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Sử a đối, bồ su n g m ột số điều CIÌỈ» T h ô n g Itr số 18/2019/TT-BCT
ngày 30 th á n g 9 nũm 2019 của lỉộ trirỡ n g Bộ C ông T h ư ơ n g quy định
về hoạt dộ n g công vụ cù a lực lirọìiị» Q u án lý thi trư ờ n g vả T hông tir
sổ 20/2019/T T -B C T ngày 30 lining 10 năm 2019 của Bộ trư ờ n g
Bộ CÔI1ỊỈ T h ư ơ n g quy định kiêm (ra nội bộ việc cliiip liànli p h áp luật
tro n g hoại dận » công vụ của lực lirọng Q u ản lý thị trưcVng

Cản cử Luật X ừ lý vi phạm hành chinh ngàv 20 tlicmg 6 nám 2012:
Cãn cứ PlĩŨỊ) lệnh Quản lý thị trường ngày OS tháng 3 nám 2016;
Cân c ứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày IS thảng 8 nâm 201 7 cùa Chính
phù quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu ro chức cùa Bộ Cõng
Thương;
Cân cử Nghị định sổ Ị 48/20J6/ND-CP ngày 04 thúng I I năm 20 lố cùa
Chỉnh phù qụy định chi tiêt thi hành một sổ ctiều cùa Pháp lệnh Quàn lỷ thị tnrờrĩỊ*;
Nghị định sô 78/20Ị9/NĐ-CP ngíty ì 4 tháng 10 năm 2019 cùa Chinh phủ sửa đoi,
bô sung một sô điều của Nghị định so Ì48/20I6/ND-CP ngày 04 thảng I I năm
2016 cùa Chinh phu quy định chi tiềt thi hành một 50 diều cùa Pháp lựnlt Quàn
lý thị trường;
Cản c ử Nghị định sổ 81/2013/ND-CP ngày ¡9 tháng 7 nám 2013 cùa Chinh
phủ (¡uy định chi tiẻt một sổ điều và biện pháp thi hành Luật X ử lý vi phạm hành
chính; Nghị định s ẻ 97/20Ị 7/ND-CP ngày ¡8 tháng s rtâm 20Ị 7 cùa Chinh phũ
sưa đồi, bó sung một sô điều cùa Nghị định sổ 81/2013/NĐ-CP ngày IV tháng 7
năm 2013 của Chinh phù quy định chi tiết một so điều và biệỉì pháp thì hàtìh Luậĩ
X ử lỷ vi phạm hành chinh;
Cân cừ Nghị định sổ 19/2020/NĐ-CP ngày ì 2 thủng 02 nâm 2020 cùa
Chinh phũ kiếm tra, x ử lý kỳ’ Ịuật trong thi hành pháp luật về x ử lỵ vi phạm hành
chinh ;
Cân cự Nghị định sổ IỈ2/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của
Chinh phù về x ử lý kỹ luật cản bộ, cồng chửc, viên chức;
Cản cứ Quyết dinh sổ 34/20!8/QĐ-TTg ngày 10 tháng s năm 2018 cùa Thù
tưởng Chinh phù quy định chirc Háng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cẩu tồ chức của
Tổng cục Quàn lý thị írtỉờngỉ
Theo để nghị cùa Tông cục trtrởng Tông cục Quân lý thị trường;
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Bộ trướng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sữa đoi, hổ sung một so
điêu cùa Thông tư sỏ 18/2019/TT-BCT ngày 30 ¡háng 9 nam 2019 của Bộ tnrờng
Bộ Công Thtrơng quy định vẽ hoạt đụng công vụ của lực lượng Quán lý thị trường
và Thông tư sổ 20/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 20 Ị 9 cùa Bộ trtrờng Bộ
Công Thương quy định kiêm tra nội bộ việc chủp hành phàp luật trong tìoụt động
công vụ của lực lượng Quàn lý thị trường.
