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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Số:          /BC-CC                                Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2023 
 

BÁO CÁO 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các 

 cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán  

Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 2822/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Y tế về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 

Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 10/01/2023 Đoàn trực tiếp kiểm tra tại một số địa 

phương và các cơ sở theo đề xuất của BCĐLNVSATTP huyện, thị xã và thành phố.  

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2822/QĐ-SYT báo cáo Kết quả kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ 

hội Xuân 2023, cụ thể như sau:  

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA:  

1.1. Đối với BCĐ huyện, thị xã và thành phố: 

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 

14/12/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị về 

việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa 

Lễ hội Xuân 2023, bao gồm: 

- Công tác chỉ đạo trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; 

- Việc lập kế hoạch và triển khai đợt kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; 

- Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP. 

1.2. Đối với cơ sở thực phẩm: 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm. 

- Lấy mẫu thực phẩm (khi cần thiết).  

Trong quá trình kiểm tra kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về bảo đảm chất lượng ATTP. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA  

2.1. Tại TP Đông Hà:  

a/ Đối với BCĐ liên ngành về ATTP thành phố 

Tại buổi làm việc ngày 04/01/2023, Đoàn ghi nhận kết quả cụ thể như sau: 
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* Công tác chỉ đạo: BCĐ liên ngành VSATTP TP Đông Hà đã ban hành Kế 

hoạch số 16/KH-BCĐLNVSATTP ngày 27 tháng 12 năm 2022 triển khai công tác 

đảm bảo an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

* Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và hội Xuân năm 2023: Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 

01/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố 

trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. Trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão, thành phố thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm, 

01 đoàn do Phòng Y tế chủ trì, 01 đoàn do Phòng Kinh tế chủ trì. Hoạt động kiểm tra 

diễn ra từ ngày 05/01/2023. 

 Các xã, phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và hội Xuân năm 2023. 

b. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở thực phẩm:  

- Kiểm tra tại chợ Đông Hà và 01 cơ sở thực phẩm do BCĐ thành phố đề xuất: 

* Kiểm tra tại chợ Đông Hà: Đoàn tập trung kiểm tra vào các mặt hàng kinh 

doanh phục vụ trong dịp tết như bánh kẹo, chả, nem... 

Tại các quầy hàng kinh doanh bánh kẹo: Còn có tình trạng các sản phẩm đóng 

trong bao, thùng lớn được đổ ra bán lẻ không đóng gói và ghi nhãn, đoàn đã tư vấn 

hướng dẫn các cơ sở việc bao gói, ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định. 

Tại các quầy kinh doanh chả, thịt, dịch vụ ăn uống: Đoàn tiến hành thực hiện các 

test nhanh chả, bún... chưa phát hiện các dấu hiệu bất thường 

* Kiểm tra tại Quầy hàng lô 13 An Nhiệm, địa chỉ: Lô 13 Chợ Đông Hà 

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bánh kẹo ((là cơ sở kinh doanh thực 

phẩm thuộc diện không cấp đủ điều kiện do Ngành Công thương quản lý) 

+ Điều kiện cơ sở vật chất: đảm bảo theo đúng quy định 

+ Đoàn tiến hành lấy mẫu mứt có thông tin: tên sản phẩm: Mứt gừng Huế Đức 

Dung, nơi sản xuất: Cơ sở sản xuất mứt gừng Đức Dung có ngày sản xuất:25.12.2022; 

hạn sử dụng: 6 tháng gửi kiểm nghiệm: chỉ tiêu chì và Asen có kết quả kiểm nghiệm: 

Đạt 

* Kiểm tra tại Công ty TNHH TM DV Tân Tạo – Tân Tạo Mini Mart, địa chỉ: 

12A Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị 

+  Cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001 của mã 

doanh nghiệp 3200228529, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 23/11/2021, nơi cấp: Sở 

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị, có giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận đã được tập 

huấn kiến thức về ATTP của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 

+ Có bản cam kết đảm bảo ATTP đã gửi đến Sở Công Thương 

+ Điều kiện cơ sở vật chất: đảm bảo theo quy định 

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, nhãn mác, công bố chất lượng sản 

phẩm: Đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 10 sản phẩm, có 07 sản phẩm không xuất trình được 

hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và hồ sơ công bố chất 

lượng. Trong 07 sản phẩm đó: 02/07 sản phẩm (Mứt dừa Bến Tre và mứt gừng Huế) 
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thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ, 05/07 sản phẩm còn lại có nhãn tiếng nước ngoài 

không có nhãn phụ.   

