
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /ATTP 

V/v đề nghị đăng tải cơ sở vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực ATTP trên cổng thông 

tin điện tử của Ngành Y tế 

Đắk Nông, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

   Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 
   

 Căn cứ điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh đăng tải công khai cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP trên cổng 

thông tin điện tử của Ngành Y tế với nội dung sau: 

1. Họ và tên: Trần Thị Kiều 

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1976 

- Nơi ở hiện tại: TT Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông 

- Số căn cước công dân: 036176014224; cấp ngày 27/12/2021 nơi cấp: 

Cục QLHC về TTXH 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định của pháp luật về điều 

kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 

 - Hình thức xử phạt: Phạt tiền; Cụ thể số tiền: 2.000.000đ (Hai triệu đồng 

chẵn). 

 - Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

2. Họ và tên: Cao Trường Ca 

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1990 

- Nơi ở hiện tại: xã Đăk DRô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

- Số căn cước công dân: 036090027813; cấp ngày 06/5/2022 nơi cấp: Cục 

QLHC về TTXH 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định của pháp luật về điều 

kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 

 - Hình thức xử phạt: Phạt tiền; Cụ thể số tiền: 2.000.000đ (Hai triệu đồng 

chẵn). 

 - Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt 



Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh đăng tải cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP với nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CCT(báo cáo); 
- Lưu: VT, Hồ sơ. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 
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