Điều 1. S ửa tlổi, bồ su n g một số diều của T h ô n g lư số 18/2019/TT-BCT
ngày 30 th ả n g 9 năm 2019 của Bộ trư ớ n g Bộ C ông T h ư ơ n g quy đ ịn h về hoạt
(lộng công vụ củu lực lư ợ n g Q u ân lv thị trtrờ ng
1. Điêm c khoan ] Điều 1 được sửa dổi như sau:
“c) C hê dộ trách nhiệm cùa công chức giừ chức vụ lành đạo, quản lý (sau
dây gọi tăt là công chửc lãnh đạo) dôi với vi phạm pháp luật trong hoạt dộng còng
vụ của lực lượng Quăn !ý thị trường;”
2. Dicu 2 được sưa đỏi như sau:
"Đ iều 2. G iãi th ích lừ n g ữ
1. Thiếu trách nhiệm là việc công chức không thực hiện hoặc thực hiện
không dúng, không dây dú chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện khòng
dúng quy dịnh cùa pháp luật có liên quan trong kbi thục liiệa hoạt động công vụ
cụ thê.
2. Buóng lỏng quân lỷ là việc cóng chức lành đạo không thực hiện hoặc
thực hiện không dúng, không đây dũ chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn dược giao;
tỏ chức thực hiện khòng kịp thời, không đúng, không dây đủ các quy định của
pháp luật và chi đạo của cơ quan câp trên; không cỏ chủ trương, biện pháp lănlì
dạo, chi đọo, dòn dóc, kiểm tra, giâm sát, kiểm soát việc thực hiện hoạt dộng công
vụ của công chức, cơ quan Ọuãn lý thị trưởng thuộc phạm vi phụ trách, quản lý;
không thực hiện các biện pháp can thiết nhăm ngăn chăn, phòng ngừa hoùe han
chè hậu quả cùa hành vi vi phạm do công chức, cơ quan, đơn vị Ọuãn lý thị trường
thuộc phạm vi phụ trách, quản lý gây ra; phát hiện vi phạm mà xử lý không nghiêm
minh hoặc báo cáo không kịp thời với người cỏ thẳm quyền.”
3. Khoản 3 Điểu 4 được sưa đối, bỏ sung như sau:
“3 . 1loạt dộng công vụ thực hiện bẽn ngoải trụ sã cơ quan, dcm vị cũa công
chức làm việc tại các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Ọuân lý thị trường cấp
tinh, các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quân lý thị trường và công chức
khác được giao thực h iện h o ạt độnu công vụ CỊU) định tại các điểm e. h. i, k, 1 và
m khoản 2 Diêu 4 cúa Thông tư nồỵ phải dược uhi trong sổ N hật ký còng tác theo
quy dịnh. Việc câp phái, sử dụng sô Nhậi ký công tác thực hiện như sau:
a) Tông cục Quân lý thị trưởng (sau dây £ỌÌ tăt là Tông cục) thực hiện mua
sấm lập irung từ nguồn ngân sách được Ìiiao lìẩne năm vả giao quản lý cắp. phát
sô Nhật ký công tác;
b) Người dứng dầu cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường sử dụng sổ Nhật ký
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công tác trực tiếp hoặc giao còng chức của cơ quan, đom vị ihực hiện việc lưu giử.
quản lý, ghi sỏ Nhật ký công tác tại nơi làm việc theo quy định;
c)
Các Dội Quăn lý thị trường licn huyện hoặc có từ 02 (hai) nơi làm việc
trở lèn dược sử dụng đông thời nhiêu sò Nhật ký còng tác; tại mồi huyện hoặc tại
mồi nơi làm việc cũa Đội Ọuun lý thị trường sứ dụng cùng lúc khòng quả 01 (một)
sổ Nhậi ký công tác.”
