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KẾ HOẠCH 

Khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 

 
 

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 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng 

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

26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; 

Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ diễn biến tình hình thực tế về quản lý đo lường, chất lượng trong 

kinh doanh xăng dầu; kết quả khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1416/TTr-

SKHCN ngày 20/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát, 

kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện khảo sát, kiểm tra đột xuất, đặc thù nhằm phát hiện và xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Đảm bảo việc khảo sát, kiểm tra về đo lường chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu được thực hiện nghiêm chỉnh, thường xuyên, liên tục. 
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2. Yêu cầu 

- Việc khảo sát phải được thực hiện một cách bí mật, bất ngờ để đảm bảo 

tính khách quan, chính xác. 

- Việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm qua 

kết quả khảo sát; 

- Các vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG KHẢO SÁT, KIỂM TRA  

1. Đối tượng khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất 

Phương tiện đo; xăng, dầu điezen tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong 

tỉnh. Để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ và hiệu quả của khảo sát, kiểm tra đặc thù, 

đột xuất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ quyết 

định chọn cơ sở, thời điểm khảo sát cụ thể trên cơ sở nắm bắt thông tin từ các cơ 

quan quản lý về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình kinh 

doanh (đặc biệt chú ý các cơ sở vi phạm về chất lượng trong các lần kiểm tra 

trước); thông tin từ quần chúng nhân dân về các dấu hiệu gian lận thương mại; 

Đoàn khảo sát, kiểm tra không được sử dụng xe công biển xanh trong suốt quá 

trình đi khảo sát, kiểm tra. 

2. Nội dung, phương pháp khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất 

2.1. Khảo sát, kiểm tra đặc thù về đo lường. 

a) Khảo sát:  

- Thực hiện việc mua mẫu xăng, dầu vào dụng cụ chứa mẫu như khách 

hàng bình thường;  

- Đong lại mẫu bằng bình chuẩn; 

- Nếu sai số phép đo nằm trong giới hạn cho phép (đạt yêu cầu về đo 

lường) thì kết thúc việc khảo sát, không kiểm tra; 

- Nếu sai số phép đo vượt quá giới hạn cho phép (không đạt yêu cầu về đo 

lường) thì tiến hành kiểm tra đặc thù phương tiện đo; 

b) Kiểm tra đặc thù phương tiện đo (chỉ được thực hiện sau khi phát hiện 

dấu hiệu vi phạm về đo lường qua khảo sát): 

 Nội dung, trình tự, thủ tục được thực hiện theo Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ và Thông tư số 28/2013/TT-

BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

kiểm tra nhà nước về đo lường và các quy định hiện hành của pháp luật. 

2.2. Khảo sát, kiểm tra đột xuất về chất lượng xăng, dầu. 

a) Khảo sát chất lượng xăng, dầu: 

- Mua mẫu xăng, dầu như khách hàng thông thường; 
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- Đo nhanh chỉ số RON và % etanol bằng thiết bị kiểm tra nhanh 

ZELTEX XZ 101; 

- Kiểm tra cảm quan xăng, dầu diezel; 

- Nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm về chất lượng thì kết thúc khảo 

sát, không kiểm tra; 

- Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm về chất lượng xăng, dầu thì thực hiện 

kiểm tra đột xuất về chất lượng. 

c) Kiểm tra đột xuất về chất lượng (chỉ được thực hiện sau khi phát hiện 

dấu hiệu vi phạm về chất lượng xăng, dầu qua khảo sát): 

- Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra đột xuất được thực hiện theo Thông 

tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ qui định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông 

trên thị trường và các quy định hiện hành của pháp luật; 

- Thực hiện việc lấy mẫu để gửi đi giám định chất lượng tại cơ quan có 

chức năng và thẩm quyền giám định. 

3. Thời gian tiến hành khảo sát, kiểm tra  

3.1.Thời gian khảo sát, kiểm tra: Được thực hiện từ ngày Kế hoạch được 

phê duyệt đến hết ngày 31/12/2021. 

3.2. Thời điểm khảo sát, kiểm tra tại cơ sở cụ thể: Do Trưởng đoàn kiểm 

tra quyết định để đảm bảo tính bí mật, bất ngờ và hiệu quả khảo sát, kiểm tra; có 

thể thực hiện ngoài giờ hành chính nếu cần thiết. 

4. Xử phạt vi phạm hành chính và xử lý các vi phạm khác 

4.1. Các hành vi vi phạm phát hiện được qua kiểm tra phải được xử lý 

nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật. 

a) Các chế tài xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu áp dụng theo quy định tại 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, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

b) Khi phát hiện các sai phạm khác thuộc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu 

thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo Nghị định số 99/2020/NĐ-CP 

ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu 

khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 

4.2. Hành vi vi phạm hành chính: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng thực hiện việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm 

hành chính thuộc thẩm quyền; hành vi vi phạm ngoài thẩm quyền, báo cáo Giám 

đốc Sở Khoa học và Công nghệ chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng xử lý theo 

quy định hiện hành của pháp luật. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Đoàn khảo sát, kiểm tra 

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn khảo 

sát, kiểm tra, gồm: 

- Trưởng Đoàn khảo sát, kiểm tra: Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng; 

- Phòng quản lý Tiêu chuẩn chất lượng: 03 cán bộ; 

- Phòng Quản lý Đo lường: 02 cán bộ. 

Trưởng Đoàn khảo sát, kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức nắm bắt thông 

tin, tổ chức khảo sát, kiểm tra tại các cơ sở; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các 

thành viên trong Đoàn thực hiện đúng nội dung khảo sát, kiểm tra. Tùy vào tình 

hình cụ thể, Trưởng Đoàn khảo sát, kiểm tra có thể triệu tập một phần hoặc toàn 

bộ các thành viên Đoàn khảo sát, kiểm tra để tiến hành khảo sát, kiểm tra. 

2.  Chế độ thông tin báo cáo 

- Cập nhật thông tin về các cơ sở đã được kiểm tra trong tháng (nếu có) 

vào trong báo cáo kết quả xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, 

kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

- Báo cáo tổng kết cuộc khảo sát, kiểm tra: Trước ngày 15/01/2022. 

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học năm 

2021 được phân bổ cho Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng./.  

 
 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Sở KH&CN;  

- Sở Công thương; 

- Chi cục TCĐLCL; 

- Lưu: VT, PgNN(KH).                                                              

 

 

KT.CHỦTỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Quyền 

 

           


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-27T19:14:57+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Đức Quyền<quyennd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-27T19:57:19-0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-27T19:57:31-0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-28T08:20:04+0700




