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BÁO CÁO 

Kết quả Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Đại biểu tham dự Lễ công 

bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận  

thành phố Pleiku đô thị loại I thuộc tỉnh 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Gia Lai 

Thực hiện Kế hoạch số 1679/KH-SYT ngày 07/9/2020 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai 

về việc phục vụ chăm sóc sức khỏe cho Đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku đô thị loại I thuộc tỉnh. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai (Chi cục) ban hành Kế hoạch 

số 320/KH-CCATVSTP ngày 14/9/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Gia Lai về việc Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Đại biểu tham dự Lễ 

công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku đô thị loại I 

thuộc tỉnh. 

Từ ngày 23/9/2020 đến ngày 25/9/2020, Tổ giám sát theo Quyết định số 

331/QĐ-CCATVSTP ngày 21/9/2020 của Chi cục đã tiến hành giám sát an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các địa điểm phục vụ ăn uống cho Đại 

biểu tham dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố 

Pleiku đô thị loại I thuộc tỉnh trên địa bàn thành phố Pleiku cụ thể như sau: 

- Tiến hành giám sát tại 07 cơ sở; Trong quá trình giám sát, test nhanh tại cơ sở 

26 test độ sạch bát đĩa, kết quả 26 test âm tính (-). Lấy 44 mẫu thực phẩm, niêm phong 

và lưu mẫu tại cơ sở.  

- Các cơ sở được giám sát thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn thực 

phẩm và trong thời gian diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công 

nhận thành phố Pleiku đô thị loại I thuộc tỉnh trên địa bàn thành phố Pleiku không xảy 

ra sự cố về an toàn thực phẩm. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Đại 

biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai./. 

Nơi nhận:                                                                                      CHI CỤC TRƯỞNG                                     
- Sở Y tế (b/c); 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, TTr (04).                                                                                

 

 

                                                                                      
    Nguyễn Văn Đang 
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