UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 1094/KL-SKH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiề n Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2019

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng
và mã số mã vạch đối với thiết bị điện, điêṇ tử
Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29/11/2010;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29
tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21
tháng 11 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
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 tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đươ ̣c sửa đổ i , bổ
sung ta ̣i 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 Ủy ban nhân dân tỉnh
Tiền Giang;
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Đoàn Thanh
tra theo Quyết định thanh tra số 188/QĐ-SKH&CN ngày 23 tháng 9 năm 2019
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang về việc thanh tra chuyên
đề về đo lường, chất lượng và mã số mã vạch đối với thiết bị điện, điê ̣n tử, Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang kết luận thanh tra như sau:
1. Khái quát chung
Đối tượng thanh tra chuyên ngành về vàng trang sức, mỹ nghệ theo Kế
hoạch số 947/KH-SKH&CN ngày 20/9/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Tiền Giang Kế hoạch triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng Khoa
học công nghệ năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử gồm có 50 cơ sở sản xuất,
kinh doanh thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó:
- 08 cơ sở với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư
nhân kinh doanh thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử;
- 42 cơ sở với loại hình Hô ̣ kinh doanh kinh doanh thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử.
Hầu hết các cơ sở kinh doanh thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử được thanh tra chỉ kinh
doanh các loại sản phẩm do các đầu mối khác trong và ngoài tỉnh cung cấp.
Hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tập
trung phầ n lớn tại các trung tâm, thị trấn, thị tứ và chợ nông th ôn. Đa số các cơ
sở kinh doanh là Hô ̣ kinh doanh nhỏ lẻ . Hiê ̣n nay, tình hình kinh doanh của các
hô ̣ cũng gă ̣p rấ t nhiề u khó khăn , buôn bán cầ m chừng do thi ̣trường có sự ca ̣nh

tranh rấ t ma ̣nh từ các tâ ̣p đoàn , trung tâm điê ̣n máy , điê ̣n gia du ̣ng ở các thành
phố lớn đầ u tư ma ̣nh các chi nhánh về nông thôn.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh
2.1. Việc ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử:
Đoàn thanh tra đã kiể m tra việc ghi nhãn trên 188 thiết bị điện, điện tử tại
50 cơ sở được thanh tra. Trong đó có:
- 185 thiết bị điện, điện tử của 47 cơ sở buôn bán sản phẩm hàng hóa ghi
nhãn đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày
14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
- 03 thiết bị điện, điện tử của 03 cơ sở buôn bán sản phẩm hàng hóa ghi
nhãn chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày
14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa nhâ ̣p khẩ u có
nhãn gố c bằ ng tiề ng nước ngoài nhưng không có nhañ phu ̣ theo quy định . Cụ
thể:
+ Hộ kinh doanh Bé Tám;
+ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hạnh;
+ Hộ kinh doanh Phan Ngọc Nguyên.
2.2. Về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:
- Về dấu hợp quy: các cơ sở được thanh tra đều buôn bán sản phẩm sử
dụng dấu hợp quy theo đúng quy định.
- Việc lưu giữ hồ sơ chứng nhận hợp quy: qua thanh tra các cơ sở đều thực
hiê ̣n viê ̣c lưu giữ hồ sơ chứng nhận hợp quy đầy đủ theo quy định.
2.3. Việc sử dụng mã số, mã vạch, sở hữu công nghiệp: Các cơ sở được
thanh tra không sản xuất và không đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
2.4. Việc lấy mẫu thử nghiệm chất lượng thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử:
- Đoàn lấy 03 mẫu để thử nghiệm chất lượng:
+ Nồ i cơm điê ̣n Diamond Kim C ương: Hộ kinh doanh Ánh Sáng 2 - 13A,
Phan Đình Phùng, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;
+ Bàn là Dry Iron: Hộ kinh doanh Bé Tám – Số 38 đường Đồng Khởi, khu
phố 3, phường 4, TX Gò Công, Tiền Giang;
+ Ấm đun siêu tốc Panafresh : HKD Phạm Thị Kim Tuyến – 120B, khu 2,
thị trấn Cái Bè, huyê ̣n Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Kết quả thử nghiệm: 03 mẫu được thử nghiệm có kết quả phù hợp với tiêu
chuẩn kỹ thuật TCVN 5699-2-15-2007 &TCVN 5699-1:2004 quy định (theo 03
phiếu kết quả thử nghiệm: KT3-3482ADI9/1, KT3-482ADI9/2, KT3-482ADI9/3
ngày 28/10/2019 của Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3).
3. Nhận xét và kết luận
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Kết quả thanh tra cho 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 kinh doanh
thiế t bi ̣điê ̣n , điê ̣n tử hầu hết đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định của
pháp luật về đo lường , chất lượng như : Sản phẩm đều có công bố và gắ n dấ u
hơ ̣p quy CR trên sản phẩ m , mã số mã vạch , ghi nhãn hàng hóa đầ y đủ theo quy
định; lưu giữ hồ sơ chứng nhận hợp quy đầy đủ.
Tuy nhiên vẫn còn mô ̣t số cơ sở thực hiện không đầy đủ các quy định của
pháp luật về đo lường, chất lượng và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong kinh
doanh thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n tử , trong đó: 03 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhâ ̣p khẩ u
có nhãn gố c bằ ng tiề ng nước ngoài nhưng không có nhañ phu ̣ , 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 đối với 03 cơ sở kinh doanh thiế t bi ̣điê ̣n, điê ̣n
tử trên địa bàn tỉnh vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa theo 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 với tồng số tiền phạt là 1.125.000 đồng (Một
triệu một trăm hai mươi lăm ngàn đồng).
5. Yêu cầu, kiến nghị:
Đề nghị các cơ sở vi phạm kinh doanh hàng hóa nhâ ̣ p khẩ u có nhãn gố c
bằ ng tiếng nước ngoài nhưng không có nhañ phu ̣ phải thực hiện kiể m tra việc
ghi nhãn hàng hóa theo quy định trước khi đưa vào kinh doanh theo quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Thanh tra tin
̉ h;
- Đối tượng thanh tra;
- Phòng QL CN&CN (Công bố trên Website);
- Lưu: VT,HS.

Dương Văn Bon
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