4. Diêu 6 được sửa dôi, bỏ sung nlur sau:
“ Diều 6. N hững việc công chức không (lirưc làm tro n g hoạt dộng công vụ
1. N hững việc công chức không được làm liên quan dên đạo dức còng vụ,
văn hóa giao tiểp, kỷ luật hành chinh irong hoạt dộng công vụ:
a) Khòng chấp hành các quy chê, nội quy của cơ quan, đơn vị; tự ý nghi
việc mà không có lý do chinh dáng;
b) Không sứ dụng hoặc sử dụng trang phục Q uản lý thị trường, biển hiệu,
phù hiệu, cờ hiệu, câp hiệu cùa lực lượne Quản lý thị trường khòng dúng quy
định;
c) U ống rượu, bia, sứ dụng chất kích thích ngay trước, trong giờ làm việc
và trong giờ nghi giừa giờ lâm việc hoặc trong tinh trạng say nrợu, bia, chat kích
thích khi dang thi hành hoại động công vụ; hút thuốc lá lại dị« điểm có quy dịnh
cảm hút thuổc lá;
d) Có hành vi. cử chi. thái dộ không đúng mực, lảng mạ, bôi nhọ làm ảnh
hưởng đến uy tin. danh dự của cá nhân, tò chức hoặc cơ quan, dơn vị và đổng
nghiệp trong hoạt động còng vụ;
đ) Không giãi quyết hoặc không tham mưu, ban hãnh văn bân trả lời licn
quan đến chê độ, chinh sách dúng thài hạn làm ãnh hường đen lưu thòng hàng hóa
hợp pháp hoặc quyền, lợi ich hợp pháp khác của tò chức, cả nhân;
e) Không thực hiện hoặc thực hiện tiếp nhận» x ử lý thông tin, dơn của tổ
chức, cá nhán không đúng quy định;
g) Không báo cáo hoặc báo cáo không dây dù, không trung thực với người
cỏ thâm quyên khi được giao thực hiện hoạt dộng còng vụ;
h) Không thực hiện hoặc thực hiện việc lưu giừ, quan lý. ghi sồ Nhật ký
công tác không dúng quy định;
i) Q uản lý, sử dụng công cụ hồ trợ không đúng quy định.
2. N hừng việc công chức không dược lãm licn quan đen quy dịnh pháp luật
về phòng, chông tham nhùng:
a) Sừ dụng tài sãn công, tài chinh công vả trang thiỏl bị công vào việc riêng
hoặc nhăm mục đích vụ lợi;
b) Tham mưu, phô duyệt, ban hành kc hoạch kiêm tra. thanh tra chuycn
ngành nhảm mục dich vụ lợi hoặc trái với chi dạo cũa cơ quan có thâm quyền;

c) Lợi dụng chức vụ. quyền hạn de nhùng nhiều, đòi, nhận tiền, tải sản cùa
lổ chức, cá nhân dược thanh tra, kiêm tra, x ử lý vi phạm hành chính:
đ) Thu tièn xử phạt không dúng quy định nhầm mục dich vụ lợi: tham ò,
chiếm doạt, làm thất thoát hoặc sứ dụng trái quy định của pháp luậi tiền thu lừ xử
phụt vi phạm hành chinh, tang vật. phương tiện vi phạm hànlì chinh bị tạm giừ,
tịch thu;
đ) N hừng việc công chức không dược lâm khác theo quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhùng.
3.
N hừng việc công chức không dược làm liên quan dên hoại dộng thanh
tra, kiêm ira. xử lý vi phạm hành chinh vả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cũa
lực lượng Quàn lý thị trường:
a) Buông lỏng quân lý, ihiếu trách nhiệm trong chi dụo, diêu hành vả thực
hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
b) Ban hành trái thấm quyền văn bán quy dịnh về hành vi vi phạm hành
chinh, về thâm quyên, thù tục, hình thức xũ phạt, biện pháp khăc phục hậu quả
dối với timg hành vi vi phụm hành chinh trong lỉnh vực quản lý nhà nưởc;
c) Ban hành các diều kiện, yêu câu, thú tục không dúng quy dịnh của pháp
