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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 

6/12/2017 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54 ngày 24 tháng 11 

năm 2017 của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành 

phố Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra là trên 

tinh thần khẩn trương, thiết thực động viên tinh thần cách mạng tiến công, 

tinh thần chủ động sáng tạo, phát huy tối đa mọi nguồn lực của từng ngành, 

từng đơn vị, địa phương, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham 

gia xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố một cách bền vững... [32] 

Mục tiêu của Thành phố phải đạt 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020, 

theo thống kê tại Tp.HCM có khoảng 16.000.000 hộ kinh doanh cá thể có 

doanh số và quy mô lớn hơn doanh nghiệp rất nhiều, nhưng họ lại ngại phát 

triển lên thành doanh nghiệp là vì ngại các thủ tục phải khai thuế, riêng đối 

với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi chuyển thành doanh nghiệp 

phải chuyển đổi giấy phép kinh doanh có điều kiện đi kèm như: Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn xếp hàng sao như khách sạn… thủ tục xin cấp giấy chứng nhận rất 

nhiêu khê.  

Khi bàn về điều kiện kinh doanh, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế 

Trung ương CIEM cho biết tổng số các điều kiện đầu tư kinh doanh tương 

ứng với 243 ngành nghề vào khoảng 4.284 điều kiện. Trong 15 bộ quản lý về 

điều kiện kinh doanh, thì Bộ Công thương có điều kiện kinh doanh nhiều 

nhất lên đến 1.150 quy định... Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý 

kinh tế Trung ương CIEM những hạn chế của điều kiện kinh doanh đang tác 

động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh như hạn chế cạnh tranh, 

tăng chi phí sản xuất, kiềm hãm sự sáng tạo [23],... Những vấn đề này đang 
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từng ngày, từng giờ tác động đến sự phát triển kinh tế của thành phố, đang 

cản trở quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 500.000 doanh nghiệp 

đến năm 2020. 

Xã hội ngày một phát triển, mức độ công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày 

càng gia tăng, cuộc sống của mọi người gần như là khá bận rộn với nhiều lo 

toan cho công việc, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp… nên hầu hết 

chuyện nấu ăn cho bản thân và gia đình gần như là không quan tâm nhiều, 

mà thay vào đó là sử dụng các loại hình dịch vụ ăn uống bởi vì sự tiện lợi 

của nó… Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, nên không ít 

người thích khám phá, thích có những trải nghiệm mới… nên họ thường tìm 

đến các loại hình dịch vụ ăn uống, nhằm thỏa mãn một nhu cầu nhất định của 

bản thân, có thể là dịch vụ ăn uống bình dân cũng có thể là dịch vụ ăn uống 

cao cấp…  

Tổng Thư ký Hội Ẩm thực Escoffier Pháp là ông Paul Le, có nhiều năm 

sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã chia sẻ: “Ở Thành 

phố Hồ Chí Minh, tôi có thể lựa chọn nhiều hình thức thưởng thức ẩm thực ở 

đường phố lẫn trong nhà hàng sang trọng với đa dạng phong cách ẩm thực, 

do chính các đầu bếp truyền thống hoặc đầu bếp được quốc tế chứng nhận 

thực hiện”; Kênh truyền hình cáp tại Mỹ, CNN chuyên mục du lịch đã tôn 

vinh Thành phố Hồ Chí Minh là “kinh đô của ẩm thực Việt Nam”, đồng thời 

là thành phố trong top 23 các thành phố có thức ăn đường phố hấp dẫn nhất 

thế giới... Như vậy, ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) không 

chỉ để giải quyết chuyện no chuyện đói mà còn là một trong những điểm thu 

hút khách du lịch trong và ngoài nước… theo sự đánh giá của các chuyên 

gia, đây cũng được xem là một lợi thế về kinh tế của Tp.HCM. 

Chính vì vậy, kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những ngành 

kinh doanh phát triển rất nhanh và mạnh, thu hút rất nhiều sự đầu tư của các 
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chủ thể kinh doanh trong và ngoài nước như nhà hàng sang trọng đến quán 

ăn bình dân, bếp ăn tập thể, căng tin... Nhưng đây là một ngành nghề liên 

quan đến sức khỏe cộng đồng, an toàn tính mạng của người dân… Do đó, 

công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng, 

bởi vì không chỉ bảo vệ sức khỏe tính mạng của con người, nâng cao chất 

lượng cuộc sống, đảm bảo chất lượng giống nòi mà nó còn là mục tiêu phát 

triển kinh tế thành phố một cách bền vững lâu dài….  

Để quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn, pháp luật của nước ta đã 

đề ra những điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Luật An 

toàn thực phẩm năm 2010; Luật Đầu tư năm 2014; Luật Doanh nghiệp 

2014… Bên cạnh đó còn có nghị định, thông tư… như Thông tư số 

30/2012/TT-BYT Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; Thông tư số 

47/2014/TT-BYT Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; Nghị định 67/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ 

Y tế, và gần đây nhất chính phủ đã ban hành nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 

2018, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực 

phẩm; bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-

BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối 

hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ngoài ra Ban chỉ đạo liên 

ngành TW vệ sinh an toàn thực thẩm cũng ban hành công văn số: 



4 

 

858/BCĐTƯVSATTP ngày 07 tháng 02 năm 2018 “V/v hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP”. 

Nhưng thực tế, vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn gặp 

rất nhiều khó khăn. Do đó, trong phạm vi đề tài, tác giả sẽ tìm hiểu xem 

những quy phạm pháp luật nào là cần thiết phải bổ sung vào điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, và những quy định nào chưa phù hợp cần phải điều 

chỉnh, hoặc loại bỏ đi…nhằm hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn 

uống của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung. 

Chính vì ý nghĩa lý luận và thực tiễn đã nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài 

“Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt nam từ thực tiễn 

Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Mặc dù thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là cắt bỏ những 

điều kiện kinh doanh không hợp lý nhằm cởi trói cho doanh nghiệp, câu 

chuyện về điều kiện kinh doanh đang là chủ đề nóng của các Bộ, ngành về 

việc cải cách môi trường đầu tư kinh doanh…Nhưng theo tìm hiểu của cá 

nhân tác giả thì hiện nay, liên quan đến đề tài: “Điều kiện kinh doanh dịch vụ 

ăn uống theo pháp luật Việt nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”. 

trong phạm vi cả nước có một số công trình nghiên cứu sau đây đã được 

công bố: 

1. Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Trần Thị Ngân, năm 2008, Đại 

học Quốc gia Hà Nội về: “Pháp luật về giấy phép và điều kiện kinh doanh 

trong giai đoạn gia nhập thị trường ở Việt Nam- Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn”, luận văn nghiên cứu đến điều kiện kinh doanh của các ngành 
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nghề kinh doanh có điều kiện khác nhau, không đi sâu vào lĩnh vực kinh 

doanh dịch vụ ăn uống. 

2. Luận văn Thạc sĩ Luật học của tác giả Nguyễn Ngân Giang, năm 2012, 

Học viện Khoa học Xã hội với đề tài: “Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi 

vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm”, luận văn  chủ yếu rà soát các hành 

vi vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, đề xuất một số giải pháp để nâng 

cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và hoàn 

thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.  

3. Luận văn Thạc sĩ Luật học của Lê Thị Linh, năm 2016, Khoa Luật 

trường Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài: “Thực hiện pháp luật trong lĩnh 

vực an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội”, luận văn chủ yếu đề 

cập đến lý luận về thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực 

phẩm, thực trạng và giải pháp thực hiện pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ 

sinh thực phẩm, không nghiên cứu vấn đề về điều kiện kinh doanh dịch vụ 

ăn uống.  

4. Luận văn Thạc sĩ Luật học của Nguyễn Thị Bích Hạnh, năm 2018, 

Học viện Khoa học Xã hội với đề tài nghiên cứu là: “Điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam hiện nay”, luận văn phân tích quy 

định của luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực tiễn áp dụng 

pháp luật, khẳng định những tác động tích cực và những tồn tại của pháp 

luật. Từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống. 

Nhìn chung các công trình nghiên cứu nêu trên được tiếp cận, nghiên 

cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau và về nội dung có liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt 

Nam. Kế thừa những thành quả khoa học của các công trình nghiên cứu đã 
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công bố, Luận văn này sẽ nghiên cứu vấn đề điều kiện kinh doanh cụ thể cho 

ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống từ thực tiễn trên Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ cơ sở đó, luận văn đưa ra định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

 3.1. Mục đích nghiên cứu 

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của 

pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống từ thực tiễn áp dụng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đánh giá được thực trạng áp dụng pháp luật 

từ góc nhìn ở một địa phương cụ thể là Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn 

cho thấy được những đóng góp to lớn của pháp luật về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống vào sự phát triển kinh tế của nước nhà, cũng như những 

vướng mắc, hạn chế của pháp luật, trên cơ sở đó luận văn đưa ra một số giải 

pháp, kiến nghị có tính cung cấp thông tin, luận cứ khoa học phục vụ các 

hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạch định và hoàn thiện chính sách pháp 

luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống phù hợp với thực tiễn, phù hợp 

với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế…, Ngoài ra, luận văn có thể làm tài liệu 

tham khảo trong đào tạo pháp luật chuyên ngành luật kinh tế. 

 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết những nhiệm 

vụ sau đây: 

- Về mặt lý luận: luận văn tổng hợp, hệ thống hóa và phân tích làm sâu 

sắc thêm nhận thức, lý luận về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống và pháp 

luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống với những nhân tố cấu thành 

của các phạm trù này như: khái niệm, đặc điểm điều kiện kinh doanh; khái 
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niệm điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống; khái niệm, đặc điểm của cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống; phân loại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Sau khi tổng quan về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống qua thực 

tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn phân tích đánh giá và khẳng định 

những tác động tích cực cũng như chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp 

luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhiệm vụ chính của luận văn 

là đánh giá các chế định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống qua thực tiễn tại Tp.HCM trên các phương diện như: mức độ tương 

thích, phù hợp giữa pháp luật với thực tiễn; về sự phân biệt đối xử giữa các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống…Từ đó, nhận diện những vướng mắc, khó 

khăn trong công tác thi hành, thực hiện pháp luật, cũng như những tác động 

chưa tích cực của pháp luật với nền kinh tế và rút ra một số kinh nghiệm về 

thực hiện pháp luật điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống qua thực tiễn của 

địa phương… 

- Sau khi nhận diện những vướng mắc, khó khăn trong công tác thi 

hành, thực hiện pháp luật,…Từ đó, đề xuất các giải pháp phát huy những ưu 

điểm, khắc phục những khuyết điểm để đưa pháp luật về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam đi vào cuộc sống, nhằm 

nâng cao chất lượng sống, chất lượng giống nòi, giảm thiểu những bệnh do 

thực phẩm không an toàn gây ra; thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, 

nâng cao vị thế cạnh tranh du lịch ẩm thực của Việt Nam với các nước… 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu  

 4.1. Phương pháp luận 

 Việc nghiên cứu, biên soạn luận văn được thực hiện trên nền tảng tư 

tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử 

của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như quan điểm 
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đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới và chính sách pháp luật 

của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 4.2 Phương pháp nghiên cứu 

 Việc nghiên cứu, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: 

phương pháp phân tích; phương pháp hệ thống hóa và tổng hợp; phương 

pháp so sánh; phương pháp lịch sử; phương pháp thống kê… 

- Phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu được sử dụng để làm rõ 

những vấn đề lý luận của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

như phân tích khái niệm về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, phân tích 

khái niệm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,… 

- Phương pháp tổng hợp, thống kê, đánh giá để làm sáng tỏ những ưu 

điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn trong qua trình thực 

hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Tp.HCM. Từ 

những hạn chế của các quy định pháp luật, luận văn kiến nghị những giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống cụ thể. 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 5.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận, các văn bản quy phạm pháp 

luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam; và 

thực tế áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật qua thực tiễn tại Tp.HCM 

để từ đó soi rọi trở lại pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống để 

hoàn thiện nó. 

 5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu những vấn đề sau:  

- Một số vấn đề lý luận về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống.  

- Quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
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- Thực trạng áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống 

từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.   

6. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận văn 

Luận văn hệ thống lại những điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống và 

làm rõ những điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt 

Nam. Đồng thời, luận văn cũng đưa ra bức tranh tổng thể về việc thực hiện 

điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn 

Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố rất phát triển về các loại dịch vụ ăn 

uống, từ đó rút ra được những kinh nghiệm quản lý và hoàn thiện việc thực 

hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam.  

Ngoài ra, luận văn phân biệt được điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống 

với điều kiện quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống, làm rõ và phân biệt được 

hai loại điều kiện này để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều 

kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu 

để hoạch định và hoàn thiện chính sách pháp luật về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống tại Việt Nam; xây dựng cơ chế thực hiện pháp luật về điều 

kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện;   

7. Bố cục của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn 

luận gồm có 2 chương:  

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và quy định pháp luật Việt Nam về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống  

Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ ăn uống qua thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN  

VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM   

VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG  

1.1. Một số vấn đề lý luận về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống  

1.1.1. Khái niệm và phân loại về điều kiện kinh doanh  

Khái niệm về điều kiện kinh doanh 

Điều kiện kinh doanh được xem như là một công cụ quản lý kinh tế, 

xã hội của nhà nước bởi vì trong thể chế kinh tế thị trường, lợi nhuận là cái 

đích cuối cùng mà các doanh nghiệp mong muốn đạt được. Để thu được 

nhiều lợi nhuận, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường hướng tới 

việc thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng mà bất chấp những thủ đoạn tác 

động không tốt đối với xã hội và đôi khi tác động tiêu cực đến lợi ích của 

chính quốc gia mình... Vì vậy mà hoạt động của doanh nghiệp luôn cần có sự 

kiểm tra giám sát của nhà nước để vừa đảm bảo sản xuất ra sản phẩm một 

cách hiệu quả, vừa giảm bớt những rủi ro cho cộng đồng và nhà nước. Nhà 

nước sử dụng điều kiện kinh doanh như một công cụ để kiểm soát các hoạt 

động của doanh nghiệp nhằm để dung hòa lợi ích quốc gia và lợi ích của các 

doanh nghiệp. 

