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TÊN CÔNG TY/ 

CÁ NHÂN 
ĐỊA CHỈ NGÀY QĐ HÀNH VI VI PHẠM 

 TIỀN 

PHẠT  
GHI CHÚ 

1 

Công ty TNHH Đầu 

Tƣ Phát Triển Thƣơng 

Mại Kiến Phong 

568 Võ Văn Kiệt, 

Phƣờng Cầu Kho, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1323/QĐ-

XPVPHC 

01/11/2019 

Kinh doanh thực phẩm mà không có giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 

      

35,000,000  

Buộc thu hồi và thay đổi mục đích 

sử dụng thực phẩm vi phạm 

2 

Ông Nguyễn Hữu Trí 

là đại diện Hộ kinh 

doanh Nguyễn Trí 

số 175 Võ Thị Sáu, 

Phƣờng 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1325/QĐ-

XPVPHC 

01/11/2019 

 Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

12,500,000  
  

3 

CÔNG TY TNHH 

NHÀ HÀNG CHAY 

TÚP LỀU TÌNH YÊU 

HOA ĐĂNG 

38 – 40 Huỳnh 

Khƣơng Ninh, 

phƣờng Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1326/QĐ-

XPVPHC 

01/11/2019 

1. 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 

2. Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, 

dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh 

3. Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn 

trùng, động vật gây hại xâm nhập 

4. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không 

có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 
5. Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc 

diện tự công bố sản phẩm mà không có bản 

tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp 

luật 

    

145,000,000  

Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt 

động sản xuất, nhập khẩu thực phẩm 

từ 01 tháng đến 03 tháng.  

Buộc thu hồi thực phẩm, buộc thay 

đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế 

hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm. 



4 
Ông Nguyễn Hồng 

Phúc 

Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình 

Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 6, 

Phƣờng 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1330/QĐ-

XPVPHC 

05/11/2019 

Kinh doanh thực phẩm tƣơi sống có nguồn 

gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu 

sắc, mùi vị, cụ thể: Lúc 00 giờ 05 ngày 

29/10/2019, Đoàn kiểm tra của Đội 10 kiểm 

tra phƣơng tiện vận chuyển mang biển kiểm 

soát 51D-19826 do do ông Nguyễn Hồng 

Phúc điều khiển, vận chuyển 30 (Ba mƣơi) 

con heo đã giết mổ từ cơ sở giết mổ Long 

Hiệp - Long An  nhập vào chợ Bình Điền (sạp 

Hồng Há H1-185). Giấy chứng nhận kiểm 

dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh số: 002890/CN-KDSPĐV-

UQ, do Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản 

Long An cấp ngày 28/10/2019 có giá trị đến 

ngày 29/10/2019. Đoàn kiểm tra của Đội số 

10 tiến hành kiểm tra phƣơng tiện trên, phát 

hiện có 01 (Một) con heo đã qua cạo mổ, có 

trọng lƣợng 110 (Một trăm mƣời) kg, giá trị 

3.850.000 đồng (Ba triệu tám trăm năm mƣơi 

nghìn đồng), Quày thịt nhạt màu, mở sa màu 

hồng, hạch lâm ba sung huyết, không bảo đảm 

yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

        

5,775,000  

Buộc thay đổi mục đích sử dụng 

hoặc tái chế thực phẩm hoặc buộc 

tiêu hủy thực phẩm (xử lý theo quy 

định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng  

9 năm 2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm) 

