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QUYẾT ĐỊNH 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  

_______________ 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2009 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-SYT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực 

quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị đinh số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 Xét đề nghị của Đoàn thẩm định cấp các loại giấy phép về lĩnh vực an 

toàn thực phẩm tại Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm ngày 

27/7/2020 và Công văn số 01/2020/CV ngày 17/8/2020 của Công ty Cổ phần 

Thương mại, Sản xuất và Dịch vụ Lâm Thịnh về việc hoàn thiện cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với Công ty Cổ phần Thương mại, Sản xuất và Dịch vụ Lâm Thịnh tại địa chỉ số 

124 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; loại 

hình: Sản xuất, chế biến kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm bổ sung, 

thực phẩm thường từ dược liệu, thảo dược khác dạng khô, tươi, trà túi lọc và các 

loại rượu ngâm từ dược liệu, thảo dược. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 



Điều 3. Các phòng thuộc Chi cục, Đoàn thẩm định và chủ cơ sở có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Chi cục;  

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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