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I. TINH HINH CHUNG 
1. TInh hlnh thi trtrô'ng hang hoá và giá Ca: 
Trong Qu I hott d)ng kinh doanh thucing mi - djch vi1 trén dja bàn tinh Quâng 

Trj din ra sôi dng, then nhip, nhât là vào th?i diem giáp Têt Nguyen dan Canh T 
nm 2020. Hang boa phiic vii cho thu câu tiêu di'ing cüa nguii dan rat phong phü, da 
dng, nhât là hang san xuât trong nuâc có chat luçng cao, giá cà phü hçp dã chim uu 
the trên thj truxmg, duc nguñ tiêu diing ixa chung; cung câu hang hoá dam bâo; vao 
djp truâc Têt Nguyen dan không xày ra tInh trng khan hiêm hang hoá, gm hang, thng 
giá dtbiên. Sirc tiêu thii hang hóa thng mnh vào các ngày cuôi nm am ljch, sau do 
giàmdânvàdênnaydãôndjnhtrâli. 

Nhin chung giá câ hang hóa trong Qu I tuong dôi on dnh, riêng giá mt so m,t 
hang tiêu ding thiêt yêu vào các ngày giáp têt Nguyen dan thng, den nay dA trâ lai  bInh 
thuông; mt hang bia ru'çiu sue tiêu thçi nm nay giãm mnh so vi cüng kS'  nhftng 
näm truóc do tác dng cüa Nghj djnh 100/2020/ND-CP; mt so mt hang có biên 
dng giàm ye giá so vói ciing k' nàm 2019, ciii the: Gas Petrolimex bInh xanh loai 
l2kg/bmnh: 354.000 dông/bmnh giàm 3.000 dông); xng Ron 95-IV: 17.240 dông/lIt 
(giãm 1.820 dong); xng sinh h9c E5 Ron 92 -II: 16.370 dông (giãm 1.180 dong); dan 
hOa: 12.070 dông/lIt (giàm 3.100 dông);dâuMazut: 11.320 dông/lIt (giâm 3.190 dong). 

Do djch beth viêm du&ng ho hap cap do chüng mâi cüa vi rut Corona gay ra 
nen tü ngày 31/01/2020- 0 1/02/2020, trên dja bàn tinh Quãng Trj thu câu mua khau 
trang, nuác sat trüng cüa ngu?ñ dan tang cao dan den hin tuqng mt so quay thuôc, 
thà thuôc không cung cap dü so krqng cho khách hang. Tr ngày 02/02/2020 den nay 
süc mua cüa ngu?ii dan dä giãm xuông. Mt so quay thuôc tan ducic trên dja bàn to 
chi'rc phát min phi khâu trang cho nguôi dan. 

Tuy tIth hInh djch Covid-19 diên bien khá phüc ttp nhung tInh hInh thj 
tnrng, giá ca hang hóa thiêt yêu tti dja bàn không có nhiêu biên dng, sue mua mt 
s mt hang thiêt yêu thu thirc phâm bao gói, thirc phâm khô có tang hcn, tuy nhién 
krçing cung hang boa dáp 1rng dü thu câu cüa ngithi dan. Qua cong tác näm tIth 
hInh, giám sat, kiêm tra cho thây rntt hang khâu trang y tê tiêp tçic trong tInh trng 
khan him, chü yêu bay ban khâu trang thông thithng và khâu trang vái kháng 
khuãn. 

2. Tlnh hInh buôn ban, vn chuyên hang 1u, hang giã và gian 1n thirong 
mi 

- Hot dng buôn bàn, vn chuyên hang lu, hang c.m, hang già và gian 1n 
thuang mai  trên dja bàn, din biên phüc tap, gia tang vào djp giáp Têt Nguyen dan. 
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- Trên tuyn Quc 1 9, hang nhp lau vn chuyn v ni dja vái s luçing nhO, 
lè dixqc gia co, xé nhô, ngiy trang giâu kin trén các phucmg tin vn chuyên hang 
hoá gay khó khin cho cong tác kiêm tra, kiêm soát. Hang nh.p 1u chü yêu: ri.rçlu, 
bia, bt ng9t, dung kInh... 

- Trên tuyên Quôc 1 1A, hang boa do Trung Quôc san xuât nhLp 1u vào ni 
dja vn chuyên tr các tinh phia Bãc vào và phia Nam ra dirge nguy trang, cat giâu 
lan 1n vâi các loai hang boa có hoá do'n chi'rng ti1 hgp pháp, chü yêu: quan áo, giày 
dép, m phâm, dO din ttr, dO chci các 1oi và mt so mt hang tiêu dung khac. 

- thj tmrng ni dja, tInh trtng kinh doanh hang hóa không niêm yet giá, 
khOng rô nguOn gOc xuât xur, hang hêt hn si.r diing, ... vn con xày ra. 

II. HOiT DQNG CUA DON ! VA KET QUA DJT DUC 
1. Cong tác thông tin, tuyên truyn pháp 1ut: 
Cong tác tuyên truyên phô biên pháp 1ut dirge tiêp tVc  duy tn, két hqp 

cong tác kiêm tra vâi tuyên truyên pháp 1ut trçrc tiêp cho 881 luçrtIh san xuât, 
kinh doanh; k cam kêt vâi 447 h kinh doanh; phôi hqp Dài PTTH tinh Quáng 
Trj thrc hin chuyên miic "Quãn 1 thj trumg vth cong tác kiêm tra, kiêm soát thj 
trung truâc Têt Nguyen dan 2020", viêt 09 tin bài clang trên trang web Ciic. 

Trong dçit cao diem xày ra djch Covid- 19, các Di QLTT dã tp trung 
tuyên truyên các quay thuôc, nhà thuôc trong vic không dugc nâng giá, ép giá và 
thirc hin nghiêm vic niêm yet giá và ban theo giá hem yet dôi vth m.t hang lien 
quan den phOng, chông djch bnh Covid-19, tIch c1rc 4n dng các quay thuôc 
trên dja bàn chung tay chia sé nhftng khó khän, gop phân day lüi djch bnh, dã 
tuyên truyên pháp lut trirc tiêp và tO chüc k cam kêt 327 cci s& kinh doanh khâu 
trang, nuâc sat trñng. 