5 

Công ty TNHH Một 

thành viên Yên Hồng 

Quang 

5/4A Đƣờng TCH 

21, Khu phố 9, 

phƣờng Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1347/QĐ-

XPVPHC 

08/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

25,000,000  
  



6 

Công ty TNHH Đầu tƣ 

Thƣơng mại Dịch vụ 

Mặt Trời Mọc 

H33 Khu nhà ở 

Thới An, đƣờng Lê 

Thị Riêng, Khu phố 

1, phƣờng Thới An, 

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1348/QĐ-

XPVPHC 

08/11/2019 

1. Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn 

trùng, động vật gây hại xâm nhập 

2. Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

29,000,000  
  

7 

Bà Nguyễn Thị Thanh 

Nga - Đại diện Hộ 

kinh doanh Nguyễn 

Thị Thanh Nga 

Số 4, Đƣờng 77, 

Ấp Đình, xã Tân 

Phú Trung, huyện 

Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1350/QĐ-

XPVPHC 

08/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

12,500,000  
  

8 

Ông Đặng Xuân Thủy 

- Đại diện Hộ kinh 

doanh Đặng Xuân 

Thủy 

Căn tin trƣờng 

Nhuận Đức 2, 

đƣờng Nguyễn Thị 

Rành, ấp Ngã Tƣ, 

xã Nhuận Đức, 

huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1351/QĐ-

XPVPHC 

08/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

12,500,000  
  

9 

Ông Trần Quốc Khôi 

Nguyên là ngƣời đại 

diện Hộ kinh doanh cơ 

sở bánh Anh Mập 

14 Đặng Dung, 

phƣờng Tân Định, 

Quận 1 

1359/QĐ-

XPVPHC 

13/11/2019 

1 Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 
2 Ngƣời tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà 

không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn 

móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, 

hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

      

14,500,000  
  



10 
Công ty TNHH Một 

Thành Viên Quán 99 

98/1 Nguyễn Văn 

Quá, phƣờng Đông 

Hƣng Thuận, Quận 

12, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1360/QĐ-

XPVPHC 

13/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm 

      

25,000,000  
  

11 

Bà Hoàng Dạ Kiều 

Oanh là ngƣời đại diện 

Hộ kinh doanh Căn tin 

1014/88/5 Tân Kỳ 

Tân Quý, phƣờng 

Bình Hƣng Hòa, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1365/QĐ-

XPVPHC 

13/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

12,500,000  

  

12 

Ông Phan Huỳnh Lý là 

ngƣời đại diện Hộ kinh 

doanh Căn tin Trƣờng 

THCS Đồng Khởi 

20 Thạch Lam, 

phƣờng Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1368/QĐ-

XPVPHC 

13/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

10,000,000  
  

13 
Bà Trần Minh Hƣơng 

Giang         

113B Hồ Tùng 

Mậu, Phƣờng Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1373/QĐ-

XPVPHC 

15/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

      

12,500,000  
  



14 Ông Trần Văn Đệ 

Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình 

Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 6, 

Phƣờng 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1374/QĐ-

XPVPHC 

15/11/2019 

1. Vận chuyển sản phẩm động vật không bảo 

đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực 

phẩm để kinh doanh. cụ thể: Lúc 01 giờ 30 

ngày 13/11/2019, ông Trần Văn Đệ, vận 

chuyển 30 (Ba mƣơi) con heo đã qua giết mổ 

từ cơ sở giết mổ Long Hiệp – Long An nhập 

vào chợ Bình Điền (sạp HỒNG HÁ H1-185) 

để kinh doanh. Giấy chứng nhận kiểm dịch 

sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh số: 003591/CN-KDSPĐV-UQ, do 

Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản Long An 

cấp ngày 13/11/2019 có giá trị đến ngày 

13/11/2019. Đoàn kiểm tra của Đội số 10 tiến 

hành kiểm tra phƣơng tiện vận chuyển sản 

phẩm động vật nêu trên, phát hiện có 02 (Hai) 

con heo đã qua cạo mổ, có trọng lƣợng 42 

(Bốn mƣơi hai) kg, giá trị 2.100.000 đồng 

(Hai triệu một trăm nghìn đồng), trên thân thịt 

không có dấu kiểm soát giết mổ, các hạch lâm 

ba xung xuất huyết, da xuất huyết điểm tím tái 

(biểu hiện bệnh truyền nhiễm) không bảo đảm 

yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

2. Vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc và sản 

phẩm từ gia súc không có dấu kiểm soát giết 

mổ, cụ thể: Lúc 01 giờ 30 ngày 13/11/2019, 

ông Trần Văn Đệ, vận chuyển 30 (Ba mƣơi) 

con heo đã qua giết mổ từ cơ sở giết mổ Long 

Hiệp – Long An nhập vào chợ Bình Điền (sạp 

HỒNG HÁ H1-185) để kinh doanh. Giấy 

chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh số: 

003591/CN-KDSPĐV-UQ, do Chi cục chăn 

nuôi thú y và thủy sản Long An cấp ngày 

13/11/2019 có giá trị đến ngày 13/11/2019. 

