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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUYÊN MỘC
Số: 04/2015/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuyên Mộc, ngày 20 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh quản lý an toàn thực phẩm ñối với kinh doanh dịch vụ
ăn uống trên ñịa bàn huyện Xuyên Mộc
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUYÊN MỘC
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Hội ñồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2012/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 39/2007/Nð-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính
phủ về cá nhân hoạt ñộng thương mại một cách ñộc lập, thường xuyên không phải
ñăng ký kinh doanh;
Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế
quy ñịnh về ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,
kinh doanh thức ăn ñường phố;
Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế
hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
Căn cứ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài
chính quy ñịnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh
thực phẩm;
Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2013/Qð-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy ñịnh thẩm quyền quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết ñịnh số 62/2014/Qð-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy ñịnh hướng dẫn hồ sơ,
thủ tục và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối
với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn ñường phố trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

