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BAO CÁO 
Kêt qua tInh hInh hoit dng cüa hrc lirçrng Quãn 1 th trirrng tháng 6 

nám 2022 và phirong hiró'ng, nhim vii tháng 7 nàm 2022 

I. T!NH HINH CHUNG 

1. Tlnh hInh th1 triro'ng hang hoá và giá Ca: 

Tháng 6/2022, hoat  dng kinh doanh thuang mai  trên dja bàn tinh Quâng Trj 
din ra bInh thi.rmg, do thôi tiêt nng nóng gay gàt nên thu câu tiêu thii các rnt 
hang giãi nhit tang, nhu: bia, rnxc giái khát, duing kInh, hoa qua, qut din, diêu 
hôa thit do,... Hang hóa phong phü, da dng dáp 1rng thu câu tiêu thii cüa nguñ 
dan. Giá cã hang boa các mt hang tiêu dung thiêt yêu nhIn chung van on djnh so 
vói tháng truóc; riêng giá xäng dâu có 03 lan diêu chinh tAng giá, ci the: giá xäng 
Ron 95-V: 33.620 dông/lIt (tAng 2.430 dông/lIt), xäng sinh h9c E5 Ron 92-TI: 
3 1.730 dông/lIt (thng 2.210 dong/lIt), dâu Diezen 0,05S-II: 29.600 dôngllIt (tang 
2.420 dông/lit), dâu hOa: 28.380 dông/lIt (tang 2.720 dOng/lIt), giá gas Petrolimex 
loai l2kg/bInh: 458.000 dOng/bInh (giâm 28.000 dOng/bInh). 

2. TInh hlnh hoit dng buôn 1u, gian 1n thiro'ng mLi và hang giã 

- TInh hInh hoat dng buôn ban, vn chuyn hang l.u, hang cm, hang giã 
và gian l.n thuang mai  trên dja bàn không tAng nhi.rng van con diên biên phüc tap. 
Trên tuyên Quôc l 1A, Quôc 1 9, hang hóa do nithc ngoài san xuât nhp lu vâi 
so luçing nhO lé, không có hóa &m chüng tcr hçp pháp. Hang nhp lu chü yêu là: 
dung cat, bath kço, bia, nrqu và mt sO mt hang tiêu diing. 

- O thj tnrng ni dja, tIth trng kinh doanh hang hóa không niêm yt giá, 
không rö nguôn gôc xuât xü, hang bet han  sir d%ing... vn cOn xày ra vói so krqng 
It, quy mO nhO lé. 

II. HOJT DQNG CUA DO'N Vi  VA KET QUA DIT DIf(C 

1. Cong tác thông tin, tuyên truyn pháp lu@,  quãn 1 dja bàn 

Cong tác tuyên truyn ph bin pháp lut duçic tip tic dirge tAng ci.rOng, 
thông qua cOng tác kiêm tra, quân 1 dja bàn các Di QLTT dA tuyên truyên 
pháp lut trirc tiêp cho 569 luçit/h san xuât, kith doanh và phát 20 t rii tuyén 
truyên, k cam kêt vâi 100 h kinh doanh, thuOng xuyên giám sat các cua hang 
kinh doath xAng dâu trên dia bàn trong vic chap bath các quy djth cüa pháp 
lut trong hoat  dng kith doanh xAng dâu, viét 04 tin bài dAng trên trang 
Website cüa Cue. 
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Các Di QLTT barn sat dja bàn, nm tInh hInh din bin thj tnr&ng, cung 
câu hang hoá và vic chap hãnh pháp 1ut cüa các to chüc, cá nhân kinh doanh dê 
có các giãi pháp kiêm tra, kiêm soát thj trumg có hiu qua. 

2. Cong tác kim tra theo các hlnh thu'c kiêm tra 

- Kim tra djnh ks': Dã kim tra 36 vii, xir l 02 vii vi phm, xft pht vi 
phm bath chInh: 1.500.000 dông. 

- Kim tra chuyên d: Dã kim tra 26 v11, xi:r l 03 vii vi phm, xir pht vi 
phm hành chInh: 14.750.000 dông, tam  gift và tjch thu hang hóa trj giá 
10.570.000 dOng. 