Đoàn kiểm tra của Đội số 10 tiến hành kiểm 

tra phƣơng tiện vận chuyển sản phẩm động 

      

11,365,000  

- Tịch thu tang vật (Điểm a, Khoản 

12, Điều 20, Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y). 

'- Buộc tiêu hủy sản phẩm động vật 

(Điểm c, Khoản 13, Điều 20, Nghị 

định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực thú y) 

'- Buộc phải kiểm tra vệ sinh thú y 

sản phẩm động vật. Trƣờng hợp 

kiểm tra vệ sinh thú y không đạt yêu 

cầu buộc phải tiêu hủy 



vật nêu trên, phát hiện có 02 (Hai) con heo đã 

qua cạo mổ, có trọng lƣợng 42 (Bốn mƣơi 

hai) kg, giá trị 2.100.000 đồng (Hai triệu một 

trăm nghìn đồng), trên thân thịt không có dấu 

kiểm soát giết mổ, các hạch lâm ba xung xuất 

huyết, da xuất huyết điểm tím tái (biểu hiện 

bệnh truyền nhiễm) không bảo đảm yêu cầu 

vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 



15 Bà Lại Thị Kim Vân 

Chợ đầu mối Nông 

sản Thực phẩm 

Hóc Môn, địa chỉ: 

Số 14/7A đƣờng 

Nguyễn Thị Sóc, ấp 

Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

1375/QĐ-

XPVPHC 

15/11/2019 

Kinh doanh thực phẩm tƣơi sống có nguồn 

gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu 

sắc, mùi vị. Cụ thể: đoàn kiểm tra tiến hành 

kiểm tra sạp Hoàng (T24-34) kinh doanh thịt 

heo dạng mảnh do bà Lại Thị Kim Vân làm 

chủ lô hàng. Qua kiểm tra đoàn phát hiện 02 

(hai) mảnh thịt heo trọng lƣợng 26 (hai mƣơi 

sáu) kg có biểu hiện: hạch lâm ba xung huyết, 

xuất huyết nặng, cơ tái trắng nhạt màu, dùng 

tay ấn vào cơ không còn độ đàn hồi, mỡ đỏ 

hồng, quày thịt có mùi hôi, biến đổi màu sắc, 

mùi vị không bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong kinh doanh sản phẩm động vật tƣơi sống 

sử dụng làm thực phẩm, tại thời điểm kiểm tra 

02 (hai) mảnh thịt heo có giá thị trƣờng 

50.000 đồng (năm mƣơi nghìn đồng)/ kg x 26 

kg = 1.300.000 đồng. 

        

1,950,000  

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm 

(ngày 10/11/2019 Đội Quản lý An 

toàn Thực phẩm Chợ đầu mối Nông 

sản Thực phẩm Hóc Môn giám sát 

tiêu hủy lô hàng thịt heo 26 (hai 

mƣơi sáu) kg không bảo đảm an toàn 

thực phẩm theo đơn tự nguyện tiêu 

hủy của chủ hàng, tại: Chi nhánh 

Dịch vụ Môi trƣờng Đội Xử lý và 

Tái chế chất thải công nghiệp, địa 

chỉ: 215C xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn, Tp.HCM). Theo quy định 

tại khoản 3, Điều 12 Nghị định 

115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm. 



16 Bà Lại Thị Xuyến 

Chợ đầu mối Nông 

sản Thực phẩm 

Hóc Môn, địa chỉ: 

Số 14/7A đƣờng 

Nguyễn Thị Sóc, ấp 

Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

1380/QĐ-

XPVPHC 

19/11/2019 

1. Kinh doanh thịt gia súc không có dấu kiểm 

soát giết mổ đã qua kiểm tra vệ sinh thú y. Cụ 

thể: Đội Quản lý An toàn Thực phẩm chợ đầu 

mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn kiểm tra 

xe ôtô 51C 806.58 do bà Lại Thị Xuyến làm 

chủ lô hàng, đoàn kiểm tra phát hiện 02 (hai) 

mảnh thịt heo trọng lƣợng 29 (hai mƣơi chín) 

kg không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ 

quan thú y, tại thời điểm kiểm tra thịt heo có 

giá thị trƣờng 45.000 đồng/kg, giá trị lô hàng 

là: 29 kg X 45.000 đồng/kg = 1.305.000 đồng. 