Lânh dao  Ciic ban hành van bàn so 218/CQLTT V/v tiep tiic tang cu&ng 
phOng, chông djch Covid- 19 chi dao  quyêt lit các Di QLTT chü dng cü cOng 
chüc thuing xuyên giám sat chit dja bàn, xü l nghiêm, kjp thai hành vi lçii diving 
tInh hInh khan hiêm hang boa trên thj tru?mg dê mua vet, mua gom hoc igi diing 
djch bnh dê djnh gia ban hang hóa bat hgp 1 dOi vói hang hóa thiêt yeu thu 
lucmg thrc, thirc pham, xäng dâu, thuôc tan dirge, các loai  vtt tu, trang thiet bj y 
tê, bão v sue khOe dung dê phOng, chông dich  và cha bnh trong diêu kin thj 
tnthng có biên dng ye cung câu, giá Ca hang boa do djch bnh Covid- 19, tiêp tçic 
tuyên tnuyên, kiêm tra, kiêm soát, nàm tInh hInh nguOn hang, giá cã dOi vâi mtt 
hang khâu trang y tê, nuóc sat trüng và mt so mt hang khác phiic vii cho cong 
tác phOng, chOng djch Covid-19 dê kjp thai có phucmg an chi do kjp thi. 

2. Cong tác quãn I dja bàn 
Các Di barn sat dja bàn, näm tInh hInh diên biên thj trtthng, cung câu hang 

boa và vic chap hành pháp 1ut cüa các tO chrc, cá nhân kinh doanh dé cO giài 
pháp hem tra, kiêm soát thj tnu&ng hiu qua; nhât là giám sat, nà soát, bO sung so 
b quàn l dja bàn các quay thuOc, nhà thuOc, các co sâ kinh doanh khâu tnang y 
tê, nuâc sat trüng; bO sung sO b quàn l dja bàn 275 c sâ kinh doanh. 

3. COng tác kim tra theo các hInh thfrc hem tra 
- Kiêm tra djnh ks': Dã kiêm tra 111 vv, có 17 vii vi phm, xü ph.t vi phm 

hânh chInh 10.950.000 dOng và tjch thu hang boa trj giá: 1.738.000 dOng. 
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- Kim tra dt xut: Dã kim tra 88 v1i, x1r 1 82 vi vi phm, xlt pht 
\TPHC:  716.650.000 dông, ttm gilt và tjch thu hang boa trj giá 1.483.956.000 
dông. 

4. Cong tác kiêm tra, kim soát mt s linh vIrc ciii the 
4.1. Cong tác kiêm Ira A TTP 

Các Di QLTT tang cithng cong tác tuyên truyên pháp lut, kiêm tra, giám 
sat ATTP ti các ch, siêu thj, khu v1rc trung tam dôi vth các mt hang: ruqu, bia, 
nuâc giài khát, slta, bánh, kço, thirc phâm chê biên...., dã kiêm tra 86 vi, xir l 30 
v11, xlt pht vi phm hành chInh 30.300.000 dông, tjch thu hang boa trj giá 
7.328.000 dông; d.c bit Di QLTT so 4 dä phát hin 02 vii 4n chuyên gân 
640Kg thjt dng vt gôm xirnng bô, thjt bô, duôi bô, da heo... không dam bào yêu 
cu v sinh thu và ATTP, dã ra quyêt djnh xr phtt VPHC vâi tong so tiên 02 vi 
là 18 triu dOng, dông thyi buc tiêu hUy toàn b so hang hóa trên theo quy djnh 
cüa pháp lu.t. 

4.2. Cong tác chông buôn llu, hang cam và hang gid, viphzm SHTT 
- Trên ca sr chi dto cüa Ciic, các DOi  QLTT xây dung kê hoach, phuong 

an cii th& t.p trung lirc luvng, thai gian, diêu kin, phwmg tin dê dâu tranh 
chng buôn ban hang cam, hang nh.p 1u, gian 1.n thuang mai,  chông san xuât, 
buôn ban hang giã, hang kern chat luccng tai  các dja bàn, khu virc biên giói, tuyên 
giao thông tr9ng diem, tti các tii diem, noi t.p kêt hang lu thj tru&ng ni dja, 
trén các phuong tin 4n chuyên trén khâu km thông, tp trung vào nhthig mt 
hang có giá trj lón, sue tiêu th manh  trong  dip  cuôi nàm, giáp Têt Nguyen dan. 
Kt qua dã kiêm tra, xir 1 13 vii, xü phtt hành ch1nh79.900.000 dông, tam  gilt và 
tjch thu hang hoá nhp lu trl giá 1.149.658.000 dông, tjch thu hang hóa gôm: 
ruqu, bia, bánh kço, m phârn, giày dép, din tir, do din dan ding các loai.  . 
bit, ngày 08/1/2020, Di QLTT so 4 dã phát hin 01 vii 4n chuyên 9.885 hp/vi 
thrc phâm chüc näng không có hóa dan chCrng tlr, chua có chü then  trj giá 
778.732.500 dOng; dà dê xuât UBND tinh tjch thu so tang vt vi phtm trên theo 
quy djnh cüa pháp lut. Ngày 12/1/2020, Di QLTT sO 2 dâ phOi hqp vói Hat 
Kim lam huyn Hu(ing Hóa, Don Biên phông cua khau Lao Bâo và Di trinh sat 
dàc thim bt gilt 01 vçi 4n chuyên hang nhp lu, hang cam có dâu hiu ti 
phm gm: 05 cá the dng vt Tê té Java, 4.150 viên dan,  410 bao thuôc lá diêu 
nhp l.0 và 2.03 0 san phâm nuâc tang lirc, nithc cot düa các loai,  dã chuyên hO so 
cho Phông cành sat Kinh tê Cong an tinh Quàng Trj diêu tra, lam rö, khi tO hInh 
sir di vói d6i tuqng buôn ban dng 4t nguy cap qu hiêm và dâ de xuât UBND 
tinh ra quyt djnh x1r pht vi phm bath chInh dOi vói ngiRi quàn l phuong tin 
v hành vi kinh doanh, 4n chuyên hang cam, hang nhQ.p l,u, vu khI vâi so tiên xlt 
pht75.000.000dOng. 

- COng tac chông hang cam: dà kiêm tra, phát hin 32 vu, xi:r phat vi phm 
hành chinh 354.500.000 dOng, tjch thu hang hóa frj giá 103.103.000 dông. 

- COng tác kiêrn tra hang giã, vi phrn SHTT: phát hin, xü l 08 vu van 
chuyn, kinh doanh hang hóa giã mao  nhãn biu, xlt pht VPHC 149.000.000 dOng, 
tjch thu hang hóa vi phm (quân áo, giày dép, dông hO giâ mao  than hiu Adidas, 
Nike, Gucci, Levi's) trj giá: 196.685.000 dOng. 

4.3. Cong tác kiêm Ira v linh vrc giá, nhdn hang hóa và mOt  sO ltnh vrc 
khdc 
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- Cong tác kkm tra kinh doanh, giá,nhän hang hóa 
Lânh dao  Ciic, Phông NV-TH trirc tiêp di kiêm tra, näm tInh hInh thj 

trixng truâc, trong và sau Tét Nguyen dan tai  cácdja bàn, tInh hInh m.t hang 
khâu trang y tê trong dçit djch Covid 19 dang diên biên phüc tap. 

