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Tiền Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2019

KẾ LUẬN
N
R
ề việc t a tra c uyê gà tiêu c uẩ , đ ườ g, c ất ượ g
và s
u tr tuệ đ i v i à g đ g g i s
ăn cứ Luật hanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
ăn cứ Luật ở hữu trí tuệ, ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật ở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
ăn cứ Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh iền iang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của ở hoa học và ông nghệ;
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/5/2019 của Đoàn thanh tra theo
Quyết định thanh tra số 12/QĐ-TTKHCN ngày 26/3/2019 của Chánh Thanh tra
ở hoa học và ông nghệ về việc thanh tra chuy n ngành ti u chuẩn, đo lường,
chất lượng và sở hữu trí tuệ đối v i hàng đ ng g i s n.
Chánh Thanh tra ở hoa học và ông nghệ kết luận thanh tra như sau:
1. Khái quát chung:
Đoàn hanh tra đã tiến hành thanh tra tại 30/30 cơ sở sản uất, kinh doanh
hàng đ ng g i s n, trong đ c : 21 cơ sơ kinh doanh vật tư nông nghiệp; 03 cơ
sở sản uất, kinh doanh cà phê; 06 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Trong 30 cơ sở đươc thanh tra c 10 cơ sở sản uất (03 sản xuất cà phê; 01 sản
uất thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 06 sản ất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật),
20 cơ sở buôn bán hàng đ ng g i s n. Tại thời điểm thanh tra có 05 cơ sở đã tạm
ngừng kinh doanh.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh:
2.1. ề việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng: Đoàn kiểm tra 30 cơ
sở, các cơ sở đều thực hiện việc công bố ti u chuẩn chất lượng hoặc lưu giữ đầy
đủ hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định.
2.2. iệc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường: Đoàn thanh tra
đã tiến hành kiểm tra định lượng 25 lô sản phẩm hàng h a của 25 cơ sở. ết quả
có 23 lô sản phẩm hàng h a đều phù hợp quy định về y u cầu kỹ thuật đo lường
đối v i lượng của hàng đ ng g i s n; 02 lô sản phẩm hàng hóa (Phân bón NPK,
thức ăn thủy sản) của 02 cơ sở không đủ định lượng theo quy định. ơ sở vi
phạm:

- Công ty TNHH SX&TM Hoàng Ân (Nhà máy phân bón HAC), địa chỉ
QL1 , ấp òa, Xã Nhị Bình, hâu hành, tỉnh iền iang; sản uất phân bón
cao cấp NP 20-20-15+ E, lượng danh định 50 kg, ngày sản uất 02/4/2019.
ộ kinh doanh rương ăn Lợi, Địa chỉ: hu phố Dương Phú, thị trấn
ân òa, huyện ò ông Đông, tỉnh iền iang. bán thức ăn nuôi công nghiệp
MB No.3, lượng danh định 20 kg, ngày sản uất 03/4/2019 do Công ty
TNHH
robest ndustrial ( N), địa chỉ: ố 9, đường 3A, khu ông nghiệp
Bi n òa 2, thành phố Bi n òa, tỉnh Đồng Nai đăng ký và phân phối.
-

2.3. iệc ghi nhãn sản phẩm, hàng h a: Đoàn thanh tra đã kiểm tra việc ghi
nhãn 70 sản phẩm hàng h a của các cơ sở sản uất, kinh doanh; qua kiểm tra c
25 cơ sở buôn bán sản phẩm hàng h a ghi nhãn đầy đủ nội dung, theo quy định
tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của hính phủ.
2.4. ề sở hữu trí tuệ:
01 cở sở c đăng ký kiểu dáng công nghiệp và sử
dụng mã số mã vạch, 04 cơ sở sản uất c đăng ký nhãn hiệu hàng h a và ghi
chỉ dẫn sở hữu công nghiệp tr n nhãn sản phẩm, hàng h a và trên bao bì theo
đúng quy định.
3. Kết u :
Qua cuộc thanh tra nhận thấy các cơ sở đều thực hiện tốt những quy định
theo nội dung thanh tra, đã cử người tiếp Đoàn và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu
và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra làm việc. Nhìn chung các cơ sở
sản uất, kinh doanh được thanh tra thực hiện tốt các quy định về việc công bố
ti u chuẩn chất lượng, các quy định của pháp luật về đo lường, việc ghi nhãn
hàng h a và việc đăng ký sử dụng nhãn hiệu hàng h a, mã số mã vạch.
B n cạnh đ ; có 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng h a chưa
kiểm tra về đo lường hàng h a đầy đủ, vi phạm Nghị định 119/2017/NĐ-CP
ngày 01/11/2017 của hính phủ, quy định về ử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực ti u chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng h a Nguyên nhân
tồn tại vi phạm: do cơ sở sản xuất, kinh doanh thiếu kiểm tra về đo lường theo
các quy định của pháp luật về đo lường trên sản phẩm hàng hóa nên dễ dẫn đến
sai sót trong quá trình thực hiện.
4. ác biệ
á xử ý theo thẩm quyền đã áp dụng:
Xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở vi phạm về đo lường theo Nghị định
119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của hính phủ, quy định về ử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa v i tồng số tiền phạt là 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
5. Yêu cầu, kiế g ị:
- ác cơ sở vi phạm s m khắc phục các hành vi vi phạm về đo lường theo
yêu cầu của Đoàn thanh tra.
- Kiến nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiển Giang tăng
cường việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện hông tư số 18/2018/TT-BKHCN
ngày 18/12/2018 của Bộ hoa học và ông nghệ hư ng dẫn thực hiện một số
điều của Nghị định số 119/2017/NĐ- P ngày 01/11/2017 của hính phủ về ử
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ti u chuẩn, đo lường và chất lượng sản
phẩm, hàng h a cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đ ng gói s n và các
sản phẩm khác tr n địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận

CHÁNH THANH TRA

- Tổ chức, cá nhân được thanh tra;
- Giám đốc Sở KH&CN;
- Thanh tra tỉnh,
- Phòng QL CN&CN ( ông bố tr n Website);
- Lưu
, ra.

(Đã ký)
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