
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 
____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

Số:       /QĐ-ATTP       Kon Tum, ngày 18 tháng 6 năm 2020 
 

 

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

đợt 08 năm 2020 
_______________ 

 

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 số 08/BB-ĐTĐ ngày 16/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

với 02 cơ sở (có danh sách kèm theo). 
 

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 các cơ sở có 

tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:         
- Như Điều 3; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 

 



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-ATTP ngày 18/6/2020 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
_________________________ 

 

 

STT  Tên cơ sở Địa chỉ 
Họ và tên người 

 đại diện 
Chức vụ 

Loại hình sản xuất, 

chế biến và kinh 

doanh thực phẩm 

Ghi chú 

1 
Hợp tác xã dịch vụ tổng 

hợp Mô Pả 

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

Y Hồng Hạnh Chủ cơ sở 
Sản xuất, chế biến 

thực phẩm 
Cấp mới 

2 
Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Thúy 

Thôn 7, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Đặng Thị Thúy Chủ cơ sở 
Sản xuất nước uống 

đóng chai, đóng bình Cấp lại 
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