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KẾT LUẬN THANH TRA 
Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu 

đối với Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 81/QĐ-SCT ngày 28/5/2019 của Giám 

đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về sản xuất, kinh doanh rượu từ ngày 10/6/2019 đến ngày 05/7/2019. Đoàn 

thanh tra 81 đã tiến hành thanh tra tại Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập 

khẩu Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Công ty cổ phần DL&XNK Lạng Sơn) có địa 

chỉ tại: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 20/BC-ĐTTr ngày 20/7/2019 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh 

tra, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 

1. Tên đối tượng Thanh tra: Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu 

Lạng Sơn. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn 

uống; Sản xuất rượu vang; Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh… 

4. Vốn điều lệ của Công ty: 39.579.000.000 VNĐ; Vốn giao hoạt động sản 

xuất kinh doanh rượu: 6.078.056.257 VNĐ. 

5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Phạm Đình Ban, Chức vụ: 

Tổng giám đốc; Sinh ngày: 21/01/1961; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giấy 

chứng minh nhân dân: 080992015 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/7/2010; 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12, ngõ 8, đường Nguyễn Du, phường Đông 

kinh, thành phố Lạng sơn, tỉnh Lạng Sơn; Chỗ ở hiện tại: Số 12, ngõ 8, đường 

Nguyễn Du, phường Đông kinh, thành phố Lạng sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Về điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định 
105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ 
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1.1. Việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh; việc chấp hành 
pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

* Việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh: 

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ 
phần, mã số 4900101456, đăng ký lần đầu ngày 10/3/2006, đăng ký thay đổi lần 
thứ 9 ngày 08/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp với Mã 
ngành 1101: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Trụ sở chính: số 
1A, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn; Địa điểm sản xuất: Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn - số 88, 94 đường Bắc Sơn, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Địa điểm bán 
hàng: Số 117, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

* Việc chấp hành pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện: 

Công ty cổ phần DL&XNK Lạng Sơn đã được cấp Giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp số: 69/GP-SCT ngày 04/4/2014 do Giám đốc Sở Công 
Thương Lạng Sơn cấp, quy mô sản xuất: 200.000 lít/năm, thời hạn của giấy 
phép có giá trị đến ngày 04/4/2029; cấp sửa đổi lần thứ nhất số tại Giấy phép số 
02/GP-SCT ngày 15/9/2017 (Tuy nhiên qua nghiên cứu hồ sơ, tại thời kỳ thanh 
tra, Công ty thiếu cán bộ có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành nghề sản 
xuất rượu). 

1.2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm  

- Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn - Chi nhánh Công ty cổ phần DL&XNK Lạng 
Sơn đã được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm 
soát tới hạn (HACCP)  

- Xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm số: 
26/2014/YTLS-XNCB ngày 09/12/2014; số 31/2015/YTLS-XNCB ngày 
10/7/2015 do Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lạng Sơn cấp cho sản phẩm 
rượu Mẫu Sơn chai sứ 290 loại 500 ml; chai thủy tinh 320 loại 500 ml; 

- Bản tự công bố sản phẩm số 168/Mẫu Sơn/2019 ngày 07/6/2019 do Xí nghiệp 
rượu Mẫu Sơn công bố cho sản phẩm rượu Mẫu Sơn chai sứ 350 loại 700 ml. 

- Về giấy khám sức khỏe định kỳ: 

+ Năm 2018: cơ sở đã xuất trình 09 giấy khám sức khỏe của người lao 
động. Cụ thể: 06 giấy cấp ngày 17/12/2017 cấp cho Vy Hồng Vinh, Nguyễn 
Khắc Phương, Đỗ Trọng Thọ, Nông Tiến Dũng, Vũ Diệu Huyền, Mai Thị Kiều 
Vương; 01 giấy cấp ngày 13/12/2018 cấp cho Bùi Văn Thượng và 02 giấy khám 
sức khỏe của: Nguyễn Ngọc, Lô Thị Chuyền cấp ngày 06/5/2018. 