Điều kiện, có rất nhiều khái niệm khác nhau như điều kiện là cái cần 

phải có để cho một cái khác có thể có hoặc có thể xảy ra; điều kiện được nêu 

ra như một đòi hỏi trước khi thực hiện một việc nào đó, đặt điều kiện, ra điều 

kiện; điều kiện những gì có thể tác động đến tính chất, sự tồn tại hoặc sự xảy 

ra của một cái gì đó, hoàn cảnh… [39]; có khái niệm cho rằng điều kiện là 

cái cần phải có, cái nêu ra như một đòi hỏi; điều kiện là hoàn cảnh, tình hình; 

điều kiện là sự đặt định về việc có sự cam kết giữa hai người…[40]; 
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Khái niệm về kinh doanh, có khái niệm cho rằng kinh doanh là gầy 

dựng, mở mang thêm, tổ chức việc sản xuất mua bán sao cho sinh lợi… [39]; 

và cũng có khái niệm cho rằng kinh doanh là trù tính kế hoạch mua bán mở 

mang sự nghiệp; trù hoạch để làm việc, cuộc kinh doanh, nhà kinh doanh; 

kinh doanh là sắp đặt, bày kế hoạch, tổ chức việc buôn bán để thu lời 

lãi...[40];  

 Theo pháp luật, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số 

hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi … [30]; 

Như vậy, điều kiện kinh doanh là những yêu cầu, đòi hỏi được đặt ra 

mà doanh nghiệp phải đáp ứng trước khi thực hiện việc buôn bán để thu lời 

lãi…  

Pháp luật có quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh tại Luật Doanh 

nghiệp 2014 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015. Hoạt động kinh 

doanh cần phải tuân thủ các điều kiện như doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm; 

cấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến an ninh quốc phòng, trật tự, 

an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, sức khỏe của nhân dân, làm 

hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường…; đối với ngành, nghề mà pháp 

luật quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, 

nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.  

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải 

thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép 

kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, 

chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định 

hoặc yêu cầu khác. 
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Điều kiện kinh doanh là những cái cần phải có trước, những đòi hỏi 

trước khi thực hiện một việc nào đó nhằm đáp ứng những yêu cầu của nhà 

nước trước khi thực hiện việc tổ chức buôn bán hoặc cung ứng dịch vụ trên 

thị trường để thu lời lãi… Như vậy, những cái cần phải có trước khi kinh 

doanh là những yêu cầu do nhà nước đưa ra vì lý do quốc phòng, an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và các 

chủ thể tham gia kinh doanh phải đảm bảo trước khi thực hiện hoạt động 

kinh doanh thu lợi nhuận. Việc nhà nước kiểm soát các doanh nghiệp bằng 

cách buộc doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh cần thiết 

thông qua quá trình xin cấp một số giấy tờ ngoài giấy phép kinh doanh như 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh trật tự, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm… 

nhằm mục đích quản lý nhà nước được chặt chẽ hơn đối với một số ngành 

nghề nhất định để đảm bảo an toàn cho xã hội trong quá trình hoạt động của 

doanh nghiệp… 

Tất cả các nước trên thế giới, đều có những quy định về điều kiện kinh 

doanh cho các ngành nghề khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh điều kiện 

kinh tế, trình độ quản lý cũng như hoàn cảnh xã hội của của từng nước mà 

các nhà quản lý sẽ đưa ra những điều kiện kinh doanh phù hợp với từng 

ngành nghề cụ thể, nhằm mục đích quản lý nền kinh tế sao cho thật hiệu quả 

và an toàn. 

Như vậy, trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay, các tổ 

chức cá nhân muốn hoạt động kinh doanh các ngành nghề thông thường thì 

phải tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của 

pháp luật, nghĩa là khi thành lập doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy 

định của pháp luật các thủ tục bắt buộc về đăng ký kinh doanh tại các cơ 

quan có thẩm quyền, thì doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh hợp 
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pháp kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. “Doanh 

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề 

mà pháp luật không cấm”. Như vậy, quyền tự do kinh doanh được ghi nhận 

trong các văn bản pháp luật cho phép doanh nghiệp được quyền lựa chọn 

ngành nghề để kinh doanh, trừ một số ngành nghề ảnh hưởng không tốt đến 

an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,…là những ngành nghề cấm kinh 

doanh.  

Nhưng những doanh nghiệp muốn kinh doanh trong các ngành nghề 

Nhà nước cần hạn chế hoặc đặc biệt hạn chế kinh doanh như ngành nghề có 

liên quan đến môi trường, trật tự an toàn xã hội, an toàn sức khỏe... pháp luật 

không cấm kinh doanh nhưng kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bằng 

việc phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh cần thiết là phải xin “giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh”  hoặc “cam kết thực hiện đủ các điều kiện 

kinh doanh” trước khi hoạt động kinh doanh diễn ra trên thực tế, có như vậy 

mới phù hợp với quy định của pháp luật. Điều kiện kinh doanh được thể hiện 

dưới dạng như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh; chứng chỉ hành nghề; chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

xác nhận vốn pháp định; chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; các yêu cầu khác [29]. 

Phân loại điều kiện kinh doanh 

Điều kiện kinh doanh được phân ra làm hai loại: loại điều kiện kinh 

doanh cần xác nhận bằng văn bản và loại điều kiện kinh doanh không cần 

xác nhận bằng văn bản. Loại điều kiện kinh doanh cần xác nhận bằng văn 

bản là loại điều kiện được xác nhận bằng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh, hoặc chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy phép kinh doanh…Những giấy 

chứng nhận đủ điều kiện sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp sau khi 

kiểm tra cơ sở kinh doanh đáp ứng các yêu cầu do pháp luật đặt ra, cụ thể 
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như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ do Bộ Y tế 

cấp, hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp cho cơ sở…; loại điều kiện 

kinh doanh không cần xác nhận bằng văn bản nghĩa là không cần xin phép 

nhà nước, doanh nghiệp chỉ cần làm một bản cam kết là sẽ đảm bảo thực 

hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của mình…[9], cụ thể như Thông tư 

47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 có quy định rằng trước khi tổ 

chức hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của doanh nghiệp không có giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, và định kỳ 3 năm, chủ cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống phải cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ quan 

quản lý tương ứng. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống  

Khái niệm về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống  

Dịch vụ ăn uống là gì? một số quan niệm trước đây cho rằng dịch vụ 

là phục vụ những nhu cầu mà tự bản thân họ không tự phục vụ cho mình 

được ví dụ như dịch vụ mát sa, dịch vụ cắt tóc,…nhưng ngày nay với sự phát 

triển xã hội, thì dịch vụ là phục vụ những yêu cầu sinh hoạt của con người. 

Có từ điển định nghĩa dịch vụ là công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu 

cầu nhất định của số đông có tổ chức và được trả công...[39]; bên cạnh đó 

cũng có khái niệm cho rằng dịch vụ là công tác phục vụ trực tiếp sinh hoạt 

thường ngày cho đông đảo quần chúng, có tổ chức và được trả công…[40].  

Kinh doanh dịch vụ ăn uống là công việc phục vụ cho việc ăn uống 

thường ngày cho đông đảo quần chúng, có tổ chức và được trả công…[39]; 

như vậy việc kinh doanh dịch vụ ăn uống trong trường hợp này thường do 

các cơ sở tổ chức phục vụ việc ăn uống kiếm lời. 
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Điều kiện kinh doanh là những yêu cầu của nhà nước đưa ra và doanh 

nghiệp phải có hoặc phải thực hiện trước khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, 

được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, 

yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác…[29] 

Như vậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là những yêu cầu của 

nhà nước đưa ra và buộc doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ trước khi thực 

hiện việc kinh doanh dịch vụ ăn uống. Bởi vì đây là những ngành nghề kinh 

doanh liên quan sức khỏe an toàn tính mạng của người dân, là vấn đề nhạy 

cảm của xã hội, nếu quy định không chặt chẻ thì nguy cơ ngộ độc có thể xảy 

ra bất kỳ lúc, do đó điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là những quy định 

của nhà nước về những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức 

khỏe cộng đồng, và an toàn tính mạng của người dân khi sử dụng các loại 

hình dịch vụ ăn uống do doanh nghiệp cung cấp.  

Mục đích của quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của 

người dân, và bên cạnh đó pháp luật cũng tạo ra môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, tăng tính năng động sáng tạo của các cơ sở kinh doanh, và phát triển 

kinh tế một cách bền vững... 

Đặc điểm về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống  

Đặc điểm về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là những vấn đề 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, và an toàn 

tính mạng của người dân khi sử dụng các loại hình dịch vụ ăn uống do doanh 

nghiệp cung cấp. Do đó, những yêu cầu của nhà nước đưa ra và buộc doanh 

nghiệp phải thực hiện đầy đủ trước khi thực hiện việc kinh doanh dịch vụ ăn 

uống nhằm mục đích đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và duy trì nòi 

giống... 
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Phân loại về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống 

Việc phân loại điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống dựa vào cơ sở có 

đăng ký kinh doanh hay không mà phân loại điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thành hai loại giống như phân loại điều kiện kinh doanh tác giả đã nêu 

ở trên. 

1.1.3. Khái niệm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

  Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là những cơ sở chế biến thức ăn 

bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà 

hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin và bếp ăn tập thể…[28]. 

Như vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là những cơ sở kinh doanh có 

địa điểm kinh doanh cố định, bày bán thức ăn đã chế biến, thức ăn chín, thức 

ăn để dùng ngay (ăn ngay), và không phải là những quầy hàng lưu động như 

xe đẩy, gánh hàng rong… 

Phân loại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, theo quy định của pháp 

luật cũng có hai loại đó là: 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (có giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh); 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh. 

Từ những cơ sở lý luận trên, có thể hiểu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống là những cơ sở tổ chức chế biến, bày bán thức ăn đã chế biến, cung cấp 

thức ăn, đồ uống để ăn ngay, thực phẩm chín,… có địa điểm cố định và có 

đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký kinh doanh.  

1.1.4. Đặc điểm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

 Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm: cơ sở chế biến suất ăn 

sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống; bếp ăn tập thể; nhà hàng ăn uống của 
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khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng, 

quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín… [8].  

Như vậy, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có những đặc điểm sau: 

một là, nơi tổ chức chế biến thức ăn đồ uống để dùng ngay, thực phẩm chín; 

hai là, cung cấp thức ăn, đồ uống để ăn ngay; ba là, có địa điểm cung cấp 

dịch vụ cố định; bốn là, có đăng ký hoặc không đăng ký kinh doanh. 

1.1.5. Phân nhóm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

 Từ những phân tích trên, và dựa quy định của pháp luật về điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã 

phân cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ra thành 4 nhóm [8]: 

- Nhóm cơ sở chế biến suất ăn sẵn. 

- Nhóm căng tin kinh doanh dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể; bếp ăn, 

nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống. 

- Nhóm cửa hàng ăn uống. 

- Nhóm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín.   

1.1.6. Vị trí vai trò của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với 

Tp.HCM 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố có tốc độ phát triển rất nhanh 

rất mạnh, trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hiện nay với 

nhịp sống hối hả, mọi viêc đều phải chuyên môn hóa cao để tăng năng suất 

lao động. Do đó việc chuẩn bị bữa ăn cho bản thân và gia đình không còn là 

việc thường xuyên hàng ngày của các cá nhân, mà việc chuẩn bị bữa ăn cho 

cá nhân và gia đình trở thành việc của toàn xã hội (hầu hết các cá nhân chuẩn 

bị bữa ăn cho gia đình mình thường vào các ngày nghỉ, các dịp cuối tuần…), 

thay vào đó là sử dụng các loại hình dịch vụ ăn uống nhằm đáp ứng nhu cầu 

năng lượng hàng ngày của từng cá nhân đó là các bếp ăn tập thể, căng tin, 

quán ăn, nhà hàng, những quầy thức ăn đường phố...  
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Theo thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 của tổng 

cục thống kê là: “dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng trưởng khá cao 

8,98% so với mức tăng 6,70% của năm 2016, đóng góp 0,33 điểm phần trăm”; 

thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018: “dịch vụ lưu trú 

và ăn uống có mức tăng trưởng khá cao 7,60% so với mức tăng 6,03% của 

quý I/2017, đóng góp 0,32 điểm phần trăm” [36].  