luật irong việc xây dựng định hướng chươnii trinh kiểm tra, kê hoạch kiêm tra,
tiếp nhận, xử lý thông tin. thanh tra chuycn niìành. kiểm tra vả xử lý vi phạm hành
chỉnh;
d) Ban hành quyết định thanh tra chuycn ngành, quyết định kiểm tra, quỵết
định vê xử lý vi phạm hãnh chinh klìỏng cỏ đu căn cứ, không đúng thủm quyền,
nhiệm vụ được giao;
d)
Không thực hiện hoặc thực hiện không (lúng, klìỏng đâỵ tlũ vần bân chi
đạo. kế hoạch kiêm tra, quyết dịnh thanh tra chuycn ngành, kiêm tra, x ử lý vi
phạm hành chinh của ngưỡi có thâm quyển;
c)
Khòng thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của phãp luật trong
thanh tra chuyên ngành, kiêm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ lảm ảnh
hirỡng dên lưu thông háng hỏa hợp pháp hoặc quyên, lợi ich hợp pháp khác của
tổ chức, cá nhán;
g) In, tổ chức in. phát hành các mầu quyết định, biên bản không đúng quy
định; tự ỷ trao dồi, mua, bán, vay, mượn mầu quyet dịnh. biên bân in sần sử dụng
trong hoạt động kiêm tra, xử lỷ vi phạm hãnh chinh; sứ dụng, ghi các mầu bic*n
bàn, quyết định không đúng quy dịnh khi thiết lập hồ sơ vụ việc kiêm tra, xử lý vi
phạm hành chính; làm mất, lãm hư hỏng mầu bicn bân. quyết dịnh in sẵn SỪ dụng
trone hoạt dộng kiểm tra. xử lv vi phạm hành chinh dược cốp phát;
h) G iả mạo, lãm sai lệch hồ sư vụ việc kiểm tra, x ử lý vi phạm hành chính;
i) Tham m ưu, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hãnh chinh mà không
có đầy đù chửng cứ chửng minh vi phạm hãnh chinh hoặc quyết định xử phạt vi
phạm hành chính, áp dụng biện pháp khảc phục hậu quà không kịp thời, không

nghiêm minh, không dũng thâm quyền, thú tục, dối tượng theo quy dịnh cùa pháp
luật;
k) K hông xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khẳc phục
hậu quà dổi với tỏ chức, cá nhân vi phạm hành chinh theo Cịuy định cùa pháp luật
hoặc ãp dụng hình thửc xứ phạt, mửc xử phạt, biện pháp khác phục hậu quã không
dúng, không đây dù đỏi với hành vi vi phạm hãnh chinh theo quy định của pháp
luật;
I) G iử lại vụ vi phạm cỏ dắu hiộu tội phạm đê xử lý vi phạm hành chinh;
m) C an thiệp trái pháp luật vảo hoạt dộng thanh tra, kiêm tra, xứ lý vi phọm
hành chính; lợi dụni» ảnh hướng của minh tãc động đen người lảm nhiệm vụ thanh
tra, kiêm tra, xử lý vi phạm hành chính; dung túng, bao che. hạn chế quyền cùa tổ
chức, cá nhân được thanh tra. kiểm tra, xứ lý vi phạm hành chinh;
n) Không theo dôi, đòn đốc, kicm tra việc chẩp hành quyết định xứ phạt vi
phạm hành chinh của cá nhân, tô chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khác
phục hậu quả do cá nhân, tô chức thực hiện;
o) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, chinh xác kết luận kiểm
tra nội bộ, kêt luận kiêm tra việc thi hành pháp luật vể x ử lỵ vi phạm hành chỉnh;
thiêu trách nhiệm trong việc chi dạo thực hiện kôt luận kiêm ira nội bộ. kết luận
kiêm tra việc thi hành pháp luật vẻ xử lý vi phạm hành chinh;
p) Không giải quyết hoặc giãi quyết không kịp thời khiếu nại, tố cáo trong
thanh tra, kiêm tra, x ử lý vi phạm hành chinh.
