TONG CVC QUAN L THI TRU'ONG
CVC QUAN LY THI TRU1NG
TINH QUANG TRI
S: 65r /BC-CQLTT

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phñc
Quáng Trj, ngày O t/iáng 7 nám 2021

BAO CÁO
Kt qua tInh hlnh hoit dng cüa 1ic hrqng Quãn 1 th! trtrôiig tháng 7
nãm 2021 và phung hir&ng, nhim vu tháng 8 nám 2021
I. TINIH HINH CHIJNG
1. Tinh hInh thi tru*ng hang hoá và giá Ca:
Tháng 7/2021, tnrOc tInh hInh djch Covid- 19 v.n con din bin phtrc tp a
mt so dja phiicing trong Ca nuóc thi tinh Quãng Tn dã qua 65 ngày không ghi
nhn ca nhim mai trong cong dông, my nhiên UBND tinh tiêp tic cM dao các ckm
vj trong tinh tich C%TC thirc hin nhiêu giãi pháp nhäm nâng cao hiu qua cong tác
phOng chông dch bnh Covid-19. Hot dng san xuât, kinh doanh thrnmg mi,
dich vu trén dia ban trnh vn din ra brnh thi.rong, tai cac chi, siêu thi, cua hang
tiên 1i, nguôn cung krang thirc, thirc phâm dôi dào, các nhà thuôc, quay thuôc
vn hoat dng bInh thithng, vt tu y tê cho cong tác phOng chOng djch dáp üng
dü thu cu cüa ngi.thi dan. Giá cà hang hóa tiêu dung thiêt yêu nhIn chung van on
djnh so vâi tháng trithc; riêng giá xäng dâu co 02 lan diêu chinh thng ci the: giá
xàng Ron 95-TV: 22.310 dông/lIt (thng 1.650 dông/lIt), xng sith h9c ES Ron 92-IT:
21.020 dOng/lIt (thng 1.600 dông/lIt), dâu Diezen 0,05S: 16.860 dông/lIt (tang
1.120 dông/lIt), dâu hôa: 15.810 dôngllIt (thng 1.120 dông/lIt), giá gas Petrolimex
loi l2kg/bInh: 400.000 diông/bInh (tang 25.000 dông/blnh).
2. Tmnh hInh hott dng buôn 1u, gian 1n thtro'ng mi Va hang giã
- Ho.t dng buôn ban, v.n chuyn hang l.u, hang crn, hang giã và gian ln
thung maitrên dja bàn có chiêu huang giam do các 1?c krcng chic nang that chtt
cong tác kiêm tra, giám sat trong vic phOng chông djch bnh tai các cCra ngO cüa
tinh và khu vi1c biên giOi. Tuy nhiên tInh hInh van con tiêm an diên biên phüc tp
vOi phucing thüc, thu don tinh vi khó lix&ng; hang boa vi phrn chñ yêu là thuOc là,
m5r phâm, do din tiir, quãn áo, giây dép các loi
- 0 thj tru&ng ni dja, tInh trng kinh doanh hang hóa không niêm yt giá,
không nO nguôn gôc xuât xir, hang hêt hn sir ding, vi phm ye than hang hóa...
van cOn xây ra nhi.rng so luqng It.
H. HOT BONG CUA BON v vA KET QUA BJT BU'QC
1. Cong tác thông tin, tuyên truyn pháp Iut, quãn 1 da bàn
COng tác tuyên truyn ph bin pháp lut duçc tang cirang, dã kt hcip
cOng tác kiêm tra, quàn l dja bàn, tuyên truyên pháp 1u.t tnirc tiêp.
Thông qua cOng tac kim tra, quãn 1 dja bàn, các Di QLTT dä tuyên
truyên pháp 1ut trirc tiêp cho 728 luqtJh san xuât, kinh doanh; k cam kêt vâi
154 h kinh doanh, viêt 04 tin bài däng trén trang Website cüa Cic.
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Các Di barn sat dja bàn, nrn tInh hInh din bin thj truè'ng, cung câu các
m.t hang thit yêu ph11c vi cong tác phông, chông djch Covid - 19, nhu câu mua
srn cüa ngiri dan và vic chap hành pháp 1ut cüa các to chic, cá nhân kinh
doanh dê có các giãi pháp kiêm tra, kiêm soát thj trung có hiu qua. Nhp dft lieu
t chirc, cá nhân trên H thông ll'S: 120 co si.
