
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc         

 

Số:         /KL-CCATVSTP Gia Lai, ngày      tháng      năm  

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước 

uống đóng chai, đá thực phẩm có kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm 

không đạt và theo đơn phản ánh của người dân 

 

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-CCATVSTP ngày 08/12/2020 của Chi cục 

trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai về việc thanh tra an toàn thực 

phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm có kết 

quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm không đạt và theo đơn phản ánh của người 

dân, từ ngày 17/12/2020 đến ngày 30/12/2020, Đoàn thanh tra theo Quyết định nói 

trên đã tiến hành thanh tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm có kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm 

thực phẩm không đạt và theo đơn phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm có kết quả giám sát mối 

nguy ô nhiễm thực phẩm không đạt và theo đơn phản ánh của người dân ngày 

31/12/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, 

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 thanh tra: 21 cơ sở, trong đó: 

- Số cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm: 20 cơ sở. 

- Số bếp ăn tập thể trường học: 01 cơ sở (theo đơn phản ánh của người dân). 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Thanh tra 21 cơ sở, trong đó: 

- 01 cơ sở tạm ngừng hoạt động: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Biện, địa chỉ: Quốc 

lộ 25, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 

- 20 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vi phạm 04 cơ sở, xử 

phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở với số tiền 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng), cụ 

thể: 

+ Hộ kinh doanh Nguyễn Hồng Thiên, địa chỉ: 480 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; hút thuốc trong khu vực sản xuất 

thực phẩm. Quy định tại khoản 1 Điều 9 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. 

+ Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Danh Duyên, địa chỉ: Thôn Hòa 

Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Khu vực 

chiết rót nước uống đóng chai không kín, không được trang bị hệ thống diệt khuẩn 
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không khí. Quy định tại điểm g khoản 3 Điều 9 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. 

+ Hộ kinh doanh Phạm Thị Đường, địa chỉ: 217 Quang Trung, tổ dân phố 10, thị 

trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; hút thuốc trong khu vực sản 

xuất thực phẩm. Quy định tại khoản 1 Điều 9 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. 

+ Hộ kinh doanh Quốc Lơ, địa chỉ: Thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

mà không đội mũ, đeo khẩu trang. Quy định tại khoản 1 Điều 9 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. 

3. Kết luận  

Từ kết quả thanh tra trên cho thấy 16/20 cơ sở được thanh tra (chiếm 80%) 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; có đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan về an toàn thực 

phẩm theo quy định,…  

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, vẫn còn 04/20 cơ sở (chiếm 20%) vi 

phạm đã phát hiện được nêu tại mục 2.  

4. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng  

 Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã ban hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử 

phạt vi phạm hành chính 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng), 04 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 thanh tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm có kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực 

phẩm không đạt và theo đơn phản ánh của người dân./. 

Nơi nhận:  
- Đ/c Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Thanh tra Sở Y tế (b/c); 

- Các cơ sở được thanh tra; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

                          CHI CỤC TRƯỞNG 

 

                    

 

 

 

                                   Nguyễn Văn Đang 

  

 

 



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THANH TRA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, ĐÁ THỰC 

PHẨM CÓ KẾT QUẢ GIÁM SÁT KHÔNG ĐẠT VÀ THEO ĐƠN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN 

(Ban hành kèm theo Kết luận thanh tra số ……/KL-CCATVSTP ngày……./.….../………. của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh  

thực phẩm tỉnh Gia Lai) 

  

Stt Tên cơ sở 

Mã số doanh 

nghiệp, hộ kinh 

doanh 
Địa chỉ 

Loại 

hình/Sản 

phẩm 

Nội dung vi phạm 

Hình 

thức xử 

lý 

Đề xuất 

mức xử 

phạt VPHC 

Ghi chú 

01 
Trường tiểu 

học Ngô Mây 
 

02 Chu Văn An, 

phường Trà Bá, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Bếp ăn tập 

thể 
Không vi phạm Không 0 

MST 

5900677

594 

02 

Hộ kinh doanh 

Phạm Ngọc 

Đăng 

39A8015339 

Thôn 3, xã An Phú, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 

 

03 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hồng 

Thiên 

39A8007799 

480 Lê Duẩn, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Sử dụng người tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm mà 

không đội mũ, đeo khẩu 

trang; hút thuốc trong khu 

vực sản xuất thực phẩm.  

