
 UBND TỈNH GIA LAI 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 193/QĐ-UBND NGÀY 14/4/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KL-ĐKT Gia Lai, ngày      tháng     năm 2022 

 

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 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, từ ngày 

19/4/2022 đến ngày 13/5/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định trên đã tiến hành 

kiểm tra tại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh (có danh 

sách các cơ sở được kiểm tra kèm theo).  

Thực hiện Công văn số 1884/VP-KGVX ngày 17/6/2022 của Văn phòng Uỷ 

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 2022. 

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 của Trưởng đoàn kiểm 

tra ngày 17/5/2022, 

Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 14/4/2022  

kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

Tổng số cơ sở được phê duyệt kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2022 theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 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 2022 là 

29 cơ sở, trong đó: 

+ Số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: 18 cơ sở (sản xuất thực phẩm bổ 

sung: 02 cơ sở; sản xuất nem, chả, xúc xích: 03 cơ sở; sản xuất pate, chà bông, 

heo một nắng: 02 cơ sở; sản xuất kẹo đậu phụng: 01 cơ sở; sản xuất kem: 01 cơ 

sở; sản xuất nước uống đóng chai: 01 cơ sở; sản xuất bún, phở: 04 cơ sở; sản 

xuất bánh hỏi: 01 cơ sở; sản xuất bánh ướt: 01 cơ sở; sản xuất rượu: 01 cơ sở; 

sản xuất bột gia vị: 01 cơ sở). 

+ Số cơ sở kinh doanh tạp hóa: 04 cơ sở. 

+ Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 07 cơ sở. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Đã kiểm tra 29 cơ sở, trong đó:  

- 10 cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt động: 
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+ Dịch vụ ăn uống lưu động Khải Hoàn, địa chỉ: 110 Nguyễn Viết Xuân, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

 + Hộ kinh doanh Trần Thị Bé, địa chỉ: 35 Sư Vạn Hạnh, phường Hội 

Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, sản xuất các sản phẩm từ thịt (xúc xích, 

gà, heo xông khói, nem, chả). 

+ Nhà hàng Chí Thành (Dịch vụ ăn uống lưu động), địa chỉ: 295 Tôn Đức 

Thắng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

+ Nhà hàng Sáu Nhành (Dịch vụ ăn uống lưu động), địa chỉ: 96 Ngô 

Quyền, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

+ Nhà hàng Quốc Lệ (Dịch vụ ăn uống lưu động), địa chỉ: 217 Tôn Đức 

Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Hoàng Hưng (Dịch vụ ăn uống lưu động), địa chỉ: Thôn 

Hoàng Tiên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Thảo, địa chỉ: Thông Lâm Tôk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, sản xuất thịt Brong một nắng. 

+ Hộ kinh doanh Phạm Hữu Chính, địa chỉ: Làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, sản xuất kem. 

+ Hộ kinh doanh Lê Thị Thanh Thảo, địa chỉ: 1276 Quang Trung, phường 

Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, sản xuất kẹo đậu phụng. 

+ Hộ kinh doanh Đoàn Thị Mười, địa chỉ: 300 Quang Trung, thị trấn 

Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, sản xuất bánh hỏi. 

- 01 cơ sở chưa đi vào hoạt động sản xuất: Công ty TNHH MTV Sinh học 

Minh Hoàng Gia Lai, địa chỉ: Lô H7, khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai, sản xuất rượu. 

- 18 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 07 cơ sở vi 

phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 07 cơ sở 

với số tiền 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng), cụ thể: 

+ Hộ kinh doanh Bùi Thị Xuân Mai, địa chỉ: 181 Phan Đình Giót, thành 

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

với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. 

+ Dịch vụ tiệc cưới Hoàng Lan, địa chỉ: Thôn 1, xã Chư Á, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có 

côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. 

+ Hộ kinh doanh Mạc Văn Hoàn, địa chỉ: Thôn 1, xã IaNhin, huyện 

ChưPăh, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. 

+ Hộ kinh doanh Bùi Xuân Nam, địa chỉ: Tổ dân phố 3 (43-45-47 Phan 

Đình Phùng), thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: 
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Nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại 

xâm nhập. 

+ Dịch vụ tiệc cưới lưu động Phố Núi, địa chỉ: Thôn Hoàng Yên, xã Ia 

Phìn, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Nơi chế biến, kinh 

doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. 

+ Hộ kinh doanh Trần Thị Hiếu (Tạp hoá Bình Hiếu), địa chỉ: 19 Hai Bà 

Trưng, tổ dân phố 6, thị trấn Kbang, huyện Kbang, 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. 