2. Cong tác kim tra theo các hInh thfrc kim tra
- Kirn tra djnh kr: D kim tra 22 vii, có 02 vi vi pham, xü phtt vi phm
hành chInh: 1.400.000 dông.
- Kiêm tra chuyên d: Dâ kim tra 13 vçi, có 05 vi vi pham, xir pht vi
phtm hành chInh: 13.350.000 dông, tjch thu hang hóa tr giá 19.362.000 dông.
- Kim tra dt xut: Dä kim tra, xCr 1 23 vii vi phm, xft ph.t VPHC:
54.000.000 dông, tjch thu hang hóa trj giá 147.83 0.000 dông.
3. Cong tác kim tra, kim soát mt s linh vlyc cii th
3.1. Cong tác kim tra A TTP.
Các Di QLTIT thng cuing cong tác kiêm tra, giárn sat A1TP tai các chçi,
siêu thj, khu vtrc trung tam, nhât là trong thôi gian to chrc KS' thi THPT nãm 2021
trén dja bàn tinh, dông th&i hem tra các nhóm ngãnh hang do B Cong Thuong
quân iS', dã kiêm tra 23 vi, xCr iS' 05 viii vi phm, xir pht VPHC 4.000.000 dông,
buc tiêu buy thirc phârn bet hin sü diing. Thông qua cOng tác kiêm tra các
Doàn kiêm tra dä tuyên truyên, huàng dan các cci s& kinh doanh chap hành tot
các quy djnh cüa pháp 1ut ye ATTP.
3.2. Cong tác chng buOn 41u, hang cam, hànggid, vi p/i çim SHTT
Trên co s chi dao cüa TMg Cijc QLTT, Ban chi dao 389 tinh, Ciic
QLTT chi do các Di QLTT chü tr9ng cOng tác hem tra, kiêm soát, ngän chn
tInh trng buôn ban, 4n chuyên hang hóa nhp 1u, hang cam, hang già có hiu
qua, ci the:
- Cong tác chng buôn Iu, hang cm: kt qua dâ kim tra và xi1 iS' 10 vçi,
x1r pht 36.350.000 dông; tarn gift, tjch thu hang hoá tn giá 162.332.000 dOng;
dc bit Di QLY1' sO 1 dã kiêm tra CN Cong ty CP giao hang tiêt kim tti Quãng
Tn, ttm gift 3.600 bO kern duông da Koné khOng rô nguOn gOc xuât xiir, khOng hóa
don chCmg tr, chura xác djnh duçic chñ sO hftu, tn. giá hang hóa vi phrn:
100.800.000 dông.
- Trong cOng tác chng hang giâ, hang vi phm SHTT: Dã kim tra và xü
iS' 02 v kinh doanh hang hóa già mto nhãn hiu, xi:r pht vi phtrn hành chInh
18.000.000 dông, tjch thu, buc tiêu hUy hang boa vi phm trj giá 4.560.000
dông.
3.3. Cong tác kiêm tra v linh vrc giá, n/ian hang hóa và ,n3t sO un/i vrc
khdc
Phông NV-TH, các Di QLTT cü cOng chirc theo dOi, n&m din bin thj
trueing và giá ca hang hóa dOi vâi các mt hang tiêu dung thiêt yêu nhu: krang
thirc, thrc phâm, bánh ko, nuâc giãi khát, dung kInh các 1oi.. .và các m.t
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hang lien quan dn cong tác phOng chng djch thu khu trang, nuâc sat khun...
dé có phumg an kiêm tra, kiêrn soát kjp thii.
Các Di QLTT dä chü dng kim tra djnh kS', dt xut di vói các c sâ
kinh doanh hang hóa ti 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, nhãn
hang hóa..., kêt qua dã kiêm tra 22 vi, có 12 vi vi pham, xü pht VPHC
9.650.000 dông, trj giá hang hóa vi phm 300.000 dông.
3.4. Cong tác kiLm Era di vôi mi s linh vrc, mat hang trng ctkm
* Cong tác kiêrn tra mt hang thuO'c iá
- Không kim tra
* COng tác kiém tra rnt hang xàng du:
- KhOng kim tra
* COng tác kilm tra mit hang LPG
- Dä kim tra theo k hoach kim tra dnh ki dã duqc phê duyt dcM v6i
01 Co so kinh doanh LPG và bép gas; kiêm tra dt xuât 01 co sO kinh doanh gas
va bêp gas, xà pht vi phm hành chInh ye không niêrn yet giá vOi so tiên
750.000 dông.
