
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SKHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng  11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 
 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp  ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra,kiểm tra đối với doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022  của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc Quy định vị trí,chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa–Vũng 

Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt danh sách Đoàn thanh tra, kiểm tra 

liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 8026/STNMT-TTr ngày 16 tháng 11 năm 2022 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường về việcbổ sung thông tin phục vụ việc triển 

khai Đoàn thanh kiểm tra theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10/01/2022; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều  1. Tiến hành kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp, gồm: 

1. Công ty TNHH Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSteel; 

2. Công ty TNHH Thép SMC; 

a) Nội dung kiểm tra: (có đề cương hướng dẫn nội dung kiểm tra cụ thể, 

từng đơn vị ) 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực an toàn bức xạ;  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

b)Chế độ kiểm tra: Theo kế hoạch.  

c)Thời kỳ kiểm tra: Từ năm 2021 đến thời điểm kiểm tra. 

d)Thời hạn kiểm tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022, 

gồm các ông/bà có tên sau: 

1. Ông Đặng Quốc Việt    –   Chánh Thanh tra Sở KH&CN    - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Văn Mạo -P.Chánh Thanh tra Sở TN&MT- Phó trưởng đoàn; 
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3. Ông Thái Lý Huy Nhật - P. Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ Môi trường – 

Phó trưởng đoàn; 

4. Ông Phạm Ngọc Thắng–P.Chánh thanh tra Sở KH&CN- PhóTrưởng đoàn; 

5. Bà Nguyễn Quang Ngọc Phương–Thanh tra viên Sở TN&MT-Thành viên;       

6. Ông Phạm Ngọc Thái – Chuyên viên  Sở KH&CN               - Thành viên; 

7. Ông Tô Ngọc Cường  - CV Chi cục Bảo vệ Môi trường        -Thành viên; 

8. Ông Phan Sơn Tuấn - P. An ninh Kinh tế, Công an tỉnh       - Thành viên; 

9. Ngô Văn Chí Quang – CV, TT TT & UD KHCN                  -Thành viên;  

10. Đại diện Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu:  Đơn vị lấy mẫu giám định chất thải.                                   

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra: 

- Thông báo đề cương chi tiết nội dung kiểm tra và thời gian kiểm tra đến  các 

đối tượng kiểm tra có tên tại Điều 1; 

- Kiểm tra theo kế hoạch việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn 

bức xạ, đo lường và bảo vệ môi trường theo nội dung kiểm tra. 

- Kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo 

quy định của pháp luật. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Đoàn kiểm tra liên ngành được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở KH&CN 

trong việc thể hiện pháp lý trên các văn bản phục vụ cho công tác kiểm tra. 

- Các thành viên Đoàn kiểm tra chịu sự chỉ đạo và phân công trực tiếp của 

Trưởng Đoàn Kiểm tra. Đoàn Kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

- Nguồn kinh phí: Mọi chi phí (công tác phí, đi lại, lấy mẫu, giám định … ) cơ 

quan, đơn vị tham gia tự thanh toán chi trả theo quy định hiện hành.  

Điều 4. Các ông/bà có tên tại Điều 2, Chánh Thanh tra Sở KH&CN,Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp được kiểm tra trên địa bàn tỉnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                      KT.GIÁM ĐỐC 
 Như Điều 4;  

 Giám đốc sở KH&CN (b/c);                                                                  

- Sở Tài nguyên và Môi trường (ph/h); 

- Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh (ph/h); 

- Phòng QLCN&TTCN (t/h); 

- Trung tâm TT&UDKHCN(t/h) ; 

- Đăng Website Sở KH&CN; 

 Lưu: VT, TTra. 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                   Trần Duy Tâm Thanh 
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