Quy định tại khoản 1 Điều 

9 Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ 

Phạt 

tiền 
2.000.000đ 

 

04 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Minh 

Đạo 

39A8005618 

490 Lê Duẩn, 

phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 
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05 

Hộ kinh doanh 

Dương Hoàng 

Minh (Hoàng 

Minh Ngân) 

39A8015699 

502/09 Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Nước uống 

đóng chai 

Sunny 
Không vi phạm Không 0  

06 
Hộ kinh doanh 

Huỳnh Trà 
39A8006147 

46B Nguyễn Trung 

Trực, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 

 

07 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Đẩu 

39C8000264 

112 Nguyễn Huệ, thị 

trấn Đak Đoa, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 

 

08 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Minh 

Hải 

39K8003902 

06 Cách Mạng, thị 

trấn Chư Sê, huyện 

Chư Sê, Gia Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai 

Không vi phạm Không 0  

09 

Hợp tác xã 

thương mại 

dịch vụ nông 

nghiệp Danh 

Duyên 

391707000005 

Thôn Hòa Bình, thị 

trấn Nhơn Hòa, 

huyện Chư Pưh, Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai 

và nước đá 

dùng liền 

Khu vực chiết rót nước 

uống đóng chai không kín; 

không được trang bị hệ 

thống diệt khuẩn không 

khí. Quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều 9 Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ 

Phạt 

tiền 
12.000.000đ 

 

10 
Hộ kinh doanh 

Võ Thị Hoa 
39O8001323 

Tổ dân phố 2, thị 

trấn Đak Pơ, huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 
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11 

Cơ sở sản xuất 

nước đá dùng 

liền Tấn Phát 

39G8004248 

75 Ngô Văn Sở, thị 

xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 

 

12 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị 

Đường 

39B8001499 

217 Quang Trung, tổ 

dân phố 10, thị trấn 

Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Sử dụng người tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm mà 

không đội mũ, đeo khẩu 

trang; hút thuốc trong khu 

vực sản xuất thực phẩm. 

Quy định tại điểm g khoản 

3 Điều 9 Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ 

Phạt 

tiền 
2.000.000đ  

13 
Hộ kinh doanh 

Quốc Lơ 
39M8001377 

Thôn Huy Hoàng, 

xã Ia Rsươm, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Sử dụng người tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm mà 

không đội mũ, đeo khẩu 

trang.  Quy định tại khoản 

1 Điều 9 Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ 

Phạt 

tiền 
2.000.000đ  

14 
Hộ kinh doanh 

Như Hảo 
39M8000730 

Thôn Quỳnh Phú, xã 

Ia Rsươm, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai  

Không vi phạm Không 0 

 

15 

Công ty Cổ 

phần thương 

mại Nam Gia 

Lai – Nhà máy 

nước uống tinh 

khiết Bình 

5900292410 –

00013 

Thôn Bình Minh, xã 

Phú Cần, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai, 

nước đá 

dùng liền  

Không vi phạm Không 0 
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Minh 

16 
Hộ kinh doanh 

Thanh Xù 
39L8000313 

44Đ Trần Quốc 

Toản, phường Đoàn 

Kết, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền 

Không vi phạm Không 0 

 

17 
Hộ kinh doanh 

Lương Thị Vẻ 
39L8000279 

Tổ 1, hẻm 490 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Cheo Reo, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai 

Không vi phạm Không 0  

18 

Cơ sở sản xuất 

nước uống 

Trung Hiếu 

39L8000015 

Tổ 3, Phan Đình 

Giót, phường Hòa 

Bình, thị xã Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai 

Không vi phạm Không 0  

19 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Biện 

 

Quốc lộ 25, xã Ia 

Hiao, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai 

   

Tạm 

ngừng 

hoạt 

động 

20 

Hộ kinh doanh 

Phạm Văn 

Hưng 
39L8001792 

Bôn Sô Ma Rơng, 

xã Ia Peng, huyện 

Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

nước uống 

đóng chai 

Không vi phạm Không 0  

21 

Hộ kinh doanh 

Trần Công 

Việt Hùng 
39L8000148 

TDP1, thị trấn Phú 

Thiện, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nước đá 

dùng liền  

Không vi phạm Không 0  
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