+ Năm 2019: cơ sở xuất trình 09 giấy khám sức khỏe cấp ngày 13/12/2018 
của Vy Hồng Vinh, Nguyễn Khắc Phương, Đỗ Trọng Thọ, Nông Tiến Dũng, Vũ 
Diệu Huyền, Mai Thị Kiều Vương, Bùi Văn Thượng, Nguyễn Ngọc (đã nghỉ 
việc), Lô Thị Chuyền (đã nghỉ việc). 
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- Giấy Xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm số 570/2017/XNTH-SCT 
ngày 02/11/2017 do Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xác nhận cho 06 lao động 
(Vy Hồng Vinh; Nguyễn Khắc Phương; Đỗ Trọng Thọ; Nông Tiến Dũng; Vũ 
Diệu Huyền và Mai Thị Kiều Vương) có giá trị đến ngày 02/11/2020. Qua đối 
chiếu danh sách lao động với các Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm 
thì lao động Bùi Văn Thượng và Vũ Văn Đức chưa được xác nhận kiến thức về 
an toàn thực phẩm trong thời kỳ thanh tra (02 lao động Bùi Văn Thượng, Vũ 
Văn Đức được xác nhận kiến thức ATTP số 109/2019/XNTH-SCT ngày 
21/6/2019). 

1.3. Việc chấp hành pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhãn hàng 
hóa và quyền sở hữu trí tuệ. 

* Việc chấp hành pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa 

- Trong thời kỳ thanh tra, Công ty đã thực hiện Công bố phù hợp an toàn 
thực phẩm và đã được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (thực hiện tự công 
bố theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 01/02/2018 của Chính phủ, quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).  

- Xuất trình được phiếu kết quả kiểm nghiệm số 173/PKN-YTDP ngày 
28/3/2017 cho Rượu Mẫu Sơn 350 , số 174/PKN-YTDP ngày 28/3/2017 cho 
Rượu Mẫu Sơn 320 , số 175/PKN-YTDP ngày 28/3/2017 cho Rượu Mẫu Sơn 
290 . Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 130762/PKN-VKNQG ngày 10/9/2018 cho 
Rượu Mẫu Sơn 320, số 130763/PKN-VKNQG ngày 10/9/2018 cho Rượu Mẫu 
Sơn 350, số 130765/PKN-VKNQG ngày 10/9/2018 cho Rượu Mẫu Sơn 290. 

* Việc chấp hành các quy định về nhãn hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ 

- Qua xem xét hồ sơ, Đoàn nhận thấy hình ảnh mô tả tại hồ sơ Công ty 
cung cấp đã thể hiện nhãn hàng hóa được ghi một số thông tin cơ bản theo quy 
định, như: Tên hàng hóa, địa chỉ sản xuất hàng hóa, định lượng, hàm lượng 
Etanol (phù hợp với quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của 
Chính phủ, quy định về nhãn hàng hóa); Kiểm tra thành phần hồ sơ và thực tế 
Công ty đã được cấp (mua) tem rượu sản xuất trong nước do Tổng cục thuế ban 
hành được dán đính bộ hồ sơ xác nhận công bố phù hợp quy định về an toàn 
thực phẩm, cấp ngày 10/7/2015; 

- Công ty đã đăng ký bảo hộ đối với 02 nhãn hiệu hàng hóa do Cục Sở hữu 
trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Công ty cổ phần DL&XNK 
Lạng Sơn, gồm: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 55101 cấp theo Quyết 
định số: A3644/QĐ-ĐK ngày 24/6/2004; Cấp gia hạn đến ngày 19/5/2023 tại 
Quyết định số 36710/QĐ-SHTT, ngày 16/7/2012. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 157901, cấp theo quyết 
định số 1956/QĐ-SHTT, ngày 14/02/2011 có hiệu lực đến 10/02/2020.  

1.4. Việc chấp hành các quy định về quản lý nguồn gốc hàng hóa 
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- Về nguồn gốc nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị sản xuất: Trong 
thời kỳ thanh tra, Công ty đã có cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị sản xuất rượu 
công nghiệp như: Hệ thống ủ, trữ rượu 67 téc; bộ lọc và đựng rượu 1 bộ; dây 
truyền ủ, đóng rượu; máy gắn màng co, máy đóng nắp chai, máy chiết rót, thiết 
bị lọc nước; cồn kế; cân bàn; nhiệt kế; ẩm kế; đèn cực tím... 

