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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định pháp luật  

về hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm nông lâm thủy sản 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

tại Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

 

Thực hiện Quyết định số 261/QĐ-QLCL ngày 15/10/2020 của Cục trưởng 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về thanh tra đột xuất việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm 

nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, ngày 22/10/2020, Đoàn 

thanh tra đã tiến hành thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung và thời gian 

nêu tại Quyết định thanh tra và các quy định của pháp luật. 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22/10/2020, Biên bản vi phạm hành chính 

số 01.261/BB-VPHC ngày 22/10/2020, Biên bản phiên giải trình trực tiếp số 

01.261/BB-GTTT ngày 23/10/2020, công văn giải trình số 302-20/NHO-CV 

ngày 19/11/2020 của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO, Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 316/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2020 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các tài liệu trong hồ sơ thanh tra kèm 

theo, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản kết luận như 

sau: 

I. Khái quát chung 

- Cơ sở được thanh tra: Công ty TNHH Công nghệ NHONHO; 

- Địa chỉ trụ sở chính: K2-17 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam; 

- Địa chỉ Phòng thử nghiệm: K2-17 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú 

Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam; 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Bá Nghị, sinh ngày 10/4/1971, 

chứng minh nhân dân số 092071000011 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư cấp ngày 13/4/2015.  

Phòng thử nghiệm của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã được chỉ 

định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại các Quyết định số 436/QĐ-QLCL 

ngày 24/8/2017, số 449/QĐ-QLCL ngày 20/12/2018 (hủy bỏ hiệu lực một 

http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/qd%20436-ttpc.PDF
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/qd%20436-ttpc.PDF
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20449.%202018.%20MeKongLab.pdf
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phần), số 85/QĐ-QLCL ngày 05/4/2019, số 192/QĐ-QLCL ngày 21/8/2020 của 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Qua hoạt động thanh tra thực tế cùng các bằng chứng được xác minh cho 

thấy Phòng thí nghiệm của tổ chức đã thực hiện hành vi vi phạm: “Thực hiện 

đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước ngoài lĩnh vực đã được chỉ 

định”, cụ thể: 

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã thực hiện kiểm nghiệm và trả kết 

quả kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước cho Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình một số chỉ tiêu nằm ngoài phạm vi được chỉ 

định: Chỉ tiêu 2,4D tại phiếu Báo cáo kết quả phân tích số 6381.20/19; 

Thiamethoxam, Spiotetramat tại phiếu số 6381.20/18; Chloramphenicol, 

Sulfadimidine/nền mẫu thịt lợn tại các phiếu số 6381.20/1, 6381.20/4; 

Tetracycline, Chloramphenicol/nền mẫu thịt gà tại phiếu số 6381.20/10; Ure tại 

các phiếu số 6381.20/15, 6381.20/17; 2,4D, Paraquate tại phiếu số 6381.20/22. 

Các chỉ tiêu/nền mẫu nêu trên chưa được chỉ định bởi Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản. 

III. Kết luận 

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã có hành vi vi phạm “Thực hiện 

đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước ngoài lĩnh vực đã được chỉ định” 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tại văn bản số 302-20/NHO-CV ngày 19/11/2020 về việc báo cáo tình 

hình khắc phục kết quả thanh tra và đề nghị xin giảm nhẹ xử phạt vi phạm hành 

chính, Công ty TNHH Công nghệ NHONHO đã thành thật hối lỗi, gửi kèm hồ 

sơ chứng minh đã tự nguyện khắc phục hậu quả.  

Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền: 

1. Trưởng đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

chấm dứt ngay hành vi vi phạm hành chính. 

2. Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính, các tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Cục trưởng Cục Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 316/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2020  đối với Công ty TNHH 

Công nghệ NHONHO, cụ thể: 

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền đối với tổ chức 40.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn). 

- Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng quyết định chỉ định số 

192/QĐ-QLCL ngày 21/8/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%2085.%202019.%20MeKongLab.pdf
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20192.2020.MeKong%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1.pdf
http://www.nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Danh_sach_phong_KN/Q%C4%90%20192.2020.MeKong%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1.pdf
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thủy sản thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng do Công ty TNHH Công 

nghệ NHONHO đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Cụ thể: Công ty TNHH Công 

nghệ NHONHO đã tự nguyện không nghiệm thu số tiền do phân tích các chỉ tiêu 

chưa được chỉ định trong biên bản nghiệm thu Hợp đồng kiểm nghiệm với Chi 

cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình. 

IV. Kiến nghị 

1. Công ty TNHH Công nghệ NHONHO: 

- Nghiêm túc khắc phục các tồn tại được kết luận tại Mục III nêu trên; 

- Chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 316/QĐ-XPVPHC 

ngày 20/11/2020 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra và gửi về Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trước ngày 20/12/2020 

2. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hòa Bình: Cần 

nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành trong quá 

trình thực thi pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý.        

3. Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp (Cục quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản): Đôn đốc, hướng dẫn Công ty thực hiện việc 

khắc phục các tồn tại đúng hạn; Giám sát việc chấp hành của Công ty đối với 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 316/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2020 

của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

 

Nơi nhận:                                                                                               

- Thanh tra Bộ (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Các phòng thuộc Cục (để biết); 

- Công ty TNHH Công nghệ NHONHO (để t/h); 

- Chi cục QLCLNLS&TS Hòa Bình (để t/h); 

- Lưu: VT, TTPC, HSTT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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