
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

 

Số: 142/ATVSTP-TTNV 
V/v công khai cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 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 09 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 03/ 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 12.500.000 đồng (mười hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

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

kinh doanh dịch vụ ăn uống  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 kinh doanh dịch vụ ăn uống  

vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm  

(kèm công văn số 142/ATVSTP-TTNV ngày09/6/2021  

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 kinh doanh 

dịch vụ ăn uống – 

Quán Đức Bình 2 

Võ Văn Kiệt, Khóm 8, 

Phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

Không giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

Phạt tiền 

12.500.000 đồng 

  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-14T08:59:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Nhanh<nvnhanh.syt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-14T09:39:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm<ccatvstp_syt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-14T09:58:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm<ccatvstp_syt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




