
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 2022 

 

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; nước giải khát không cồn; dụng cụ, 

vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-CCATVSTP ngày 27/5/2022 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, nước giải 

khát không cồn, đá thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022, từ ngày 09/6/2021 đến ngày 29/6/2021 

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, nước 

giải khát không cồn, đá thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm; nước giải khát không cồn; dụng cụ, 

vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 ngày 

29/6/2021 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 sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thanh tra theo Quyết 

định số 43/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai: 23 cơ sở (01 doanh nghiệp, 22 hộ kinh doanh), trong đó: 

- Số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai: 16 cơ sở. 

- Số cơ sở sản xuất đá thực phẩm: 03 cơ sở. 

- Số cơ sở sản xuất chai PET: 01 cơ sở. 

- Số cơ sở vừa sản xuất nước uống đóng chai vừa sản xuất nước đá thực 

phẩm: 03 cơ sở. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Đã thanh tra 23/23 cơ sở được phê duyệt theo Quyết định số 43/QĐ-UBND 

ngày 19/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó: 

- 06 cơ sở ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

+ Hộ kinh doanh Đào Văn Thắng, địa chỉ: Hẻm 278 Nguyễn Văn Cừ, P. 

Diên Phú, Pleiku, Gia Lai. 
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+ Hộ kinh doanh cơm gà Vĩnh Hương và sản xuất đá lạnh, nước uống tinh 

khiết, địa chỉ: Thôn 3, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Mai Xuân Toàn, địa chỉ: Làng Nớt, xã Ia Me, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Hoàng Danh Nghi, địa chỉ: Thôn 1, xã Thăng Hưng, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Phạm Duy Dương, địa chỉ: Thôn Quý Đức, xã Ia Trôk, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

+ Hộ kinh doanh Nguyễn Anh Quốc, địa chỉ: Thửa đất 343 Thôn Phú Hà, 

xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

- 17 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vi phạm 05 cơ 

sở, xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với số tiền 14.000.000đ (Mười bốn 

triệu đồng), cụ thể: 

+ Hộ kinh doanh Xuân Lộc, địa chỉ: Làng Groi, xã Kon Thụp, huyện Mang 

Yang, Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm mà không cắt ngắn móng tay. 

+ Hộ kinh doanh Trịnh Thị Thành, địa chỉ: 09/12 Nguyễn Nhạc, phường 

An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Không bố trí riêng 

biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ 

chế, chế biến, đóng gói, nhà vệ sinh, rửa tay, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ 

trợ liên quan. 

+ Hộ kinh doanh Phạm Văn Huy, địa chỉ: Thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, 

huyện Chư Prông, 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 Dương Đình Trọng, địa chỉ: Thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, 

huyện Chư Prông, 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 Lê Thị Viên, địa chỉ: Thôn Qúy Đức, xã Ia Trôk, huyện Ia 

Pa, 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. 

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

Từ kết quả thanh tra trên cho thấy 12/17 cơ sở (chiếm 70,59%) 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 05/17 cơ sở (chiếm 

29,41%) vi phạm đã phát hiện được nêu cụ thể tại mục 2. 
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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 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cơ sở vi phạm với số 

tiền 14.000.000đ (Mười bốn triệu đồng), 05 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; nước giải khát không cồn; dụng 

cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022./. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế (b/c); 

- Các cơ sở được thanh tra; 

- Đăng website Chi cục; 

- Lưu: VT, CTTT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

                    

 

 

 

    Nguyễn Văn Đang  
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DANH SÁCH KẾT QUẢ THANH TRA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM  

(Ban hành kèm theo Kết luận thanh tra số ……/KL-CCATVSTP ngày..…./.…../2022 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 

 

1 
Hộ kinh doanh 

Huỳnh Trà 

46B Nguyễn Trung 

Trực, P.Hội Phú, Pleiku, 

Gia Lai 

Nước đá dùng 

liền Huỳnh Trà 
Không vi phạm Không 0  

2 
Hộ kinh doanh Đào 

Văn Thắng 

Hẻm 278 Nguyễn Văn 

Cừ, P. Diên Phú, Pleiku, 

Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
   

Ngừng 

hoạt 

động 

3 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hồng Thiên 

480 Lê Duẩn, phường 

Thắng Lợi, Pleiku, Gia 

Lai 

Nước đá dùng 

liền Hồng Thiên 
Không vi phạm Không 0  

4 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thiện 

Thanh 

Thôn Tiên Sơn, xã Tân 

Sơn, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Nước uống đóng 

chai Aquaco 

Fresh Water 

Không vi phạm Không 0  

5 

Công ty TNHH  

MTV Khang Thành 

Gia Lai 

68 Tôn Thất Thuyết, 

phường Hoa Lư, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Phôi nhựa PET Không vi phạm Không 0  

