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Hải Dương, ngày         tháng 11  năm 2022

  
KẾT LUẬN THANH TRA

Về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hoá 
và sở hữu công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ 
nghệ. Từ ngày 03 tháng 10 năm 2022 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, Đoàn Thanh 
tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra tại 11 đơn vị sản xuất, kinh 
doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm: Công ty TNHH Phú 
Thành, Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn chăn nuôi Việt Mỹ - HD, Công ty 
TNHH Nam Điền, Công ty cổ phần Dinh dưỡng HADUCO, Công ty Thức ăn chăn 
nuôi Đại Phát, Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế BEMICO, Công ty cổ phần Thức 
ăn chăn nuôi VHT, Công ty cổ phần Dinh dưỡng GOLD FARMS, Công ty cổ phần 
chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty cổ phần xi măng Duyên Linh, Công ty kinh 
doanh vật tư, xi măng Minh Tuấn.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Đoàn Thanh 
tra theo Quyết định số 153/QĐ-SKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Hải Dương về việc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 
nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp. Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Hải Dương kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung
Hằng năm Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra 

về chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá và 
sở hữu công nghiệp, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong những năm gần đây việc chấp hành các quy định 
của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá và sở 
hữu công nghiệp tại các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực. Cuộc thanh tra 
về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp đối với 
hàng đóng gói sẵn lần này được tiến hành theo kế hoạch từ ngày 03/10/2022 đến 
ngày 18/10/2022 tại 11 đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trong lĩnh 
vực như thức ăn chăn nuôi (08 đơn vị), phân bón (01 đơn vị) và xi măng (02 đơn 
vị). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đa số các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh gặp nhiều khó khăn, vì vậy tại thời điểm thanh tra có 02 đơn vị đã ngừng 
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hoạt động kinh doanh là Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn chăn nuôi VIỆT 
MỸ - HD và Công ty cổ phần Thương mại Quốc tế BEMICO, 01 đơn vị tạm dừng 
kinh doanh là Công ty cổ phần dinh dưỡng HADUCO nên Đoàn Thanh tra không 
tiến hành thanh tra tại 03 đơn vị. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh
2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra
+ Việc thực hiện chứng nhận hợp quy, đăng ký bản công bố hợp quy, thể 

hiện dấu hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng, lưu giữ hồ sơ, tài liệu;
+ Sự phù hợp của lượng hàng hoá thực tế so với lượng công bố theo quy 

định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn;
 + Việc sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại đã được bảo hộ về sở hữu công 

nghiệp;
+ Việc ghi nhãn hàng hoá theo quy định;
+ Việc sử dụng các phương tiện đo nhóm 2 nằm trong danh mục phải kiểm định.
2.2. Kết quả
Kết quả thanh tra tại 08 đơn vị đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 

đóng gói sẵn như sau:
- Về hồ sơ pháp lý: Tại thời điểm thanh tra các đơn vị đã cung cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực.
- Việc áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa: 08 đơn vị sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm thức ăn chăn nuôi, phân bón và vật liệu xây dựng của 08 đơn 
vị đã được tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp 
dụng và gắn dấu CR lên sản phẩm. 05 đơn vị đã thực hiện quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015. 

- Việc thực hiện các quy định pháp luật về đo lường: Qua kiểm tra 08 đơn vị, 
có 05/08 đơn vị sử dụng 44 phương tiện đo nằm trong danh mục phương tiện đo phải 
kiểm định theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Số phương tiện 
này đều đã được kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra định lượng 06 lô sản phẩm hàng hóa 
của 06 đơn vị gồm 303 bao sản phẩm, kết quả các lô sản phẩm hàng hóa đều có 
lượng phù hợp theo quy định.

- Về ghi nhãn hàng hóa: Qua kiểm tra thực tế tại 08 đơn vị đã thực hiện việc 
ghi nhãn trên bao bì sản phẩm có đầy đủ các thông tin bắt buộc theo tính chất của 
hàng hoá trên nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa và Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hoá. 
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- Về Sở hữu công nghiệp: Qua thanh tra cho thấy các đơn vị đã chú ý đến 
việc đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng, bảo vệ thương hiệu. Có 
06/08 đơn vị đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, còn hiệu lực. Tại thời điểm thanh tra 
Đoàn không phát hiện dấu hiệu xâm phạm quyền hoặc giả mạo về sở hữu công 
nghiệp đối với các sản phẩm tại các đơn vị được thanh tra.

