TONG CJC QUAN L THI TRTJONG
CVCQUANLYTHITRUNG
TIMI QUANG TRI

CONG HOA xA HQI CHU NGBIA VIT NAM
Dc lap - Tr do - Hnh phüc
Quáng Trj, ngày Ø!L tháng 7 nám 2020

Sé :5YQD-CQLTT
QUYET D!NH
•X
A
Ban hanh Ke hoch Kiem tra, hu kiem ye ATTP nam 2020
cüa Ciic Quãn l thj tru*ng tinh Quãng Trj
•

A

A

CUC TRI NG CIJC QUAN LY TH TR!RING
Can cü Pháp lnh Quân l thj tru?mg ngày 08 tháng 3 11am 2016;
Can cü Nghj djnh s 148/2016/ND-CP ngày 04 tháng 11 näm 2016 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Pháp 1nh Quàn l thj
truD'ng;
Can cir Thông tu s 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 näm 2018 cüa B
tru&ng B Cong Thuo'ng quy djnh ye ni dung, trInh tr, thU ti1c hoat dng kiêm
tra, xU l vi phm hânh chInh và các bin pháp nghip vil cUa lrc krcmg Quán 1
thj truàng;
Can cU Quyt dnh s 3 647/QD- BCT ngày 11 tháng 10 näm 2018 cUa B
tnr&ng B Cong Thucing quy djnh chUc näng, nhim vi1, quyên han, ca cau to chic
cUa Ciic Quân 1 thj tru?mg tinh Quãng Tn trrc thuc Tong citc Quân l thj truè'ng;
Can cü Cong van so 901/TCQLTT-CNV ngày 04/5/2020 cUa Tng clic
Quàn l thj truông V/v triên khai Clii thj 17 CT-TTg ngày 13/4/2020 cUa ThU
tuó'ng ChInh phU và Kê hoach hu kiêm näm 2020 cUa B Cong Thucing;
Xét d nghj cUa Phó Tru&ng phông NV-TH, Di truông Di QLTT s 1,
so 2, sO 3 và sO 4 - Ciic Quãn 1 thj tru?mg tinh Quâng Trj,

QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành K hoach kim tra, hu kim v ATTP näm 2020 cUa
Cic Quãn 1 thj tru?mg tinh Quãng Trj kern theo Quyet djnh nay. Kê hoach kiêm
tra duçc các Di QLTT gUi cho cá nhân, to chUc duçic kiêm tra theo ke hoich
thay cho thông báo (không bao gOm Phii l%lc kern theo).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tü ngày k.

Diu 3. Phó Tru&ng phông NV-TH, Di trir&ng DOi QLTT so 1, so 2, so
3, so 4 và các cá nhân, to chi'rc Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh

nay.!. 4N,iinhân:
- Nhu diu 3;
- UBND tinh Quang Tn;
- BCDLNVSATTP tinh;
- Tong c%lc QLTIT;
- S Cong Thuong;
- UBND huyn, thj xã, TP;
- Länh dao Ciic;
- PhOng TC-HC, Kê toán Ciic;
- Niêm yet tai tru s& Cue;
- Däng Website Cic;
- Luu: VT, NV-TH.

QUAN L THI TRUONG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIETNAM

Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

'N LY TH! TRU1NG
QUANGTRT

KE HOJLCH
A
Kiem tra, h,u kiem ye ATTP nam 2020
cüa Ciic Quãn 1thj trtrô'ng tinh Quãng Tr!
(Ban hành kern theo Quyet d/nh
53/QD-CQLTTngày Oi tháng 7 nárn 2020
cla Cyc tru'O'ng Cyc Quán lj thj trirO'ng tinh Quáng Trj,)
A

