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 ÁO CÁO 

Công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm 

tại các bếp ăn bán trú của các cơ sở giáo dục 
 
 

 I. CÔ G TÁC C Ỉ ĐẠO 

 Thực hiện Công văn số 192/PYT ngày 16/6/2020 của Phòng y tế thị xã 

Ninh Hòa về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp 

ăn bán trú của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.  

 UBND phường Ninh Giang đã xây dựng Kế hoạch số 798/KH-UBND 

ngày 17/6/2020 về việc kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn bán trú của các nhóm trẻ gia đình 

trên địa bàn phường Ninh Giang. Đồng thời chỉ đạo cho Đoàn Kiểm tra thực 

hiện công tác kiểm tra theo nội dung của Kế hoạch và theo Quyết định số 

64/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn 

bán trú của các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường Ninh Giang. 

 II. KẾT Q Ả KIỂM TR  

 - Tổng số nhóm trẻ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của  phường có 

bếp ăn bán trú: 02 

 - Số cơ sở được kiểm tra: 02 

 - Số cơ sở vi phạm: Không 

 - Nội dung vi phạm: Không 

 - Xử lý vi phạm: Không 

IV. ĐÁ   GIÁ C   G 

1. Ưu điểm 

 Các nhóm trẻ gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm 

bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn bán trú. 

2.  ạn chế, tồn tại: Không 
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3. Kiến nghị, đề xuất: Không 

 Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán 

trú của nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường Ninh Giang./. 

Nơi nhận: 
- Phòng y tế thị xã Ninh Hòa; 

- Lưu: VT, TT. 

 TM. ỦY              

KT. C Ủ TỊC  

P Ó C Ủ TỊC  

 

 

 

 

 

 

 ồ Quốc Trưởng 
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