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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:      791       /KH-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày  27 tháng 7 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Thanh tra chuyên đề KH&CN năm 2018  

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 

1252/BKHCN-TTra ngày 04/5/2018 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai 

thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018; văn bản số 2606/UBND-KT1 ngày 

10/5/2018 của UBND tỉnh về việc giao triển khai thanh tra chuyên ngành năm 

2018; văn bản số 393/TTra-P2 ngày 20/7/2018 của Thanh tra Bộ KH&CN về 

việc phối hợp triển khai thanh tra Chương trình NTMN năm 2018 và Quyết 

định số 1285/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ  về 

việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra KH&CN năm 2018. 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên 

đề KH&CN năm 2018 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Chuyên đề 1: Thanh tra chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển 

giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Đánh giá tình hình quản lý và quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN thuộc chương trình NTMN giai đoạn từ năm 2011 đến nay trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; qua thanh tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

pháp luật đồng thời tham mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các 

cơ chế quản lý và kịp thời điều chỉnh chính sách nhằm giúp các cơ quan, tổ 

chức cá nhân có liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật; phát huy, 

nhân rộng nhân tố tích cực trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình 

NTMN; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành 

KH&CN nói chung và Chương trình NTMN nói riêng. 

1.2. Chuyên đề 2: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng và tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành 

trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu; phát 

hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm những vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu 

theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho hiệu lực pháp luật được 

thực thi nghiêm minh và nâng cao vai trò quản lý nhà nước về TCĐLCL; 
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Nâng cao và tạo bước chuyển biến về nhận thức, hành động của các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu trong việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; huy động các thành phần trong xã hội tham gia chống hành vi gian lận về 

đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của 

doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng. 

1.3. Chuyên đề 3: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã 

số mã vạch  

Khẳng định vai trò, trách nhiệm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch; phát 

hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, 

đo lường, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch được công bố thông tin trên sản 

phẩm hàng hóa; 

Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá 

nhân sản xuất kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa 

và mã số mã vạch; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng trong 

việc xác định, lựa chọn sản phẩm hàng hóa đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của nhân dân và tạo lập môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh; 

 Tăng cường sự phối hợp giữa Tổng cục TCĐLCL (GS1 Việt Nam) với 

Sở KH&CN (Chi cục TCĐLCL) và các ngành chức năng liên quan trong công 

tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã 

số mã vạch. 

2. Yêu cầu 

Triển khai thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo chính 

xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, có hiệu quả, đạt mục 

đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch đề ra, không làm cản trở hoạt động của 

các tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; thực hiện nghiêm túc chế độ bảo 

mật và chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý thanh tra; 

Thống nhất về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong hệ thống thanh tra KH&CN 

nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt 

động thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, 

kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 

1. Chuyên đề 1: Thanh tra chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển 

giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
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1.1. Nội dung thanh tra 

Trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, giao trực tiếp dự án: điều kiện, yêu 

cầu của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ; 

Việc thực hiện các nội dung khoa học của dự án; 

Kết quả thực hiện dự án: (i) sự ổn định, bền vững của các mô hình; (ii) 

việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả để nâng cao hiệu quả nhân rộng 

mô hình; (iii) việc xây dựng cơ chế hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhân rộng kết 

quả dự án vào sản xuất tại địa phương; (iv) số lượng các mô hình được nhân 

rộng; 

Chấp hành các quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong quá 

trình thực hiện dự án (nội dung này chỉ thực hiện thanh tra đối với dự án Trung 

ương ủy quyền địa phương quản lý). 

1.2. Đối tượng thanh tra: Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án 

thuộc chương trình NTMN do Trung ương trực tiếp quản lý và Trung ương ủy 

quyền địa phương quản lý (12 dự án có danh sách kèm theo). 

1.3. Phạm vi thanh tra: Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc 

chương trình NTMN do Trung ương trực tiếp quản lý và Trung ương ủy quyền 

địa phương quản lý đã được phê duyệt và triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 

2011 đến nay (tháng 6/2018) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

1.4. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2018. 

1.5. Hình thức thanh tra: Thanh tra theo kế hoạch, có thông báo trước cho 

các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án (Do Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp cùng 

Sở KH&CN thực hiện). 