Do đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng 

đối với xã hội, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của người 

dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống còn góp phần vào việc phát triển 

nền kinh tế nước nhà như thu hút lực lượng lao động tham gia vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào 

lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống; và đóng góp cho ngân sách nhà nước 

rất lớn. Nhưng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, duy trì nòi giống và tạo môi 

trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh thì cần phải kiểm soát các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thật tốt… 

1.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống  

Luật Đầu tư 2014 đã đưa ra danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện gồm 267 ngành, nghề, nhưng Quốc hội khóa 14 đã thông qua 

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2017 

thì danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn lại là 243 

ngành, nghề, trong danh mục là những ngành, nghề, khi thực hiện hoạt động 

kinh doanh sẽ tác động đến lợi ích cộng đồng, lợi ích đất nước cho nên Nhà 

nước phải can thiệp vào bằng điều kiện kinh doanh. Trong số 243 ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện thì có 3 ngành nghề kinh doanh thực phẩm 

thuộc quyền quản lý của các bộ ngành khác nhau như: kinh doanh thực phẩm 
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thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương; kinh doanh thực 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành 

của Bộ Y tế. Kinh doanh thực phẩm là bao gồm các hoạt động kinh doanh 

phục vụ nhu cầu ăn uống của con người. Vậy điều kiện kinh doanh thực 

phẩm là điều kiện chung như: điều kiện kinh doanh thực phẩm nhập khẩu, 

điều kiện kinh doanh thực phẩm xuất khẩu, điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống…  

Như vậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những điều 

kiện kinh doanh thực phẩm. Những quy định về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ ăn uống nhằm mục đích kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt 

động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đây chính là cơ sở pháp lý để các cơ quan 

nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm đảm bảo an 

toàn sức khỏe tính mạng của con người, duy trì phát triển nòi giống... bên 

cạnh đó pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng tạo ra hành 

lang pháp lý để các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cạnh tranh một cách 

công bằng, lành mạnh và góp phần phát triển kinh tế đất nước một cách bền 

vững.  

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ 

ăn uống của Việt Nam ngày càng hoàn thiện như: ban đầu là pháp lệnh, chỉ 

thị, thông tư ví dụ như Pháp lệnh số 12 về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 

2003 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, tiếp sau này là Luật An toàn thực 

phẩm năm 2010, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII, 

ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Luật 

An toàn thực phẩm đã phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm đó là Chính phủ; Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 

hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm [28]; quản lý nhà nước về an 
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toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương thuộc về Ủy ban Nhân dân các 

cấp. Luật An toàn thực phẩm cũng quy định trách nhiệm của từng bộ trong 

việc quản lý an toàn thực phẩm như sau:  

- Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý chung về an toàn thực phẩm như: chủ 

trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức 

thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm; ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với 

sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; yêu 

cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất về 

công tác quản lý an toàn thực phẩm; quy định về điều kiện chung bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bên cạnh đó 

Bộ Y tế có trách nhiệm trong quản lý ngành như: chủ trì tổ chức thực hiện 

công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm; cảnh báo sự 

cố ngộ độc thực phẩm; thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình 

sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các 

bộ khác khi cần thiết. trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận 

chuyển, kinh doanh thực phẩm; quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sơ chế, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn 

thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm quản lý trong 

suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận 

chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản phẩm rau, 

củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và 

các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối và các nông sản 

thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ; quản lý ATTP đối với dụng 
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cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

- Bộ Công thương có trách nhiệm quản lý trong suốt quá trình sản xuất, 

chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với 

các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế 

biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ; 

quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 

phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh 

vực được phân công quản lý.    

Như vậy, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã phân công, phân cấp rõ 

ràng, trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của từng bộ một cách cụ thể, các bộ 

hoạt động một cách độc lập nhưng cũng có lúc phải phối hợp với nhau để 

thực hiện nhiệm vụ chung [28].  

Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, với tinh thần trách nhiệm của 

mình, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành hai nghị định đó là: 

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, và Nghị định số 

178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm. Và ngày 02/02/2018 chính phủ đã ban 

hành nghị định số 15/2018/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 

tháng 02 năm 2018, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an 

toàn thực phẩm; bãi bỏ Chương II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, 
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phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ngoài ra Ban chỉ đạo 

liên ngành TW vệ sinh an toàn thực phẩm cũng ban hành công văn số: 

858/BCĐTƯVSATTP ngày 07 tháng 02 năm 2018 “V/v hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP”.  

Bộ Y tế cũng đã nghiên cứu và ban hành hơn 15 thông tư để hướng dẫn 

thi hành Luật An toàn thực phẩm, trong đó có khoảng hơn 10 thông tư liên 

quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống như:  

- Thông tư số 05/2012/TT-BYT ngày 1/3/2012 ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 

- Thông tư số 15/TT-BYT ngày 12/9/2012 quy định về điều kiện chung 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Thông tư số 16/TT-BYT ngày 22/10/2012 quy định về điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật 

liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư 19/TT-BYT ngày 9/11/2012 hướng dẫn việc công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 26/TT-BYT ngày 30/11/2012 quy định cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, 

nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư 27/TT-BYT ngày 30/11/2012 hướng dẫn quản lý phụ gia 

thực phẩm. 
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- Thông tư số 30/TT-BYT ngày 5/12/2012 quy định điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn 

đường phố. 

- Thông tư số 08/2013/TT-BYT  ngày 13 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn 

quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 24/TT-BYT ngày 14/8/2013 quy định mức giới hạn tối đa 

dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm. 

- Thông tư số 47/TT-BYT ngày 11/12/2014 quy định hướng dẫn quản 

lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

cùng với Bộ Công thương đã phối hợp với nhau để ban hành Thông tư liên 

tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 1/8/2013 quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý 

nhà nước. 

Ngoài những văn bản nêu trên, những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

còn chịu sự điều chỉnh của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Thủy sản, Luật Thương mại, Luật Cạnh 

tranh…  

Như vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ ăn uống nhằm kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động 

kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam đã được hoàn thiện dần dần ngày 

càng tiến bộ và chi tiết hơn, từ việc quy định an toàn sức khoẻ cho cộng 

đồng đến quy định về kiểm dịch động, thực vật… đã đáp ứng kịp thời trong 

tình hình mới. Từ đó, tạo ra được hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ 

quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra kiểm tra của mình 

nhằm mục đích kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất 
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kinh doanh thực phẩm của các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 

tế… Không chỉ có văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện, mà 

việc quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

ăn uống cũng có những bước tiến mới trong việc phân công trách nhiệm cụ 

thể cho từng bộ phụ trách từng lĩnh vực nhất định nhằm tránh sự đùn đẩy 

trách nhiệm cho nhau giữa các bộ các ngành các cơ quan chuyên môn với 

nhau... Hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm cũng được quy định 

một cách rõ ràng, cụ thể hơn, đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống 

vào thời gian gần đây… 

Những văn bản nêu trên đã thể hiện sự quyết tâm của Nhà nước cũng 

như sự quyết tâm của Chính phủ, của các bộ, các cơ quan ngang bộ cũng như 

của các cấp chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước về vệ sinh 

an toàn thực phẩm với một mục đích đó là mang bữa ăn an toàn đến với mọi 

người, góp phần tạo dựng hành lang pháp lý ổn định, an toàn, rõ ràng, minh 

bạch để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống, thúc 

đẩy nền kinh tế phát triển một cách bền vững trong tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế… Những cơ quan gánh vác trọng trách nặng nề này bao gồm Bộ Y 

tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, và Ủy ban 

Nhân dân các cấp. Chính phủ đã giao cơ quan chịu trách nhiệm chính về an 

toàn thực phẩm cho bữa ăn của mọi người đó chính là Bộ Y tế: “Bộ Y tế chịu 

trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm” [28]. 

1.3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với doanh nghiệp có 

đăng ký kinh doanh 

Điều kiện kinh doanh…nghĩa là trước khi kinh doanh thì phải thỏa 

mãn các điều kiện mà pháp luật quy định, đối với ngành nghề dịch vụ ăn 
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uống thì điều kiện kinh doanh là những điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn 

sức khỏe, tính mạng và duy trì nòi giống [31]… Tổ chức cá nhân khi tham 

gia kinh doanh phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình 

sản xuất ra [28].  

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ khác những ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện khác như kinh doanh taxi, hay kinh doanh chợ bởi vì nó 

liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người và duy trì nòi giống của cả một 

dân tộc, một đất nước…Cụ thể là: 

- Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là các điều kiện doanh 

nghiệp phải đáp ứng trước khi tiến hành đầu tư kinh doanh theo quy định 

của pháp luật, nói chính xác là điều kiện để hoạt động, nếu không có những 

điều kiện này thì doanh nghiệp không thể hoạt động và Nhà nước cũng sẽ 

không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nghĩa là những điều kiện 

này có trước khi đăng ký kinh doanh. Khoản 1, Điều 7 Luật Đầu tư 2014 qui 

định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc 

thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng 

điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” 

Điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thì chia làm 2 trường hợp: 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài nếu muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ 

ăn uống theo hình thức thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của nhà đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam, trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư 

nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu 

tư theo quy định [31]. Như vậy bước 1 là, nhà đầu tư là phải làm dự án đầu 

tư và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp 

luật; bước 2 là, đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp 
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luật [29]; bước 3 là, xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định của pháp luật [28] với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống. 

- Đối với các doanh nghiệp trong nước nếu muốn kinh doanh dịch vụ 

ăn uống thì: bước một là, đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống theo hình 

thức, mô hình kinh doanh phù hợp với cơ sở, phù hợp với quy định của pháp 

luật [30]; bước hai là, xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo quy định pháp luật đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  

có đăng ký kinh doanh [28]. 

 Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài sẽ khác doanh nghiệp trong nước là 

làm thêm một bước là phải làm dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đầu tư, và hai bước sau thì giống như doanh nghiệp trong nước. 

1.3.1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm  

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

bao gồm có 5 loại giấy tờ sau đây: 

- Một là, đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm;  

- Hai là, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký 

ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở);  

- Ba là, bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo 

đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế), bao gồm: bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ 

sở, sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ 

uống, bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở [9];  

- Bốn là, giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp 

kinh doanh dịch vụ ăn uống do Sở Y tế cấp huyện trở lên cấp (danh sách kết 
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quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống [9], danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực 

khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố 

của Bộ Y tế [9];  

- Năm là, giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh 

thực phẩm của chủ sở hữu và người trực tiếp kinh doanh dịch vụ ăn uống 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép doanh nghiệp tiến hành những hoạt 

động kinh doanh của mình. Giấy này được gọi là giấy phép kinh doanh, là 

công cụ quản lý nhà nước thông qua cơ chế xin phép - cho phép, để nhà 

nước quản lý đối với một số ngành nghề mà việc kinh doanh đòi hỏi những 

điều kiện nhất định như đảm bảo an toàn cho xã hội và nhà nước…Ở Việt 

Nam, giấy này có với nhiều tên gọi khác nhau như: giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy phép kinh doanh, giấy xác 

nhận,... Nhưng thực chất, các giấy tờ trên đều được coi là giấy phép kinh 

doanh vì ngoài thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không tiến hành 

hoạt động kinh doanh nếu không có giấy phép này. Pháp luật hiện hành quy 

định: doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp giấy 

chứng nhận kinh doanh đối với những ngành nghề thông thường, nhưng đối 

với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được kinh 

doanh ngành, nghề đó từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 

phép kinh doanh hoặc giấy có đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. 

Giấy phép kinh doanh thường được cấp sau giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh và không phải là loại giấy phép có trong tất cả các trường hợp 

kinh doanh. Bởi vì, giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là giấy chứng nhận đủ 
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điều kiện kinh doanh...) là văn bản cho phép của cơ quan chuyên môn nhà 

nước có thẩm quyền cấp cho các chủ thể đăng ký kinh doanh những ngành 

nghề kinh doanh có điều kiện, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho 

những cơ sở kinh doanh khi họ đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh. 

Như vậy, để xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm, doanh nghiệp phải chuẩn bị ít nhất 5 loại giấy kể trên, đây là giai đoạn 

phức tạp nhất, và khó khăn nhất bởi vì tốn rất nhiều thời gian, công sức, và 

chi phí mặc dù pháp luật quy định khoảng 15 ngày, nhưng thực chất là bao 

nhiêu ngày thì khó mà đoán trước vì còn phụ thuộc vào hồ sơ do doanh 

nghiệp nộp đã đáp ứng yêu cầu chưa, nếu chưa thì lại phải làm lại đúng và 

đủ theo luật định….  

1.3.2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm 

 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho hai đối 

tượng khác nhau đó là tổ chức và cá nhân. 

- Đối với tổ chức: đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị 

xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 06 ban hành kèm theo 

Thông tư 47 năm 2014 của Bộ Y tế; giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy 

định của pháp luật về phí và lệ phí. 

- Đối với cá nhân: đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 47 năm 2014 của Bộ Y 

tế; giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí. 

- Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá 

kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật [9]. 
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- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những 

người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức 

chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành [9]. 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm, 

kể từ ngày cấp; cá nhân đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm sẽ được thừa nhận khi làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống [9]. 

Những cá nhân tham gia trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống thì bắt buộc 

phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, sau 3 năm sẽ phải làm 

lại giấy này, trình tự thủ tục làm lại giống như làm lần đầu. 

1.3.3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm  

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm được quy định như sau: 

- Một là, tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp đơn xin cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quy định (Bộ trưởng Bộ Y tế);  

- Hai là, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;  

- Ba là, nếu đủ điều kiện thì phải cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

Để hoàn tất thủ tục này thì doanh nghiệp mất khoản 15 ngày nếu đã 

chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phù hợp với những quy định của pháp luật, 

nếu không chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp với quy định pháp luật thì thời 
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gian này sẽ kéo dài ra [28], nghĩa là cơ sở sẽ không được tiến hành các hoạt 

động kinh doanh... 

1.3.4. Phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 

 Phân cấp cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

theo quy định pháp luật như sau: 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây: cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh [9]; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ 

quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần 

phục vụ trở lên [9]. 

Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và 

thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm 

quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục [9]. 

