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Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng 

 

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại 

bếp ăn tập thể với số lượng lớn người mắc... Tại tỉnh Lâm Đồng tuy chưa ghi nhận 

vụ ngộ độc thực phẩm nào liên quan đến các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp (gọi tắt là doanh nghiệp) nhưng nguy cơ xảy ra ngộ độc 

thực phẩm luôn tiềm ẩn. Qua công tác kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Lâm Đồng (viết tắt là Chi cục) ghi nhận còn nhiều bếp ăn tập thể tại các doanh 

nghiệp chưa được quản lý do loại hình này không thuộc diện phải cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đa số các doanh nghiệp không thông 

báo cho Chi cục khi có tổ chức bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp.  

Nhằm tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các bếp 

ăn tập thể trong các khu công nghiệp, ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc 

thực phẩm nhiều người mắc, Sở Y tế đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh phối hợp quản lý đối với các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

1. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể (theo biểu mẫu đính kèm) về Sở Y tế (Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm) trước ngày 02/7/2021. 

2. Rà soát cập nhật thường xuyên danh sách các doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể và thông báo về Sở Y tế (Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm) khi có thay đổi. 

3. Phối hợp trong công tác thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức về 

an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể (khi cần thiết). 

4. Chỉ đạo các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể phải thông báo về Ban 

Quản lý các khu công nghiệp và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh trước 

khi hoạt động hoặc khi có sự thay đổi các thông tin liên quan, đồng thời yêu cầu 

các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm và 

phòng, chống dịch Covid- 19. 
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Thông tin liên hệ:  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng; 

Địa chỉ: số 04 Lê Hồng Phong, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng; 

Điện thoại: 02633.545758; Email: ttraattplamdong@gmail.com.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. HNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Quyết 
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PHỤ LỤC  

Danh sách các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có bếp ăn tập thể 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày     /6/2021 

của Sở Y tế Lâm Đồng) 

 

TT 

Tên, mã số 

doanh 

nghiệp 

Địa chỉ 
Điện 

thoại 

Người liên hệ 

(họ tên, chức 

vụ, điện thoại) 

Số 

suất 

ăn 

Hình 

thức tổ 

chức 
(hợp đồng/ 

tự nấu) 
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