UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73 /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày 17 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2020
về lĩnh vực khoa học công nghệ
(từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020)

Phúc đáp Công văn số 581/STP-QLXLVPHC ngày 09/6/2020 của Sở Tư
pháp Về việc báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính năm
2020 về lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ
Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết
định số 355/QĐ-SKHCN ngày 17/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra năm 2020; Quyết định số 360/QĐ-SKHCN ngày 26/12/2019 về
việc Thanh tra đột xuất về sở hữu công nghiệp; Quyết định số 129/QĐ-SKHCN
ngày 27/4/2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
Trong thời kỳ Báo cáo đang triển khai thực hiện Quyết định số 162/QĐSKHCN ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra về
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị.
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày
14/01/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc theo dõi thi hành
pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 18/02/2020 của Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính năm 2020, nhằm:
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình

thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
II. Tình hình xử phạl vi phạm hành chính
1. Tình hình vi phạm hành chính và kết quả công tác xử phạt vi phạm
hành chính
Trong thời kỳ báo cáo Sở Khoa học và công nghệ đã tiến hành 01 cuộc
Thanh tra đột xuất về Sở hữu công nghiệp.
Đoàn Thanh tra bao gồm: Thanh tra sở, Cục Quản lý thị trường tỉnh,
Phòng Quản lý An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh (theo Quyết định thanh
tra số 360/QĐ-SKHCN ngày 26/12/2019).
Đối tượng được thanh tra: Công ty trách nhiệm hữu hạn XiKa, địa chỉ:
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Đối tượng yêu cầu Thanh tra: Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát
AROMA có địa chỉ tại Đường 196, thôn Yên Lập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ
Hảo, tỉnh Hưng Yên
Kết quả xử lý:
Qua kết quả xác minh và đối chứng với tài liệu, bằng chứng do Công ty Cổ
phần rượu bia nước giải khát AROMA cung cấp, Sở Khoa học và Công nghệ
kết luận:
Việc Công ty TNHH XiKa sử dụng dấu hiệu “KIMLONG Xika Men rượu
truyền thống và hình” và dấu hiệu chữ “Men” là yếu tố thành phần có màu sắc,
kích thước và cách trình bày tương tự có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Men’
vodka và hình” mà không được đồng ý của Chủ thể quyền (Công ty Cổ phần
rượu bia nước giải khát AROMA) là hành vi xâm phạm quyền đối với các nhãn
hiệu được bảo hộ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11- Nghị định 105/2006 sửa
đổi và bổ sung quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ 2005.
Trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ việc, Thanh tra Sở Khoa học và
Công nghệ đã chứng kiến giữa Công ty TNHH Xika và Công ty cổ phần Rượu
bia nước giải khát Aroma trao đổi, thống nhất và ký Văn bản thỏa thuận, trong
đó: Công ty TNHH XiKa cam kết không không tiếp tục thực hiện hành vi xâm
phạm về sở hữu công nghiệp và tiếp tục thu hồi toàn bộ các sản phẩm đang còn
tồn tại trên thị trường; Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát AROMA sẽ
chấm dứt việc yêu cầu đề nghị xử lý xâm phạm về sở hữu công nghiệp đối với
công ty TNHH Xika kể từ thời điểm văn bản thỏa thuận được ký kết (theo Biên
bản thỏa thuận Phương án xử lý xâm phạm quyền về sở hữu công nghiệp ngày
16/01/2020).
Công ty TNHH Xika và Công ty Cổ phần rượu bia nước giải khát AROMA
đã tự thỏa thuận giải quyết vụ việc và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
nhận thấy: việc thoả thuận giữa hai Công ty không gây hưởng đến lợi ích của
người tiêu dùng và xã hội nên theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số

99/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực sở hữu công nghiệp, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận sự thỏa
thuận và dừng giải quyết vụ việc.
Công tác thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng, an toàn bức xạ được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy
trình, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định, đã phát hiện kịp thời những
hành vi vi phạm pháp luật. Việc xử lý vi phạm hành chính đảm bảo khách quan,
kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.
2. Khó khăn, vướng mắc trong công tác xử phạt vi phạm hành chính
Không
3. Kiến nghị, đề xuất
Không
Trên đây là báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2020
về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ./.
(Kèm theo phụ lục bảng tổng hợp số liệu xử lý vi phạm hành chính)
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân

Số vụ chưa xử phạt

Truy cứu TNHS
Áp dụng biện pháp
thay thế đối với
NCTN

Đã thi hành
Chưa thi hành xong

Số quyết định hoãn, giảm, miễn
thi hành phạt tiền (quyết định)

Số quyết định XPVPHC
bị cưỡng chế thi hành (quyết định)
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Chia ra

Tình hình thi hành các quyết định XPVPHC
Số quyết định
XPVPHC
(quyết định)

Cá nhân
Chia ra

0

Số quyết định XPVPHC
bị khởi kiện (quyết định)
Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý
tang vật, phương tiện bị tịch thu (đồng)
Tổng số tiền phạt thu + truy thu được (
triệu đồng)

Nữ

Nam

Số đối tượng bị xử phạt (đối tượng)

Tổng số

Chia ra
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thành niên
Chia
Chia
ra
ra
Tổng số

Nữ

Chia ra

Nam

Tổng số

Tổng số

Số vụ chuyển
xử lý bằng hình
thức khác
Chia ra

Tổng số

Số vụ vi phạm (vụ)

Tổ chức

Tổng số

Số vụ đã bị xử phạt

Tổng số

Mẫu số 1
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
(Kèm theo Báo cáo số:73/BC-SKHCN ngày 17/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Đưa vào CSCNBB

Nam
Nữ
Số đối tượng bị áp dụng biện
pháp GDTXPTT theo quyết
định
của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tổng số
Đưa vào TGD

Số đối tượng đang chấp hành quyết định
Số đối tượng được giảm
thời hạn chấp hành quyết định
Số đối tượng được tạm đình chỉ
chấp hành quyết định
Số đối tượng được miễn
chấp hành phần thời gian còn lại
Số đối tượng được hoãn
chấp hành quyết định
Số vụ bị khiếu nại (vụ)
Số vụ bị khởi kiện (vụ)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tổng số

Đưa vào CSGDBB

GDTXPTT

Số đối tượng bị lập hồ sơ đề
nghị áp dụng
các BPXLHC (đối tượng)
Chia ra

Đưa vào TGD

Tổng số

Số đối tượng bị áp dụng các BPXLHC (đối
tượng)
Chia ra

Giới
tính
Các BPXLHC

Số đối tượng bị áp
dụng các BPXLHC
theo quyết định của
TAND cấp huyện

Chia ra

Đưa vào
CSGDBB
Đưa vào
CSCNBB
Số NCTNT bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý
vi phạm hành chính quản lý tại gia đình (đối
tượng)

Mẫu số 5
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Báo cáo số:73/BC-SKHCN ngày 17/6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Tình hình thi hành các quyết định áp
dụng các BPXLHC của TAND cấp
huyện (đối tượng)

