SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TG
CHI CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Số: 62/KL-TĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA
Thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường
đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Căn cứ Luật Thanh 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;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của
Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm
2017 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số
2935/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 tháng 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền
Giang và Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Tiền Giang;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Đoàn
Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TĐC ngày 05 tháng 02 năm 2020
của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang về
thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường đối với lượng của hàng đóng
gói sẵn.
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tiền Giang
kết luận thanh tra như sau:
1. Khái quát chung:
Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định thanh tra số 06/QĐ-TĐC
ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng tỉnh Tiền Giang về thanh tra chuyên ngành về ghi nhãn và đo lường
đối với lượng của hàng đóng gói sẵn đã tiến hành thanh tra đối với 16 (mười

sáu) cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh
Tiền Giang. Tại thời điểm thanh tra có 04 (bốn) cơ sở đã tạm ngừng kinh doanh.
(Đính kèm danh sách cơ sở được thanh tra).
2. Kết quả kiểm tra, xác minh:
2.1 Các nội dung đã tiến hành thanh tra:
+ Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.
+ Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng và mã số, mã vạch
theo quy định của pháp luật.
- Về đo lường:
+ Kiểm tra việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn theo quy định.
+ Kiểm tra lượng hàng hóa thực tế với yêu cầu quy định.
2.2 Kết quả:
- Về ghi nhãn hàng hóa:
+ Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa:
Đoàn thanh tra đã thanh tra việc ghi nhãn của 45 sản phẩm hàng đóng gói sẵn của
các cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Kết quả 45/45 sản
phẩm hàng đóng gói sẵn ghi nhãn đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP
ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
+ Kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng và mã số, mã vạch
theo quy định của pháp luật: 45/45 sản phẩm hàng đóng gói sẵn đều thể hiện việc
công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; 03 cơ sở sản xuất cà phê có sử dụng
mã số mã vạch trên các sản phẩm hàng đóng gói sẵn và có Giấy chứng nhận
quyền sử dụng mã số mã vạch theo quy định.
- Về đo lường: Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra định lượng đối với 12
sản phẩm hàng đóng gói sẵn của 16 cơ sở, kết quả như sau:
+ Kiểm tra việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn theo quy định: 12/12 sản
phẩm hàng đóng gói sẵn ghi lượng đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/TTBKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
+ Kiểm tra lượng hàng hóa thực tế với yêu cầu quy định: 11/12 sản phẩm
hàng đóng gói sẵn định lượng hàng hóa phù hợp quy định về đo lường đối với
lượng của hàng đóng gói sẵn và 01/12 sản phẩm hàng đóng gói sẵn định lượng
hàng hóa không phù hợp quy định (không phù hợp về giá trị trung bình Xtb ≤ Qnk.s và không phù hợp về số lượng đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp m),
cụ thể cơ sở vi phạm: Hộ kinh doanh Cửa hàng bách hóa tổng hợp Quí Thành Địa chỉ: 4C/6B Học Lạc, Phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã có
hành vi vi phạm là buôn bán sản phẩm Sò nui chiên Hoàng Huy, lượng danh định
200 g, ngày sản xuất 13/01/2020 do Công ty TNHH MTV SX lương thực thực
phẩm Hoàng Huy – 155B ấp Hữu Thành, xã Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre sản
xuất có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép để thu lợi bất hợp
pháp với số tiền là 110.500 đồng (Một trăm mười nghìn năm trăm đồng), quy định
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tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11
năm 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.
3. Kết luận:
Qua kết quả thanh tra cho thấy phần lớn các cơ sở sản xuất, phân phối và
kinh doanh hàng đóng gói sẵn được thanh tra đã thực hiện tốt những quy định
theo nội dung thanh tra như việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về
nhãn hàng hóa, việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng và mã số, mã vạch, việc
ghi lượng của hàng đóng gói sẵn và lượng hàng hóa thực tế với yêu cầu quy định.
Các cơ sở được 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.
Tuy nhiên vẫn còn cơ sở vi phạm về định lượng hàng hóa thực tế với yêu
cầu quy định mà nguyên nhân là do cơ sở kinh doanh chủ quan không kiểm tra
khối lượng hàng hóa thực tế của hàng đóng gói sẵn đầu vào trước khi đưa ra bán
cho người tiêu dùng.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có):
Đoàn thanh tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành quyết định xử
phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở vi phạm về đo lường theo quy định tại
Điểm a, Khoản 2, Điều 16 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 tổng số tiền phạt và số lợi bất hợp
pháp phải nộp là: 1.860.500 đồng (Một triệu tám trăm sáu mươi nghìn năm trăm
đồng).
5. Yêu cầu, kiến nghị:
Yêu cầu cơ sở vi phạm tiến hành khắc phục lô hàng vi phạm về đo lường
và gửi kết quả việc thực hiện hành động khắc phục cho Đoàn thanh tra.
Yêu cầu Phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng tỉnh Tiền Giang tiếp tục khảo sát các cơ sở sản xuất, phân phối và kinh
doanh hàng đóng gói sẵn có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để xây
dựng kế hoạch thanh tra trong những năm tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân được thanh tra;
- Thanh tra Sở KH&CN;
- Lưu: VT, HSTT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Cao Thanh Hùng
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