UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 987 /KL-SKHCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày

tháng 10 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng MSMV
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị
định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành quy định nội dung quản lý nhà nước về MSMV và cơ quan
quản lý nhà nước về MSMV;
Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý
MSMV"; Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấp, sử dụng
và quản lý MSMV" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN;
Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 1252/BKHCN-TTra ngày 04/5/2018 của Bộ Khoa học
và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp triển khai thanh tra chuyên ngành khoa
học và công nghệ năm 2018; Công văn số 2710/UBND-KGVX ngày 16/5/2018
của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thanh tra chuyên ngành khoa học
và công nghệ năm 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 725/KHTT-SKHCN ngày 06/8/2018 của Sở Khoa học
và Công nghệ Quảng Ngãi về việc triển khai thanh tra Chuyên đề “Khoa học và
công nghệ năm 2018”;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/10/2018 của Đoàn thanh tra theo
Quyết định thanh tra số 145/QĐ-SKHCN ngày 19/9/2018 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên đề về sử dụng mã số mã vạch,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận thanh tra
như sau:
1. Khái quát chung:
Theo Kế hoạch số 725/KHTT-SKHCN ngày 06/8/2018 của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thanh tra Chuyên đề “Khoa
học và công nghệ năm 2018”, đối với nội dung thanh tra chuyên đề về mã số mã

vạch (MSMV) sẽ thực hiện thanh tra tại 24 cơ sở. Tuy nhiên, thực tế chỉ tiến
hành thanh tra tại 16 cơ sở; không tiến hành thanh tra 08 cơ sở. Lý do:
- 02 cơ sở đã giải thể: Công ty TNHH MTV SX-TM&DV Gia Phát, Công
ty TNHH SX-TM nước uống đóng chai Sơn Hà Sohawa.
- 03 cơ sở không tìm ra địa chỉ: DNTN Bình An Khang, Công ty TNHH
MTV SX&TM C-F Phúc Thịnh, Công ty TNHH Dũng Nhung.
- 02 chủ cơ sở đi vắng: Cơ sở bò khô Nguyễn Hoàng, Công ty TNHH Kinh
doanh Chấn Hưng.
- 01 cơ sở không có nhu cầu sử dụng MSMV: Công ty TNHH Hai thành
viên Gallant Dachan Seafood.
(Có Phụ lục kèm theo)
2. Kết quả thanh tra, xác minh:
2.1. Việc sử dụng mã số mã vạch đã đăng ký:
- 11/16 cơ sở sử dụng MSMV trên sản phẩm, hàng hóa.
- 05/16 cơ sở chưa sử dụng MSMV trên sản phẩm, hàng hóa.
2.2. Việc khai báo cập nhật thông tin về sản phẩm sử dụng mã số mã
vạch:
Kiểm tra bằng phần mềm quét mã vạch (Scan and Check của GS1 Việt
Nam) việc thực hiện khai báo cập nhật thông tin về sản phẩm sử dụng MSMV
của 11 cơ sở sử dụng MSMV trên sản phẩm, có:
- 04 cơ sở chưa thực hiện khai báo cập nhật thông tin về sản phẩm sử dụng
MSMV.
- 07 cơ sở thực hiện khai báo cập nhật thông tin về sản phẩm sử dụng
MSMV.
2.3. Việc thông báo, cập nhật thông tin khi thay đổi địa điểm, tên gọi,
chủ sở hữu:
Có 01/16 cơ sở (Cơ sở bò khô Anh Vũ nay là Công ty TNHH Anh Vũ)
chưa thực hiện thông báo, cập nhật thông tin khi thay đổi địa điểm, tên gọi, chủ
sở hữu.
2.4. Về việc đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch:
- 09/16 cơ sở thực hiện đóng phí duy trì sử dụng MSMV.
- 06/16 cơ sở chưa thực hiện đóng phí duy trì sử dụng MSMV.
2.5. Việc không thông báo sử dụng mã nước ngoài; sử dụng mã số mã
vạch không đăng ký, mã số mã vạch của doanh nghiệp khác, mã số mã vạch
đã bị thu hồi: Không có.
3. Kết luận:
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- Các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp quyền sử dụng MSMV vẫn chưa
nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc sử dụng MSMV
trong hoạt động kinh doanh.
- Đa số các cơ sở sử dụng MSMV trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện tốt các
quy định của pháp luật về sử dụng MSMV như: không sử dụng MSMV đã đăng
ký; thông báo, cập nhật thông tin khi thay đổi địa điểm, tên gọi, chủ sở hữu;
đóng phí duy trì sử dụng MSMV; tính mã hàng hóa, mã kiểm tra; lưu giữ hồ sơ
về MSMV.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:
4.1. Đối với việc chưa thực hiện khai báo cập nhật thông tin về sản phẩm
sử dụng mã số mã vạch:
Yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở thực hiện khai báo cập nhật thông tin về sản
phẩm sử dụng MSMV theo quy định.
4.2. Đối với việc chưa thực hiện thông báo, cập nhật thông tin khi thay đổi
địa điểm, tên gọi, chủ sở hữu:
Yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thông báo, cập nhật thông tin khi
thay đổi địa điểm, tên gọi, chủ sở hữu với cơ quan chức năng để thực hiện công
tác quản lý.
4.3. Đối với việc chưa đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch:
Yêu cầu các cơ sở thực hiện đóng phí duy trì sử dụng MSMV theo quy
định tại Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp MSMV.
4.4. Đối với việc tính mã hàng hóa, mã kiểm tra cho sản phẩm chưa đúng:
Yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tính toán mã hàng hóa, mã kiểm
tra phù hợp đúng theo quy định.
4.5. Đối với các cơ sở không có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch đã được
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận:
Yêu cầu, hướng dẫn các cơ sở báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng về việc không sử dụng MSMV bằng văn bản và nộp lại Giấy chứng nhận
đã được cấp theo quy định.
5. Tồn tại, hạn chế:
- Hiện nay các quy định của pháp luật về MSMV gần như không được triển
khai về các địa phương. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương rất khó khăn
trong việc tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận thức về
tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc sử dụng MSMV.
- Cơ quan quản lý nhà nước về MSMV ở địa phương hầu như không có thông
tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp quyền sử dụng MSMV. Do đó, hoạt
động thanh - kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng MSMV
còn gặp nhiều khó khăn.
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- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ chưa thực hiện tốt trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ,
xử lý hồ sơ, giao Giấy chứng nhận do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng cấp cho cơ sở đăng ký, hướng dẫn cơ sở sử dụng MSMV. Vì vậy, các cơ
sở được cấp quyền sử dụng MSMV vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc sử
dụng, cũng như chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc sử dụng MSMV trong
hoạt động kinh doanh.
6. Kiến nghị:
Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn toàn xã hội hiểu
rõ các quy định của pháp luật về MSMV; giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về
tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng MSMV, qua đó chấp hành tốt các
quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, doanh
nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về
MSMV. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thanh tra Bộ
Khoa học và Công nghệ kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:
- Có giải pháp phổ biến các quy định của pháp luật về MSMV cho các Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương. Thông qua đó, các địa phương
nắm bắt thông tin kịp thời để tuyên truyền, hướng dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh
doanh và người tiêu dùng nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, lợi ích của việc sử
dụng MSMV; giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các quy định của
pháp luật về MSMV.
- Kịp thời thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp quyền sử
dụng MSMV; giúp địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về
MSMV trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Đối tượng thanh tra;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra Bộ KH&CN (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Chi cục TCĐLCL;
- Website Sở KH&CN;
- Lưu: VT, HSTTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành
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