
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước 

về đo lường trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẲNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;  

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường;  

Thực hiện hướng dẫn của Sở Khoa học và công nghệ tại Công văn số 

1977/SKHCN-TĐC ngày 14/12/2022 về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về 

đo lường;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Cao Bằng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng năm 2023 như Kế hoạch và Danh mục kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với các 

lực lượng Công an Thành phố, Đội Quản lý thị trường số 1, UBND các phường, 

xã, Ban quản lý các chợ trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện.  

Kinh phí triển khai các cuộc kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành 

của Nhà nước.  



 

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Phòng 

Kinh tế Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đối 

tượng kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h); 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch TP; 

- Công an Thành phố;  

- Đội Quản lý thị trường số 1; 

- UBND các phường, xã; 

- Các Ban Quản lý chợ trên địa bàn TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

KẾ HOẠCH 

Về việc kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /02/2023  

của UBND thành phố Cao Bằng) 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Thực hiện trách nhiệm kiểm soát của chính quyền địa phương về các 

hoạt động đo lường trong phạm vi quản lý. Phát hiện và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân. 

 - Thông qua các cuộc kiểm tra để đánh giá thực trạng tuân thủ pháp luật 

trong lĩnh vực đo lường của các tổ chức, cá nhân, qua đó đề ra biện pháp quản lý 

hữu hiệu, góp phần hoàn thiện công tác quản lý. 

 - Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động đo 

lường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường. 

 - Tuân thủ theo các quy định của pháp luật và bảo đảm tính khách quan. 

Không cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra theo quy định của 

pháp luật. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra, tuyên truyền:  

1.1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra đối với phép đo, phương tiện đo, lượng 

của hàng đóng gói sẵn theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 

28/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định 

kiểm tra nhà nước về đo lường: 

 - Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt 

mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định; 

 - Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép; 

 - Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn 

hàng hóa với yêu cầu quy định; 

 1.2. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường: 

 Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

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

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng, sản phẩm hàng hóa. 



 

 

Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường;  

2. Đối tượng kiểm tra: Hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố, 

gồm: chợ Xanh, chợ Ngọc Xuân, chợ Tân Giang và chợ Đề Thám. 

III. PHƯƠNG THỨC VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Phương thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

2.1. Do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định thành lập gồm: Trưởng 

đoàn và các thành viên. Trưởng đoàn là trưởng phòng Kinh tế Thành phố chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đoàn; phân công trách nhiệm cụ thể 

cho từng thành viên; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra; tổ chức thực hiện lập 

biên bản kiểm tra hoặc biên bản vi phạm hành chính theo quy định; thông qua 

hồ sơ, biên bản để trình cơ quan ra quyết định kiểm tra, chuyển cho cơ quan, 

người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

2.2. Thành phần đoàn kiểm tra cụ thể như sau: 

- Phòng Kinh tế Thành phố: 02 cán bộ (01 Trưởng đoàn và 01 thành viên, 

thư ký). 

- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ: 01 cán bộ - Thành viên. 

- Đội Quản lý thị trường số 1: 01 cán bộ - Thành viên 

- Công an Thành phố: 01 cán bộ - Thành viên.  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường có chợ được kiểm tra: cử 01 cán bộ tham 

gia cùng đoàn kiểm tra. 

- Đại diện lãnh đạo BQL chợ: 01 cán bộ - thành viên 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

- Thời gian kiểm tra: Năm 2023. 

- Địa điểm kiểm tra: Chợ Xanh, chợ Ngọc Xuân, chợ Tân Giang và chợ 

Đề Thám. 

 (Thời gian kiểm tra cụ thể do Đoàn Kiểm tra xây dựng lịch và thông báo sau) 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra được thực hiện theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế Thành phố 

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra và xây dựng 

lịch kiểm tra cụ thể, đảm bảo phù hợp theo quy định.  

- Trưởng đoàn kiểm tra thống nhất các phương án kiểm tra, phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý 

các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. 



 

 

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

gửi các thành phần tham gia đoàn kiểm tra. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở 

Khoa học và Công nghệ sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

2. Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia đoàn kiểm tra 

- Cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch. 

- Tạo điều kiện về thời gian cho thành viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 

theo kế hoạch đã đề ra.  

- Cung cấp hệ thống các văn bản pháp luật, các biện pháp xử lý vi phạm 

hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành do đơn vị phụ trách.  

3. Văn phòng HĐND&UBND Thành phố 

Bố trí phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

Tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường:  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường: Luật Đo lường 

năm 2011, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, sản phẩm hàng 

hóa; Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường đến người dân 

và các hộ kinh doanh biết để thực hiện đúng theo quy định.  

- Các phường: Ngọc Xuân, Hợp Giang, Tân Giang, Đề Thám mỗi đơn vị cử 

01 công chức phụ trách lĩnh vực tham dự cùng đoàn kiểm theo kế hoạch (Khi 

đoàn Kiểm tra có thông báo lịch kiểm tra cụ thể).  

6. Các Ban quản lý chợ được kiểm tra 

- Cử cán bộ tham gia dẫn Đoàn kiểm tra. 

- Thông báo thời gian, nội dung kiểm tra đến các hộ kinh doanh thuộc địa 

bàn quản lý theo Kế hoạch. 

7. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh  

Chọn cử công chức có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm 

tra nhà nước về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 

tham gia Đoàn kiểm tra do UBND Thành phố tổ chức. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2023 trên địa bàn 

Thành phố. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan và UBND các 

xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

 

DANH MỤC 

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày           / 02/2023 của UBND thành phố Cao Bằng) 

 

 

STT Tên địa bàn kiểm tra Nội dung kiểm tra 
Thời gian  

dự kiến 

Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

1 

Chợ Xanh, phường Hợp 

Giang, thành phố Cao 

Bằng 

- Kiểm tra sự phù hợp 

của phương tiện đo với 

quy định về việc phê 

duyệt mẫu, kiểm định, 

hiệu chuẩn theo quy 

định; 

- Kiểm tra sai số của kết 

quả phép đo so với giới 

hạn sai số cho phép; 

- Kiểm tra sự phù hợp 

của việc ghi lượng của 

hàng đóng gói sẵn trên 

nhãn hàng hóa với yêu 

cầu quy định; 

 

Quý II/2023 

Phòng 

Kinh tế 

thành phố 

Cao Bằng 

Công an thành phố, Đội quản lý thị 

trường số 1, UBND phường Hợp Giang, 

Ban Quản lý chợ thành phố 

2 

Chợ Ngọc Xuân, phường 

Ngọc Xuân, thành phố Cao 

Bằng 

Quý II/2023 
Công an thành phố, Đội quản lý thị 

trường số 1, UBND phường Ngọc Xuân, 

Ban Quản lý chợ Ngọc Xuân 

3 

Chợ Tân Giang, phường 

Tân Giang, thành phố Cao 

Bằng 

Quý III/2023 

Công an thành phố, Đội quản lý thị 

trường số 1, UBND phường Tân Giang, 

Ban Quản lý chợ Tân Giang 

4 
Chợ Đề Thám, phường Đề 

Thám, thành phố Cao Bằng 
Quý III/2023 

Công an thành phố, Đội quản lý thị 

trường số 1, UBND phường Đề Thám, 

Ban Quản lý chợ Đề Thám 
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