
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm

nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản phẩm rau,
trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ quy 

định về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương 
hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an 
toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNTngày 31/10/2011 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực 
phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2014 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối 
với chợ đầu mối, đấu giá nông sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất vật tư nông 
nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 1666/TTr-SNN ngày 01/9/2016 về ban hành Quy định quản lý an toàn thực 
phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản 
phẩm rau, trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng và đề nghị tại 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Công văn số 2154/SNN-VP ngày 31/10/2016 về việc tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự 
thảo Quy định quản lý an toàn thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý an toàn thực 

phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản đã qua chế biến không bao gói sẵn và sản 
phẩm rau, trái cây, thủy sản nhập vào tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế; Giám đốc Công an thành 
phố; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố; Thủ trưởng các cơ quan chuyên 
môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Giám đốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và 
các chợ Đà Nẵng; Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Trưởng 
ban Quản lý Chợ Đầu mối Hòa Cường; các Trưởng ban quản lý chợ trên địa bàn 
thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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