- Về nguyên liệu Gạo, Xí nghiệp rượu mẫu Sơn thuộc Chi nhánh Công ty 
cổ phần và xuất nhập khẩu Lạng Sơn đã ký hợp đồng số 03/PT-RMS, ngày 
05/01/2018 với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh Lạng Sơn,  
Hợp đồng này áp dụng theo INCOTERMS 2010. 

- Về nguồn gốc nguyên liệu đầu vào: Công ty đã thực hiện hợp đồng mua 
rượu của các cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại, cụ thể:  

+ Năm 2018 Công ty đã ký hợp đồng đối với 35 hộ dân thu mua 30.050 lít 
rượu thủ công. 

+ Năm 2019: Công ty đã ký hợp đồng đối với 39 hộ dân để thu mua 14.790 
lít rượu thủ công;  

1.5. Việc chấp hành các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng 

Kiểm tra thực tế tại địa điểm sản xuất rượu và bán hàng của Công ty: Cơ sở 
đã có quầy hàng giới thiệu sản phẩm rượu; có bảng niêm yết giá bán các sản 
phẩm rượu tại quầy giới thiệu sản phẩm và tại cơ sở sản xuất. Không có hoạt 
động quảng cáo sản phẩm rượu. 

2. Về thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã kiểm tra hồ sơ trên báo cáo tài chính 
của Công ty cổ phần DL&XNK Lạng Sơn; Báo cáo quyết toán năm 2018; Báo 
cáo quyết toán Quý I/2019 của Xí nghiệp rượu - thuộc Chi nhánh Công ty cổ 
phần DL&XNK Lạng Sơn (Đoàn không xác minh số liệu thực tế). Đoàn nhận 
thấy đơn vị cơ bản đã thực hiện theo quy định việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế 
đối với ngân sách nhà nước, cụ thể: 

2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần DL&XNK Lạng 
Sơn 

- Vốn điều lệ của Công ty: 39.597.000.000 đ (Ba mươi chín tỷ năm trăm 
chín mươi bảy triệu). 

- Doanh thu: Tổng doanh thu 18.193.275.125 đồng 

Trong đó: 

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 17.205.662.063 đồng; 

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 750.688.260 đồng; 

+ Thu nhập khác: 236.924.802 đồng; 
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- Chi phí: 17.900.862.577 đồng (Mười bẩy tỷ chín trăm linh tám triệu sáu 
trăm hai mươi nghìn năm trăm bẩy mươi bẩy đồng. 

+ Giá vốn hàng bán: 14.108.312.870 đồng; 

+ Chi phí tài chính: 5.300.000 đồng; 

+ Chi phí bán hàng: 1.211.716.432 đồng; 

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 2.487.153.641 đồng; 

+ Chi phí khác: 88.379.634 đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 292.412.548 đồng (Hai trăm chín mươi hai triệu 
bốn trăm mười hai nghìn năm trăm bốn mươi tám đồng). 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập: 292.412.548 đồng, Công ty không thực 
hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 dùng để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh 
năm 2017 (lỗ năm 2017 là 1.132.435.134 đồng) 

* Thuế và các khoản nộp Nhà nước: 

- Tổng số thuế phải nộp: 2.904.755.207 đồng (cả số dư năm trước) 

- Tổng số đã nộp: 2.638.970.694 đồng,  

- Số thuế chưa nộp: 265.784.513 đồng,   

Chi tiết cụ thể như sau: 

+ Thuế GTGT phải nộp: 1.429.980.378 (Năm trước chưa nộp: 
158.214.158, số phải nộp trong năm: 1.271.766.220đ); Số đã nộp trong năm là 
1.262.677.642 đồng; Số chưa nộp là 167.302.736 đồng. 

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp: 888.833.035 đồng (năm trước chưa nộp: 
78.783.702đ, số phải nộp trong năm: 810.049.333đ). Số đã nộp trong năm là 
799.101.191 đồng; Số chưa nộp là 89.731.844 đồng. 