2. Kinh doanh thực phẩm tƣơi sống có nguồn 

gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu 

sắc, mùi vị. Cụ thể: Đội Quản lý An toàn 

Thực phẩm chợ đầu mối Nông sản Thực 

phẩm Hóc Môn tra xe ôtô 51C 806.58 do bà 

Lại Thị Xuyến làm chủ lô hàng, đoàn kiểm tra 

phát hiện 02 (hai) mảnh thịt heo trọng lƣợng 

29 (hai mƣơi chín) kg quày thịt có biểu hiện: 

da xuất huyết, cơ tái trắng, nhạt màu, dùng tay 

ấn vào cơ không còn độ đàn hồi, hạch bạch 

huyết xung huyết, xuất huyết nặng, quày thịt 

có mùi hôi, biến đổi màu sắc, mùi vị không 

bảo đảm an toàn thực phẩm, tại thời điểm 

kiểm tra thịt heo có giá thị trƣờng 45.000 

đồng/kg, giá trị lô hàng là: 29 kg X 45.000 

đồng/kg = 1.305.000 đồng 

        

2,805,750  

Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm 

(ngày 07/11/2019 Đội Quản lý An 

toàn Thực phẩm Chợ đầu mối Nông 

sản Thực phẩm Hóc Môn giám sát 

tiêu hủy lô hàng thịt heo 29 (hai 

mƣơi chín) kg không bảo đảm an 

toàn thực phẩm theo đơn tự nguyện 

tiêu hủy của chủ hàng, tại Bãi rác 

Đông Thạnh, Hóc Môn, Tp.HCM). 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 12 

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về an toàn thực phẩm. 
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Bà Nguyễn Thị Mộng 

Hoàng là ngƣời đại 

diện Hộ kinh doanh 

Căn tin Trƣờng THCS 

Hoàng Hoa Thám 

135 Hoàng Hoa 

Thám, Phƣờng 13, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1383/QĐ-

XPVPHC 

20/11/2019 

Hoạt động kinh doanh dƣới hình thức hộ kinh 

doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh theo quy định, cụ thể: ngày 04 

tháng 11 năm 2019, bà Nguyễn Thị Mộng 

Hoàng – đại diện cơ sở đã xuất trình Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

41N8044825 do Ủy ban nhân dân quận Tân 

Bình cấp ngày 22/10/2019, sau ngày kiểm tra. 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, cụ thể: cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Căng tin) tại địa chỉ: 135 Hoàng Hoa 

Thám, Phƣờng 13, quận Tân Bình mà không 

có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm. 

17,500,000   

18 

Công ty TNHH 

Canteen và Chế biến 

Thực phẩm Gia Hoàng 

1A đƣờng Nguyễn 

Hiến Lê, Phƣờng 

13, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1384/QĐ-

XPVPHC 

20/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, cụ thể: cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Bếp ăn tập thể, căng tin hợp đồng 

với Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh tại địa 

chỉ: 1A Nguyễn Hiến Lê, Phƣờng 13, quận 

Tân Bình mà không có Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

25,000,000   



19 
Ông Phạm Ngọc 

Thuận 

Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình 

Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 6, 

Phƣờng 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

1385/QĐ-

XPVPHC 

20/11/2019 

Vận chuyển sản phẩm động vật không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, cụ thể: Lúc 06 giờ 00 

ngày 14/11/2019, Đoàn kiểm tra của Đội số 

10 tiếp nhận bàn giao từ Ban điều hành nhà 

lồng H - chợ đầu mối Bình Điền phƣơng tiện 

vận chuyển mang biển kiểm soát 51D - 

16695, vận chuyển 2353 (Hai nghìn ba trăm 

năm mƣơi ba) kg thịt heo do ông Phạm Ngọc 

Thuận làm chủ hàng lô hàng. Đội 10 tiến hành 

kiểm tra phƣơng tiện, phát hiện ông Phạm 

Ngọc Thuận vận chuyển 2353 (Hai nghìn ba 

trăm năm mƣơi ba) kg thịt heo nhập vào chợ 

đầu mối Bình Điền, có biệu hiện: quày thịt 

sậm màu, hệ thống hạch lâm ba sung huyết, 

thịt dính nhiều lông dơ bẩn, có mùi heo nọc, 

không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an 

toàn thực phẩm. Ông Phạm Ngọc Thuận 

không xuất trình đƣợc giấy tờ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ. 