+ Hộ kinh doanh nem, chả Ba Thái chợ huyện, địa chỉ: 38 Trần Quang 

Diệu, tổ 14, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: 

Không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. 

3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành kiểm tra 

Dịch covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ 

sở nên trong quá trình kiểm tra có 10/29 cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, 01 cơ sở chưa đi vào hoạt động sản xuất. 

Từ kết quả kiểm tra trên cho thấy 11/18 cơ sở (chiếm 61,11%) 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 đó, có 07/18 (chiếm 38,89%) 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 – Trưởng 

đoàn kiểm tra đã ban hành 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 

cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 16.000.000đ (Mười sáu 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 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022./. 

Nơi nhận:  
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);                                                                                                                                                         
- Các cơ sở được kiểm tra; 

- Đăng website Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, ĐKT. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ATVSTP 

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 số ……/KL-ĐKT ngày.…./…../2022 của Trưởng đoàn kiểm tra)  

Stt Tên cơ sở Địa chỉ 
Tên sản 

phẩm/Loại hình 
Nội dung vi phạm 

Hình 

thức xử 

lý 

Số tiền 
Ghi 

chú 

01 

Công ty cổ phần 

phát triển dược 

liệu Gia Lai 

Thôn 2, xã Chư Á, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất thực 

phẩm bổ sung 
Không vi phạm 

  

 

02 
HKD Bùi Thị 

Xuân Mai 

181 Phan Đình Giót, 

thành phố Pleiku, Gia 

Lai 

Sản xuất bún 

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm mà không mang đầy đủ 

bảo hộ lao động theo quy định. Quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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 và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Phạt tiền 2.000.000  

03 

Công ty TNHH 

MTV sinh học 

Minh Hoàng 

Gia Lai 

Lô H7, Khu Công 

nghiệp Trà Đa, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất rượu 

   Chưa 

đi vào 

hoạt 

động 

04 
Dịch vụ tiệc 

cưới Hoàng Lan 

Thôn 1, xã Chư Á, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động (thuộc 

đối tượng không 

cấp giấy chứng 

Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản 

có côn trùng, động vật gây hại xâm 

nhập. Quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-

Phạt tiền 2.000.000  



 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, nguy 

cơ mất ATTP cao) 

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về an toàn thực phẩm. 

05 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động Khải 

Hoàn 

110 Nguyễn Viết 

Xuân, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động (thuộc 

đối tượng không 

cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, nguy 

cơ mất ATTP 

cao). 

   

Ngừng 

hoạt 

động 

06 
HKD Trần Thị 

Bé 

35 Sư Vạn Hạnh, 

phường Hội Thương, 

Tp. Pleiku, Gia Lai 

Chế biến các sản 

phẩm từ thịt (Xúc 

xích, gà, heo xông 

khói, nem chả) 

   
Ngừng 

hoạt 

động 

07 

Nhà hàng Chí 

Thành (Dịch vụ 

ăn uống lưu 

động) 

295 Tôn Đức Thắng, 

xã Biển Hồ, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động (thuộc 

đối tượng không 

cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, nguy 

cơ mất ATTP 

cao). 

   

Ngừng 

hoạt 

động 

08 

Nhà hàng Sáu 

Nhành (Dịch vụ 

ăn uống lưu 

động) 

96 Ngô Quyền, xã 

Biển Hồ,Tp. Pleiku, 

Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động (thuộc 

đối tượng không 

cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, nguy 

cơ mất ATTP cao) 

   

Ngừng 

hoạt 

động 



 

09 

Nhà hàng Quốc 

Lệ (Dịch vụ tiệc 

cưới lưu động) 

217 Tôn Đức Thắng, 

xã Biển Hồ, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động (thuộc 

đối tượng không 

cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, nguy 

cơ mất ATTP cao) 

   

Ngừng 

hoạt 

động 

10 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

Thửa 108, tờ 32, Khu 

QH Cụm Công 

nghiệp Diên Phú, xã 

Diên Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Chà bông, pa tê 

Nguyên Việt 
Không vi phạm 

  

 

11 
Hộ kinh doanh 

Hồ Thị Tuyết 

900 Hùng Vương, 

Thị trấn Chư Sê, 

huyện Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai. 

Tạp hóa Không vi phạm 

  

 

12 

Dịch vụ tiệc 

cưới lưu động 

Phố Núi 

Thôn Hoàng Yên, xã 

Ia Phìn, H. Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động (thuộc 

đối tượng không 

cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, nguy 

cơ mất ATTP 

cao). 

Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản 

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 thực phẩm. 