* idi qua kkm tra và xfr 1j
58 viii
- Tng s vi kim tra:
Trong do:
10 vçi
+ Hang cam, nhp 1u:
02 vi
+ Kiêm tra hang giã:
20 vi
+ Kim tra kinh doanh:
26 vu
+ Kiêm tra ATTP:
30 vii
- Tng so vi vi phm xü 1:
31 hành vi
- TEng s hành vi:
- Tng trj giá hang hoá tm gilt, tjch thu và xr pht vi phm hành chinh:
235.942.000 dng. Trong do:
68.750.000 dng
+ Xlt pht vi pham hành chInh:
167.192.000dng
+ Trjgiáhànghóa:
So vói tháng 7 nám 2020: s vy kkm tra giám 50 vy ('githn7 46,3%), trj giá
hang hóa tgm giü' tjch thu và thphgt giOm 784.000 dông (giárn 0,3%).
1iu bdo cáo chi tilt thrc hin qua H thng báo cáo din tá': duçic
trIch xuât gui kern theo.
4. Cong tác khác
- T thuOng trirc phông chng djch Covid-19 cUa Cijc dam bào tt cong
tác phOng, chong djch bnh Covid - 19 tti dja phuong, don vj.
- PhOng TT-PC: Phi hçrp vOi Di QLTT s 2 thanh tra 01 Doanh nghip;
Tham rnuu tO chüc Doàn kiêrn tra nôi b dt xuât: Dã tiên hành kiêm tra ni bO
dt xuât dôi vOi DOi QLTT so 3; Tham gia xi:r 1 ho so v vic virqt thâm quyên;
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Gop các van bàn, dir thâo theo yeu cAu; Tham mxu ni dung tuyên truyn qua
Dài phát thanh và ti rcii theo quyêt djnh 336/QD-CQLT ye ban hành kê hoch
du tranh phông chng hang giã, hang không rô nguôn gôc xuât xü và hang hóa
xâm phm quyên so hüu trI tu den hét nàm 2021 ti dja bàn tinh Quãng Trj.
- Phông NV-TH: Tham muu, d xuAt 1nh dto Ciic xO 1 03 vi vic v.içit
thrn quyn; thirc hin báo cáo kêt qua thc hin Chi thj 08/CT-BCT; Hoàn thin
phê duyt kê hotch chông hang giã cOa các Dtii QLYF; Báo cáo sci kêt cong tác
QLIT 6 tháng dâu nm 2021 và phuGng hthng nhim vi 6 tháng cu6i nàm 2021;
nm din bin thj trti?Yng, giá câ hang hóa; báo cáo chuyên dé, dt xuât theo yêu
câu cüa cap trên; theo dôi, huOng dan, don doe các Di QLTT trong thirc hin
nhiêm vu.
- Phông TC-HC: D nghj thông báo quy trInh b nhim lai Phó Di truOng;
Phôi hçp tiêu hüy hang boa; Tong hqp báo cáo cong tác thi dua khen thuOng
khôi 6 tháng dâu näm; thanh toán các khoãn chi phi theo quy dnh;. 1p d1r toán
2922; Tiêp tic xir 1' hang hóa sau tjch thu; Cir cong chüc tham gia lOp lãnh dao
cap phông; cp nht len h thông phân mêm thi dna khen thuOng
Ill. PHUNG HIJ'ONG, NHIEM VEJ THANG 8/202 1
1. Cong tác tuyên truyn pháp 1ut, quail 1 da bàn, kim tra kinh
doanh, pháp lut v giá
* Cong tác tuyên truyn p/id biln pháp lut:
- Chü dng cong tác tuyên truyn pháp 1ut vOi nhiu hInh thOc thi& thçrc,
có hiu qua, chü tr9ng tuyên truyên den cá nhân, to chirc kinh doanh các mt hang
lien quan den cong tác phông chông djch bnh, không dê tinh trng tang giá bt
hcp 1 ãnh huOng den nguOi tiêu ding trong lüc djch bnh Covid- 19 dang din bin
phirc ttp.