Vận chuyển sản phẩm động vật không bảo 

đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực 

phẩm để kinh doanh. cụ thể: Lúc 06 giờ 00 

ngày 14/11/2019, Đoàn kiểm tra của Đội số 

10 tiếp nhận bàn giao từ Ban điều hành nhà 

lồng H - chợ đầu mối Bình Điền phƣơng tiện 

vận chuyển mang biển kiểm soát 51D - 

16695, vận chuyển 2353 (Hai nghìn ba trăm 

năm mƣơi ba) kg thịt heo do ông Phạm Ngọc 

Thuận làm chủ hàng lô hàng. Đội 10 tiến hành 

kiểm tra phƣơng tiện, phát hiện ông Phạm 

Ngọc Thuận vận chuyển 2353 (Hai nghìn ba 

trăm năm mƣơi ba) kg thịt heo nhập vào chợ 

đầu mối Bình Điền, có biệu hiện: quày thịt 

sậm màu, hệ thống hạch lâm ba sung huyết, 

thịt dính nhiều lông dơ bẩn, có mùi heo nọc, 

không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an 

15,500,000 

Buộc thực hiện việc kiểm dịch lại 

động vật, sản phẩm động vật (Điểm 

a, Khoản 6, Điều 11, Nghị định số 

90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y). 

Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm 

động vật. (Điểm c, Khoản 13, Điều 

20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thú y) 



toàn thực phẩm. Ông Phạm Ngọc Thuận 

không xuất trình đƣợc giấy tờ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ. 
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CÔNG TY TNHH 

KINH DOANH 

THƢƠNG MẠI 

TỔNG HỢP THỦY 

SẢN 

J 26 cƣ xá Vĩnh 

Hội Bến Vân Đồn, 

Phƣờng 06, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam. 

1388/QĐ-

XPVPHC 

20/11/2019 

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm, cụ thể: Tại thời điểm kiểm 

tra, cơ sơ có hoạt động sơ chế, cắt thái, sang 

chiết sản phẩm thịt, cá, rau, củ, quả và các sản 

phẩm bao gói sẵn mà không có Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

cho loại hình sản xuất thực phẩm. 

Buôn bán, lƣu thông trên thị trƣờng sản phẩm 

thuộc diện tự công bố sản phẩm hoặc đăng ký 

bản công bố sản phẩm mà không thực hiện 

công bố sản phẩm theo quy định của pháp 

luật hoặc không có bản tự công bố sản phẩm, 

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm, cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở 

không có hồ sơ công bố sản phẩm Dấm tinh 

luyện đang đƣợc kinh doanh tại cơ sở. Giá trị 

lô hàng dựa trên hóa đơn: 6 thùng Dấm tinh 

luyện (6 bình/thùng) x 25.000 đồng/bình; 

Tổng giá trị lô sản phẩm vi phạm: 900.000 

đồng. 

39,000,000   
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Ông Huỳnh Văn 

Phƣơng là ngƣời đại 

diện Hộ kinh doanh 

Căng tin Trƣờng 

THPT Nguyễn Trãi 

364 Nguyễn Tất 

Thành, Phƣờng 18, 

Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

1390/QĐ-

XPVPHC 

20/11/2019 

Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ, cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, cơ sở 

sử dụng nguyên liệu không có nhãn mác; hóa 

đơn chứng từ để chế biến món ăn gồm: đƣờng 

cát trắng (6 kg: 12.000
đ
/kg), gạo (35 kg: 

11.000
đ
/kg). Tổng giá trị lô sản phẩm (dựa 

trên giá thị trƣờng): 457.000 đồng. 

Kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có 

nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; 

không có nhãn gốc hoặc có nhãn gốc nhƣng bị 

thay đổi đƣợc quy định, cụ thể: tại thời điểm 

kiểm tra, cơ sở kinh doanh sản phẩm, thực 

phẩm bao gói sẵn theo quy định phải có nhãn 

hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa gồm: 

bánh khoai tây (15 gói x 3000đ/gói; bánh sò 

(20 gói x 3000đ/gói; da heo sấy (12 gói x 

2000đ/gói; bánh tráng (40 gói x 3000đ/gói). 

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm về nhãn hàng 

hóa: 249.000 đồng. 