(Các nội dung trên có bảng tổng hợp kết quả thanh tra kèm theo)
3. Kết luận
Cuộc thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá và sở hữu 

công nghiệp đã thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Qua kết quả thanh tra cho 
thấy nhìn chung các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn theo định 
lượng được thanh tra đã tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp liên quan đến nội 
dung thanh tra như: Đã thực hiện chứng nhận hợp quy, đăng ký bản công bố hợp 
quy, thể hiện dấu hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng, lưu giữ hồ sơ, tài liệu; 
lượng hàng hoá thực tế so với lượng công bố theo quy định về đo lường đối với 
hàng đóng gói sẵn; sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại đã được bảo hộ về sở hữu 
công nghiệp; ghi nhãn hàng hoá theo quy định và sử dụng các phương tiện đo nhóm 
2 nằm trong danh mục phải kiểm định đã kiểm định.

Tại thời điểm thanh tra có 02 đơn vị đã ngừng kinh doanh là Công ty TNHH 
Một thành viên Thức ăn chăn nuôi Việt Mỹ - HD và Công ty cổ phần Thương mại 
Quốc tế BEMICO; 01 đơn vị tạm dừng kinh doanh là Công ty cổ phần dinh dưỡng 
HADUCO, Đoàn Thanh tra đã không tiến hành thanh tra đối với 03 đơn vị này và đã 
yêu cầu các đơn vị liên hệ với cơ quan có thẩm quyền hoàn tất thủ tục để dừng hoạt 
động kinh doanh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (để B/c);
- Đối tượng thanh tra (t/h);
- Lưu: VT, HSTTra.

Q. GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Mạnh
                                                                    



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA
(Kèm theo Kết luận thanh tra số           /KL-SKHCN ngày         tháng 11 năm 2022

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương)

Kiểm tra đo lường

Số 
TT

Tên đơn vị, địa 
chỉ

Tiêu chuẩn, chất 
lượng sản phẩm 

hàng hóa

Phương tiện đo 
và kiểm định

Bao sản 
phẩm đóng 

gói sẵn 
(bao)

Yêu cầu 
về số 
lượng

Ghi nhãn Sở hữu công nghiệp

01 Công ty TNHH 
PHÚ THÀNH

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy 

04 phương tiện 
đo đã được 

kiểm định, còn 
hiệu lực

50 Đạt yêu 
cầu đo 
lường

Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 03 nhãn hiệu, 
đã được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu

02 Công ty TNHH 
NAM ĐIỀN

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy

04 Phương tiện 
đo đã được 

kiểm định, còn 
hiệu lực

50 Đạt yêu 
cầu đo 
lường

Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 02 nhãn hiệu, 
đã được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu

03 Công ty Thức ăn 
chăn nuôi ĐẠI 
PHÁT

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy 

Không sử dụng 10 Đạt yêu 
cầu đo 
lường

Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 02 nhãn hiệu, 
đã được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu 

04 Công ty cổ phần 
Thức ăn chăn 
nuôi VHT

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy

Không sử dụng 63 Đạt yêu 
cầu đo 
lường

Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 01 nhãn hiệu, 
đã được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu 
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05 Công ty cổ phần 
Dinh dưỡng 
GOLD FARMS

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy

Không sử dụng 50 Đạt yêu 
cầu đo 
lường

Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 02 nhãn hiệu. 
Chưa đăng ký  bảo hộ 

06 Công ty cổ phần 
chăn nuôi CP 
Việt Nam

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy

32 phương tiện 
đo đã được 

kiểm định, còn 
hiệu lực

80 Đạt yêu 
cầu đo 
lường

Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 03 nhãn hiệu. 
Chưa đăng ký bảo hộ

07 Công ty cổ 
phần xi măng 
Duyên Linh

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy

03 phương tiện 
đo đã được 

kiểm định, còn 
hiệu lực

- - Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 04 nhãn hiệu đã 
được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu 

08 Công ty kinh 
doanh vật tư, xi 
măng Minh Tuấn

Được chứng nhận 
phù hợp QCVN, đã 

công bố hợp quy

01 phương tiện 
đo đã được 

kiểm định, còn 
hiệu lực

- - Có đủ thông tin 
trên bao bì SP theo 

Nghị định 
43/2017/NĐ-CP 
ngày 14/4/2017

Sử dụng 02 nhãn hiệu đã 
được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu 
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