
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ 

AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH GIA LAI 

ĐOÀN KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

06/QĐ-BCĐLNVSATTP NGÀY 18/8/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

 

Số: 06/KL-ĐKTD Gia Lai, ngày      tháng 9 năm 2022 
 

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

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

trong dịp tết Trung thu năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 18/8/2022 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 Trung thu năm 2022, từ ngày 24/8/2022 đến ngày 13/9/2022, Đoàn 

kiểm tra theo Quyết định nói trên đã làm việc với 03 Ban Chỉ đạo liên ngành về 

an toàn thực phẩm (BCĐLNATTP) tuyến xã, 03 BCĐLNATTP tuyến huyện và 

kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh (kèm theo danh sách các cơ sở); 

Thực hiện Công văn số 2990/VP-KGVX ngày 19/9/2022 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 dịp tết Trung thu năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 04/BC-ĐKT ngày 15/9/2022 của Đoàn kiểm tra về kết 

quả kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 

2022, 

Trưởng đoàn kiểm tra Quyết định số 06/QĐ-BCĐLNVSATTP ngày 

18/8/2022 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh kết luận như sau: 

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

1. Kết quả làm việc 

Từ ngày 24/8/2022 đến ngày 13/9/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc 

với xã Chơ Glong thuộc huyện KongChro và BCĐLNATTP huyện KongChro; 

BCĐLNATTP xã Ia Blứ thuộc huyện ChưPưh và BCĐLNATTP huyện 

ChưPưh; BCĐLNATTP xã Biển Hồ thuộc thành phố Pleiku và BCĐLNATTP 

thành phố Pleiku về công tác quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương. 

1.1. Đối với BCĐLNATTP tuyến huyện (ChưPưh, KongChro và thành phố 

Pleiku) 

- 03/03 BCĐLNATTP huyện, thành phố đã kịp thời tham mưu UBND 

huyện, thành phố ban hành Quyết định kiện toàn BCĐ theo quy định, đã ban 

hành Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo 

ATTP. 

- Công tác chỉ đạo: đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về an 
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toàn thực phẩm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong năm 2022,  

huyện Chư Pưh và thành phố Pleiku chưa kiểm tra, hướng dẫn BCĐLNATTP 

tuyến xã. 

 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ATTP trong các đợt cao điểm 

như: xe loa lưu động, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình và 

loa truyền thanh tại các xã, thị trấn, treo băng ôn, khẩu hiệu; các tổ chức đoàn 

thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội thanh niên, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam đã tham gia triển khai tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân 

quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các văn bản pháp luật về ATTP.   

- Công tác thanh tra, kiểm tra: 03/03 huyện, thành phố đã xây dựng kế 

hoạch triển khai và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bảo bảo ATTP trong các 

đợt cao điểm. Trong đó, thành phố Pleiku đã thực hiện tốt công tác kiểm tra 

trong các đợt cao điểm, thực hiện tốt việc giám sát các sự kiện lễ, hội trên địa 

bàn thành phố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; huyện Kong Chro và Chư 

Pưh qua kiểm tra đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi 

phạm nhưng không xử lý, chủ yếu nhắc nhở. 

- Công tác thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn huyện chưa đầy đủ, chưa theo lĩnh vực ngành và phân cấp quản lý.  

- Tình hình ngộ độc thực phẩm: Năm 2022, có 02/03 huyện, thành phố xảy 

ra vụ ngộ độc thực phẩm: 01 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Tung Đao, xã 

Ia Dreng, huyện Chư Pưh với 70 người ăn, 28 người mắc, 28 người đi viện, 

không có người tử vong, thức ăn nguyên nhân: bún nấu sẵn bảo quản ở nhiệt độ 

thường với thời gian dài; 01 vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Làng Kliêt – H’ôn, 

xã Đăk Song, huyện Kong Chro với 03 người ăn, 03 người mắc, 02 người đi 

viện, 01 người tử vong, thức ăn nguyên nhân: Côn trùng Ban Miêu mình đen 

đầu đỏ. 

- Công tác triển khai đảm bảo ATTP tết Trung thu năm 2022: 03/03 huyện, 

thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai và Quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra liên ngành bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2022. 