Phàng NV-TH, các Di QLTT cà cong chüc theo döi, nàm diên biên thj 
tnthng và giá cã hang boa dôi vâi các mt hang tiêu dung thiêt yêu nhu: lung 
thixc, thixc phâm, bánh ko, nizâc giâi khát, sfta các loi.... Dc bit giárn sat 
nguôn hang nhp ye, tInh hInh hoat dng cüa các co s kinh doanh trang thiêt bj, 
4t tuy tê cüa các c sâ, nhât là näm tInh hInh trén dja bàn dôi vd rnt hang khau 
trang y té và các m.t hang khác phiic vi1 cho cong tác phông, chông djch dê có 
phtrang an chi dao  kjp thii. 

Các Dôi QLTT tp trung kiêm tra, kiêm soát vic tuân thU các quy djnh 
pháp lust ye niêm yet giá và ban hang theo giá niêm yet, nhän hang boa, nguôn 
gôc xuât xü hang hoá, ... trén dja bàn; chU trQng cac chci, siêu thj, TTTM, hi chçr 
xuân, diem ban hang bInh on giá, dua hang Vit ye nông thôn, vUng sâu, vUng xa, 
tp trung vào nhüng mt hang nhu: thuôc lá ngoi, ruqu, bia, bánh, mUt, kço, 
nuâc giài khát, m phâm, dung kInh, 4t lieu no, vU khI, pháo nO, cong cii ho 
trq, do chai tré em kIch dng bao  lc, giá djch vii trông giU Xe...; Kêt qua dã kiêm 
tra 60 vçi, xU 19 16 vii vi phm, xU pht VPHC 113.900.000 dOng, tjch thu hang 
hóa trj giá: 28.920.000 dông. Trong do, cong tác kiêm tra mt hang khâu trang y 
tê, nuc sat trUng dqt djch Covid-19: dã phát hin, xir 19: 14 c sâ vi pham ye 
hành vi không thirc hin vic niêm yet giá, kinh doanh sai dja diem, kinh doanh 
thuôc chUa bnh dUng cho ngui dã qua han  si~ diing và hành vi dê ln san phâm 
không phài là thuôc cUng vói thuôc vâi so tiên xU phat VPHC 12.800.000 dông. 

- Cong tác phói hQp: CU cOng chi'rc tham gia doàn kiém tra lien ngành do 
Sâ Y te chU trI ye vic kiêm tra các ca sO kinh doanh duçc trong dçit phông, 
chông bnh viêmphôi cap tInh do chUng mâi cUa vi rUt Corona trên dja bàn tinh 
Quãng Trj, dã kiêm tra 18 co s, có 04 ca sO vi pham, xU 19 03 co sf1, xi'r phat 
VPHC 10.250.000 dOng và chuyên giao cho QLTT xU 19 01 ci sr ye hành vi 
khôngthirc hin vic hem yet giá vôi sO tiên xU phat VPHC: 75 0.000 dông. 

* Két qua kiêm Ira và xfr lj 
- lông so vi kiêm tra: 199 viii 
Trong do: 
+Hàngnhp1u: 13vii 
+Hàngcâm: 32vi 
+Hànggiâ: 08v 
+ Kiêm tra kinh doanh, niêm yet gia: 60 vi 
+ATTP: 86vu 
- Tong so vi yj  phm xU 19: 99 viii 

- lông so hành vi yj  pham: 119 hành vi 
- lông tn giá hang boa tam  giU, tjch thu và XU pht vi phm hành chInh: 

2.213.294.000 dông. Irong do: 
+ lrj giá hang boa: 1.485.694.000 dông 
+ XU pht vi pham hành chInh: 727.600.000 dOng 
So vái Quj I nám 2019: sO vy kiêm tra giám 30 vy (giám 13,1%), trj giá 

hang hóa tqm giü tjch thu và thphgt giám 952.783.000 dông (tang 75,6%). 
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5. Cong tác khác 
- Doàn cong tác cüa Ciic dir hçp thng kt tai  Ha Ni tü ngày 12-15/01/2020 
- Ciic thành 1p  To thu&ng trirc ye phông chông djch Covid- 19 dê triên khai 

các bin pháp nhäm phông chông djch bnh, th%rc hin phân cong trçrc cong tác 
trong ngày nghi thir 7 và chü that;  cong bô so din thoai dix&ng day nóng cüa Ciic 
QLTT tinh Quàng Trj ye phông chông djch Covid-19, c1r cOng chirc trirc dithng 
day nóng 24/24 gii dê tiêp nhn, xü 19 thông tin phàn ánh cUa ngui dan. 

- Lath dao  Cc tham gia Ban Chi dto phOng, chông djch Covid- 19 tinh 
Quãng Trj; diên tp t1c hành xü trI tInh huông khi tru1ng hçp nghi mac bnh 
viêm du?ng ho hap cap do nCoV nhp cãnh vào dja bàn tinh Quàng Trj ti Cira 
khâu quOc tê Lao Bâo; tham gia triên khai các bin pháp bInh on thj tru?Yng phic 
vi phông, chông djch bnh Covid-19. 

- Phông NV-TH tham mini xây dimg ké hoch kiêm tra djnh kSr  näm 2020; 
k hoach  kim tra ni b näm 2020; tham mini xây dirng ké hoach cong tác quãn 
19 dja bàn, tuyên truyên pháp 1ut näm 2020; cOng tác kiêm tra, kiêm soát thi 
truô'ng dip  cuôi näm 2019, trithc, trong và sau Tét Nguyen dan Canh T9 2020; 
dOn doe các Di dang k9 chi tiêu thirc hin thim v1i näm 2020; rà soát, hoàn 
thin ho so an chi phic vçi cho cOng tác kiêm tra ni b, km tr ho so trong thai 
gian tth; dOn dOc các Di tp trung hoàn thành vic nhp dü 1iu, ho so xCr 19 trên 
h thông xir 19 VPHC; tham mini tang ciz?mg kiêm tra, kiêm soát thj tnthng và 
cOng tác phông chông djch Covid- 19; thirc hin báo cáo tong kêt, báo cáo djch 
Covid- 19, các báo cáo djnh k9, chuyên dé, dt xuât theo yêu câu cüa cap trên... 

