
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

Số:           /SDL-TTr 

V/v thực hiện các quy định về  

an toàn vệ sinh thực phẩm 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

                Kính gửi:  

                          - Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

                         - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Du lịch nhận được công văn số 118/ ATTP-NV ngày 18/8/2022 của Chi cục 

an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc trả lời văn bản của Công 

ty Cổ phần Du lịch Đội Nhóm Việt.  

Qua nội dung kiến nghị của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở Du lịch yêu cầu các cơ sở triển 

khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại đơn vị như sau: 

- Đề nghị các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị tổ chức tour 

lữ hành khi có sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phải báo cáo ngay trong vòng 24 

giờ cho cơ sở y tế gần nhất (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Phòng Y tế hoặc Trung 

tâm Y tế dự phòng (YTDP) quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). 

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa đơn vị tổ chức tour và nơi tổ cung ứng 

dịch vụ, trong đó có phân định rõ trách nhiệm, sự phối hợp của các bên khi xảy ra 

sự cố an toàn thực phẩm, cùng chịu trách nhiệm thông báo cho cơ quan y tế gần nhất 

khi có sự cố xảy ra liên quan đến thực phẩm; thực hiện đúng các quy định theo Quyết 

định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế và các cơ quan có liên 

quan để cùng phối hợp điều tra nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm khi có sự cố 

xảy ra. 

 (Đính kèm 118/ ATTP-NV ngày 18/8/2022 của Chi cục an toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc sở; 

- Đăng lên cổng TTĐT của Sở ; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền 
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