•A

so

I. CAN C1J' XAY DuNG KE HOJLCH
- Can cü Chi thj s 17 CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü
Tip ttic tang cuing trách nhim quàn 1 nhà nuOc ye an toàn thirc phâm trong
tInh hInh mâi;
- Can cir K hoach s 6571KH-BCT ngày 03/02/2020 cüa B Cong
Thixcing V/v Triên khai cong tác kiêm tra, hu kiêm ye an toàn th?c phâm thuc
phm vi quãn 1 cüa B Cong Thrnmg näm 2020;
- Cong van 901/TCQLTT-CNV ngày 04/5/2020 cüa Tng ciic Quàn 1
th trueing V/v triên khai Chi thj 17 CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tuàng
ChInh phU và Kê hoach hu kiêm näm 2020 cüa B Cong Thucmg;
- Thirc hin K hoach hoat dng näm 2020 cüa BCD lien ngành ATTP
tinh Quãng Trj tai Báo cáo 15/BC-BCD ngày 16/01/2020;
- Can cir tInh hInh thj trung và yêu ctu cüa cong tác Quàn 1 an toàn
thirc phâm trên dja bàn tinh và danh sách to chüc, cá nhân san xuât, kinh doanh
thirc phâm thuc nhóm dôi tuqng dugc kiêm tra theo kê hoach do các D,i Quàn
1 thj truêmg dê xuât.
II. MIJC IMCH, YEU CAU
1. Miic dIch
Trin khai thirc hin kim tra, hu kim v an toàn thirc phm thuc phm
vi quàn 1 cüa BO Cong Thuang näm 2020 theo dung Kê hoach 657/KH-BCT
ngày 03/02/2020 cüa B Cong Thucing.
Tang cumg cOng tác kim tra, hu hem; kjp thyi phát hin, ngän chn,
l các hành vi vi phm ye an toàn thçrc phârn; han chê ng dc thirc phm và
các bnh truyên qua duông thirc phâm, gop phân bão v quyn, lçii Ich hçip pháp
cüa cac to chirc, cá nhân kinh doanh chân chInh và quyên lcd, sue khOe nguôi
tiêu dung.
Thông qua cong tác kim tra, hu kim d dánh giá vic chp hành pháp
1ut ye an toàn thçrc phâm cüa các co s san xuât, ch bin, kinh doanh, nhâp
khâu thirc phâm thuc trách thim quán 1 cUa B Cong Thuang; dánh giá vic
chap hành các quy dnh pháp 1ut ye dam bâo ATTP, nhât là vic tir cong b san
phâm cüa to chüc, cá nhân san xuât, kinh doanh thirc phâm trén dja bàn.
so

