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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: A-ÌẤG /QĐ-ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4S tháng 3 năm 2014 

"THUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, 

sửa đổi, bổ sung và bãỉ bỏ thuộc thẩm quyền giảỉ quyết của 
V Sơ^-teThanh phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều của 
các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; ' 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 443/SYT-VP ngày 
25 tháng 01 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 583/TT-
STP-KSTT ngày 12 tháng 02 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: 

1. Ban hành mới tám (08) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Vệ sinh 
an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; ba (03) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
Dược, mỹ phẩm; 

2. Sửa đổi, bổ sung bảy (07) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược, mỹ 
phẩm; 

3. Bãi bỏ ba (03) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dược, mỹ phẩm; 
bốn (04Ì thủ tục hành chính thuộc ỉĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và 
dinh dưỡng. 

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



Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 
Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Y tế; 
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp); 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- UBMTTQVN TP và các thành viên (ố); 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: PVP/VX; Phòng Văn xã; 
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC); 
- TT Công báo TP; TT Tin học TP; 
- S ở  T h ô n g  t i n  -  T r u y ề n  t h ô n g  ( T r a n g  w e b  
TP - để công khai); 
- Lưu: VT, (CCHC/Đ). Ẳ<3 
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;ục HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TUC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẲI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ' 
ành kèm theo Quyết định sốiẫ^QĐ-UBND ngày../13 tháng3. năm 2ƠÍ.4-

• của Chủ tịch Úy ban nhân dân Thành phổ) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÃNH CHÍNH • • . 

A. Thủ tục hành chính ban hành mới 

STT Tên thủ tục hành chính 

I. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

1 Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có 
quy chuân kỹ thuật. • 

2 Thủ tục cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn Thực phẩm 

3 Thủ tục công bố hợp quy đối vởi sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật 

4 Thủ tục Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy. 

5 Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
của ngành Y tế 

6 Thủ tục cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức Hội thảo, Hội nghị giới thiệu 
thực phẩm 

7 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng 
thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

8 Thủ tục câp đôi giây chứng nhận cơ sở đủ điêu kiện an toàn thực phâm 

II. Lĩnh vực Dược, mỹ phẩm 

1 

Thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề do cơ 
sở kinh doanh thuốc thay đổi người quản lý chuyên môn dược (người quản lý 
chuyên môn dược đơn phương nộp đơn đề nghị nhận lại bản chính Chứng chỉ 
hành nghề dược). 

2 
Thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề khi cơ 
sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt ỗộng kinh doanh. 

3 
Thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề xin cấp 
lại Chứng chỉ hành nghề (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 nãm). 

•3 

Ofữw 



B. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

STT Số hồ sơ TTHC(1) Tên thủ tuc hành chính „ 
Lĩnh yực Dược, mỹ phâm , 

1 T-HCM- 021108-TT Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công 
dân Viêt Nam 

2 T-HCM- 021344-TT 
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam cho 
cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài 

3 T-HCM- 021175-TT 

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, 
hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã 
cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân 
đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược 

4 T-HCM- 021595-TT Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc. 

5 T-HCM- 022052-TT 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý 
chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh 
thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay 
đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp 
trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt 
động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh thuốc. 

6 T-HCM- 022100-TT 
Thủ tục gia hạn Giây Chứng nhận đủ điêu kiện kinh 
doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT) có thời hạn 05 năm kể từ 
ngày cấp. 

7 T-HCM- 097493- TT Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy Chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCN ĐĐKKDT). 

c. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

STT Số hồ sơ TTHC(3) Tên thủ tuc hành chính 
? 

I. Lĩnh vực Dược, mỹ phâm 

1 T-HCM- 021222-TT 
Đối Chứng chỉ hành nghề Được do hỏng, rách nát; thay 
đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề 
dược 

2 T-HCM- 021306-TT Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược 

3 T-HCM- 021976-TT Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 
do bị mất. 

IIậ Lĩnh vực Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm 
1 018424 c.ông bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 
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