QUẢNG CÁO THỰC PHẨM
Từ tháng 2 năm 2018, Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phậm ra đời, quy định
về quảng cáo đối với thực phẩm đã có những thay đổi quan trọng. Theo đó, các sản phẩm cần phải
đăng ký xác nhận nội dung trước khi quảng cáo chỉ gói gọn trong các nhóm sau:
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc
biệt.
2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh
mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ
Y tế quy định.
VGC trân trọng giới thiệu trình tự thủ tục Xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo
quy định của Pháp luật Việt Nam mà chúng tôi sẽ tư vấn như sau:
I- NỘI DUNG TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên môn của VGC sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục với các ưu điểm nổi trội:








Rà soát các tài liệu trước khi tiến hành Dịch vụ;
Tham vấn cơ quan nhà nước và tư vấn về hồ sơ;
Soạn thảo và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến Dịch vụ;
Đại diện nộp hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền;
Hỗ trợ và đại diện Khách hàng trong việc theo dõi việc giải quyết hồ sơ tại Cơ quan có thẩm
quyền và giải trình, bổ sung (nếu có) liên quan đến hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm
quyền;
Đại diện nhận kết quả và bàn giao cho Khách hàng.

II- THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ KIẾN
Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo gồm:








Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo;
Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản
sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung
dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện
khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá
nhân);
Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố
sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

III- CƠ QUAN TIẾP NHẬN
Cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm:





Cục An toàn thực phẩm – Bộ y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm
hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử
dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng
cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

IV- THỜI GIAN DỰ KIẾN
10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan nhà nước nhận hồ sơ đầy và hợp lệ.
V- KẾT QUẢ
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
VGC mong được hợp tác với quý Khách hàng để giảm thiểu rủi ro pháp lý và mang đến lợi nhuận lớn
nhất cho Quý khách hàng.
Nếu có thắc mắc gì thêm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn qua số điện
thoại (+84) 28 6270 7278 hoặc email rosy.nguyen@vgclaw.com.vn. Chúng tôi rất vui lòng giải
đáp mọi thắc mắc của quý khách!

