
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 
 
 

 

 

 

Số:        /ATTP-NV 

V/v tăng cường bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong phòng, chống dịch 

Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

 

                                                               

              Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2021   

 

 

 

                Kính gửi: 

 

 

 

 Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các Khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
 

 

   

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (ATTP); Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;  

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-SYT ngày 27/05/2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang về triển khai công tác đảm bảo ATTP trong phòng, chống dịch Covid-19; 

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 tại các tỉnh lân cận đang diễn 

ra hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng. Để tăng cường công 

tác bảo đảm ATTP trong phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bắc Giang đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp trên địa 

bàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang triển khai các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác truyền thông kiến thức, pháp luật về ATTP gắn với 

phòng, chống dịch Covid-19 đến người lao động các nội dung sau: 

- Các quy định của pháp luật về ATTP. 

- Kiến thức, thực hành về lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm an 

toàn; tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm 

bị ôi thiu, mốc, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng. 

- Thực hiện ăn chín, uống chín, ăn uống hợp vệ sinh bảo đảm ATTP; sử dụng 

nước để ăn uống, chế biến thực phẩm phải bảo đảm chất lượng theo quy định; 

thực hành tốt việc rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Thực hành tốt nội dung “05 chìa khóa để có thực phẩm an toàn” và “10  lời 

khuyên vàng trong chế biến thực phẩm an toàn”. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm, khi có các biểu hiện mắc ngộ độc thực phẩm cần khai báo với cơ 

quan chức năng và kịp thời đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị. 
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- Tuyên truyền thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo đúng quy định. 

- Công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực phục vụ ăn uống để mọi người 

biết, khai báo và liên hệ khi cần thiết. 

2. Chấp hành đúng các quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP trong 

phòng, chống dịch Covid-19 

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện ATTP theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 

phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và yêu cầu về phòng, chống dịch 

Covid-19 (chi tiết tại Phụ lục 1). 

- Chú trọng tăng cường kiểm soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 trong phục vụ ăn uống tại doanh nghiệp, nhất là các doanh 

nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể theo hình thức mua suất ăn sẵn, nhập nguyên liệu 

thực phẩm... của tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh Bắc Giang đang có dịch Covid-19 

cung cấp cho doanh nghiệp theo đúng quy định của UBND tỉnh Bắc Giang, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang. 

3. Định kỳ triển khai đánh giá nguy cơ về thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19 trong phục vụ ăn uống tại doanh nghiệp để góp phần thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Bảng kiểm tại Phụ lục 2). 

        

         Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai nội dung trên. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Chi cục ATVSTP để 

phối hợp, cùng tìm biện pháp giải quyết (địa chỉ liên hệ: Ths. Đào Đức Hạnh - 

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang; điện thoại: 0204 

3825657 - 0918059919)./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Bắc Giang (B/cáo); 

- BQL các KCN tỉnh Bắc Giang (B/cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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Phụ lục 1: 

NỘI DUNG 

Kiểm soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 

 và bảo đảm ATTP tại cơ sở ăn uống của doanh nghiệp 

 

1. Yêu cầu thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu về điều kiện 

ATTP theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Chỉ những 

cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định mới được phép hoạt động: 

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Điều 28 Luật ATTP) 

+ Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua 

chế biến và thực phẩm đã qua chế biến; 

+ Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến, kinh doanh; 

+ Có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh; 

+ Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng; 

+ Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có biện 

pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại; 

+ Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, 

rác thải hàng ngày sạch sẽ; 

+ Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn 

thực phẩm.  

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(Điều 29 Luật ATTP): 

+ Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín;  

+ Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh; 

+ Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô; 

+ Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm 

(Điều 30 Luật ATTP): 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
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+ Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm 

an toàn, lưu mẫu thức ăn.  

+ Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh.  

+ Thực phẩm bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, 

chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại; 

được bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt đất. 

- Thực hiện các yêu cầu khác về ATTP (Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP): 

+ Thực hiện việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế (theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế ); 

+ Thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản thực phẩm phải bảo đảm vệ 

sinh và không gây ô nhiễm cho thực phẩm; 

+ Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực 

phẩm và được chủ cơ sở xác nhận và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, 

viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

2. Một số nội dung cần thực hiện để phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 

 - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19. Thiết lập bộ phận để 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Phân công, công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối 

phụ trách về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để mọi người biết và 

liên hệ khi cần thiết. 

 - Đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

 - Ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện đúng các quy 

định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19 (nếu có quy định).  

 - Tổ chức tập huấn, thông tin, truyền thông cho tất cả người lao động, người 

làm việc, người bán hàng tại cơ sở ăn uống về việc thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

 - Hàng ngày, thực hiện khai báo y tế điện tử, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ 

của người lao động trước khi quay trở lại làm việc; không được bố trí làm việc 

cho những người có ít nhất một trong các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát 

họng, khó thở. 

 - Tại cửa/khu vực ra, vào: Bố trí người đo nhiệt độ theo quy định; yêu cầu 

mọi người đến cơ sở ăn uống phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang (trừ khi ăn) và 



5 

 

giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch; tại 

các khu vực có xếp hàng phải kẻ vạch giãn cách theo quy định. 

 - Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, 

nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay tại khu chế biến, ăn uống. 

 - Cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu mọi người phải luôn đeo khẩu trang 

và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác theo quy định. 

 - Đối với doanh nghiệp phải bố trí phòng cách ly tạm thời và xử trí khi có 

trường hợp bị một trong các biểu hiện: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở 

theo hướng dẫn xử trí khi có trường hợp sốt, ho, khó thở tại Hướng dẫn phòng, 

chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc 

xá do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành. 

Trường hợp có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm 

việc thì thực hiện phân luồng, khử khuẩn và vệ sinh môi trường theo Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và 

ký túc xá do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành. 

 - Khu vực chế biến thức ăn, đồ uống phải có nơi rửa tay, đủ nước sạch và xà 

phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho người sơ chế, chế biến thực phẩm, đồ uống. 

 - Khu vực ăn uống phải có nơi rửa tay, có đủ nước sạch và xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn tay; đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, đủ bàn ghế và bố trí khoảng 

cách giữa những người ăn uống theo quy định (có thể xếp khách hàng ngồi so le 

hoặc đặt vách ngăn giữa những người ngồi ăn); có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm 

riêng biệt cho từng người ăn và được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi 

sử dụng nếu sử dụng lại, trong thời gian chống dịch, dụng cụ chứa đựng và sử 

dụng để ăn uống được sử dụng loại dùng 1 lần. 

 - Có đủ thùng đựng rác, có nắp đậy và có lót túi. Có biển hướng dẫn, các quy 

định về phòng, chống dịch. 

 - Đối với các suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao gói trong 

hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển. 

- Trong quá trình vận chuyển suất ăn/ phân phát suất ăn hoặc chia thức ăn 

không được tụ tập đông người và đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định. 

 - Đảm bảo không dùng chung các đồ dùng như cốc, chai nước, khăn tay… 

 - Nhà vệ sinh phải có đủ nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh; đảm bảo 

nhà vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh khử khuẩn ít nhất 2 lần/ngày. 
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Phụ lục 2: 

 

BẢNG KIỂM 

Đánh giá kiểm soát nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và bảo đảm ATTP  

tại cơ sở ăn uống của doanh nghiệp 
 

T

T 
NỘI DUNG 

Thang điểm chấm 

Điểm 

chấm 

thực 

tế 

Ghi 

chú 

Có 

thực 

hiện 

(điểm 

tối đa) 

Có 

nhưng 

không 

đầy đủ 

Không 

thực 

hiện 

1 
Có thực hiện việc: xây dựng kế hoạch 
phòng,  chống  dịch  COVID-19 

3 1,5 0   

2 

Có thực hiện việc: Phân công và công 
khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) 
của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ 
sở ăn uống 

3 1,5 0   

3 

Có thực hiện việc: Ký cam kết với chính 
quyền địa phương về việc thực hiện đúng 
các quy định, hướng dẫn về phòng, chống 
dịch COVID-19 (nếu có quy định) 

3 1,5 0   

4 

Có thực hiện việc: khai báo y tế điện tử, 
theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của người 
lao động trước khi quay trở lại làm việc và 
hàng ngày; không được bố trí làm việc cho 
những người có ít nhất một trong các triệu 
chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó 
thở. 

