
Vö Ngic Tkh 

S 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TNH GIA LA! Dc Ip - Tir do - Hinh phác  

S& grc/QDUBND GiaLal, ngày tháng40 nám 2019 

QUYET D!NH 
V vic cong b Danh m1ic gm 01 thütiic hành chInh mm và 04 thu tyc 

hành chInh b!  bãi bô thuc thâm quyn giãi quyt cüa 
UBND các huyn, thj xa, thành ph 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can eli Lut To chüc chInh quyn da phrnmg ngày 19/6/2015; 

Can cü Nghj djnh so 63/201 0/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim 
soát thu tic hành chInh; 

Can cü Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/201?  cüa ChInh phü v& vic slia 
dôi, bô sung mt so diêu cua các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tc hành chInh; 

Can cli Thông tu s 02/201 7iTI'-VPCP ngày 31/10/2017 cüa Bô tnr&ng, Chu 
nhim Van phông ChInh phü huâng dan ye nghip vii kiêm soát thu tic hãnh chInh; 

Xét d nghj cUa Giám Mc So Y th ti TO trmnh s 94,TFr-SYT ngày 25/9/20 19, 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh mlic gm 01 thu tiic hành 

chInh mOi thuc thâm quyên giâi quyêt cüa UBND các huyn, thj xã, thành phô theo 
Quyét dlnh  sO 135/QD-BYT ngày 15/01/20 19 cüa B tnrOng B Y te ye vic slra dôi, 
bô sung thu tic hành chInh mlii ban hành trong 11th virc an toàn thirc phãm và dinh 
duorng thuc phm vi chüc näng quãn 1 cüa B Y tê (Phy lye I kern theo). 

Diu 2: BAi bO 04 thu t1c hành chInh thuc thm quyên giãi quyêt cüa UBND 
huyn, thj xã, thành phô (Phy lyc II kern theo). 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tO ngày k. 

Chánh Van phông ?' ban nhân dan tinh, Giám dc SO Y t, Chü tjch UBND 
các huyn, thj xâ, thanp1frvâ các tO chOc, cá than có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyt djnh này. 

Nd nhIn: 
-NhuDiu3; 
- Cic Kim soát TTHC - VAn phông ChInh phü; 
- Cong thông tin din t tinh; 
- Sr iT-Yr (PhOng CNTT); 
- Liru:VT, NC. 



PHU LVC  I 

THU TVC  HANH CHINH MUI THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CAP HUYN 
em theo Quyet dinh só. v2 /QD-UBND ngày o tháng -t0  nãm 2019 cüa chz tjch UBND tinh Gia Lai, 

\ thu ttic 
anh chinh 

Th&i hn giãi 
quyt 

Dia dim thirc - 
hin 

PhI, I phi (nu 
co) 

Can cfr pháp 1 

Linh vlrc An toàn thrc pham 

01 

Cp giy chüng 
nhnccisàctü 
diêu kiên an 
toãn thirc phm 
di WY1 C SO 

san xu&t thrc 
ph.m, k1flh 
doanh djch 
an ung thuôc 
thm quyn cüa 
Uy ban nhân 
dan huynJthj 
xâ/thãnh ph 

10 ngày lam vic 
k tr ngày nhn 
dü h sa hqp 1 

B phn 
nhn và Trâ kêt 
qua cua UBND 
cap uyn 

PhI thni djnh ca 
sà san xut thirc 
pim, kinh doanh 
djch vi an uông 
phc vi dithi 150 
suât an: 700.000 
dng f1n/ca sâ 

Nghj cljnh s 155/20181ND-CP 
ngày 12/11/2018 cüa ChInh phü 

Thông tix s 279/2016/TT-BTC 
ngày 14/11/2016 cüa B Tài 
ChInh 



I 
PHULUCII 

ANH MVC  THU TIJC HANH CHINH B! BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA 
UBND CAP HUYN 

ii kàm theo Quyt dinh sc. /QD-UBND ngày tháng 4 nám 2019 cña Chü tch UBND tinh Gia Lai) 

..1Ii 

h so TTHC Ten thu tuc hành chInh 
Ttnfrrc An toàn thrc phm 

01 T-GLA-283001-TT 
Cp di giy chrng nhan ca so dü diu kin an toàn thrc phm di vâi ca sâ kinh doanh 
djch vi an uông cho các dôi tung drqc quy djnh tai  Khoãn 2 Diêu 5 Thông tu 
47/2O14iTT-BYT ngày 11 tháng 12 näm 2014. 

02 T-GLA-282999-TT 
Cp giy chüng nhn co sâ dü diu kin an toàn thrc phm di vói c sâ kinh doanh djch 
vv an uông cho cac dôi tung drçic quy djnh t?i  Khoán 2 Diéu 5 Thông tu 47/2014/TF-
BYT ngày 11 tháng 12 nàm 2014 

03 Cp giy xác nhn kin thirc v an toàn thirc phâm dôi vài Ca nhãn T-GLA-282998-TT 

04 T-GLA-285367-TT Cp giy xác nh.n kin thCrc v an toàn thrc phm di vâi to chüc
() 
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