
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 

___________ 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________________________ 

Số:         /ATTP-CTTTr 
 

V/v thông báo các cơ sở  

vi phạm về an toàn thực phẩm 

             Kon Tum, ngày 08 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 25/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân năm 2021; 

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 04/01/2021 của Giám đốc 

Sở Y tế về kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021 tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 03 cơ sở, cụ thể như sau: 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình 
Hành vi  

vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(đồng) 

1 Tạp hóa Điệp 

Khối 8, thị trấn 

Đăk Tô, huyện 

Đăk Tô 

 

Kinh doanh 

tạp hóa 

Vi phạm quy 

định của pháp 

luật về điều kiện 

bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong 

bảo quản thực 

phẩm 

2.000.000 

2  
Tạp hóa Cô 

Tám 

Số 121 đường 

Huỳnh Thúc 

Kháng, thành phố 

Kon Tum 

Kinh doanh 

thực phẩm 

bao gói sẵn 

Kinh doanh 

hàng hóa nhập 

khẩu có nhãn 

gốc bằng tiếng 

nước ngoài 

nhưng không có 

nhãn phụ bằng 

tiếng Việt 

375.000 

3 

Nhà phân 

phối Hải 

Đăng 

Số 48 đường Âu 

Cơ, phường Quang 

Trung, thành phố 

Kon Tum 

Kinh doanh 

bánh kẹo, 

nước giải khát 

Vi phạm quy 

định của pháp 

luật về điều kiện 

bảo đảm an toàn 

thực phẩm trong 

bảo quản thực 

phẩm 

2.000.000 



Để thông tin kịp thời đến người tiêu dùng được biết, chọn lựa thực phẩm an 

toàn và có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra, bảo vệ 

sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

kính đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo về thông tin nêu trên./.  

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                                        

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, CTTTr. 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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