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phẩm ccôônngg  nngghhiiệệpp  nnôônngg  tthhôônn  ttiiêêuu  

bbiiểểuu  ttỉỉnnhh  LLạạnngg  SSơơnn  nnăămm  22001199.. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đình Lập, ngày 19 tháng  6  năm 2019 

 

    

  Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

                                            tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 
 

 

Thực hiện Công văn số 536/HD-HĐBC ngày 15/5/2019 của Hội đồng 

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

về việc hướng dẫn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện như sau: 

1. Công ty Công ty cổ phần chè Thái Bình, Lạng Sơn 

Hồ sơ gồm: 

- Giấy Chứng Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần; 

- Danh sách trích ngang sản phẩm Trà Ô Long,Trà Bát Tiên; 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn; 

- Phiếu thuyết minh sản phẩm; 

- Giấy Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; 

- Giấy Chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; 

- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

2. Cơ sở bún khô Thuận Anh 

Hồ sơ gồm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

- Danh sách trích ngang sản phẩm bún khô; 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn; 

- Phiếu thuyết minh sản phẩm; 

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; 

- Giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; 

- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 



- Bằng khen; Giấy khen ( Pho to) 

Đề nghị Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019 xem xét, tổng hợp./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên(eOffice); 

- CT, các  PCT UBND huyện(eOffice); 

- Lưu: VT.                        
 

 

 

                                                                                      

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG  

SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM  

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số:     /UBND-KTHT ngày      /6/2019 của UBND huyện) 

 

TT Tên sản phẩm 
Cơ sở công nghiệp 

nông thôn 
Địa chỉ  

Ghi 

chú 

01 Trà Ô Long, 

Trà Bát Tiên 

Công ty Công ty cổ 

phần chè Thái Bình, 

Lạng Sơn 

Thị Trấn Nông trường 

Thái Bình, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

02 Bún ngô Thuận 

Anh 

Cơ sở bún khô Thuận 

Anh 

Thôn Bình Chương 1, xã 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 
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