SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
CHI CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 179 /KL-CCATVSTP

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 26 tháng 05 năm 2021

KẾT LUẬN KIỂM TRA
Về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm
trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 31/3/2021 của Phó
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về
an toàn thực phẩm tỉnh về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm
trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, từ ngày 19/4/2021
đến ngày 10/5/2021, Đoàn kiểm tra theo Quyết định trên đã tiến hành kiểm tra
tại 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (có danh sách các
cơ sở được kiểm tra kèm theo).
Căn cứ Công văn số 2081/VP-KGVX ngày 21/5/2021 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kết luận kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn
thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021;
Xét báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 của Trưởng đoàn kiểm tra
ngày 11/5/2021,
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai kết luận
như sau:
1. Khái quát chung
Tổng số cơ sở được phê duyệt kiểm tra theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
ngày 06/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế
hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
năm 2021: 31 cơ sở, trong đó:
+ Số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: 25 cơ sở (sản xuất thực phẩm bổ
sung: 05 cơ sở; sản xuất trái cây sấy: 01 cơ sở; sản xuất nem, chả: 01 cơ sở; sản
xuất bánh: 03 cơ sở; sản xuất kem: 01 cơ sở; sản xuất tương đen, tương ớt: 01 cơ
sở; sản xuất tinh bột nghệ, viên tinh nghệ: 02 cơ sở; sản xuất dấm ăn: 01 cơ sở;
nước uống đóng chai: 01 cơ sở; sản xuất cà phê: 02 cơ sở; chế biến, kinh doanh
thịt bò: 01 cơ sở; sản xuất dầu lạc, dầu đậu nành: 01 cơ sở; sản xuất cơm sấy: 01
cơ sở; sản xuất rượu: 01 cơ sở; sản xuất hạt macca, cao đinh lăng: 01 cơ sở; sản
xuất chuối ép: 01 cơ sở; sản xuất nước chanh dây cô đặc: 01 cơ sở).
+ Cơ sở xuất khẩu rau quả: 01 cơ sở.
+ Cơ sở nhập khẩu thực phẩm (kem thực phẩm): 01 cơ sở.
+ Số cơ sở kinh doanh tạp hóa: 02 cơ sở.
+ Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 02 cơ sở.
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2. Kết quả kiểm tra, xác minh
Đã kiểm tra 31 cơ sở, trong đó:
- 07 cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt động:
+ Hộ kinh doanh Đoàn Văn Thành (Cơ sở kinh doanh Hà Minh Thành), địa
chỉ: 21 Triệu Quang Phục, tổ 6, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai.
+ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Bình (Cơ sở sản xuất Si Rô Mộc
Miên), địa chỉ: 34 Nguyễn Thái Bình, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh
Gia Lai.
+ Chi nhánh Hợp tác xã Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Phượng
Hoàng, địa chỉ: 32 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ánh, địa chỉ: Thôn Móc Trang, xã Ia Dom,
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
+ Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp Đại Đoàn Kết, địa chỉ: Thôn 6,
xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
+ Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai, địa chỉ: Thôn
Nhơn Tân, xã Đak Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
+ Hợp tác xã Nông nghiệp Thảo Nguyên, địa chỉ: Thôn Hoàng Ân, xã Ia
Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
- 24 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 06 cơ sở vi
phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở
với số tiền 21.250.000đ (Hai mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng), cụ
thể:
+ Hộ kinh doanh Phan Thị Lai (Quán 61), địa chỉ: 61 Nguyễn Đình Chiểu,
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với 02 hành vi vi phạm: Nơi chế biến, kinh doanh
có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cống rãnh thoát nước thải khu vực
chế biến bị ứ đọng.
+ Công ty TNHH HaChi Gia Lai, địa chỉ: 04/28 Tuệ Tĩnh, phường Ia
Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Hàng hóa có nhãn
(nhãn phụ) không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy
định của pháp luật về nhãn hàng hóa trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ
trên 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
+ Hộ kinh doanh Huỳnh Anh Tuấn (Cơ sở sản xuất bánh mì Huỳnh Tuấn),
địa chỉ: 368 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai với
hành vi vi phạm: Cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng; không được che kín.
+ Hộ kinh doanh Mười Nhẫn (Tạp hóa Mười Nhẫn), địa chỉ: Thôn 5, xã
Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Nơi kinh doanh,
bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.
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+ Hộ kinh doanh Phan Văn Định, địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly,
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Hàng hóa có nhãn ghi không
đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về
nhãn hàng hóa trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên 10.000.000 đồng
đến 20.000.000 đồng.
+ Hộ kinh doanh Phạm Hữu Chính, địa chỉ: Làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver,
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Cống rãnh thoát nước thải bị
ứ đọng; không được che kín.
* Đoàn tiến hành test nhanh tại các cơ sở 11 test (03 test độ ôi khét dầu mỡ,
03 test độ sạch bát đĩa, 01 test metanol, 04 test hàn the), kết quả: 11 test đều âm
tính (-).
3. Kết luận
Dịch covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ
sở nên trong quá trình kiểm tra có 07/31 cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt động sản
xuất, kinh doanh thực phẩm.
Từ kết quả kiểm tra trên cho thấy 18/24 (chiếm 75%) cơ sở được kiểm tra
đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm;
duy trì các điều kiện tại cơ sở; chấp hành đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ có liên quan
về an toàn thực phẩm theo quy định.
Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn 06/24 (chiếm 25%) cơ
sở vi phạm đã phát hiện được nêu tại mục 2.
4. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã ban
hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 cơ sở vi phạm với
tổng số tiền xử phạt là 21.250.000đ (Hai mươi mốt triệu hai trăm năm mươi
nghìn đồng). Các cơ sở vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành
chính.
5. Kiến nghị biện pháp xử lý: không.
Trên đây là Kết luận kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo liên
ngành về an toàn thực phẩm (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở Y tế (b/c);
- Các cơ sở được kiểm tra;
- Đăng website Chi cục ATVSTP;
- Lưu VT, TTr.