3 1,5 0   

5 

Có thực hiện việc: cung cấp đầy đủ khẩu 
trang và yêu cầu người lao động, người 
làm việc, người bán hàng, khách hàng phải 
luôn đeo khẩu trang (trừ khi ăn) và giữ 
khoảng cách với người xung quanh theo 
quy định 

3 1,5 0   

6 

Có thực hiện việc: tại cửa/khu vực ra, vào 
của cơ sở ăn uống bố trí người đo nhiệt độ 
cho mọi người, giữ khoảng cách theo quy 
định, bố trí biển báo quy định phòng, 
chống dịch; tại các khu vực có xếp hàng 
phải kẻ vạch giãn cách theo quy định 

3 1,5 0   

7 Vệ sinh môi trường, khử khuẩn 10 5 0   
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7.

1 

Có thực hiện việc: khử khuẩn đối với nền 
nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật tại nơi làm 
việc khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày. Khử 
khuẩn ít nhất 02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 
ngày tại các khu chế biến thực phẩm và ăn 
uống. Đối với nhà hàng tiến hành khử 
khuẩn mặt bàn ăn, ghế ngồi ngay sau khi 
mỗi lượt khách rời đi 

2 1 0   

7.

2 

Có thực hiện việc: khử khuẩn ít nhất 04 
lần/ngày đối với vị trí có tiếp xúc thường 
xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, 
tay vịn lan can, bảng điều khiển thang máy, 
cabin thang máy, giỏ hàng, xe đẩy hàng. 
Khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày đối với nơi 
làm việc. 

2 1 0   

7.

3 

Có thực hiện việc: bố trí dung dịch sát 
khuẩn tay để người lao động, khách hàng 
sát khuẩn tay tại khu vực công cộng như cây 
ATM, máy bán hàng tự động, bình nước 
uống công cộng 

2 1 0   

7.

4 

Có thực hiện việc: vệ sinh khử khuẩn ít nhất 
02 lần/01 ca làm việc hoặc 01 ngày đối với 
khu vệ sinh chung 

2 1 0   

7.

5 

Có thực hiện việc: Thông khí tại các khu 
vực, vị trí làm việc bằng cách tăng thông 
gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng 
quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Hạn 
chế sử dụng điều hòa (nếu có thể) 

2 1 0   

8 

Có thực hiện việc: bố trí đủ thùng đựng rác 

có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu 

dịch vụ cho người lao động, khách hàng và 

thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo 

quy định 

3 1,5 0   

9 

Có thực hiện việc: luôn có đủ nước sạch và 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay cho 

người lao động, làm việc, bán hàng tại khu 

dịch vụ và khách hàng 

3 1,5 0   

10 

Có thực hiện việc: nhà vệ sinh phải có đủ 

nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh; 

đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh khử 

khuẩn ít nhất 2 lần/ngày 

3 1,5 0   
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11 

Có thực hiện việc: tổ chức tập huấn, thông 

tin, truyền thông cho tất cả người lao động, 

người làm việc, người bán hàng tại cơ sở ăn 

uống về việc thực hiện hướng dẫn phòng,  

chống  dịch COVID-19 

3 1,5 0   

12 

Có thực hiện việc: tổ  chức  thông tin 

truyền thông về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 cho người lao động, làm việc, 

bán hàng và khách hàng 

3 1,5 0   

13 

Có thực hiện việc: Yêu cầu người lao 

động, người làm việc, người bán hàng đánh 

giá theo bảng 1.1 của QĐ số 2225/QĐ-

BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

3 1,5 0   

14 

Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các yêu cầu 

về điều kiện ATTP theo quy định (Chỉ chọn 

đánh giá một trong hai hình thức cung 

cấp) 

54 27 0   

14

.1  

Đánh giá thực hiện các yêu cầu về điều kiện 

ATTP đối với hộ kinh doanh chế biến, 

phục vụ ăn uống tại chỗ 

54 27 0   

a Khu chế biến, bảo quản thực phẩm 14 7 0   

* 

Bố trí khu chế biến thực phẩm phù hợp với 

số suất ăn cần cung cấp và bảo đảm không 

nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế 

biến và thực phẩm đã qua chế biến (nguyên 

tắc 1 chiều) 

