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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 15/6/2015; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;  

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị đinh số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND phường 

Trần Phú về việc kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-KTLN do Tổ kiểm tra liên 

ngành - vệ sinh an toàn thực phẩm phường Trần Phú lập ngày 02/10/2020 tại số 

115, đường Vũ Quang, Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Tổ kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm, 

Tôi: Trần Quốc Toản, Chức vụ: Chủ tịch UBND phường. 
 

     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 

Cửa hàng Hoa Tuyển. 

 1. Họ và tên chủ cửa hàng: Lê Thị Hoa 

- Giới tính: Nữ. 

- Sinh năm: 1969                

- Ngành nghề kinh doanh: Hàng tạp hóa 

- Địa chỉ: Số 115, đường Vũ Quang, Tổ dân phố 9, phường Trần Phú, thành 

phố Hà Tĩnh. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh thực phẩm bị hỏng 

mốc, bụi bẩn. 

3. Quy định tại: Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm. 

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng: 

1. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 
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- Mức phạt: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). 

2. Yếu tố giảm nhẹ: Khi Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, bà Lê Thị Hoa có 

thái độ nghiêm chỉnh chấp hành và căn cứ vào tình hình thực tiễn do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid -19 nên hàng hóa khó tiêu thụ. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Không 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bà Lê Thị Hoa tự tiêu hủy thực phẩm 

tại chỗ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Điều 4. Quyết định này được: 

1. Giao cho bà Lê Thị Hoa là chủ Cửa hàng Hoa Tuyển để chấp hành Quyết 

định xử phạt.  

- Bà Lê Thị Hoa phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn nêu 

trên mà bà Lê Thị Hoa không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành 

theo quy định của pháp luật. 

- Số tiền nộp phạt vào tài khoản số: TK 7111.4.1080162 tại Kho bạc Nhà 

nước Hà Tĩnh (nộp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-chi nhánh Hà 

Tĩnh, địa chỉ số 82, đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh). 

- Bà Lê Thị Hoa có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết 

định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh để thu 

tiền phạt. 

3. Công chức Văn phòng - Thống kê; Kế toán - Ngân sách; các thành viên 

trong Tổ kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và các cá nhân, tổ chức có liên 

quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 4; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; 

- Kho bạc nhà nước HT; 

- Tổ trưởng TDP 9; 

- Lưu: VT, TPHT. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Trần Quốc Toản 
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