
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

 

Số: 148/ATVSTP-TTNV 
V/v công khai cơ sở sản xuất thực phẩm 

vi phạm hành chính về an toản thực phẩm 

trên trang thông tin điện tử  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

Trà Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2021 

 
 

Kính gửi:   Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 

 

Căn cứ Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; 

Căn cứ Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế; 

Vào ngày 15/6/2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh đã 

ban hành 01 (không một) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an 

toàn thực phẩm với số tiền 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng). 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh báo cáo danh sách cơ sở  

sản xuất thực phẩm có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm bị xử lý 

(đính kèm danh sách) gửi  Sở Y tế tỉnh Trà Vinh được biết, chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử cuả Sở Y tế theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra Sở Y tế (biết); 

- Lãnh đạo Chi cục (báo cáo); 

- Lưu VT, TT-NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhanh 
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SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 

Cơ sở sản xuất vi phạm hành chính  

về lĩnh vực an toàn thực phẩm  

(kèm công văn số 148/ATVSTP-TTNV ngày 16/6/2021  

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Trà Vinh) 

 

STT Tên cơ sở  

sản xuất, kinh doanh 

Địa chỉ Hành vi vi phạm Hình thức xử lý Biện pháp khắc 

phục hậu quả 

1 Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Toàn Phát 

ấp Bảy Xào Dơi A, xã Kim 

Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh 

Hành vi sản xuất sản phẩm thuộc 

diện tự công bố sản phẩm có chỉ 

tiêu “Coliforms tổng số và 

Escherichia coli” không phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với nước uống đóng chai 

(QCVN 6-1: 2010/BYT) đã công 

bố áp dụng. 

Phạt tiền 

35.000.000 đồng 
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