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BAO CÁO 
Kt qua tInh hInh hot dng cüa lirc ltrçrng Quãn 1 thj tru*ng tháng 6 

nám 2021 và phtro'ng htr&ng, nhim viii tháng 7 nàm 2021 

I. TThH HINH CHUNG 
1. Tmnh hlnh thj trtrông hang hoá và giá Ca: 
Tháng 6/2021, truâc tInh hinh djch Covid- 19 vk con din bin phüc tp a 

mt so dja phuang trong cà nuóc thI tinh Quàng Trj dä qua 29 ngày không ghi nhn 
ca nhiêm mai, tuy nhiên vk tiêp tiic thrc hin Chi thj so 1 9/CT-TTg ngày 24/4/2020 
cüa Thu tuàng ChInh phü Vê vic tiêp tic thrc hin các bin pháp phông, chOng 
djch Covid-19 trong tInh hInh mth. Hoat d5ng  san xuât, kinh doanh thucing mai, djch 
vi tren dja bàn tinh dã diên ra bInh thuting. Các doanh nghip dâu môi, dai  1 cung 
1rng hang hóa, cüa hang tiên loi, chç dan sinh, các nhà thuôc, quay thuôc van boat 
dng bInh thuang, nguôn cung dáp üng du nhu câu lumg thçrc, thirc phâm,khâu 
trang, nithc sat khuân cüa ngu&i dan. Giá cà hang hóa tiêu dung thiêt yêu van on 
djnh so vOi tháng truâc, cii the: Khau trang y tê: 35.000-50.000 dông/hp 50 cái, 
riêng giá xäng dâu có 01 lan diêu chinh thng ciii the: giá xàng Ron 95-TV: 20.660 
dông/lIt (tang 640 dông/lIt), xàng sinh h9c ES Ron 92-Il: 19.420 dông/lit (thng 640 
dông/lIt), dâu Diezen 0,OSS: 15.740 dông/lIt (thng 680 dông/lIt), dâu hôa: 14.690 
dông/lIt (thng 600 dông/lIt), giá gas Petrolimex loai  l2kg/bInh: 375.000 dông/bInh 
(tang 13.000 dông/bInh). 

2. Tmnh hInh hoit ctng buôn Iu, gian In thuroiig mui và hang giã 
- Hoat dng buôn ban, van chuyn hang 1u, hang cam, hang già và gian 1n 

thung mai trén dja bàn mc du không tang nhung van con din biên phüc ttp vó'i 
phucrng thüc, thu don tinh vi khó luOng; hang boa vi pham chu yêu là thuôc lá, m 
phâm, do din ta, quân áø, giày dép các ba1 

- O thj tnr&ng ni dja, tInh trng kinh doanh hang hóa khOng them yt giá, 
khOng rô nguOn gOc xuât xt'r, hang hêt hn sir diing, vi pham ye nhân hang boa... 
van cOn xáy ra nhi.mg so buqng It. 

H. HOT BONG CUA BN VI VA KET QUA B3T BIXqC 
1. Cong tác thông tin, tuyên truyn pháp lu@, quail 1 da bàn 
COng tác tuyên truyn ph bin pháp lut duorc tang cuang, dã kt hqp 

cOng tác kiêm tra, quãn 1 dja bàn, tuyen truyên pháp lut trirc tiêp. 
Thông qua cong tac kim tra, quãn 1 dja bàn, các Di QLTT dã tuyên 

truyên pháp lu.t trrc tiep cho 892 1uçit/h san xuât, kinh doanh; k cam két vâi 
284 h kinh doanh, viêt 02 tin bài dàng trên trang web Ci:ic. 

Các f)i barn sat dja bàn, nm tInh birth din bin thj tru1ng, cung cu các mt 
hang thiêt yeu phiic vi cong tác phOng, chông djch Covid - 19, nhu câu mua sam cüa 
nguOi dan và vic chap hành pháp lust cüa các to chüc, cá nhãn kinh doanh d có các 
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giâi pháp kim Ira, kim soát thj tnr?Yng có hiu qua. Nhp dü 1iu t chüc, cá nhân 
trên H thông INS: 393 Co si. 

