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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CẨM PHÚ 

 

Số: 450/BC-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

               Cẩm Phú, ngày 10 tháng 7 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết ATTP đối với cơ sở 

sản xuất ban đầu nhỏ lẻ có bán ra thị trường trên địa bàn phường Cẩm Phú 

 

 Thực hiện Công văn số 2682/UBND-KT ngày 23/6/2020 của UBND 

thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức rà soát và thực hiện ký cam kết đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 

UBND phường Cẩm Phú báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác chỉ đạo 

UBND phường đã kiện toàn Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

trên địa bàn phường Cẩm Phú năm 2020 theo Quyết định số 82/QĐ-UBND 

của UBND phường Cẩm Phú.   

Phối hợp với Hội Nông dân phường và chỉ đạo 13 khu phố tăng cường rà 

soát và tích cực tham gia kiểm tra và tuyên truyền về sản xuất thực phẩm an toàn 

đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ 

2. Kết quả thực hiện 

- Tiến hành kiểm tra, lập biên bản tại 39/39 cơ sở đã ký cam kết năm 2018, 

2019. 

- Các cơ sở hoạt động chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt nhỏ lẻ với số lượng 

ít. Chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP 

đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Về hồ sơ, biên bản kiểm tra, bản cam kết: Lưu tại Ban chỉ đạo An toàn 

thực phẩm phường Cẩm Phú. 

Trên đây là báo cáo của UBND phường Cẩm Phú về việc kiểm tra việc 

thực hiện nội dung đã cam kết ATTP đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ có 

bán ra thị trường trên địa bàn phường Cẩm Phú./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Cẩm Phả(B/c): 

- Phòng Kinh tế thành phố Cẩm Phả (B/c); 

- Đảng ủy, HĐND phường (B/c); 

- Thường trực UBND phường (B/c); 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thế Quân 
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