UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 139 /QĐ-SKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 25 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường
trong kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 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 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 số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh
Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định;
Căn cứ Quyế t đi ̣nh số 07/QĐ-SKHCN ngày 20/01/2020 của Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghê ̣ về viê ̣c giao nhiê ̣m vụ, kế hoạch công tác năm 2020;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng taximet trên
địa bàn tỉnh.
Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
đo lường đố i với tổ chức , cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành
khách có sử dụng taximet trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, khi cần thiết có thể xem xét các nội dung khác có liên quan đến
nội dung thanh tra.
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Đối tượng thanh tra: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải hành
khách có sử dụng taximet trên địa bàn tỉnh Bình Định (có danh sách cụ thể kèm
theo).
Chế độ thanh tra: Theo kế hoạch.
Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Đức Tài, Chánh Thanh tra Sở KH&CN, Trưởng đoàn;
2. Bà Đào Thị Ái Thùy, Phó Chánh Thanh tra Sở KH&CN, Phó Trưởng
đoàn;
3. Ông Lê Quốc Hiệp, Nhân viên Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn Trung tâm
Phân tích và Đo lường Chất lượng, Thành viên;
4. Ông Huỳnh Tấn Truyền, Kiểm định viên Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Công, Nhân viên kỹ thuật Phòng Quản lý đo lường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên;
6. Bà Trương Nữ Quỳnh Hoa, Chuyên viên – Sở Giao thông vận tải, Thành
viên;
Mời cán bộ phụ trách Khoa học và Công nghệ của UBND các huyện, thị xã,
thành phố nơi có cơ sở được thanh tra tham gia phối hợp với Đoàn khi cần thiết.
Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo các nội dung
nêu tại Điều 1 của Quyết định này.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên Đoàn thanh tra và tổ
chức, cá nhân được thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các
quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Đo lường
Chất lượng, các ông bà có tên tại Điều 2 và các tổ chức, cá nhân được thanh tra
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để th/hiện);
- Lưu: VT, HS TTra.
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