Contra Costa Environmental Health has a new process for
mobile food facility permit renewals:
• You no longer need to submit an entire application packet each
year.
• Complete and return the enclosed:
o Mobile Food Facility Health Permit – Annual Permit Renewal
Checklist
o Forms A & B along with any other forms for which there are
changes.
• Payments may now be made online by visiting:

https://hsdmobile.cchealth.org/PaymentAuthorizationEx/Welcome.aspx

• Once we receive the checklist, any changed/updated forms, the
permit fee, and any other unpaid fees, you may schedule an
annual permit inspection.
o Contact Environmental Health at (925) 608-5500 to arrange for
an inspection appointment.

The current Environmental Health Permit fees are:
• Enclosed or Unenclosed Mobile Food Facility (MFF):
$896.00
o Includes full preparation and limited food
preparation vehicles with an extensive menu handling,
preparing, and cooking potentially hazardous foods
• Limited Use MFF:
$728.00
o includes coffee carts, hotdog carts, corn roaster carts, tamale
carts, shaved ice carts, handling non-prepackaged foods
• Prepackaged, non-potentially hazardous MFF:
$454.00
o includes pre-packaged ice cream trucks and whole
uncut produce trucks
• Auxiliary Conveyance Unit:
$110.00
• 1-4 Push Carts (price per cart):
$183.00
• 5-10 Push Carts (price per cart):
$150.00
• 11+ Push Carts (price per cart):
$137.00

Visit our updated Retail Food homepage and “Mobile Food” tab
at https://cchealth.org/eh/food/ for more information.

Contra Costa Environmental Health có một quy trình mới để gia
hạn giấy phép cơ sở thực phẩm di động:
• Quý vị không cần phải nộp toàn bộ đơn đăng ký mỗi năm.
• Hoàn thành và gửi lại mẫu đính kèm:
o Giấy phép Y tế Cơ sở Thực phẩm Di động – Danh sách Kiểm tra
Gia hạn Giấy phép Hàng năm
o Mẫu A & B cùng với bất kỳ mẫu nào khác có thay đổi.
• Hiện có thể thực hiện thanh toán trực tuyến bằng cách truy cập:
https://hsdmobile.cchealth.org/PaymentAuthorizationEx/Welcome.aspx

• Ngay khi chúng tôi nhận được danh sách kiểm tra, mọi mẫu đã thay
đổi/cập nhật, phí giấy phép và mọi khoản phí chưa thanh toán khác,
quý vị có thể lên lịch kiểm tra giấy phép hàng năm.
o Liên hệ Environmental Health theo số (925) 608-5500 để sắp xếp
một cuộc hẹn kiểm tra.

Lệ phí Giấy phép của Environmental Health hiện tại là:
• Cơ sở Thực phẩm Di động (MFF) Khép kín hoặc Không Khép kín:

•
•
•
•
•
•

$896.00
o Bao gồm các phương tiện chuẩn bị thực phẩm đầy đủ và có giới hạn
với một thực đơn phong phú, chế biến và nấu các loại thực phẩm có
nguy cơ gây hại
MFF Giới hạn Sử dụng:
$728.00
o bao gồm xe cà phê, xe xúc xích, xe rang ngô, xe bán hàng, xe đá
bào, xử lý thực phẩm không đóng gói sẵn
MFF được đóng gói sẵn, không tiềm ẩn nguy cơ:
$454.00
o bao gồm xe tải kem đóng gói sẵn và xe tải sản xuất toàn bộ chưa cắt
Đơn vị Vận chuyển Phụ trợ:
$110.00
1-4 Xe đẩy (giá mỗi xe):
$183.00
5-10 Xe đẩy (giá mỗi xe):
$150.00
11+ Xe đẩy (giá mỗi xe):
$137.00

Truy cập trang chủ Thực phẩm Bán lẻ được cập nhật của chúng
tôi và thẻ “Thực phẩm Di động” tại https://cchealth.org/eh/food/
để biết thêm thông tin.

