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THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

 thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn  

thực phẩm 6 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm sản, thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Bình Dương thông báo kết quả 

thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2021 như sau: 

- Tổng số cơ sở đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

33 cơ sở, cụ thể: 

+ 21 cơ sở đánh giá, xếp loại A  

+ 09 cơ sở đánh giá, xếp loại B  

+ 03 cơ sở thẩm định, đánh giá qua xem xét hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận 

- Trả lời thông báo cho 03 cơ sở đánh giá, xếp loại C (đã có 02/03 cơ sở thẩm 

định, đánh giá lại từ xếp loại C lên xếp loại B) 

- Kết quả thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cập nhật thường xuyên và công 

khai trên website của đơn vị theo địa chỉ http://cctybinhduong.gov.vn/ 

(Đính kèm phụ lục kết quả thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 

2021). 

Nơi nhận : 
- Ban lãnh đạo; 

- Wesbite Chi cục; 

- Lưu: VT, Hiền. 

 

 

 

 

        CHI CỤC TRƯỞNG 
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