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1. Ý Nghĩa trạng thái hồ sơ 

 Hồ sơ chưa nộp bổ sung sau đăng ký: Hồ sơ đã được trả giấy tiếp nhận chờ bổ 

sung sau công bố. 

 Đã lưu thông báo sửa sau công bố: Hồ sơ đã được tạo thông báo thành công chờ 

bổ sung sau công bố. 

 Hồ sơ có SSĐK (sửa sau đăng ký) chưa được trả lời: Hồ sơ đã tạo thông báo và 

được DN ký số và nộp. hồ sơ sẽ được gửi lên chuyên viên xem xét. 

 Hồ sơ có SSĐK đã được trả lời: Hồ sơ được lãnh đạo kết luận là hợp lệ hoặc từ 

chối sửa sau công bố. 

2. Bổ sung GPM cho hồ sơ sản phẩm (sửa sau công bố) 

2.1. Các bước thực hiện bổ sung GMP cho hồ sơ sản phẩm 

Các bước tuần tự như sau: 

 Bước 1: Đăng nhập hệ thống 

 Bước 2: Tạo thông báo sửa sau đăng ký 

 Bước 3: Ký điện tử thông báo sửa sau công bố 

 Bước 4: Nộp thông báo sửa sau công bố tới Cục An toàn Thực phẩm (ATTP). 

2.2. Đăng nhập hệ thống 

 Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản doanh nghiệp 

 Bước 2: Nhấp vào menu “Quản lý sản phẩm”, sau đó chọn submenu “Sửa đổi bổ 

sung sau đăng ký” 

2.3. Tạo thông báo sửa sau công bố 

 Điều kiện thực hiện: Hồ sơ đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm 

 Bước 1: Vào menu Quản lý sản phẩm, chọn submenu Sửa đổi bổ sung sau đăng 

ký 

 

 Bước 2: Hiển thị danh sách hồ sơ Sửa đổi sau công bố 
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 Bước 3: Chọn mục Hồ sơ chưa nộp SSCB (sửa sau công bố). Chọn hồ sơ muốn 

tạo thông báo. Ấn Thao tác và chọn Tạo thông báo 

 

 

 Bước 4: Màn hình tạo thông báo sửa sau công bố hiển thị 
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 Bước 5: Thực hiện nhập các nội dung, và tích chọn đồng ý vào ô checkbox “Chứng 

nhận GMP”:  

+ Nếu hồ sơ sửa đổi sau công bố là sản phẩm trong nước thì thông tin GMP 

hiển thị các nội dung sau:  

 

+ Nếu hồ sơ sửa đổi sau công bố là sản phẩm nhập khẩu thì thông tin GMP hiển thị 

các nội dung sau: 

 

+ Tích chọn “Không thay đổi nhà sản xuất” nếu không có thay đổi về nhà sản xuất, 
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trượng hợp có thay đổi thì tích chọn “Có thay đổi nhà sản xuất” khi đó cần bổ sung 

thêm tiêu chuẩn nhà sản xuất mới 

 

+ Lưu ý: File đính kèm hợp lệ khi có định dạng là “.pdf” và dung lượng không quá 

15M. 

 Bước 6: Nhập đủ thông tin và nhấn nút để xem trước bản 

thông báo sửa đổi bổ sung cho DN trước khi được công khai gửi Cục ATTP (an 

toàn thực phẩm) 

 

 Bước 7: Ấn nút  để tạo mới thông báo SSĐK. Hồ sơ được lưu tại mục Hồ 

sơ chưa nộp SSCB với trạng thái ‘Đã lưu thông báo sửa sau công bố’, hệ thống sẽ 

hiện thị chức năng “Ký điện tử” để Doanh nghiệp ký và chính thức gửi tới Cục 

ATTP. 
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2.4. Ký điện tử bản thông báo sửa sau công bố 

 Điều kiện: Đã tạo và lưu thông báo thành công 

 Bước 1: Vào menu Quản lý sản phẩm, chọn submenu Sửa đổi bổ sung sau đăng 

ký 

 

 Bước 2: Hiển thị danh sách hồ sơ Sửa đổi sau công bố 

 

 Bước 3: Tại mục Hồ sơ chưa nộp SSCB. Chọn hồ sơ cần ký, kích nút Thao tác và 

chọn ‘Ký điện tử’ hoặc kích vào biểu tượng  
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 Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép nhập mã PIN. Tiến hành nhập 

mã PIN sau đó ấn OK 

 

Sau khi nhập mã PIN đúng thì hệ thống sẽ thông báo Lưu thành công, hiển thị thông 

báo có chữ ký số của DN, đồng thời icon  cũng không hiển thị và thay bằng dấu 

tích màu đen  

Trường hợp sửa thông báo và Lưu lại thì icon  hiển thị lại cho phép ký lại. 

2.5. Nộp thông báo sửa sau công bố tới Cục ATTP 

 Điều kiện: Đã ký thông báo thành công, Doanh nghiệp đã thêm mới chữ ký số và 

cài đặt bộ cài thành cồng, đồng thời cắm USB Token vào PC. 

 Bước 1: Vào menu Quản lý sản phẩm, chọn submenu Sửa đổi bổ sung sau đăng 

ký 
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 Bước 2: Hiển thị danh sách hồ sơ Sửa đổi sau công bố 

 

 Bước 3: Chọn mục Hồ sơ chưa nộp SSCB. Chọn hồ sơ đã ký, kích nút Thao tác 

và chọn ‘Nộp thông báo’  

 

 Bước 4: Hệ thống hiển thị thông báo ‘ Có chắc chắn muốn nộp thông báo bổ sung’.  
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 Bước 5: Kích ‘Có’ hồ sơ sẽ được chuyển sang mục Hồ sơ có SSCB chưa được trả 

lời với trạng thái ‘Sửa sau công bố chuyên viên đang xem xét’ 

 

 

2.6. Các thao tác khác 

a) Chỉnh sửa thông báo “sửa sau công bố” 

 Điều kiện: Hồ sơ đã được lưu thành công 

 Bước 1: Vào menu Quản lý sản phẩm, chọn submenu Sửa đổi bổ sung sau đăng 

ký 
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 Bước 2: Hiển thị danh sách hồ sơ Sửa đổi sau công bố 

 

 Bước 3: Chọn mục Hồ sơ chưa nộp SSCB. Chọn hồ sơ muốn sửa thông báo. Ấn 

Thao tác và chọn Sửa thông báo 

 

 

 Bước 4: Màn hình sửa thông báo sửa sau công bố hiển thị 
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 Bước 5: Thực hiện sửa các nội dung như phần Tạo thông báo ( Mục 1.2)  

 Bước 6: Ấn nút  để lưu thông báo SSĐK. Hồ sơ được lưu tại mục Hồ sơ 

chưa nộp SSCB với trạng thái ‘Đã lưu thông báo sửa sau công bố’, nút Ký điện tử 

vẫn giữ nguyên. 

 
 

 