3 1,5 0   

* 
Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ 

việc chế biến 
2 1 0   

* 
Có dụng cụ thu dọn chất thải, rác thải hàng 

ngày sạch sẽ. 
3 1,5 0   

* 

Có thực hiện việc: Bố trí nơi rửa tay, đủ 

nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay tại khu vực chế biến thức ăn, đồ 

uống 

3 1,5 0   

* 
Cống rãnh ở khu vực chế biến thực phẩm 

phải thông thoát, không ứ đọng 
3 1,5 0   

b 
Dụng cụ, thiết bị chế biến, chứa đựng, vận 

chuyển thực phẩm và sử dụng để ăn uống:  
12 6 0   
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* 
Có đủ dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho 

thực phẩm sống và thực phẩm chín 
3 1,5 0   

* 
Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm 

an toàn vệ sinh 
3 1,5 0   

* 

Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật 

liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô hoặc dụng 

cụ sử dụng 1 lần bảo đảm an toàn, hợp vệ 

sinh 

3 1,5 0   

* 

Có thực hiện việc: đảm bảo mọi người 
trong cơ sở ăn uống (người bệnh, người 
phải cách ly, người lao động, khách 
hàng…) không dùng chung các đồ dùng 
như cốc, chai nước, khăn tay… 

3 1,5 0   

c Người trực tiếp chế biến thực phẩm 6 3 0   

* 

Có thực hiện việc: tổ chức rà soát sức khỏe 

cho người lao động trước khi quay trở lại 

làm việc. Riêng đối với nhân viên nấu ăn, 

nhân viên phục vụ tại các nhà hàng phải 

được kiểm tra sức khỏe trước khi quay trở 

lại làm việc và được theo dõi sức khỏe hàng 

ngày 

2 1 0   

* 

Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và 

thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm và không bị mắc các bệnh 

truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế 

2 1 0   

* 

Đối với các lực lượng được huy động hỗ trợ 

trực tiếp việc chế biến, phục vụ tại các điểm 

bố trí nhà bếp, cần ưu tiên huy động những 

người đang chế biến thực phẩm trong các 

trường học, cơ quan, đơn vị, nhà hàng ăn 

uống... có đủ điều kiện yêu cầu về kiến thức 

ATTP và sức khỏe theo quy định; các lực 

lượng khác hỗ trợ các công việc gián tiếp 

để phòng ngừa ô nhiễm chéo trong quá 

trình chế biến thực phẩm. 

2 1 0   

d Nguyên liệu, chế biến, bảo quản thực phẩm 8 4 0   

* 
Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm 

phải rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn 
2 1 0   

* 

Có đủ thiết bị bảo quản thực phẩm hợp vệ 

sinh, chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm 

nhập của côn trùng và động vật gây hại 

2 1 0   
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* 

Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an 

toàn, hợp vệ sinh và được bày trên bàn hoặc 

giá cao hơn mặt đất 

2 1 0   

* 

Thực hiện việc lập sổ kiểm thực ba bước, 

lưu mẫu thức ăn theo theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT để 

chủ động kiểm soát các mối nguy ô nhiễm 

thực phẩm và phòng ngừa các sự cố về 

ATTP  

2 1 0   

đ Khu vực ăn uống: 12 6 0   

* 

Phòng ăn đảm bảo thoáng, mát, đủ ánh 

sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ và các 

biện pháp ngăn ngừa côn trùng và động vật 

xâm nhập 

2 1 0   

* Có thực hiện việc: đảm bảo có xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn tay 
2 1 0   

* Có thực hiện việc: đảm bảo khoảng cách tối 

thiểu 1m giữa các khách hàng 
2 1 0   

* Có thực hiện việc: có đủ thùng rác có nắp 

đậy. 
2 1 0   

* 

Có thực hiện việc: Yêu cầu mọi người trước 

và sau khi ăn uống phải rửa tay sạch bằng 

xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay 

2 1 0   

* 

Có thực hiện việc: tiến hành sát khuẩn mặt 

bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt người 

ăn rời đi. 

