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DANH SÁCH CƠ SỞ BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG 

(Kèm theo Công văn số 3590 /CAT-PC07 ngày01/11/2021 của Công an tỉnh Quảng Nam) 

 

STT Tên cơ sở, công trình 

Tên chủ đầu 

tư/ Đứng đầu 

cơ sở 

Địa điểm xây dựng công 

trình 
Hành vi vi phạm 

Hình thức xử 

lý (Tạm đình 

chỉ, đình chỉ 

hoạt động) 

Ngày ra 

quyết định 

Ghi 

chú 

1 Cửa hàng xăng dầu 

Cẩm Thanh 
Công ty TNHH 

Hiếu Hội An 

Thôn Thanh Nhì, xã Cẩm 

Thanh, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ 

 hoạt động 
31/7/2021 

 

 

2 

 

Cửa hàng xăng dầu Long Bình 2 

- Chi nhánh Công ty cổ phần 

xây dựng Thương mại  

Long Bình 

Công ty cổ phần 

xây dựng Thương 

mại Long Bình 

Khối phố Cổ An Tây, 

phường Điện Nam Đông, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ 

hoạt động 
02/8/2021 

 

3 
Nhà hàng Thịnh Phát 

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ cơm  

Thịnh Phát 

Số 96-98, đường Hùng 

Vương, phường An Mỹ, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ 

 hoạt động 
09/8/2021  

4 Cửa hàng điện máy xanh 

Tam Kỳ 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần thế 

giới di động. 

Đường Phan Bội Châu, 

phường Tân Thạnh, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ  

hoạt động 
01/9/2021 

 



5 
Kho Trung chuyển vải rẻo 

Nguyễn Cường 

Ông Nguyễn 

Cường 

Thôn Phú Bình, xã Tam Phú, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ  

hoạt động 
01/9/2021 

 

6 

Cửa hàng xăng dầu trên mặt 

nước (Tàu dầu bán lẻ Diezel 

QNa-1183)  

Doanh nghiệp tư 

nhân Hoa Mai Kim 

Thôn An Lương, xã Duy 

Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ  

hoạt động 
17/9/2021 

 

7 

Các hạng mục mái che phía 

nam nhà xưởng diện tích 

150m
2 

để chứa các khuôn in; 

văn phòng kỹ thuật và phòng 

chụp bảng diện tích 80m
2 

 bên 

trong nhà xưởng 

Công ty TNHH 

Ánh Ngân QN 

KCN Thuận Yên, phường 

Hòa Thuận, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Tạm đình chỉ 

hoạt động 
23/9/2021 

 

8 

Các hạng mục: Xưởng CD, 

xưởng ghép thanh, xưởng lò 

sấy - lò đốt thuộc Nhà máy 

chế biến gỗ  

Nhất Hưng Đại Đồng 

Công ty TNHH  

Nhất Hưng  

Đại Đồng 

CCN Đại Nghĩa 2, xã Đại 

Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền. 

Tạm đình chỉ 

hoạt động 
28/9/2021 

 

9 

 

Hệ thống điện mặt trời mái nhà 

lắp đặt trên mái nhà xưởng ống 

cống + cơ khí và nhà xưởng 

gạch tại Nhà máy sản xuất cấu 

kiện bê tông Thái Bình 

Công ty TNHH 

MTV Thái Bình 

Chu Lai 

CCN Nam Chu Lai, xã Tam 

Nghĩa, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam 

 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền. 

 

 

Tạm đình chỉ 

hoạt động 
30/9/2021 

 

10 

Thi công Hệ thống điện mặt trời 

mái nhà lắp đặt tại nhà xưởng 1, 

nhà xưởng 2, nhà xưởng 3 và 

nhà xưởng 4 tại Nhà máy gia 

công - sản xuất kính. 

Công ty cổ phần 

Đại Dương Kính 

CCN Tây An, xã Duy 

Trung, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

 

Chưa có văn bản thẩm duyệt 

thiết kế về cháy và chữa cháy 

của Cơ quan Công an có  

thẩm quyền 

Đình chỉ 

 hoạt động 
07/10/2021 

 



11 

Thi công Hệ thống điện mặt 

trời mái nhà lắp đặt trên mái 

nhà xưởng 1, kho tại Nhà máy 

may, thêu xuất khẩu Sơn Hà -

Duy Xuyên  - Cơ sở 1 

Công ty TNHH 

MTV Sơn Hà 

Duy Xuyên 

CCN Tây An, xã Duy 

Trung, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam 

Chưa có văn bản thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan Công an có 

thẩm quyền. 