- Phông TC-HC tham mu'u tO chüc hi nghj tong kêt cOng tác 2019, thim 
vi 2020; tO chcrc phân cOng trirc têt Nguyen dan; näm tInh hInh 1irc lucmg tnróc, 
trong và sau Têt; hoàn thin, thanh quyêt toán các khoàn chi phi näm 2019; hoàn 
thin cong tác sap nhp Di QLTT; xây dirng quy chê dan chü, lam vic, bô sung 
quy ché chi tiêu ni b; rà soát bO sung quy hoch giai dotn 2020-202 1 và quy 
hoch giai doan 2021-2026; hoàn thin thu tiic quyêt toán näm 2019; tham mini 
thành 1p tO thung trirc chOng djch; to chüc phân cOng tr1rc chOng djch; tham 
mini cOng tác chân chinh k9 1ut k9 cuong, tang cuè'ng thirc hin nhim vu, cong 
tác phông chOng djch bnh; phOi hqp to chüc hoat  dng tong kêt cong Dàng, tham 
mini thirc hin cOng tác chuyên dOi vi trI cong tác, thirc hin cOng tác kiêm kê, rà 
soát, theo dôi tài san cOng c11 dirng ci; On djnh lirc luçmg sau chuyên dôi vj trI 
cOng tác; xây dçrng dê an, dê nghj tinh giân biên ché 01 tnrng h?p. 

- Di QLTT sO 1 chuyên dja diem lam vic ye trii s mâi. 
- Các tO chüc chInh trj - xã hi phOi hcip to chirc hoat dng k9 nim ngày 

Quc tê phii nil 8/3. 
ifi. PHUNG HIU'ONG, NIIIEM VJ QUY 1112020 
1. Cong tác tuyên truyn pháp 1ut, quãn 19 dja bàn, kiêm tra kinh 

doanh, pháp 1ut v giá 
* Cong tác tuyên truyên phO biên pháp luçit: 
- Dy math  cOng tác tuyên truyên pháp 1ut vri nhiêu hInh thüc thiêt thirc, có 

hiu qua, tuyên truyn phông chOng djch bnh viem phOi cap & ngu&i do virut 
Coronagâyra. 

- Tip tiic tang cung phãn ánh thông tin, kêt qua kiêm tra, xil 19 vi vic có 
tinh cht din hmnh v chng buOn 1u, hang giá, gian 1tn thuong mai  trên các 
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phuang tin thông tin di chüng, cci quan báo chI, truyn thông, Website cüa Ciic 
dê hrn5ng dan, ran de, giáo diic, phông ngüa. 

- Phôi hçip vâi Dài phát thanh - truyên hInh tinh thirc hin các chuyên m1ic 
ye cong tác quàn 1 thj tru?mg cUa 1irc luçmg Quàn 1 thj tru&ng Quàng Trj. 

*cong tacquan lyJia ban.. 
- Các Di QLTT 11am chàc diên biên tInh hInh thj truè'ng, hang hoá dê kjp 

thii phát hin nhQng van dé nôi corn trên dja bàn, chü trQng dja bàn chçi, vüng 
nOng thôn, vüng sau, có bin pháp dôi phó kjp thai; két hcip cong tác quân 1 dja 
bàn vâi tuyên truyên pháp lut trirc tiêp, kiêm tra kinh doanh dam bâo on djnh thj 
trLcYng. 

- Tang c1ièng cong tác quàn l dja bàn, rà soát các ca sâ kinh doanh dã 
tong hçp, dông thji bô sung them d1 lieu mói ye quân l cá nhân, to chüc trên h 
thông xir l VPHC cüa dan vj. 

- Rà soát, cp nht cong tác quàn l dja bàn sat vth tInh hInh thrc té tai  dja 
bàn quãn l dé d truy xuât, quàn l, sir dçing d lieu và phçic vii tot cho cong tác 
kiêm tra kiêm soát. 

* Cong tác kiêm Ira kinh doanh, pháp lut ye giá. 
- Phông NV-TH, các Di QLTF tang cumg cOng tác dçr báo tInh hmnh thj 

tnr&ng; theo döi diên biên giá cà hang hóa thiêt yêu, luçmg hang hóa dir tnt, süc cung 
- câu hang boa, dc bit là mt hang khâu trang yté và diên biên tInh hInh buôn ban, 
4n chuyên hang lu, hang giã, hang kern chat luçmg và nhChig van dê phüc tap, nôi 
cm ye thj tnrng, giá Ca trên dja bàn, kjp thyi báo cáo ye Ciic dê có bin pháp chi 
dao kiêm tra, kiêm soát, ngän chtn. 

- Các Di QLTT tO chüc cOng tác kiêm tra thj tru&ng thung xuyên theo kê 
hoach dã duac phê duyêt, hem tra dot xuât khi co dâu hiêu vi pham phap luât, tap 
trung kiêrn tra ye nguôn gôc xuât xü hang hóa, nhân hang hóa, vic niêm yet giá, 
hang nhp lu và ban hang theo giá them yet, hang giã, không nO nguôn gOc xuât x1, 
yj phm y nhãn hang hoá, diêu kin kinh doanh, hang qua han  s'r dçing; chü trçng 
các dja bàn trQng diem nhii: chq Dông H, trung tarn thuang mai  Lao Bão, d9c tuyên 
QuOc l 1A tir Ngä Tu Song den DOe Miêu, Gio Linh. 

2. Cong tác kiêm tra ATTP, chat hrçrng hang hóa và phOng chông djch 
bnh 

- Tp trung hrc luçing, các diu kin cn thit d phOng chng djch bnh, trin 
khai cOng tác phOng chông djch bnh kê cá ngày nghi, thu 7, chü nht. Tang cll&ng 
hem tra, kiem soát yiêc san xuât, kinh doanh, van chuyên trang thiêt bj, yât tu y té, 
khâu trang, nuâc sat tràng. 

- Các Di QLYT' tang cung hem tra, hem soát các ca sâ san xuât, kinh 
doanh thrc phâm trén dja bàn, tai  các chçi,.., chü trQng kiêm tra các mt hang thtrc 
phâm phiic vi phOng chOng djch Coyid-19; xi:r l các hành yi yân chuyên, kinh 
doanh thrc phâm nhp lu, qua han  sir dçing, thic hin khOng dung quy djnh y ghi 
nhân hang hóa yà các quy dinh ye ATTP nhàm báo ye quyên igi, sic khOe cho cong 
dông. 

- Chñ dng yà phOi hqp vâi các Ca quan chüc nàng hem tra vic chap hành 
các quy djnh cña pháp lut ye chat luçing hang boa; kjp thñ phát hin yà xü l 
nghiem các bath yj yj pham. 

