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BÁO CÁO 

Đánh gía tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn  

kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 

Thực hiện Văn bản số 1323/SKHCN-TĐC ngày 31/8/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc đánh gía tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê 

báo cáo các nội dung như sau: 

1. Đánh giá về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa, đánh giá sự phối hợp, về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa 

phương tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản dưới Luật, các văn bản 

quy phạm pháp luật quy định về nhãn mác, đo lường, chất lượng hàng hóa một 

cách sâu, rộng trên địa bàn huyện. 

Thông qua các buổi tập huấn, hội nghị, các cơ quan, đơn vị địa phương đã đẩy 

mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh triển khai 

thực hiện các quy định liên quan về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhờ đó, 

các cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, tầm quan trọng giúp chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa ngày càng được nâng cao. 

Hằng năm, UBND huyện thành lập các đoàn công tác liên ngành, gồm các cơ 

quan, đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa lưu thông trên thị trường và trong sản xuất nhằm tuyên truyền, hướng 

dẫn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. 

Công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhìn chung đã từng 

bước đi vào nề nếp, có sự phân cấp, rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan. Các cấp, 

các ngành được phân công, phân cấp quản lý đã từng bước nắm vững, thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, việc triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vẫn còn là một 

lĩnh vực mới, khó tiếp cận đối với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa cũng như các cơ quan quản lý. Hiện nay trên địa 

bàn huyện hầu như chưa có đơn vị đủ năng lực đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm 

chất lượng theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
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2. Tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

trách nhiệm quản lý theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Trong những năm qua, công tác kiểm tra chất lượng, sản phẩm hàng hóa được 

UBND huyện quan tâm, tăng cường trên diện rộng, các trường hợp vi phạm được 

phát hiện và xử lý kịp thời, đúng luật, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của người 

tiêu dùng, cũng như ngăn chặn các hành vị gian lận về chật lượng sản phẩm, hàng 

hóa. Đồng thời lồng ghép công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền, phổ biến các 

quy định liên quan đến các tổ chức, cá nhân được biết, từng bước nâng cao ý thức 

chấp hành phấp luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Hàng năm các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức 

các đoàn kiểm tra trên 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh về chất lượng, định lượng, 

nhãn mác hàng hóa, hàng đóng gói sẵn và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

các chợ và các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, tập trung vào các ngày lễ, Tết, 

thời điểm lượng người mua sắm lớn. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản đầy đủ thủ tục 

pháp lý, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức đúng đắn hơn các quy định của 

Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với sản phẩm mà cơ sở mình sản 

xuất, kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh có mặt 

hàng hết hạn sử dụng, kinh doanh hàng nhập khẩu không có nhãn mác phụ theo 

quy định của pháp luật, chưa đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

3. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc trách nhiệm quản lý; công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

đánh giá sự phù hợp; công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; công tác về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  

3.1. Thuận lợi 

Công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong thời gian 

qua được UBND huyện, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, theo dõi và chỉ 

đạo kịp thời. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng 

hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến các tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh trong huyện đã được các cấp, các ngành tăng cường thực hiện, góp 

phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời giúp các cơ sở 

hiểu và nắm bắt được các quy định của pháp luật có liên quan, từ đó ý thức chấp 

hành của các cơ sở đã ngày càng được nâng cao. 

Công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa được quan tâm, đảm bảo đúng 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3.2. Khó khăn 

Do đặc thù vị trí địa lý của huyện, nên một số địa bàn ở vùng sâu, vùng xa, 

khu vực biên giới, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như sự 

phối hợp thanh tra, kiểm tra tại một số thời điểm chưa chặt chẽ, chưa có biện pháp 

quản lý hiệu quả trên diện rộng. 

Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, chủ 

yếu là hộ gia đình nên việc nhận thức, am hiểu, thực hiện các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa cao. 



3 
 

Trên địa bàn huyện chưa có các cơ quan, đơn vị đủ năng lực thử nghiệm các 

chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn các sản phẩm, hàng hóa. 

Một số cơ quan quản lý còn thiếu phương tiện, thiết bị để thực hiện công tác 

kiểm tra đặc thù, kiểm tra nhanh chất lượng sản phẩm, hàng hóa nên phần nào 

chưa đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý. 

4. Kiến nghị đề xuất 

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, bố trí phương tiện, 

thiết bị phục vụ công tác kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn các sản phẩm, 

hàng hóa. 

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa cho cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Trên đây là báo cáo đánh gía tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện Hương Khê./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở KH và CN; 

- Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó chánh VPUBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Đức 
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