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THÔNG TƯ 

Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm                  
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

 

 

 Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 
tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm  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 thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cấp Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 
Thương như sau: 

  

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung 
quảng cáo tên sản phẩm, thành phần cấu tạo, công dụng của sản phẩm, hướng 
dẫn sử dụng, bảo quản sản phẩm, các cảnh báo (nếu có) tác dụng cho một hoặc 
một nhóm đối tượng đối với thực phẩm (sau đây gọi là nội dung quảng cáo): 
rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh 
bột, bánh, mứt, kẹo. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng với: 

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản 
phẩm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến 
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bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là 
cơ sở). 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo  

1. Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 8 
Thông tư này.  

2. Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng 
hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn 
thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ 
quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn 
thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4. Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an 
toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký. 

Điều 4. Nguyên tắc nội dung quảng cáo  

 1. Một hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chỉ áp dụng cho nội 
dung quảng cáo của một loại sản phẩm thực phẩm. 

2. Nội dung quảng cáo được sử dụng trên nhiều hình thức quảng cáo khác 
nhau (trên phương tiện thông tin đại chúng, trên bao bì, tờ rơi, áp phích, sách 
báo…). 

3. Nội dung quảng cáo sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được phép quảng cáo trên phạm vi toàn quốc. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ sở đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo 

Cơ sở đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm: 

1. Thực hiện việc đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại 
Chương II của Thông tư này. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với 
việc kê khai và nội dung đăng ký quảng cáo thực phẩm theo quy định.  

3. Chỉ được quảng cáo thực phẩm theo đúng nội dung đã được xác nhận. 

4. Chỉ được quảng cáo thực phẩm khi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thực phẩm còn hiệu lực. 

5. Tạm dừng quảng cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá 
trình kiểm tra trên thị trường. 

6. Nộp phí, lệ phí cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định 
của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo  

Cơ quan xác nhận nội dung quảng có trách nhiệm: 
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1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn cơ sở thủ tục đăng ký xác nhận 
nội dung quảng cáo. 

 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:  

  a) Thẩm định hồ sơ đăng ký, thông báo kết quả thẩm định và cấp Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; 

 b) Công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền quy 
định tại Điều 13 của Thông tư này danh mục sản phẩm thực phẩm của các cơ sở 
đã được xác nhận nội dung quảng cáo, các cơ sở bị hủy bỏ xác nhận nội dung 
quảng cáo; 

 c) Tổ chức kiểm tra và giám sát hoạt động quảng cáo thực phẩm của các 
cơ sở đã được xác nhận theo thẩm quyền quy định tại Điều 13 của Thông tư này. 

 

                                          Chương II 

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY XÁC NHẬN  
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM   

 

Điều 7. Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo  

1. Đăng ký lần đầu: Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở 
sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm 
đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thực phẩm bị hủy bỏ.  

2. Đăng ký lại: Sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng 
cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng 
cáo thực phẩm hết hiệu lực.  

Điều 8. Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm  

Cơ sở nêu tại Điều 2 của Thông tư này phải gửi đầy đủ 01 (một) bộ Hồ sơ 
đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phù hợp các quy định về an toàn thực 
phẩm tới cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo quy định tại Điều 13 Thông tư 
này.  

1. Hồ sơ đăng ký lần đầu, gồm:  

a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại 
Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;  

 c) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp 
của cơ sở sản xuất kinh doanh; 
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 d) Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối 
với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công 
bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn 
kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực); 

đ) Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng 
như nội dung đăng ký quảng cáo;  

e) Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng 
sự, bài viết…); 

 g) Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối 
với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh d�ch v� 
qu�ng cáo. 

 2. Hồ sơ đăng ký l�i, g�m: 

 a) Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại 
Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư này; 

 b) Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến 
nội dung quảng cáo thực phẩm đã thay đổi; 

c) Các t�i li�u quy ��nh t�i �i�m b, �i�m e kho�n 1 �i�u n�y. 
3. Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều này 

phải có dấu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo 
thực phẩm. 

Điều 9. Tiếp nhận, thẩm định, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thực phẩm 

1. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng 
ký của cơ sở, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo quy định tại Điều 13 Thông 
tư này phải thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ theo đúng quy 
định. 

2. Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan xác nhận nội dung quảng 
cáo tiến hành thẩm định, thu phí, lệ phí theo quy định tại Điều 12 Thông tư này 
và thông báo kết quả thẩm định nội dung quảng cáo cho cơ sở dưới hình thức: 

a) Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục III 
Ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu;  

b) Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, 
trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu 
cần chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. 

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 
căn cứ vào: 
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a) Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
của cơ quan có thẩm quyền (áp dụng đối với cơ sở sản xuất trong nước); 

b) Hiệu lực của văn bản công nhận đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực 
phẩm của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam đối với quốc gia hoặc cơ sở xuất 
khẩu thực phẩm vào Việt Nam. 

Điều 10. Cấp lại, cấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực 
phẩm 

1. Trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị 
mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi tới cơ 
quan có thẩm quyền đã cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo để được xem xét 
cấp lại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở, trường 
hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do. 

2. Trường hợp sản phẩm thực phẩm được quảng cáo với mục đích tiêu thụ 
tại Việt Nam đã được cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo cấp Giấy xác nhận 
nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Thông tư 
này nhưng sau đó sản phẩm này có nhu cầu xuất khẩu thì phải đăng ký xác nhận 
nội dung quảng cáo tại cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo quy định tại 
Khoản 1 Điều 13 và được tiếp nhận, thẩm định theo quy định tại Điều 9 của 
Thông tư này. 

Điều 11. Hủy bỏ xác nhận nội dung quảng cáo 

 Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sẽ bị hủy bỏ trong những trường hợp 
sau:  

 1. Tiến hành quảng cáo thực phẩm khi Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thực phẩm hết hiệu lực. 

 2. Giả mạo, sửa chữa các nội dung trong Giấy xác nhận nội dung quảng 
cáo thực phẩm. 

3. Sản phẩm thực phẩm của cơ sở bị kiểm tra phát hiện không đảm bảo 
chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định hoặc kết quả kiểm tra đánh giá 
phân loại không đạt yêu cầu. 

4. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng 
hoặc không thống nhất với các nội dung trong Giấy xác nhận nội dung quảng 
cáo thực phẩm. 

Điều 12. Phí và lệ phí  

Tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm 
nộp phí, lệ phí thẩm định, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm tại 
Cơ quan cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định của 
pháp luật. 
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương là đầu mối thực hiện 
chức năng quy định tại Điều 6 Thông tư này tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định 
hồ sơ, thông báo kết quả thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 
thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu; sản phẩm thực phẩm 
xuất khẩu; sản phẩm thực phẩm của các cơ sở được Bộ Công Thương cấp Giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tổng hợp, báo cáo tình hình 
thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước.  

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận 
hồ sơ, tổ chức thẩm định hồ sơ, thông báo kết quả thẩm định và cấp Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các loại thực phẩm tiêu thụ tại Việt 
Nam của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn tỉnh, thành phố có 
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Công Thương 
cấp; định kỳ, đột xuất tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này trong 
phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Công 
Thương. 

 Điều 14. Hiệu lực thi hành 

 1 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2013. 

 2. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan 
phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chính Phủ (vụ KGVX); 
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL); 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Bộ trưởng; 
- Các Thứ trưởng; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Sở Công Thương các tỉnh, Thành phố trực thuộc TƯ; 
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương; 
- Công báo; 
- Lưu: VT, KHCN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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Nguyễn Cẩm Tú 

 
 

 