4. N hững việc công chức không dược làm liên quan dến phát ngôn, cung
câp thông tin, bão vệ bi mật nhà nước:
a) Phát ngôn hoặc cung cấp cho báo chi nhừng thòng tin không chinh xác,
thiếu trung tlìực liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra, xứ lý vi phạm hãnh
chinh khi chưa có kêt luận chinh thức bẩng vàn bán của cơ quan, người có thẩm
quyền theo quy dịnlì của pháp luật;
b) Cổ tình phát ngôn hoặc cung cầp cho báo chi, dâng tãi trên mạng xã hội
nhừng thông tin sai sự thật nhàm xuyên tạc. bôi nhọ về hán chât, hình ảnh hoạt
dộng cóng vụ của lực lượng Quán lý thị trirờng;
c) Nhân danh cơ quan Quán lý thị trường thực hiện phát ngôn hoặc cung
cấp thông tin cho bão chi mà không phải là người dược giao nhiệm vụ phát ngôn
theo quy định; phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chi không dúng trinh
tự, thủ tục theo quy định cùa pháp luật về việc phát ngôn vả cung cấp thòng tin
cho báo chí cùa các c a quan hãnh chinh nhà nước;
d) Tiết lộ trái phép thông lin liên quan dỏn bi mật nhà nước; sử dụng thông
tin. tải liệu có liên quan đến bi mật nhả nưỏc, bi mật cóng tác dể cung cấp, lư van
trái phép cho tò chức, cá nhân khác hoặc dè khiêu nại, tò cáo trãi pháp luậi gây
mất doàn kct nội bộ, ảnh hưởng dcn uy tin của các cơ quan, tỏ chức, cá nhân.
5. Các hành vi khác klìôni» dược làm trong hoạt dộng công vụ theo quy dịnh
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của phãp luật VC cán bộ, công chửc vả pháp luật khác có liên quan.".
5. Khoán 3 Điều 7 dược sưa đổi như sau:
“3. Trường hợp công chửc thực hiện hành vi được quy định tại khoán 5
Điều 6 cúa Thông tư này, người có thẩm quyền cùa cơ quan Quân lý thị trường
cân cứ vào Cịuy định của pháp luật có liên quan dê quyết định việc ãp dụng các
biện pháp ngản chặn, phòng ngừa dược quy định tại khoan 2 Điều này.”
6. Điêm b vả tlicm c khoản 3 Điểu 8 dược sửa đôi. bô sung như sau:
“b) Việc ãp dụng biện pháp ngủn chặn, phòng neừa quy định tại điểm a và
điêm b khoản 2 Diều 7 của Thông tư nảy phải dược ghi thành văn bản, lưu tại cơ
quan của người có thâm quyên áp dụng biộn pháp ngân chặn, phòng ngừa. Việc
áp dụng biện pháp quy định tại điểm c, diêm d vả điểm d khoán 2 Dieu 7 của
Thông tư này phái dược thế hiện bảng quyết định của người có thâm quyền;
c)
Quyct dịnh ãp dụng biện pháp ngản chộn, phòng ngừa cùa người có thâm
quyên phải gửi dên cơ quan Quán lý thị trưởng cấp trên dê báo cáo và cơ quan, tỏ
chức, cá nhân cỏ liên quan đê phôi hợp thực hiện;”
7. Khoăn 2 Điều 12 dược sứa dối như sau:
“2. Nguyên tẳc xem xét trách nhiệm cùa công chức lành dạo thực hiện theo
quy định cúa pháp luật về chẻ dộ trách nhiệm dối với người dứng đâu cơ quan, tỏ
chirc, dcm vị cúa N hà nước trong thi hãnh nhiệm vụ, công vụ và pháp luật khác
có liên quan.”
8. Diêu 15 được sữa dôi như sau:
"Diều 15. N guyên tấc khen tlunVnK đổi vói tậ p thể, cá n hân cùn c ơ q iia n
Q uăn lý thị trư ờ n g có th à n h tích tro n g h o ạt độn g công vụ
Nguyên tảc khen thương được thực hiện theo khoan 2 Diẻu 6 Luật Thi dua,
khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bô sung nãm 2013); Diều 3 Nghị định số
91/2017/ND -CP ngày 31 thảng 7 năm 2017 cùa Chính phũ quy định chi tiet thi
hành một sò điều cúa Luật Thi dua, khen thướng; khoăn 3, khoãn 5, khoán 6.
khoăn 9 và khoản 10 Diều 2 Thông lư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 thảng 11 nảm
2019 cũa Bộ trương Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một so dieu của Nghị
dịnh sỏ 91/2017/NĐ -CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 cùa Chinh phũ quy định chi
lict thi hành một sò diều của Luật Thi dua. khen thường.”