+ Thuế thu nhập cá nhân phải nộp: 12.284.980đ (năm trước chưa nộp: 
12.284.988đ, số phải nộp trong năm: 12.162.959đ). Số đã nộp trong năm là 
3.535.055 đồng; Số chưa nộp là 8.749.933 đồng. 

+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất phải nộp là 560.386.039 đồng. Số đã nộp là 
560.386.039 đồng. 

+ Thuế loại khác phải nộp là 13.270.767 đ; Số đã nộp trong năm là 
13.270.767 đồng. 

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn 

Vốn tự có của Công ty cổ phần DL&XNK Lạng Sơn giao cho Xí nghiệp 
Rượu Mẫu Sơn: 6.078.056.257 đồng. (Sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu 
không trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi bảy đồng). 

* Tình hình kết quả kinh doanh năm 2018 

- Doanh thu năm 2018 đạt:   3.745.454.000 đồng; 



6 
 

- Tổng Chi phí:                     3.182.676.000 đồng; 

- Lợi nhuận:                    562.956.000 đồng; 

- Việc chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN: 1.353.921.778 đồng, trong đó: 

-  Thuế GTGT: 314.245.821 đồng;  

- Thuế TTĐB:                     823.453.457 đồng; 

- Thuế nguyên liệu đầu vào đã nộp:                216.222.500 đồng; 

Tình hình hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019 

- Doanh thu đạt:  1.533.456.000 đồng; 

-  Chi phí:  1.259.862.000 đồng; 

- Lợi nhuận:  

- Việc chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN: 

273.592.000 đồng.  

595.636.850đ, trong đó: 

        + Thuế GTGT:  

      + Thuế TTĐB:  

109.473.966 đồng; 

364.612.884 đồng; 

              + Thuế nguyên liệu đầu vào đã nộp: 121.550.000 đồng. 

3. Thực hiện các quy định về chế độ báo cáo 

- Cơ sở đã thực hiện chế độ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu 
năm 2018 của đơn vị về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép (tức Sở 
Công Thương tỉnh Lạng Sơn) theo mẫu quy định tại Điều 32 Nghị định 
105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ. 

- Cơ sở đã thực hiện báo cáo tình hình sử dụng tem rượu sản xuất trong 
nước định kỳ theo Quý với Cục Thuế tỉnh. 

III. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ THANH TRA 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng 
Sơn cơ bản đã tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, 
kinh doanh rượu, kết quả như sau: 

1. Kết quả đạt được 

- Việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, tình hình hoạt động 
kinh doanh của công ty: Công ty đã chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh, 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kinh doanh đúng địa điểm, ngành nghề đã 
đăng ký trong Giấy phép được cấp. 

- Việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm: Công ty 
chấp hành cơ bản đáp ứng được các quy định về an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh rượu, có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực 
phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, cơ bản phù hợp để chế 
biến thực phẩm. 
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- Việc chấp hành các quy định về quản lý nguồn gốc hàng hóa: Công ty có 
dây chuyền, máy móc, thiết bị đáp ứng các điều kiện về tài sản để sản xuất rượu 
công nghiệp. Nguyên liệu rượu để sản xuất được thu mua của các hộ dân tại xã 
Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã được cấp Giấy xác nhận của 
UBND xã theo quy định (tuy nhiên mẫu đăng ký không phù hợp theo quy định 
hiện hành); 

- Việc chấp hành các quy định về chất lượng sản phẩm rượu, ghi nhãn hàng 
hóa, về quyền sở hữu trí tuệ: Công ty đã thực hiện Công bố phù hợp an toàn 
thực phẩm, Phiếu kết quả kiệm nghiệm định kỳ phù hợp với thời kỳ thanh tra 
cho các sản phẩm Rượu Mẫu Sơn 290, 320, 350 là các sản phẩm rượu do công ty 
sản xuất, nhãn hàng hóa đều thể hiện tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức, cá 
nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, định lượng, hàm lượng 
Etanol. 

- Cơ sở đã có các báo cáo kết quả thực hiện công tác BVMT (theo cam kết) 
và kết quả Giám sát môi trường về phòng Tài nguyên và Môi trường - UBND 
thành phố Lạng Sơn định kỳ hàng năm để kiểm tra, giám sát. 

