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Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của ông (bà): Bạch Du; số đăng ký: QNg-94544-TS;
Địa chỉ: Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi;
Mã số hồ sơ : 000.00.35.H48-201016-0028;
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Công Thuận
Địa chỉ: Phổ Thạnh - Đức Phổ - Quảng Ngãi;
Điện thoại liên hệ: 0933621464;
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an
toàn thực phẩm.
Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ nêu trên, Chi cục Thủy sản nhận thấy hồ sơ
không đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Lý do: Đã
thông báo trước thời gian và địa điểm thực hiện thẩm định nhưng không có mặt
người đại diện của cơ sở.
Mời ông/bà đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận
hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên
trước khi nộp hồ sơ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Ông/bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:
- Ông (bà): Bạch Du (kèm theo hồ sơ gốc);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- Văn phòng Sở;
- LĐ, các phòng thuộc Chi cục (email);
- Lưu:VT.
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