so

so

xu
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Phi hqp tuyên truyn các van ban quy phm pháp 1ut trong linh vrc an
toàn thirc phâm thuc phm vi quán 1 cüa B Cong Thuang; näm bat nhüng
vuóng mac, khó khän, bat cp cüa cci chê chInh sách pháp 1ut ye ATTP dé dê
xuât co quan có thâm quyên sira dôi, bô sung cho phü hcip hoc có các giâi pháp
dé nâng cao hiu lirc, hiu qua trong quãn 1 nhà nuâc ye ATTP, gop phân dam
bào ATTP, bào v sue khóe cong dông.
2. Yêu cu
Vic kim tra phãi có tr9ng tam, tr9ng dim, theo phân cp quãn 1, tp
trung kiêm tra, hu kiêm các nhóm san phâmlsân phâm thuc din tr cong bô
san phârn và kiêm soát an toàn thirc phâm tai các co s& san xuât, kinh doanh
thirc phâm không thuc din cap Giây chung nhn Co sâ dü diêu kin an toàn
thrc phâm.
Dam bào không chng chéo, trüng 1p lam ânh hu&ng dn boat dng kinh
doanh hgp pháp cüa eác to chic, cá nhân san xuât, kinh doanh theo Chi thj so
20/CT-TTg ngày 17/5/20 17 cüa Thu tuóng ChInh phu; dam bâo các nhim vii,
giài pháp tiêp tic tháo gi khó khàn cho san xuât, kinh doanh trong bôi cãnh dai
djch Covid - 19 theo Nghj quyêt sO 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phu;
kjp thyi phát hin, xr l nghiêm các hành vi vi phm pháp 1ut theo quy djnh.
Vic kiêm tra phài duçic tiên hành dung trInh t1r, thu tl:Tc theo quy djnh cUa pháp
1u.t.
Trong qua trInh kim tra, kt hçp lam t& cong tác tuyên truyn, ph bin
pháp lut giüp cho các to chirc, Ca nhân hoat dng kinh doanh nhn thüc dung
các quy djnh pháp lu.t dê thirc hin, gop phân ngän ngra các sai phm xày ra.
III. DOI TTf(NG, NQI DUNG, DIA BAN, TH(I GIAN KIEM TRA
1. Di ttrçrng kim tra
Các co sâ san xut, kinh doanh, ch bin, nhp kh.0 thc phm dugc
phân cap quán l.
(Danh sách cu thé ten, dia chi cia t chik, cá nhân hoc dja diém, dja chI
kinh doanh ducrc kiêm tra theo ké hoach tai Phu luc kern theo)
2. Mt hang kim tra: ruqu, bia, nuOc giài khát, sfta ch bin, du thirc
vat, san phâm chê biên bt và tinh bet, bánh, mirt, kço và các m.t hang thrc
phâm khác dä dugc phân cap trên dja bàn tinh, chü trçng các co sâ san xuât
ruç'u thu cOng và các san phâm chê biên t1r bOt nhu' bun, mien, phd, bánh da...
3. Ni dung kiêm tra, hu kiêm
- Kirn tra v thu tiic hành chInh: Giy chirng nhn co s dü diu kin an
toàn thirc phâm (dôi vi nhüng co s& thuc din phài có giây chimg nhn co s
du diêu kin an toàn thirc phâm).
- Diu kin dam bào v sue khOe, kin thuc an toàn thçrc phm cüa chu co
sâ yà ngiRii trirc tiêp san xuât, kinh doanh thirc pham.
- Vic thirc hin cac quy djnh v trInh tr, thu tçic tir cong b& cOng b hçip
quy/cOng bO phü hçip quy djnh an toàn thirc phâm dôi vth nhüng san phâm phâi
cOng bô; hO so san phâm duqc co quan chüc nang xác nhn (nêu co).
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-

