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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 2021 

 

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm  

trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 11/01/2021 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 dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, từ ngày 15/01/2021 đến ngày 01/02/2021, Đoàn kiểm 

tra theo Quyết định trên đã tiến hành kiểm tra tại 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh (có danh sách các cơ sở kèm theo) và làm việc với Ban Chỉ đạo 

liên ngành về an toàn thực phẩm (BCĐLNATTP) các xã: Ia Phang, Ia Le, Ia Hrú của 

huyện Chư Pưh và BCĐLNATTP huyện Chư Pưh về công tác quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm (ATTP) tại địa phương;  

Căn cứ Công văn số 665/VP-KGVX ngày 22/02/2020 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 dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết 

Nguyên đán Tân sửu năm 2021 của Trưởng đoàn kiểm tra ngày 02/02/2021. 

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai kết luận như sau: 

I. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

Làm việc với BCĐLNATTP các xã: Ia Phang, Ia Le, Ia Hrú của huyện Chư Pưh 

và BCĐLNATTP huyện Chư Pưh về công tác quản lý nhà nước ATTP tại địa phương. 

1. Đối với BCĐLNTTP huyện Chư Pưh:  

* Ưu điểm: 

UBND huyện đã kịp thời ban hành Quyết định kiện toàn, Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho hoạt 

động quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

* Nhược điểm: 

BCĐLNATTP huyện được kiện toàn nhưng hoạt động chưa có sự quyết liệt, 

công tác quản lý ATTP còn nhiều hạn chế: Chưa có sự phối hợp tốt giữa các thành 

viên Ban Chỉ đạo; không thường xuyên tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần theo quy định; 

trong quá trình kiểm tra có phát hiện các cơ sở vi phạm về ATTP nhưng chưa xử lý 

nghiêm các cơ sở vi phạm; việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn 

còn hạn chế; việc thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa 

đầy đủ; Năm 2020, xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 173 người ăn, 173 người mắc, 

173 người đi viện, không có người tử vong. 
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2. Đối với BCĐLNATTP các xã: Ia Phang, Ia Le, Ia Hrú  

* Ưu điểm: 

03/03 xã đã kiện toàn BCĐLNATTP do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; có 

triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

* Nhược điểm: 

Hoạt động của các BCĐLNATTP cấp xã còn mang tính hình thức, chưa hiệu 

quả, một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được phân 

công; chưa phân công công chức Văn hóa – Xã hội làm Ủy viên thường trực Ban Chỉ 

đạo theo Công văn số 710/UBND-KGVX ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh và Công 

văn số 17/BCĐLNATTP ngày 23/09/2019 của BCĐLNATTP tỉnh; chưa ban hành 

Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm; không 

thường xuyên tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần theo quy định; công tác thống kê cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn chưa đầy đủ dẫn đến công tác quản lý nhà 

nước về ATTP còn bỏ sót; trong quá trình kiểm tra phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm vi phạm nhưng không xử lý vi phạm hành chính. 

3.2. Kiến nghị 

- Đối với BCĐLNATTP huyện Chư Pưh 

+ Tăng cường sự phối hợp liên ngành, thường xuyên tổ chức họp định kỳ (06 

tháng/lần) để đánh giá tình hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa 

phương; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên loa, đài phát thanh; tăng cường 

công tác kiểm tra, trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các cơ sở vi phạm đề nghị xử 

lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định, không thực hiện nhắc nhở; rà soát, 

thống kê đầy đủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; tăng cường 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

+ Thường xuyên kiểm tra, làm việc với BCĐLNATTP các xã, thị trấn; chỉ đạo, 

đôn đốc, hướng dẫn BCĐLNATTP các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

- Đối với BCĐLNATTP các xã: Ia Phang, Ia Le, Ia Hrú  

+ Kiện toàn lại BCĐLNATTP phân công công chức Văn hóa – Xã hội làm Ủy 

viên thường trực Ban Chỉ đạo theo Công văn số 710/UBND-KGVX ngày 11/4/2018 

của UBND tỉnh và Công văn số 17/BCĐLNATTP ngày 23/09/2019 của 

BCĐLNATTP tỉnh; ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành 

về an toàn thực phẩm; tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần theo quy định để đánh giá tình 

hình quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương. 

