
 

 

a. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình hình vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh 
doanh thức ăn đường phố huyện Long Thành  

b. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Y tế huyện Long Thành 

c. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Bs Lưu Văn Dũng 

Người tham gia chính: Cn Nguyễn Thanh Trúc Hằng, Cn (CĐ) Vương Sỹ Tuyền, Ys 
Võ Văn Giang, Ktv Nguyễn Kim Quyên, Ks Nguyễn Thị Thu Hạnh, 
d.  Mục tiêu của nhiệm vụ: 

1. Xác định thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thức 
ăn đường phố huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai năm 2011. 
2. Xác định tình trạng ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm và nguồn nước chế 
biến tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. 
3. Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên tại các cơ sở kinh doanh 
thức ăn đường phố. 
đ  Kết quả thực hiện: 

Qua điều tra, khảo sát tại 400 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, với 400 nhân 

viên, 60 mẫu thực phẩm và 60 mẫu nước, kết quả thu được như sau: 

1. Về thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thức ăn 

đường phố huyện Long Thành, có: 44% cơ sở thức ăn đường phố đạt điều kiện vệ 

sinh cơ sở và 26,7% cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2. Về tình trạng vệ sinh trong mẫu thực phẩm và nguồn nước chế biến, có: 63,3% 

mẫu thực phẩm và 65% mẫu nước đạt tiêu chuẩn vi sinh. 

3. Kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên: 

95,5% có kiến thức đúng, 76% có thái độ đúng và 74,25% thực hành đúng về vệ 

sinh an toàn thực phẩm  

e. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 8/2010 đến tháng 7/2011 

g.  Kinh phí thực hiện: 249.406.960 đồng 

 