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Đang

DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Kết luận kiểm tra số ……/KL-CCATVSTP ngày.…./…../2021 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh Gia Lai)
Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

61 Nguyễn Đình
Hộ kinh doanh Phan
01
Chiểu, thành phố
Thị Lai (Quán 61)
Pleiku, tỉnh Gia Lai.

04/28
Tuệ
Tĩnh,
Công ty TNHH phường Ia Kring,
02
HaChi Gia Lai
thành phố Pleiku, tỉnh
Gia Lai

Loại hình/sản
phẩm

Nội dung vi phạm

- Nơi chế biến, kinh doanh có côn
trùng, động vật gây hại xâm nhập.
Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày
04/9/2018 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính về an toàn
Dịch vụ ăn
thực phẩm.
uống
- Cống rãnh thoát nước thải khu vực
chế biến bị ứ đọng. Quy định tại điểm
d khoản 2 Điều 15 Nghị định số
115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm.
Hàng hóa có nhãn (nhãn phụ) không
ghi đủ các nội dung bắt buộc trên
nhãn hàng hóa theo quy định của pháp
luật về nhãn hàng hóa trường hợp
hàng hóa vi phạm có giá trị từ trên
Nhập khẩu và 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
kinh doanh Quy định tại điểm a khoản 1 và điểm
kem
a khoản 2 Điều 31 Nghị định số
119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017
của Chính phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu
chuẩn, đo lường và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa

Hình thức
xử lý

Phạt tiền

Phạt tiền

Số tiền

6.000.000đ

2.500.000đ

Ghi chú

2

75A Huyền Trân
Hộ kinh doanh Trịnh Công Chúa, thành
03
Thị Lương
phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai
Hộ kinh doanh Đoàn
Tổ 6, phường Thắng
Văn Thành (Cơ sở
04
Lợi, thành phố Pleiku,
kinh doanh Hà Minh
tỉnh Gia Lai
Thành)