2. Cong tác kiêm tra theo các hInh thuc kiêm tra 
- Kiêm tra djnh k: Dä kim tra 32 v11, co 05 V11 vi phim, xir pht vi phm 

hành chInh: 6.350.000 dông, tjch thu hang hóa trj giá 1.560.000 dông. 
- Kim tra dt xut: Dã kim tra, xir 1 38 vi vi phm, xir pht VPHC: 

71.925.000 dông, tjch thu hang hOa trj giá 116.681.000 dông. 
3. Cong tác kim tra, kiêm soát mt s linh vl!c  ciii th 
3.1. Cong Mc kim tra ATTP. 
Các Di QLTT tang ciz?ng cong tác kim tra, giám sat ATTP tai  các ch9r, siêu 

thi, khu virc trung tam, chü trQng kiêm tra các nhóm ngành hang do B Cong 
Thixang quãn 1, dã kiêm tra 15 vçl, xir 1 07 vi vi pham, xü pht VPHC 5.600.000 
dông, buc tiêu buy thirc phâm hêt hn si:r d1ing. Thông qua cong tác kiêm tra các 
Doàn kiêm tra d tuyên truyên, hu&ng dan các co s kinh doanh chap hành tOt các 
quy djnh cüa pháp 1ut ye ATTP. 

3.2. Cong Mc chng buôn lou, hang cam, hang giá, viphzm SHTT 
Trên Co s& chi do cüa Tng Ciic QLTT, Ban chi dio 389 tinh, Cic QLTT 

chi do các Di QLTT chü trçng cong tác kiêm tra, kiêm soát, ngän ch.n tInh 
trang buôn bàn, 4n chuyên hang hóa nh.p 1u, hang cam, hang già có hiu qua, 
cuthê: 

- Cong tác chng buôn 1u, hang cm: kt qua dâ kim tra và xu b' 18 vii, th 
pht 40.300.000 dOng, tm gii), tjch thu hang boa trj giá 95.94 1.000 dOng; dc bit 
Di QL'TT sO 1 dà xü 1 01 vi buôn ban hang cam là thuôc là nhâp lu, xi:r pht 
5.000.000 dông, tjch thu 154 bao thuôc là các 1oi trj giá: 2.888.000 dông; Di 
QLU sO 2 dà phát bin 01 v1i tp kêt, tm giü 1.200 kg dumg kInh không có hóa 
don chirng t1r. 

- Trong cong tác chng hang giá, hang vi phm SHTT: Dã kim tra và xir 
1 05 vi kinh doanh, 4n chuyên hang boa giâ mao  nhân hiu, xir phtt vi phm 
hành chInh 22.000.000 dOng, tch thu, buc tiêu hüy hang hóa trj giá 22.300.000 
dOng. 

3.3. Cong Mc kin, tra v linh vrc giá, n/ian hang hóa và nzt s linh vrc 
khdc 

Phông NV-TH, các Di QLTT Cu cong chirc theo döi, nm din bin thj 
tru&ng và giá cã hang hóa dôi vOi các mitt hang tiêu dung thiêt yêu nhu: luong 
thuc, thrc phâm, bánh kço, nuc giãi khát, duàng kInh các loai...và các mt hang 
lien quan den cOng tác phông chông djch thu khâu trang, nuóc sat khuân... dê có 
phizong an kiêm tra, kiêm soát kp thai. 

Các Di QLTT d chü dng kim tra djnh kS',  dt xut di vói các Co si 
kinh doanh hang hóa tai  các dja bàn trung tam, vüng sâu, vüng xa vói các ni 
dung ye diêu kin kinh doanh, niêm yet giá và ban hang theo giá niêm yet, nhân 
hang hóa..., két qua dä kiêm tra 32 v11, Co 10 v1i vi pham, xü pht VPHC 
10.375.000 dOng, trong do xü l 07 vi ye hành vi không niêm yet giá khâu trang 

i sO lien xu pht 4.875.000 dông. 
3.4. Cong Mc kihn Ira d61 vói ,nt s un/i vy'c, mi hang trpng dim 
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* Cóng tác kié'm tra ,nt hang thuó'c lá 

- Dà kim tra, xir 1 02 vu hang cm là thuc lá diu nhp lu, xir pht 
8.000.000 dong, tjch thu 154 bao thuôc lá dieu các loai có trj giá 4.488.000 dông. 

