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THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 

 

Căn cứ Điều 72, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 8 Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang thông báo nội dung 

thông tin công bố công khai về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm như sau: 

1. Nội dung công khai 

- Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Đất Bắc. 

- Địa chỉ: Phố Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

- Địa điểm kinh doanh: Thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Lĩnh vực hoạt động: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở chế biến 

suất ăn sẵn). 

- Hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện không đúng quy định của pháp 

luật về chế độ kiểm thực 3 bước. Quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 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. 

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể: Phạt tiền với mức tiền phạt là 

8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). 

- Hình thức xử phạt bổ sung: Không. 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không 

(Kèm theo bản sao Quyết định số 200/QĐ-XPVPHC ngày 06/5/2021 của 

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang) 

2. Thời gian công khai: Thực hiện trong thời gian 10 ngày liên tục. 

3. Địa điểm công khai: Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang. 
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4. Đề nghị Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang đăng tải Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế trong 

thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xử phạt./. 

 
Nơi nhận:  
- Phòng TC-HC, Sở Y tế Bắc Giang (P/hợp); 

- Lãnh đạo Chi cục ATVSTP; 

- Website Sở Y tế Bắc Giang ; 

- Lưu: VT, HC&TTr. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể 
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