Nhưng văn bản có quy định thêm là căn cứ vào tình hình thực tế và 

năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống cho phù hợp. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động 

trong công tác phân cấp cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc thẩm quyền chuyên môn của mình [9]. 

1.3.5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm  



31 

 

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm được quy định như sau: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 3 năm; trước 6 tháng tính đến ngày 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức cá 

nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận 

trong trường hợp tiếp tục kinh doanh dịch vụ ăn uống, hồ sơ trình tự, thủ tục 

cấp lại được thực hiện giống như xin cấp lần đầu. Khi hết thời hạn 3 năm kể 

từ ngày cấp phải thực hiện việc cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ 

quan có thẩm quyền theo [9].. 

Như vậy, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm chỉ 

có giá trị trong ba năm, nếu sau đó tiếp tục kinh doanh dich vụ ăn uống thì 

phải xin cấp mới, trình tự thủ tục xin cấp phép như lần đầu, nếu cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật [14]. 

1.4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với cơ sở không đăng 

ký kinh doanh  

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với cơ sở không đăng ký 

kinh doanh được quy định như sau: 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phải tuân thủ các điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm tương ứng theo quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 

Thông tư số 15/TT-BYT ngày 12/9/2012 quy định về điều kiện chung bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, và các 

Khoản 1, 2, 3, 4, 6 và 8 Điều 6 Thông tư số 30/2012/TT-BYT (khoản 1 Điều 

7 Thông tư số 47/2014/TT-BYT). 

- Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống phải thực hiện 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 5, Khoản 
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7 Điều 6 Thông tư số 30/2012/TT-BYT; có Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm theo quy định pháp luật [9]. 

 - Trước khi tổ chức hoạt động và định kỳ 3 năm, chủ cơ sở dịch vụ ăn 

uống phải cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý tương 

ứng quy định tại Điều 8 theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 

47/2014/TT-BYT [9]. 

 Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không đăng ký kinh doanh 

thì không cần xin tiấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm, nghĩa là không cần chuẩn bị bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định 

của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế), bao gồm: bản vẽ sơ 

đồ mặt bằng của cơ sở, sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày 

bán thức ăn, đồ uống, bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ 

sở [9]. Như vậy, đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không đăng ký 

kinh doanh thì thủ tục đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm được nhiều chi 

phí hơn, doanh nghiệp sẽ chủ động trong công việc kinh doanh của mình, 

không phải lo lắng về chi phí đầu tư cơ sở vật chất ban đầu… 

Tiểu kết chương  

1. Điều kiện kinh doanh là những yêu cầu do nhà nước đưa ra vì lý do 

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 

khỏe cộng đồng và các chủ thể tham gia kinh doanh phải đảm bảo trước khi 

thực hiện hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận. 

 2. Các nước trên thế giới, đều có những quy định về điều kiện kinh 

doanh cho các ngành nghề cụ thể nhằm mục đích đảm bảo quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và 

quản lý nền kinh tế sao cho thật hiệu quả nhất.  
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3. Theo pháp luật Việt Nam, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là những 

cơ sở tổ chức chế biến, cung cấp thức ăn, đồ uống để ăn ngay, thực phẩm 

chín, có địa điểm cố định và có đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký 

kinh doanh. 

4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam đã 

được hoàn thiện dần dần ngày càng tiến bộ và chi tiết hơn, từ việc quy định 

an toàn sức khoẻ cho cộng đồng đến việc phân công trách nhiệm cụ thể cho 

từng bộ ngành, từng cơ quan cụ thể... 

5. Pháp luật điều chỉnh về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống bao 

gồm Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014 được xem là luật chung, 

Luật An toàn thực phẩm, thông tư của Bộ Y tế,… được xem là luật chuyên 

ngành điều chỉnh về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

6. Pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm mục đích 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của 

người dân, và bên cạnh đó pháp luật cũng tạo ra môi trường cạnh tranh lành 

mạnh, tăng tính năng động sáng tạo của các cơ sở kinh doanh, và phát triển 

kinh tế một cách bền vững. Nhưng hiện tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống không đăng ký kinh doanh thì không phải tiến hành những thủ tục 

đăng ký kinh doanh và xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm năm 2010, chỉ cần làm 

cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý tương ứng [9],  như 

vậy những cơ sở này tiết kiệm được rất nhiều chi phí, thời gian và công sức 

cho khâu xin cấp giấy phép…và doanh nghiệp tốn nhiều nhất về chi phí, thời 

gian và công sức cho khâu xin giấy phép đó là những nhà đầu tư nước ngoài, 

những nhà đầu tư trong nước những doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thì 
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chi phí ban đầu cho việc tiếp cận thì trường thì nhiều hơn những cơ sở không 

đăng ký kinh doanh nhưng vẫn ít hơn những nhà đầu tư ngoài nước… 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM QUA 

THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1. Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống  

Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 

4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư 

2014 có hiệu lực ngày 01/01/2017 thì danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện là 243 ngành, nghề trong số những ngành, nghề đầu tư  

kinh doanh có điều kiện thì có 3 ngành, nghề kinh doanh thực phẩm thuộc 

ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, đã từng bước đáp ứng kịp thời 

trong tình hình mới, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước 

thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh công bằng thu hút sự đầu tư 

của các nhà đầu tư trong và ngoài nước… Với sự cố gắng đó đã đem lại kết 

quả khá là khả quan như từng bước kiểm soát được soát vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống: tại Thành phố Hồ Chí 

Minh đã không xảy ra bất kỳ trường bị ngộ độc thực phẩm trong 6 tháng đầu 

năm 2018 [37], việc kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước đạt 

được những kết quả nhất định. Nhưng các điều kiện kinh doanh đó lại được 

quy định rải rác trong rất nhiều các văn bản khác nhau làm cho các chủ thể 

muốn kinh doanh hoặc kinh doanh loại hình này khó có thể tra cứu tìm hiểu 

xem mình phải đáp ứng những gì gây mất rất nhiều thời gian, và cũng gây 

không ít khó khăn cho các cơ quan quản lý. Có khoảng 158 văn bản điều 

chỉnh kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua nhiều lần đơn giản hóa, điều kiện 

kinh doanh kinh doanh thực phẩm được phân chia theo lĩnh vực quản lý của 
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từng bộ như: lĩnh vực quản lý thuộc Bộ Công thương; lĩnh vực quản lý thuộc 

Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn; lĩnh vực quản lý thuộc Bộ Y tế [28]. 

Trong lĩnh vực thực phẩm đã có 4 nghị định quy định về điều kiện kinh 

doanh đã được đơn giản hóa như: Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định 

điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực phẩm; giống cây 

trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; 

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kện sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công 

nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 thay thế 

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; bãi bỏ chương 

II Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 

4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 

thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm. 

2.2. Thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống 

từ thực tiễn TP.Hồ Chí Minh 

Pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn còn nhiều điều 

cần phải xem xét và có hướng điều chỉnh cho phù hợp như đối với nhà đầu 

tư nước ngoài muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống thì tốn nhiều chi 

phí, thời gian và công sức hơn những nhà đầu tư trong nước như trước khi đi 

vào sản xuất kinh doanh, vì trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư 

nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 

đầu tư theo quy định. Tiếp sau đó là tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn 
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uống; và xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo 

quy định của pháp luật[28],  như vậy đối với nhà đầu tư nước ngoài thủ tục 

rườm rà hơn khó khăn hơn, chính vì vậy mà đôi khi nhà đầu tư nước ngoài 

nhờ người đứng tên hộ để đơn giản hóa thủ tục và hưởng những chế độ ưu 

đải hơn, nhưng đôi khi nhà đầu tư nước ngoài ngại đầu tư vào lĩnh vực kinh 

doanh dịch vụ ăn uống vì sợ gặp rủi ro (nhờ người đứng tên hộ). Đây cũng là 

một trong những yếu tố gây cản trở cho việc thu hút những nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào lĩnh vực này.    

Ngoài ra, việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm được xem như là xin cấp giấy phép con, bởi vì để có thể cấp được giấy 

phép này thì các cơ sở phải đáp ứng những yêu cầu theo quy định của pháp 

luật như:   

- Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm có phần: bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm 

điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm: bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; sơ 

đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; bản 

kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở [9]. Đây chỉ là quy 

định về quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong quá trình hoạt động 

sản xuất, chứ không nên xem đây là điều kiện ban đầu trước khi sản xuất 

kinh doanh. Ví dụ “bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; sơ đồ quy trình chế 

biến, bảo quản, vận chuyển” các cơ quan cấp Giấy chứng nhận ban đầu có đi 

kiểm tra chỉ mang tính hình thức chứ không mang ý nghĩa thực tiễn là đảm 

bào vệ sinh an toàn thực phẩm, tại vì tất cả chỉ nằm trên giấy chưa có hoạt 

động sản xuất thì làm sao biết được cơ sở đó thực hiện đúng quy trình chế 

biến, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không...và bản thân chủ 

doanh nghiệp cũng không thể tự vẽ bản vẽ, phải thuê dịch vụ vẽ cho phù hợp 

với quy định của pháp luật, đây là phần gây mất thời gian và chi phí cho 
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doanh nghiệp...về phần “bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của 

cơ sở”, chưa sản xuất thực tế thì dụng cụ có thể vay mượm của cơ sở khác 

đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật, nếu dụng cụ đó là của cơ sở thật thì 

chưa sử dụng thì chưa thể biết được dụng cụ có đáp ứng yêu cầu an toàn thực 

phẩm về chất liệu cũng như công dụng thực tế chứa đựng nguyên liệu sống, 

thực phẩm chính, để chứa thực phẩm khô hay ướt, thời gian chứa đựng 

nhanh hay lâu… thì mới có thể phán xét có đảm bảo an toàn thực phẩm hay 

không, đây là những quy định chưa phù hợp không đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Nếu pháp luật không yêu cầu vấn đề này vào việc xin cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, khi những cơ sở kinh doanh đi vào sản 

xuất các cơ quan quản lý có quyền thanh tra kiểm tra nếu vi phạm quy định 

về an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt, có khi bị đình chỉ và thậm chí còn bị xử 

lý hình sự…do đó không cần phải đưa vấn đề này vào điều kiện cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước khi kinh doanh. Như 

vậy, việc thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nếu dựa vào phần 

“bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an 

toàn thực phẩm, bao gồm: bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; sơ đồ quy trình 

chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; bản kê về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở” để đánh giá cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm là chưa phù hợp mà phải đưa vào việc quản lý an toàn thực 

phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thì bản vẽ sơ 

đồ mặt bằng của cơ sở; sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày 

bán thức ăn, đồ uống; bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ… của 

cơ sở có khi rất đơn giản đôi khi không có những yêu cầu nêu trên, ví dụ như 

trong trường những cơ sở kinh doanh bánh pizza hiện nay hầu hết là nhập 

nguyên bánh chưa nướng (bán thành phẩm) về bảo quản trong tủ đông lạnh, 
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khi nào thực khách yêu cầu phục vụ thì mang bánh ra nướng và phục vụ; 

Dụng cụ để phục vụ ăn uống hầu hết là dụng cụ dùng 1 lần; nhân viên hầu 

hết là nhân viên mùa vụ, không có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và 

đôi khi không có giấy khám sức khỏe,…nhưng trên thực tế tất cả những cơ 

sở này đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống…vấn đề đặt ra là chắc chắn những cơ sở này chỉ có tủ đông và bếp 

nướng, không có máy quậy bột, không có máy cán bột, không có bếp ủ 

bột…và cũng không có nhân viên sản xuất bánh…vậy thì làm sao họ quy 

trình sản xuất, dụng cụ cũng đơn giản và rất ít (thường dùng dụng cụ dùng 

một lần), diện tích mặt bằng không rộng những vẫn có thể phục vụ một 

lượcng khách rất lớn…Nếu so sánh với một quán ăn, thực hiện các món ăn 

từ từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu sơ chế, rồi chế biến thành phẩm thì cơ 

sở vật chất rất khác, sơ đồ quy trình chế biến cũng khác, lượng nhân viên 

cũng khác…Như vậy, người làm công tác quản lý dựa vào đâu để đánh giá 

hai cơ sở đó đủ điều kiện an toàn thực phẩm…nhưng trên thực tế thì cả hai 

cơ sở này vẫn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống như nhau, có nghĩa là những cơ sở kinh doanh bánh pizza vẫn phải đáp 

ứng về cơ sở vật chất “như thế nào”…  

Như vậy, quy định về “bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; sơ đồ quy 

trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống; bản kê về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ…” là quy định chưa phù hợp cần phải 

xem xét lại…đây là một trong những yếu tố có thể làm phát sinh những tiêu 

cực trong quản lý hay có thể tạo ra sự tùy tiện trong quá trình quản lý… gây 

mất thời gian và tăng thêm chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp, và thể 

hiện sự can thiệp của nhà nước quá sâu vào mô kinh doanh, cách thức kinh 

doanh của doanh nghiệp. Đôi lúc, chính những quy định này lại tạo điều kiện 
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cho những tiêu cực trong quản lý hành chính nảy sinh, làm cản trở tinh thần 

khởi nghiệp và kiềm hãm sự phát triển kinh tế nước nhà...  

