
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/TB-QLCL Tuyên Quang, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020 

 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Công thương hướng dẫn 

việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 

Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 

số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi 

đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; 

Căn cứ Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-QLCL ngày 02/01/2020 của Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức thi xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang Thông 

báo về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020 cho chủ 

cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên 

địa bàn tỉnh như sau: 

1. Đối tƣợng: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản thuộc ngành nông nghiệp và PTNT quản lý (đối tượng theo Nghị định số 

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh 



 

doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông 

thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm). 

2. Thời gian, nơi tiếp nhận hồ sơ và thu phí 

- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

các ngày lễ, tết). 

- Phí thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người.  

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và thu phí: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. Địa chỉ số: 108, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm: 

3.1. Đối với tổ chức: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01a 

kèm theo); 

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm (theo mẫu số 01b kèm theo); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức); 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

3.2. Đối với cá nhân: 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 02 

kèm theo); 

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; 

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

4. Thời gian và địa điểm thi 

- Thời gian: Được tổ chức vào buổi sáng từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút hoặc 

buổi chiều từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút, ngày thứ 6 hàng tuần (nếu trùng vào ngày 

nghỉ Lễ, nghỉ Tết thì được tổ chức vào ngày làm việc kế tiếp). 

- Địa điểm: Tại Phòng số 308, tầng 3, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Để giảm thời gian và chi phí đi lại cho các cơ sở (tổ chức, cá nhân) ở xa và 

có số lượng thí sinh dự thi nhiều; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản tổ chức các lớp thi tại cơ sở nhưng yêu cầu đại diện các tổ chức, cá nhân 

phải có đơn đề nghị và cam kết chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức thi (nếu có) cho 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản theo đúng quy định. Thời 

gian và địa điểm thi Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thống 

nhất với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT và sẽ 

thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết (theo mẫu số 03 kèm theo). 

 



 

5. Hình thức thi và thời gian làm bài thi  

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm (tổng số câu hỏi trong 01 đề thi là: 30 câu, 

trong đó có 20 câu về kiến thức chung, 10 câu về kiến thức chuyên ngành; Thí sinh 

làm bài trực tiếp trên trang đề thi là lựa chọn 01 đáp án đúng nhất và khoanh tròn 

vào đáp án đó). 

- Thời gian làm bài: 45 phút. 

6. Thời gian và nơi trả kết quả thi 

- Thời gian: Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày thi, điểm thi được công bố; Sau 

02 ngày làm việc kể từ ngày thi, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm được cấp 

(Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm được cấp cho những thí sinh có số câu 

trả lời đúng theo đáp án trên 80% trở lên). 

- Nơi trả kết quả thi: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. Địa chỉ số: 108, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

7. Tài liệu ôn thi: Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nông 

nghiệp và PTNT theo địa chỉ đường dẫn: http://www.snntuyenquang.gov.vn 

(chuyên mục vệ sinh an toàn thực phẩm và xúc tiến thương mại) hoặc Download 

Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản. 

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm năm 2020 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố;  

- Các doanh nghiệp SXKDNLTS; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, CL. 

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Thuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snntuyenquang.gov.vn/


 

Mẫu số 01a  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh 

Tuyên Quang 

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………………………….. 

Giấy CNĐKDN/ CNĐKKD /VPĐD số: .................................................... 

Cấp ngày …………………………: Nơi cấp: …………………………….... 

……………………………………………………………………………………… 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: …………………………………………….. 

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………… ; 

Số điện thoại: ……………………….; Số Fax:…………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do 

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành; Tôi đã hiểu rõ 

các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang đánh giá, xác nhận kiến thức cho 

chúng tôi theo nội dung tài liệu của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản ban hành. 

(Có danh sách gửi kèm theo) 

 

  Tuyên Quang, ngày ……. tháng ……... năm 20….. 
 

Ngƣời đề nghị 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mẫu số 01b  

 

Danh sách đối tƣợng tham gia xác nhận kiến thức  

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của 

……………………………………………………………………………………………) 

TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, năm 

cấp 

Nơi cấp 

       

       

       

       

       

    

Tuyên Quang, ngày ……. tháng …… năm 20… 

Ngƣời đề nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xin được tổ chức thi xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại cơ sở 

 

Kính gửi:  

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-QLCL ngày 02/01/2020 của Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế tổ 

chức thi xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;  

Căn cứ Thông báo số 09/TB-QLCL ngày 05/02/2020 của Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Tuyên Quang thông báo về việc tổ chức thi 

xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020, 

Sau khi nghiên cứu nội dung Quy chế tổ chức thi xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm và Thông báo số 05/TB-QLCL ngày 05/02/2020 của Chi cục Quản 

lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Tôi:...................................Sinh năm:......... 

chức vụ:........................ đại diện: …………………..……………....……………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….. 

do khoảng cách từ ………………………. đến Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản xa; số lượng thí sinh nhiều (........ người), khó tập trung.  Để 

giảm thời gian và chi phí đi lại cho các thí sinh.……….………………………..đề 

nghị Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản/Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT cho phép: ……................................... 

....................………… xin được tổ chức thi tại: ………………………………… 

........................……………………………................................................................ 

vào hồi……giờ……phút, ngày…………….......... hoặc vào hồi……giờ……phút, 

ngày…………… , ........................................................................................ cam kết 

chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức thi (nếu có) cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản  và Thủy sản theo đúng quy định. 

……………………………………………………..…. xin trân trọng đăng ký./. 
 

……………….., ngày…… tháng….. năm 201…. 

 
XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƢƠNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ 

CHUYÊN NGÀNH 

PHÊ DUYỆT CỦA 

CHI CỤC QLCLNLS&TS 

 

Ngƣời đề nghị 

Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 



 

Mẫu số 02  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh 

Tuyên Quang. 

 

Tên cơ sở: ………………………………………………………………….... 

Chứng minh nhân dân số: ……………………cấp ngày …………………… 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………... 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

……………………………………., Số điện thoại: ………………………… 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………... 

……………………………………………………………………………….. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do 

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành; Tôi đã hiểu rõ 

các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang đánh giá, xác nhận kiến thức cho 

tôi theo nội dung tài liệu của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản ban hành. 

 

  Tuyên Quang, ngày …… tháng ….. năm 2020 

Ngƣời đề nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


