
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /VSTP-T4 
Lâm Đồng, ngày       tháng  02 năm 2022 

V/v tăng cường đảm bảo ATTP 

trong kinh doanh dịch vụ ăn uống 
 

  

 

Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

 

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) 

tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau đây gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng, một số cơ sở chưa thực hiện đúng, đủ các điều kiện đảm bảo ATTP tại 

cơ sở. Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự tuân thủ các quy định về đảm bảo 

ATTP của các cơ sở không nghiêm. Một số vi phạm thường gặp như sau: 

1. Về điều kiện cơ sở:  

- Các khu vực chưa đảm bảo tách biệt. 

- Chưa có phòng thay đồ bảo hộ lao động. 

- Hệ thống thoát nước trong khu vực bếp chưa đảm bảo kín. 

- Khu vực chế biên chưa đảm bảo các điều kiện về vệ sinh. 

2. Về điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: 

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến chưa bảo đảm hợp vệ sinh và riêng biệt 

đối với thức ăn sống và thức ăn chín.  

- Chưa có trang thiết bị, dụng cụ, tủ lưu mẫu theo quy định. 

- Dụng cụ chứa đựng chất thải không đảm bảo kín và có nắp đậy. 

3. Về điều kiện con người: 

- Phụ trách bộ phận, nhân viên chưa nắm được kỹ thuật kiểm thực ba bước, 

lưu mẫu đúng quy định. 

- Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định về an toàn thực 

phẩm cho chủ và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm. 

- Không sử dụng trang phục bảo hộ lao động đầy đủ trong quá trình sản xuất. 

4.  Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước: 

- Giấy tờ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm đảm bảo an toàn 

chưa đầy đủ. 

-  Chưa chủ động xét nghiệm định kì nguồn nước sử dụng trong chế biến thực 

phẩm (đối với các cơ sở không sử dụng nước máy). 

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

người dân, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục ATVSTP đề nghị các cơ sở 
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tự kiểm tra, rà soát lại các điều kiện về an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm túc 

các quy định theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Chi cục 

ATVSTP để được hướng dẫn. 

Thông tin liên hệ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Địa chỉ: Số 04 Lê 

Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng; SĐT: 02633.542434). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, T4. 
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