* Cong tác kie2m tra mt hang xàng du. 
Không kim tra 
* Cong tác kiérn tra mt hang LPG 

Dã kim tra theo k hoch kim tra djnh k' dâ d'txçic phê duyt d& vâi 05 
c sâ kinh doanh LPG và bép gas; kiêm tra dt xuât 01 Co s kinh doanh gas và 
bêp gas, th pht vi phm hành chInh ye không niêm yet giá bêp gas vói so tiên 
750.000 dông. 

*KII qua kilm fra vàxü'1j 
- Tng s vii kim tra: 70 viii 
Trong do: 
+Hàngcm,nhâp1au: 18vii 
+ Kim tra hang giã: 05 v 
+ Kim tra kinh doanh: 32 vu 
+ Kim tra ATTP: 15 vu 
- Tng s vii vi phm xi:r l: 43 v 
- Tng s hành vi: 43 hành vi 
- Tng trj giá hang hoá tm giü, tjch thu và xü pht vi phm hành chmnh: 

196516.000 dng. Trong do: 
+ Xr pht vi phm hành chinh: 78.275.000 dông 
+ Trjgiáhànghoa: 118.281.000dng 
So vâi tháng 6 nám 2020: sO vy kie2m Ira giám 62 vy (giám 47%,), trj giá 

hang hóa tgm g11i tjch thu và xzphgt giám 407.089.000 dOng (giOm 20 7%,). 
lieu báo cáo chi tilt th4rc hin qua H tIung báo cáo din tü: di.rqc 

trIch xuât gui kern theo. 
4. Cong tác khác 

- T thi.i?mg tr%rc phông chéng djch Covid-19 cüa Cic dam bão t cong tác 
phOng, chông djch bnh Covid - 19 tai  dja phixong, don vj. 

- Phông TT-PC tham muu, phân cong cong chuc trirc duOng day nóng; tham 
mru thành 1p to cong tác TMDT; viêt tin bài däng trên trang Web Ciic; phôi hçip 
vi PhOng NV-TH xir l)" ho so vi1 vic vlxçlt thâm quyên; gop dir thão, dir thão, 
các van bàn theo yêu câu cUa các cap. 

- PhOng NV-TH Tham mini Cu cong chtrc tham gia Doàn kiêrn tra giá 4t lieu 
xây drng; Tham mini, dê xuât 1âih dto Ciic xi:r 1 06 vçi vic vi.rçt thâm quyên; tham 
mini v5n bàn kiêm tra trâu bô, san phâm tü trâu bô và dng 4t thüy san, san phâm 
tir dng 4t thüy san; hem tra an toàn thirc phâm san xuât kinh doanh san phâm an 
chay; tham muu k kët quy ché phôi hqp giUa Cong an tinh - Si Cong Thumg Va 
Cuc QLTT, Bixu din tinh; thirc hin báo cáo djch Covid- 19; Báo cáo quy chê phôi 
hçp Mien thing Tây nguyen; Hoàn thin, tham mini phé duyt ke hoach  chông hang 
giã cüa các Di QLTT; nàm diên biên thj tru&ng, giá cã hang boa; báo cáo chuyên 
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d, dt xu& theo yêu cu cüa c.p trén; theo dOi, don dc các Di QLTT' trong thirc 
hin nhiêm vu. 

- PhOng TC-HC: PhEi hçip thirc hin Cong tác quyêt toán tài chInh 11am 2020; 
Thanh toán các khoãn chi phi theo Thông tu 153, 173; Tiêp tic côig tác xü 1 
hang hóa sau tjch thu dung quy djnh; Tharn muu cong tác phông chông djch bnh; 
Phi hçp, to chi:rc h trçY hot dng tiêu thii vài thiêu Bäc Giang theo chi dao cüa 
Tong Ciic Quãn 1 thj truäng. 

ifi. PHU'ONG HU ING, NHIM \T1J THANG 7/202 1 

1. Cong tác tuyên truyên pháp 1ut, quail i dja bàn, kiêm tra kinh 

doanh, pháp 14t v giá 
* Cong tác tuyên fruyn M biê'n pháp lut: 
- Chü dng cOng tác tuyên truyn pháp 1u.t you nhiu hInh thIrc thit thirc, có 

hiu qua, chü tr9ng tuyên truyên den cá nhân, to chüc kinh doanh các mtt hang lien 
quan den cong tác phông chOng djch bnh, không dé tInh trng thng giá bat hqp 1 
ãnh hurng den nguoui tiêu dung trong lüc djch bnh Covid- 19 dang diên biên phcrc 
ttp. 

