UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày

19 tháng 11 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA
Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; Căn cứ Luật Đo lường
ngày 11/11/2011;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 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;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày
tháng 11 năm 2020 của Đoàn
Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trong lĩnh
vực kinh doanh xăng dầu;
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai kết luận thanh tra như sau:
1. Khái quát chung:
Đối tượng thanh tra là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
tỉnh Gia Lai. Đoàn Thanh tra đã gửi đề cương yêu cầu báo cáo và thông báo kế
hoạch thanh tra tại 40 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (có danh sách kèm
theo Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai).
2. Kết quả thanh tra:
- Các nội dung đã tiến hành thanh tra:
+ Thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý đo lường,
chất lượng trong kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN
ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 08/2018/TTBKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung
khoản 7, điều 6 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;
+ Thanh tra việc thực hiện những quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy
tắc quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu;
+ Thanh tra việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra lần
trước (nếu có).
- Kết quả thanh tra cụ thể tại các cơ sở:
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Đoàn thanh tra công bố Quyết định số 193/QĐ-SKHCN ngày 07 tháng 10
năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và tiến hành
thanh tra tại 32/40 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đoàn Thanh tra không tiến hành thanh tra tại 08 doanh nghiệp:
+ DNTN Tân Hùng (địa chỉ: thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê): Tại thời
điểm thanh tra, doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động do phương tiện đo bị
hỏng, đang tiến hành sửa chữa;
+ Công ty TNHH XD Xuân Hương – Cửa hàng số 01 (địa chỉ: đường Lý
Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa); DNTN Hòa Nhơn – Cửa hàng số 04 (địa chỉ: xã
Hà Tam, huyện Đăk Pơ); Công ty TNHH MTV Trung Nữ An Khê (địa chỉ:
phường An Bình, thị xã An Khê): Tại thời điểm thanh tra, các doanh nghiệp đã
chuyển đổi tư cách pháp nhân khác;
+ DNTN Minh Hải (địa chỉ: xã Uar, huyện Krông Pa); DNTN Cầu Bung
(địa chỉ: xã Chư Drăng, huyện Krông Pa); Công ty TNHH MTV Toàn Hoa (địa
chỉ: huyện Krông Pa): Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không hoạt động
kinh doanh;
+ DNTN Tiến Thành (địa chỉ: xã Ia Tô, huyện Chư Prông): Đoàn thanh
tra không tiến hành thanh tra với lý do Đoàn kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trên thị trường của Chi cục Tiêu chuẩn, Đo
lường, Chất lượng tỉnh đã tiến hành kiểm tra theo Biên bản số 13/2020/BBKTTĐC ngày 01/10/2020;
3. Kết luận:
Qua quá trình thanh tra nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp đã chấp hành
tốt và nghiêm túc quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý chuyên
ngành trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, cụ thể:
- Thực hiện quy định về đo lường:
+ Tất cả các doanh nghiệp được thanh tra đều sử dụng phương tiện đo (cột
đo xăng dầu) được tiến hành kiểm định định kỳ theo quy định: tem kiểm định,
dấu kiểm định, giấy kiểm định đầy đủ.
+ Niêm phong kẹp chì buồng đong, niêm phong bộ tạo xung, niêm phong
IC (buồng điện tử) của các phương tiện đo: còn nguyên vẹn;
+ Kiểm tra đo lường các phương tiện đo: kết quả có sai số đo lường nằm
trong giới hạn sai số cho phép;
+ Kiểm tra sổ tự theo dõi kiểm tra định kỳ, việc lưu mẫu: đúng quy định
tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công
nghệ.
- Công bố tiêu chuẩn áp dụng: Các doanh nghiệp đã cung cấp cho Đoàn
thanh tra đầy đủ các bản công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho các sản phẩm
xăng dầu mà mình đang kinh doanh.
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- Về chất lượng hàng hóa xăng dầu: Các doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ
hợp đồng, hóa đơn hàng hóa với các đơn vị cung cấp, xăng dầu kinh doanh tại
các doanh nghiệp đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đoàn thanh tra không tiến
hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng.
Thông qua công tác thanh tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến kiến thức
pháp luật giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp trong tuân thủ
quy định của pháp luật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trong lĩnh vực
kinh doanh xăng dầu. Hướng đến tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh,
công bằng, phục vụ người tiêu dùng.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.
5. Yêu cầu, kiến nghị: Không./.
Nơi nhận:
- Cơ sở được thanh tra;
- Thanh tra tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, HSơ Ttra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

