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THÔNG BÁO 

Kế hoạch kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về  
an toàn thực phẩm tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-SCT ngày 30 tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn về việc ban hành quy định thực hiện theo 
cơ chế một cửa đối với việc kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn 
thực phẩm cho tổ chức và cá nhân tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Công 
Thương thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn 
thực phẩm tháng 5 năm 2018 như sau: 

 

1. Thời gian kiểm tra: Từ 14h00’ ngày 28  tháng 5 năm 2018  

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Công Thương – Số 9A đường Lý 
Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

3. Nội dung kiểm tra: Theo bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời 
được ban hành tại Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

4. Thời gian trả kết quả: Từ 15h30’ ngày 31/5/2018 tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả Sở Công Thương. 

 5. Yêu cầu: 

- Người tham dự kiểm tra phải nộp lệ phí, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy 
định, có mặt đúng thời gian và địa điểm trên. Nếu vắng mặt không tham dự 
kiểm tra phải đăng ký lại. 

- Người tham dự kiểm tra phải mang theo Chứng minh nhân dân, bút viết. 

Sở Công Thương thông báo cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký kiểm tra 
đến dự kiểm tra đúng thời gian quy định./.  

 

 
 Nơi nhận:       
- Các tổ chức, cá nhân đăng ký; 
- Bộ TN&TKQ (p/h thông báo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP Sở; 
- Phòng QLTM; (t/h) 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

     
                        
 

 
 
 

Đinh Kỳ Giang                
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