6 

Hộ kinh doanh cơm 

gà Vĩnh Hương và 

sản xuất đá lạnh, 

nước uống tinh khiết 

Thôn 3, xã Ia Krái, 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
   

Ngừng 

hoạt 

động 

7 
Hộ kinh doanh 

Dương Đình Trọng 

Thôn Bắc Thái, xã Ia 

Lâu, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

Nước uống đóng 

chai Hòa Bình 

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 

Phạt tiền 2.000.000đ 
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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 

8 
Hộ kinh doanh Mai 

Xuân Toàn 

Làng Nớt, xã Ia Me, 

huyện Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
   

Ngừng 

hoạt 

động 

9 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đăng 

Nhuận 

Làng Tu 1, xã Ia Ga, 

huyện Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 

Nước uống đóng 

chai Sông Lam 
Không vi phạm Không 0  

10 
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Huy 

Thôn Hoàng Ân, xã Ia 

Phìn, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 

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 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 2.000.000đ  

11 

Hộ kinh doanh nước 

đóng bình, đóng chai 

Ly Na 

39 Hùng vương, thị trấn 

Chư Prông, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
Không vi phạm Không 0  
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12 
Hộ kinh doanh 

Hoàng Danh Nghi 

Thôn 1, xã Thăng Hưng, 

huyện Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
   

Ngừng 

hoạt 

động 

13 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Anh Quốc 

Thửa đất 343 Thôn Phú 

Hà, xã Ia Blứ, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 

Fami 

   

Ngừng 

hoạt 

động 

14 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Anh 

Lô số 64 đường tuyến 2, 

thôn Đồng Tâm, xã Ia 

Din, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai 

Nước đá dùng 

liền và đá bảo 

quản thực phẩm 

Không vi phạm Không 0  

15 
Hộ kinh doanh Phạm 

Duy Dương 

Thôn Quý Đức, xã Ia 

Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 

Thảo Nguyên 

   

Ngừng 

hoạt 

động 

16 
Hộ kinh doanh Lê 

Thị Viên 

Thôn Qúy Đức, xã Ia 

Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất nước 

đá dùng liền và 

đá bảo quản 

thực phẩm 

(Trường Hải) 

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 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 2.000.000đ 

 

17 
Hộ kinh doanh Xuân 

Lộc 

Làng Groi, xã Kon 

Thụp, huyện Mang 

Yang, Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai, 

đá dùng liền 

Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm mà không cắt ngắn móng 

tay. Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi 

Phạt tiền 2.000.000đ 
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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 

18 

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh nước uống 

đóng chai Bảo Huy 

(Đak Water) 

230A Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Kong Dơng, H. 

Mang Yang, Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
Không vi phạm Không 0 

 

19 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Nhất Thanh 

Thôn An Hòa, xã Phú 

An, huyện Đăk Pơ, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
Không vi phạm Không 0 

 

20 
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Quyến 

Thôn An Quý, xã Phú 

An, huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai 

Nước uống đóng 

chai Ngọc Linh 
Không vi phạm Không 0 

 

21 
Cơ sở sản xuất nước 

sạch Minh Vương 

Tổ 3, phường Ngô Mây, 

thị xã An Khê, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai 
Không vi phạm Không 0  

22 
Hộ kinh doanh Trịnh 

Thị Thành 

09/12 Nguyễn Nhạc, 

phường An Phú, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai 

Nước uống đóng 

chai water for 

life 

Không bố trí riêng biệt theo quy định 

của pháp luật về nơi bảo quản nguyên 

liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, 

đóng gói, nhà vệ sinh, rửa tay, thay đồ 

bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên 

quan. Quy định tại điểm e 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 

Phạt tiền 6.000.000đ 
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23 

Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất nước đá 

Chơ Long 

Làng Brưl, xã Chơ 

Glong, huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất nước 

uống đóng chai, 

đá dùng liền 

Không vi phạm Không 0 

 

 