1,685,500 

Buộc tiêu hủy  nguyên liệu, thực 

phẩm (6 kg đƣờng cát trắng, 35 kg 

gạo) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 



22 Ông Phạm Phƣơng Vy 

Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình 

Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Khu phố 6, 

Phƣờng 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1391/QĐ-

XPVPHC 

20/11/2019 

Kinh doanh thực phẩm tƣơi sống có nguồn 

gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu 

sắc, mùi vị, cụ thể: Lúc 00 giờ 05 ngày 

16/11/2019, Đoàn kiểm tra của Đội 10 kiểm 

tra phƣơng tiện vận chuyển mang biển kiểm 

soát 51C-89232 do do bà Phạm Phƣơng Vy 

làm chủ hàng, vận chuyển 08 (Tám) con heo 

đã giết mổ từ cơ sở giết mổ Nghĩa Hƣng - 

Long An  nhập vào chợ Bình Điền (sạp Út 

Lƣợm H1-181). Giấy chứng nhận kiểm dịch 

sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh số: 565970/CN-KDSPĐV-UQ, do 

Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản Long An 

cấp ngày 15/11/2019 có giá trị đến ngày 

16/11/2019. Đoàn kiểm tra của Đội số 10 tiến 

hành kiểm tra phƣơng tiện trên, phát hiện có 

01 (Một) con heo đã qua cạo mổ, có trọng 

lƣợng 120 (Một trăm hai mƣơi) kg, giá trị 

6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng), Quày thịt 

nhạt màu, mặt cắt cơ rỉ nhiều dịch, hạch lâm 

ba sung huyết, không bảo đảm yêu cầu vệ 

sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

9,000,000 

Buộc thay đổi mục đích sử dụng 

hoặc tái chế thực phẩm hoặc buộc 

tiêu hủy thực phẩm (xử lý theo quy 

định tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng  

9 năm 2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm) 
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Công ty TNHH Một 

thành viên Atelier Des 

Rêves 

20/5 Kỳ Đồng, 

Phƣờng 9, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

1396/QĐ-

XPVPHC 

26/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm. Cụ thể: tại thời điểm kiểm 

tra, cơ sở xuất trình Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm số 

730/2016/ATTP-CNĐK ngày 26 tháng 4 năm 

2016 do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

cấp cho loại hình: Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống (Cửa hàng) hết hiệu lực. 

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật 

về chế độ kiểm thực 3 bƣớc. Cụ thể: tại thời 

điểm kiểm tra, cơ sở không có sổ kiểm thực 3 

bƣớc. 

33,000,000   

24 

Ông Lê Thanh Tùng là 

ngƣời đại diện Hộ kinh 

doanh Bách Tùng 

1050 Trƣờng Sa, 

Phƣờng 12, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

1399/QĐ-

XPVPHC 

26/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn 

thực phẩm theo quy định, cụ thể tại thời điểm 

kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

(quán ăn) mà không có giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

12,500,000   
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Ông Nguyễn Đình 

Thắng là ngƣời đại 

diện Hộ kinh doanh 

Lẩu Dê A.Ty 

Lô TA040 Khu dân 

cƣ Kiến Á, Khu 

phố 6, phƣờng 

Phƣớc Long B, 

Quận 9, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1402/QĐ-

XPVPHC 

27/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, Hộ 

kinh doanh Lẩu Dê A.Ty đang kinh doanh 

dịch vụ ăn uống tại địa chỉ Lô TA040 Khu 

dân cƣ Kiến Á, Khu phố 6, phƣờng Phƣớc 

Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh mà 

không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn 

trùng, động vật gây hại xâm nhập; cụ thể: tại 

thời điểm kiểm tra, nơi chế biến có ruồi xâm 

nhập 

14,500,000   

26 

Công ty TNHH 

Thƣơng mại Dịch vụ 

Xuất nhập khẩu Nhà 

hàng Hải sản 192. 

192 – 194 Hiền 

Vƣơng, phƣờng 

Phú Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1403/QĐ-

XPVPHC 

27/11/2019 

Nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại 

xâm nhập, cụ thể: trong khu vực bếp có nhiều 

phân chuột. 