1.2. Đối với BCĐLNATTP các xã (Ia Blứ, Chơ Glong, Biển Hồ) 

- 03/03 xã đã kiện toàn BCĐLNATTP và ban hành Quy chế làm việc của 

BCĐLNATTP, tuy nhiên xã Ia Blứ kiện toàn BCĐ chưa đúng quy định (do Phó 

Chủ tịch UBND làm Trưởng ban và chưa phân công công chức Văn hóa – Xã 

hội làm Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo); 02/03 xã (Ia Blứ, Chơ Glong) chưa 

triển khai họp BCĐLNATTP định kỳ 06 tháng/lần. 

- Hoạt động thông tin, truyền thông: chủ yếu thông qua các hình thức treo 

băng rôn, khẩu hiệu, loa đài phát thanh địa phương. 

- Các đoàn kiểm tra ATTP xã chưa thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm, chủ yếu nhắc nhở. 
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- Công tác thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 03/03 xã đã 

thực hiện công tác thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn nhưng chưa đầy đủ.  

- 02/03 xã (Ia Blứ, Chơ Glong) chưa triển khai hướng dẫn, đẩy mạnh ký 

cam kết đối với các cơ sở sản xuất nông lâm, thuỷ sản ban đầu nhỏ lẻ trên địa 

bàn xã. 

- Công tác triển khai đảm bảo ATTP tết Trung thu năm 2022: 02/03 xã đã 

ban hành kế hoạch triển khai và Quyết định kiểm tra tết Trung thu năm 2022; xã 

Ia Blứ chưa ban hành kế hoạch triển khai và Quyết định kiểm tra tết Trung thu 

năm 2022. 

2. Nhận xét, đánh giá  

- BCĐLNATTP huyện, thành phố chưa thường xuyên theo dõi, tập huấn, 

kiểm tra hoạt động BCĐLNATTP tuyến xã. 

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

quyết liệt. 

- Nguồn nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về ATTP từ tuyến huyện 

đến tuyến xã còn mỏng, hoạt động kiêm nhiệm không chuyên sâu, lại thường 

xuyên thay đổi, trình độ chuyên môn còn hạn chế dẫn đến việc tham mưu, tổ 

chức triển khai công tác quản lý ATTP chưa hiệu quả, kịp thời; chưa thường 

xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý ATTP và 

xử lý vi phạm hành chính. 

- Công tác thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm của từng ngành 

và theo phân cấp quản lý (cả tuyến huyện và xã) chưa đầy đủ dẫn đến công tác 

quản lý nhà nước về ATTP còn bỏ sót, chưa chặt chẽ. 

- Các đoàn kiểm tra ATTP tuyến huyện, xã chưa thực hiện xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm, chủ yếu nhắc nhở. 

- Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cam kết đảm bảo 

ATTP vẫn còn hạn chế. 

3. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với các BCĐLNATTP huyện, xã 

- BCĐLNATTP tuyến huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn 

BCĐLNATTP các xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- BCĐLNATTP huyện, xã 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. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trong quá trình thanh tra, 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. 
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- Tăng cường công tác truyền thông với đa dạng các hình thức và đi sâu 

vào các chuyên đề về an toàn thực phẩm, chủ động nhận diện các mối nguy để 

cảnh báo cho người dân, người tiêu dùng biết sử dụng thực phẩm an toàn.  

- 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 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ 

lẻ. 

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

1. Khái quát chung 

Tổng số cơ sở được phê duyệt kiểm tra trong đợt tết Trung thu 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 34 cơ sở, trong đó: 

+ Số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: 23 cơ sở (sản xuất bánh: 14 cơ sở; 

sản xuất nem, chả: 02 cơ sở; sản xuất nước uống đóng chai: 01 cơ sở; sản xuất 

chuối sấy: 01 cơ sở; sản xuất chuối ép: 01 cơ sở; sản xuất hạt dưa: 01 cơ sở; sản 

xuất nước chanh dây: 01 cơ sở; sản xuất trà sâm Linh Chi: 01 cơ sở; sản xuất sợi 

phở: 01 cơ sở). 

+ Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 05 cơ sở. 

+ Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 06 cơ sở. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Đã kiểm tra 34 cơ sở, trong đó:  

- 09 cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt động: 

+ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dịu, địa chỉ: Thôn Phú Bình, xã IaLe, huyện 

ChưPưh, tỉnh Gia Lai, sản xuất nước uống đóng chai. 

+ Hợp tác xã Hạc giấy từ thiện ChưPưh, địa chỉ: Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, 

huyện ChưPưh, tỉnh Gia Lai, sản xuất chuối ép. 

