
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

–––––––––––– 
Số:          /QLCL-TTPC 

V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kiến thức 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

             

              Hà Nội, ngày       tháng     năm   

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội 

Trả lời văn bản số 81/QLCL-CL ngày 19/4/2021 của Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá 

kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Luật An toàn thực phẩm, điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

là phải “tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. 

Do đó, đối với nội dung “Nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và 

quản lý an toàn thực phẩm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 

số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, các Đoàn thẩm định có thể đánh giá việc đáp ứng quy 

định về kiến thức và thực hành nêu trên thông qua hình thức phỏng vấn kiến 

thức, xem xét thao tác thực hành, kỹ năng thực tế… của người trực tiếp tham gia 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở. 

Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội 

nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 
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