
 

 

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           tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục thực hiện kiểm tra đơn vị sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Ngày 07/5/2021 Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-SCT, 

về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh; theo đó, thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến từ 

ngày 14/5/2021 đến hết ngày 17/5/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19, Sở Công Thương đã ban hành văn bản lùi thời gian kiểm tra  (Thông 

báo số 46/TB-SCT, ngày 11/5/2021) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

bệnh.  

Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đa ̃được kiểm soát, các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh được nới lỏng, để triển khai nhiêṃ vu ̣quản lý 

theo kế hoac̣h đa ̃phê duyêṭ, Sở Công Thương thông báo tiếp tục tiến hành kiểm 

tra theo Quyết định số 64/ QĐ-SCT, thời gian, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian 

- Ngày 06/7/2021 

+ Buổi sáng từ 8 giờ: DNTN Lưu Xuân Hách  

+ Buổi chiều từ 14 giờ: Công ty TNHH Thành Long 

- Ngày 07/7/2021 

+ Buổi sáng từ 8 giờ:  Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc 

2. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo Quyết định số 64/QĐ-SCT ngày 

07/5/2021 của Sở Công Thương. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- P.KTTP LS; 

- DNTN Lưu Xuân Hách; 

- Cty TNHH Thành Long; 

- Cty CP Tấn Trường Lôc̣; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P.QLCN, P.QLTM, VP Sở; 

- Thành viên Đoàn Kiểm tra; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Nguyễn Đình Đại 
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