+ Cơ sở bánh mì Phước Lộc II, địa chỉ: Ngã ba Nam Đạt, xã Đak Djrăng, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, sản xuất bánh. 

+ Dịch vụ ăn uống lưu động Anh Vũ, địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đăk 

Pơ, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai. 

+ Dịch vụ tiệc cưới Thiên Nga, địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 2, 

phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, dịch vụ ăn uống. 

+ Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Thiên đường – An Khê, địa chỉ: 01 Quang 

Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, dịch vụ ăn uống. 

+ Hộ kinh doanh Phạm Thị Giang, địa chỉ: 83 Phan Bội Châu, thị trấn 

Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, kinh doanh tạp hoá. 
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+ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ, địa chỉ: 34 Phùng Hưng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai, sản xuất nem, chả. 

+ Công ty TNHH MTV Thảo mộc Đại Ngàn, địa chỉ: Thôn 1, xã Sơ Pai, 

huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, sản xuất Trà sâm Linh Chi. 

- 25 cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 10 cơ sở vi 

phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 10 cơ sở 

với số tiền 39.8000.000đ (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng), cụ thể: 

+ Hộ kinh doanh Trương Thị Bích Ngọc, địa chỉ: 104 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Sử 

dụng phụ gia thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định 

nhưng đã quá thời hạn sử dụng. 

+ Công ty TNHH Một thành viên PCT (cơ sở sản xuất bánh Cường Phát), 

địa chỉ: 80 Trường Chinh, 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. 

+ Hộ kinh doanh Trần Duy Nhất, địa chỉ: 76A Phùng Khắc Khoan, phường 

Yên Đỗ, 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. 

+ Hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên, địa chỉ: 129 Bà Triệu, phường Phù 

Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Không có ủng hoặc 

giày dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm. 

+ Hộ kinh doanh Phạm Thị Bích Hà, địa chỉ: 284 Wừu, tổ dân phố 5, thị 

trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: Vi phạm quy 

định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực 

phẩm. 

+ Cơ sở sản xuất bánh Đức Phát (Hộ kinh doanh Trần văn Đức), địa chỉ: 

334 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện IaGrai, 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. 

+ Tạp hoá Vy Hải (Hộ kinh doanh Vy Văn Hải), địa chỉ: 228A Trần Hưng 

Đạo, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai với hành vi vi phạm: 

Kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hoá là thực phẩm có 

giá trị dưới 1.000.000 đồng. 

+ Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ: 1041 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh 

Gia Lai với hành vi vi phạm: Không có ủng hoặc giày, dép sử dụng riêng trong 

khu vực sản xuất thực phẩm. 

+ Hộ kinh doanh Phan Thị Gái (Dịch vụ tiệc cưới lưu động Hạnh Huệ), địa 

chỉ: 776/15 Quang Trung, phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai với 

hành vi vi phạm: Cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng; không 

được che kín. 
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+ Hộ kinh doanh Lương Văn Kiền, địa chỉ: 170 Phạm Ngọc Thạch, phường 

Đống Đa, 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. 

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

Từ kết quả kiểm tra cho thấy có đến 09/34 cơ sở ngừng/tạm ngừng hoạt 

động, có 15/25 cơ sở (chiếm 60%) 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 10/25 cơ sở (chiếm 40%) vi phạm về an toàn thực phẩm đã 

phát hiện được nêu tại mục 2.II 

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 10 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở vi phạm với 

tổng số tiền xử phạt là 39.800.000đ (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn 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 Trung thu 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);   

- Sở Y tế (b/c);                                                                                                                                                       
- Các cơ sở được kiểm tra; 

- Đăng website Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, ĐKT. 

TRƢỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƢỞNG 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 kiểm tra 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 

Hộ kinh doanh Hồ Chi 

Thu (Cơ sở sản xuất 

bánh Mai Thu) 

147 Phan Đình 

Phùng, Tp. Pleiku, 

Gia Lai 

Sản xuất, 

kinh doanh 

bánh; kinh 

doanh phụ 

gia 

Không vi phạm 

   

02 

Công ty TNHH dịch vụ 

và thương mại MeSa- 

Chi nhánh Gia Lai 

40B Hùng Vương, 

Phường IaKring, 

Tp.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai. 