Cống rãnh thoát nƣớc thải khu vực chế biến bị 

ứ đọng, cụ thể: cống rãnh trong khu vực bếp 

đọng nƣớc, rác. 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cở sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

37,000,000   
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CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ FA 

Số 01 Trần Quý 

Khoách, phƣờng 

Tân Định, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

1407/QĐ-

XPVPHC 

27/11/2019 

Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng 

hoặc không có thời hạn sử dụng đối với 

nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời 

hạn sử dụng, cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra, 

cơ sở đang sử dụng nguyên liệu hết hạn sử 

dụng gồm 2 chai sốt caramel hƣơng cà phê 

hiệu Torani loại 1,89 lít (Hạn sử dụng 

1/6/2019). Giá trị lô hàng dựa trên giá thị 

trƣờng: 345.000 đồng/chai x 2. Tổng giá trị lô 

sản phẩm vi phạm: 690.000 đồng 

Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ, cụ thể: Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở 

đang sử dụng nguyên liệu không nhãn mác 

bao gồm: Cà phê hạt không nhãn mác loại 

1kg/gói; cà phê bột không nhãn mác loại 

0.5kg/gói. Giá trị lô hàng dựa trên giá thị 

trƣờng: Cà phê hạt 140.000 đồng/kg; cà phê 

bột: 80.000 đồng/0.5kg. Tổng giá trị lô sản 

phẩm vi phạm: 220.000 đồng. 

2,730,000 
Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực 

phẩm 

28 

Ông Phạm Hoàng Lân 

là ngƣời đại diện Hộ 

kinh doanh Hải sản 

Ven Sông 

Số 262 đƣờng 

Quốc lộ 13, Khu 

phố 2, phƣờng Hiệp 

Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1410/QĐ-

XPVPHC 

28/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, Hộ 

kinh doanh Hải sản Ven Sông đang kinh 

doanh dịch vụ ăn uống tại địa chỉ: Số 262 

đƣờng Quốc lộ 13, Khu phố 2, phƣờng Hiệp 

Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh mà không có Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

12,500,000   



29 

Ông Huỳnh Tấn Đạt là 

ngƣời đại diện Hộ kinh 

doanh Quán Ngon 

Số 602 đƣờng 

Phạm Văn Đồng, 

Khu phố 3, phƣờng 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1411/QĐ-

XPVPHC 

28/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, Hộ 

kinh doanh Quán Ngon đang kinh doanh dịch 

vụ ăn uống tại địa chỉ: Số 602 đƣờng Phạm 

Văn Đồng, Khu phố 3, phƣờng Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

12,500,000   

30 

Ông Vũ Huy Lịch là 

ngƣời đại diện Hộ kinh 

doanh Thanh Lịch 

Số 44 Đƣờng số 9, 

Khu phố 5, phƣờng 

Linh Xuân, quận 

Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1412/QĐ-

XPVPHC 

28/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, Hộ 

kinh doanh Thanh Lịch đang kinh doanh dịch 

vụ ăn uống tại địa chỉ Số 44 Đƣờng số 9, Khu 

phố 5, phƣờng Linh Xuân, quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh mà không có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm 

12,500,000   

31 

Bà Nguyễn Thị Kim 

Chi là ngƣời đại diện 

Hộ kinh doanh Tô Ny 

Số 2/16/9 Đƣờng 9, 

Khu phố 1, phƣờng 

Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1413/QĐ-

XPVPHC 

28/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, Hộ 

kinh doanh Tô Ny đang kinh doanh dịch vụ ăn 

uống tại địa chỉ: Số 2/16/9 Đƣờng 9, Khu phố 

1, phƣờng Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh mà không có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 

12,500,000   



32 

Bà Trần Thị Phƣơng là 

ngƣời đại diện Hộ kinh 

doanh Thống Nhất 

Số 06, đƣờng Hồng 

Đức, Khu phố 4, 

phƣờng Bình Thọ, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1417/QĐ-

XPVPHC 

28/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; cụ thể: tại thời điểm kiểm tra, Hộ 

kinh doanh Thống Nhất đang kinh doanh dịch 

vụ ăn uống tại địa chỉ: Số 06, đƣờng Hồng 

Đức, Khu phố 4, phƣờng Bình Thọ, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mà không có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

12,500,000   

33 

CÔNG TY TNHH 

XUẤT NHẬP KHẨU 

NHÀ XƢƠNG 

RỒNG. 

270 Lê Văn Sỹ, 

Phƣờng 14, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

1418/QĐ-

XPVPHC 

28/11/2019 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo quy định, cụ thể tại thời điểm 

kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  

mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

25,000,000   

 

 