6 



3. Cong tác chng buôn 1u, hang giã, hang cm và gian In thiro'ng mii, 
vi phtm SHTT 

- Các Di QLTT Co kê hoch näm tInh hInh, dja bàn, xây dmg Co sà, nhân 
môi, cO phrnmg an C%T the dê phôi hçxp chit ch vái các co quan chirc näng, chInh 
quyên dja phiiang ngàn chtn tInh trng buôn ban, vn chuyên hang 1u, hang cam, 
gian 1n thucmg mui trén tuyên biên giâi và thj truYng ni dja; phôi hqp vi các 
Co quan chirc näng dé theo dOi, to chi'rc trit phá các du&ng day, 0 nhóm buôn lu, 
gian 1n thucing mai  có tInh chat phirc ttp và quy mO lón, giá trj lan âê diêu 
chinh, n djnh thj tru&ng. Tang cu?mg kiêm tra, ngän chtn tInh trng buôn ban, 
4n chuyn hang l.u, hang cam, gian ln thumg mii trên tuyên biên giai a thj 
tnrang ni dja, chU tr9ng kiêm tra, kiêm soát hang hóa tr tuyên biên giOi Vit - 
Lao v ni dja. Tp trung kiêm tra các co sâ bay ban tti cüa hang, ci:ra hiu, trung 
tam thucmg mi, chg, cac tuyên dumg tr9ng diem. 

4. Cong tác khác 
- PhOng TC-HC chun bj ho so phiic vii cong tác thanh quyêt toán; tiêp tiic 

cOng tác phông chông djch bnh; hoàn thin cOng tác kiêm kê tài san, theo dOi tài 
san. 

- Phông NV-TH huàng dn, trao di nhftng vuóng mc v nghip vi cho 
các Di QLTT; theo dôi, dOn doe cong tác triên khai nhim vi các Di QLTT; K 
hoach kiêm tra ATTP tháng hành dng vi chat hxçmg An toàn V sinh thirc phâm. 

- Tang cuang cong tác quãn l, chân chinh trong thtrc thi nhim vii theo 
pháp lust; chap hành nghiêm tüc nê nêp, tác phong cOng tác và sinh hot theo quy 
chê dan chü, quy uac xây dirng don vj van hoá và ni quy co quan. Xem xét trách 
thim cüa can b, cOng chüc trong vic buông lông quãn l, thiêu trách nhim 
trong thixc thi nhim v11, dc bit là cong tác chOng djch trong thai diem hin nay. 
Se xem xét thai d, tinh than trong thrc hin nhim vii. Nêu có sir thi o, không 
quyêt lit trong chi dto, thirc hin sir chi dao  cüa cap trên së diêu chuyên cOng tác 
khác dôi vâi cong chüc, lath do quàn l 

- Các to chirc chInh trj - xà hi phôi hqp tO chirc tot các phong trào thi dua, 
hot dng k) nim 26/3, 30/4, 1/5, 19/5, 63 näm truyên thông içrc luçing ngành 
QLTT. 

- Cc QLfl yêu cu lanh do các Phông, Di QLTT có kê hoach, phucing an 

trin khai cii the thirc hiên tot các nhiêm vu dã dê 
Noinht rn Q.çZI1UT G 

-Tong CQL1T; 
-UBND1in 
-Bannichmnhfinh 
- Céc S6, 1xinngnhliênquan 
-YFBCDATVS1P1inh 
-UBND chuyn,lhj,thãnhph& 
-Inh dao 
-C Plñig, DiQLTF; 
-IAmVL 
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7 lONG C1 QUAN LY THI TRIfONG 

TRISfNG TNH QUANG Tifi 
CONG HOA xA 1101  CHU NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

SOXL\QU'INAM2020 
'o Báo cáo s6 1AfrBC-CQLTT ngàyc'L tháng 3 nàm 2020 cza Citc Quán lj thj tru'ô'ng tinh Quáng Tn) 

Biu s 05 

Stt 
Các Dôi 
QLTT 

Tng s 
Vli kieni 

tra 

Tong s 
vu vi 
phim 

trong k3r 

Tong so 
vii xir ly  

Tong so 
hành 

Trong do 

Hang 
cam 

Hang iu 

Vi phm 
ye hang 
giá 
quyen 
SHTT 

Vi phm 
trong 

linh virc 
giá, dau 
co gam 
hang 

Vi phm 
trong 
kinh 

doanh 

An toàn 
thc 
phãm 

Vi pham 
khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Tng 199 99 99 119 32 13 08 17 03 30 16 

1 DôiQLTTs61 85 50 50 63 21 06 02 09 02 15 08 
2 DoiQLTTs2 36 18 18 18 03 01 10 04 
3 DiQLTTs3 33 13 13 13 03 02 02 04 02 
4 Di QLTT s 4 40 15 15 15 02 02 02 02 03 04 

Doàn kim tra 
Cic 05 03 03 10 03 03 02 01 01 

Ghi c/ia:  
(4) = (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) +(11) 



, 

ck 

-----. . 
i"TÔ CI)ØQUAN L TH TRU'ONG 

rrRrONG T!NH QUANG Tifi 
CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

Biu s 06 

     

Q'' I/1 ., - 
SO TIEN XIJ LY QUY I NAM 2020 

°' (Kern theo Báo cáo s oWf/BC-CQLTT  ngày c2/ftháng 3 närn 2020 cia Cc Quán lj th/ trithng tinh Quáng Trj,) 

Dan vj: NghIn dng 

Các 
QLTT 

CAC NHOM HANH VI, sO TIEN xU LY SO THU TRONG KY 

Tr giá 
hang tm 

glüva 
tch thu 
trong k5' 

TrI giá 
han tiêu 
hutrong 

k5' 

Hang cm Hang Iu 
Vi pham v hang 

giã và quyn SHTT 

Vi pham 
trong Iinh 

vic gia, uau 
co' gàm hang 

Vi phm 
trong kinh 

doanh 

An toàn thyc 
phm 

Vi phm khác 
Tong 
s thu 
flP 

NSNN 
trong k3' 

Trong dé 

Phat 
hành 
chInh 

trong k' 

Pht 

truy 
thu 
Thu 

'hen 
bàn 

hang 
tch thu 
trong kS' So tien 

phat HC 

Trj giá 
hang vi 
phm 

So tien 
pht 
HC 

TrI giã 
hang VP 

S tin 
pht HC 

Trj giá 
hang VP 

,, So tien 
phat 
HC  

Tn 
. 

gui 
hang 

So 
. 

tien 
phat 
HC 

Tn 
giá 
han 
g 

S tin 
pht 
HC 

Tn giá 
hang 
VP 

So tien 
phat 
HC 

Trj 
gui 

hang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

Tong 354.500 103.103 79.900 1.149.658 149.000 196.685 13.500 7.500 30.300 7.328 92.900 28.920 745.650 727.600 18.050 1.485.694 1.266.433 

Doi QLTT s 1 214.000 60.355 15.900 236.390 35.000 69.300 6.750 4.500 6.900 2.578 53.550 28.920 336.600 336.600 397.543 281.568 

2 Bi QLTT s6 2 1.500 7.024 1.500 3.800 1.350 8.150 8.150 7.024 7.024 

3 DoiQLTTs3 58.000 4.458 18.000 36.000 52.000 45.240 3.000 400 131.400 131.400 85.698 85.698 
4 Doi QLTT s6 4 35.000 20.983 796.732 31.500 41.945 1.500 19.200 4.750 38.000 143.250 125.200 18.050 864.410 841.660 