Nhän san phm thirc phm di vói nhUng san phm thuc din phâi ghi

nhân.
-

Hóa dcn chüng tü, ngun g& xut xü hang boa theo quy djnh cüa pháp

luât.
H sci, ch(rng tr v ngun gc, xut xir nguyen 1iu san xut, ch bin
thirc phâm.
Diu kin bão dam an toàn thirc phtm di vi c s& san xu,t, kinh
doanh, chê biên, nhtp khâu thirc phâm; diêu kin ye trang thiêt bj, diing cii, con
ngiRii duçic quy djnh tti Lut an toàn thirc phâm và các van ban quy phm pháp
1ut khác có lien quan.
Kim tra v cht luçing hang boa: ly mu hu kimv cht luçmg ATTP
dôi vâi các san phâm, nhóm san phâm thirc hin t1r cong bô tai dja phuo'ng, test
nhanh mt so mu thirc phâm.
Kim tra v hang giâ, vi phm SHTT (nu co).
4. Can cu xtr 1 vi phm hành chInh
Lut an toàn thirc phm;
Lust Ch.t luçing san phm hang boa;
Lut xü 1 vi phm hành chInh;
Nghj djnh s 15/201 8/ND-CP ngày 02 tháng 02 näm 2018 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut an toàn thirc phâm
Nghj djnh s 178/2013/ND-CP ngày 14 nám 11 näm 2013 cüa ChInh
phü quy dlnh xr phtt vi phm hành chInh ye an toàn thirc phâm;
Nghj ctjnh 185/2013/ND-CP ngày 15 tháng 11 näm 2013 cüa chInh phü
ye xir pht vi phm hành chInh trong hoat dng thtxcing mai, san xuât buôn ban
hang giã, hang cam và bão v quyên igi ngui tiêu dung;
Ngh djnh 124/2015/ND-CP ngày 19/11/2015 s1ra di b sung mt s
diêu cüaNghj djnh sO 185/2013/ND-CP;
Nghj djnh s 43/2017/ND-CP ngày 14/4/2017 cUa ChInh phü v ghi
nhãn hang hóa;
Nghj djnh 105/2017/ND-CP cUa ChInh phü quy djnh v kinh doanh
ruçlu;
Nghj djnh s 77/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü
si~a doi, bô sung mt so quy djnh ye diêu kin dâu tii kinh doanh trong lTnh vic
mua ban hang hóa quOc tê, hóa chat, vt 1iu no cong nghip, phân bón, kinh
doanh khI, kinh doanh thirc phâm thuc phm vi quãn l nhà nu9c cüa B Cong
Thi.rcing;
Nghj djnh s 115/201 81ND-CP ngày 04/9/2018 cüa ChInh phü Quy djnh
xir ph.t vi phm hành chInh ye an toàn thixc phâm;
Nghj djnh sO 08/201 8/ND-CP ngày 15 tháng 01 näm 2018 cüa ChInh
phü süa dôi mt sO Nghj djnh lien quan den dieu kin du tu kinh doanh thuc
phm vi quân 1 nhà nisic cUa B Cong Thucing;
-
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- Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05 tháng 02 11am 2020 cüa ChInh
phü sira dôi, bô sung mt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den diêu kin du
tu kinh doanh thuc lTnh vlrc quãn 1 nhà nuâc cüa B Cong Thuang;
- Thông tu s 14/20 1 1/TT-BYT ngày 01/4/2011 cüa B Y tê HuOng dan
chung ye lay mâu thçrc phâm phçic vi thanh tra, kiêm tra chat h.rqng, v sinh an
toàn thirc phâm;
- Các van bàn khác cUa B Cong Thumg, BO Nông nghip và Phát trin
nông thôn, B Y tê và Lien B quy djnh ye bào dam an toàn thçrc phâm và thanh
tra, kiêm tra an toàn thrc phâm,
5. Dia bàn kim tra: Trên dja bàn tinh Quàng Trj.
6. Thôi gian thirc hin:
- Tr 01/7 dn 30/10/2020, chü trng trong dip Tt Trung thu nàm 2020.
Can cir d xut cüa các Di QLTT, Ciic Quân 1 thj tru?Yng phân b so
luqng dôi tuqng duçic kiêm tra theo trng tháng nhu sau:
NTháng

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

(ccrsó)

(cosd)

(ccrsó)

(ccrsó)

