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         UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

          Số:          /KL-SKHCN                  Bình Định, ngày         tháng        năm 2019 

                           
KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019   

về sản phẩm điện, điện tử 

  
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Ti u chu n và Quy chu n    thuật ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản ph m, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Đo lư ng ngày 11 tháng 11 năm 2011;  

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định; 

  t báo cáo  ết quả thanh tra ngày 30/9/2019 của Đoàn thanh tra theo 

Quyết định thanh tra số 243/QĐ-SKHCN ngày 19/8/2019 và Quyết định số 

277/QĐ-SKHCN ngày 09/9/2019 của  iám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về 

việc thanh tra chuy n đề diện r ng năm 2019 về sản ph m điện, điện t . 

 iám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  ết luận thanh tra như sau: 

 1. Kh i qu t chung 

  Đoàn thanh tra đã tổ chức triển  hai, thực hiện thanh tra đối với các cơ sở 

 inh doanh thiết bị điện, điện t  tr n địa bàn tỉnh đúng tiến đ  th i gian, đúng 

n i dung  ế hoạch được duyệt. 

2  K t quả kiểm tra, x c minh 

Thanh tra 39 cơ sở tr n địa bàn 06 huyện, thị xã An Nhơn và thành phố 

Quy Nhơn. Phát hiện 06/39 cơ sở (chiếm 15,38%) vi phạm quy định pháp luật 

về nhãn hàng h a. Thanh tra Sở đã ra Quyết định x  phạt vi phạm hành chính 

(VPHC) đối với 06 cơ sở vi phạm, với số tiền n p vào ngân sách là 6.625.000 

đồng (Sáu triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Các cơ sở vi phạm đã 

nghi m túc chấp hành n p phạt theo Quyết định x  phạt VPHC (c  Báo cáo  ết 

quả   m theo). 

2.1. Về chất lượng 

Phần lớn các cơ sở  inh doanh hàng hoá thiết bị điện, điện t  c  thực hiện 

việc lưu trữ hồ sơ chất lượng li n quan đến hàng hoá hiện đang  inh doanh, 

buôn bán. Tuy nhi n, qua thanh tra vẫn còn m t số ít cơ sở lưu giữ  hông đầy đủ 

hồ sơ chất lượng, Đoàn đã hướng dẫn và  iến nghị các cơ sở li n hệ nhà sản 
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xuất, nhập  h u, phân phối cung cấp hồ sơ chất lượng li n quan đến hàng hoá 

đang  inh doanh để lưu trữ và  iểm soát chất lượng hàng h a lưu thông tr n thị 

trư ng theo đúng quy định. 

Đoàn thanh tra lấy 02 mẫu hàng hoá để g i Trung tâm K  thuật Ti u 

chu n Đo lư ng Chất lượng 2 phân tích th  nghiệm chất lượng, cụ thể: 01 mẫu 

Ấm si u tốc nhãn hiệu Nagakawa; 01 mẫu dây cáp cáp đơn 1.0, ru t đồng (cấp 

2), cách điện PVC nhãn hiệu DAPHACO. Kết quả th  nghiệm đạt y u cầu về 

chất lượng. 

2.2. Về thông tin ghi nhãn và mã số mã vạch 

2.2.1. Về nhãn hàng hóa 

Các cơ sở  inh doanh hàng hoá thiết bị điện, điện t  trong đợt thanh tra 

này c  n i dung ghi nhãn và gắn dấu hợp quy CR theo đúng quy định. Tuy 

nhi n, qua thanh tra Đoàn vẫn phát hiện 06 cơ sở  inh doanh vi phạm về nhãn 

hàng hoá. 

2.2.2. Về mã số mã vạch (MSMV) 

Đoàn s  dụng phần mềm Scan and chec  (GS1) để  iểm tra MSMV in 

tr n bao bì sản ph m điện, điện t  tại các cơ sở thì  ết quả tra cứu thông tin về 

nhà sản xuất, nhập  h u, thông tin về sản ph m phù hợp với thông tin tr n bao 

bì sản ph m. 

3. K t luận thanh tra 

Kết quả thanh tra tại 39 cơ sở cho thấy: 

- 33/39 cơ sở được thanh tra chấp hành tốt các y u cầu của n i dung được 

thanh tra. Tuy nhi n, vẫn còn 06 cơ sở c  hành vi vi phạm về nhãn hàng h a, 

Đoàn thanh tra đã x  lý nghi m theo đúng quy định pháp luật. 

- Đa số các cơ sở  inh doanh hàng hoá thiết bị điện, điện t  trong đợt 

thanh tra này c  thực hiện việc lưu trữ hồ sơ chất lượng li n quan đến hàng hoá 

hiện đang  inh doanh, buôn bán. Đoàn thanh tra lấy 02 mẫu hàng hoá để g i 

Trung tâm K  thuật Ti u chu n Đo lư ng Chất lượng 2 phân tích th  nghiệm 

chất lượng, cụ thể: 01 mẫu Ấm si u tốc nhãn hiệu Nagakawa; 01 mẫu dây cáp 

cáp đơn 1.0, ru t đồng (cấp 2), cách điện PVC nhãn hiệu DAPHACO. Kết quả 

th  nghiệm đạt y u cầu về chất lượng. 

4. C c biện ph p xử lý theo thẩm quyền đã  p dụng 

 Họp Đoàn thanh tra và ra Quyết định x  phạt VPHC đối với 06 cơ sở c  

hành vi vi phạm, trong đ  phạt tiền và biện pháp  hắc phục hậu quả theo quy 

định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy 

định về x  phạt vi phạm hành chính trong l nh vực ti u chu n, đo lư ng và chất 

lượng sản ph m, hàng h a. 
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5. Yêu cầu 

Để tăng cư ng trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác quản 

lý Nhà nước về ti u chu n, đo lư ng, chất lượng, nhãn hàng h a và MSMV 

trong  inh doanh thiết bị điện, điện t  tại địa phương,  iám đốc Sở y u cầu: 

5.1. Đối với các cơ sở  inh doanh thiết bị điện, điện t  

Thư ng xuy n cập nhật các quy định pháp luật li n quan đến l nh vực 

kinh doanh thiết bị điện, điện t . Đồng th i, nghi m túc thực hiện các  iến nghị 

của Đoàn thanh tra và chấp hành đúng quy định pháp luật li n quan đến ti u 

chu n, đo lư ng, chất lượng sản ph m, hàng h a trong hoạt đ ng  inh doanh của 

cơ sở.  

5.2. Đối với Thanh tra Sở KH&CN 

Thanh tra Sở căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, phối hợp với 

Chi cục TĐC và các ngành li n quan thực hiện thanh tra chuy n ngành về sản 

ph m điện, điện t  tr n địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  

- Cơ sở được thanh tra;  

- Chi cục TĐC; (để thực hiện);                   

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

GI M Đ C 

 

 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 
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