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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo về an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế” 

  

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP, ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 38/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Quy định chế dộ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ báo cáo và 

mẫu biểu báo cáo về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ 

trưởng; Cục trưởng; Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; 

Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết);  

- Chi cục ATVSTP tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương; 

- Cổng TTĐTBYT, Website Cục ATTP;  

- Lưu: VT, ATTP (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

Trương Quốc Cường 
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