- Tip tic tang cung phàn ánh thông tin, kt qua kim tra, xü 1 vii vic có 
tInh chit din hInh ye chng buôn 1u, hang già, gian 1n thuong mai trên các 
phuong tin thông tin dai  chüng, Ca quan báo chi, truyên thông, Website cüa Ciic, 
chü tr9ng tuyên truyên nhân k niin 64 näm thành 1p Ngành. 

* Cong tác quán l) dja bàn. 
- Các Dti QLTT dtm din bin tInh hInh thj tru1ng, hang hoá d kjp thoui 

phát hin nhUng van dê nôi cm trên dja bàn, nhât là dôi v&i các mt hang thirc 
phâm, khâu trang, rnrâc sat trüng, 4t 1iu xây dirng dê có bin pháp dôi phó kp 
thii; két hqp cOng tác quãn l dja bàn vOi tuyên truyên pháp 1ut tr1rc tiêp, kiêm 
tra kinh doanh dam bão On djnh thj trithng. 

- Rà soát các co si kinh doanh dã tng hqp, b sung them dü 1iu v quân 
1 cá nhân, tO chüc trên h thông xü 1 VPHC cua don vj. 

* COng tác kiJm tra Idnh doanh, pháp lut v giá: 

- Phông NV-TH, the DOi  QLfl chü dng cOng tác di báo tmnh hinh thj 
truoung, diên biên giá ca, cung - câu hang boa và diên biên tInh hInh buOn ban, vn 
chuyên hang 1u, hang giã, hang kern chat lucmg, nhüng van dê phuc tap, nOi cm 
trên dja bàn, kjp thoui báo cáo ye Ciic de có bin pháp chi do kiOm tra, kiêm soát, 
ngAn chn. 

- Các Di QLTT chü dng kim tra thuoung xuyên theo k hoach và kim tra 
dt xuât khi cânthiêt, dam bâo on djnh thj trirmg, chu tr9ng kiêm tra ye diêu kin 
kinh doanh, nguOn gOc xuât xir, than hang hóa, vic niem yet giá và ban hang theo 
giá niem yet; chü trong kiêm ira các cci sou kinh doanh rnt hang thép xây dirng, kjp 
thôi phát hin và xir 1 nghiêm các truoung hçp vi phm Ye giá. 

- Cir cong chuc tIch circ tham gia các doàn kim tra lien ngành do các ca quan 
chuc nàng cüa tinh, huyn, th xä, thành phO chü trI khi Co yeU câu. 

2. COng tác kim tra ATTP, cht hrçrng hang hóa và phOng chng d!ch 
- Các D)i QLYF tp trung kim tra các mt hang thit yu nhu luong th\rc, 

thirc phãm, th1rc phãm chê bien, bao gói san, các m.t hang thrc phâm thuc trách 
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nhim quãn 1 nhà nuâc cüa B Cong Thuang và các mt hang lien qiian den cong 
tác phông chông djch Covid 19; Phôi hqp vci cac cci quan chüc nàng, chInh quyên 
dja phixcmg trong cOng tác hem tra, kiêm soát ye ATI'P khi có yêu thu. 

- Thuc hién các van bàn chi dao cüa Thu turng Chinh phü, BCD 389 Quc 
gia, UBND tinh, Tong cic QLTT, các Di QLTT phôi hc'p vi các co quan lien 
quan tang cu?mg kiêm tra, kiêm soát vic mua ban, 4n chuyên, giêt mô gia sue, 
gia cam, thüy san và san phâm gia sic, gia cam, thüy san không rô nguOn gôc, 
không dam bão yêu câu v sinh thu y và an toàn thrc phârn, nhäm ngän chan 
nguy c xâm nhiêm dch bnh vào dia bàn tinh Quàng Trj; Kiêm tra, giám sat the 
mat hang phông chong djch và th%rc phâm lien quan den cong tác phông, chông 
djch bnh Covid - 19. 