Cùng với việc quy định về cơ sở vật chất, còn có một quy định khác là 

“số lượng suất ăn của cơ sở chế biến thức ăn sẵn trong thực tế phải phù hợp 

với công năng thiết kế dây chuyền chế biến suất ăn sẵn của cơ sở” [8], quy 

định này chưa phù hợp, bởi vì trong quá trình thức tế đi vào sản xuất chế 

biến thì mới có thể đánh giá được cơ sở có gọn gàng sạch sẽ hay không, có 

đảm bảo đúng quy trình hay không, có vệ sinh an toàn không,…Thành phố 

Hồ Chí Minh, với diện tích đất nhỏ, mật độ dân số cao, chi phí đầu tư cho 

mặt bằng rất cao, nếu quy định về diện tích cơ sở phục vụ cho số suất ăn là 

không hợp lý vì nếu doanh nghiệp biết cách sắp xếp, gọn gàng ngăn nắp, biết 

cách tận dụng tối đa diện tích mặt bằng đang có một cách khoa học hợp lý 

thì cho dù cơ sở có nhỏ thì cũng có thể cung cấp được nhiều suất ăn vẫn đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… Đôi khi, những cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống không trực tiếp làm ra sản phẩm từ A đến Z mà chỉ thực hiện một số 

công đoạn nhất định (trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa) họ sẽ đặt 

hàng ở những cơ sở dịch vụ khác và sản phẩm sẽ đưa về cơ sở của mình để 

gia cố lại và phục vụ… Ví dụ như những cửa hàng “điểm sấm” (hay còn gọi 

là đem sum: thức ăn vặt của người Hoa trong khu vực quận 5 Tp.HCM, tất 

cả những sản phẩm bán ra đều được nhập dưới dạng thành phẩm và mang ra 

phục vụ khi thực khách yêu cầu,… cơ sở không có khâu nhập nguyên liệu, 

không có khâu sơ chế và chế biến cho nên cũng không có sơ đồ quy trình chế 

biến cũng như không có máy móc thiết bị… đối với những cơ sở này, các cơ 

quan có thẩm quyền sẽ dựa vào đâu để thẩm định cơ sở vật chất có đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm hay không…Như vậy những quy định điều kiện về 

cơ sở vật chất là chưa hợp lý cần thay đổi, quản lý an toàn thực phẩm là quản 

lý ngay chính trên sản phẩm phục vụ, không quản lý cơ sở vật chất…Nếu 
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quá trình thanh tra kiểm tra phát hiện vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 

thì đây là quá trình quản lý an toàn thực phẩm chứ không phải là điệu kiện 

kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Về việc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định tại Điều 

36 Luật An toàn thực phẩm, trong đó có “danh sách kết quả cấy phân tìm vi 

khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu 

hành theo công bố của Bộ Y tế” [9]… Như vậy, khi đăng ký nếu chưa có 

dịch bệnh thì có cần giấy này hay không, hoặc là khi đang kinh doanh (đã có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) nếu có dịch bệnh đi 

qua thì về nguyên tắc phải bổ sung giấy này, nhưng các cơ sở có tự giác bổ 

sung hay không, các cơ quan làm sao có thể kiểm soát hết các doanh nghiệp 

có tuân thủ hay không… đây là những quy định chỉ mang tính kiểm soát ban 

đầu, sau khi đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực 

phẩm, thì giấy này không còn ý nghĩa, bởi vì khi có dịch bệnh đi qua thì phải 

làm lại giấy này; nhưng đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

không đăng ký kinh doanh hay những quầy kinh doanh thức ăn đường phố 

thì không yêu cầu về “danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực 

khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố 

của Bộ Y tế” nhưng những sản phẩm do cơ sở này cung cấp vẫn đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm (nhà nước vẫn kiểm soát được vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại những cơ sở này)…Như vậy, nếu đứng ở gốc độ quản lý nếu cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống không đăng ký và pháp luật không yêu cầu có 

“danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn 

của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng 



42 

 

có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế” mà vẫn đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì không cần thiết đưa vào điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, nếu 

đứng ở gốc độ pháp lý về quyền tự do kinh doanh thì cả hai cơ sở đều kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, cùng cung cấp một sản phẩm dịch vụ, vậy tại sao có 

cơ sở yêu cầu phải có điều kiện này nhưng những cơ sở khác thì lại không 

yêu cầu điều kiện này, bên cạnh đó những cơ sở kinh doanh có đăng ký kinh 

doanh sẽ đóng góp cho xã hội nhiều lợi ích hơn…nhưng lại không được ưu 

ái hơn mà trái lại bị làm khó nhiều hơn… như vậy không công bằng trong 

quản lý cũng như không bình đẳng trong đối xử, chưa tạo môi trường kinh 

doanh thông thoáng cho doanh nghiệp.  

Pháp luật quy định trình tự thủ tục thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm rất rõ ràng là: trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông 

báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;… sau khi có kết quả 

thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm 

quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở (trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở 

cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền); đoàn thẩm 

định cơ sở gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó tương ứng phải có ít nhất 1 

đến 2 thành viên làm công tác về an toàn thực phẩm;…. trường hợp cơ sở 

chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải 

ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn 

thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện 

đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần 

trước…[9] Nhưng thực tế thực hiện quá trình này cũng gặp khá nhiều khó 

khăn, ví dụ như trường hợp xảy ra tại Huyện Bình Chánh của quán caffe 

“Xin Chào” như sau:  
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Ngày 8/8/2015 ông Nguyễn Văn Tấn khai trương quán caffe (bán nước 

giải khát, thức ăn sáng và thức ăn trưa); 19/8/2015 được cấp chứng nhận 

(GCN) đăng ký kinh doanh hộ cá thể. 

Ngày 4/9/2015, ông Tấn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Ngày 10/9/2015, cơ quan chức năng kiểm tra, xác lập hành vi vi phạm 

kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Ngày 25/9/2015, công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can với ông Tấn về hành vi kinh doanh trái phép… 

Ngày 29/09/2015 ông đến liên hệ cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo giấy hẹn nhưng bị trả lại hồ sơ mà 

không biết vì sao (không một lời giải thích). 

- Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, ngày 04/9/2015, ông Tấn 

(chủ sơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh; bộ phận tiếp nhận 

chuyển hồ sơ cho Phòng Y tế thẩm định; Ngày 10/9/2015, Phòng Y tế phối 

hợp cùng công an huyện Bình Chánh kiểm tra cơ sở và nhận xét cơ sở chưa 

đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm nên có vận động ông 

Tấn chủ cơ sở kinh doanh rút hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm để sửa chữa, hoàn thiện và khắc phục hạn chế, khi 

nào xong thì nộp lại; sau đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng 

Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã trả hồ sơ lại cho chủ cơ sở kinh 

doanh;  

- Nhưng theo phản ảnh của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ông 

Nguyễn Văn Tấn là: Phòng Y tế huyện Bình Chánh thực hiện chưa đúng quy 
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trình thẩm định điều kiện để cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, bởi vì trong thời gian từ lúc nhận hồ sơ đến khi trả hồ sơ cho cơ 

sở kinh doanh, đơn vị cũng không có văn bản trả hồ sơ, và không ai kiểm tra, 

hướng dẫn ông việc sửa chữa, bổ sung gì để được cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Trong khi đó, bà Trần Thị Ngọc Vân chuyên viên Phòng Y tế huyện 

Bình Chánh, ngày 20/4/2015 trả lời phỏng vấn của báo Tuổi trẻ có khẳng 

định rằng: “sau khi tiếp nhận hồ sơ, chưa kịp kiểm tra thì bộ phận tiếp nhận 

thông báo hộ ông Tấn xin rút hồ sơ nên tôi trả lại. Việc trả lời thế nào, có 

giấy tờ hay không là do bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy 

ban Nhân dân huyện Bình Chánh”. 

Mặc dù pháp luật quy định rất rõ ràng trình tự thủ tục thẩm định cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhưng trong thực tế lại có nhữnng sự cố xảy 

ra, có thể do yếu tố khách quan nhưng cũng có thể do yếu tố chủ quan của 

các cơ quan quản lý, trong vụ việc này không thể đổ hết tội cho cơ quan 

quản lý, tại vì nếu ông Nguyễn Văn Tấn hiểu luật và hợp tác với các cơ quan 

có thẩm quyền thì chắc không xảy ra tình trạng trên. Cho dù trường hợp cơ 

sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Tấn đã được giải quyết một cách tốt đẹp 

là đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 

nhưng rõ ràng đem lại rất nhiều khó khăn cho chủ cơ sở kinh doanh, tốn kém 

chi phí đã đành, mà còn tốn nhiều thời gian và gây mệt mọi cho những người 

muốn khởi nghiệp… cũng với sự việc trên, nếu nhìn ở góc độ tiêu cực thì sự 

việc trên mang dáng dấp của sự tùy tiện trong quản lý cấp phép cũng như sự 

nhũng nhiễu của cán bộ trong quá trình thực thi pháp luật.  

Như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm chỉ có giá trị trong 3 năm, sau 3 năm đó phải xin cấp lại, thủ 

tục như xin cấp lần đầu, rõ ràng đây là một việc làm mệt mỏi đối với doanh 



45 

 

nghiệp, nhưng cũng rất là hình thức, bởi vì khi đã đáp ứng đủ các điều kiện 

ban đầu thì được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 

vậy mà sau 3 năm lại xin cấp lại ngay tại cơ sở cũ, vị trí cũ, chủ cơ sở cũ, nó 

không giải quyết được bài toán về an toàn thực phẩm… 

Như phân tích ở trên, có thể cơ quan quản lý sơ sót trong cập nhật kiến 

thức về pháp luật, và không thể loại trừ trường hợp nhiều văn bản luật quy 

định cùng với văn bản dưới luật làm cho người đọc ngại nghiên cứu tìm hiểu 

kỹ lưỡng nên dẫn đến sự việc đáng tiếc. Còn đối với chủ cơ sở chủ cơ sở 

không chuyên môn không rành về pháp luật thì làm sao họ có thể am hiểu 

hết về trình tự thủ tục luật định, trong khi văn bản pháp luật quy định về điều 

kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống ở nhiều văn bản khác nhau và dẫn chiếu 

qua lại các thông tư với nhau gây cho người sử dụng khó khăn và thiếu tự tin 

khi áp dụng văn bản luật ví dụ như: chương 1 Thông tư 47 năm 2014 của Bộ 

Y tế quy định “hồ sơ, thủ tục và phân cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” là quy 

định chi tiết cụ thể hóa chương 5 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy 

định về “Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất 

kinh doanh thực phẩm”, với cùng một nội dung quy định ở 2 văn 

bản,…ngoài việc từ thông tư 47 dẫn chiếu qua luật mà còn từ Thông tư 

47/2014/TT-BYT dẫn chiếu qua Thông tư 30/2012/TT-BYT, rồi tiếp tục dẫn 

chiếu qua Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ 

Y tế… Dẫn đến tình trạng là chủ thể kinh doanh rất lung túng rối khi tra cứu 

các văn bản pháp luật, gây ra tình trạng không chủ động tìm hiểu pháp luật 

để tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật,…thì làm sao có thể hợp tác tốt với 

các cấp chính quyền để thực thi pháp luật. Chính vì vậy, hầu hết các chủ thể 

muốn đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống hầu hết là các chủ thể thuê dịch 

vụ làm từ A đến Z, làm tăng chi phí đầu tư ban đầu, nhưng vấn đề quan trọng 
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hơn cả là  trong quá trình kinh doanh nếu có ban hành thêm văn bản mới thì 

họ cũng không biết để cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, các 

chủ thể không thể tuân thủ pháp luật một cách triệt để, cũng như biết sử dụng 

pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, do đó việc vi phạm 

pháp luật của các doanh nghiệp là khó tránh khỏi, và việc không hợp tác của 

doanh nghiệp là đương nhiên sẽ xảy ra… 

Vụ việc “quán caffee xin chào” là một việc rất buồn đối với chủ cơ sở 

kinh doanh (trong quá trình vụ việc xảy ra làm cho chủ doanh nghiệp rất lo 

âu, mệt mỏi và sợ sệt), và cũng là một việc không lấy gì vui đối với các cơ 

quan có thẩm quyền chuyên môn quản lý (chỉ vì thiếu quan tâm, lơ là trong 

công việc) cũng như đối với những người làm luật (tại sao luật quy định rành 

rành như thế mà lại không biết vận dụng vào trong thực tế). Để pháp luật đi 

vào thực tế đời sống một cách dễ dàng và tự nhiên thì các cấp các ngành cần 

ngồi lại với nhau, xem cần phải điều chỉnh nội dung quy phạm pháp luật như 

thế nào để dễ dàng tra cứu, tìm hiểu,…mọi người tuân thủ một cách triệt để, 

không còn trình trạng vị phạm pháp luật xảy ra… 

Còn về giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy này được 

xem như là giấy phép hành nghề của cá nhân, sau 3 năm sẽ phải làm lại, điều 

này cần phải xem xét lại có hợp lý hay không bởi vì đã gọi là kiến thức thì 

không thể có thời hạn, giấy phép hành nghề không thể có thời hạn mà phải 

có giá trị vĩnh viễn, có thể sau 3 năm được nâng lên 1 bậc hoặc sau 3 năm 

cho thi tay nghề nâng bậc thợ giống như những ngành nghề khác trong xã 

hội…thì sẽ hợp lý hơn,.  