Tng sco' s&
dc êm tra
43

Di QLT>N
Di QLTT s 1

01

01

02

01

05

Di QLTT s 2

03

03

03

03

12

Di QLTT s 3

04

04

05

05

18

Dôi QLTT s 4

02

02

02

02

08

IV. TO CH15'C THUC Hh1N
1. Phãn cong thirc hin
* Lânh dgo Cyc
Lânh dao Ctc QLTT chi dto chung viêc thuc hin kim tra, hu kiêm
theo Kê hotch nhàm dt hiu qua cao.
* Các Dc5i Quán lj thj tru&ng
Can cir K hoach, Di truông các Di Quân l thj tnthng có trách nhim
to chüc kiêm tra, hu kiêm theo dung ke hoach; phát hin và ngän chtn kjp thai
các hành vi vi phm ye an toàn thirc phâm, xü 1 nghiêm theo dung quy djnh cüa
pháp 1ut.
Khi phát hin v1i vic có du hiu vi phm có tInh ch.t phirc tap, lien quan
den nhiêu Di QLTT ho.c lien tinh. Các Di trithng Di QLTT báo cáo kjp thi
ye Länh dto Cic d có hithng chi dao.
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* Phông NV-TH
- Tham mixu cho lành dio Ciic trong cong tác xây dirng, trin khai k
hoach kiêm tra, htu kiêm.
- Don dc, h trq nghip vii các Di QLTT trong qua trInh kim tra, 1y
mâu g1ri kiêm nghim theo kê hoch; tong hçp, báo cáo theo quy djnh.
* Phông TC-HC
Dam bâo các diu kin phiic v1i cong tác kim tra, test mu, kim djnh
mu cüa các Dôi QLTT.
K toán tru&ng huàng dn thanh toán chi phi lien quan dn kim tra, hu
kiêm, thu nghim mâu thirc phâm theo quy djnh.
2. Cong tác phôi hçrp
- Phi hçip vi cac cci quan chüc nng nhu Sâ Cong Thucng, Si Nông
Nghip, Sâ Y tê, S& Khoa hQc - Cong ngh, Cong an tinh, Ban quán l các chg trén
dja bàn và UBND huyn, thj xâ, thành phô dê kiêm tra A]ITP khi cn thiêt; chü tr9ng
phôi hçp vâi các Ca quan lien quan rà soát các ca sâ dic kiên kiêm tra dê tránh chông
chéo, tring lap, gay phiên büc xñc cho doanh nghip.
- Ph,i hçip các ca s kim nghim thirc phm phi;ic vçi cong tác qun l nhà
nithc do B Cong Thrnmg chi djnh.
3. Kinh phi, phtro'ng tin, diu kin phiic vli kim tra
Kinh phi: Tir ngun kinh phi phiic viii cong tác thanh tra, kim tra, hu
kim v an toàn thirc phâm cap cho Cc QLTT tinh Quãng Trj và các nguôn
kinh phi hcip pháp khác.
Phtro'ng tin, diu kiin: Trên cc sY phuang tin, diu kin, trang thit bj
hin có cña các Dôi QLTT.
V. CHE DQ BAO CÁO
Thirc hin theo quy dnh tai Thông tu s 41/2013/TT-BCT ngày
3 1/12/2013 cüa Bô Cong Thucrng quy djnh chê d báo cáo cüa Quàn 1 thj
trumg và các quy djnh cüa pháp luat có lien quan; báo cáo két qua thrc hin kê
hoach truic 03/11/2020.
Trên day là kê hoch kim tra, h.0 kim ATTP cüa Ciic Quán 1 thj
truông tinh Quâng Trj. Yêu câu các Phông, Di QLTT trirc thuc tO chüc thrc
hin có hiu qua. Trong qua trInh thçrc hin nêu có vung mac yêu câu báo cáo
ye Lãnh dao Cuc dê kip thñ chi dio./.
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PHULVC

cá~$cc, cá nhân kim tra, hu kim ATTP nm 2020 cüa Cc QLTT flnh Quãng Tn
tCim tra, háu ki/m v ATI'P nám 2020 cüa Cyc Quán 1j thj trtr&ng tinh Quáng Trj
" r)',