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên loa, đài phát thanh; tăng cường 

công tác kiểm tra trong các đợt cao điểm, trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các cơ 

sở vi phạm đề nghị xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định, không thực 

hiện nhắc nhở; rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn; ký cam kết với các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản ban đầu nhỏ lẻ trên địa 

bàn xã. 

II. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

1. Khái quát chung 
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Tổng số cơ sở được phê duyệt kiểm tra 29 cơ sở, trong đó: 

+ Số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: 16 cơ sở (sản xuất nem chả: 05 cơ sở; 

sản xuất bánh: 01 cơ sở; sản xuất bò khô: 01 cơ sở; sản xuất hạt dưa, hạt bí, hạt hướng 

dương: 03 cơ sở; sản xuất rượu: 01 cơ sở; sản xuất nước giải khát, nước uống đóng 

chai: 02 cơ sở; sản xuất tinh bột sắn: 01 cơ sở; sản xuất, chế biến trà: 01 cơ sở; sản 

xuất, chế biến trà sữa: 01 cơ sở). 

+ Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 11 cơ sở. 

+ Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 02 cơ sở. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Đã kiểm tra 17 cơ sở, trong đó:  

- 02 cơ sở tạm ngừng hoạt động: 

+ Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Tâm Gia Lai, địa chỉ: 52 

Phạm Ngũ Lão, phường Trà Bá,  thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Trần Thị Bính, địa chỉ: Hẻm 290 Nguyễn Viết Xuân, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- 15 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 

32.000.000đ (Ba mươi hai triệu đồng), cụ thể: 

+ Hộ kinh doanh Trần Duy Nhất (Cơ sở sản xuất bánh Thiên Phúc), địa chỉ: 76A 

Phùng Khắc Khoan, tổ 13, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với 02 

hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, 

đeo khẩu trang; đeo đồng hồ và không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về 

nơi bảo quản thành phẩm, nhà vệ sinh. 

+ Hộ kinh doanh Hồ Công Danh, địa chỉ: 375 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Không bố trí riêng biệt theo quy 

định của pháp luật về nơi bảo quản thành phẩm, nhà vệ sinh.  

+ Hộ kinh doanh cá thể Đặng Thị Huệ (Cơ sở chả chay Ánh Quang), địa chỉ: 

Thôn 1, xã Biển Hồ, 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. 

+ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Linh Giang (Tạp hóa Thanh Hoa), địa chỉ: 03 

Nguyễn Trãi, phường Yên Đỗ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: 

Khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, chế độ vệ sinh. 

+ Công ty TNHH MTV Ngọc Hà – Chính Hoàng, địa chỉ: 96A + 96B Phan Đình 

Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử dụng 

người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không sử dụng 

găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. 

+ Hộ kinh doanh Hoàng Thị Xuân Thảo, địa chỉ: 68 Nguyễn Bá Ngọc, phường 

Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Khu vực chứa đựng, 

kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, chế độ vệ sinh. 

* Đoàn tiến hành test nhanh tại các cơ sở 11 test (06 test hàn the, 05 test phẩm 

màu), kết quả: 11 test đều âm tính (-). 
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Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai, để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch trong giai đoạn cao điểm và tạo điều 

kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nên Đoàn nên tạm ngừng hoạt 

động kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại 12 cơ sở đã được phê duyệt. 

3. Kết luận  

Từ kết quả kiểm tra trên cho thấy 09/15 (chiếm 60%) 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 06/15 (chiếm 40%) 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 32.000.000đ (Ba mươi hai triệu 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 dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu 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); 

- UBND huyện Chư Pưh; 

- UBND các xã Ia Phang, Ia Le, Ia Hrú thuộc 

huyện Chư Pưh 

- 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 
Loại hình/sản 

phẩm 
Nội dung vi phạm 

Hình 

thức xử 

lý 

Số tiền 

 

Ghi chú 

 

01 

Hộ kinh doanh Trần 

Duy Nhất (Cơ sở sản 

xuất bánh Thiên 

Phúc) 

76A Phùng Khắc Khoan, 

tổ 13, phường Yên Đỗ, 

thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất bánh 

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp 

với thực phẩm mà không đội mũ, 

đeo khẩu trang; đeo đồng hồ. 