Ngoài ra văn bản pháp luật về kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn còn một 

số vấn đề cần phải xem lại như sau:  
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- Đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh 

doanh thì việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

thì rất phiền phức và cần thời gian khoảng 15 ngày… trong khi đó những cơ 

sở không đăng ký kinh doanh thì không cần phải làm thủ tục này, chỉ cần 

làm cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan quản lý tương ứng theo 

quy định, như cửa hàng Take away (kinh doanh thức ăn đường phố) không 

mất thời gian và tiền của để đăng ký kinh doanh và cũng không mất thời gian 

về việc xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà 

vẫn được kinh doanh dịch vụ ăn uống như những cơ sở kinh doanh khác, tiết 

kiệm rất nhiều về thời gian, tiền bạc, vốn đầu tư ban đầu… do đó giá thành 

sản phẩm thấp, và đương nhiên là lợi nhuận thu vào sẽ cao hơn. Nhưng vấn 

đề cần quan tâm ở đây là những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không 

đăng ký kinh doanh thì không cần xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn mà chỉ cần làm cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan 

quản lý tương ứng theo quy định, mà vẫn kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, vậy thì tại sao những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng 

ký kinh doanh phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 

- Đối với qui định yêu cầu về nguyên liệu đầu vào của cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống có đăng ký thì khoản 5,Điều 5 thông tư số:30/2012/TT-BYT 

ngày 5/12/2012 qui định: “Nguyên liệu dùng để chế biến, thức ăn ngay, thực 

phẩm chín phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, bảo đảm an 

toàn theo quy định; chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia 

thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành”. Còn đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống không đăng ký thì không yêu cầu vấn đề nêu trên, 

vậy có thể suy luận là cơ sở có đăng ký và cơ sở không đăng ký kinh doanh 

có yêu cầu về nguyên liệu đầu vào không giống nhau nhưng lại có cùng sản 
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phẩm cuối cùng là cung cấp dịch vụ ăn uống ra thị trường như nhau, đây là 

một sự bất hợp lý mà các nhà làm luật cần phải xem xét lại… 

 Như vậy, cả hai cơ sở đều kinh doanh dịch vụ ăn uống (có đăng ký và 

không đăng ký kinh doanh), đều cung cấp ra thị trường cùng một sản phẩm 

là dịch vụ ăn uống như nhau, cùng một mục đích như nhau tại sao đối với cơ 

sở này thì yêu cầu, nhưng với cơ sở kia thì không yêu cầu, liệu rằng có sự  

phân biệt đối xử, như vậy Nhà nước đã tạo ra môi trường kinh doanh thông 

thoáng thực sự hay chưa, có sự cạnh tranh thực sự công bằng giữa các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống không, nơi thì nới lỏng quản lý nhưng có nơi lại 

xiết chặt quản lý… 

Một vấn đề cần đặt ra đối với các nhà quản lý nữa là: nếu một cơ sở 

đăng ký kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, khi cơ quan quản lý nhà nước thanh tra kiểm tra phát hiện cơ sở 

không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vậy có thu hồi giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không, hay lập biên bản xử phạt, 

tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh nếu tái phạm, hay vẫn để cơ sở tiếp tục 

kinh doanh vì đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 

Ý muốn nói rằng đối với cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm và cơ sở không có giấy chứng nhận khi vi phạm vệ sinh an 

toàn thực phẩm đều bị xử lý như nhau…vậy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm là gì, dùng để làm gì, nó chưa có tác dụng thực sự là 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Như vậy, để có thể triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thì phải xin cấp phép rất rườm rà tốn rất nhiều thời gian, như sau khi 

có giấy phép kinh doanh thì mới tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất 

chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sản xuất phải chuẩn bị “giấy phép hành 
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nghề” đó là giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm [9],  trước khi làm 

thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

và giấy này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày cấp vậy cứ sau 3 năm làm việc 

phải làm lại giấy này thêm một lần nữa...rất phiền, nếu lỡ quên mà làm trể thì 

sẽ bị xử phạt rất nặng… 

Từ những phân tích và chứng minh nêu trên, phần nào lý giải được tại 

sao các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm nhưng vẫn có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy 

ra, đây chính là những vấn đề cần phải xem xét lại để giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thực sự cần thiết hay không. 

2.3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tình 

hình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh 

2.3.1 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và kiểm 

soát vệ sinh an toàn thực phẩm 

Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm có phát huy tác dụng trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn 

thực phẩm hay không.  

Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: trong chín 

tháng đầu năm 2009 đã xảy ra 19 vụ ngộ độc, hơn 40% số vụ xảy ra tại các 

bếp ăn tập thể, căng tin, đám cưới (Những cơ sở này chắc chắn là có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); Năm 2009 các cơ quan 

quản lý an toàn thực phẩm đã nhắc nhở và xử lý hơn 1.100 vụ vi phạm vệ 

sinh an toàn thực phẩm…Để khắc phục tình trạng này, các cơ quan chức 

năng đã đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm [24]. Nhưng sau đó, những vụ ngộ độc thực phẩm, nguy cơ mất 

an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục xảy ra khắp nơi. 
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Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 6 

vụ ngộ độc; Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thí điểm thực hiện Quyết 

định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm và kết quả thanh tra từ ngày 1/12/2015 đến 

15/7/2016 tại 641 cơ sở đã phát hiện 211 cơ sở vi phạm về an toàn thực 

phẩm, chiếm hơn 30% tổng số cơ sở thanh tra; Trong tháng 7/2016 có 31 cơ 

sở kinh doanh bị Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố xử phạt hành 

chính với lý do không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất 

và kinh doanh…[19]. Trong năm 2017, có ít nhất 4 vụ ngộ độc đã xảy ra tại 

Thành phố Hồ Chí Minh… 

Qua báo cáo trên có trình bày khi tình trạng ngộ độc xảy ra nhiều, các 

cơ quan chức năng đã đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm, những sau khi cấp đầy đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thì tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp tục 

xảy ra. Vậy thì vấn đề đặt ra là “điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống” được 

đặt ra, gây rất nhiều phiền toái cho doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp 

muốn kinh doanh thì họ phải chấp hành và tuân thủ vô điều kiện, thực tế là 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều được cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nhưng những quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống do nhà nước đặt ra nhằm mục đích gì, mục đích cuối 

cùng là kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng thực tế thì vẫn xảy ra 

tình trạng ngộ độc tại các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm, như vậy cần phải xem xét lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm, những gì cần đưa vào điều kiện kinh doanh và 

những gì cần chuyển qua khâu quản lý an toàn thực phẩm.  

Đứng trước những khó khăn về quản lý an toàn thực phẩm, với tinh 

thần trách nhiệm cao Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm ra 
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các giải pháp để quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm mang 

lại các bữa ăn an toàn cho người dân như: tìm hiểu các cách quản lý của các 

nước trên thế giới về kinh doanh dịch vụ ăn uống, trang bị kiến thức quản lý 

chuyên ngành cho đội ngũ chuyên quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho những người tham gia kinh 

doanh dịch vụ ăn uống và nhân viên của các doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ ăn uống…; tìm ra những mô hình liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an 

toàn, triển khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm,… đã đạt được những thành 

tựu nhất định như trong 6 tháng đầu năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

chưa xảy ra bất kỳ một vụ ngộ độc thực phẩm nào…đây là kết quả đáng 

được khích lệ và trân trọng [37]. 

Bên cạnh những thành quả đó, thì tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm 

cũng còn diễn biến rất phức tạp, khó có thể lường trước được như tình trạng 

sử dụng hóa chất, phụ gia thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, thực 

phẩm kém chất lượng, thức ăn kém vệ sinh…vẫn còn diễn ra hết sức phức 

tạp và tinh vi, rất khó có thể kiểm soát và quản lý hết, nên trong thực tế 

những thức ăn thức uống hiện nay có thể không gây ngộ độc cấp tính như 

trước đây nhưng hậu quả của những món ăn kém chất lượng hoặc chứa một 

số hóa chất có thể gây nguy hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con 

người về lâu về dài, có thể gây ra một số bệnh hiểm nghèo cho người sử 

dụng là chưa thể kiểm soát một cách triệt để...  

 Mặc dù, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp quản lý về vệ sinh 

an toàn thực phẩm của của Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng rất nhiều 

nhưng công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn gặp rất nhiều khó 

khăn và rất phức tạp do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan:  
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- Nguyên nhân khách quan là: do trình độ dân trí (thiếu hiểu biết về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, xem thường việc lựa chọn nguyên liệu…); do thói 

quen sống và điều kiện sống khó khăn (một số trường hợp thích chọn những 

thức ăn rẻ tiền, chú trọng nhiều đến lợi nhuận, quên đi cần phải đảm bảo sức 

khỏe lâu dài…); lượng thực phẩm đảm bảo chất lượng cung ứng cho thị 

trường không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế (thức ăn là nhu cầu cần thiết hàng 

ngày không thể thiếu được, nhưng lượng thực phẩm đảm bảo chất lượng thì 

không thể đáp ứng cho nhu cầu thực tế) cho nên đã tạo cơ hội cho những 

thực phẩm không đảm bảo chất lượng tồn tại…; do lực lượng quản lý chưa 

năng động sáng tạo, chưa chủ động trong công tác chuyên môn được giao, 

ngại va chạm, do cơ chế quản lý của nhà nước (ba bộ cùng quản lý bữa ăn 

nên khi có vụ việc xảy ra thì phải xin ý kiến của cả ba bộ trước khi thực hiện, 

nặng về hành chính thủ tục giấy tờ, chưa chú trọng đến hiệu quả công việc 

thực sự); pháp luật của ta chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội… 

- Nguyên nhân chủ quan là: công tác quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn 

rất nhiều hạn chế như trách nhiệm quản lý của các bộ ngành còn nặng về 

hình thức, vai trò trách nhiệm quản lý của cơ sở chưa thực sự phát huy hiệu 

quả (có thể do kiêm nhiệm nhiều việc, cũng có thể do trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc); sự đổi mới trong quản lý 

của nhà nước chưa theo kịp tốc độ phát triển của xã hội như Chính phủ đã 

cho rà soát và cắt giảm bớt những điều kiện kinh doanh, tạo một trường kinh 

doanh thông thoáng hơn, công bằng, minh bạch, nhằm thu hút nhiều nhà đầu 

tư nhiều hơn, nhưng trên thực tế thì nhiều ý kiến cho rằng “cắt mà như 

không cắt”, việc cắt giảm đang dừng ở mức dùng các chiêu thức mang tính 

kỹ thuật để cắt gảm số lượng nhưng chất lượng của việc cắt giảm này lại 

không có giá trị thực tế, ví dụ như công bố của Bộ Công thương, nhóm 

ngành kinh doanh thực phẩm sẽ cắt giảm 215 điều kiện kinh doanh, một số 
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điều kiện cắt giảm như cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải có giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 

hoặc giấy tờ có giá trị tương đương…[38]; phân công quản lý còn chồng 

chéo nhau chưa mang lại hiệu quả thật sự, mặc dù, an toàn vệ sinh thực 

phẩm giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính nhưng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn – Bộ Công thương cũng phải cùng chịu trách nhiệm khi 

có sự cố xảy ra (một mâm cơm có tới ba bộ quản lý)…, thực vậy nếu có ngộ 

độc xảy ra không chỉ do quá trình chế biến và vệ sinh của cơ sở mà còn do 

nguồn gốc của nguyên liệu)…Đó cũng là nguyên nhân của sự đùn đẩy trách 

nhiệm lẫn nhau, và nảy sinh ra tình trạng cha chung không ai khóc (như khi 

phát hiện vụ việc Vinaca vi phạm về an toàn thực phẩm, để có thể bắt được 

giám đốc thì phải có công văn của ba Bộ nghĩa là phải chờ đợi đầy đủ thủ tục 

mới tiến hành xử lý những sai phạm…, chính vì vậy mà việc bắt giám đốc 

Vinaca chậm trể)… 

Từ những nguyên nhân phân tích trên, nguy cơ mất an toàn thực phẩm 

là do quản lý nguồn nguyên liệu thực phẩm đầu vào, quản lý trong quá trình 

chế biến và vấn đề quan trọng nhất là ý thức trách nhiệm của từng công dân 

trong quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống. Như vậy, nếu muốn 

ngộ độc thực phẩm không xảy ra, an toàn thực phẩm được bảo đảm tuyệt đối 

thì phải thay đổi tư duy quản lý, thay đổi cách thức quản lý, và tăng cường 

tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cả 

cộng đồng...chứ không nên tăng thêm điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

2.3.2. Tình hình kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh cho biết kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật 

về an toàn thực phẩm ở Thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm 2015 – 2016 
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do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo: công tác kiểm tra 

giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đã 

lấy hơn 7.960 mẫu thực phẩm chế biến để kiểm tra, kết quả có gần 7.060 

mẫu đạt và hơn 900 mẫu (chiếm khoảng 11,4%) mẫu không đạt các chỉ tiêu 

về an toàn thực phẩm [36]. 

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai địa phương đầu 

tiên được thí điểm thực hiện Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, và kết quả thanh 

tra từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến ngày 15 tháng 7 năm 2016 là: đã thanh 

tra 641 cơ sở đã phát hiện 211 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 

hơn 30% trên tổng số cơ sở được thanh tra; Chi cục Vệ sinh an toàn thực 

phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 

31 cơ sở tập trung ở các nhà hàng, quán ăn, cơ sở chế biến nước đá, với vi 

phạm chủ yếu là không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, sử dụng khu vực chế biến, bảo quản không bảo đảm 

vệ sinh…[24]. 

Năm 2017, theo thống kê từ Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 4.000 cơ sở cung cấp thức ăn sẵn, bếp 

ăn tập thể, căng tin và đã xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, nạn nhân bị ngộ 

độc là do thực phẩm không đảm bảo chất lượng, nhiễm vi sinh vật, số người 

bị ngộ độc là 52 và số người tử vong là 0 [36].  

Sáu tháng đầu năm 2018, theo thống kê từ Ban Quản lý An toàn Thực 

phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh chưa xảy ra bất kỳ trường hợp ngộ độc thực 

phẩm nào [37]. 