Dịch vụ ăn 

uống 
Không vi phạm 

   

03 

Hộ kinh doanh Trương 

Thị Bích Ngọc (Bánh 

mỳ Trọng Đạt) 

104 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Diên 

Hồng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất, 

kinh doanh 

bánh mỳ, 

chả lụa 

Sử dụng phụ gia thực phẩm thuộc 

danh mục được phép sử dụng theo 

quy định nhưng đã quá thời hạn sử 

dụng.  Quy định tại khoản 1 Điều 5 

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 

Phạt 

tiền 
15.000.000 

Tịch thu 

và tiêu 

hủy 

tang vật 

vi phạm 

04 
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Sơn 

04/30/3/4 Tuệ 

Tĩnh, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

bánh trung 

thu 

Không vi phạm 

   

05 

Công ty TNHH MTV 

PCT (Cơ sở sản xuất 

bánh Cường Phát) 

80 Trường Chinh, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

bánh 

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 

Phạt 

tiền 
4.000.000 

 



2 

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 

06 

Công ty cổ phần 

thương mại Gia Lai 

(Comexim Gia Lai) 

56 Lê Lợi, P. Hội 

Thương, Thành 

phố Pleiku, Gia 

Lai 

Kinh doanh 

hàng công 

nghệ phẩm 

Không vi phạm 

   

07 

Hộ kinh doanh Hàn Hải 

Thọ (Cơ sở sản xuất 

bánh mì Vĩnh Lợi) 

05A Quang Trung, 

Tp. Pleiku, Gia Lai 

Sản xuất 

bánh 
Không vi phạm 

   

08 
Hộ kinh doanh Trần 

Thị Tuyết Mai 

08/02 Hai Bà 

Trưng, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Bánh mì 

ngọt Tân 

Thiên 

Không vi phạm 

   

09 

Hộ kinh doanh Trần 

Duy Nhất (Bánh Thiên 

Phúc) 

76A Phùng Khắc 

Khoan, phường 

Yên Đỗ, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

Sản xuất 

bánh 

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 

Phạt 

tiền 
2.000.000 

 



3 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế 

10 
Hộ kinh doanh Phạm 

Quốc Thái 

20B Đinh Tiên 

Hoàng, Tp. Pleiku, 

Gia Lai 

Sản xuất 

bánh 
Không vi phạm 

   

11 

Hộ kinh doanh Ngô 

Thái Vũ (Bánh Tân 

Phát) 

48B Trần Nhật 

Duật, P.IaKring, 

Pleiku, Gia Lai 

Sản xuất 

bánh 
Không vi phạm 

   

12 

Hộ kinh doanh cá thể 

Quách Thị Thúy Nga 

(Tạp Hóa Nga Đông) 

77 Hoàng Văn 

Thụ, thành phố 

Pleiku, Gia Lai 

Tạp hóa Không vi phạm 

   

13 
Hộ kinh doanh Y Thị 

Kim Liên 

129  Bà Triệu, Phù 

Đổng, Tp.Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai. 

Chuối sấy 

Kim Liên 

Không có ủng hoặc giày dép sử dụng 

riêng trong khu vực sản xuất thực 

phẩm.  Quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 9 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 

Phạt 

tiền 
4.000.000 

 

14 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thúy Hằng 

34 Cách Mạng 

Tháng Tám, 

phường Hoa Lư, 

TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Bánh mì 

mặn Đại 

Phú 

Không vi phạm 

   

15 

Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Bích Hà (Tạp hóa 

Bích Hà) 

248 Wừu, thị trấn 

Đak Đoa, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 

Tạp hóa 

Vi phạm quy định của pháp luật về 

điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong bảo quản thực phẩm. 

Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 

của  Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

Phạt 

tiền 
2.000.000 

 



4 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm 

16 

Hộ kinh doanh Trần 

Văn Đức (Cơ sở sản 

xuất bánh Đức Phát) 

334 Hùng Vương , 

thị trấn Ia Kha, 

huyện Ia Grai, Gia 

Lai 

Sản xuất 

bánh 

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 
2.000.000 

 

17 
Hộ kinh doanh Tiệm 

bánh Gia Phú 

78 Hùng Vương, 

thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai 

Bánh mì 

ngọt Gia 

Phú 

Không vi phạm 

   

18 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Dịu 

Thôn Phú Bình, xã 

IaLe, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai 

Nước uống 

đóng chai Ia 

Le 

 

  Ngừng 

hoạt 

động 

19 
Hợp tác xã Hạc giấy Từ 

thiện Chư Pưh 

Thôn Tao Kó, xã 

Ia Rong, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai 

Sản xuất 

Chuối ép, 

mũ trôm, 

đậu đen 

xanh lòng 

rang sẵn 

 

  

Ngừng 

hoạt 

động 
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20 
Hộ kinh doanh Vy Văn 

Hải (Tạp hóa Vy Hải) 

228A Trần Hưng 

Đạo, thị trấn Kon 

Dơng, huyện 

Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 

Tạp hóa 

Kinh doanh hàng hoá quá hạn sử 

dụng ghi trên nhãn hàng hoá là thực 

phẩm có giá trị dưới 1.000.000 đồng. 

