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   SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI  

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  449  /ATTP-NV 

V/v thực hiện quản lý  

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  

    Đồng Nai, ngày 29 tháng 6  năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Định Quán. 

                                               

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được công văn số 2359/UBND 

ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Định Quán về việc quản lý dịch vụ 

nấu ăn, nấu đám, tiệc trên địa bàn huyện. Về vấn đề này, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm có ý kiến như sau: 

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  

Căn cứ Nghị định 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; 

Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh 

Đồng Nai ban hành quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 

ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo Điều 4 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND thì cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi 

hoạt động ngoại trừ những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thuộc đối 

tượng được quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Như vậy, đối với 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy đăng ký kinh doanh có ngành 

nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Theo Điều 6 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND thì cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do UBND huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên sẽ do Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. Ngoài ra, khi cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ nấu ăn, nấu đám, 

tiệc trên địa bàn huyện đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện Định Quán 

thực hiện việc kiểm tra hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho 

cơ sở.   
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Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính gửi UBND huyện Định Quán được 

biết và thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PYT huyện Định Quán; 

- TTYT  huyện Định Quán; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hữu 
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