TT

i\ OYrI
tirçrng
tra

Ten cá nhân, t chirc

GCNDKKD/
MSDN/GPTL/C
MND

1

DNTN Hoàng Thjnh

Thrc phm bao gói

3200223778

2

Cira hang bach hóa tng hc T
Béo 3

Th%rc phm bao gOi

30E-0 1178

Cong ty TNHH thucing mai djch
v Tan Tao

Thirc phm bao gói

3200228529

CôngtyTNHllNgçcBáoPhü

Thrcphmbaogoi

Cong tr TNHH MTV Büi An
Phüc

Thirc phm bao gói

4

6
7
8

Hoàng Thj Ngçc
LêDüng
Hoãng DInh Thành

Dir kin thic hin
Test nhanh/1y
mu

Oja chi
235 Lê Dun, Dông L, Dông H,

Quang Trj

San xuAt mr sçii
San xuAt

sqi

San xuAt m' sçii

Ly mu 01- 02 san
phãm sIa

Kim Dâu, Thanh An, Cam LO

Ly 01- 02 mu nuâc
giãi khát

8/11 Däng Dung, phtr?mg 2, TP.
Dông Ha, tinh Quang Tij

Ly mu 01-02 san
phm süa

S6 03 Lê Trirc, Phumg Dông
Giang, Dông Ha, Quang Trj

LAy mu 01 san
phãm bánh kço

Tnic Khê Thanh An Cam Lô

LAy mu 01-02 san
phmsia

197025025

Hip HOa, Tan Lien, Huóng Hóa,
Quang Trj

02 test bàn the

190456419

Hip HOa, Tan Lien, Huâng Hóa,
QuãngTrj

02 test han the

197025023

Hip HOa, Tan Lien, Huàng Hóa,
Quàng Trj

02 test han the
01 test focmon

-

3200591595

-

197215149

-

Ci quan
thwc hiên

9

Pham Thi Thumig

San xuAt bun, bánh uât

191165938

Tan Ltp, Hrnrng Hóa, Quang Trj

10

HuSrnh Dai NghTa

San xuAt bánh ml

191619576

TT Khe Sanh, Hiióng Hóa, Quãng 02 test màu thrc
phâm
Trj

11

Nguyn Van Dr

San xuAt bun, bánh uât

197289440

Tan Lip, Hrnng Hóa, Quang Trj

01 test focmon

DOi QLTT so

Di QLTT s
2

TT

Ten cá nhân, t chfrc

Nhóm di tirçrng
kiêm tra

GCNDKKD/
MSDN/GPTL/C
MND

Dia chi

Nguyn Thj Diu Ly

San xut bánh ml

197199234

13

Nguyn Van Sang

San xut bánh ml

301 80000100

TT KrongKlang, DaKrông, Quang 01 test màu th1rc
Trj
phni

14

Nguyn Thj Sang

Bánh kço, thire phm bao
,.
go!

301 8000197

XA DaKrông, DaKrông, Quãng Trj

01 test màu thrc
phm

15

H Van BIch

Bánh kço, thirc phm bao
gói

3018000189

Xã DaKrông, DaKrông, Quang Trj

01 test màu thirc
phm

16

Truxmg VTnh Thh

Bánh kço, thirc phm bao
gói

301 8000062

TT KrôngKlang, DaKrông, Quãng 02 test màu thirc
Trj
phm

17

Doàn Thj Hin

301 8000177

TT KrôngKlang, DaKrông, Quang
01 test foemon
Trj

18
19
20

NguynThjKhuyen
Nguyn Thj Bay
Vô Thj Tu

Kinh doanh nem, châ
Bun, bánh
Kinh doanh bun

CO quan
thtrc hiên

02 test màu thirc
phm

12

San xut b

Tan Lien, Huàng Hóa, Quáng Trj

Dir kin thtrc hiên
Test nhanh/1y
mau

197063918

Chçx Do, TT.Cira Thng, Vinh Linh,
02 test han the
QnigTuj

510113342

Chçi Do, TT.Cüa Tang, Vinh Linh, 01 test han the, 01
Quang Trj
focmon

190247864

Chçi H Xá 1, TT.H Xá, VTnh
Linh, Quang Trj

01 test han the

21

Trn Thj Châu

Kinh doanh chá

190320724

Chç H Xá 1, TT.H Xá, VThh
Linh, Quang Tn

01 test han the

22

Trn Dlnh Hin

B, bánh trot

300002932

59 Tr.n Phu, TT.H Xá, VTnh
Linh, Quang Trj

01 test han the, 01
focmon

23

Pham Van K'

