
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

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

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

theo đơn phản ánh của người dân 

 

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-SYT ngày 20/6/2022 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Gia Lai về việc thanh tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống theo đơn phản ánh của người dân, ngày 23/6/2022 Đoàn thanh tra theo 

Quyết định nói trên đã tiến hành thanh tra tại Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

Hồng (Hương Sơn 2), địa chỉ: 122 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống theo đơn phản ánh của người dân ngày 24/6/2022 của 

Trưởng đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

Tổng số cơ sở được thanh tra: 01 cơ sở. 

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Hồng (Hương Sơn 2), địa chỉ: 122 Lê Duẩn, 

phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Chủ cơ sở: Nguyễn Ngọc Hồng. 

- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Quy mô phục vụ: < 150 suất/lần phục vụ. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện số 33/2021/ATTP-CNĐK do UBND 

thành phố Pleiku cấp ngày 06/5/2021. 

- Số người lao động: 03 người. Trong đó: trực tiếp: 03 người, gián tiếp: 0 

người. 

2. Kết quả Thanh tra 

Tại thời điểm thanh tra Đoàn ghi nhận cơ sở đang hoạt động kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, không có hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. 

- Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Cơ sở có đầy đủ các hồ sơ 

pháp lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 39A8005902 do phòng Tài 

chính – Kế hoạch UBND thành phố Pleiku cấp ngày 25/4/2016. 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 

33/2021/ATTP-CNĐK do UBND thành phố Pleiku cấp ngày 06/5/2021. 
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+ Giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sơ chế, chế biến 

thực phẩm (có 03/03 giấy). 

+ Danh sách tham gia tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (có 03/03 

người). 

+ Có hợp đồng về nguồn gốc, xuất xứ của các loại nguyên liệu thực phẩm. 

- Về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người: Địa điểm 

cách xa nguồn gây ô nhiễm, có sự cách biệt giữa các khu vực như chế biến, kinh 

doanh; có đầy đủ trang thiết bị dụng cụ phục vụ kinh doanh, không thôi nhiễm 

vào thực phẩm; người tham gia chế biến đảm bảo điều kiện về kiến thức, sức 

khỏe và thực hành. Tuy nhiên, cơ sở vẫn có hành vi vi phạm: Cống rãnh thoát 

nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín. 

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

Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Hồng có 01 hành vi vi phạm: Cống rãnh thoát 

nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín. Quy định tại điểm b 

khoản 6 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. 

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 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở vi phạm với số 

tiền xử phạt là 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). 

5. Kiến nghị biện pháp xử lý: không. 

Trên đây là Kết luận thanh tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phản ánh của người dân./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP - Trưởng 

đoàn thanh tra; 

- Cơ sở được thanh tra; 

- Đăng website Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, CCATVSTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đình Tuấn 
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