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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /TB-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

 Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng chỉ dẫn 

địa lý đối với các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn và kiểm tra 

về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau công bố 

 

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-SKHCN ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra việc chấp hành 

các quy định pháp luật về sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông sản 

đặc sản của tỉnh Lạng Sơn và kiểm tra về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa sau công bố, từ ngày 24/9/2019 đến ngày 25/9/2019, Đoàn kiểm đã tiến 

hành kiểm tra tại 03 đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra theo Quyết định. 

Trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra số 37/BC-ĐKT ngày 03/10/2019 của 

Đoàn kiểm tra, Sở KH&CN thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

I. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng chỉ dẫn 

địa lý (CDĐL) đối với các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn 

(CDĐL “LẠNG SƠN” cho sản phẩm Hoa Hồi). 

Đối tượng kiểm tra:  

- Công ty cổ phần Sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam; 

- Công ty TNHH Xuất khẩu Hoa Hồi Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn. 

2. Kiểm tra về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau 

công bố. 

Đối tượng kiểm tra: Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản 

Lạng Sơn. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng CDĐL đối 

với các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn (CDĐL “LẠNG SƠN” 

cho sản phẩm Hoa Hồi). 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, việc chấp hành các quy định pháp luật về sử 

dụng CDĐL “LẠNG SƠN” cho sản phẩm Hoa Hồi của các đơn vị được kiểm tra 

chưa thực hiện đầy đủ theo nội dung của Quy định tạm thời về Quản lý và sử dụng 

CDĐL thuộc tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 130a/QĐ-SKHCN 

ngày 24/9/2010 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể: 

- Tại Công ty cổ phần Sản xuất và xuất khẩu Quế hồi Việt Nam:  

Công ty có thực hiện sản xuất, chế biến sản phẩm mang CDĐL: Hoa hồi khô, 

Tinh dầu Hồi. Các sản phẩm Hoa hồi của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn, chỉ tiêu chất 
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lượng đặc thù của sản phẩm mang CDĐL. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện gắn 

CDĐL “LẠNG SƠN” lên hàng hóa, bao bì hàng hóa,... theo quy định tại khoản 3, 

Điều 3 của Quy định tạm thời về Quản lý và sử dụng CDĐL thuộc tỉnh Lạng Sơn; 

- Tại Công ty TNHH Xuất khẩu Hoa hồi Lạng Sơn: 

Công ty không có sản phẩm và không sử dụng CDĐL “LẠNG SƠN” cho sản 

phẩm Hoa hồi trong sản xuất, chế biến sản phẩm và giao dịch thương mại đối với hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hoa hồi của Công ty. 

- Tại Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn: 

+ Công ty có thực hiện sản xuất, chế biến sản phẩm mang CDĐL: Hoa hồi 

khô, Tinh dầu Hồi. Có thực hiện gắn logo mang CDĐL “LẠNG SƠN” lên hàng 

hóa, bao bì hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, công ty chưa xuất trình được phiếu 

kết quả thử nghiệm của các sản phẩm hoa hồi, tinh dầu hồi sản xuất năm 2019 để 

chứng minh chất lượng sản phẩm đảm bảo theo quy định sản phẩm mang CDĐL. 

+ Công ty có vi phạm trong việc gắn nhãn tương tự gây nhẫm lẫn với CDĐL 

“LẠNG SƠN” cho sản phẩm hoa Hồi lên sản phẩm Tinh dầu Quế do công ty sản xuất. 

Sau khi được Đoàn kiểm tra phát hiện và chỉ ra các yếu tố gây nhầm lẫn với logo của 

CDĐL “LẠNG SƠN” cho sản phẩm hoa hồi, đại diện Công ty trình bày do nhận thức 

về sở hữu trí tuệ còn hạn chế nên đã gắn logo giống logo CDĐL “LẠNG SƠN” lên 

sản phẩm tinh dầu quế. Công ty cam kết không vi phạm và xin được thực hiện tiêu 

hủy toàn bộ số sản phẩm gắn nhãn sai (50 lọ tinh dầu quế) trước sự chứng kiến của 

Đoàn kiểm tra. Công ty đã thực hiện gỡ bỏ yếu tố vi phạm, xé, hủy bao bì (vỏ hộp). 

2. Kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa sau công bố 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông 

lâm sản Lạng Sơn đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về ghi 

nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tuy nhiên, còn tồn tại hạn 

chế như sau:  

Sản phẩm bánh Khẩu si Quế: Công bố sản phẩm không đầy đủ nội dung, 

trình tự theo quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ 

KH&CN về hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn (Thiếu thông tin về tài liệu 

viện dẫn, nội dung về hàm lượng chất chính chưa đúng,...) 

III. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế, Sở KH&CN yêu cầu như sau: 

1.  Đối với các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra:  

Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng CDĐL đối với 

CDĐL “LẠNG SƠN” cho sản phẩm hoa Hồi. Đặc biệt là việc kiểm tra chất lượng 

đối với mỗi lô sản phẩm mang CDĐL và gắn logo CDĐL “LẠNG SƠN” lên bao bì 

sản phẩm, hàng hóa, các giấy tờ giao dịch,.. theo quy định. Thực hiện công bố chất 

lượng đầy đủ đối với các sản phẩm do các đơn vị sản xuất, kinh doanh và ghi nhãn 

hàng hóa đúng theo quy định; khẩn trương khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra 

qua kiểm tra. 

2. Đối với các bộ phận chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ : 
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- Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành: Nghiên cứu tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở một số nội dung sau : 

Đề xuất ban hành Quy định mới thay thế Quy định tạm thời về Quản lý và sử 

dụng CDĐL thuộc tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 130a/QĐ-

SKHCN ngày 24/9/2010 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn cho phù hợp với tình hình 

hiện tại.  

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được trao quyền sử dụng CDĐL 

trong việc thực hiện gắn logo mang CDĐL lên sản phẩm, hàng hóa sao cho đảm bảo sử 

dụng đúng CDĐL và mang lại hiệu quả cao trong công tác quảng bá thương hiệu 

của địa phương. 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các tổ chức, cá nhân được 

phép sử dụng CDĐL theo quy định tại điểm c, Khoản 2 Điều 10 của Quy định tạm 

thời về quản lý, sử dụng các CDĐL thuộc tỉnh Lạng Sơn và công tác kiểm tra, kiểm 

soát việc ghi nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau công bố. 

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra về việc chấp hành các quy định pháp 

luật về sử dụng CDĐL đối với các sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Lạng Sơn và 

kiểm tra về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau công bố của Sở 

KH&CN tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận:  
- Đối tượng kiểm tra theo QĐ 121;  

- Lãnh đạo Sở; 

- P. QLCN&QLCN, Chi cục TĐC; 

- Lưu: HS, TTra.   

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 


		2019-10-11T07:38:45+0700


		2019-10-11T08:13:10+0700


		2019-10-11T08:09:23+0700


		2019-10-11T08:09:23+0700