- Xây drng K hoach chuyên rntic QLTT vOi chü d "Cong tác chng hang
giá, hang không rô nguOn gOc xuât xO, vi phm sO hftu trI tu phát trên Dài phát
thanh truyên hInh tinh.
- Tip tiic tang cuOngphãn ánh thông tin, k& qua kim tra, xO 1 vii vic
có tInh chat diên hInh ye chông buôn 1u, hang giá, gian ln thuong mai trén các
phrnmg tin thông tin di chñng, Co quan báo chI, truyn thông, Website cüa
Ciic.
* Cong tac quan lj ja ban.•
- Các Dôi QLTT nm din bin tInh hInh thj truOng, hang boa dé kjp thOi
phát hin nhftng van dê nôi cm trén dja bàn, nhât là doi vOi các mt hang thirc
phâm, khâu trang, nuOc sat trüng, 4t 1iu xây dirng dê có bin pháp dôi phó kjp
thOi; ket hçip cong tác quán l dja bàn vOl tuyên truyên pháp 1ut tnrc tiêp, kiêm
tra kinh doanh dam báo on djnh thj tnr?mg.
- Rà soát eác co sO kinh doanh dä tng hqp, b sung them d 1iu v quãn
l cá nhân, to chirc trên h thông xü 1 VPHC cüa &m vj.
* COng tác kiém tra kinh doanh, pháp luçt v gia':
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- Phông NV-TH, các Dcii QLTT chü &ng cong tác nm tInh hInh thj tru?mg,
và diên biên tInh hInh buôn ban, 4n
dir báo din biên giá Ca, cung - câu hang
chuyên hang 1u, hang giâ, hang kern chat hxqng, nhü'ng van dê phi.lrc tap, nôi crn
trên dja bàn, kjp thai báo cáo Ciic dê có bin pháp chi dao kiêrn tra, hem soát,
ngän chan.
- Các Di QLTT chili dng kim tra thumg xuyên theo k hoach và kim tra
dt xut khi cn thi&, darn bào n djnh thi trir1ng, chili trQng kiêm tra ye diêu kin
kinh doanh, nguôn gôc xuât xilr, nhàn hang hóa, vic them yet giá và bàn hang theo
giá niêm yet; kjp thi phát hin và x11 1 nghiêm các tnx&ng hçp vi pham ye.
- Cu cOng chüc tham gia các doàn kim tra lien ngành do các cd quan chilrc
nàng cilia tinh, huyn, thj xâ, thành phô chili tn khi có yêu câu.
2. Cong tác kim tra ATTP, chat hrçrng hang hóa và phông chng dch
- Các Di QLTT t.p trung kim tra các mat hang thit yu nhu luang th'irc,
thirc phâm, thirc phâm chê biên, bao gói san, các mat hang th'çrc phâm thuc trách
nhim quàn 1 nhà nithc cilia B Cong Thirmg và các mat hang lien quan den cong
tác phóng chông djch Covid 19, không dê tInh trng lqi dung dch bnh nhAm
gäm hang, tang giá nhäm trc lçii ãnh huâng den di song ngithi 'dan và ânh
hithng den kêt qua triên khai cOng tác phông, chông djch Covid-1 9; Phôi hp vâi
các co quan chirc nng, chInh quyên dja phirnng trong cong tác kiêm tra, kiêrn soát
ye ATTP khi có yêu câu.
- Phi hçp vói các Cd quan lien quan tang cu?mg kim tra, kirn soát vic
mua ban, 4n chuyên, giêt mô gia sac, gia cam, thüy san Va Sfl phârn gia suc,
gia cam, thüy san không rO nguôn gOc, không dam bào yêu câu v snh thu y và
an toàn thirc phârn, nhàm ngàn chan nguy co xâm nhim djch bnh vào dja bàn
tinh Quâng Trj.
3. Cong tac chong buon 1u, hang gia, hang cam va gian Iin thtro'ng mi,
vi phm SHTT
* Gong tác chng buOn lu, hang cá'm, hang giá, gian ln thiwng mgi:
- Các Di QLTTt chüc trin khai dng b các binpháp kirn tra, kim
soát tot thj trixng, nhât là nhthig dja bàn tr9ng diem, diem tp ket, nci phát
luông,giáp ranh giüa các huyn, tinh, nhât là hang hóa tilr tuyen biên giâi Vit Lao ye ni dja; chili trçng các mat hang nhu: du&ng kinh, thuOc lá, rixçiu bia,
nuc giái khát, m5 phâm,...
