
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ  CÔNG NGHỆ 
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Số:         /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 8  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

 về tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2020; Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 17/02/2020 của Sở KH&CN triển khai 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020, Sở Khoa  học  và Công  

nghệ xây dựng Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật Về tiêu 

chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức thực hiện kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật 

(THTHPL) Về tiêu chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(TĐC) tỉnh Lạng Sơn nhằm đánh giá thực trạng về tình hình thi hành pháp luật 

trong các lĩnh vực này . 

2. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước; biện pháp tổ 

chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng.  

3. Việc kiểm tra, khảo sát phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nội 

dung, cách thức đã đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM TRA, KHẢO SÁT 

1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật  

1.1. Đối tượng kiểm tra 

Chi Cục TĐC đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

1.2. Nội dung kiểm tra 

- Tình hình ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, đôn đốc và triển 

khai các văn bản quy phạm pháp luật  Về tiêu chuẩn chất lượng. 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tiêu chuẩn chất 

lượng. 

- Tình hình tuân thủ pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng. 

1.3. Cách thức kiểm tra: Thực hiện kiểm tra trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn.  

2. Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng  
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2.1. Đối tượng điều tra, khảo sát: Thực hiện việc khảo sát tình hình thi 

hành pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng thuộc chức năng quản lý của Chi cục 

TĐC. 

2.2. Cách thức thực hiện khảo sát: Phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của toàn 

thể công chức, người lao động trong cơ quan. (có phiếu khảo sát gửi kèm) 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn Kiểm tra 

- Lãnh đạo Sở KHCN làm Trưởng đoàn;  

- Thành viên đoàn: Văn phòng Sở và Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành; Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở; 

- Chuyên viên phụ trách công tác pháp chế Sở KH&CN làm thư ký đoàn. 

2. Thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra  

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); 

- Trưởng, phó phòng các phòng chuyên môm của Chi TĐC 

- Công chức các phòng chuyên môn của Chi cục TĐC có liên quan . 

3. Thời gian tiến hành kiểm tra: Trong tháng 8 năm 2020 (thời gian cụ thể 

do Đoàn kiểm tra thông báo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm của Văn phòng Sở 

- Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn Kiểm 

tra trình Lãnh đạo Sở ký. 

- Lập và lưu giữ hồ sơ, tài liệu kiểm tra. 

- Bố trí phương tiện, kinh phí kiểm tra theo quy định. 

2. Trách nhiệm của Đoàn Kiểm tra 

- Thư ký đoàn liên hệ với Chi cục TĐC được kiểm tra chuẩn bị báo cáo, hồ 

sơ liên quan đến nội dung kiểm tra để cung cấp phục vụ cho việc kiểm tra. 

- Thông báo lịch kiểm tra đến Chi cục TĐC.  

- Phát phiếu và thu phiếu khảo sát.  

- Tổ chức kiểm tra thực tế tại Chi cục TĐC theo nội dung Kế hoạch này; kịp 

thời thông báo kết luận sau kiểm tra cho Chi cục TĐC biết, thực hiện. 

- Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và gửi Sở 

tư pháp và Chi cục TĐC theo quy định.  

4. Trách nhiệm Chi cục TĐC (đơn vị được kiểm tra) 

- Phối hợp với Đoàn Kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra.  



3 

 

 

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến 

nội dung kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác 

của thông tin, tài liệu đã cung cấp. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn Kiểm tra; 

chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) tại Chi cục TĐC. 

- Báo cáo tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực được kiểm tra gửi Đoàn 

Kiểm tra theo Đề cương báo cáo gửi kèm. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kiểm tra được bố trí từ nguồn chi thường xuyên năm 

2020 do ngân sách nhà nước đã cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về tiêu 

chuẩn chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                             

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM Sở; Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai).   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Bế Thị Thu Hiền  
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tình hình thi hành pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Thời điểm kiểm tra, khảo sát số liệu tính từ 01/01/2020  đến 30/6/2020) 

 

I. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

1. Đánh giá việc tham mưu và ban hành văn bản thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng. 

Đánh giá tình hình ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện công tác Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng. 

2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật 

a) Tình hình phổ biến, tập huấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiêu chuẩn chất lượng. 

(Nêu rõ các văn bản được phổ biến, hình thức phổ biến và số lượng đối tượng được 

phổ biến). 

b) Bảo đảm nguồn nhân lực triển khai thi hành các quy định của pháp luật  

về tiêu chuẩn chất lượng. 

c) Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật về tiêu chuẩn 

chất lượng. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật  

a) Đối với cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

- Việc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan về 

tiêu chuẩn chất lượng;  

- Việc hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật về tiêu 

chuẩn chất lượng  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại và xử lý vi phạm về tiêu 

chuẩn chất lượng  

b) Đối với tổ chức, cá nhân 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng . 

c) Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá về kết quả đạt được trong việc thi hành pháp luật về tiêu 

chuẩn chất lượng: 

- Văn bản quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng có được ban hành đầy 

đủ, kịp thời, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi không? Có đảm bảo thuận 
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lợi, đầy đủ cơ sở pháp lý cho cơ quan, người có thẩm quyền và doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân hay không? 

- Đánh giá kết quả đạt được từ việc tập huấn, tuyên truyền phổ biến các quy 

định về tiêu chuẩn chất lượng; mức độ đáp ứng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân 

lực; kinh phí, trang thiết bị. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, người có thẩm quyền theo chức 

năng của cơ quan đơn vị . 

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị có liên quan. 

- Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng của người 

có thẩm quyền (lãnh đạo Chi cục TĐC), công chức của Chi cục TĐC và các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu sự điều chỉnh về quy định pháp luật  về tiêu chuẩn 

chất lượng như thế nào? 

- Các đánh giá khác … 

2. Hạn chế, khó khăn 

a) Về ban hành các văn bản về tiêu chuẩn chất lượng” (các văn bản ban 

hành không đúng quy định, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, các văn bản có hạn 

chế, vướng mắc) 

b) Về các điều kiện bảo đảm thi hành pháp luật (tuyên truyền, phổ biến; tổ 

chức, biên chế; kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm)  

c) Việc mức độ tuân thủ các quy định liên quan của người có thẩm quyền 

(lãnh đạo Chi cục TĐC), công chức của Chi cục TĐC và các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân chịu sự điều chỉnh về quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn 

III. CÁC GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Về hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan về tiêu chuẩn chất lượng (giải 

pháp, kiến nghị cụ thể về hoàn thiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực này); 

- Về tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm; 

- Các đề xuất, kiến nghị khác… 
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