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Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
27/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt 
động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ. Nghị 
định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành 
khoa học và công nghệ 

Theo đó, ngoài các cơ quan đang được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành khoa học và công 
nghệ như Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Nghị định đã mở rộng 
thêm một cơ quan nữa là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục 
trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 10, 
Điều 11 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 
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. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành các 
nội dung thanh tra chuyên ngành, trong phạm vi thẩm 
quyền quản lý nhà nước được phân cấp, bao gồm:

• Hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động 
đánh giá sự phù hợp; hoạt động công nhận các tổ 
chức đánh giá sự phù hợp và các hoạt động khác thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

• Hoạt động sử dụng đơn vị đo; giữ, duy trì, bảo quản 
chuẩn đo lường; sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử 
dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; sản xuất, nhập khẩu, lưu thông hàng đóng gói 
sẵn; thực hiện phép đo và các hoạt động khác thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước về đo lường.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tương 
ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính 
và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa.

Nghị định cũng quy định việc thanh tra lại các kết luận 
thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ. Theo 
đó, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ quyết 
định thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục trưởng thuộc 
Sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật khi được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Việt Nam và nước ngoài có nghĩa vụ chấp hành quy 
định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa 
học và Công nghệ. Công chức thanh tra chuyên ngành 
khoa học và công nghệ chỉ sử dụng thẻ và trang phục 
được cấp khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành theo quy định pháp luật. 
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