
SỞ KH&CN NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số        /KL-TĐC Nam Định, ngày       tháng     năm 2021 

KẾT LUẬN THANH TRA 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  

 
 

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

 Căn cứ Luật Đo lường; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật 

Chất lượng sản phẩm hàng hóa;  

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh 

tra;  

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 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 Nghị định 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Nam Định; 

 Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Đoàn thanh 

tra theo Quyết định số 152/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chi cục 

trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định về việc thanh 

tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các cơ sở 

phân phối, kinh doanh xăng dầu và ý kiến giải trình của Công ty TNHH DV 

xăng dầu Minh Hiếu - Chi nhánh Hải An, Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam 

Định và Doanh nghiệp tư nhân Hồng Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung 

03 đơn vị hiện đang hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nam 

Định với các loại sản phẩm, hàng hóa chính: Dầu DO, xăng các loại. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

 So với Kế hoạch đã xây dựng, số lượng đơn vị được thanh tra đạt 01/03 

đơn vị, vì các lý do: 

 - Công ty TNHH DV xăng dầu Minh Hiếu - Chi nhánh Hải An báo cáo 

đoàn thanh tra: Năm 2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã tổ chức 

kiểm tra tại Công ty (có hồ sơ kèm theo) nên đoàn thanh tra đã không tiến hành 
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thanh tra tại đơn vị. 

 - Đoàn thanh tra không tiến hành thanh tra tại Công ty CP Xăng dầu Dầu 

khí Nam Định vì trong năm 2021, Sở Công thương tỉnh Nam Định đã tổ chức 

kiểm tra tại đơn vị nêu trên (có hồ sơ kèm theo). 

Đoàn tiến hành thanh tra tại 01 đơn vị Doanh nghiệp tư nhân Hồng Tiến: 

 2.1. Công bố Quyết định thanh tra: ông Phạm Ngọc Liên - Trưởng đoàn 

thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 152/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 12 

năm 2021 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 

Nam Định về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng tại các cơ sở phân phối, kinh doanh xăng dầu; thông báo thời gian, kế 

hoạch làm việc của Đoàn thanh tra. 

 2.2. Về đo lường 

 Doanh nghiệp tư nhân Hồng Tiến đã xuất trình giấy chứng nhận số 40-

XT/2021 của xitec ô tô trên xe Hino biển số 18C-09176 cấp ngày 13/3/2021 và 

thời hạn đến tháng 3/2022; Giấy chứng nhận kiểm định của 03 cột đo cấp ngày 

09/3/2021 và thời hạn đến tháng 3/2022; Giấy chứng nhận kiểm định của 02 cột 

đo cấp ngày 01/6/2021 và thời hạn đến tháng 6/2022. 

 2.3. Phép đo 

 Sai số kết quả đo của các cột đo nhiên liệu nằm trong giới hạn cho phép. 

 2.4. Tiêu chuẩn, chất lượng 

 Về nhãn hàng hóa của các cột đo ghi đúng quy định. 

 Về chất lượng, đoàn đã kiểm tra nhanh chất lượng xăng RON95 và E5 

RON92 trên thiết bị GS-PPA-I đoàn không phát hiện nghi ngờ về chất lượng. 

 3. Kết luận 

 Về đo lường: 01 xitec và 05 cột đo đã được kiểm định và còn thời hạn 

hiệu lực. 

 Về phép đo: Sai số kết quả đo nằm trong giới hạn sai số cho phép. 

 Về nhãn hàng hóa ghi đúng quy định. 

 Về chất lượng đoàn không phát hiện nghi ngờ. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): Không. 

5. Yêu cầu, kiến nghị  

- Yêu cầu: Các cơ sở duy trì và thực hiện tốt việc chấp hành các quy định Nhà 

nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 

- Kiến nghị: Sở KH&CN và Thanh tra Sở KH&CN kiến nghị với Thanh tra 

tỉnh Nam Định để có văn bản chỉ đạo thống nhất trong hoạt động rà soát chồng 

chéo./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở KH&CN; 

- Thanh tra Sở KH&CN; 

- Cơ sở được thanh tra; 

- Phòng QLĐL-TH, QLTCCL; 

- Lưu: VT, HS. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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