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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phù Cừ, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

 an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ 

 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT- BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp & PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT;  

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

Hưng Yên ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND huyện 

Phù Cừ về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sơ chế, kinh doanh thủy sản tươi sống. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông báo cơ sở đã được thẩm định và 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, cụ thể: 

Tên cơ sở: Cơ sở sơ chế, kinh doanh thủy sản tươi sống. 

- Chủ cơ sở: Đỗ Ghi Nhật. 

- Địa chỉ: Số 09, Phố Doãn Mậu Đàm, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, 

tỉnh Hưng Yên. 

- Điện thoại: 0983.813.679 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/cáo); 

- Chi Cục QLCLNLS&TS tỉnh; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện (để đưa tin);                                                                               

- Lưu: NN&PTNT.  

 

          TRƯỞNG PHÒNG 

 

                            

 

         Bùi Quang Nam 
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