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THÔNG TƯ   
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT  

ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm  
  hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu  

 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 
10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 
03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;  

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông 
qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm 
tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu như sau:  

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 

16/3/2011 hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn 
gốc thực vật nhập khẩu như sau: 

 
1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 như sau:  
“1. Thông tư này qui định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra an toàn 

thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực 
phẩm (sau đây gọi tắt là hàng hóa) nhập khẩu vào Việt Nam thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Khoản 
3, Điều 21, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012; trách 
nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan”. 

 
2. Bổ sung  Khoản 6 vào Điều 3 như sau: 

 “6.Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm”. 
 

3. Sửa đổi Điểm a, Điểm b, khoản 1, Điều 5  như sau: 
a) Sản xuất tại quốc gia được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công 

nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATTP hàng hóa theo quy định 
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b) Bao gói hoặc chứa đựng trong các phương tiện phù hợp; ghi nhãn 
theo quy định hiện hành của Việt Nam.  

 
4. Bổ sung Điều 10 như sau: 
Hồ sơ đăng ký được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt gửi về Cục 

Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. 
 
5 Sửa đổi Khoản 4, Điều 27  như sau:  
“4. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho việc thực 

hiện kiểm tra ATTP đối với nước xuất khẩu và các nội dung kiểm tra ATTP 
hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu không được thu phí, lệ phí để trình 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính phê duyệt và giao dự 
toán từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện.” 

 
6. Sửa đổi Khoản 5, Điều 28  như sau:  
“5. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí cho việc thực 

hiện kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu không được 
thu phí, lệ phí để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính 
phê duyệt và giao dự toán từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành  
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm 

sản và Thủy sản, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 
này ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Lãnh đạo Bộ; 
- Công báo Chính phủ; 
- Website Chính phủ; 
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương; 
- Tổng Cục Hải quan; 
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng 
 trực thuộc Bộ NN&PTNT;  
- Lưu: VT, QLCL, BVTV. 
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