- Kim tra dt xut: DA kim tra, x1r 1 18 vii vi phrn, xi'r pht VPHC: 
119.250.000 dông, ttm gift và tjch thu hang hóa trj giá 218.2 17.000 dông. 

3. Cong tác kim tra, kim soát mt s6 linh vrc cui th 

3.1. Cong tác kkm Ira A TTP. 

- Các Di QLTT tang cuông cong tác kim tra, giám sat AYTP tai  các chçi, 
siêu thj, khu vrc trung tam, nhât là dôi vci các nhóm ngành hang do B Cong 
Thwing quãn 1; kêt qua dâ kiêm tra 33 v11, xü l 01 vii, xir pht VPHC 
10.000.000 dOng, buc tiêu hüy tai  ch là 400 kg ni tang dng 4t không darn 
bâo an toàn v sinh thirc phâm và v sinh thu y vâi trj giá 36 triu dông. Thông 
qua cOng tác kiêm tra các Di QLTT dä tuyên truyên, huóng dan các ca s6 kinh 
doanh chap hành tOt các quy djnh cüa pháp 1u.t ye ATTP. 

3.2. Cong Iác cluing buôn l(iu, hang cim, hang giá, viphim SHTT 

Trên co sO' chi dao  cüa Tng c11c QLTT, Ban chi dao  389 tinh, Cic QLTT 
chi dao  các Di QLTT có kê hoach,  phixang an cij the dé dâu tranh chông buôn 
ban hang cam, hang nh.p 1u, chông san xuât, buôn bàn hang giâ, hang không 
dam bâo chat luqng. 

- Cong tác chng buôn lu, hang cm: Kim tra và xi'r l 07 vi chng buôn 
lu, hang cam, xir pht VPHC 54.500.000 dông; tjch thu hang hoá trj giá 
209.192.000 dông. Trong do kiêm tra và xü 1 03 vi duO'ng kInh nhp lu, xO' 
pht VPHC 37,5 triu dOng, tjch thu 5.800 kg duO'ng kInh do Thai Lan san xut 
vO'i trj giá 45,1 triu dông. 

- COng tac chng hang giá, hang vi phm SHTT: Dâ kim tra và xft 1 03 
vii kinh doanh hang boa gia mao  than hiu, xi:r pht vi phm hành chInh 
32.000.000 dOng, tjch thu hang boa vi phrn trj giá 19.595.000 dàng. 

3.3. Cong tác kkm Ira v linh vy'c giá, nhân hang hóa và mt s6 linh vrc 
khdc 

- Phông NV-TH, các Di QLfl cft cong chüc theo dôi, n&m din binthj 
tnrè'ng và giá cà hang boa dOi vâi các mt hang tiêu ding nhu: hrang th%rc, thirc phãm, 
bánh kço, ni.râc giãi kbát. Dc bit, các Di QLfl dã thuO'ng xuyên giám sat vic 
niêm yet gia, ban hang theo giá them yet; thai gian ban hang, tmnh hInh boat  dng cUa 
các cfta hang xang dâu, gas và các nhà thuôc, quay thuôc trên dja bàn. 
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- Các Di QLTT dã chü dng phi hçp vi các Ban quãn 1 chç, Trung tam 
thucing mi, các Co quan chüc näng va chInh quyên dja phumg kiêm tra djnh ks', dt 
xuât dôi vói CáC co sâ kinh doanh hang hóa tti các dja bàn trung tam, vUng sâu, 
vüng xa vâi các ni dung ye diêu kin kinh doanh, niêm yet giá và ban hang 
theo giá niêm yet, nhàn hang hóa..., két qua dã kiêm tra 36 vçi, xir 1 13 vi, xü 
pht VPHC 39.000.000 dông. 

3.4. Cong tác thank tra chuyên ngành 

- Tin hành thanh tra 01 Doanh nghip xäng du trên dja bàn, chua có kt 
luân thanh tra. 

3.5. Cong tácphi hqp 

- Di QLTT' s 1 Cu cong chüc tham gia Doàn kim tra lien ngãnh truy thu 
thuê do UBND TP Dông Ha chü tn, chixa có két qua. 

