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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận  

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH BẮC GIANG 
 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (ATTP);  

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực y tế 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 

của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-SYT ngày 21/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP);  

Căn cứ Công văn số 01/CV-Bagico ngày 05/7/2022 của Công ty Cổ phần 

Bagico; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm  tỉnh Bắc Giang. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 

28/2021/ATTP-CNĐK do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang 

cấp ngày 17/5/2021, có hiệu lực đến hết ngày 17/5/2024 cho Công ty Cổ phần 

Bagico; địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; loại hình: 

Sản xuất nước uống đóng chai. 
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Lý do thu hồi: Công ty Cổ phần Bagico chủ động nộp lại bản gốc Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang kèm 

theo Công văn số 01/CV-Bagico ngày 05/7/2022 do thay đổi ngành nghề kinh 

doanh, không sản xuất nước uống đóng chai. 

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

Trưởng các phòng thuộc Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang; phòng Y tế 

huyện Việt Yên; Giám đốc Công ty Cổ phần Bagico căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Y Bắc Giang; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Trang thông tin điện tử của Chi cục; 

- Lưu: VT, NV1. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể 
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