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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SCT Lạng Sơn, ngày          tháng 01 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN 

 Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP  ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu; 

 Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi Giấy phép sản suất rượu công nghiệp Số 01/GP-SCT ngày 

15/9/2017 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã cấp cho Công ty cổ phần rượu 

bia Thành Lợi để sản xuất các loại sản phẩm rượu trắng. 

Lý do: “Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện 

quy định; Thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời 

gian 12 tháng liên tục”, thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định tại 

Điểm b, Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 

của Chính phủ về kinh doanh rượu. 

Điều 2. Công ty cổ phần rượu bia Thành Lợi có trách nhiệm chấm dứt toàn 

bộ các hoạt động liên quan đến sản xuất rượu theo Giấy phép số 01/GP-SCT ngày 

15/9/2017; nộp lại bản gốc và toàn bộ bản sao Giấy phép hiện có về Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

quyết định thu hồi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Công Thương, Trưởng phòng Quản lý công 

nghiệp và Giám đốc Công ty cổ phần rượu bia Thành Lợi chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương;    

- Lãnh đạo Sở;                       

- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn; 

- P.KT-HT các huyện, P.KTTP; 

- Thanh tra Sở, Wedsite;                                                                                                   

- Lưu VT, QLCN(LĐ).                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đinh Kỳ Giang 
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