3.6. Cong tác kkm Ira di vói m3t s6 link vrc, mt hang Ir9ng diem 

* Cong tác kiJm tra mt hang phdn bón: Kié'rn tra 19 vy, xi lj 03 vy, th 
phgt VPHC 2.250.000 dOng ye hành vi khOng niêm yet giá. 

* Cong tác kiém tra mgt hang thuO'c lá. Kiém tra và xt'r lj 0] vy thphgt 
4.000.000 dOng, tjch thu 90 bao thuôc lá nhp lu trj giá 3.150.000 dóng. 

* COng tác kiéjn tra mgt hang LPG: Kim tra 02 vy, 01 vy nghi kinh 
doanh, xi' lj 01 vu viphgm, thphgt VPHC 30.000.000 dOng ye hành vi lu-u gii 
chai LPG cia thu'ong nhán khác, buôc trá lai 37 chai LPG cho chz sà hü-u. 

* COng tác kim tra mt hang xàng dcu: KhOng kiém tra. 

* Cong tác kim tra mt hang du'&ng: Kilm tra và th l 03 vy, xi'r phgt 
VPHC 37.500.000 dOng, tjch thu hang hang hóa gOm: 5.800 kg dwOvzg cat, trj 
giá 45.100.000 dOng. 

* KIt qua kiln, tra và xü' lfl Iháng 6/2022 

- Tong s vii kim tra: 80 vli 

Trong do: 

+Hàngcm: 01vii 

+ Hang 1.u, không rO NGXX: 06 v11 

+Hànggiã: 03vi 

+ Kim tra kinh doanh, ATTP: 70 VI1 

- Tng s vi vi phm xir l: 23 vi 

- Tng s hành vi: 24 hành vi 

- Tng trj giá hang hoá t.m gilt, tjch thu và xlt phtt vi phim hành chInh: 
364.287.000 dung. Trong do: 

+ X pht vi phm hành chInh: 13 5.500.000 dông 
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+ Trjgiáhànghóa: 228.787.000dng 

So vài tháng 6 nám 2021. s vy kiém tra tang 10 vy (tang 14,3%,), trj giá 
hang hóa tgm giIr, tjch thu và thphgt tang 167.771.000 dóng (tang 85%). 

lieu báo cáo clii 1111 thyc hin qua Hç thng báo cáo diçn tfr: duqc 
trIch xuât g1ri kern theo. 

4. Cong tác khác 

- Phông TT-PC: T chirc Hi nghj tuyên truyn, ph binpháp lut ye khI 
dâu mô hoá lông cho gân 60 Ca sô kinh doanh trên dja bàn; phôi hçip vci Phông 
NV-TH xir 1 ho so v11 vic vuçlt thârn quyên; nghiên cru, huàng dan, tháo gc 
nhi'rng vixàng mac trong vic áp diing các van bàn quy phm pháp lut rnâi có 
lien quan; gop dir thâo Dê an cüa Tong cvc;  thirc hin các báo cáo djnh kS',  dt 
xut theo yêu câu; tharn gia viêt và biên tp tin bài däng trên website C%ic Va 
Tong citc; hoàn thành chuyên miic nhân k nim 65 näm ngày truyên thông lirc 
krçing Quân 1 thj tru&ng; tham m.ru ban hành Quyêt dnh thanh tra Va mt so 
van bàn lien quan den cong tác thanh tra thuc thâm quyên cüa Cc. 

- Phông NV-TH: Tharn muu, d xu.t lãnh dto Ciic xir 1 03 vii vic vuqt 
thâm quyên; tharn mu'u các van bàn theo chi do cüa Tong c1ic Quân 1 thj tnr?mg; 
tham muu tAng cung Cong tác kiêm tra, giám sat các doanh nghip kinh doanh 
buu chInh; cung cap thông tin trong xi'r 1 vi phm hành chInh theo cong vAn dé 
nghj cüa cac danvj; nAm tInh hInh thj truông; th1rc hin các báo cáo djnh kS', 
chuyên de, dt xuât theo yêu câu cüa cap trên...; theo dOi, huóng dan, don doe các 
Di QLTT trong thirc hin nhim vi; phOi hçp vói Phông fl-PC hixâng d.n cong 
tác nghip vi cho các Di QLTT. 