2 1 0   

e 

Có thực hiện việc: thiết lập bộ phận và tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với 

kiểm tra, giám sát quá trình chế biến, bảo 

quản thực phẩm và ăn uống: Phân công 2 - 

3 người kiêm nhiệm việc tự kiểm tra, giám 

sát thường xuyên về thực hành trong bảo 

quản, vận chuyển, phục vụ ăn uống và chất 

lượng suất ăn. Việc tự kiểm tra, giám sát 

phải được ghi chép trong sổ theo dõi đối với 

từng ngày, từng bữa ăn để kịp thời khắc 

phục những tồn tại, đáp ứng yêu cầu xử trí 

sự cố về ATTP 

2 1 0   
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14

.2 
Đối với cơ sở mua suất ăn chế biến sẵn  54 27 0   

a 

Các đơn vị mua suất ăn sẵn yêu cầu đơn vị 

cung ứng dịch vụ cung cấp đầy đủ hồ sơ 

pháp lý của cơ sở để kiểm soát, lưu giữ phục 

vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm 

5 2,5 0   

b 

Lựa chọn tổ chức, cá nhân chế biến, cung 

cấp suất ăn sẵn đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP theo quy định 

5 2,5 0   

c Khu vực ăn uống: 24 12 0   

* 

Phòng ăn đảm bảo thoáng, mát, đủ ánh 

sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ và các 

biện pháp ngăn ngừa côn trùng và động vật 

xâm nhập 

4 2 0   

* Có thực hiện việc: đảm bảo có xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn tay 
4 2 0   

* Có thực hiện việc: đảm bảo khoảng cách tối 

thiểu 1m giữa các khách hàng 
4 2 0   

* Có thực hiện việc: có đủ thùng rác có nắp 

đậy. 
4 2 0   

* 

Có thực hiện việc: Yêu cầu mọi người trước 

và sau khi ăn uống phải rửa tay sạch bằng 

xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát 

khuẩn tay 

4 2 0   

* 

Có thực hiện việc: tiến hành sát khuẩn mặt 

bàn, ghế ngồi ngay sau khi mỗi lượt người 

ăn rời đi. 

4 2 0   

d 
Dụng cụ, thiết bị chứa đựng, bảo quản, vận 

chuyển thực phẩm và sử dụng để ăn uống:  
12 6 0   

* 

Có thực hiện việc: đối với các suất ăn sẵn, 

thực phẩm chuyển đi phải được bao gói 

trong hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo 

quy định trong suốt quá trình vận chuyển 

4 2 0   

* 

Thiết bị, phương tiện bảo quản, vận chuyển 

thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh, không gây 

ô nhiễm cho thực phẩm, chống được bụi, 

mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng 

và động vật gây hại 

4 2 0   
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* 

Có thực hiện việc: đảm bảo mọi người 
trong cơ sở ăn uống (người bệnh, người 
phải cách ly, người lao động, khách 
hàng…) không dùng chung các đồ dùng 
như cốc, chai nước, khăn tay… 

4 2 0   

d Người trực tiếp vận chuyển, chia thực phẩm 3 1,5 0   

* 

Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và 

thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm và không bị mắc các bệnh 

truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế 

3 1,5 0   

e Kiểm thực bước ba và lưu mẫu thức ăn 3 1,5 0   

* 

Thực hiện việc lập sổ kiểm thực bước ba, 

lưu mẫu thức ăn theo theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT để 

chủ động kiểm soát các mối nguy ô nhiễm 

thực phẩm và phòng ngừa các sự cố về 

ATTP  

3 1,5 0   

f 

Có thực hiện việc: thiết lập bộ phận và tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với 

kiểm tra, giám sát quá trình chia thực phẩm, 

ăn uống: Phân công 2 - 3 người kiêm nhiệm 

việc tự kiểm tra, giám sát thường xuyên về 

thực hành trong bảo quản, vận chuyển, phục 

vụ ăn uống và chất lượng suất ăn. Việc tự 

kiểm tra, giám sát phải được ghi chép trong 

sổ theo dõi đối với từng ngày, từng bữa ăn 

để kịp thời khắc phục những tồn tại, đáp 

ứng yêu cầu xử trí sự cố về ATTP 

2 1 0   

 Tổng điểm 100 50 0   

 Xếp loại nguy cơ:  

  

Xếp loại nguy cơ: 

 - Từ 80 đến 100 điểm: thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm. 

 - Từ 50 đến 79 điểm: thực hiện trung bình, có nguy cơ lây nhiễm. 

 - Từ 0 đến 49 điểm: thực hiện chưa tốt, nguy cơ lây nhiễm cao. 

 Lưu ý: Những khu vực nào sau khi đánh giá có nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ lây nhiễm 

cao thì cần rà soát khắc phục ngay để đảm bảo không lây lan dịch bệnh và an toàn cho người 

lao động, người làm việc, khách hàng. 
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