Đoàn tiến hành lập Biên Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB - VPHC do Lê 

Quốc Dũng, Chức vụ: Phó chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP, Trưởng đoàn ký. 

Đã trình Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính an toàn thực phẩm số 01/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2022 với mức xử phạt: 

8.000.000 đồng (tám triệu đồng) 

2.2. TX Quảng Trị: 

a. Đối với BCĐ liên ngành về ATTP TX Quảng Trị:  

Tại buổi làm việc ngày 05/01/2023, Đoàn ghi nhận kết quả cụ thể như sau:  

* Công tác chỉ đạo: BCĐ liên ngành VSATTP TX Quảng Trị đã ban hành Kế 

hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 19/12/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP về 

việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và hội 

Xuân năm 2023. 

* Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và hội Xuân năm 2023: 

Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường về an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Hoạt động kiểm tra diễn ra từ ngày 06/01/2023 

Các xã, phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và hội Xuân năm 2023 

b. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở thực phẩm:  

- Kiểm tra tại chợ thị xã Quảng Trị và 01 cơ sở thực phẩm do BCĐ đề xuất: 

* Kiểm tra tại chợ thị xã Quảng Trị: Đoàn tập trung kiểm tra vào các mặt hàng 

kinh doanh phục vụ trong dịp tết như bánh kẹo, chả, nem... có thực hiện các tet nhanh 

kiểm tra hàn the một số quầy bán chả tại chợ đều cho kết quả âm tính. 

* Kiểm tra tại địa điểm kinh doanh số 05 – Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P.Việt 

Nam chi nhánh 2 tại Quảng Trị (218 Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị) 

+ Cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0004 của mã số 

doanh nghiệp 3600224423-106, đăng ký lần đầu ngày 12/01/2022, nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị, có giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận đã được tập 

huấn kiến thức về ATTP của người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. 

+ Cơ sở có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 03/2022/CNTY-QT 

ngày 02/3/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị 

+ Điều kiện cơ sở: Đảm bảo theo quy định 

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu: Có hóa đơn chứng từ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. 

+ Kiểm tra nhãn mác, công bố chất lượng: đánh giá ngẫu nhiên có 05/05 nhãn 

mác được kiểm tra đều đúng theo quy định, 02/02 sản phẩm được kiểm tra xuất trình 

được hồ sơ tự công bố chất lượng theo quy định 
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2.3. Huyện Cam Lộ:  

a. Đối với BCĐ liên ngành về ATTP huyện: 

Tại buổi làm việc ngày 06/01/2023, Đoàn ghi nhận kết quả cụ thể như sau:  

* Công tác chỉ đạo:  

- BCĐ liên ngành VSATTP huyện Cam Lộ đã có ban hành Kế hoạch số 07/KH-

UBND ngày 19/12/2022 triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023. 

- Trung tâm Y tế huyện ban hành Công văn số 1802/TTYT-ATTP ngày 

20/12/2022 về tăng cường đảm bảo ATTP Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2023; Kế hoạch số 1821/TTYT-ATTP ngày 22/12/2022 về Triển khai công 

tác an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 

* Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và hội Xuân năm 2023: 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 

05/01/2023 của UBND huyện Cam Lộ về việc Kiểm tra chất lượng, vệ sinh, an toàn 

thực phẩm năm 2023, hoạt động kiểm tra diễn ra từ ngày 10/01/2023. Trung tâm Y tế 

huyện có Quyết định số 1822/QĐ-TTYT ngày 22/12/2022 về thành lập Đoàn giám sát 

công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023. 

Các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và hội Xuân năm 2023 

b. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở thực phẩm:  

- Kiểm tra 01 cơ sở thực phẩm do BCĐ đề xuất: 

* Kiểm tra tại Siêu thị T3Mart (Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tú), địa chỉ: 126 

Hàm Nghi, TT Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thực phẩm tổng hợp  (là cơ sở kinh doanh 

thực phẩm thuộc diện không cấp đủ điều kiện do Ngành Công thương quản lý):  

+ Cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 30E-0157/HKD, đăng ký lần 

thứ 2, ngày 14/3/2019 

+ Cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP và 

thực hiện bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 

+ Điều kiện cơ sở: Đạt yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói. 