- Phông TC-HC: PMi hqp thrc hin cOng tác quyêt toán tài chInh nAm 2021; 
thanh toán các khoãn chi phi theo Thông tu 153, 173; tiêp tiic cong tác xü l hang 
hóa sau tjch thu ding quy djnh; tham muu kê hoch tO chrc các hot dng mmg 
ngày truyên thông 65 nAm hrc luçing QLTT 03-7. 

III. PHUJNG HU'ONG, NHItM V1J THNG 7/2022 

1. Cong tác tuyên truyên pháp 1ut, quãn 1 dja bàn, kim tra kinh 
doanh, pháp 1ut v giá 

* Cong tác tuyên tnn M biê'n pháp lut: 

- Chü dng cOng tác tuyên truyn pháp lu.t vi nhiu lilnh thirc thi& thçrc, 
có hiu qua, chü trng tuyên truyên den cá nhân, tO chirc kinh doanh và ngithi tiêu 
dng ye vic kinh doanh, tiêu diing san phâm dam bâo ch.t luçmg, cOn hn si'r 
ding. 

- Tip tçic tAng cu0ng phán ánh thông tin, kt qua kim tra, x1r 1 vi vic 
có tInh chat then hInh ye chông buôn 1u, hang giá, gian ln thuang mi trên các 
phuong tin thông tin dai  chüng, co quan báo chI, truyen thOng, Website cüa 
Ciic. 
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- Phi hqp vit bài däng báo than k nim 65 näm ngày truyn thng lirc 
luqng Quàn 1 thj trueing. 

- Dy math  cong tác truyn thông, tuyên truyn pháp lut tai  Hi chci 
Thucmg mai  quôc tê khu virc Tiêu vüng Mekong ma rng (GMS) - Quãng Trj 
2022. 

- Tip tiic tuyên truyn di vâi các co s& kinh doanh khI du mô hóa lông 
tai dja bàn Di QLTT so 2 và so 3 quán l. 

* Cong tác quán l dja bàn. 

- Các Di QLTT nm din bin tInh hmnh thj truiYng, hang hoá d kjp thtyi 
phát hin nhftng van dê nôi cm trên dja bàn, that là dôi vâi các mt hang trçng 
dim, dja bàn tr9ng diem dê xây dçmg các phirnng an, kê hoach  ci the de kiêm 
tra, kim soát có hiu qua; kêt hçp cong tác quãn l dja bàn vói tuyên truyên 
pháp lust  trrc tiêp, kim tra kith doanh dam bào On djnh thj trumg. 

- Tiêp tiic rà soát c.p nht, thirc hin t& vic thp dü 1iu trên iNS di vâi 
các cci sO kinh doath trên dja bàn quàn l. 

- K cam kt vai Ban quãn l các chq trong cOng tác du trath chng 
hang già, hang vi pham SHTT, hang không rô nguôn gôc xuât xü. 

* COng tác kkm tra kinh doanh, pháp lut v giá: 

Phông NV-TH, các Di QLfl tang cuang cOng tác dr báo tmnh hInh; theo 
dôi diên biên giá cã các mt hang thiêt yêu, krçng hang hóa dir tri, sue cung - câu 
hang hoá va diên biên tIth hInh buôn ban, 4n chuyên hang lu, hang già, hang 
khOng dam bão chat krqng và nhCng van dê phirc tap, nOi cm ye thj tnrang, giá ca 

tren dja bàn, kjp thñ báo cáo ye C%lc dê có bin pháp chi dao  kiêm tra, hem soát, 
ngàn chmn. Tiêp tc giám sat các cra hang kinh doanh xäng dâu và LPG, kiêm tra 
xü 1 nghiêm khi phát hin vi phm hành chInh. 

- Các DOi  QLTT chü dng kim tra dnh k' theo k hoach  và kim tra dt 
xuât khi co dâu hiu vi pham pháp 1ut, darn bão on djnh thj tnrông, chü tr9ng kiêm 
tra ye dieu kin kith doanh, nguOn gOc xuât xir, than hang hóa, vic niêm yet giá 
và bàn hang theo giá niêm yet. 