Quy định tại điểm a khoản 1 và điểm 

a khoản 12 Điều 17 Nghị định số 

98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Phạt 

tiền 
800.000 

Tịch thu 

và tiêu 

hủy 

tang vật 

vi phạm 

21 
Cơ sở bánh mì Phước 

Lộc II 

Ngã ba Nam Đạt, 

xã Đak Djrăng, 

huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

bánh 
 

  
Ngừng 

hoạt 

động 

22 
Dịch vụ ăn uống lưu 

động Anh Vũ 

Tổ dân phố 2, thị 

trấn Đak Pơ, 

huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 

Dịch vụ ăn 

uống lưu 

động  

 

  
Ngừng 

hoạt 

động 

23 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Đình Phương (Dịch vụ 

tiệc cưới lưu động 

Phương Nhị) 

Thôn Tân Lập, xã 

Tân An, H. Đak 

Pơ, Gia Lai 

Dịch vụ ăn 

uống lưu 

động 

Không vi phạm 

   

24 Hộ kinh doanh Bin Bin 

1041 Quang 

Trung, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

Bánh mì 

ngọt Bin 

Bin 

Không có ủng hoặc giầy dép sử dụng 

riêng trong khu vực sản xuất thực 

phẩm. Quy định tại điểm c khoản 2 

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 
4.000.000 
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25 
Dịch vụ tiệc cưới Thiên 

Nga (Nguyễn Ngọc Tri) 

Đường Nguyễn 

Viết Xuân, Tổ 2, 

phường An Bình, 

Tx. An Khê, Gia 

Lai 

Dịch vụ ăn 

uống lưu 

động 

 

  

Ngừng 

hoạt 

động 

26 
Dịch vụ tiệc cưới lưu 

động Hạnh Huệ  

776/15 Quang 

Trung, tổ 3, P. An 

Bình, Tx. An Khê, 

Gia Lai 

Dịch vụ ăn 

uống lưu 

động 

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 

Phạt 

tiền 
4.000.000 

 

27 

Trung tâm Hội nghị 

tiệc cưới Thiên Đường 

- An Khê 

01 Quang Trung, 

thị xã An Khê, tỉnh 

Gia Lai 

Dịch vụ ăn 

uống 
 

  Ngừng 

hoạt 

động 

28 
Hộ kinh doanh Hai 

Nhâm 

76 Phan Chu 

Trinh, Tx. An 

Khê, tỉnh Gia Lai 

Nem chả Không vi phạm 

   

29 

Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Giang (Tạp hóa Mỹ 

Ngọc) 

83 Phan Bội Châu, 

thị trấn K'bang, H. 

Kbang, Gia Lai 

Tạp hóa  

  Ngừng 

hoạt 

động 

30 
Hộ kinh doanh Lê Thái 

Sơn 

687 Trường 

Chinh, phường 

Chi Lăng, thánh 

Sản xuất 

bánh dinh 

dưỡng Thái 

Không vi phạm 
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phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Hà 

31 
Hộ kinh doanh Lương 

Văn Kiền 

170 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 

Đống Đa, thành 

phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất sợi 

phở 

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 

tiên 
2.000.000 

 

32 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Huệ 

34 Phùng Hưng, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Sản xuất 

nem, chả 
 

  Ngừng 

hoạt 

động 

33 

Công ty TNHH MTV 

Nông nghiệp Sê San 

Gia Lai 

Lô C27-C28 KQH 

Công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, 

tp.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai. 

Sản xuất 

nước chanh 

dây 

Không vi phạm 

   

34 
Công ty TNHH MTV 

Thảo Mộc Đại Ngàn 

Thôn 1, xã Sơ Pai, 

huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai 

Trà sâm 

Linh Chi 
 

  Ngừng 

hoạt 

động 
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