Sản xuất cà
phê

Không vi phạm
Tạm
ngừng
hoạt
động

Dầu lạc, dầu
đậu nành

Sản xuất thực
Công ty cổ phần 15 Trần Kiên, phường
phẩm bổ sung
05 Đông Nam Dược Phù Đổng, thành phố
từ cây dược
Gia Lai
Pleiku, tỉnh Gia Lai
liệu

Không vi phạm

Hộ kinh doanh 182B Phan Đình
06 Phạm Thị Tú Trinh Phùng, thành phố
(Bún riêu Chi)
Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không vi phạm

Dịch vụ ăn
uống

252B Hai Bà Trưng,
Hộ kinh doanh Lê phường Yên Đỗ, Sản xuất dấm
07
Vinh Vũ
thành phố Pleiku, tỉnh
ăn
Gia Lai
20B
Đinh
Tiên
Hộ kinh doanh cá
Hoàng, phường Diên
08 thể Phạm Quốc Thái
Sản xuất bánh
Hồng, thành phố
(Bánh Tín Phát)
Pleiku, tỉnh Gia Lai
105 Quyết Tiến, Sản xuất, chế
Công ty TNHH
phường Diên Hồng,
biến sản
09 Thực phẩm Điền
thành phố Pleiku, tỉnh phẩm từ thịt
Trúc Gia Lai
Gia Lai
bò

Không vi phạm

Không vi phạm

Không vi phạm

3

Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy
10
Dung (Bảo Khang
Store)
Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh
11 Bình (Cơ sở sản
xuất Si Rô Mộc
Miên)
12

Hộ kinh doanh Trần
Thị Minh Hương

Hộ kinh doanh
13 Nguyễn Thị Bích
Hạnh
Hộ kinh doanh Đỗ
14 Thị Thúy (Cơ sở
nem chả Thúy)
Công ty TNHH vật
tư tổng hợp Hưng
15 Nguyên - Nhà máy
cà
phê
Hưng
Nguyên
Hộ kinh doanh
Nguyễn Thành Phúc
16
(Hoa
Sen
Tây
Nguyên)

41A Nơ Trang Long,
phường Trà Bá, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai

Sản xuất tinh
bột nghệ

Không vi phạm

34 Nguyễn Thái Bình,
Si rô húng
phường Ia Kring,
chanh, si rô
thành phố Pleiku, tỉnh
gừng mật ong
Gia Lai
575 Lê Đại Hành,
phường Yên Thế,
Rượu sâm
thành phố Pleiku, tỉnh
Ngọc Linh
Gia Lai
765/91
Trường
Chinh, Tổ 2, phường Cơm sấy Vạn
Chi Lăng, thành phố
Nguyên
Pleiku, tỉnh Gia Lai
08/11 Phạm Hùng, xã
Sản xuất nem,
Biển Hồ, thành phố
chả
Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tạm
ngừng
hoạt
động
Không vi phạm

Không vi phạm

Không vi phạm

Lô B5, Khu Công
nghiệp Trà Đa, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia
Lai

Sản xuất trái
cây sấy

Không vi phạm

Thôn 4, xã Diên Phú,
thành phố Pleiku, tỉnh
Gia Lai

Sản xuất
tương đen,
tương ớt

Không vi phạm

4

86 Phạm Văn Đồng,
Hộ kinh doanh Trần TDP4, TT. Chư Ty, Sản xuất thực
17
Vọng
huyện Đức Cơ, tỉnh phẩm bổ sung
Gia
Chi nhánh Hợp tác
32 Quang Trung, thị
xã Xây dựng Sản xuất cà
18
trấn Chư Ty, huyện
Thương mại và Dịch
phê
Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
vụ Phượng Hoàng
Thôn Móc Trang, xã
Hộ kinh doanh
19
Ia Dom, huyện Đức
Nguyễn Văn Ánh
Cơ, tỉnh Gia Lai

