
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SCT Lạng Sơn, ngày 22 tháng 10  năm 2019 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức 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 02/QĐ-UBND, ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận 

Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn đối với việc kiểm 

tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) 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 ATTP Đợt I tháng 11 năm 2019, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian kiểm tra: Từ 14h00’, thứ 3, ngày 05/11/2019, cụ thể: 

- Từ 14h00: Thông báo kết quả rà soát tính hợp lệ của hồ sơ; phổ biến quy 

chế kiểm tra; hướng dẫn điền thông tin, cách làm bài kiểm tra; 

- 14h15: Tổ chức kiểm tra. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Công Thương Lạng Sơn; số 21 

đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

3. Nội dung kiểm tra: Theo bộ đề của Sở Công Thương (câu hỏi bộ đề 

được lựa chọn ngẫu nhiên theo bộ câu hỏi và đáp án trả lời được ban hành tại 

Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). 

4. Thời gian trả kết quả: Từ 15h00’, ngày 08/11/2019 tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (hoặc trả kết quả qua Dịch vụ Bưu 

chính công ích trong trường hợp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký).  

5. Lưu ý 

5.1. Một số lưu ý đối với các tổ chức, cá nhân tham dự kiểm tra: 

- Tự nghiên cứu bộ câu hỏi và đáp án trả lời được ban hành kèm theo 

Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

(không được sử dụng tài liệu trong phòng kiểm tra); 

- Hoàn thiện các thành phần hồ sơ và nộp lệ phí kiểm tra theo quy định 

chậm nhất 10h30 phút thứ 3 ngày 05/11/2019 tại Quầy số 6 Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Lạng Sơn;  

- Có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra; mang theo bút viết, chứng 

minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác có ảnh. 
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5.2. Đề nghị Bưu điện tỉnh Lạng Sơn 

- Chỉ đạo nhân viên tại các hệ thống bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ theo quy định kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP lĩnh vực 

Công Thương; Thực hiện thu lệ phí kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm là 30.000 đồng/lần/người) gửi về Quầy số 6, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn; 

- Phối hợp Thông báo thời gian kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về 

ATTP lĩnh vực Công Thương. Cung cấp thông tin, hướng dẫn cho tổ chức, cá 

nhân: Tự nghiên cứu bộ câu hỏi và đáp án trả lời được ban hành kèm theo Quyết 

định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.  

- Các vấn đề khác có liên quan thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác cung 

ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

5.3. Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế 

Thành phố 

 - Thông tin đầy đủ về nội dung Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công 

Thương quản lý. 

- Hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân: Tự nghiên cứu bộ câu hỏi và đáp án trả 

lời được ban hành kèm theo Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương (Trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân ở 

cấp huyện khi đến kiểm tra tại Sở Công Thương chưa nắm được nội dung câu 

hỏi và trả lời nên gặp nhiều lúng túng, dẫn đến chất lượng bài kiểm tra chưa 

cao). 

- Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký đảm bảo 

đủ các thành phần, gồm: 

(1) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a, Phụ lục 4, TTLT số 13/2014/TTLT-

BYT-BNNPTNT-BCT. 

Trường hợp tổ chức đăng ký nhiều người (từ 2 người trở lên), yêu cầu bổ 

sung danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức theo Mẫu số 01b, Phụ lục 

4, TTLT số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. 

(2) Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân còn thời hiệu sử dụng (trong 

vòng 15 năm, tính đến ngày trả kết quả. 

 (3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hợp tác xã (áp dụng cho các tổ chức và hộ đăng ký kinh doanh, 

không áp dụng cho cá nhân). 
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- Thông tin về địa điểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký và trả kết quả 

(nếu đạt yêu cầu) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo 02 cách: 

 Cách 1: Thực hiện trực tiếp tại Quầy số 06 Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn - Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn (Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương).  

 Cách 2: Sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích tại địa điểm bưu điện trên 

địa bàn.  

Ghi chú: Có vướng mắc, cần trao đổi đề nghị thông tin theo số điện thoại 

0983.335.488 (trong giờ hành chính) ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chuyên viên 

phòng Quản lý công nghiệp để phối hợp giải quyết. 

Sở Công Thương thông báo và đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện, Phòng Kinh tế thành phố và Bưu điện tỉnh phối hợp thông tin, hướng dẫn 

cho các tổ chức, cá nhân về nội dung hồ sơ, thực hiện đăng ký và dự kiểm tra 

theo đúng thời gian quy định./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Các TC,CN đăng ký; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn (P/h); 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- P. KT-HT các huyện, P. Kinh tế TP (p/h TB) gửi 

bản giấy; 

- Bưu điện tỉnh LS;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: VP Sở; QLTM (p/h); 

- Lưu: VT, QLCN(NVN). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Đinh Kỳ Giang 
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