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CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Nhằm thông tin, tư
vấn kịp thời về tiêu chuẩn,
quy trình đánh giá hợp
chuẩn, các quy định mới về
rào cản thương mại của
các thành viên WTO với
các tổ chức liên quan ở
Hải Dương, để đề phòng
và hạn chế các vụ kiện
thương mại liên quan có
thể xảy ra.
Thông báo được gửi
theo nội dung cụ thể với
từng nhóm doanh nghiệp,
theo yêu cầu đặt hàng.
In order to notify and
support enterprises in Hai
duong
on
technical
regulations, standards and
conformity assessment of
WTO
members
on
technical barriers to trade
and avoid to face disputes
concerned.
This notification sent
directly to specific group
of enteprises concerned.

THÔNG BÁO
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày 15 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương ban
hành Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn
thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Theo đó có 4 nội dung quy định về quản lý an toàn thực
phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương là: Cấp, thu hồi
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối
với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Kiểm tra nhà
nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; Chỉ
định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước,
cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; Thu hồi và xử lý sau thu hồi
đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công thương
sẽ quản lý, cấp giấy theo ngành và công suất sản xuất thực
phẩm, tập trung vào các nhóm chính. Gồm cơ sở sản xuất các
sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế đối với rượu từ 3
triệu lít sản phẩm/năm trở lên, đối với bia là từ 50 triệu lít sản
phẩm/năm trở lên, đối với nước giải khát là từ 20 triệu lít sản
phẩm/năm trở lên, đối với sữa chế biến từ 20 triệu lít sản
phẩm/năm trở lên, đối với dầu thực vật từ 50 nghìn tấn sản
phẩm/năm trở lên, đối với bánh kẹo từ 20 nghìn tấn sản
phẩm/năm trở lên, và cuối cùng là bột và tinh bột từ 100 nghìn
tấn sản phẩm/năm trở lên…
(tiếp trang sau)

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:
Phò ng Q uả n lý T iê u c h uẩ n c hấ t l ượ ng v à TB T
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương
Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương ĐT: 0320.3896757 Fax: 0320.3896757
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong Email: tbthaiduong@yahoo.com
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Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp Giấy chứng
nhận hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân
công, phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp Giấy chứng nhận đối với cơ
sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định nêu
trên…
Các Giấy chứng nhận do các cơ quan của Bộ Công thương cấp có hiệu lực trong
thời gian 3 năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 6 tháng
tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm
phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định.
Cũng theo Thông tư 43/2018/TT-BCT của Bộ Công thương, việc thu hồi thực phẩm
do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn thực hiện theo hai hình
thức là thu hồi tự nguyện hoặc bắt buộc. Căn cứ xử lý thu hồi là theo quy định tại Điều 55
Luật An toàn thực phẩm.
Theo đó, Cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng việc thu hồi bắt buộc là cơ
quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố, hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm do Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định
Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có quyền buộc thu hồi theo quy
định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4.9.2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Về hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi, Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định sản
phẩm phải thu hồi được xử lý theo một trong 4 hình thức. Trong đó:
- Khắc phục lỗi ghi nhãn sẽ áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm về ghi
nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.
- Chuyển mục đích sử dụng sẽ áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm có
nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm
nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác.
- Tái xuất sẽ áp dụng đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức
giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản
phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
- Tiêu hủy sẽ áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức
giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản
phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng
hoặc tái xuất theo quy định.
Ngoài ra, việc xử lý có thể còn căn cứ các quy định chuyên ngành khác và căn cứ
theo hình thức, tính chất, mức độ của vi phạm.
Thông tư 43/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019./.
Tin TBT Hải Dương
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