San xut bánh ml

300004816

37 Hang Vuong, TT.H Xá, Vinh
Linh, Quãng Trj

01 test màu thirc
phm

24

Nguyn Van Hung

Bánh kço, thirc ph.m bao
gói, gia vj

30D000525

D.Hüng Vucing, TT.H Xá, Vinh
Linh, Quãng Trj

01 mu ruçiu, 01
mu bia

Di QLTT s
2

Di QLTT s
3

TT

Ten cá nhân, t chfrc

Nhóm di ttrqng
kiêm tra

GCNDKKDI
MSDN/GPTL/C
MND

Bánh kço, gia vj

300002630

13 Trn Phü, TT.H Xá, VThh
Linh, Quâng Tn

Bánh kço, bia, ruqu, thirc
phm bao gói

300001496

D.Trn Phii, TT.H Xá, Vinh Linh, 01 mu ruçiu, 01
Quãng Trj
mu bia

Dia chi

Dir kin thl!c hin
Test nhanh/1y
mau
03 test màu thirc
phm

25

Nguyn Thj Hiên

26

Dumg Thj Hang Nga

27

D TM Lan

San xut du phii

197836589

Chçi H Xá 1, TT.H Xá, Vinh
Linh, Quang Trj

28

Dào Thi Khuyên

Bánh kço, gia vj

30D000281

Khu ph 1, TT.H Xá, VTnh Linh, 03 test màu thirc
phm
Quãng Trj

29

Hoãng Thj Qu

Kinh doanh chá, bi'in

197000153

Chçi Cu, TT Gio Linh, Gio Linh,
Quang Tn

01 test han the, 01
focmon

30

Ngô Thj Ngh

Kinh doanh chã, nem

30D8002 140

Chçr Cu, TT Gio Linh, Gio Linh,
Quang Trj

02 test han the

31

Trn TM Hu

Kinh doanh chá

190085517

Chg Cu, TT Gio Linh, Gio Linh,
Quãng T

01 test han the

32

Trn TM M

}nh doanh chã, chã qut

197032548

Ch CAu, TT Gio Linh, Gio Linh,
Quang Trj

02 han the

33

Hoàng Th Phucmg

Bánh uOt, biin

190906772

Chçr Cu, TT Gio Linh, Gio Linh,
Quáng Tn

01 han the, 01
focmon

34

Hoàng Thj Nguyt

Kinh doanh chá, chã qut

197142413

Chçi CAu, TT Gio Linh, Gio Linh,
Quãng Tn

02 test han the

35

Vô Thj H6ng

Kinh doanh bUn

190906659

Chçi CAu, TT Gio Linh, Gio Linh

01 test focmon

36

CG sâ san xut thuc phm V?n
Linh

San xut bUn

30E-800 1352

Linh Chiu, Triu Sn
, Triu Phong, Quáng Trj

Test nhanh Han the

Phuong An, Triu San,
Triu Phong, Quang Trj

Test nhanh ph.m
màu

Cc sâ san xut ch bin nông
san sch TrAn Lan

San xut bánh cm go lirt
me quê, tinh bOt ngh

30E-800 1398

Ci quan
thic hiên

01 test du mi ôi,
khét

' QLTT sé,

DOi QLTT s

TT

Ten cá nhân, t chtrc

38

Co sâ san xut Lien Giang

39

Tim bánh kern Hin

40

Co sô san xut tinh bt ngh
nguyen chit Trn Kim Cir

41

Co s san xut bánh kern Tin
phát

42

Co sâ san xut ngü c6c dinh
duông shop H{ru Ich

43

Tirn Bánh kern Phucing Thão

Nhóm di t1r9ng
kiem tra

GCNDKKDI
MSDN/GPTL/C
MND

San xut bt ngü cc

30E-8002573

01 Nguyn Vit Xuân, Phithng 1,
TX Quãng Trj Quang Trj

Test nhanh phrn
màu

San xut bánh kern

30E-8002497

Thj Trn Diên Sanh, Hãi Lang

Test nhanh phm
rnau

Dia chi

Dir kin thirc hiên
Test nhanh/Iy
mâu

30G - 8002279 Long Hung, Hái Phü Hãi Lang

Test nhanh phm
màu

San xut bánh kern

30B-8002691

32 Quang Trung, TX Quang Trj

Test nhanh phm
màu

San xut bt ngü cc

30G 8000737

Thôn Long Hung, xã Hái Phü,
huyn Hãi Lang, tinh Quang Trj

Test nhanh phm
màu

San xut bãnh kern

30B-8002237

110 Trn Hung Dao TX Quãng Trj

Test nhanh phm
mau

San xut tinh bOt ngh

Co quan
thtrc hiên

IE)i QLTT s
4

