ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày

11 tháng 7 năm 2018

V/v cấp Giấy Chứng nhận đủ điều
kiện an toàn thực phẩm theo phân
cấp quản lý

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố.

Ngày 13/6/2018, UBND thành phố nhận Tờ trình số 506/TTr-TTYT
ngày 20/10/2017 của Trung tâm Y tế thành phố, về việc Ủy quyền cấp Giấy
Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý;
Qua xem xét ý kiến đề xuất của Phòng Y tế thành phố tại Tờ trình số
171/TTr-PYT ngày 03/7/2017; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
Ngày 01/6/2018, Sở Y tế tỉnh ban hành Công văn số 1660/SYT lấy ý
kiến của các Sở, ngành và địa phương góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết
định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về Quy định phân
công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định thay thế Quyết định số
28/2017/QĐ-UBND. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế, UBND
thành phố sẽ chỉ đạo cho các đơn vị triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo
của UBND tỉnh./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên,
- CT, PCT. UBND (VX) t/p;
- Phòng Y tế;
- Chánh VP;
- Lưu: VT, VX (L).
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