- Các Di QLTT chili dng trin khai K hoach du tranh, phông chng
hang già, hang không rO nguôn gôc xuât xCr và hang hóa xâm pham quyên si
hthi tn tu den het näm 2021 ti dja bàn tinh Quãng Trj theo Quyet djnh dã dirge
phe duyt.
- Tang cung cong tác kirn tra, xilr l d& vth các co s vi phm trong
hot dng kinh doanh thircing mi din tilr, biru chInh, chuyên phát nhanh.
4. Cong tác thanh tra chuyên nganh
Trongtlnh hInh thirc t ti da bàn quãn l, các Di QLTT chili dng dê xuât
thirc hin Ke ho?ch thanh tra chuyen ngành nàm 2021 dà dirge phe duyt theo
Quyêt djnh 306 1/QD-BCT ngày 23/11/2020 cilia B trtiâng B COng Thixong.
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Các cuc thanh tra phâi duçc thc hin theo ding trmnh tçr, thu tiic, thn quyn cüa
Lut Thanh tra näm 2010 và các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
5. Cong tác khác
- Tang cl1tmg sir lãnh d.o, chi dto, kim tra, giám sat cüa Ciic, các Di
QLYT dê näm tInh binh thj tnring, giá cà, buôn lu, hang giã, gian 1n thucmg mti,
nhât là các dja bàn trQng diem, kjp than phát hin nhftng van dê nôi cm, nay sinh
dê xü 1 có hiu qua.
- Phông TC-HC: T chüc boat dng tn an ngày thuong binh 1it s 27/7;
Tiêp tçic xir l tài san sau tjch thu; Hoàn thin thu tiic bàn giao, tiêp nhn tài san.
- Phông NV-TH: Tip tic theo dôi, don dc vic trin khai thc hin nhirn
vçi cüa các Di QLTF; thirc hin báo cáo chuyên dé, dt xuât theo yêu câu cüa cap
trên; nàm tinh hInh thj tnranng giá cà hang hóa....
- Phông TT-PC: Tiêp tic hoàn thin các ni dung tuyên truyên pháp 1u.t
theo Quyêt djnh 336/QD-CQLTT; To chüc các hp tuyên truyên lini dng; Tiêp
tic tham mini to chirc kiêm tra nôi bô.
- T Thucing mai din tr tang cuàng nm bt thông tin, phát hin các t
chirc, cá nhân có dâu hiu vi pham trong hoat dng kinh doanh thucing mai din
t1r.
- Các Phông, Di QLTT tang cumg Cong tác quãn 1 cong chirc, phông
ngüa các hành vi tiêu c1rc, cinmg quyêt không có hin tuçmg thông dông, tiêp tay,
bão kê, dung tüng, bao che cho các dôi tuçing buôn 1.u, gian ln thuang mai trong
thirc thi nhim vii, dam báo an toàn tInh mng, tài san, uy tin và danh dir cüa hrc
hiçing.
Ciic QLTT yêu cu lanh dao các Phàng, fi QLTT có k hoach, phumg an
triên khai cu the thuc hiên tot các nhiêm vu dã dê ra./. iJ
Noinhn.
-T&igcQL1T;
-UBNDlin
-Bichfrthlinh
-CSôbanngjnhli
-TTBIDATVS1P1inh
-UBND chyt1jthanhpM;
-PhèngMnhih]ithlê-CAiinh
-Lânh d
-C P1ñ DiQLTf;
-IimVF.
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NQI DUNG V1J VIIC
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Ngày 22/6/202 1, Di Quãn 1 thj trithng si 1 - Cic QLTT tinh Quâng Trj kirn tra Chi nhánh Cong ty CP Giao hang tit kim
tai tinh Quâng Trj, dja chi Thành phé Dông Ha, Quâng Trj. Qua kim tra, Di QLTT s 1 phát hin có 3.600 b kern duông da
Koné không rö ngun g,c xut xü, không có hoá &m chi'rng tü, không có cong b chit hrçmg san phm, chua xác djnh duqc
chü sà hfru vOi trj giá hcin 100 triu dng, Di QLTT s 1 dã ban hânh quyt djnh tarn git toàn b s tang 4t nêu trén d xü 1
theo quy djnh cüa pháp 1u.t..1.
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