- Tip tiic kim tra chuyên d phân bón, thuc bão v thirc Vtt theo K hoach dã 
ban hành. 

- Kim tra, kim soát tt thj tnx&ng trong dip  27/7. 

- Cir cong chirc tham gia các doàn kim tra lien ngành do các co quan chüc 
näng cüa tinh, huyn, thj xã, thành phO chü trI khi có yêu câu. 

A A , A 2. Cong tac kern tra ATTP, chat hrçrng hang hoa va phong chong d!ch 

- ChU dng, pMi hçp vâi các co quan chüc nàng kim tra, kim soát vic 
tuãn thu quy djth pháp lut ye AFIP trên dja bàn, tp trung vào khu vrc các chçi 
nôngthôn, vng sau, vüng xa, the cci sâ kinh doanh thO lé; xü 1 các hành vi vn 
chuyên, kith doanh thirc phâm nhp lu, qua han  sir diing, thixc hin khOng dung 
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quy djnh v ghi nhàn hang hóa và các quy djnh v ATTP nht là các mt hang có 
thu câu tiêu thii cao vào müa he nhiz: ruçiu bia, duing cat, nthc giài khát ; Phôi 
hçip vâi các co quan chrc näng, chInh quyên dja phuong trong cong tác kiêm tra, 
kiêm soát ye AYTP khi có yêu câu. 

- Ph& hcip vâi các co quan lien quan tang cu&ng kim tra, kirn soát vic 
mua ban, 4n chuyên, giêt mô gia s1ic, gia cam, thüy san và san phâm gia sue, 
gia cam, thüy san không rO nguôn gôc, không dam bào yéu câu v sinh thu y và 
an toàn thirc phâm, nhäm ngän chn nguy co xâm nhiêm djch bnh vào dja bàn 
tinh Quãng Trj. 

- Kim tra, kim soát có hiu qua di vâi mt hang phân bón, thu& báo v 
thirc 4t theo kê hoch kiêm tra chuyên dé. Tiêp tiic giám sat, kiêm tra, xi:r 1 vi 
phtm (neu co) dôi v9i CáC co sà kinh doanh xäng dâu, gas trén dja bàn. 

3. Cong tác chông buôn 1u, hang giã, hang cam và gian 1n thiro'ng mLi, 
vi phim SHTT 

* Cong tác chng buOn lu, hang cam, hang giá, gian ln thuv'ng mgi: 

- Các Di QLTT th chüc trin khai cong tác kim tra, kim soát t& thj 
trung, nhât là nhftng dja bàn trçng diem, diem tp két, noi phát lung, giáp 
ranh giüa các huyn, tinh, nhât là hang hóa tü tuyên biên gith Vit - Lao v ni 
dia. 

- Tang cung cong tác kim tra m.t hang duing cat, thuc lá theo Cong 
van so 84/CQLTT-NVTH ngày 14/02/2022 cüa Ciic QLTT tinh Quâng Trj. 

- Tip tiic trin khai th1rc hin K hoich du tranh, phông chng hang giâ, 
hang không rO nguôn gôc xuât xir và hang hóa xâm phm quyên sy hüu trI tu 
den het näm 2022 theo Quyêt djnh 986/QD-CQLTT ngày 07/12/2021. 

- Tang cu&ng cong tác kim tra, xir 12 di vâi các co sâ vi phtm trong 
hot dng kinh doanh thuong mai  din tü, buu chInh, chuyên phát nhanh. 

4. Cong tác khác 

- T chuc các hot dng k2 nim 65 näm thành l.p ngành. 

- D nghj thông báo quy trInh b thim lii Di triRing; tng hçp báo cáo 
cong tac thi dua khen thithng khOi 6 tháng dâu 11am; thanh toán các khoàn chi 
phi theo quy djnh; 1p  dr toán 2022; tiêp tic cong tác xir 12 hang hóa sau tjch thu 
dung quy djnh. 