Tình hình kiểm soát an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có 

nhiều tiến triển tốt hơn trước rất nhiều đặc biệt là tình trạng ngộ độc thực 
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phẩm giảm rõ rệt từ năm 2017 và đặc biệt là 2018 chưa có tình trạng ngộ độc 

xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh…  

Sau khi Luật An toàn thực phẩm ra đời, thì việc kiểm soát an toàn thực 

phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa đạt hiểu quả, nguy cơ mất an 

toàn thực phẩm thường xuyên xảy ra ở đâu đó… Đứng trước tình hình mất 

an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra khắp nơi, mặc dù những quy định về điều 

kiện kinh doanh dich vụ ăn uống ngày càng hoàn thiện hơn…Nhà nước đã 

tìm một mô hình mới để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đó là thành lập 

Ban an toàn thực phẩm. Và mô hình này được Thủ tướng chính phủ cho thí 

điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 2349 ngày 05 tháng 12 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban quản lý 

an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Ban an toàn thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh dược thành lập và đi vào hoạt động thì việc kiểm 

soát an toàn thực phẩm đã có những bước tiến rõ rệt, đã tạo sự yên tâm cho 

người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong việc sử dụng dịch vụ ăn uống cũng 

như nguồn nguyên liệu thực phẩm cung cấp cho toàn xã hội. Như vậy, việc 

kiểm soát an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống vào năm 

2017 và 2018 đạt được những thành tựu nhất định không phải là do kiểm 

soát tốt điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống hay đẩy mạnh công tác cấp 

giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, mà là do thí điểm 

của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh, thí điểm mô hình quản lý mới, đó là nhân viên của 

ba bộ hợp lại thành một ban quản lý, nghĩa là quản lý an toàn thực phẩm quy 

về một đầu mối, Ban quản lý an toàn thực phẩm sẽ chịu trách nhiệm về vệ 

sinh an toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn nguyên liệu  

đầu vào đến quá trình vận chuyển, đến sản xuất, đến tiêu thụ trên thị 

trường… đây là cách thay đổi về cơ cấu tổ chức, bố trí sắp xếp lại đội ngũ 
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phụ trách về quản lý an toàn thực phẩm sao cho hiệu quả nhất. Cụ thể là, 

nhân viên của Ban quản lý an toàn thực phẩm là bao gồm nhân viên của ba 

bộ đó là Bộ Y tế, Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn và Bộ Công 

thương, từ đó sự phối hợp giữa ba bộ là rất nhịp nhàng và ăn ý hơn dưới sự 

quản lý của một trưởng ban, trưởng ban là người chịu trách nhiệm chính 

trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Đây là một bước thay đổi rất lớn, một bước ngoặc lịch sử trên lĩnh 

vực kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực 

phẩm nói chung, và kinh doanh dịch vụ ăn uống nói riêng. Sau gần hai năm 

thí điểm mô hình Ban quản lý an toàn thực phẩm đã đạt được những thành 

tựu nhất định như đã trình bày ở trên là tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp 

của Thành phố Hồ Chí Minh gần như không có, và nhiệm vụ tiếp theo mà 

Ban quản lý an toàn thực phẩm đang hướng tới là sẽ không để tình trạng thực 

phẩm bẩn có thể xuất hiện bất kỳ nơi nào trong thành phố, và tiến tới quản lý 

thực phẩm tại nguồn, không để thực phẩm “bẩn” có cơ hội xuất hiện tại  

Thành phố Hồ Chí Minh [37].  

Như phân tích ở trên, Tp.HCM đã từng bước kiểm soát được vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm từ các chợ đầu mối, 

các chợ truyền thống đến các siêu thị; từ nhà hàng, quán ăn, đến thức ăn 

đường phố…đạt được những thành tựu nhất định này là do nhờ vào đổi mới 

trong cách tổ chức quản lý điều hành, đổi mới cơ chế quản lý chứ không phải 

thay đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống.  

Như vậy điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống không phải là điều kiện 

tiên quyết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, việc kiểm soát được vệ 

sinh an toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh là do đổi mới cơ cấu tổ 

chức, cách thức làm việc trong cách quản lý của nhà nước...và mô hình đổi 

mới này đã phát huy được hiệu quả rất tốt, một số tỉnh thành phố khác đang 
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mong muốn Quyết định số 2349 ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành 

phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện đại trà trên cả nước. Như vậy, việc thực 

hiện đại trà Quyết định số 2349 ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ nhằm mục đích kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm hiểu quả 

hơn, cũng đồng nghĩa với việc Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống cần 

phải xem xét lại có thực sự cần thiết hay không, điều kiện kinh doanh nào là 

cần thiết và điều kiện nào là không cần thiết trong việc kiểm soát vệ sinh an 

toàn thực phẩm của hoạt động kinh doanh dich vụ ăn uống của các doanh 

nghiệp. 

2.4. Quản lý an toàn thực phẩm  

Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 3 của 

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 là: “bảo đảm an toàn thực phẩm là trách 

nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm 

do mình sản xuất, kinh doanh; quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy 

chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng; 

quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm”.  

Như vậy, pháp luật quy định rõ ràng “tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do 

mình sản xuất, kinh doanh” tại sao không để các cơ sở tự chịu trách nhiệm 

về chất lượng sản phẩm của mình làm ra, cho nên những cơ quan quản lý chỉ 

cần kiểm tra trên sản phẩm của doanh nghiệp... không cần phải kiểm tra cơ 

sở vật chất trước khi sản xuất kinh doanh, hãy để doanh nghiệp chủ động về 
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cơ sở vật chất cũng như các phương thức sản xuất và kinh doanh của mình, 

nhà quản lý không nên can thiệp quá sâu vào việc sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp; “quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ 

thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban 

hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng”…đây là 

khâu nhà quản lý cần phải kiểm tra đây xem đạt quy chuẩn kỹ thuật 

không…điều này chứng minh rằng tại sao có nhiều chuyên gia về kinh tế bày 

tỏ quan niệm của mình về quản lý an toàn thực phẩm nên “hậu kiểm” là tốt 

hơn là “tiền kiểm”, trong những phần đã phân tích trên thì “tiền kiểm chỉ 

mang hình thức chứ không đi vào thực chất, không giải quyết được vấn đề về 

an toàn thực phẩm.   

Đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận 

cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm và những cơ sở không có Giấy chứng nhận 

cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm như nhau 

thì cùng chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, vậy thì tại làm sao phải xin cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm đối với những cơ sở kinh 

doanh có đăng ký. 

  “Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ 

ràng và phối hợp liên ngành”, quy định rất đúng rất cụ thể, nhưng khi áp 

dụng vào trong thực tế thì gặp rất nhiều khó khăn bởi vì Bộ Y tế - Bộ Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn - Bộ Công thương về vị trí quản lý thì ba bộ 

là ngang nhau, mặc dù có quy định là Bộ Y tế chịu tránh nhiệm chính, và 

phải phối hợp liên ngành nhưng trên thực tế rất khó thực thi một cách hiệu 

quả…nhưng hiện nay có một giải pháp rất hiệu quả trong việc quản lý an 

toàn thực phẩm đó là thành lập Ban an toàn thực phẩm thành phố.  

Điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống phải xác định rõ căn cứ thiết lập 

các điều kiện, điều kiện kinh doanh chỉ được đặt ra khi thực sự cần thiết để 
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bảo vệ nền kinh tế và đảm bảo an toàn sức khỏe, duy trì nòi giống chứ không 

đưa ra một cách chung chung, cảm tính và đừng để nhà nước can thiệp qua 

sâu vào việc kinh doanh của doanh nghiệp, làm mất đi sự năng động sáng tạo 

của doanh nghiệp...do đó cần phải có giải pháp thay đổi, tinh giảm điều kiện 

kinh doanh dịch vụ ăn uống không phù hợp, không hiệu quả để tạo thuận lợi 

hơn nữa cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để thu hút đầu tư vào lĩnh 

vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, và những doanh nghiệp đang kinh doanh sẽ 

yên tâm hơn trong sản xuất kinh doanh, và quan trọng hơn nữa là tạo ra một 

môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, năng động, sáng tạo và an toàn…  

Hiện nay ở tại Việt Nam quy trình đào tạo và cấp giấy xác nhận kiến 

thức về an toàn thực phẩm rất nặng về hình thức và cơ chế quản lý rất lỏng 

lẻo. Các cơ quan chức năng cần phải đặt ra quy trình đào tạo và cấp giấy xác 

nhận kiến thức về an toàn thực phẩm quy cửu hơn đối với cá nhân tham gia 

vào hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để họ có trách nhiệm hơn với 

ngành nghề mà họ tham gia, đây là điều kiện cần khi tham gia sản xuất kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, những người tham gia sản xuất kinh doanh đều phải 

có giấy này bất cứ lúc nào kiểm tra là phải có.  

Có nhiều quan niệm cho rằng “điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống là 

bao gồm tất cả những quy định của pháp luật về kiểm soát vệ sinh an toàn 

thực phẩm”, để nhà nước có thể kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm thì 

phải đưa ra thật nhiều những quy định về điều kiện kinh doanh... từ khâu lựa 

chọn nguyên liệu đến khâu chế biến, bảo quản, bày bán, phục vụ...đây không 

phải là điều kiện kinh doanh mà là khâu quản lý kiểm tra giám sát quá trình 

hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong quá trình chế 

biến, ở bất kỳ khâu nào thì thực phẩm điều có thể bị nhiễm bẩn, kiểm soát 

toàn bộ quá trình để sản xuất cung ứng dịch vụ đúng với tiêu chuẩn đã cam 

kết với nhà nước với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm của mình là 
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trách nhiệm của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp cung ứng cho thị trường 

những sản phẩm không đúng với chất lượng đã công bố hay đã cam kết thì tự 

mình loại mình ra khỏi cuộc chơi...như vậy việc kiểm soát toàn bộ quá trình 

chế biến thực phẩm là khâu quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đây cũng là 

trách nhiệm của doanh nghiệp, quản lý nhà nước cần kiểm soát sản phẩm đầu 

ra là chính và kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, nhưng nguồn nguyên 

liệu đầu vào không chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

ăn uống mà nó cung cấp cho toàn xã hội, do đó nhà nước cần phải xây dựng 

mô hình quản lý nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm của xã hội chứ 

không nên tập trung vào điều kinh doanh dịch vụ ăn uống của các doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống... 

Ngoài ra, lâu nay giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm được xem như là giấy phép con, nó thực sự đang gây mất thời gian, 

tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, nó tạo cơ hội cho sự tùy tiện trong quản 

lý nhà nước và tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp… nên hầu 

hết các hộ kinh doanh không muốn phát triển thành doanh nghiệp…  

Như vậy, những quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống đã 

và đang gây ra tác động tiêu cực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

dịch vụ ăn uống như: tạo ra rủi ro trong kinh doanh; hạn chế cạnh tranh; làm 

tăng thêm chi phí trong sản xuất; hạn chế sáng tạo trong quá trình quản lý 

chất lượng sản phẩm, tạo ra sự không thống nhất trong việc quản lý kinh 

doanh dịch vụ ăn uống... Những tác động này đang đi ngược lại quyết tâm 

cũng như những giải pháp của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh 

công bằng, minh bạch và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình 

đầu tư kinh doanh…  
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2.5. Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật  

2.5.1. Giải pháp về pháp luật 

Đối với điều kiện xin cấp “giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến”: đây là giấy rất quan trọng, 

giấy này được xem giống như giấy phép hành nghề và nên cho phép giấy này 

có giá trị vĩnh viễn, những người làm việc trong ngành thực phẩm buộc phải 

có giấy này, sau 3 năm có thể thi nâng bậc thợ như những ngành nghề khác 

trong xã hội, bởi vì nếu quá trình sản xuất để xảy ra mất an toàn thực phẩm 

thì sẽ tước giấy phép hành nghề 1 tuần, hay 1 tháng, hay 1 năm hay tước 

giấy phép hành nghề và cấm hoạt động trong ngành nghề dịch vụ ăn uống… 

hoặc khi các cơ quan quản lý kiểm tra cơ sở sản xuất nếu chủ cơ sở và người 

trực tiếp chế biến không có “giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm” 

(giấy phép hành nghề, giống như giấy phép lái xe, người lái xe phải có giấy 

phép) thì xử lý theo đúng quy định pháp luật, nếu làm được như vậy sẽ tạo 

cho doanh nghiệp sự chủ động trong việc chuẩn bị nhân sự và chấp hành 

những quy định do nhà nước đề ra, có như vậy thì mới có thể quản lý an toàn 

thực phẩm đi vào thực chất không mang tính hình thức, không tạo ra sự tùy 

tiện trong công các thanh tra kiểm tra... 

Đối với điều kiện “bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ 

bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm: bản vẽ sơ đồ mặt bằng của 

cơ sở; sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ 

uống; bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở”: phần này 

gây mất nhiều thời gian, chi phí, hạn chế sự chủ động sáng tạo…trong hoạt 

động của doanh nghiệp, nhưng không đem lại lợi ich cho doanh nghiệp cũng 

như không đem lại lợi ích cho việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm…nên 

đề nghị bỏ phần này, nghĩa là không có trong phần điều kiện ban đầu của 

hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
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Đối với điều kiện “danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và 

người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống”: phần này vô cùng 

quan trọng, nhưng hiện tại áp dụng rất hình thức không mang tính kiểm soát 

vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa đi vào thực chất của vấn đề… do đó đề nghị 

giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống sẽ đưa vào việc kiểm soát thường xuyên trong quá trình 

thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống… giấy khám sức khỏe có 

giá trị tương đương với giấy Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm… Như vậy, trong phần điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống không 

cần quy định “danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực 

tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống” bởi vì khi kinh doanh dịch vụ ăn 

uống là buộc phải có giấy khám sức khỏe đối với chủ cơ sở và người trực 

tiếp chế biến.  