3. Cong tác chng buôn 1u, hang giã, hang cm và gian 1n thiro'ng mi, 
vi phim SHTT 

* Cong tác chO'ng buOn lu, hang cá'm, hang giá, gian 4n thuvng ngi. 
- Các Di QLTT t chüc trin khai dng b cac bin pháp kim tra, kiêm 

soát tOt thj tri.rng, nhât là nhftng dja bàn tr9ng diem, diem tp ket, nth phát luông, 
giáp ranh giUa các huyn, tinh, nhât là hang hóa tir tuyên biên giOi Vit - Lao ye 
ni dja; chü trQng the mat  hang nhu: dung kmnh, thuOc lá, ruçiu bia, nuOc giãi 
khát, m5 phâm,... 

- Các Di QLTT chü dng trin khai K hoach dAu tranh, phông chng 
hang giã, hang không rO nguôn gôc xuât x1r và hang hóa xâm phtm quyên sâ hthi 
trI tu den hOt näm 2021 tai  dja bàn tinh Quãng Trj theo Quyêt djnh dã ducic phê 
duyt. 

4. Cong tác thanh tra chuyên ngành 
Trong tInh hInh th?c t tii dja bàn quàn l, các Di QLTT chü dng d xut 

thirc hin KO hoach thanh tra chuyOn ngành 11am 2021 dä dirçic phO duyt theo QuyOt 
djnh sO 306 1/QD-BCT ngày 23/11/2020 cüa B trt.r&ng B Cong Thucirig. Các cuc 
thanh tra phãi duçic thirc hin theo ding tdnh tir, thu tic, thâm quyên cUa Lut Thanh 
tra 11am 2010 và các quy djnh cüa pháp lutt hin hành. 

5. Cong tác khác 
- Tang cu&ng sr lãnh dao,  chi do, kim tra, giám sat cüa Ciic, các Di QLTT 

dO nam tinh hinh thtrung, giá cã, buôn lu, hang giâ, gian ln thuang mi, nhât là 
các dja bàn trçng diem, kjp thôi phat hin nhüng van dO nôi cm, nay sinh dê xir l 
có hiu qua. 

- Phông TC-HC: Lam quy trInh d b thim lai  Phó Di tru'&ng; Thanh toán 
các khoàn chi phi theo quy djnh; L.p di.r toán nàm 2020; TiOp tiic cOng tác xà l 
hang boa sau tjch thu dung quy djnh. 

- PhOng NV-TH: Theo dôi, don d& vic trin khai thirc hin nhim v cüa các 
Di QLTT; thrc hin báo cáo chuyOn dê, dt xuât theo yOu cau cüa cap trOn; närn 
tInh hInh giá cã thj tnthng, các cci s0, dja diem kinh doanh có dâu hiu vi phim dê de 
xuât hem tra, xü l. 

- PhOng TT-PC: Tip tVc tharn miru các ni dung tuyen truyn pháp lust 
theo KO hoch dâu tranh, phOng chOng hang giã, hang khOng rO nguôn gOc xuât 
xr và hang hóa xâm phm quyên sâ htru trI, tu den hêt nàm 2021 tai  dja bàn tinh 
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CUC QUAN LY 
TEl! TRUaNG TINH 

QUANG 

Quãng Tn; tham miiu th chüc các Doàn thanh tra chuyên nganh theo Kê hoch 
thanh tra va diêu chinh thi gian thanh tra chuyên ngành phü hçp vOi tInh hInh 
thixc tiên; to chIrc Doàn kiêm tra ni b. 

- Các Phông, Di QLTT tang cung cOng the quãn 1 cong chüc, phông ngüa 
các hành vi tiêu circ, cirnng quyêt không có hin tixçmg thông dOng, tiêp tay, bão kê, 
dung ting, bao che cho các dôi tuqng buôn 1u, gian 1n thucmg mi trong thirc thi 
nhim vi, dam bào an toàn tInh mng, tâi san, uy tin và danh d cüa 1irc luçing. 

Ciic QLTT yeu cu lãnh do các PhOng, Di QJTT có k hoich, phuang an 
triên khai cu the thuc hiên tot các nhiêm vu dã dê ra.I. 