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Kiểm tra ngẫu nhiên 10 sản phẩm có 

hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa lưu tại cơ sở. Kiểm tra 

ngẫu nhiên hồ sơ công bố của 05 sản phẩm bán tại cửa hàng, kết quả 03/05 sản phẩm 

có hồ sơ công bố, chưa xuất trình được hồ sơ công bố chất lượng cho sản phẩm thực 

phẩm “Kẹo 5 vị trái cây Sweet originals”, “Táo”. Đoàn đã yêu cầu cơ sở xuất trình các 

hồ sơ trên cho Phòng Y tế Cam Lộ, Phòng Y tế Cam Lộ báo cáo bằng văn bản về cho 

đoàn 

+ Về ghi nhãn sản phẩm: Đánh giá ngẫu nhiên 05 sản phẩm kết quả 05/05 sản 

phẩm ghi nhãn đúng quy định. 
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2.4. Huyện Đakrông:  

a. Đối với BCĐ liên ngành về ATTP huyện: 

Tại buổi làm việc ngày 09/01/2023, Đoàn ghi nhận kết quả cụ thể như sau:  

* Công tác chỉ đạo:  

- BCĐ liên ngành VSATTP huyện Đakrông đã có ban hành Kế hoạch số 

06/KH-BCĐ ngày 29/12/2022 triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023. 

* Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và hội Xuân năm 2023: 

Đã dự thảo và trình ký Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 

2023 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết. Dự kiến kiểm tra từ 

ngày 16/01/2023. 

Các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và hội Xuân năm 2023 

b. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở thực phẩm:  

- Kiểm tra tại chợ Krông Klang và 01 cơ sở thực phẩm do BCĐ đề xuất: 

* Kiểm tra tại chợ Krông Klang: Đoàn tập trung kiểm tra vào các mặt hàng kinh 

doanh phục vụ trong dịp tết như chả, nem: Đoàn đã thực hiện test nhanh hàn the trong 

chả bày bán tại chợ, tất cả các mẫu đều âm tính 

* Kiểm tra tại Đại lý Ngọc Bích (Hộ kinh doanh Lê Công Mạnh), địa chỉ: Khóm 

1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị  

+ Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thực phẩm tổng hợp (là cơ sở kinh doanh 

thực phẩm thuộc diện không cấp đủ điều kiện do Ngành Công thương quản lý):  

+ Cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 30I8000309, đăng ký lần thứ 

4, ngày 07/4/2016 

+ Điều kiện cơ sở: Đạt yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói. 

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm bày 

bán tại Đại lý, có 02 sản phẩm thực phẩm không có nhãn phụ (01 sản phẩm có bao bì 

màu đỏ, trắng có nhãn tiếng nước ngoài có ghi chữ “Calbee” số lượng: 04 bao; 01 sản 

phẩm bao bì nhiều màu sắc và có ghi chữ “Colorful plum”, số lượng: 34 gói. Cơ sở 

chưa xuất trình được hồ sơ về ATTP của 02 sản phẩm trên. Đoàn đã yêu cầu cơ sở rút 

toàn bộ số hàng trên ra khỏi quầy hàng và không được bán 02 sản phẩm trên, xuất 

trình các hồ sơ trên cho Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện Đakrông (Qua phòng 

Kinh tế hạ tầng huyện Đakrông) trước ngày 12/01/2023  

2.5. Huyện Hướng Hóa:  

a. Đối với BCĐ liên ngành về ATTP huyện: 

Tại buổi làm việc ngày 10/01/2023, Đoàn ghi nhận kết quả cụ thể như sau:  

* Công tác chỉ đạo:  

- BCĐ liên ngành VSATTP huyện Hướng Hóa đã có ban hành Kế hoạch số 

32/KH-BCĐ ngày 26/12/2022 triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết 
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Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023. Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 

29/12/2022 về Kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân 2023. 

- Trung tâm Y tế huyện ban hành Kế hoạch số 1070/KH-TTYT ngày 

21/12/2022 của TTYT huyện về Triển khai công tác bảo đảm Tết Tết Nguyên đán Quý 

Mão và mùa lễ hội Xuân 2023; Kế hoạch số 1080/KH-TTYT ngày 23/12/2022 của 

TTYT huyện về việc giám sát chuyên ngành  về VSATTP Tết Tết Nguyên đán Quý 

Mão và mùa lễ hội Xuân 2023; Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của 

Giám đốc TTYT huyện về việc Thành lập Đoán giám sát chuyên ngành về VSATTP 

năm 2023 

* Việc triển khai công tác kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và hội Xuân năm 2023: 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 4875/QĐ-UBND ngày 

28/12/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

về VSATTP huyện Hướng Hóa năm 2023. 

