THANH TRA
Số:^y/KL-TTKH&CN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngàyữStháng 7-năm 2019

K ẾT LU Ậ N T H A N H TR A
*
X
Ve việc thanh tra chuyên ngành ve tiêu chuân, đo lường
và chất lượng vàng trang sức, m ỹ nghệ
\

X

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29 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;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của ủy
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tố chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang được sửa đổi, bổ
sung tại Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 và Quyết
định 4184/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của ủ y ban nhân dân tỉnh
Tiền Giang;
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Đoàn Thanh
tra theo Quyết định 20/QĐ-TTKHCN ngàỵ 13 tháng 5 năm 2019 của Chánh
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên
ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2019, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và
Công nghệ kết luận thanh tra như sau:
1. K hái quát chung

Đối tượng thanh tra chuyên ngành về vàng trang sức, mỹ nghệ theo Ke
hoạch số 353/KH-SKH&CN ngày 14/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Tiền Giang về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 gồm có 35 cơ sở sản
xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thời
điểm triển khai quyết định thanh tra, có 04 cơ sở tạm ngưng hoạt động: Doanh
nghiệp tư nhân Kim Phượng TG, Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Phượng
Oanh, Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Thủy, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đăng
Khoa.
2. K ết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Việc ghi nhãn hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ:
Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra việc ghi nhãn trên 89 sản phẩm vàng
trang sức, mỹ nghệ tại 31 cơ sở được thanh tra. Trong đó:

- 80 sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ của 27 cơ sở ghi nhãn
phù hợp quy định;
- 09 sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ của 04 cơ sở ghi nhãn
không phù hợp quy định (kinh doanh hàng hóa không ghi đầy đủ các nội dung
bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định). Cụ thế:
+ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quang Cái Bè;
+ Doanh nghiệp tư nhân Kim Hữu Hằng;
+ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Hòa Phát;
+ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Ngọc Tiên.
2.2. Việc công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng:
Tại 31 cơ sở được thanh tra có công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản
phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định.
2.3. Việc sử dụng các phương tiện đo trong kinh doanh vàng:
Đoàn tiến hành kiểm tra 38 cân phân tích được 31 cơ sở sử dụng trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Các phương tiện đo được
kiểm tra đều phù hợp quy định về phạm vi đo cấp chính xác và kiếm định theo
đúng chu kỳ kiểm định.
2.4. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - việc sử dụng thiết bị bức xạ:
Có 06/31 cơ sở được thanh tra có sử thiết bị bức xạ (máy quang phố đo tuối
vàng). Trong đó:
- 03 cơ sở có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cụ thể:
+ Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Hải (hiệu Ngọc Thầm 2): 02 thiết
bị bức xạ;
+ Doang nghiệp tư nhân Đức Thịnh: 01 thiết bị bức xạ;
+ Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Thẩm: 01 thiết bị bức xạ.
- 01 cơ sở có 01 thiết bị bức xạ nhưng không sử dụng do thiết bị hư từ
tháng 7/2018: Doanh nghiệp tư nhân Kim Phượng Cai Lậy.
- 02 cơ sở không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cụ thể:
+ Công ty TNHH MTV Ngọc Khương: 01 thiết bị bức xạ;
+ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc Sương: 01 thiết bị bức xạ.
3. K ết luân
•

Qua cuộc thanh tra, nhận thấy các cơ sở đều chấp hành 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. Các cơ sở sản
xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ hầu hết đã thực hiện tương đối đầy đủ
các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng như: ghi nhãn hàng hóa vàng
trang sức, mỹ nghệ; công bố tiêu chuẩn, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ; sử
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dụng phương tiện đo theo quy định; sử dụng thiết bị bức xạ (máy quang phổ đo
tuổi vàng) có giấy phép.
Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở thực hiện không đầy đủ các quy định của
pháp luật về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ
nghệ: 04 cơ sở chưa ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP
ngày 14 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và 02 cơ sở sử dụng
thiết bị bức xạ (máy quang phổ đo tuổi vàng) chưa có giấy phép theo quy định
tại Khoản 1, Điều 73 Luật Năng lượng nguyên tử, cụ thể các cơ sở đã nêu tại
mục 2.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Xử phạt vi phạm hành chính 04 cơ sở vi phạm về kinh doanh hàng hóa
không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định tại
Nghị định 119/21017/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 và 02 cơ sở vi phạm về sử dụng thiết bị bức xạ không có giấy
phép quy định tại Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ
quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
với tổng số tiên là 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng).
5. Yêu cầu, kiến nghị:

5.1. Yêu cầu:
Đề nghị các cơ sở thực hiện chưa đầy đủ các quy định trong sản xuất, kinh
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đã nêu ở mục 2 phải khắc phục những thiếu sót
theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, cụ thể:
- Thực hiện việc ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ
theo đúng quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2019
của Chính phủ về nhãn hàng hóa:
+ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quang Cái Bè;
+ Doanh nghiệp tư nhân Kim Hữu Hằng;
+ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Hòa Phát;
+ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Ngọc Tiên.
- Tiến hành lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ theo đúng quy
định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 Hướng dẫn về việc khai
báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:
+ Công ty TNHH MTV Ngọc Khương;
+ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc Sương.
5.2. Kiến nghị:
Kiến nghị Giám đốc Sở chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn thêm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh
vàng trang sức, mỹ nghệ ghi nhãn hàng hóa và Phòng Quản lý Công nghệ và
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Chuyên ngành hướng dẫn các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ (máy quang phổ
đo tuôi vàng) làm hô sơ xin câp phép sử dụng thiêt bị theo đúng quy định.
Kiến nghị Giám đốc Sở đề xuất Bộ Khoa học và công nghệ phân cấp thủ
tục cấp phép thiết bị bức xạ (máy quang phổ đo tuổi vàng) cho Sở Khoa học và
Công nghệ đế tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp của địa phương khi
xin cấp phép sử dụng thiết b’
iL- y
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnhj
- Phòng Quản lý CN &ChN (công bố ứên website);
- Các cơ sở có tên tại mục 5;
- Lưu: VT,HS.
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