
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CAO LÃNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-YTCC-ATTP 
V/v kết quả thẩm định cơ sở  

đủ điều kiện ATTP 

TP. Cao Lãnh, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

     Kính gửi: 

           - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả-UBND TP Cao Lãnh; 

           - Bà Nguyễn Thị Nhung. 

 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh giải khát “HKD Nguyễn Thị Nhung 

1971” của bà Nguyễn Thị Nhung. Địa chỉ: số 01, đường 30/4, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 51A8 017950, cấp 

ngày 28 tháng 4 năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã tổ chức Đoàn thẩm định thực tế 

tại cơ sở. Kết quả: cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm về cơ sở vật chất, 

khu chế biến đặt trên vỉa hè (Biên bản thẩm định kèm theo). 

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về đảm bảo an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thông báo: 

- Cơ sở kinh doanh giải khát “HKD Nguyễn Thị Nhung” của bà Nguyễn 

Thị Nhung; Địa chỉ: số 01 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh thuộc 

loại hình thức ăn đường phố, không thuộc đối tượng đăng ký cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

-  Trả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

của cơ sở về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Cao Lãnh. 

- Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, cơ sở phải đảm bảo các điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định./. 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Phòng Y tế TP; 

- TYT Phường 1; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC- ATTP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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