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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 300-1/BBVPHC do Trưởng đoàn 

thanh tra thành lập theo Quyết định số 300/QĐ-QLCL ngày 11/11/2020 lập ngày 

17/11/2020 đối với Công ty Cổ phần Warrantek; 

Sau khi xem xét công văn giải trình số 2019/WRT/BOD ngày 25/11/2020 

(thay thế công văn số 2014/WRT/BOD ngày 19/11/2020) của Công ty Cổ phần 

Warrantek; 

Tôi: Nguyễn Như Tiệp, Chức vụ: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:  

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Warrantek; 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã 

Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam; 

- Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ 

Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam; 

- Mã số doanh nghiệp: 1801303488; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần đăng ký lần đầu 

ngày 02/05/2013, thay đổi lần thứ bảy ngày 01/4/2020 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp; 

- Người đại diện theo pháp luật: Châu Thị Hồng Vân;  Giới tính: Nữ 

- Chức danh: Tổng giám đốc. 
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2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện đánh giá sự phù 

hợp phục vụ quản lý Nhà nước khi chưa được chỉ định hoặc quyết định chỉ định 

đã hết hiệu lực, cụ thể:  

Trong thời gian từ 20-26/11/2019, Công ty Cổ phần Warrantek đã thực hiện 

kiểm nghiệm và trả kết quả kiểm nghiệm (Phiếu kiểm nghiệm số 1911019756-1 

đến số 1911019756-10 ban hành ngày 26/11/2019) phục vụ quản lý Nhà nước 

cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trong thời gian cơ sở kiểm 

nghiệm tại địa chỉ cũ (số 44-46, đường số 8, KDC 586, KV Thạch Thuận, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ) đã bị đình chỉ chỉ định và cơ sở kiểm 

nghiệm tại địa chỉ mới (Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ) chưa được chỉ định. 

3. Quy định tại: điểm a 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. 

4. Tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty Cổ phần Warrantek đã thành thật hối lỗi, 

cam kết tự nguyện khắc phục hậu quả. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. 

Cụ thể: Phạt tiền đối với tổ chức 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi 

triệu đồng chẵn). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung:  

Tước quyền sử dụng quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản ban hành trong 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. 

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả, quy định tại điểm a, b Khoản 6 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:  

- Công ty Cổ phần Warrantek phải thực hiện đúng cam kết, thu hồi toàn bộ 

các phiếu kiểm nghiệm số 1911019756-1 đến số 1911019756-10 ngày 

26/11/2019, đồng thời nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi 

phạm nêu trên. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Gửi cho Bà Châu Thị Hồng Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Warrantek để chấp hành Quyết định này. 

- Công ty Cổ phần Warrantek phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử 

phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Warrantek không tự nguyện 

chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật; 

- Công ty Cổ phần Warrantek phải nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước 

Thành phố Hà Nội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử 

phạt. Tài khoản thu ngân sách Nhà nước quy định tại Chương: 12, Mục: 4299, 

Tài khoản: 7111. Cơ quan quản lý thu: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản. Mã cơ quan ra Quyết định thu: 11154; 

- Công ty Cổ phần Warrantek có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính 

đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội để thu tiền phạt. 

3. Giao Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp đôn đốc, giám 

sát việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này./.  
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Thanh tra Bộ (để b/c); 

- PCT Phùng Hữu Hào (để biết); 

- Lưu: VT, TTPC, HSTT. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng  

nông lâm sản và thủy sản 
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