- Đơn vị cơ bản đã chấp hành tốt về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với 
ngân sách nhà nước. 

* Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện sản xuất và ATTP: 

Tại thời điểm kiểm tra, Xí nghiệp đã thực hiện tương đối tốt các điều kiện 
chung đảm bảo ATTP theo quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 77/2016/NĐ-CP; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 
15/11/2018 của Bộ Công Thương, cụ thể như:  

- Điều kiện về nhà xưởng: Cơ sở đã có hệ thống thông gió, chiếu sáng, 
cung cấp nước sạch, xử lý chất thải đúng quy định; Cơ sở có nhà vệ sinh, phòng 
thay đồ cho người lao động cách biệt với nơi sản xuất; trang thiết bị, dụng cụ 
sản xuất, chế biến rượu đảm bảo an toàn, sạch sẽ, được khử trùng và bảo dưỡng 
thường xuyên, sản xuất theo quy trình khép kín; có bệ rửa tay và xà phòng vệ 
sinh, hệ thống cửa ra vào, cửa sổ khép kín phòng chống được côn trùng và động 
vật gây hại. 

- Điều kiện về người lao động trực tiếp sản xuất, đóng chai rượu: Đảm bảo 
quy định an toàn thực phẩm, công nhân mặc đồng phục (mũ, găng tay, giày, 
khẩu trang...) khi chiết rót, đóng chai sản phẩm rượu. 

2. Hạn chế 

- Giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 02 lao động là Bùi Văn Thượng, Vũ 
Văn Đức ngày 21/6/2019 chưa phù hợp với thời kỳ thanh tra.  

- Phần tường và trần của xưởng có một số điểm có hiện tượng bị rêu mốc. 

- Điều kiện về con người trực tiếp sản xuất rượu chưa phù hợp theo quy 
định hiện hành, cụ thể: Công ty đã ký hợp đồng lao động với ông Hoàng Văn 
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Mạnh, là cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 
xuất rượu, thời hạn 02 năm (24 tháng) số 03/HĐLĐ-DL ngày 01/01/2013 giữa 
ông Trần Việt Di ký với ông Hoàng Văn Mạnh (có Bằng nghề số 
000642745/LĐTBXH-DN, chuyên ngành đào tạo kỹ thuật chế biến Sản phẩm ăn 
uống và phục vụ (SPAU&PV) do Tổng Cục dạy nghề thuộc Bộ LĐTB&XH cấp 
ngày 14/11/2005), tuy nhiên tại thời kỳ thanh tra, hợp đồng lao động của ông 
Hoàng Văn Mạnh đã hết hiệu lực và cơ sở chưa có cán bộ kỹ thuật có trình độ 
chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu để thay thế (theo quy định 
tại Khoản 6 Điều 8 Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ). 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Từ kết quả Thanh tra trên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn yêu 
cầu như sau: 

1. Đối với Công ty cổ phần DL&XNK Lạng Sơn 

- Thực hiện ký hợp đồng lao động với cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên 
môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu theo quy định tại khoản 6 Điều 8 
Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ. 

- Có biện pháp khắc phục hiện tượng bị rêu mốc tại một số điểm ở trần và 
tường của xưởng sản xuất rượu. 

2. Đối với Phòng Quản lý Công nghiệp thuộc Sở Công Thương 

- Xem xét hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
cho Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương cấp; hướng dẫn, tuyên 
truyền cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật có liên quan đến điều 
kiện an toàn thực phẩm, tránh tình trạng cấp chồng chéo.  

Trên đây là kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về sản xuất, kinh doanh rượu tại Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập 
khẩu Lạng Sơn. Yêu cầu Đoàn Thanh tra, Phòng Quản lý Công nghiệp, Công ty 
cổ phần DL&XNK Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra này và 
báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
trước ngày 31/8/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở Công Thương; 
- Đ/C Đinh Kỳ Giang (GS ĐTTra); 
- Công ty Cổ phần DL&XNK Lạng Sơn; 
- Cổng TTĐT Sở Công Thương; 
- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
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