
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

–––––––––––– 
Số:             /BNN-QLCL 

V/v khó khăn, vướng mắc khi thực hiện 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

             Hà Nội, ngày       tháng      năm   

Kính gửi: Ban Quản lý ATTP Thành phố Hồ Chí Minh 

Trả lời văn bản số 128/BQLATTP-VP ngày 15/01/2020 của Ban Quản lý 

An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến chỉ đạo về các khó 

khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh “thực phẩm đã qua chế biến bao 

gói sẵn” phải thực hiện tự công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 

15/2018/NĐ-CP. 

2. Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm: “chế biến 

thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống 

theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm 

hoặc sản phẩm thực phẩm”; và quy định tại khoản 27 Điều 2 Luật an toàn thực 

phẩm: “thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn 

chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn 

ngay”. 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cần xem xét quy 

trình sản xuất các sản phẩm nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì thuộc đối tượng 

thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP. 

  Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối 

với khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí 

Minh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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