2. Chuyên đề 2: Thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

trong kinh doanh xăng dầu 

2.1. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 

2.2. Đối tượng thanh tra: Các tổ chức hoạt động kinh doanh, nhập khẩu 

xăng dầu chưa tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong năm 

2018 đã được phê duyệt tại quyết định số 1285/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2017 

của Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra 

KH&CN năm 2018 (40 doanh nghiệp). 

2.3. Phạm vi thanh tra: Tập trung vào các doanh nghiệp xăng dầu tư 

nhân; hệ thống các cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần xăng dầu, dầu khí 

Vũng Áng và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, nhập khẩu xăng dầu tại 

các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Tĩnh. 

2.4. Thời gian thực hiện: Tháng 9/2018. 

2.5. Hình thức thanh tra: Thanh tra đột xuất. 

2.6. Trong quá trình thanh tra đoàn sẽ tiến hành Tes mẫu xăng để kiểm 

tra nhanh tại các cơ sở được thanh tra và khi có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm về 
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chất lượng sẽ tiến hành lấy mẫu đi thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 

(Quatest 1).  

3. Chuyên đề 3: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã số 

mã vạch.  

3.1. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và việc khai thác, 

sử dụng mã số mã vạch; 

3.2. Đối tượng thanh tra: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 

nhập khẩu sản phẩm hàng đóng gói sẵn (tập trung hàng xách tay, nhập khẩu là 

mỹ phẩm, thực phẩm và hàng tiêu dùng; các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, làm tóc có 

sử dụng, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm … theo chỉ đạo của Thủ tướng chính 

phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg 2018 ngày 19/6/2018 về tăng cường đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém 

chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược 

liệu và vị thuốc y học cổ truyền); việc khai thác, sử dụng mã số mã vạch của các 

tổ chức, cá nhân được GS1 cấp mã số mã vạch trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên địa bà tỉnh và các tổ chức cá nhân theo quyết định số 1285/QĐ-

SKHCN ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh về việc phê 

duyệt Kế hoạch công tác thanh tra KH&CN năm 2018 (dự kiến khoảng 20 tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn và gần 100 

cơ sở được GS1 cấp mã số mã vạch); 

3.3. Phạm vi thanh tra: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, nhập 

khẩu hàng đóng gói sẵn và khai thác, sử dụng mã số mã vạch, nhãn hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

3.4. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2018. 

3.5. Hình thức thanh tra: Thanh tra đột xuất 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc Sở KH&CN thành lập Ban chỉ đạo thanh tra chuyên đề 

KH&CN năm 2018, gồm: 

- Giám đốc Sở KH&CN    - Trưởng ban; 

- Chánh Thanh tra Sở (02 người) - 01 Phó trưởng ban và 01 Thư ký; 

- Chánh Văn phòng Sở   - Thành viên; 

- Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL  - Thành viên; 

- Trưởng phòng QLKH    - Thành viên; 

- Trưởng phòng KHTC    - Thành viên. 
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2. Thành lập Tổ giúp việc tham gia thành viên Đoàn thanh tra chương 

trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội nông thôn và miền núi” do Thanh tra Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 

cùng Sở KH&CN để tiến hành thanh tra trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 

393/TTra-P2 ngày 20/7/2018 của Thanh tra Bộ KH&CN về việc phối hợp triển 

khai thanh tra Chương trình NTMN năm 2018), gồm: 

- Thanh tra Sở - Chánh thanh tra Sở - Tổ trưởng và 01 thành viên; 

 -  Phó Trưởng phòng QLKH (Dự án giai đoạn 2011 - 2015) - Thành viên 

  - Phó Trưởng phòng KHTC (Dự án giai đoạn 2016 - 2020) - Thành viên 

3. Thành lập các đoàn thanh tra (Chuyên đề 2 và 3), gồm: 

3.1. Chuyên đề 2: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã số 

mã vạch.  

- Thanh tra Sở  - Chánh thanh tra Sở - Trưởng đoàn và 01 thành viên;  

- Chi cục TCĐLCL - 01 Phó trưởng đoàn và 01 thành viên; 

- Công an tỉnh   - Thành viên; 

- Sở Công thương    - Thành viên; 

- Phòng Kinh tế (Kinh tế- Hạ tầng) - Thành viên; 

3.2. Chuyên đề 3: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã số 

mã vạch.  

