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GIẤY PHÉP SẢN XUẢT RƯỢU THỦ CÔNG 
NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẢNG HẢI HÀ

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ - CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy 
định tồ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ư ỷ  ban nhân dân huyện, quận, thị xa, 
thành pho thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính 
phủ về kinh doanh rượu;

Theo đề nghị tại đơn xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh của Tô hợp tác sản xuất rượu khoai ngày 10 tháng 10 năm 2018.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thú công nhằm mục đích kinh doanh:
Cho phép hộ sản xuât rượu: Tô hợp tác sản xuất rượu khoai.
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9 xã Quảng Phong - Hải Hà - Quảng Ninh.
Điện thoại: 0326726269.
Địa điếm sản xuất: Các hộ thuộc tổ hợp tác sản xuất rượu khoai.

(có danh sách kèm theo)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 22ÍB004880 do phòng Tài chính - 

kế hoạch Hải Hà cấp ngày 07 tháng 12 năm 2017.
Được phép sản xuất rượu như sau: Rượu khoai.
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: trên 300 L/tháng.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:
Tô hợp tác sản xuất rượu phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và 
những quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Thòi hạn của giấỵ phép
Giây phép riày có giá trị đến n g à y tháng 10 năm 2023./.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận.Ế

- Hộ sản xuất rượu: Tổ hợp tác sàn xuất rượu khoai;
- Sở Công thương, Đội Q LTT sổ 9;
- UBND xã Q. Phong;
- Lưu VT;
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