Nonhmn: 
-T&igciic QL1T; 
-UBNDtin1 
-Banrichfiihthth 
-Cngnhli&iquan 
-rrBcDA1vs1Plinh 
-UBND hriIjthanhpWi; 
-Phông An nht&CAtinI 
-LanhdDc1c; 
-Các Phg. DiQL1T; 
-LtVF. 
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Ten don vi lap báo cáo: Cic Quän ly th trirô'ng tinh Quãng Trj BiusO1 

SO\TIJX1:1'LY 

Thôi gian báo cáo: lit ngày 15/05/2021 Dn ngày 14/0 6/2 02 1 
In dEn c4p don vj: Cuc hoc ttrcmg du'o'ng 
Dfaphurmg: Cc Quán 1j5 thj irtthn tinh Ouáng Tn 

STT La phu'o'ng T' ong so v 
kiêm tra 

Tang s vi 
vi phm 

Tong s vi 
xfr 1 

CACN1IOMHANHVI,SOVUXj1y 

Hang cm Hang 1u 

Vi pham 
v hang 
giã và 

A quyen 
SHTT 

Vi ph3m 
trong linh 
virc giá, 
t1u cr 

gám hang 

Vi phm 
trong kinh 

doanh 

An toàn 
thirc phâm 

Vi phm 
khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Cyc Quãn th 
trtèng flnh Quäng Tn 

94 50 78 2 4 5 12 8 12 

Tong 94 50 78 2 4 5 12 8 12 

Tinh Quáng Trj, ngày 17 thang 6 näm 2021 

NG1YI LiSP BAO CÁO 

(Kj5 va ghi rö ho, ten) 



STT Oja phtnmg 

CAC NHOM HANH VI, SO vç xi)' LV 

Hang cm Hang Iu 
Hang giã 
vâ quyn 
Sill' 

Vi phm trong 
Iinh vrc giá, du 

ca gám hang 

Vi phOm 
trong nh 

doanh 

An toãn thrc 
phm Vi phm khác 

A • So tien 
ph0t HC 

Trj 
giá 

hang 

phm 

A So tien 
phat HC 

Trj 
gil 

hIng 
VI 

phm 

So 
tien 
phat 
HC 

Tr 
. gil 

hang 

phm 

. So tien 
phat HC 

Trj 
gil 

hang 
', 

phm 

A So 
. tien 

phat 

Tn 
gil 

hang 

phm 

£ . 
So tien 
pht tiC 

Trj 
gil 

hang 

pham 

S6 tin phOt 

TrI 
giá 

kIng 
vi 

phOm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1,00 Cuc QuIn Iy thi trilirng 
link Quang Tn 13.000.000 9.625.000 5.600.000 15.800.000 

Ting 5.000.000 13.000.000 9.625.000 5.600.000 15.800.000 

sO THU TRONG KY 

Dan vj tin t: D6ng 

Trj gil 
king tjch 

thu trong k5' 

Trj gil 
hIngtiêu 

hüy 
trong k 

(19) (20) 

14.557.000 817.000 

14.557.000 817.000 

T6ngs6 
thu np 

NSNN trong 

(15) 

49.025.000 

49.025.000 

Ph3t kInk 
chinh trong 

49.025.000 

49.025.000 

(16) 

Trong do 

Ph0t 
Va 

truy 
thu 

Thud 

(17) 

Tien 
bIn 
hang 
tjch 
thu 

trong 

(18) 

NGIXO1 LAP BAO CÁO 

(Kjvàghi râ h, ten) 

NGUYEN MI HD(YC 

G1f1I KY 

ghi rö hQ, 

O  CUC QIJAN LY 

* Till T[ILiC1NG * 

'NGTRi 

0'.J4N  ' 

Ve2 W' 

Ten dan vl  Ip báo cáo: Cue Quãn I th trirô'ng tinh Quang Trj
Biu S6 02 

SO TIEN XI LY 

Th&i gian báo cáo.' Tit ngày 15/05/202 1 Den ngày 14/06/2021 
In dên cap dan vj: Cuc ho4c twang ditang 
Dfa phwang: Cuc Quán Ij5 thj trithng tinh Quang Tn 

Tinh Quãng Trj, ngày 17 tháng 6 nlm 2021 
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