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Hạng mục

#
Hồ sơ pháp lý
1

Thời hạn hợp đồng cung cấp suất ăn giữa đơn vị và cơ sở phục vụ

2

Thời hạn hợp đồng ký kết với nhà cung cấp hàng hóa thực phẩm

3

Lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ nguồn gốc thực phẩm

4

Thời hạn tập huấn kiến thức VSTP định kỳ hằng năm của nhân viên trực tiếp
phục vụ

5

Giấy kiểm dịch của Thú Y đối với thịt, trứng,…

6

Chế độ tự kiểm tra: lịch kiểm tra, bảng kiểm tra hay biên bản kiểm tra,…
Điều kiện về cơ sở vật chất

7

Nhà ăn, nhà bếp cách xa các nguồn ô nhiễm

8

Bếp ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều

9

Bếp ăn được xây dựng bằng vật liệu KHÔNG thấm nước

10 KHÔNG để rác, thức ăn thừa rơi vãi ra xung quanh và nước thải rò rỉ ra ngoài
11 Thùng rác phải có nắp đậy
12 Rác tập trung xa nơi chế biến & phòng ăn, rác được di chuyển trong ngày
13 Cống rãnh khu chế biến thông thoáng,KHÔNG ứ đọng, KHÔNG lộ thiên
14 Đủ nước sạch
Điều kiện vệ sinh đối với nhân viên phục vụ
15 KHÔNG được để quần áo và tư trang của nhân viên trong khu vực chế biến
16 Sử dụng trang phục riêng đầy đủ
17 Nhân viên giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cắt ngắn và giữ sạch móng tay
18 Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến và trong khi phục vụ
19

Nhân viên phải dùng dụng cụ chia thức ăn, KHÔNG được dùng tay để bốc,
chia thức ăn chín

20 KHÔNG được ăn uống, nhai kẹo cao su, hút thuốc lá trong nhà bếp
Điều kiện vệ sinh đối với dụng cụ
21 Dụng cụ phải được làm bằng vật liệu KHÔNG thấm nước
22 Các dụng cụ phải dễ lau chùi, rửa sạch và phơi khô
23

Rổ, rá đựng thực phẩm phải luôn giữ sạch, KHÔNG được để xuống đất, chỗ
bẩn và ẩm ướt

24 Có dao, thớt riêng cho thực phẩm sống và chín
25 Chất tẩy, rữa có nhãn mác rõ ràng
Điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản thực phẩm
26 Nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm được kiểm định định kỳ
27 KHÔNG dùng thực phẩm bị ôi, thiu, ương, dập nát
28 KHÔNG dùng thực phẩm có nguồn gốc động vật bị bệnh để chế biến thức ăn
29 Thức ăn đã nấu chín phải được che đậy để chống ruồi, bụi, côn trùng
30 Thức ăn đã nấu chín KHÔNG dùng vải để che đậy, phủ trực tiếp lên thức ăn
31 Thức ăn đã nấu chín KHÔNG được để quá 2 giờ trước khi sử dụng
32

Các loại rau quả tươi phải được ngâm kỹ và rửa ít nhất 3 lần nước sạch hoặc
rữa sạch dưới vòi nước chảy

Kết quả
Đạt

Nguyên nhân KHÔNG đạt

Biện pháp khắc phục

33 Cửa lưới luôn đóng kín
34

Kho bảo quản thực phẩm khô phải được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và được
kiểm tra hằng ngày

35 Bảo quản thực phẩm lạnh đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
36 Bảo quản thực phẩm gói đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
37 Mẫu lưu thực phẩm: số lượng, ký nhận, niêm phong, nhiệt độ bảo quản
Hồ sơ ghi chép, theo dõi hằng ngày
38 Sổ theo dõi nguồn gốc, xuất sự thực phẩm đầu vào
39 Sỗ theo dõi lưu mẫu thực phẩm và ký nhận giữa 2 bên
40 Thực đơn: danh sách thức ăn, chọn lọc phù hợp
Tổng