Quy định tại khoản 1 Điều 9 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ. 

Không bố trí riêng biệt theo quy 

định của pháp luật về nơi bảo 

quản thành phẩm, nhà vệ sinh. 

Quy định tại điểm e khoản 3 

Điều 9  Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ  

Phạt tiền  8.000.000đ  

02 

Hộ kinh doanh Hồ 

Công Danh (Tạp hóa 

Hồng Danh) 

375 Lê Duẩn, phường 

Thắng Lợi, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Mua bán tạp 

hóa 

Không bố trí riêng biệt theo quy 

định của pháp luật về nơi bảo 

quản thành phẩm, nhà vệ sinh. 

Quy định tại điểm e khoản 3 

Điều 9  Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ  

Phạt tiền 6.000.000  

03 

Công ty TNHH sản 

xuất thương mại và 

dịch vụ Phúc Tâm 

Gia Lai 

52 Phạm Ngũ Lão, 

phường Trà Bá,  thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất trà 

sữa 
   

Tạm 

ngừng 

hoạt động 
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04 
Công ty TNHH 

Silom Việt Nam 

12/12 A Sanh, phường 

Hội Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Nhập khẩu 

kem 
Không vi phạm    

05 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Vân 

Anh 

97 Trần Quý Cáp, 

phường Yên Đỗ, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nem, 

chả 
Không vi phạm    

06 
Hộ kinh doanh Lê 

Thái Sơn 

687 Trường Chinh, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất hạt 

dưa, hạt bí 
Không vi phạm    

07 

Hộ kinh doanh cá 

thể Đặng Thị Huệ 

(Cơ sở chả chay Ánh 

Quang) 

Thôn 1, xã Biển Hồ, 

thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai  

Sản xuất chả 

chay 

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  

08 
Hộ kinh doanh Trần 

Thị Bính 

Hẻm 290 Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất hạt 

hướng dương 
   

Tạm 

ngừng 

hoạt động 

09 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Linh 

Giang (Tạp hóa 

Thanh Hoa) 

03 Nguyễn Trãi, phường 

Yên Đỗ, thành phố 

Pleiku,  

tỉnh Gia Lai 

Mua bán tạp 

hóa 

Khu vực chứa đựng, kho bảo 

quản không đầy đủ giá, kệ, chế 

độ vệ sinh. Quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ  

Phạt tiền 6.000.000đ  

10 
Hộ kinh doanh Phan 

Xuân Hòa 

163 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Yên Đỗ, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Chế biến trà Không vi phạm    

11 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 

66 Nguyễn Biểu, tổ 2, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất hạt 

dưa, hạt bí, hạt 

hướng dương 

Không vi phạm    



3 

 

12 

Công ty TNHH 

MTV Ngọc Hà – 

Chính Hoàng 

96A + 96B Phan Đình 

Phùng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống 

Sử dụng người trực tiếp chế biến 

thức ăn mà không đội mũ, đeo 

khẩu trang; không sử dụng găng 

tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm chín, thức ăn ngay. Quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 15 

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

Phạt tiền 4.000.000đ  

13 
Hộ kinh doanh Hồ 

Thị Hồng Hạnh 

527 Ngô Quyền, Thôn 2, 

xã Trà Đa, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Kinh doanh 

tạp hóa 
Không vi phạm    

14 

Hộ kinh doanh 

Hoàng Thị Xuân 

Thảo 

68 Nguyễn Bá Ngọc, 

phường Chi Lăng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

. 

Mua bán tạp 

hóa 

Khu vực chứa đựng, kho bảo 

quản không đầy đủ giá, kệ, chế 

độ vệ sinh. Quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 9  Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ  

Phạt tiền 6.000.000đ  

15 
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Phong 

48/11/8 Phùng Hưng, 

phường Hội Thương,  

thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất nem, 

chả 
Không vi phạm    

16 

Công ty TNHH 

MTV Robot Hoa 

Hồng 

604 Lý Thái Tổ, phường 

Thống Nhất, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nước 

giải khát, 

nước uống 

đóng chai 

Không vi phạm    

17 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Huệ 

34 Phùng Hưng, phường 

Hội Thương,  thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nem, 

chả 
Không vi phạm    
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