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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận lại và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

 

Ngày 27/8/2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai ban 

hành Thông báo số 341/TB-CCATVSTP về việc tạm ngừng tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm kể từ ngày 27/8/2021 để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 

trong giai đoạn cao điểm. 

Để đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục 

hành chính, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo tiếp nhận lại, giải 

quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ 07h00 phút ngày 13/9/2021 và tổ chức 

thẩm định theo quy định đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm Chi cục đã tiếp nhận (thời gian cụ thể Chi cục sẽ 

thông báo trước cho cơ sở qua điện thoại để sắp xếp làm việc với đoàn thẩm 

định). 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:            
- Sở Y tế (b/c); 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh (p/h); 

- Đăng website Chi cục ATVSTP; 

- Các tổ chức, cá nhân (để biết); 

- Lưu: VT, NVTH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Đang 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

Các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

(kèm theo Thông báo số:…../TB-CCATVSTP ngày…/…./2021 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai) 

1. Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai - bình Star, địa chỉ: Đường Ngô Gia 

Tự, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. 

2. Cơ sở sản xuất nước đá Anh Mạnh - Công ty TNHH MTV Anh Mạnh - 

GL, địa chỉ: Làng Khóp, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 

3. Hộ kinh doanh Ngọc Hiếu, địa chỉ: Đường QH D1, Khu QH Ven Hồ, thị 

trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

4. Hộ kinh doanh Hoàng Trung Hiếu, địa chỉ: Thôn 2, xã Trà Đa, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
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