UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1107 /TB-SCT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi
Địa chỉ: Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã số biên nhận: 000.00.27.H48-210614-0042
Người nộp hồ sơ: Huỳnh Thị Vang
Địa chỉ: Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0935.932.480
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với
chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương của Công ty TNHH MTV Thương mại Sài Gòn Quảng Ngãi.
Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ nêu trên và căn cứ theo quy định tại Khoản
4 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Sở Công
Thương nhận thấy hồ sơ không đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định
của pháp luật vì Giấy chứng nhận về chất lượng hàng hóa đã hết hiệu lực và sản
phẩm đã hết hạn sử dụng, cụ thể như sau:
- Theo Kết quả thử nghiệm của Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm
Tp Hồ Chí Minh, sản phẩm bánh Chocopie có mã số mẫu BN 18020943 đã hết
hạn sử dụng vào ngày 10/3/2018.
- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy số 145/2015/YTHCM-TNCB của
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tp Hồ Chí Minh đối với sản phẩm bia Tiger
đã hết hiệu lực vào ngày 01/4/2020.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 361/SCTGCNATTP do Sở Công Thương Quảng Ngãi cấp đã hết hiệu lực vào ngày
21/12/2020.
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- Giấy chứng nhận số 14-18 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường
chất lượng 3 đối với sản phẩm dệt may không được người đại diện theo pháp
luật ký tên và đóng dấu theo quy định, đồng thời không có danh mục sản phẩm
đính kèm.
- Giấy chứng nhận số 1017 của Trung tâm chứng nhận phù hợp đối với
sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em trên 3 tuổi đã hết hiệu lực vào ngày
08/02/2021.
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.
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.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả)
Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV TM Sài Gòn –
Quảng Ngãi;
- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở
Công Thương;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiến Đạt

