Th tc câp lai do b mt, h hng và cp i do có thay i hoc b sung
giây chng nhân c s iu kin an toan thc phâm nông lâm thuy
san
- Trình t thc hin
- Bc 1: T chc, cá nhân hoàn thin h s theo quy nh
- Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu tip nhn h s và chuyn sang Phòng Kinh t hoc Phòng Nông nghip và
Phát trin Nông thôn
- Bc 3: Công chc phòng chuyên môn kim tra h s, kim tra thc t (nu cn thit), trình lãnh o phòng ký.
- Bc 4: Phòng chuyên môn tr kt qu gii quyt h s ti B phn Tip nhn và tr kt qu chuyn tr cho công
dân, t chc.
- Cách thc thc hin: H s c np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn.
- Thành phn h s: n ngh cp li Giy chng nhn an toàn thc phm (theo mu);
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt: 05 ngày làm vic
- i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân và t chc
- C quan thc hin th tc hành chính: Phòng Kinh t hoc Phòng Nông nghip và Phát trin Nông thôn
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Giy chng nhn c s iu kin ATTP hoc Thông báo Yêu cu sa i b
sung h s hoc Thông báo không cp Giy chng nhn c s iu kin ATTP có nêu rõ lý do.
- L phí:
+Phí
C s sn xut thc phm nông lâm sn và
thy sn (n v ng)
Doanh thu Doanh thu
Nh l
100 triêu
100 triêu
ông/thang ông/thang
Phí thm xet hô s
500.000
500.000
500.000
Phí thm nh (nu có) 1.000.000 2.000.000 3.000.000

Stt Các loi phí

1
2
3

Phí kim tra
nh k

500.000

1.000.000

1.500.000

C s kinh doanh thc
phm (n v ng)
i lý, ca
Ca hàng
hàng bán
bán l
buôn
500.000
500.000
500.000
1.000.000
Cha có quy nh. Khi nào
có vn bn quy nh ca B
Tài chính, c thc hin theo
quy nh ca B Tài chính.

+ L phí
STT

Loi hình c s

Mc l phí
(n v ng)

Ghi chú

1

C s sn xut kinh doanh thc
phm thy sn

40.000 ng/ln cp

Theo Thông t 107/2012/TTBTC ngày 28/06/2012 ca B

2

C s sn xut kinh doanh thc
phm nông lâm sn

150.000 ng/ln cp

Tài chính
Theo Thông t 149/2013/TTBTC ngày 29/10/2013 ca B
Tài chính

- Tên mu n, mu t khai: n ngh cp, cp li Giy chng nhn ATTP theo mu ti Ph lc VI, Thông t s
45/2014/TT-BNNPTNT
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: không co
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Luât An toan thc phâm nm 2010.
+ Nghi inh sô 38/2012/N-CP ngay 25/4/2012 cua Chinh phu Quy inh chi tiêt thi hanh môt sô iêu
cua Luât an toan thc phâm.
+ Thông t s 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 ca B trng B Nông nghip và Phát trin nông
thôn quy nh vic kim tra c s sn xut, kinh doanh vt t nông nghip và kim tra, chng nhn c s sn xut, kinh
doanh nông lâm thy sn iu kin an toàn thc phm.
+ Thông t 107/2012/TT-BTC ngày 28/06/2012ca B Tài chính v Hng dn ch thu, np, qun lý s dng
phí, l phí qun lý cht lng và an toàn v sinh thu sn.
+ Thông t s 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 ca B Tài chính quy nh mc thu, np, qun lý và s dng
phí, l phí qun lý an toàn v sinh thc phm;
+ Quyt nh s 2937/Q-UBND ngày 03 tháng 5 nm 2013 ca UBND thành ph à Nng v vic ban
hành Quy nh phân công nhim v qun lý nhà nc v an toàn thc phm trên a bàn thành ph à Nng.

