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Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA
Vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 /11/2010;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 được sửa đổi, bổ sung ngày
19/6/2009;
Căn cứ Luật số 42/2019/QH19 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh
doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy
định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy
định về nhãn hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và
quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;
Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CPngày 20/12 2013 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBNDngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã,
hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SKHCN ngày 15/5/2020 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Đoàn thanh
tra theo Quyết định thanh tra số166/QĐ-SKHCN ngày 03/9/2020 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,
nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai kết
luận thanh tra như sau:
1. Khái quát chung
Kết quả thanh tra thời gian qua cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng
trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các quy định trong kinh doanh vàng trên
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địa bàn tỉnh Gia Lai, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số sai phạm như: Không
có hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở của đơn vị sản xuất vàng, nhãn hàng hóa ghi
không đúng nhà sản xuất, nhà phân phối, hàm lượng vàng… Cuộc thanh tra này sẽ
góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hành động của các chủ thể quản lý và
người kinh doanh. Qua đó phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm để xử
lý, phòng ngừa. Từ đó rút ra các biện pháp quản lý hiệu quả hơn, góp phần hoàn
thiện công tác quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực kinh
doanh vàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại 19 doanh nghiệp (Theo Quyết định
thanh tra là 20 doanh nghiệp nhưng tại huyện ChưPưh có 01 doanh nghiệp không
hoạt động tại thời điểm thanh tra). Tại địa bàn TP Pleiku là 09 doanh nghiệp,
huyện KrôngPa 02 doanh nghiệp; thị xã AyunPa 01 doanh nghiệp; huyện Đức Cơ
02 doanh nghiệp; huyện Chư Sê 02 doanh nghiệp; huyện Phú Thiện 01 doanh
nghiệp; huyện IaGrai 01 doanh nghiệp; huyện ChưPrông 01 doanh nghiệp.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh
Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh số166/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng9
năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai về việc thanh tra về
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ tại 19 doanh
nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kết quả như sau:
- Kiểm tra về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN
ngày 26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý
chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ, cụ thể:
+ Kiểm tra tem, dấu, giấy kiểm định các phương tiện đo: có tem còn nguyên
vẹn và trong thời hạn kiểm định.
+ Kiểm tra phép đo đối với lượng vàng trong kinh doanh: qua kiểm tra đạt
khối lượng theo quy định.
+ Kiểm tra việc định kỳ tự kiểm tra, lập và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra cân: tại
19 doanh nghiệp đều có lập sổ định kỳ theo dõi kiểm tra cân hàng tháng đầy đủ.
Tuy nhiên còn một số cơ sở lập sổ theo dõi chưa đúng
+ Kiểm tra mã hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm: Kiểm tra tại 19 doanh
nghiệp đều có in mã hiệu vàng trên sản phẩm, riêng hàm lượng vàng công bố đa
số các doanh nghiệp đều công bố hàm lượng vàng tuy nhiên vẫn có 01 cơ sở ghi
mã hiệu chưa đúng quy định (công bố vàng 98 nhưng theo quy định là 980).
+ Kiểm tra kết quả tự kiểm tra, thử nghiệm hàm lượng vàng theo tiêu chuẩn
tự công bố: Không.
- Kiểm tra về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: 19 doanh nghiệp
được thanh tra không đăng ký bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu của mình và 01
doanh nghiệp đang ký bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu của mình (doanh nghiệp tư
nhân – Hiệu vàng Vĩnh Thạnh 2).
- Kiểm tra sai số các phương tiện đo dùng để định lượng hàng hóa trong sản
xuất, kinh doanh: Kiểm tra phép đo 18 cân phân tích, đạt yêu cầu.
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- Kiểm tra việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa đang
kinh doanh vàghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP ngày
14/04/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa: Đa số các doanh nghiệp
đều nghi nhãn đúng theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số sai sót như: Ghi chưa
đúng nơi sản xuất, nơi phân phối, hàm lượng vàng công bố.
3. Kết luận
Qua đợt thanh tra nhận thấy 19doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh vàng,
trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh đã chấp hành các quy định theo Thông tư
22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh
doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ. Tuy nhiên vẫn có một
số sai sót như: không ghi đúng nhà sản xuất, nhà phân phối, hàm lượng vàng ... So
sánh với các năm trước thì trong năm 2020 việc thực hiện các quy định của các cơ
sở chấp hành rất nghiêm túc, không còn xảy ra tình trạng buôn bán vàng không có
nhãn mác, sử dụng cân trong buôn bán vàng cũng đã qua kiểm định. Tuy nhiên
cũng còn một số cơ sở vẫn còn đối phó với đoàn thanh tra, vì đây là thanh tra theo
kế hoạch, đoàn thanh tra gửi trước quyết định và đề cương yêu cầu báo cáo nên
một số cơ sở có thể đã cất hàng hóa không có nhãn mác, không có công bố tiêu
chuẩn cơ sở… Đoàn thanh tra đã tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng,
trang sức mỹ nghệ.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.
5. Yêu cầu, kiến nghị
- Yêu cầu các cơ sở khi kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ phải nghiêm túc
thực hiện theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy
định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang
sức mỹ nghệ.
- Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn
tỉnh Gia Lai định kỳ kiểm tra, lập và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra cân theo đúng quy
định.
- Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn
tỉnh Gia Lai ghi nhãn hàng hóa đính kèm đúng theo quy định./.
Nơi nhận:
-19 cơ sở được thanh tra;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Thành viên Đoàn thanh tra;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT; HS TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

