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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý IV năm 2018 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh; 

 Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-KHCN ngày 18 tháng 12 năm 2017 của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) về việc phê duyệt Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2018; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở KH&CN tại Tờ trình số     /TTr-TTra, 

ngày     tháng       năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý IV năm 2018 như sau: 

 1. Mục tiêu 

- Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, 

đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Việc sử dụng máy X-quang chẩn 

đoán y tế và công tác quản lý an toàn bức xạ; Quản lý và triển khai thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; về hoạt động khoa 

học và công nghệ của các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 - Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

 2. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về KH&CN 

 2.1. Thanh tra (kèm theo phụ lục 1) 

 a.  Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 - Thanh tra cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: 01 cuộc. 

 + Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở; đơn vị phối hợp: Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

 b. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

 - Thanh tra đề tài khoa học và công nghệ: 01 cuộc. 

 + Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở; đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Khoa học 

cơ sở, các phòng, đơn vị liên quan. 

 -  Thanh tra hoạt động tổ chức khoa học và công nghệ: 01 cuộc. 



 + Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở; đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Khoa học, 

các phòng, đơn vị liên quan. 

 2.2 Kiểm tra (kèm theo phụ lục 2) 

 a. Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.  

 + Kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: 06 cuộc (trong đó kiểm tra 

cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: 01 cuộc; điện, điện tử: 02 cuộc; 

thép làm cốt bê tông: 01 cuộc; đồng hồ taximet: 01 cuộc; phương tiện đo nhóm 2 

trong y tế: 01 cuộc). 

 + Đơn vị chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

 b. Lĩnh vực hoạt động KH&CN 

 + Kiểm tra hoạt động KH&CN: 01 cuộc kiểm tra hoạt động tổ chức hoạt 

động KH&CN.  

 + Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Khoa học. Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn 

vị liên quan. 

 c. Lĩnh vực an toàn bức xạ 

 + Kiểm tra an toàn bức xạ: 01 cuộc kiểm tra an toàn bức xạ tại các tổ chức 

y tế trên địa bàn tỉnh.  

 + Đơn vị chủ trì: Phòng Quản lý Chuyên ngành. Đơn vị phối hợp: các 

phòng, đơn vị liên quan. 

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở KH&CN; Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng 

Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành chịu trách nhiệm triển 

khai, theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả cho Giám đốc 

Sở (thông qua Thanh tra Sở). 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng 

Quản lý Chuyên ngành và các phòng, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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