
B ộ  Y TÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 700 /QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bò thuộc 

phạm vi chức năng quán lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tu’ số 
29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưỏng Bộ Y tế

B ộ  TRƯỞNG B ộ  Y TÉ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức cùa Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh và Nghị định sổ 48/2013/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đôi, bô sung một số điểu của 
các Nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành chỉnh;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngàv 7 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đôi, bô sung một sổ điểu của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bổ kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực an toàn thực phấm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đôi, bổ sung và bãi bỏ một 60 văo bảR quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành (chi tiết tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký.
Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính được công bổ tại Quyết định số 4694/QĐ-BYT 

ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trường Bộ Y tế bao gồm: Chỉ định tố chức 
chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia 
thực phâm, chất hỗ trợ chế biến thực phấm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc 
trực tiếp với thực phẩm; Đăng kỷ lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm, 
Đăng ký thay đối, bố sung một trong các nội dung đã đăng ký lun hành theo quy 
định tại Điểm c, khoán 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BYT; Đăng ký thay 
đổi, bô sung một trong các nội dung đã Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh 
thực phẩm tại Điểm b, khoán 2, Điều 10 Thông tư số 11/2014/TT-BYT; Gia hạn 
đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phâm.



Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trirarag ửáe Vụ, Cục, 
Thanh tra Bộ, Tống cục và Thú trưởng các đơn vị có liên quan chịu trảch nhiệm 
thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đồ b/c);
- Các đ/c Thứ trirờng (để biết);
- Cục KSTTHC, VPCP;
- Cổng Thông tin điện tư - Bộ Y tế;
- Phòng KSTTHC - Vãn phòng Bộ; 
-L ưu: VT, ATTP.

.B ộ  TRƯỞNG



THỦ TỤ C HÀNH CH ÍN H  BỊ BÃI BỞ TRO N G  LĨN H vực AN TOÀN T H Ụ C  PHẨM 
VÀ DĨNH DƯỠNG TH U Ộ C  PHẠM  VI CH Ứ C NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

{Kèm theo Quyết định số /OĐ-BYT ngày tlìáng năm 2021 cùa Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT Số hồ SO’
T T H C Tên thù tục hành chính

Tên V BQ PPL quy 
định việc bãi bò 

thù tuc hành chính
Lĩnh vực C ơ quan 

thực hiện

1 1.008436

Chỉ định tô chức chứng nhận 
hợp quy đối với thực phâm đã 
qua chế biến bao gói sẵn; phụ 
gia thực phẩm; chất hồ trợ chế 
biến thực phâm; vật liệu bao 
gói, cụng cụ tiếp xúc trực tiếp 
với thực phẩm

Thông tư số 
29/2020/TT-BYT 
ngày 31/12/2020

An toàn thực 
phâm và 

dinh dưỡng

Cục An 
toàn thực 

phẩm

2 1.001208

Đăng ký lưu hành bộ xét 
nghiệm nhanh thực phẩm; đăng 
kỷ thay đôi, bô sung một tronR 
các nội dung đã đăng kỷ lưu 
hành theo quy định tại Điểm c, 
Khoản 2, Điều 10 Thông tư sổ 
11/2014/TT-BYT

Thông tư số 
29/2020/TT-BYT 
ngày 31/12/2020

An toàn thực 
phẩm và 

dinh dưỡng

Cục An 
toàn thực 

phẩm

3 1.001196

Đăng ký thay đôi, bô sung một 
trong các nội dung đã Đăng ký 
lưu hành bộ xét nghiệm nhanh 
thực phấm tại điêm b, Khoản 2, 
Điều 10 Thông tư số 11/ 2014/ 
TT-BYT

Thông tư số 
29/2020/TT-BYT 
ngày 31/12/2020

An toàn thực 
phẩm và 

dinh dưỡng

Cục An 
toàn thực 

phâm

4 1.001160 Gia hạn đăng kỷ lưu hành bộ 
xét nghiệm nhanh thực phẩm

Thông tư số 
29/2020/TT-BYT 
ngày 31/12/2020

An toàn thực 
phẩm và 

dinh dường

Cục An 
toàn thực 

phẩm


