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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An  

 

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 

21/11/2007; Luật Đo lường ngày 11/11/2011; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật xử 

lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;  

Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;  

Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa; Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hoá; 

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN, ngày 17/12/2013 Quy định kiểm tra nhà 

nước về đo lường; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2 và Các văn bản có liên quan. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng Đoàn Thanh tra (Báo cáo số 

03/BC-TTr, ngày 17/6/2020) theo Quyết định thanh tra số 50/QĐ-SKHCN ngày 

9/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về lĩnh vực  tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm 

hàng hóa đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG: 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của 

UBND tỉnh Kon Tum về việc sắp xếp Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; Công văn số 70/TTT-P1, ngày 03 tháng 

02 năm 2020 của Thanh tra tỉnh về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2020; 

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Cục thuế  tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với 

Sở Khoa học và Công nghệ  đã công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra theo Kế 

hoạch năm 2020. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra, 

kiểm tra đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An 

(Công ty TNHH TMDV Vạn An) về việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
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lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa (theo Quyết định 

thanh tra số 50/QĐ-SKHCN ngày 9/6/2020, của Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ).  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

2.1. Về lĩnh vực Đo lường:  

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm định phương tiện đo: Tại thời điểm thanh 

tra, kiểm tra Công ty TNHH TMDV Vạn An, hiện đang sử dụng 01 Cân đồng hồ lò 

xo loại (100 kg). Đây là loại phương tiện đo nằm trong Danh mục phương tiện đo 

phải kiểm định ban hành theo Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua kiểm tra cho thấy  01 cân đồng hồ lò xo loại 

(100 kg) đã được kiểm định và có chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu lực đến 

tháng 6/2022. 

- Kiểm tra hồ sơ phê duyệt mẫu của đồng hồ nước lạnh cơ khí: Qua kiểm 

tra cho thấy các đồng hồ nước lạnh cơ khí đã được phê duyệt mẫu. Các đồng hồ 

nước lạnh cơ khí đã được kiểm định có giấy chứng chỉ kiểm định còn thời hạn hiệu 

lực đến tháng 11/2024. (kèm Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo số 

150/QĐ-TĐC ngày 25/01/2017 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 

cấp). 

2.2. Về lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa:  

Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH TMDV Vạn An không kinh doanh 

mua bán vật liệu xây dựng (theo giấy  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã 

số:6100180318,ngày 10/7/2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp). Công ty hiện kinh 

doanh mua bán phụ tùng thay thế ống nước nhãn hiệu Đạt Hòa, riêng về mặt hàng 

này thì không có trong Danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ khoa học Công nghệ (ban hành theo Quyết định số 3482/QĐ- BKHCN, 

ngày 08/12/2017 về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm 

quản lý Bộ Khoa học và công nghệ). Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra về 

lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Công ty mà kiểm tra về 

lĩnh vực Đo lường thuộc trách nhiệm quản lý của ngành theo quy định. 

III. KẾT LUẬN: 

Đoàn thanh tra đã triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 

50/QĐ-SKHCN ngày 09/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh đo lường đối với Công ty 

TNHH TMDV Vạn An, đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật đến đơn vị được kiểm tra. 

 Tại thời điểm thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH TMDV Vạn An đã thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực  đo lường đối với sản phẩm hàng 

hóa mà Công ty đang kinh doanh. Đơn vị được thanh tra đã nhận thức và chấp 

hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ với các 

nội dung có liên quan. Công ty TNHH TMDV Vạn An đã phối hợp, cung cấp đầy 

đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra.    
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IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN:  Không. 

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ:  Không. 

   Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

lĩnh vực đo lường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ 

Vạn An theo Quyết định số 50/QĐ-SKHCN ngày 9/6/2020 của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ ./.  

 
 

 Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh(b/c); 

- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở; 

-Đăng Website Sở KH&CN; 

- Đối tượng thanh tra; 

- Lưu: VT, HS Thanh tra. 
 

 

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      

                  Bùi Thanh Bình 
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