- Tip tiic theo dOi, don dc viêc triM khai thuc hiên nhiêm viii cüa cac Dôi 
QLfl; trao dôi, h trq dê giãi quyêt nhttng vrncng mc v nghip v cho các Di 
QLYT'; thixc hin các báo cao chuyên dê, dt xuât theo yeu eâu cüa cap tren; nàm 
tInh hInh thj trixông, giá cã hang hóa, tham muu x1r 12 eác vçi vic vtrçt thâm quyen 
cüa Dôi. 
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- Phi hqp vói Cong ty TNHH Sâ Hthi TrI Tu S&O to chirc hi thâo 
phân bit hang hoá giã mao  sà hu'u tn tue; to chüc các lap tuyên truyên phô biên 
pháp 1ut tp trung ye khI dâu mO hoá lông (Dci QLTT so 2 vâ so 3). 

- T Thung mai  din ti'r tip t1ic tang cuang nm bt thông tin, phát hin 
các tO chirc, cá nhân có dâu hiu vi phm trong hoat dng kinh doanh thi.rang 
mai diên tü. 

- Các Phông, Di QLfl thuang xuyên chü tr9ng cong tác quãn l cong 
chirc, giám sat thuc hin k lut, k ciwng hành chInh, nê nêp, chê d cong vi, 
xay dmg van hoá, van minh cOng sà, phông chông tiêu c1rc, tai nan,  t  nan  trong 
thuc hiên nhiêm vu. 

Cic QLfl yêu cu länh dao  các Phông, Di QL1T có k hoach, phucmg an 
triên khai cu the thuc hiên tOt các nhiêm vu dã dê ra./. 

Nthzh 
-Tngc\ic QL1T; 
-UBND1in 
-Bannôichñihtinh 
-hannnhlian 
-1TBCDATVSIPflnh 
-UBND c h'& llj 1hãnhph; 
-Phông An nhnhkinht&CAIinh 
-Lânh dQi 
-Céc Phông, Di QLYF; 
-LnVF. 
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QUANG TR!  4 

j/\N  

Biêu so 02 

so TIENXU'LY 

Th&i gian báo cáo. Tit ngày 15/05/2022 Dé'n ngày 14/06/2022 

In dEn cá'p dun VI:  Cyc hoçc tu'ollg du-o'ng 

Dja phwo'ng. T32 - Cyc Quán 1j5 thi trzr&ng tinh Quáng Trj 

Dan vj tin t: Dng 

STT Uja phuong 

CAC NHOM HANH VI, sO vu xiJ LY SO THU TRONG KY 

Trj giá hang 
tjch 

thu trong k5' 

Trj giá 
hang tiêu 
hüy trong 

k5' 

Hang dm Hang Iu 
Hang giã Va quyen 

SHTT 

Vi phm trong 
Iinh viyc giá, du 

cogàmhãng 

Vi phm 
trong kinh 

doanh 

An toàn 
thc phm 

Vi phm khác 

long SO 

thu np 
NSNN trong 

k' 

Trong 

So tien 
phat HC 

Tn 

giá 
hang 

VI 

pham 

. 
So tien 

phat HC 

Tn 
giá 

hang 
V 

pham 

S tin pht 
HC 

Tn 

giá 
hang 

V 

pham 

A So tien 
hat HC 

Tn 

giá 
hang 

VI 

phm 

So 
. 

tien 
phat 
HC 

Trj 
giá 

hang 

phm 

So 
. 

tien 
phat 
HC 

Tn 
giá 

hang 
vi 

phm 

. So tien 
hat HC 

Trj 
.. gia 

hang 
vi 

phm 

Phat hanh 
chInh trong 

k5' 

Phat 
và 

truy 
thu 

Thud 

. Tien 
ban 

hang 
tjch 
thu 

trong 
k5' 

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

1,00 
T32 - Cyc Quan 

l	 thj trirong tinh 
Quang Tr 

4.000.000 6.000.000 32.000.000 9.750.000 10.000.000 61.750.000 61.750.000 22.745.000 3.750.000 

Tng 4.000.000 6.000.000 32.000.000 9.750.000 10.000.000 61.750.000 61.750.000 22.745.000 3.750.000 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

