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KẾT LUÂN THANH TRA ' 
v ề  đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ đối với Công ty 

TNHH Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín Cao Bằng

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngay 26/9/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng 
và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2012 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ 
trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của ƯBND tỉnh 
Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
KH&CN tỉnh Cao Bằng;

Xét Báo cáọ kết quả thanh tra ngày 11/6/2018 của Đoàn thanh tra theo 
Quyết định số 372/QĐ-SKHCN ngày 30/5/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về 
việc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ, Giám đốc 
Sở KH&CN kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHƯNG:
Công ty TNHH Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín Cao Bằng là doanh 

nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng, có ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng trang 
sức, mỹ nghệ nói chung và lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng 
hóa nói riêng, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đã được chú trọng quan tâm.

n. KÉT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

A. Các nội dung đã tiến hành thanh tra:
Trách nhiệm của công ty trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỳ 
nghệ lưu thông trên thị trương, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề



nghiệp và chiếu xạ công chúng, việc chấp hành các điều kiện của Giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ.

B. Kết quả: r
1. v ề  tiêu chuẩn, chất lượng
Công ty sản xuất 06 sản phẩm vàng trang sức khống đính hột (nhẫn vàng, 

lắc đeo tay, kiếng, khuyên tai, dây truyền vàng, mặt dây truyền;) và 6 sản phẩm 
đính hột (nhẫn đính hột, lắc đeo tay đính hột, kiềng đính hột, khuyên tai có đính 
hột, dây truyền có mặt đính hột, mặt dây truyền có mặt đính hột) đã thực hiện 
trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại sản phẩm, hàng hóa và duy 
trì các điều kiện đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố 
bằng phương thức tự kiểm tra phân tích huỳnh quang tia X để xác định tuổi vàng.

Tiêu chuẩn công bố áp dụng đã bao gồm các nội dung cơ bản, bắt buộc 
theo quy định như thông tin về sản phẩm và nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã ký hiệu 
sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật...

2. v ề  nhãn hàng hóa
Các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ đã có những nội dung bắt buộc phải 

thể hiện trên nhãn hàng hóa và theo tính chất của hẩng hóa bao gồm các thông tin 
về tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa, hàm 
lượng, khối lượng, khối lượng vật gắn, mã ký hiệu sản phẩm. Vị trí ghi nhãn phù 
họp đối với từng loại sản phẩm. Phương thức ghi nhãn trực tiếp và nhãn in đính 
kèm đã tuân thủ quy định của pháp luật.

Các nội dung khác được ghi thêm trên nhãn hàng hóa không trái pháp luật, 
phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những 
nội dung bắt buộc ghi trên nhãn.

3. v ề  đo lường
- v ề  phương tiện đo: Công ty sử dụng 11 phương tiện đo (cân kỹ thuật) 

trong danh mục phương tiện đo phải kiểm soát yêu cầu kỹ thuật đo lường vào 
mục đích định lượng hàng hóa trong mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và 01 bộ 
quả cân phục vụ sản xuất và thanh toán định lượng hàng hóa. Các phương tiện đo 
có phạm vi đo và độ chính xác phù họp với khối lượng vàng cần đo, đã thực hiện 
trách nhiệm kiểm định định kỳ 12 tháng/lần, chứng chỉ kiểm định còn trong thời 
hạn hiệu lực. Đã thực hiện trách nhiệm tự kiểm tra định kỳ phương tiện đi ít nhất 
01 tuần/lần và tổ chức lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ. Phương tiện đo đạt yêu 
cầu sử dụng trong đo lường.

- v ề  đo lường sản phẩm: Các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ đã sử 
dụng đơn vị đo pháp định (lượng, chỉ, g) theo quy định. Ket quả kiểm tra khối 
lượng vàng đối với các sản phẩm nhẫn của doanh nghiệp không nhỏ hơn khối 
lượng công bố, có giới hạn sai số trong phạm vi cho phép theo quy định của pháp 
luật.

4. v ề  an toàn bức xạ

2



Công ty sử dụng 01 thiết bị bức xạ (máy phát tia X) vào mục đích phân tích 
huỳnh quang tia X để xác định tuổi vàng đã được Cục An toàn bức xạ và Hạt 
nhân cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và phê duyệt Kế hoạch ứng phó 
sự cố bức xạ.

