
 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:         /KH-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

             Nghi Xuân, ngày       tháng 01 năm 2022              

        
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện công tác Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng 

sản phẩm hàng hóa và sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Nghi Xuân 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-BCĐ389 ngày 22/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh Hà Tĩnh về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Kế hoạch số 03/KH-

SKHCN ngày 04/01/2022 của Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh về triển khai 

công tác quản lý về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và sở 

hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 , UBND huyện 

xây dựng Kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu 

trí tuệ; 

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng và xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ; sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022; 

- Đảm bảo tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn của hàng hóa phục vụ 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Thông tin, tuyên truyền 

- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, huyện về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và 

nâng cao nhận thức để đảm bảo tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an 

toàn của hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên toàn huyện. 

- Thực hiện các phóng sự chuyên đề; đưa tin kịp thời các hoạt động kiểm 

tra, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ và hoạt động kiểm 

định phương tiện đo trên địa bàn. 

2.2. Kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ 

2.2.1. Nội dung kiểm tra 



 
 

 

 

- Kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; 

Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp 

chuẩn, dấu hợp quy, mã số, mã vạch; Điều kiện bảo quản hàng hóa theo quy định 

tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc công bố trên nhãn hàng hóa; Sự 

phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp 

dụng, tài liệu kèm theo; Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo các 

nhãn hiệu có uy tín trên thị trường… 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng phương 

tiện đo trong sản xuất, kinh doanh, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận 

trong cân, đong, đo, lường; sử dụng phương tiện cân, đong sai hoặc không kiểm 

định… 

- Kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo quy định pháp luật. 

2.2.2. Hàng hóa được kiểm tra 

- Tập trung vào các loại hàng hóa phục vụ tiêu dùng nhiều trong dịp cuối 

năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như: Thiết bị điện, điện tử; xăng, 

dầu; dầu nhờn động cơ đốt trong; vàng trang sức; mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; 

hàng đóng gói sẵn và một số hàng hóa khác có nghi vấn về chất lượng, đo lường 

và gian lận thương mại (nhãn mác, sở hữu trí tuệ…). 

- Chú trọng kiểm tra hoạt động đo lường trong kinh doanh xăng, dầu, thực 

phẩm tươi sống, hoa quả, kinh doanh thường xuyên tại các chợ, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, nhà hàng, ki ốt… 

2.2.3. Cơ sở được kiểm tra 

- Các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, thực phẩm tươi sống, hoa quả, kinh 

doanh thường xuyên tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, ki ốt… 

- Các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ lượng tiêu thụ hàng lớn như: siêu 

thị, cửa hàng lớn, đầu mối; Các cơ sở sản xuất hàng hóa tiêu dùng nhiều trong dịp 

cuối năm và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

- Các cơ sở nhập khẩu đầu mối phát ra luồng hàng bán buôn mà có hàng 

hóa nhập khẩu, lưu thông trên thị trường vi phạm chất lượng, đo lường, nhãn hàng 

hóa. 

2.2.4. Chế độ kiểm tra: Đột xuất theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về cao điểm chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022. 

2.2.5. Thời gian triển khai thực hiện 

- Thời gian kiểm tra: Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; 

- Tổng hợp báo cáo nhanh: Trước ngày 18/01/2022. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 25/02/2022. 



 
 

 

 

2.3. Kiểm định phương tiện đo 

Tập trung chỉ đạo và tổ chức kiểm định các phương tiện đo trên địa bàn, 

đảm bảo các phương tiện đo sử dụng trong thương mại được kiểm định đầy đủ và 

không có phương tiện đo quá hạn kiểm định. Chú trọng các phương tiện đo (cân 

các loại) trong kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại, các sơ sở kinh doanh 

giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đề nghị các cơ quan ban ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào trách 

nhiệm và phân cấp quản lý về đo lường, chất lượng được quy định tại Quyết định 

số 58/2015/QĐ-UBND về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh và 

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh, để tổ chức 

triển khai cho phù hợp; 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai sát 

đúng, phù hợp. Chỉ đạo các Ban Quản lý chợ, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 

việc kiểm định các phương tiện đo; Thành lập đoàn kiểm tra tập trung tại các chợ, 

trung tâm thương mại, điểm bán buôn, bán lẻ khác trên địa bàn đối với phép đo, 

phương tiện đo; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ trách nhiệm được phân công chủ 

động, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực 

hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa và sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022. Yêu cầu các phòng, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

Chính trị - xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, thực hiện chế độ báo cáo 

theo thời gian quy định và đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ các quy định về công tác 

phòng chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận:                

- Sở Khoa học và Công nghệ (B/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện;     
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;      

- UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 

 
  

 

                                              

 


		hungbv.nx@hatinh.gov.vn
	2022-01-06T16:07:25+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2022-01-06T16:28:16+0700


		2022-01-06T16:28:36+0700


		2022-01-06T16:28:52+0700