Đối với điều kiện “danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực 

khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố 

của Bộ Y tế”: phần này cũng mang nặng quản lý về mặt hình thức chưa đi 

vào thực chất, do đó đề nghị bỏ, nghĩa là không có trong phần điều kiện ban 

đầu của hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Đối với điều kiện “đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm”: để cấp được giấy này thì cần phải có 4 điều kiện, 

nhưng 3 điều kiện đã đề nghị bỏ (có nghĩa là không còn 3 điều kiện đó), chỉ 

còn “giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 

trực tiếp chế biến”. Như vậy “giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm” không cần phải xin cấp. 

Tóm lại đối với điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống: đề nghị về mặt 

pháp lý những cá nhân chủ thể muốn kinh doanh dịch vụ ăn uống thì sẽ làm 
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thủ tục “đăng ký kinh doanh” (xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố và làm thủ tục xin cấp “giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm”, 

cả hai thủ tục này có thể tiến hành song song hoặc tiến hành thủ tục nào 

trước cũng được, và khi có đủ hai giấy phép thì doanh nghiệp bắt đầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh, hai giấy phép này có giá trị trong suốt thời gian 

hoạt động của doanh nghiệp (không cần xin cấp lại). Như vậy, đối với ngành 

nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ không còn điều kiện kinh doanh, nhưng 

để kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ xây dựng quy trình quản lý các 

cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống ngay từ khi nhập nguyên liệu đến 

khâu chế biến, đến khâu bảo quản, đến khâu phục vụ… bởi vì thực phẩm có 

thể nhiễm bẩn bất kỳ lúc nào, thay cho tiền kiểm như quy định hiện hành thì 

chuyển sang hậu kiểm sẽ mang lại hiệu quả hơn trong vấn đề quản lý về vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  

Đối với văn bản quy phạm pháp luật: cần phải hoàn thiện lại theo 

hướng tinh gọn, đơn giản dễ hiểu, dễ tra cứu…cần hạn chế việc dẫn chiếu 

qua lại quá nhiều văn bản…bởi vì luật quy định chi tiết quá thì sẽ không thể 

bao quát hết mọi vấn đề, và như thế sẽ làm triệt tiêu thế chủ động sáng tạo 

của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.  

Đối với Luật Đầu tư: nên tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có 

nhiều cơ hội đầu tư vào Việt Nam hơn bằng cách cắt giảm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2.5.2. Giải pháp về quản lý an toàn thực phẩm 

Công tác quản lý kinh doanh dịch vụ ăng uống: đối với các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống với các mô hình kinh doanh khác nhau nhưng về mặt 

quản lý an toàn thực phẩm thì phải giống nhau, tạo ra sự công bằng trong 

quản lý, đây cũng là một cách đơn giản hóa pháp luật... 
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Công tác quản lý thực phẩm: cần phải tăng cường hoạt động truy xuất 

nguồn gốc, phát triển và nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn,...  

Cải cách công tác quản lý: hiện nay, quản lý an toàn thực phẩm đã 

phân công trách nhiệm cụ thể của từng bộ trong việc việc quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm, nhưng sự phân công này vẫn còn nhiều điều chưa hợp lý 

như nhiệm vụ chồng chéo lẫn nhau, nên công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

chưa thực sự hiệu quả...mô hình Ban an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí 

Minh sau gần 2 năm thí điểm đã thể hiện được hiệu quả của công việc trong 

việc quản lý an toàn thực phẩm đề nghị tổng kết rút kinh nghiệm và nhân 

rộng mô hình này trên cả nước... 

Công tác đào tạo cán bộ: cần phải chú trọng việc đào tạo tập huấn cán 

bộ làm công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa 

phương, cán bộ không chỉ có năng lực về chuyên môn an toàn thực phẩm mà 

còn hướng dẫn cho doanh nghiệp - người dân hiểu biết luật và tuân thủ pháp 

luật về vệ sinh an toàn thực phẩm một cách tự giác.  

Xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục và tập huấn kiến thức vệ sinh 

an toàn thực phẩm: những biện pháp chế tài nhằm mục đích để răng đe 

những trường hợp không tuân thủ pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm 

nhưng không nên tập trung quá nhiều vào việc xử lý vi phạm mà phải tập 

trung vào việc làm thế nào để thực phẩm bẩn không có cơ hội xuất hiện cũng 

như cơ hội tồn tại trong xã hội mình, nghĩa là chỉ có thực phẩm sạch được tự 

do lưu thông trên thị trường, và phải trả lời được một cách chắc chắn rằng 

“thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thực sự sạch”. Do đó, các cơ quan quản 

lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngoài nhiệm vụ thanh tra kiểm tra, đôn đốc 

nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chấp hành và tuân thủ pháp 

luật thì còn phải tập trung tuyên truyền, giáo dục và tập huấn kiến thức vệ 

sinh an toàn thực phẩm cho những người tham gia hoạt động kinh doanh 
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dịch vụ ăn uống và cho cả cộng đồng, đây là nhiệm vụ chính và trọng tâm 

nhất trong hoạt động quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nội dung 

chương trình tập huấn cũng như nội dung kiểm tra kiến thức về an toàn thực 

phẩm cần phải xây dựng đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề, không kiểm 

tra đánh giá qua loa, đánh giá cho có… 

Xây dựng những quy định thanh tra kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống: cơ quan quản lý nhà nước cũng cần xây dựng những quy định 

thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo hướng mở, để 

hạn chế tình trạng đối phó của doanh nghiệp khi bị thanh tra kiểm tra cũng 

như hạn chế tiêu cực của những cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra nhằm 

gây khó khăn và hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp, cho phép doanh 

nghiệp tự kiểm tra sản phẩm và công bố hợp chuẩn, hợp quy... những cơ 

quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện về việc kiểm tra ngẫu nhiên các sản 

phẩm dịch vụ để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong 

việc kinh doanh dịch vụ ăn uống một cách tự giác, không còn mang tính đối 

phó. 

Tiểu kết chương  

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch 

vụ ăn uống của Việt Nam ngày càng đầy đủ và hoàn thiện hơn, như Luật An 

toàn thực phẩm đã phân cấp quản lý nhà nước một cách cụ thể rõ ràng về 

trách nhiệm của từng cơ quan từ trung ương đến địa phương trong quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm. 

2. Với vai trò và chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định, và 

ban hành hơn 15 thông tư để hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm, 
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trong đó có khoảng hơn 10 thông tư liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch 

vụ ăn uống.  

4. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn 

uống rườm rà tốn rất nhiều thời gian, gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh 

nghiệp như: tăng chi phí đầu tư ban đầu, hạn chế năng lực cạnh tranh, rào 

cản doanh nghiệp phát triển...  

5. Pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn còn nhiều 

điều chưa hợp lý như: chưa tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các văn bản pháp luật dẫn chiếu qua lại 

rất nhiều gây khó khăn cho người sử dụng và không chủ động trong việc 

tuân thủ pháp luật và thi hành pháp luật,…mang nặng tính hình thức, chưa đi 

vào thực chất. 

6. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm ra các giải pháp để 

quản lý an toàn thực phẩm nhằm mang lại các bữa ăn sạch sẽ và an toàn lâu 

dài cho người dân Thành phố Hồ chí Minh, và sự cố gắng đó đã mang lại 

những thành tựu nhất định như vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được 

kiểm soát...  

7. Thành phố Hồ Chí Minh từng bước kiểm soát được soát vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhờ vào áp dụng 

mô hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm mới đó là thành lập Ban quản lý 

an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên của Ban quản lý an 

toàn thực phẩm là nhân viên được sáp nhập từ ba bộ cùng làm việc dưới sự 

quản lý của một trưởng ban, và trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm chịu 

trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về an toàn thực 

phẩm của thành phố. Chính vì vậy mà vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố 



67 

 

Hồ Chí Minh đã từng bước kiểm soát tốt, không xảy ra bất kỳ trường hợp bị 

ngộ độc thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2018 [38]. 

8. Để khắc phục những mặt hạn chế nhằm thúc đẩy sự phát triển của 

hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống một cách ổn định, theo hướng đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, với chất lượng ngày càng cao đáp ứng được 

yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước thì cần thiết phải có sự phối hợp đồng 

bộ của nhiều cấp, nhiều ngành và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Trong đó, trước hết cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh dịch vụ 

ăn uống nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật, nhằm đáp ứng yêu 

cầu nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế và khu vực, có làm được như 

vậy thì mục tiêu của Tp.HCM là đến năm 2020 phải có 500.000 doanh 

nghiệp mới có thể thực thi.  

9. Để có thể đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm một cách bền vững thì 

cần phải cải cách công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bồi 

dưỡng cán bộ, nâng cao nhận thức của người dân và công tác thanh tra kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm… 
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KẾT LUẬN 

Hiện nay, Nghị quyết số 54/2017/QH14 về việc thí điểm cơ chế đặc thù 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

mỗi ngày phải đóng góp cho ngân sách Trung ương là hơn 1,2 tỉ đồng, 

nhưng theo đánh giá của các chuyên gia thì sự tăng trưởng về kinh tế của 

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chậm lại và theo dự báo sẽ 

giảm trong tương lai, do đó để nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 

phát triển thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cho xây dựng 

những chính sách hỗ trợ những cơ sở kinh doanh đăng ký phát triển thành 

doanh nghiệp tư nhân như hỗ trợ về tư pháp, vay vốn…nhằm mục đích làm 

cho kinh tế tiếp tục phát triển, nâng cao thu nhập của Thành phố Hồ Chí 

Minh… Kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch ẩm thực là một trong những thế 

mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh, những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

đã, đang và sẽ đóng góp cho nền kinh tế của cả nước cũng như kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh rất lớn, do đó, cần phải có những chế độ chính sách ưu đải 

nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, không nên tìm cách gây khó khăn cho các 

doanh nghiệp...nhưng trên thực tế, pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ 

ăn uống lại gống như một cái khóa để khóa các doanh nghiệp lại, doanh 

nghiệp phải tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức và chi phí cho điều 

kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động của mình, họ rất ngại thành lập 

doanh nghiệp vì những thủ tục giấy tờ rườm rà, tốn nhiều thời gian và công 

sức so với không thành lập doanh nghiệp thì khỏe hơn rất nhiều…, như vậy 

có nghĩa là những điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống đã và đang là rào 

cản ngăn không cho các cơ sở kinh doanh phát triển, phần nào tác động đến 

nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung… 

Do đó những nhà làm luật cần phải xem xét lại và hoàn thiện pháp luật về 

điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống.  
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Theo ý kiến của bà Nguyễn Thị Minh Thảo (Trưởng Ban Môi trường 

kinh doanh và Năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 

ương): “vẫn còn sự lúng túng trong phân biệt điều kiện kinh doanh đối với 

ngành nghề và quản lý chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, 

nhiều điều kiện về quản lý chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa được 

quy định thành điều kiện kinh doanh; một số điều kiện đầu tư kinh doanh đặt 

ra yêu cầu quá mức cần thiết để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, tạo ra rào 

cản gia nhập thị trường, hạn chế cạnh tranh, như: yêu cầu phải sở hữu 

phương tiện, máy móc, thiết bị; áp đặt phương thức kinh doanh cứng nhắc, 

can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp; quy định thời hạn giấy phép kinh doanh quá ngắn; yêu cầu nhân viên 

quản lý hoặc vận hành của doanh nghiệp phải được đào tạo, tập huấn do cơ 

quan nhà nước tổ chức và thu phí…; những quy định như vậy đã và đang tạo 

ra nhiều rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, không khuyến khích sáng 

tạo, hạn chế cạnh tranh, làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp và ảnh hưởng 

nhất định đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội”. 

Từ việc thí điểm mô hình của Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý 

an toàn thực phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần nhân viên 

được điều về từ 3 bộ, hoạt động của Ban quản lý an toàn thực phẩm bước 

đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể như tình trạng ngộ độc năm 2018 

không xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, an toàn thực phẩm từng bước 

được kiểm soát... mô hình này cần phải tổng kết, rút ra những bài học kinh 

nghiệm và triển khai đến các tỉnh thành trong cả nước... 

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực 

phẩm là do áp dụng mô hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm mới đó là 

thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cơ cấu tổ 
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chức mới, cách quản lý mới, phương thức hoạt động có sự phối hợp liên 

ngành một cách chặc chẻ... không phải là do kiểm soát tốt về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống. Như vậy điều kiện kinh doanh về dịch vụ ăn uống 

không phải là công cụ quản lý tốt nhất hiệu quả nhất trong việc đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Do đó, Nhà nước cần phải xem lại điều kiện kinh 

doanh dịch vụ ăn uống nào là cần thiết, có thực sự cần thiết hay không, có 

bắt buộc không…phải xác định một cách khoa học, nếu thực sự cần thiết thì 

để lại và điều kiện kinh doanh nào không cần thiết thì giảm bớt đi, nếu làm 

được như vậy thì điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống mới thực sự đi vào 

cuộc sống, mới tạo sự thông thoáng trong quản lý, tạo sự công bằng trong 

cạnh tranh, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, tạo 

cho doanh nghiệp tư thể chủ động trong hoạt động kinh doanh... các doanh 

nghiệp sẽ hiểu và biết được phải làm như thế nào là đúng, đủ và phù hợp với 

quy định của pháp luật thì khi ấy những chủ thể kinh doanh sẽ đủ tự tin đăng 

ký kinh doanh gia nhập thị trường một cách chủ động.  
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