Tạm
ngừng
hoạt
động
Tạm
ngừng
hoạt
động

Sản xuất
nước uống
đóng chai

Hộ kinh doanh
Huỳnh Anh Tuấn 368 Nguyễn Huệ, thị
20 (Cơ sở sản xuất trấn Đăk Đoa, huyện Sản xuất bánh
bánh mì Huỳnh Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
Tuấn)

Hộ kinh doanh Thôn 5, xã Nam
21 Mười Nhẫn (Tạp Yang, huyện Đak
hóa Mười Nhẫn)
Đoa, tỉnh Gia Lai

Không vi phạm

Kinh doanh
tạp hóa

11/26 Lý Tự Trọng,
Hộ kinh doanh Hà
Sản xuất thực
22
thành phố Pleiku, tỉnh
Thế Vững
phẩm bổ sung
Gia Lai
02/3 Yết Kiêu, thành
Hộ kinh doanh Phan
23
phố Pleiku, tỉnh Gia Sản xuất bánh
Kim Trâm
Lai

Cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng,
không được che kín. Quy định tại
điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số
115/2018/NĐ ngày 04/9/2018 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm.
Nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản
thực phẩm bị côn trùng, động vật gây
hại xâm nhập. Quy định tại điểm a
khoản 2 Điều 14 Nghị định số
115/2018/NĐ ngày 04/9/2018 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm.
Không vi phạm

Không vi phạm

Phạt tiền

4.000.000đ

Phạt tiền

2.000.000đ

5

37 Nguyễn Văn Trỗi,
Hộ kinh doanh Tăng
24
thành phố Pleiku, tỉnh
Phan Phương Huệ
Gia Lai

Kinh doanh
tạp hóa

Không vi phạm

Hàng hóa có nhãn ghi không đúng các
nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa
theo quy định của pháp luật về nhãn
hàng hóa trường hợp hàng hóa vi
phạm có giá trị từ trên 10.000.000
Sản xuất thực
Tổ dân phố 3, thị trấn
đồng đến 20.000.000 đồng. Quy định
Hộ kinh doanh Phan
phẩm bổ sung
25
Ia Ly, huyện Chư
tại điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2
Văn Định
từ đông trùng
Păh, tỉnh Gia Lai
Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐhạ thảo
CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo
lường và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa

Phạt tiền

2.750.000đ

Cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng,
không được che kín. Quy định tại
Làng Tuêk, xã Đăk
Hộ kinh doanh
điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số
26
Tơ Ver, huyện Chư Sản xuất kem
Phạm Hữu Chính
115/2018/NĐ ngày 04/9/2018 của
Păh, tỉnh Gia Lai
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm.

Phạt tiền

4.000.000đ

Hợp tác xã sản xuất, Thôn 6, xã Ia Le,
27 dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Pưh, tỉnh
Đại Đoàn Kết
Gia Lai
Thôn Tao Kó, xã Ia
Hợp tác xã Hạc giấy
28
Rong, huyện Chư
Từ thiện Chư Pưh
Pưh, tỉnh Gia Lai

Ngừng
hoạt
động

Sản xuất tinh
bột nghệ
Sản xuất
chuối ép

Không vi phạm

6

Cụm Công nghiệp và
Công ty TNHH
tiểu thủ công nghiệp
MTV Xuất nhập
Xuất khẩu rau
29
Mang Yang, xã Đăk
khẩu
rau
quả
quả
Djrăng, huyện Mang
Doveco Gia Lai
Yang, tỉnh Gia Lai
Thôn Nhơn Tân, xã
Hợp tác xã Nông
Sản xuất
Đak Taley, huyện
30 nghiệp và dịch vụ
nước chanh
Mang Yang, tỉnh Gia
Hùng Thơm Gia Lai
dây
Lai
Hợp tác xã Nông Thôn Hoàng Ân, xã Ia
31 nghiệp
Thảo Phìn, huyện Chư
Nguyên
Prông, tỉnh Gia Lai

Sản xuất hạt
macca, cao
đinh lăng

Không vi phạm
Tạm
ngừng
hoạt
động
Tạm
ngừng
hoạt
động

