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       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 199 /SKHCN-TTra 
V/v phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra 

 liên ngành đối với các cơ sở  năm 2019 

       Lạng Sơn, ngày 25 tháng  3 năm 2019 

 
Kính gửi:   

- Sở Y tế; 
- Sở Công Thương.  

 
Thực hiện Thông báo số 528/TB-TTr ngày 26/11/2018 của Thanh tra tỉnh 

về việc xây dựng kế hoạch thanh tra và kết quả xử lý chồng chéo trong hoạt 
động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019; Quyết định số 186/QĐ-
SKHCN ngày 04/12/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra KH&CN năm 2019. 
 Để chuẩn bị cho cuộc thanh tra liên ngành về nội dung "Thanh tra việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa 
đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN (Hàng 
đóng gói  sẵn, Xăng dầu); Kiểm tra các điều kiện ATTP; Kiểm tra việc chấp hành 
pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu do Sở KH&CN chủ trì được triển 
khai theo đúng kế hoạch, Sở KH&CN đề nghị Sở Y tế và Sở Công thương phối 
hợp tổ chức thực hiện công tác thanh tra như sau: 
 1. Cử thành phần tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do Sở 
KH&CN chủ trì. 
 2. Đề xuất các nội dung thanh tra, kiểm tra chi tiết thuộc lĩnh vực được phân 
công tại Thông báo số 528/TB-TTr ngày 26/11/2018 của Thanh tra tỉnh (bao gồm 
cả đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo). 
 Thành phần tham gia Đoàn và nội dung thanh tra, kiểm tra đề nghị gửi về Sở 
Khoa học và Công nghệ (qua Thanh tra Sở) trước ngày 29/3/2019 theo địa chỉ: Số 
438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
Bản mềm theo địa chỉ Email: baongoc1908@gmail.com để tổng hợp. Mọi thông 
tin xin liên hệ với Thanh tra Sở KH&CN theo số điện thoại: 025.3872867. 
 (Quyết định số 186/QĐ-SKHCN ngày 04/12/2018 gửi kèm theo qua eOffice) 
 Rất mong Quý Sở quan tâm và phối hợp./. 

 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLCN; 
- Lưu: VT, TTra 

 
 
 

(Đã ký) 
 

 
Nguyễn Thị Hà 
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