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Số: 01 /BC-ĐKTLN

Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
V/v thực hiện Quyết định số 3850/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
Thực hiện Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017
của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành đảm bảo ANTT, thuế, thương mại, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm
trên địa bàn huyện Châu Thành, Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo kết quả thực
hiện trong thời gian qua, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
1. Công tác triển khai:
Đoàn kiểm tra liên ngành đã xây dựng kế hoạch, lịch kiểm tra cụ thể và
triển khai đến tất cả thành viên quán triệt thực hiện. Qua kiểm tra đã góp phần
làm ổn định tình hình trong lĩnh vực ANTT, thuế, thương mại, y tế, môi trường
và an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ giao nhận quân năm 2018.
2. Kết quả công tác kiểm tra:
Đoàn tiến hành kiểm tra 05 lượt, 29 cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực An
toàn thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ gia súc tập trung. Qua đó, phát hiện 08
trường hợp vi phạm, lập hồ sơ xử lý 06 trường hợp tổng số tiền 9.500.000đ (chín
triệu năm trăm nghìn đồng), chưa xử lý 02 trường hợp, cụ thể:
01. Hộ Kinh doanh: quán nhậu 79
- Địa chỉ: ấp Đông Bình, TT, Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang.
- Đại diện: ông Nguyễn Đức Giáp, SN: 1941.
- Hành vi vi phạm: không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm theo quy định.
- Kết quả xử lý: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính số tiền 4.000.000đ về hành vi trên.
02. Hộ Kinh doanh: quán nhậu Thanh Tuyền
- Địa chỉ: ấp Tân Hưng, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Đại diện: bà Ngô Thanh Tuyền, SN: 1982.
- Hành vi vi phạm: Sử dụng khu vực chế biến, bảo quản, nơi ăn không
đảm bảo vệ sinh.

- Kết quả xử lý: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính số tiền 750.000đ về hành vi trên.
03. Hộ Kinh doanh: quán nhậu 70k
- Địa chỉ: ấp Thị Trấn, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Đại diện: bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, SN: 1989.
- Hành vi vi phạm: Sử dụng khu vực chế biến, bảo quản, nơi ăn không
đảm bảo vệ sinh.
- Kết quả xử lý: Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính số tiền 750.000đ về hành vi trên.
04. Hộ Kinh doanh: quán nhậu 999
- Địa chỉ: ấp Tân Hưng, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Đại diện: bà Lương Thị Kim Vân, SN: 1975.
- Hành vi vi phạm: Hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh
mà không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định
- Kết quả xử lý: Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính số tiền 2.500.000đ về hành vi trên.
05. Hộ kinh doanh: quán nhậu Thùy Trang
- Địa chỉ: ấp Đông Thuận, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang.
- Đại diện: bà Hà Thị Thà, SN: 1961.
- Hành vi vi phạm: Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối
tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.
- Kết quả xử lý: Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính số tiền 750.000đ về hành vi trên.
06. Hộ kinh doanh: quán nhậu Huệ Trinh
- Địa chỉ: ấp Đông Bình, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang.
- Đại diện: bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, SN: 1976.
- Hành vi vi phạm: Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối
tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.
- Kết quả xử lý: Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính số tiền 750.000đ về hành vi trên.
07. Hộ Kinh doanh: quán nhậu Thắm đồng quê
- Địa chỉ: ấp Đông Bình, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu
Giang.
- Đại diện: ông Trương Hồng Dựng, SN: 1958.
- Hành vi vi phạm:

+ Không có giấy khám sức khỏe theo quy định.
+ Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
+ Không có giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Sử dụng khu vực chế biến, bảo quản, nơi ăn không đảm bảo vệ sinh.
- Kết quả xử lý: Chưa làm việc, do chủ cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh.
08. Hộ Kinh doanh: quán nhậu Hồng Đang
- Địa chỉ: ấp Tân Hưng, TT. Ngã sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Đại diện: bà Trần Hồng Đang, SN: 1984.
- Hành vi vi phạm:
+ Không có giấy khám sức khỏe theo quy định.
+ Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
+ Không có giấy xác nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Sử dụng khu vực chế biến, bảo quản, nơi ăn không đảm bảo vệ sinh.
+ Có dụng cụ chứa chất thải, nhưng không đúng theo quy định.
- Kết quả xử lý: Chưa làm việc, do chủ cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh.
Còn lại, 21 trường hợp Đoàn yêu cầu cam kết thực hiện đúng các quy
định của pháp luật trong quá trình hoạt động.
II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
1. Thuận lợi:
- Đoàn kiểm tra liên ngành được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo
UBND huyện cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ngành có liên quan, công
tác kiểm tra liên ngành góp phần ổn định tình hình trên lĩnh vực trật tự quản lí
kinh tế, môi trường trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018.
- Trong quá trình kiểm tra, các thành viên trong Đoàn thực hiện tốt công
tác chuyên môn, nắm vững quy trình thực hiện việc kiểm tra đảm bảo đúng quy
định của pháp luật. Qua kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động
người dân chấp hành quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ
sinh môi trường.
2. Hạn chế:
- Do công tác chuyên môn của từng ngành nên đôi lúc lực lượng được
phân công không đảm bảo theo quy định, có bốn ngành gửi danh sách cơ sở cần
kiểm tra theo kế hoạch (Phòng TNMT, Chi cục thuế, Khoa ATTP, Phòng Nông
nghiệp và PTNT). Đồng thời một số lĩnh vực chưa được tổ chức kiểm tra (Hàng
hóa nhập lậu; hàng hóa không rõ nguồn gốc; lĩnh vực thuế; lĩnh vực kinh doanh
có điều kiện như: sản xuất kinh doanh mỹ phẩm, Massage, karaoke, nhà trọ…).
- 04 (Bốn) cơ sở vi phạm nhưng không chấp hành Quyết định xử phạt (02
trường hợp thuộc thẩm quyền UBND huyện: quán nhậu 79, quán nhậu Thanh
Tuyền; 02 trường hợp thuộc thẩm quyền CAH: quán nhậu 70K, quán nhậu 999),

02 (Hai) cơ sở không đến làm việc theo yêu cầu ảnh hưởng đến công tác xử lý
(quán nhậu Thắm Đồng Quê, quán nhậu Hồng Đang), cơ quan thụ lý hồ sơ chưa
đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả.
- Một số ngành còn thực hiện kiểm tra độc lập, khi phát hiện vi phạm mới
yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra đến phối hợp, gây khó khăn trong việc sắp
xếp thời gian bố trí phân công lực lượng tham gia.
III. PHƯƠNG HƯỚNG TỚI:
- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 56/KH-ĐKT ngày 27/12/2017 về
việc kiểm tra đảm bảo các lĩnh vực ANTT, thuế, thương mại, y tế, môi trường
và an toàn thực phẩm.
- Lực lượng trinh sát Công an huyện tăng cường nắm tình hình địa bàn,
thường xuyên trao đổi thông tin với các ngành có liên quan, lập danh sách cụ thể
các cơ sở kinh doanh trên từng lĩnh vực (chú trọng các lĩnh vực hàng hóa nhập
lậu, không rõ nguồn gốc như: điện máy, thuốc lá điếu; thuế; các cơ sở kinh
doanh có điều kiện như: các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mỹ phẩm,
karaoke, massage, nhà trọ…), vật tư nông nghiệp… Tổ chức kiểm tra, xử lý các
vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp đề nghị thành viên Đoàn kiểm tra sắp xếp thời
gian các mặt công tác chuyên môn, đảm bảo thành phần kiểm tra theo quy định.
Trên đây là nội dung báo cáo về công tác xử lý vi phạm trong thời gian
qua của Đoàn kiểm tra liên ngành./.
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