Các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và hội Xuân năm 2023. 

Hoạt động kiểm tra, giám sát đã diễn ra trên địa bàn huyện từ ngày 03-

06/01/2023 và tiếp tục giám sát vào ngày 14-15/2023 ở phiên chợ vùng cao. 

b. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở thực phẩm:  

- Kiểm tra tại chợ Khe Sanh do BCĐ đề xuất: 

* Kiểm tra tại chợ Khe Sanh: Đoàn tập trung kiểm tra vào các mặt hàng kinh 

doanh phục vụ trong dịp tết như chả, nem, bánh kẹo: Tại các quầy hàng kinh doanh 

bánh kẹo: Còn có tình trạng các sản phẩm đóng trong bao, thùng lớn được đổ ra bán lẻ 

không đóng gói và ghi nhãn, đoàn đã tư vấn hướng dẫn các cơ sở việc bao gói, ghi 

nhãn hàng hóa theo đúng quy định. 

Đoàn đã thực hiện test nhanh hàn the trong chả bày bán tại chợ, tất cả các mẫu 

đều âm tính  

III.  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ XỬ LÝ 

1. Đối với BCĐ huyện, thị xã và thành phố: 

- Các nội dung thực hiện tốt:  

+ Đã Thực hiện tốt Công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn 

quản lý trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 như  ban hành 

được Kế hoạch chỉ đạo. 

+ Đã ban hành được Kế hoạch triển khai kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

+ Đã thành lập được các Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm ngành về 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm ở tuyến huyện và tuyến xã. 

- Những mặt còn hạn chế, hướng giải quyết: 

+ Lực lượng cán bộ còn mỏng nên các đoàn kiểm tra chỉ thực hiện trong thời 

gian ngắn. Trong khi đó, lượng hàng thực phẩm dịp tết tăng nhanh và nhiều nhất 

những ngày cận tết 
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+ Nhận thức người dân, người kinh doanh còn thấp  

- Kiến nghị: 

 + Thực hiện công tác Công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn. 

+ Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, tư vấn, hướng tại cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. 

2. Đối với cơ sở thực phẩm 

- Tại các cơ sở kinh doanh bánh kẹo tại các chợ: Còn có tình trạng các sản 

phẩm đóng trong bao, thùng lớn được đổ ra bán lẻ không đóng gói và ghi nhãn. Đoàn 

đã tư vấn hướng dẫn các cơ sở việc bao gói, ghi nhãn hàng hóa theo đúng quy định. 

- Qua kiểm tra 05 cơ sở: có 05/05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 

diện không cấp đủ điều kiện do Ngành Công thương quản lý, có 01/05 cơ sở được 

kiểm tra chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP có các tồn tại cụ 

thể:  

Công ty TNHH TM DV Tân Tạo – Tân Tạo Mini Mart, địa chỉ: 12 A Hùng 

Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị (cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc diện không cấp 

đủ điều kiện do Ngành Công thương quản lý): có 07 sản phẩm không xuất trình được 

hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và hồ sơ công bố chất 

lượng. Trong 07 sản phẩm đó: 02/07 sản phẩm (Mứt dừa Bến Tre và mứt gừng Huế) 

thông tin ghi nhãn chưa đầy đủ, 05/07 sản phẩm còn lại có nhãn tiếng nước ngoài 

không có nhãn phụ. 

Đoàn tiến hành lập Biên Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB - VPHC do Lê 

Quốc Dũng, Chức vụ: Phó chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP ký. 

Đã trình Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính an toàn thực phẩm số 01/QĐ-XPVPHC ngày 09/01/2022 với mức xử phạt: 

8.000.000 đồng (tám triệu đồng) 

Trên đây báo cáo kết quả Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thực phẩm trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023./. 

 
 Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở Y tế (để b/c); 

- Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP (để b/c); 

- UBND, BCĐLN huyện Hướng Hóa, 

Đakrông, Cam Lộ, TX Quảng Trị và TP Đông 

Hà; 

- Cơ sở được kiểm tra; 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- Webside Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTra. 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

Lê Quốc Dũng 
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