
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________________________________ 

 

Số:       /BC-ATTP Kon Tum, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả tập huấn các quy định của pháp luật và kiến thức  

về an toàn thực phẩm cho cơ sở, cá nhân sản xuất,  

kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống 
_____________ 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo kết quả tập huấn các quy định 

của pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống (đợt 2) như sau: 

1. Thời gian: 01 ngày, 14/7/2020. 

2. Địa điểm: Hội trường Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (số 263 – số 

cũ 215 đường Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

3. Số lượng học viên: 56 người của 25 cơ sở đề nghị tập huấn (có danh 

sách kèm theo), gồm:  

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống: 47 người (21 cơ sở). 

- Bếp ăn tập thể: 02 người (01 cơ sở). 

- Sản xuất thực phẩm: 06 người (02 cơ sở). 

- Thực phẩm chức năng: 01 người (01 cơ sở) 

4. Báo cáo viên: Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ và Phòng Công tác thanh 

tra. 

5. Kết quả: Lớp tập huấn đã đạt được các mục tiêu đặt ra ban đầu, học 

viên đã nắm được các nội dung về: 1) Các mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm; 2) 

Thực hành an toàn thực phẩm; 3) Một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh 

vực an toàn thực phẩm./. 

  
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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