
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP CAO LÃNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-YTCC-ATTP 

V/v kết quả thẩm định cơ sở  

đủ điều kiện An toàn thực phẩm 

TP.Cao Lãnh, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

     Kính gửi: 

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

           - Ông Lê Thanh Sơn. 

 

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 dịch vụ ăn uống “HỘ KINH 

DOANH LÊ THANH SƠN” của ông Lê Thanh Sơn; Địa chỉ: Số 72 tổ 2, ấp Tịnh 

Mỹ, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

số: 51A8 014187, cấp ngày 27 tháng 4 năm 2018. 

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

cơ sở. Kết quả: cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Lý do: Chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm về điều kiện cơ sở vật 

chất; trang thiết bị, dụng cụ chế biến; nguyên liệu (Biên bản thẩm định kèm theo). 

Sau 30 ngày, cơ sở không 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. 

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành 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 dịch vụ ăn uống “HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

SƠN” của ông Lê Thanh Sơn; địa chỉ: số 72 tổ 2, ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, 

thành phố Cao Lãnh không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Yêu cầu cơ sở không 

được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận 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 cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Cao Lãnh./. 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC   

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng Y tế TP;       

- TYT xã Tịnh Thới; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

 

         Trần Anh Khương 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-09T18:12:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Anh Khương<takhuong.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-06-10T07:37:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-06-10T07:37:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-06-10T07:37:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




