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THÔNG BÁO 

Về việc Tạm dừng tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về 

an toàn thực phẩm tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 24/3/2020 Sở Công Thương đã có Thông báo số 33/TB-SCT về việc 

tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm tại Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn, theo đó sẽ tổ chức kiểm tra Đợt I tháng 4 năm 2020 vào 

lúc 14h00’, thứ 3, ngày 07/4/2020.  

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 ở nước ta đang ở giai đoạn có diễn 

biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 

31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; do hoạt động kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thường diễn ra có sự tập 

trung đông người, không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, Sở Công 

Thương thông báo tạm dừng tổ chức kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về an 

toàn thực phẩm tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho đến sau ngày 15/4/2020 

và khi có văn bản chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho người dân đến thực hiện thủ tục 

hành chính và cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ. 

Sở Công Thương trân trọng thông báo để UBND các huyện, UBND thành 

phố, Trung tâm phục vụ hành chính công, Bưu điện tỉnh, Phòng Kinh tế hạ tầng 

các huyện, thành phố biết để phối hợp thông báo cho nhân dân trên địa bàn./. 
 

 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); 

- Đăng tin Website Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(NVN). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Đinh Kỳ Giang 
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