5 DoànktraCuc 46.000 10.283 46.000 80.536 30.500 40.200 750 3.000 126.250 126.250 131.019 50.483 

Gin cizá:  
(15) = (16) + (17) +(18) 

(16)=(1)+(3)+(5)+(7)+(9)+(11)+(13) 

(19) = (2) +(4) + (6) + (8) + (10) + (12) + (14) 



GI1C Q\JM\ LY THJ TRI5ONG 
TRU'OG TINII QUANG Tifi 

T1MHOUANGTi  

DANH MUC  HANG HOA VI PHAM B! THU GICI', XIY LV QU I NAM 2020 
(Kern theo Báo cáo s c2YBC-QLTT ngày &ftháng 3 nám 2020 cüa Chi cyc Quán lj thj tru'ôiig Quáng Tr) 

CONG HOA XA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tif do - Htnh phüc 

Bius 13 

Sil Ten hông Dan vj II,,!, Tng SO 

J-fi,zii thá'c vi ph zm 

Hang cam 
Hông nh(ip 

lu 

Nguiiz 
A A goc, xuai 

xii 

N/ian 
Izi?u hông 

hôa 

KiLu ddng 
cong 

izghip 

Nhãn 
hông 
hOa 

Chit 
Iu'çrng, 
cong 
duig 

Tern 
nhãn, 
bao bl 

An bàn 
thrc 
phâm 

Viphim 
khdc 

Rrou 

Sv Vu 7 3 4 

S6tin 1000 32.195 31.015 1.180 

S lucmg Chai 863 817 46 

2 Bia 

Sv Vu 1 1 

Stin 1000 11.648 11.648 

So luqng Lon/Bon 548 548 

4 
ThuOclO 

Sv Vu 32 32 

S6tin 1000 83.570 83.570 

SO 1ung 
(Bao) 

Jet 1.942 1.942 

Hero 675 675 

555 616 616 

Esse 229 229 

Marlborro 54 54 

Richmond 16 16 

khOc(Capri, caraven, xi gO) 466 466 

13 D chai cOc 1oii 

S6vu Vu 1 1 

So tin 1000 18.283 18.283 

SIisng Chic 510 510 

14 Dan sOng nhra 

Svu Vu 1 1 

S tin 1000 1.250 1.250 

S lucmg 25 25 

15 D chcii kIch due 

Svu Vu 4 1 3 

SO tin 1000 9.240 780 8.460 

S1u?ng Chic 210 39 171 



23 
DO din tr, din dan dung 

. 
các ba' 

Svu Vu 1 1 

Sotien 1000 13.500 13.500 

SO Iixcing Chiêc 90 90 

26 l3tngcit 

S6vu Vu 1 

Stin 1000 140 140 

SO luqng GOi 5 5 

29 DuOngkInh 

Svu Vu 2 1 

Stin 1000 22.325 17.575 4.750 

SO 1i.rng Kg 2.350 1.850 500 

30 Bánh keo 

Svu Vu 5 2 3 

Stin 1000 20.498 6.520 13.978 

So lucmg 
Kg/gram 30 21 9 

Hp,gOi 765 100 665 

35 QuAn áø các boai 

Sv Vu I 

S tin 1000 7.500 7.500 

So lucng Chic 150 150 

37 Giy ddp cOc loai 

Sôvu Vu 5 5 

S tin 1000 119.885 119.885 

S h.rcing DOi 720 720 

49 M phâm cac 1oi 

S6vu Vu 7 6 1 

S tin 1000 177.438 167.550 9.888 

So Ii.rong 
Chai, tup,gOi 4.223 4.055 168 

kg 2.248 2.248 0 

73 COng cu, dung Cu 

5êvu Vu 4 1 3 

S tin 1000 38.460 18.000 20.460 

SO luçing Chic 204 18 186 

79 Thim cOc l°ai 

Svu Vu 2 2 

S tin 1000 81.730 8 1.730 

SO lircing Call B 2.820 2.820 

84 Dng h các loai 

Svu Vu 1 

SO tin 1000 69.300 69.300 

SO luçmg Cái 4.950 4.950 

87 ThIrC phm ch,'rc nãng 

Svu Vu 1 1 

S tin 1000 778.732 778.732 

SO krccng Hp 9.885 9.885 



CONG HOA xA HOI  CHTIJ NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

BANG TONG H1P sO LIEU KIEM TRA THEO cAc H!NH THUC KIEM TRA QU I NAM 2020 
(Kern theo Báo cáo sá/BC-CQLTT ngày .o9Ltháng . näm 2020 cia Cc QLTT Quáng TrO 

Stt 
Hinh 
thüc 

kim tra 

Ton 
g so 
vu 

kim 
tra 

10 

ng 
so 
Vt1  

X1X 

Tong 
so 

hành 
vi 

Tong 
A so tien 

xir pht 

Tng trj 
giä till 
tam gi&, 
tich thu, 
tiêu hüy, 

bu QC 

tiêu hüy 

Hang cm Hang nhp lan Vi phm v hang gia 
A va quyen SHTT 

Vi phm 
trong linh 
vtrc giá, 

du co gam 
hang 

Vi phm 
trong 
kinh 

doanh 

Vi phm ATTP Vi phm khác 

Ha 
nh 
vi 

'ien 
phat 

Tn giä 
HH 

Han 
h vi 

Tin 
phat 

. 

Tn giá 
1111 

Ha 
nh 
vi 

,. 
Tien 
pht 

Tr giá 
HH 

Han 
h vi 

Tin 
phat 

Ha 
nh 
vi 

.A Tien 
phat 

Han 
h vi 

Tin 
phat 

TrI giá 
HH 

Ha 
nh 
vi 

• 
Tien 
phat 

Trj giá 
HH 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

Tong 199 99 119 727.600 1.485.694 29 354.500 103.103 13 79.900 1.149.658 8 149.000 196.685 17 13.500 3 7.500 30 30.300 7.328 16 92.900 28.920 

Kim tra 

dInhk' 111 17 18 10.950 1.738 1 1.500 16 8.200 1.738 1 1.250 

2 
Kim tra 

chuyên d 

Kim tra 

dôtxut 88 82 101 716.650 1.483.956 29 354.500 103.103 13 79.900 1.149.658 8 149.000 196.685 16 12.000 3 7.500 14 22.100 5.590 15 91.650 28.920 

Gui c/ia: 
(5) = (8) + (11) + (14) + (17) +(19) + (21) + (24) 

(6) = (9) + (12) + (15) + (18) +(20) + (22) + (25) 

(7) = (10) + (13) + (16) + (23) +(26) 



Biu s6 08 

SO VJ, SO TIEN PHOI HQP NGANH IcIIAC X11' LY QUYI NAM 2020 
(Kern theo Báo cáo sc2-BC-CQLTT ngàjtháng 3 nám 2020 cüa Cic Quán l)5 thj trw&ng Quáng Trj,) 

,_:.L 

cUN L THJ TRuONG 
* (Q TH! TRUYNG 

UANG Tifi 

'e ._-<k. 

CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Ti do - Hnh phüc 

Cäc 091 
(LTT - 

Tong 
so vu 

Tang 
tien xu 
pht 

Tng 
giá tr! 

hang hOa 

Cong an Kim lam B di BP Thud Hal quan Ltrc hrçng 

Tin 
xw 
pht 

khäc 

Tn giá 
RH Vu 

Tin 
xtr 
pht 

• Tn giá 
RH Vu 

• Tien 
xir pht 

. . Tn giá 
HH Vu 

. A Tien 
xtr pht 

. . Tn giã 
HH Vi 

. A Tien 
xu pht 

. . Tn giá 
HH Vu 

Tin 
xii 
pht 

. . Tn giá 
RH Vu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
Ting 1 750 1 750 

Cuc QLTT 1 750 1 750 

Gui c/ia: 
(1) = (4) + (7)  + (10) + (13) + (16) + (19) 
(2) = (5) + (8)  + (11)+ (14) + (17) + (20) 
(3) = (6) + (9) + (12) + (15) + (18) + (21) 

1 



CJCQ1JAN L THJ TRT5ONG 
QUA LYTH! TRI1NG 

ai1Ni1QIJ4NG TRI 

' --:: .7'  SO VIJ, SO TIEN CHUYEN NGANH KHAC XIS LY QUY I NAM 2020 
fKèth ilzeo Báo cáo s47j.JBC-CQLTT ngàyfháng 3 nám 2020 cüa Cuc Quán l.i thj tru'àng Quáng Tr/,) 

Biu so 07 

Các Dci 
QLTT 

Tong 
so vti 

Tng 
tin xü 
pht 

Tng 
giã trj 

hang hOa 

Cong an Kim lam B di BP Thud Hal quan Lirc lu'ng 

Tin 
x 
pht 

khác 

Tr giá 
fill Vt•i 

Tin 
xu 
pht 

TrI giá 
HH Vu 

Tin 
xfr pht 

Trj giá 
HH Vu 

Tin 
xu pht 

Tr giá 
HH Vi 

Tin 
xu pht 

Tn giä 
HH Vu 

Tin 
xtr 
pht 

Trj giá 
HH Vu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Tng 1 256.220 1 256.220 

Di QLTT sO 2 1 256.220 1 256.220 

Ghi c/ia: 
(1)= (4) + (7)  + (10) + (13) + (16) + (19) 
(2) = (5) + (8)  + (11)+ (14) + (17) + (20) 
(3) = (6) + (9) + (12) + (15) + (18) + (21) 

CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

1 



PHU LUC 
VJ VIC VI PHAM ifiEN HINH QUY I NAM 2020 

(Kern theo Báo cáo sc /BC-CQLTTngay.hftháng 3 nám 2020 cia Cic QLTTtinh Quáng Ti-f) 

h X H. 

TQ1çUuAN L THI TRUONG 
CV1rñI:*RifNG T!NH QUANG Tifi 

/1  

STT NO! DUNG VU VIC 
Ngay 06/01/2020, Di QLTT s6 4— Civic QLTT tinh Quáng Trj phi hqp vâi Tram CSGT Hâi Lang - Cong An Quâng Trj t chrc 
drng và kim tra xc ô to BKS UN- 1896 do ông Nguyn DInh Quang, dja ehi: xä Quãng Th9, huyn Quâng Din, tinh Thüa Thiên Hu 
diu khin di tx ci'ra khu qu6c th Lao Bão vào thành ph Hu. Doàn kim tra Di QLTT s 4 dà phát hin trên xc có van  chuyn gAn 2 
ta thit dng vat gm xung bO, thjt bO, duôi bO... DOi  QLTT s 4 phi hp vâi c quan Thu y thj xã Quãng Trj xãc djnh toân bO s 
tang vat trên không Co kim djch dng vat, dã bc mUi hôi thi. Tai  thi dim kim tra, ông Nguyn DInh Quang chü xc không xut 
trInh duc hóa dn chrng tr, chüng minh ngun ge cüa toàn b thrc phm trên. Di QLTT s 4 dã tin hành 1p biên bàn VPHC va 

xir pht vi phtm hành chmnh d6i vâi chü xe v hành vi van  chuyn san ph.m dng vat  không dam báo yêu cu v sinh thU y và ATTP 
vâi s tin là 8 triu dng, dng th?iii tiêu hUy toàn b s hang hóa trên theo quy djnh cUa pháp luat. 

2 

Vào ngày 07/1/2020, Ciic Quàn 1 thj tru?mg tinh Quâng Trj thành 1p 2 Doàn kim tra dt xuât dôi vOi 02 ca si bàn các mt hang Lao 
Thai tai  Xã Gio Phong - huyn Gio Linh - tinh Quang Trj. 
Ti thii dim kim tra, các Doàn kim tra phát hin 2 cc s bay ban các loai hang hOa do nuâc ngoài san xuât, không rO xut xi'r, 
không cO hóa dn chUng tir hçTp pháp, gm có: thué,c lá diu do nuâc ngoài san xut, sUng nhira d chori; hang hOa cO du hiu giã mao 
nhän hiu: giày th thao hiu Adidas, giày th thao hiu Nike, qun Jeans nam hiu Levi's; ruçiu black (Lao), bia Heinneken, bánh kço, 
m5 phm các loai do nuOc ngoài san xut; dã d xut UBNID tinh ra quyt djnh xU phat VPHC vâi tng s tin XPVPHC: 125.500.000 
dng, dng th?i tjch thu toàn b hang hOa vi phm trj giá khoàng 130 triu dng. 

CUng ngày 07/1/2020, nhan  duçic ngun tin báo cia qua thm tra xác minh, Di QLTT s 1 tin hành kim tra dt xut tai  cUa hang 
buôn ban thng hqp, CO dja chi Quc l 1A thôn Phu Hau  xà Cam An — huyn Cam L. Tai  th?ñ dim kim tra, Doàn kim tra phát hin 
t?i cUa hang có kinh doanh hang cm, hang hóa khOng có hóa dan chUng tr, hang thuOc danh miic cOng cii h trq, gm: 327 bao thuc 
lá diu các loai do nuOc ngoài san xut, 200 diu xi gà các loai do nuâc ngoài san xut, 149 chai nrçiu ngoi các loai ( Chivas 12, 
chivas 18, Ballantine's, Johnnie Walker Black label, Johnnie Walker Red label, Black Lion, Red Lion...), 14 '°a  viên ung kIch diic, 
xjt kIch diic, bao cao su các loai do nixâc ngoài san xut, 07 loai hang hóa thuc danh mic cong ci h trV ( dUi cui din, dUi cui kim 
loai, bInh xjt horn cay), cia d xut UBND tinh ra quyt djnh xU phat VPHC vâi s tin 64.600.000 dng, dng th?i tjch thu toàn b 
hang hOa trj giá 30.811.000 dng theo quy djnh cUa pháp luat. 