- Thanh tra Sở  - Chánh thanh tra Sở - Trưởng đoàn và 01 thành viên;  

- Chi cục TCĐLCL - 01 thành viên; 

- Công an tỉnh   - Thành viên; 

- Sở Y tế    - Thành viên; 

- Sở Công thương    - Thành viên; 

- Phòng Kinh tế (Kinh tế- Hạ tầng) - Thành viên; 

4. Thanh tra tại cơ sở: 

Thanh tra Sở xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra và tổ chức triển khai 

tại các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; tổ chức tập huấn, phổ biến, trao đổi 

các quy định pháp luật liên quan đến nội dung và nghiệp vụ phục vụ thanh tra 

cho các thành viên tham gia các Đoàn thanh tra (thời gian  đầu tháng 8/2018); 

Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thanh tra cụ 

thể tại các cơ sở là đối tượng thanh tra; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các 

thành viên trong Đoàn thực hiện đúng nội dung thanh tra, đạt hiệu quả. Tùy vào 

tình hình thực tế triển khai đối với từng chuyên đề Trưởng đoàn có thể triệu tập 

các thành viên trong đoàn phù hợp với nội dung cần tiến hành thanh tra; 
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Đoàn thanh tra sử dụng biểu mẫu quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-

CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; 

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ; 

Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN ngày 28/12/2016 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; các biểu mẫu được ban hành tại quy trình thanh tra KH&CN Hà Tĩnh 

theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 và sử dụng con dấu Thanh tra theo quy 

định của pháp luật; 

Mọi hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra phải được xử lý 

nghiêm và kịp thời theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 

67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doang xăng dầu và khí. 

5. Chế độ thông tin, báo cáo 

Nội dung các cuộc thanh tra chuyên đề năm 2018 đều được được công bố 

trên Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN; 

Giao Thanh tra Sở làm đầu mối tổng hợp báo cáo các cuộc thanh tra theo 

yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ KH&CN đảm bảo theo đúng quy định và thực 

hiện báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất các cuộc thanh tra theo yêu cầu của Gám 

đốc Sở; 

Chủ trì, phối hợp với phòng Thông tin - Tư liệu, Đài phát thanh và truyền 

hình Hà Tĩnh xây dựng phóng sự đưa tin kịp thời việc tiến hành thanh tra và kết 

quả cuộc thanh tra; 

Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm cuộc thanh tra 

chuyên đề năm 2018. 

6. Khen thưởng  

Các đóng góp nổi bật của các thành viên Đoàn trong việc hoàn thành xuất 

sắc đợt thanh tra chuyên đề năm 2018 do Bộ KH&CN và UBND tỉnh chỉ đạo 

góp phần khẳng định vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN; bảo vệ 

quyền lợi, định hướng cho người tiêu dùng mỗi khi có nhu cầu mua sắm, sử 

dụng và làm lành mạnh thị trường, tạo sự công bằng giữa các chủ thể sản xuất, 

kinh doanh với nhau. Sở KH&CN xem xét trình cấp có thẩm quyền đề nghị 

khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân và Đoàn thanh tra. 

7. Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra 

7.1. Về kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN chi cho 

hoạt động thanh tra  năm 2018. 

7.2. Về thiết bị chuyên dụng: Chi cục TCĐLCL chuẩn bị các thiết bị về 

chuẩn đo lường và máy Tes nhanh; trong quá trình thanh tra nếu cần thiết thì 

trưng tập nhân lực và trang thiết bị của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL; 
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Thanh tra Sở liên hệ các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL (QUATEST 1 và 

QUATEST 2) thuộc Tổng cục TCĐLCL để báo giá và làm hợp đồng thử 

nghiệm mẫu xăng dầu năm 2018; chuẩn bị bình đựng mẫu xăng, dầu và các 

dụng cụ dùng để niêm phong, bảo quản, vận chuyển mẫu theo quy định. 

7.3. Về phương tiện đi lại: Để chủ động cho các Đoàn thanh tra trong 

việc triển khai thanh tra đúng kế hoạch, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Bộ 

KH&CN và UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở KH&CN sẽ bố trí cho thuê xe ô tô để 

Đoàn thực hiện nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ KH&CN;  
- UBND tỉnh;       (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- CA tỉnh; Sở Y tế và Sở Công thương (P/h); 

- Lãnh đạo Sở KH&CN;  

- Phòng QLKH; KHTC;  

- Chi cục TCĐLCL;           (T/h); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VP, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đỗ Khoa Văn 
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