Công ty đã bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xa bằng văn bản, người 
phụ trách an toàn có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và Giây chứng nhận đào tạo an 
toàn bức xạ. 3 nhân viên bức xạ đã được đào tạo về an toàn bức xạ khi mới tuyển 
dụng. Việc kiểm soát tiếp cận nguồn bức xạ và ra vào khu vực kiểm soát, khu vực 
giám sát đã áp dụng các biện pháp hành chính - kỹ thuật thích họp gồm Biển báo 
và sử dụng các rào cản để ngăn chặn việc ra vào khu vực, có hướng dẫn sử dụng 
liều kế cá nhân gắn tại nơi tiến hành công việc bức xạ. Thiết bị bức xạ huỳnh 
quang tia X đã được kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực. Đã trang bị liều kế cá 
nhân cho 3 nhân viên bức xạ, kết quả theo dõi liều chiếu xạ quý 1/2018 trong mức 
an toàn cho phép. Nhân viên bức xạ đã thực hiện quy trình sử dụng liều kế cá 
nhân theo quy định. Đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ.

Tuy nhiên tại thời điểm thanh tra, việc tổ chức lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ 
chưa đầy đủ (còn thiếu hồ sơ đề nghị cấp phép, Giấy khám sức khỏe khi mới 
tuyển dụng nhân viên bức xạ), chưa lập sổ theo dõi. liều chiếu xạ nghề nghiệp cá 
nhân theo quy định, Nội quy an toàn bức xạ và quy trình làm việc chưa gắn tại nơi 
tiến hành công việc bức xạ.

III. KÉT LUẬN:

1. v ề  tiêu chuẩn, chất lượng

Doanh nghiệp đã thực hiện trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho 
từng loại sản phẩm, hàng hóa và duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng sản 
phẩm phù họp với tiêu chuẩn đã công bố theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 
22/2013/TT-BKHCN.

2. v ề  nhãn hàng hóa
Các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp đã có những nội 

dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và theo tính chất của hàng hóa 
bao gồm các thông tin về tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách 
nhiệm về hàng hóa, định lượng, thành phần định lượng hoặc thông số kỹ thuật, vị 
trí ghi nhãn phù họp đối với từng loại sản phẩm theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 
Thong tư số 22/2013/TT-BKHCN.

3. v ề  đo lường
Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

22/2013/TT-BKHCN về kiểm định phương tiện đo, phương tiện đo có phạm vi đo 
và độ chính xác phù họp với khối lượng vàng cần đo. Ket quả kiếm tra khối lượng 
vàng đối với các sản phấm nhẫn của doanh nghiệp không nhỏ hơn khối lượng 
công bố, có giới hạn sai số trong phạm vi cho phép. Cơ sở đã thực hiện trách 
nhiệm tự kiểm tra các phương tiện đo định kỳ ít nhất 01 tuần/lần và tổ chức lưu 
giữ hồ sơ tự kiểm tra định kỳ theo quy định.

3



Các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ đã sử dụng đơn vị đo pháp định 
(lượng, chỉ, g) theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 
19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật đo lường. ••

4. về  an toàn bức xạ
, , , '

Nhìn chung cơ sở châp hành tương đôi tôt các quy định vê an toàn bức xạ, 
nỗ lực chấp hành các điều kiện của Giấy phép, đã thực hiện tương đối đầy đủ 
trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cơ sở tiến hành công việc bức xạ và trách 
nhiệm của nhân viên bức xạ được quy định tại Điều 26, 27 Luật Năng lượng 
nguyên tử và Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN. Tuy nhiên chưa đầy đủ, việc lập 
và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ của cơ sở thực hiện chưa đầy đủ theo quy định tại 
Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.

IV. YÊU CẦU, KIÉN NGHỊ
Yêu cầu Công ty thực hiện các nội dung sau:

- v ề  chất lượng và ghi nhãn hàng hóa: Tiếp tục duy trì các điều kiện đảm bảo 
chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố và ghi nhãn hàng hóa đầy 
đủ theo quy định của pháp luật, lưu giữ hồ sơ chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

- về  đo lường: Tiếp tục thực hiện trách nhiệm kiểm định định kỳ phương 
tiện đo hàng năm theo quy định, đảm bảo phương tiện đo và sản phẩm trong giới 
hạn sai số cho phép theo quy định của pháp luật. Tự kiểm tra phương tiện đo định 
kỳ ít nhất 01 tuần/lần và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra theo quy định.

- v ề  an toàn bức xạ: Tổ chức lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ theo quy định tại 
Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN. Tổ chức giám sát nội bộ đối với việc 
thực hiện các yêu cầu về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và kiểm soát chiếu xạ 
công chúng theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN. 
Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 20 
Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong 
Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ đã được phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 
25/2014/TT-BKHCN.

Giao cho Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra này./. 4^

Nơi nhận:
-  Đối tượng thanh tra (t/h);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Chi cục TĐC (t/h);
- Thanh tra Sở (t/h);
- Trung tâm Thông tin và Thống kê 

KH&CN (đăng website);
- Lưu: HSTTra, VT.

KHOA HỌC

GIÁM ĐỐC

Hoàng Giang
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