Đình chỉ  

hoạt động 
14/10/2021 

 

12 

Thi công hệ thống điện mặt trời 

mái nhà lắp đặt trên mái nhà 

xưởng 1, nhà xưởng 2, nhà ăn 

và nhà nghỉ nhân viên tại Cơ sở 

chế biến, bảo quản các sản 

phẩm giống nông nghiệp. 

Công ty cổ phần 

tập đoàn giống 

cây trồng  

Thái Bình 

 

 

CCN Chợ Lò, xã Tam Thái, 

huyện Phú Ninh,  

tỉnh Quảng Nam 

 

Chưa có văn bản thẩm duyệt 

thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan Công an có 

thẩm quyền 

Đình chỉ  

hoạt động 
15/10/2021 

 

13 

Hệ thống điện mặt trời mái 

nhà lắp đặt trên mái các nhà 

xưởng sản xuất và nhà trưng 

bày tại Cơ sở sản xuất kinh 

doanh các sản phẩm từ gỗ 

 

Công ty TNHH 

thương mại và 

dịch vụ Tân 

Thắng Tiến. 

 

CCN Thanh Hà, phường 

Thanh Hà, thành phố Hội 

An, tỉnh Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền. 

Tạm đình chỉ 

hoạt động 
15/10/2021 

 

14 

Các hạng mục công trình: khu vực 

sản xuất tại tầng 1, diện tích 

600m2 và kho tại tầng lửng, diện 

tích 450m2 trên đường giao thông 

nội bộ giữa xưởng cắt và xưởng 

may; dãy nhà kho mở rộng (03 

dãy) dọc tường rào hướng Đông 

của cơ sở; khu vệ sinh bố trí trên 

phần đường giao thông nội bộ 

hướng Tây của xưởng gò lưu hóa; 

hạng mục lò lưu hóa và kho thành 

phẩm mở rộng, diện tích 370m2 

bố trí trên phần đường giao thông 

nội bộ hướng Tây của xưởng gò 

Công ty cổ phần  

Phước Kỳ Nam 

CCN Thuận Yên, phường 

Hòa Thuận, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

 

Chưa có văn bản chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy của Cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ  

hoạt động 
18/10/2021 

 



và kho thành phẩm; hạng mục kho 

đóng gói diện tích 360m2 bố trí 

trên phần đường giao thông nội bộ 

hướng Bắc hạng mục xưởng gò và 

kho thành phẩm; kho hóa chất 

chứa trong container hướng Tây 

Nam cơ sở (sau xưởng cắt và thêu) 

tại Nhà máy sản xuất giày da  

15 

Hệ thống điện mặt trời mái 

nhà lắp đặt trên mái các nhà 

xưởng xẻ sấy, xưởng tinh chế, 

xưởng sơn, xưởng lắp ráp - 

hoàn thiện tại Xí nghiệp chế 

biến lâm sản Điện Ngọc 

Công ty cổ phần 

lâm đặc sản 

xuất khẩu 

Quảng Nam 

 

Khối phố Tứ Hà, phường 

Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam. 

 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Tạm đình chỉ 

hoạt động 
20/10/2021 

 

16 

Tổ chức cải tạo và lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời mái nhà 

tại nhà xưởng 1, nhà xưởng 2 

và nhà xưởng 4 thuộc Nhà 

máy chế biến song mây và 

bao bì gỗ Pallet  

Công ty cổ phần 

đầu tư  

Phúc Thiện 

CCN Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, 

huyện Đại Lộc, tỉnh  

Quảng Nam 

Chưa có văn bản thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy 

của cơ quan Công an có  

thẩm quyền 

Đình chỉ 

 hoạt động 
20/10/2021 

 

17 

Hạng mục khu nhà ép khuôn 

bản – nhà kho sấy bã – nhà 

đặt hệ thống thu hồi khí CO2 

và hạng mục hệ thống điện 

năng lượng mặt trời mái nhà 

lắp đặt tại kho chứa mỳ - khu 

A1, kho sấy, kho than - khu 

A2, kho chứa mỳ 1, kho chứa 

mỳ 2 - khu B tại Nhà máy 

Ethanol Quảng Nam  

Công ty TNHH 

MTV Nhà máy 

Ethanol  

Quảng Nam 

CCN Làng nghề Đại Tân, xã 

Đại Tân, huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam 

Chưa có văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy của cơ quan 

Công an có thẩm quyền 

Đình chỉ  

hoạt động 
20/10/2021 

 

 



 


