
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ
PHÒNG TÀI CHÍNH - KÉ HOACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
> H ộ  KINH DOANH

Số: 22F8006260

Đăng kỷ lần đầu, ngày 24 tháng 07 năm 2019 

Đăng kỷ thay đổi lần thứ: ngày tháng năm

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa): CÀ PHÊ VIỆT
XĐịa điểm kinh doanh: số  210 -Hoàng Hoa Thám - thị trấn Quảng Hà - huyện Hải Hà - tỉnh 
Quảng Ninh.

Điện thoại: 0817246999. F ax :........................................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: Cà phê, nirớc giải khát.
“Cà phê, nuúc giải khát là ngành kinh doanli có điều kiộn, Siộ kinh doaiih chỉ đirọc phép kinh doanh khi cỏ đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật”

4. Vốn kinh doanh: 50.000.000 VNĐ ( Năm mươi triệu đồng )

5. Họ vả tên đại điện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): LÊ THỊ NHẢN

Giới tính: Nữ.....................................................................................................................

Sinh ngày: 03/6/1986..... Dân tộ c : .............Kinh............ Quốc tịch: V iệtN am .........

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Giấy C C C D :.............................................................

Sổ giấy chứng thực cá nhân: 015186000271..................................................................

Ngày cấp: 02/05/2018. Nơi cấp: Cue cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị Iran Quảng Mà - hưyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh.

Chỗ ở hiện tại: số  210 -Hoàng Hoa Thám - thị tĩấn Quảng Hà - huyện Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh.
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