9. Diêu 16 được sửa dôi như sau:
“Đ iều 16. C ô n g tác k hen Ihư ờ n g (lối vói tậ p thề. cá n hân của cơ qu an
Ọ uàn lý thị trư ờ n g có th à n h lích tro n g lioạt dộng công vụ
Minh thức, đổi tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thâm quyền quyết định, trao
tặng; ho sơ xét khen thường; quân lý nhà nước về công tác thi dua, khen thưởng;
Hội dồng Thi đua - Khen thưởng; lưu trừ hò sơ khen thưởng; quỳ thi đua. khen
thường; tước và phục hồi danh hiệu; quyền, niihTa vụ của cá nhân, tập thè trong
công lác khen thường được thực hiện theo T hông tư sò 40/2019/TT-BCT ngày 10
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tháng 12 năm 2019 cùa Bộ trương Bộ Công Thương hướng dần thi hành công tác
thi dua, khen thướng trong ngành Công Thương.”
10. Bài bo Dicu 10, Dicu 11, Dieu 13 và Dieu 14.
Dieu 2. S ử a dối, hồ sung một số dieu c u a T h ô n g tư sổ 20/2019/TT-BCT
ngày 30 th á n g 10 năm 2019 của Iiộ trư ờ n g Bộ C ông T h ư o n g quy dịnh kicnì
tr a nội bộ việc c h ấ p h àn h p h áp luật (rung hoại độ n g công vụ củ a lực lưựng
Q u án lý thị Irirừng
1. Bô sung khoăn la vảo sau khoán I Dieu I như sau:
“ la. Hoạt dộng kiêm tra nội bộ quy định tại khoăn 1 Điều này không bao
gôm kiêm tra việc thi hành pháp luật về xử lỷ vi phọm hành chinh theo quy định
củạ Nghị (tịnh số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 cùa Chinh phũ
kiêm tra, xử lý kỳ luậl trong thi hành plìáp luật vé xử lý vi phạm hành chinh.”
2. Diêm c khoản 2 Diều 5 dược sưa dõi như sau:
“c) Khi thực hiện kiểm tra nhanh vể dạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ký
luật hành chinh hoặc việc châp hãnh quy định cùa phãp luật của c a quan, dơn vị,
công chức Ọuản lý tlìị trường tại nơi dang tien hành kiêm tra, thanh tra chuyên
ngành và thực hiện các hiện pháp nghiệp vụ (sau dây gọi tát là kiểm tra nhanh).”
3. Diêm c, diêm d và diêm e khoán I Diêu 6 dược sửa dôi như sau:
“c) Kiêm tra việc thực hiện các quy định cua pháp luật dôi với hoạt động
kiêm tra, ihanh tra chuyên ngành và thực hiộn các bj<ịn phập ogliiộp vụ của lực
lượng Ọuãn lý thị trường;
đ) Kicm tra việc chấp hành các quy dịnh cúa pháp luật về dạo dửc công
vụ, vân hóa giao tiêp, kỷ luật hành chinh;
e)
Kiêm tra việc thực hiện các hoạt (lộng cóng vụ khác của cơ quan, công
chức Quản lý thị trường theo quy dịnh của pháp luật và không thuộc trường hợp
quy dịnh tại khoán la Dieu I của Thỏng tư này.”
4. Diều 8 dược sửa dổi như sau:
“Đ iều 8. Số lần kiểm tr a nội hộ tro n g m ột nàni và th ờ i gian th ự c hiện
kiêm tra nội bộ
1. Số lan kiêm tra nội hộ trong một năm:
a) Kiêm ira nội bộ định kỳ không quả 01 (m ột) lán kiểm tra trong một năm
đổi với 01 (m ột) Cục vả tirơng đư(7ng; không quá 02 (hai) lần kiểm tra trong mộl
năm dối với 01 (m ột) Dội Quân lý thị trưcme và tương đương;
b) K hông giới hạn số lần kiếm tra nội hộ dột xuất dối với một công chức,
cơ quan, dem vị Ọuàn lý thị trường trong một năm.
2. Thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiêm ira nội bộ dịnh kỳ tại nơi
dược kiểm tra:
a) Thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ cùa Tổng cục
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không quả 07 ngày làm việc; trường hợp phức tạp. ờ vùng sâu, vùng xa, micn núi,
hài đào hoặc nơi di lại khó klìãn thi thời gian kiêm tra cỏ thỏ kẽo dài thêm nhưng
không quá 05 ngày lảm việc;
b)
Thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ của Cục không
quá 05 ngày lảm việc; trường hợp phức tụp, ờ vùng sâu, vùng xa, miền núi, hãi
đào hoặc nơi đi lại khó khăn thì thời gian kiêm ira cỏ thê kéo dài thêm nhưng
không quá 03 ngày làm việc.
3. Thời gian trực tiểp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ dột xuất tại nơi
được kiêm tra:
a) Thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm ira nội bộ đột xuất trong
trường hợp quy định tại diêm a hoặc điểm b khoản 2 Điều 5 của Thông tư này
dược thực hiện theo quy dịnh tại khoản 2 Điều này;
b) Thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm ira nhanh quy định tại điểm
c khoản 2 Đicu 5 của Thòng tư nảy không quả 03 giờ làm việc. Trường hợp phãt
hiện công chức đang thực hiện hoặc vừa thực hiện xong hành vi trái pháp luật
nhưng chưa kịp xóa dâu vét thi thời gian trực tiêp kiêm tra cỏ thể kẽo dài thêm
nhưng không quá 02 ngày lảm việc.
4. Thời gian trực tiếp thực hiện kiểm tra nội bộ được tinh từ ngây còng bổ
quyêt định kiểm tra nội bộ đên ngày kct thúc việc k iểa. tra liội bộ trực tiêp tại nơi
dược kiềm tra.
5. Viộc kéo dài thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiêm tra nội bộ quỵ
định tại khoán 2 và diêm a khoăn 3 Điểu này do người quyết định kiềm tra quyct
định bàng vãn bân. Trường Doãn kiểm tra quyết định việc kéo dải thời gian trực
tiếp kiêm tra đôi với trường hợp quy định tại diêm b khoan 3 Điều này và phải ghi
rỏ lý do kéo dãi thời gian kiêm
tra tại biên bân kiêm tra nội bộ.” .
5. Điểm a khoăn 2 Điều 11 đưực sửa dổi như sau:
“a) Trưởng Đoàn kiêm tra phai lã công chức giừ ngạch Kiêm soái viên thị
trường hoặc tương dương trờ lên vả dáp img các quv định tại diêm b khoản này;”
6. Khoản I Điểu 20 dược sứa đổi, bỏ sung như sau:
“ 1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kẻ từ ngây nhận dược kết luận kiểm
tra nội bộ, công chức, cơ quan Ọuãn lý thị truỡnii được kiêm tra nội bộ cỏ trách
nhiệm:
a) T ổ chức thực hiện kịp thời và dầy dũ các nội dung kiến nghj dã dược nêu
tại kct luận kiêm tra; thực hiện ngay các biện pháp chấn chinh, khắc phục vi phạm;
b) Tiên hành xem xét xử lý theo thám quyên hoặc kiên nghị cảp có thám
quyền xem xéi xử lý dôi với còng chức có hãnh vi vi phạm pháp luật (nểu có);
c) Báo cáo kết quá việc thực hiện kết luận kiểm tra với người dứng dầu cơ
quan quản lý nhà nước cấp trôn trực tiêp và người có thẳm quyên ban hành kôt
luận kiêm tra.”.

Diều 3. Hiệu lực thi hùnh vố tổ ch ứ c thự c hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ r\gậy ị Ị

tháng 0 } năm 2021.

2. Thủ trường các cơ quan, dơn vị thuộc Bộ C ông Thưcmg và các tổ chức,
cá nhán cỏ liên quan chịu trách nhiệm thực hiện T hông tư này.
3. Trong quá trinh thực hiện, nếu có khó khàn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân
phàn ảnh kịp thời vê Bộ Cóng Thương (Tông cục Quan lý thị truờng) dc xem xct,
hướng dần, giài
Nơi nhận:
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