Phạt tiền 2.000.000  

13 

Hộ kinh doanh 

Hoàng Hưng 

(Dịch vụ tiệc 

cưới lưu động 

Hoàng Hưng) 

Thôn Hoàng Tiên, xã 

Ia Phìn, H. Chư 

Prông, Gia Lai 

Dịch vụ ăn uống 

lưu động 

   
Tạm 

ngừng 

hoạt 

động 



 

14 

Công ty TNHH 

MTV Anh 

Mạnh - Gia Lai 

Làng Khop, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, 

Gia Lai 

Sản xuất nước đá 

dùng liền, nước 

uống đóng chai 

(Gia Nhi) 

Không vi phạm 

  

 

15 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thanh 

Thảo 

Thôn Lâm Tôk, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai 

Thịt lợn Brong 

một nắng 

   Ngừng 

hoạt 

động 

16 
Hộ kinh doanh 

Bùi Xuân Nam 

43 Phan Đình Phùng, 

thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, Gia 

Lai 

Tạp hóa 

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-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm. 

Phạt tiền 2.000.000  

17 
Hộ kinh doanh 

Mạc Văn Hoàn 

Thôn 1, xã Ia Nhin, 

huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 

Bún tươi Hoàn 

Tấm 

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm mà không mang đầy đủ 

bảo hộ lao động theo quy định. Quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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 và 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 

Phạt tiền 2.000.000  



 

18 

Hộ kinh doanh 

Phạm Hữu 

Chính 

Làng Tuêk, xã Đăk 

Tơ Ver, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

Kem By by 

   Ngừng 

hoạt 

động 

19 
Hộ kinh doanh 

Đông Y Phổ Lợi 

28 Trần Quang Diệu, 

phường An Phú, Tx. 

An Khê, Gia Lai 

Sản xuất Thực 

phẩm bổ sung 
Không vi phạm 

  

 

20 
Hộ kinh doanh 

Năm Diệu 

31 Trần Quang Diệu, 

P.An Phú, Tx. An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nem, chả Không vi phạm 

  

 

21 

Hộ kinh doanh 

nem chả Ba 

Thái - Chợ 

huyện 

38 Trần Quang Diệu, 

phường An Phú, thị 

xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai 

Chả lụa chợ huyện 

Ba Thái 

Không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi 

kinh doanh thực phẩm đã qua chế 

biến. Quy định tại điểm c khoản 3 

Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-

CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

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 và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Phạt tiền 4.000.000  

22 

Hộ kinh doanh 

Lê Thị Thanh 

Thảo 

1276 Quang Trung, 

phường Tây Sơn, thị 

xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai 

Kẹo đậu phụng 

Nghĩa Lợi 

   
Ngừng 

hoạt 

động 

23 
HKD Trần Thị 

Thảo đổi tên 

thành HKD 

19 Hai Bà Trưng, thị 

trấn Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 

Tạp hóa 
Nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản 

thực phẩm bị côn trùng, động vật gây 

hại xâm nhập. Quy định tại điểm a 

Phạt tiền 2.000.000  



 

Trần Thị Hiếu 

(Tạp hóa Bình 

Hiếu) 

khoản 2 Điều 14 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. 

24 

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Giang 

(Tạp hóa Mỹ 

Ngọc) 

83 Phan Bội Châu, 

thị trấn Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 

Tạp hóa Không vi phạm 

  

 

25 

Hộ kinh doanh 

Trịnh Quốc Đạt 

(Phương Đạt) 

Tổ 3, thị trấn Kbang, 

H. Kbang, Gia Lai 
Sản xuất bún tươi Không vi phạm 

  

 

26 
Hộ kinh doanh 

Đoàn Thị Mười 

300 Quang Trung, thị 

trấn Kbang, H. 

Kbang, Gia Lai 

Sản xuất bánh hỏi 

   Ngừng 

hoạt 

động 

27 

Hộ kinh doanh 

Tâm Bá  (Cơ sở 

sản xuất bánh 

ướt Tâm Bá) 

Đường Lê Văn Tám, 

tổ dân phố 6, thị trấn 

Kbang, huyện Kbang, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất bánh ướt Không vi phạm 

  

 

28 
Xưởng bún 

Ngọc Toản 

158 Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Kon Dơng, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất bún, phở Không vi phạm 

  

 

29 
Công ty TNHH 

MTV Agri Food 

Thôn Gia Yên, xã An 

Trung, huyện Kong 

Chro, tỉnh Gia Lai 

Bột Gia vị Trung 

Nguyên 
Không vi phạm 
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