UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

39 /KL - SKHCN

Gia Lai, ngày 12

tháng 10 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA
Về đo lường Taximet

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 /11/2010;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 sửa đổi, bổ sung
một số điều của 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;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SKHCN ngày 15/5/2020 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Đoàn thanh
tra theo Quyết định thanh tra số 183/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành về đo
lường Taximet, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai kết luận thanh tra
như sau:
1. Khái quát chung
- Kết quả thanh tra thời gian qua cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh
vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt các quy định trong
kinh doanh Taximet trên địa bàn tỉnh.
- Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại 05 đơn vị gồm: Công ty TNHH
MTV Mai Linh Gia Lai; Công ty CP Vận tải Dịch vụ Phú Hoàng (Tiên Sa); Chi
nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Gia Lai; Công ty TNHH MTV Hùng Nhân;
Công ty TNHH MTV Quang Tiến.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh
Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 183/QĐ-SKHCN ngày 23
tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra
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chuyên ngành về đo lường Taximet tại 05 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô
trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Kết quả như sau:
- Kiểm tra sự phù hợp của việc thể hiện đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản
của phương tiện đo: các taximet của 05 đơn vị có nhãn hiệu, số sản xuất của
từng taximet theo quy định.
- Kiểm tra sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết của taximet với mẫu đã
được phê duyệt: Các taximet của 05 đơn vị qua kiểm tra đúng với mẫu đã được
phê duyệt. Đơn vị cũng đã tiến hành lắp đặt thiết bị in hóa đơn theo quy định,
thiết bị in hóa đơn được kết nối với taximet và có niêm phong bộ phận kết nối.
- Kiểm tra khả năng ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai lệch kết quả
đo của cấu trúc của phương tiện đo: kiểm tra thực tế ngẫu nhiên các taximet của
đơn vị đang sử dụng đã được tổ chức kiểm định niêm phong, kẹp chì tại các vị
trí có thể tác động từ bên ngoài vào bên trong taximet để làm thay đổi kết cấu,
đặc tính kỹ thuật về đo lường đúng theo quy định; các niêm phong kẹp chì vẫn
còn nguyên vẹn. Ngoài ra có 04 đơn vị cũng tự tiến hành niêm phong nội bộ
(bằng niêm phong của đơn vị) để quản lý.
- Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với điều kiện về lắp đặt, bảo
quản, lưu giữ, sử dụng: Các taximet được lắp đặt trên ô tô tại vị trí thuận lợi để
khách hàng nhìn, đọc dễ dàng các thông số. Các thông số điện tử hiển thị trên
taximet đầy đủ, rõ ràng.
- Kiểm tra sự phù hợp việc thực hiện kiểm định phương tiện đo; sự phù
hợp của chứng chỉ kiểm định theo các quy định hiện hành: qua kiểm tra tất cả
các taximet của 5 đơn vị đã được kiểm định có tem, dấu kiểm định, giấy chứng
nhận kiểm định các taximet.
- Kiểm tra sai số phương tiện đo: Đoàn thanh tra kiểm tra 67 taximet của
05 đơn vị (lựa chọn ngẫu nhiên). Qua kiểm tra 67 taximet có sai số đạt yêu cầu
về đo lường (có biên bản kiểm tra đo lường kèm theo).
- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng về cách tính giá cước
taxi thông qua đồng hồ taximet: trong thời gian qua các đơn vị chưa nhận được
các phản ánh, khiếu nại của khách hàng về việc tính cước taxi.
3. Kết luận
Cả 05 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng taxi gồm:
Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai; Công ty CP Vận tải Dịch vụ Phú
Hoàng (Tiên Sa); Chi nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Gia Lai; Công ty TNHH
MTV Hùng Nhân; Công ty TNHH MTV Quang Tiến qua kiểm tra đã chấp hành
tốt các quy định của pháp luật về đo lường, quy định về chuyên môn kỹ thuật,
quy tắc quản lý chuyên ngành khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh
taximet, các phương tiện đo là taximet có ký nhãn hiệu được kiểm định có tem,
dấu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định vẫn còn hiệu lực theo quy định.
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4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.
5. Yêu cầu, kiến nghị: Không.
Nơi nhận:
- 05 cơ sở được thanh tra;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Thành viên Đoàn thanh tra;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT; HS TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

