
     

KCHD đã kinh doanh trong hoạt động cung cấp các dịch vụ y tế cho Hạt Kent (Kent County) từ năm 1931. Sở Y tế (Health Department) có gần 
260 nhân viên bao gồm y tá công cộng, nhân viên vệ sinh, nhà giáo dục sức khỏe, kỹ thuật viên, quản lý y tế công cộng và nhân viên chuyên 
ngành tại Trung tâm Bảo vệ Động vật Hạt Kent (Kent County Animal Shelter). Sở Y Tế (Health Department) điều hành một phòng khám chính 
và ba phòng khám vệ tinh tại Kentwood, Rockford và Grand Rapids. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ KCHD, hãy truy cập 
www.accesskent.com/health. 
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Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department) Gia hạn Thời hạn Nộp 
Phí Cấp phép Dịch vụ Thực phẩm 

Nhà hàng vẫn cần phải nộp đơn xin gia hạn 
 
GRAND RAPIDS, Michigan (ngày 17 tháng 4 năm 2020) – Sở Y tế Hạt Kent (Kent County 
Health Department) công bố bố hôm nay sẽ gia hạn thời hạn nộp phí cấp phép dịch vụ thực 
phẩm hàng năm do đại dịch COVID-19. Thời hạn nộp các khoản phí ban đầu là ngày 30 tháng 4 
năm 2020 nhưng đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Phí nộp trễ sẽ được đánh giá 
vào hoặc sau ngày 1 tháng 9 năm 2020. 
 
Trong khi thời hạn nộp phí đang được gia hạn, tất cả các nhà hàng được yêu cầu nộp đơn xin 
gia hạn trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Đơn đăng ký sẽ đảm bảo các cơ sở vẫn được cấp 
phép trong giai đoạn hoạt động 2020-2021. Nếu một cơ sở không có ý định gia hạn giấy phép, 
đơn đăng ký vẫn phải được gửi lại nhưng bao gồm ghi chú đã ký yêu cầu hủy giấy phép. 
 
"Chúng tôi biết các nhà hàng đang nỗ lực hết sức mình để vượt qua những thách thức hiện 
tại trong khi tiếp tục tuân thủ sắc lệnh ở tại nhà", Giám đốc Sở Y tế Hạt Kent, Tiến sĩ Adam 
London cho biết. "Chúng tôi hy vọng sẽ trợ giúp cho các cơ sở này bằng cách gia hạn thời 
hạn nộp phí dịch vụ thực phẩm". 
 
Thống đốc Gretchen Whitmer gần đây đã ban hành sắc lệnh gia hạn đóng cửa tạm thời các 
dịch vụ ăn uống tại tất cả các quán bar và nhà hàng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Sắc 
lệnh không hạn chế địa điểm kinh doanh cung cấp thực phẩm và đồ uống bằng dịch vụ giao 
hàng, dịch vụ mua qua cửa sổ xe (window service), dịch vụ không đặt trước (walk-up service), 
dịch vụ mua ngồi trên xe (drive-through service) hoặc dịch vụ nhận hàng bên lề đường (drive-up 
service). Các nhà hàng có thể cho phép năm người bên trong cùng lúc nhận đơn hàng, với điều 
kiện là họ cách nhau sáu feet. 
 
Tất cả 2324 cơ sở dịch vụ thực phẩm (vĩnh viễn, tạm thời, cố định hoặc di động) trong quận 
được cấp phép thông qua Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department), và phí được dựa 
trên phân loại và quy mô của nhà hàng. 
 
Chủ nhà hàng có câu hỏi cần liên hệ với Sở Y tế Hạt Kent (Kent County Health Department), 
Phòng Sức khỏe Môi trường (Environmental Health Division) theo số 616-632-6900 
hoặc KCEHMail@kentcountymi.gov. 
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