Ngay 09/01/2020, Di QLTT s 4— Ciic QLTT tinh Quáng Trj phi hqp vài Tram CSGT Hãi Lang - Cong An Quãng Trj t chirc 
dimg va kim tra xc ô to khách 75K - 2077 do ông Nguyn Hãi Phong, Co dja chi: Phithng Phü BInh, thành phi Hu& tinh Thxa Thiên 
Hu diu khin di tr Lao v Vit Nam. Qua kim tra, Doàn kim tra phát hin trên xe CO vn chuyn gn 450Kg thjt dng vt gm 
xirnng bO, thjt bO, duôi bO, da heo. ..Tai thii dim kim tra, Di QLTT s 4 phi hçp vâi c quan Thu y thj xã Quãng Trj xác djnh toàn 
b s tang vt trên không cO hóa &Yn chirng tCr, không cO kim djch dng 4t, dA b6c mUi hôi thai, bin di màu sac. DOi  QLTT s6 4 dã 
tin hành 1p bién bàn VPHC và xtr pht vi phm hành chInh di vOi chU xe v bath vi 4n chuyn san phm dng 4t không dam bâo 
yêu cu v sinh thu và ATTP vâi s tin là 10 triu dng, dng thii buc tiêu hüy toàn bô s hang boa trên theo quy djnh cüa pháp 

luat. 

Ngay 12/1/2020, Dôi QLTT si 2 da ph6i hqp vOi Htt Kim lam huyn Htràng HOa, Dn Biên phOng cira khu Lao Báo va Di trinh 
sat dac  thim bt giü 01 vi 4n chuyn hang nhp lau, hang c.m cO du hiu tOi  phm gm: 05 cá th dng vat  Té tê Java, 4.150 viên 
dtn, 410 bao thu& là diu thp lau và 2.030 san phm nu6c tang 1?c,  nuâc c6t dira các loti, dã chuyn h sa cho PhOng cành sat Kinh 
t Cong an tirih Quang Trj diu tra, lam rO theo quy ctinh. Dn nay dä cO Quyt djnh khâi th hInh s1r di vói d6i tilçYng buôn bàn dng 
vat nguy cp qu him và dã d xut UBND tinh ra quyt djnh xu phat vi phm hành chInh di vâi ngui quàn l phuang tin v hành 
vi kinh doanh, van  chuyn hang cm, hang nhp lau,  vU khI vâi s6 tin xi pht 75.000.000 dMg 
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Ngày 08/01/2020, Di QLTT si 4 phi hçip vâi Tram CSGT Hài Lang - PhOng CSGT COng an tinh Quàng Trj tin hành khám phuong 
tin di vài xc 0 tO tái có BKS s 89C — 057.42 do Ong Nguyn Van Tuyn, da chi: Xä Thanh Long, huyn Yen M, tinh Hung Yen 
diu khin. Qua kim tra phát hin trên phuang tin cO van  chuyn 9.885 hp/vi thiJe phm chüc näng khOng có hóa dan chung tir, 
chua CO thU than  trj giá 778.732.500 dng; dã d xut UBND tinh tjch thu s tang vat  vi phm trên theo quy djnh cUa pháp luat. 
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Ngay 12/02/2020, Di Quan l thj tru&ng s6 1 dä tin hành kim tra dt xut Cua hang BHTH Kim Anh, chU ca s là Ong Hoàng 
Tr9ng Luu, dia chi: PhU Hâu, Cam An, Cam L, Quang Trj. K& qua kim tra Doàn kim tra phát hin 10 loai hang boa do rnrâc ngoài 
san xut, không cO boa dan chirng tr, hang boa thuOc  danh miic cOng cii h trq, chU cua hang khOng cO giy phép theo quy djnh. Di 
dã tam  gift tang vat  theo Quyt djnh tam  gift tang vat  s 00019666/QD-TGTV; Biên bàn tam  gift tang vat  s 00013783/BB-TGTV 
ngày 12/02/2020 cUa Dôi QLTT s 1. Di QLTT s 1 dâ chuyn h sa vii vic d nghj Q.  Cite trumg Cite  QLTT Quàng Trj dé xuât 
Chu tich U ban nhân dan tinh ra Quyt djnh xir phat vi pham hanh chInh theo thm quyM di vâi Ong Hoàng Tr9ng Luu (chU ca s) 
vfxi 03 hành vi vi pham là: BuOn bàn hang cm là thu& là diu nhap lau;  Bàn cOng ci h trçr ma khOng có giy phép và Kinh doanh 
hang boa khOng rO ngun g6c xut xu. Tng müc tin pht di vOi cac hanh vi vi pham là: 6 1.000.000 dng, tjch thu hang bOa vi pham 
trj giá: 12.760.000 dng. 



Ngày 25/02/2020, Di Quàn 1 thi trumg s 1 dã tin hành kim tra dt xut Cira hang BHTH Hãi Yn, chü c s& là ha Nguyn Thj 
King, dja chi: PhU Hu, Cam An, Cam LO,  Quàng Trj. K& qua kim tra Doàn kim tra phát hin 18 loti hang boa do nuàc ngoài san 
xut, không có boa dcm chirng tr, hang hóa thuOc  danh miic cong cii h trq, chU cira hang không có giy phép theo quy djnh. Di dà 
tam giü tang 4t theo Quyt djnh ttm gitr tang vt s 0004 168/QD-TGTV; Biên bàn tam  giU tang vt s6 000 13794/BB-TGTV ngày 
25/02/2020 cüa Dôi QLTT s 1. Di QLTT s 1 dä chuyn h so' vu vic d nghj Q.  Cic tnning Ciic QLTT Quàng Trj d xut Chü 
tjch U ban nhân dan tinh ra Quy& djnh xir phat vi phm hành chmnh theo thm quyn déi vâi bà Nguyn Thj King (chU co' si) vâi 03 
hành vi vi phm là: Buôn bàn hang cAm là thu6c là diu nhp lu; Ban cong Cu h trç ma không có giAy phép và Kinh doanh hang hóa 
không rO ngun g6c xuAt xü. Ttng mirc tin phat di vâi các hành vi vi pham là: 41.500.000 dng, tjch thu hang hóa vi phtm trj giá: 
23 .252.000 dOng. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

