
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG NINH GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 340/BC-UBND Ninh Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2020 

      

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, cập nhật các hộ kinh doanh, dịch vụ ăn uống 

chưa đăng ký an toàn thực phẩm 

   

   

  Kính gửi: Phòng Y tế thị xã Ninh Hòa. 

        

 Thực hiện Công văn số 45/PYT ngày 28/02/2020 của Phong Y tế thị xã 

Ninh Hòa về việc phối hợp tuyên truyền, giám sát an toàn thực phẩm đối với các 

hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý. 

UBND phường Ninh Giang đã phối hợp tuyên truyền, giám sát an toàn 

thực phẩm đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường quản 

lý bằng nhiều hình thức truyền thông như: truyền thông trực tiếp qua cán bộ 

phân công lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, thành viên ban chỉ đạo, đài 

truyền thanh phường. 

Qua rà soát, cập nhật các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống không có trong 

danh sách, trên địa bàn phường có 02 hộ kinh doanh chưa đăng ký an toàn thực 

phẩm như sau: 

1. Cà phê MILANO   - Tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang 

2. Cà phê KHÁNH NGỌC -Tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang 

UBND phường đã chỉ đạo cho cán bộ phụ trách lĩnh vực an toàn thực 

phẩm trực tiếp nhắc nhở hộ kinh doanh thực hiện đăng ký cấp Giấy phép chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông báo số 44/TB-PYT ngày 

28/02/2020. 

 Trên đây là báo cáo phối hợp tuyên truyền, giám sát an toàn thực phẩm 

đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý của UBND 

phường Ninh Giang./.     
Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; (VBĐT)  KT. CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT, TT.  PHÓ CHỦ TỊCH 

   

   

   

   

 

   
  Hồ Quốc Trưởng 
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