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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

 Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

và hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

 Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành 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 58/QĐ-KHCN ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

Quý II năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh (Danh sách kèm theo). 

 - Nội dung thanh tra: Việc chấp hành các quy định theo Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 

đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 

 - Chế độ thanh tra: Theo kế hoạch. 

 - Thời hạn thanh tra: 10 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

 Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông Trương Minh Vũ, Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn. 

2. Ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên Sở - Thành viên. 

3. Ông Lê Phú Tân, viên chức Trung tâm Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa 

học và Công nghệ  - Thành viên.  



 Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo các nội dung nêu 

tại Điều 1 của Quyết định này. 

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra và tổ chức, 

cá nhân được thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định 

pháp luật khác có liên quan. 

 Điều 4. Việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra do Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ tự giám sát theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP 

ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ. 

 Điều 5. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Chánh thanh tra, các cơ sở kinh doanh 

xăng dầu nêu tại Điều 1, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTr, HS Đoàn TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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