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QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; 
Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Số 213/2013/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Thanh tra Bộ,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về Tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 
Quyết định Số 638/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra 
Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn 
phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm

Hà Nội, ngày C f  tháng ỷ năm 2018

QUYỂT ĐỊNH:

thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-N hư Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
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QUY CHỂ
Tổ chức và hoat đông của Thanh tra  Bộ Khoa học và Công nghê

(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ l iồ  V /QĐ-BKHCN ngày ỉ  T~/ Ạ /2018 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Thanh tra 
Bộ) là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra 
chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức việc tiếp công dân; thực hiện 
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định 
của pháp luật.

2. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, 
nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

3. Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 
số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 
của thanh tra ngảnh Khoa học và Công nghệ (sau đây gọí là Nghị định số 
213/2013/NĐ-CP); Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là 
Nghi định số 27/2017/NĐ-CP) và những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình cấp 
có thẩm quyền ban hành; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp vói yêu cầu quản lý nhà nước 
về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành 
hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.



2. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng phê duyệt; tổ chức thực 
hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Bộ; hướng dẫn, đôn 
đôc, theo dõi, kiêm tra việc thực hiện kê hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của 
Tông cục Tiêu chuân Đo lường Chat lượng (sau đây gọi là Tổng cục) và Cục An 
toàn hức xạ và hạt nhân (sau đây gọi là Cục); tổng họp, xử ỉý chồng chéo theo 
thấm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoặc trình Bộ trưởng quyết định 
trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Tổng cục và Cục; 
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là Thanh tra Sở) và Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây 
gọi là Chi cục) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hướng dẫn, kiểm tra 
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy định của pháp luật về thanh ữa, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho 
thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và chuyên viên làm công tác 
thanh tra thuộc Thanh tra Bộ, Tổng cục, Cục, Thanh tra Cục, Thanh tra Sở và 
Chi cục.

5. Kiểm tra tính chính xác, họp pháp của kết luận thanh tra, quyết định 
xử lý sau thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục trưởng, 
Cục trưởng, Chánh Thanh tra Cục và Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh đối với 
vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ khi 
cần thiết.

6. Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ 
đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

7. Thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
theo quy định của pháp luật.

8. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, 
quyết định xử lý về thanh tra của Bộ trưởng, cửa Thanh tra Bộ và quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh, tra.Bộ; theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; phối họp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

9. Tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành 
về khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

10. Giúp Bộ trưởng tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.
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11. Tổng họp, háo cáo Bộ trưởng và Tồng Thanh tra Chính phủ kết quả 
công tác thanh tra, gỉải quyết khiếu nại, tố cáo, tiến công dân, phòng chống 
than? ĩiơữĩig, thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm ví quản lý nhà 
nước của Bộ.

12. Trưng íập cán bộ, công chức của cơ quan, đon vị có liên quan tham 
gia Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

13. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác thống 
kê, văn thư, lưu trữ của Thanh tra Bộ theo phân cấp và quy định của ũháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Chương II
TỎ CHỨC B ộ MÁY VÀ CHẾ Độ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đao Thanh tra Bô• a
1. Lãnh đạo Thanh tra Bộ gồm Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó 

Chánh Thanh tra.

2. Chánh Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ. 
Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ 
và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Bộ trong việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ được giao. Chánh Thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quv 
định tại Nghị định số 213/2013/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ. Phó Chánh Thanh tra Bộ giúp 
Chánh Thanh tra chỉ đạo thực hiện một hoặc một số công tác của Thanh tra Bộ 
chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về những nhiệm vụ 
được phân công phụ trách.

4. Trong trường hợp Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh Thanh 
tra được Chánh Thanh tra uỷ quyền quản lý và điều hành hoạt động của Thanh
tra Bộ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

1. Phòng Tổng hợp - Hành chính.

2. Phòng Thanh tra Khoa học và công nghệ.

3. Phòng Thanh tra Sở hữu trí tuệ.

4. Phòng Thanh tra Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và An toàn bức xạ 
và hạt nhân.



Chánh Thanh tra Bộ chủ trì, phối họp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 
quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các Phòng trực thuộc 
Thanh tra Bộ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, phó các Phòng trực thuộc 
Thanh tra Bộ được thực hiện theo quy định cửa pháp luật và quy định về phân 
cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Thanh tra Bộ được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

2. Chánh Thanh tra Bộ điều hành hoạt động của Thanh tra Bộ theo quy 
định của pháp luật về thanh tra, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ 
và quy định khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 6. Nhân lưc của Thanh tra Bô• •
1. Thanh tra viên.

2. Chuyên viên. '

3. Người lao động được điều động, biệt phái từ các đơn vị khác về làm 
việc tại Thanh tra Bộ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Bộ

1. Tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, 
công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình 
thường của đối tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Chánh Thanh 
tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên Đoàn thanh tra 
có nhiệm vụ, quyền hạn và thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, 
Nghị định so 213/2013/NĐ-CP, Nghị định số 27/2017/NĐ-CP, Quy chế này 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi và quyết định của mình.

Điều 8. Thẩm quyền trình phê duyệt kế hoạch thanh tra, xử lý chồng 
chéo và quyết định thanh tra

1. Thẩm quyền trình phê duyệt kế hoạch thanh tra

a) Thanh tra Bộ xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch thanh 
tra hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Chánh Thanh tra Bộ chủ trì xử lý hoặc trình Bộ trưởng xử lý việc 
chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra 
trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; phối hợp với 
Chánh Thanh tra cấp tỉnh giải quyết việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, 
nội dung, thời gian thanh tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.



a) Thanh tra theo kế hoạch: Chánh Thanh tra Bộ ra quyết định thanh tra 
và thành lập Đoàn thanh tra. Trường họp cần thiết hoặc đối với vụ việc phức 
tạp, liên quan đến trách nhiệm quản ỉý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, 
nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra;

b) Thanh tra đột xuất: Chánh Thanh tra Bộ ra quyết định thanh tra đột xuất 
khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gửi quyết định thanh tra để báo cáo 
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng 
Khoa học và Công nghệ về quyết định của mình. Trường họp cần thỉểt hoặc đối 
với vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn 
vị, nhỉều cấp, nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra;

c) Thanh tra lại: Khi được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao, 
Chánh Thanh tra Bộ ra quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng cục 
trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Cấp tỉnh kết luận thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng phát hiện có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật.

Chương ĩ ĩ ĩ
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Mối quan hệ giữa Thanh tra Bộ với Tổng cục và Cục

1. Thanh tra Bộ có trách nhiệm và quyền hạn sau đây đối với Tổng cục 
và Cục:

a) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, từng thời kỳ và giải 
quyết các vụ việc theo chỉ đạo của Bộ trưởng và theo yêu cầu của Chánh Thanh 
tra Bộ;

b) Điều phối kế hoạch thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ 
của các cơ quan có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Thanh tra Sở và Chi cục khi tiến hành thanh tra tại các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương;

c) Chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với hoạt động thanh 
tra của Tổng cục, Cục và Thanh tra Cục;

d) Yêu cầu cử công chức thanh tra chuyên ngành tham gia các Đoàn 
Thanh tra của Thanh tra Bộ;

đ) Hướng dẫn, yêu cầu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công



e) Chỉ đạo Tổng cục và Cục trong việc phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn 
nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành được phân cấp cho Thanh tra Sở, Chỉ CŨC để 
giải quyết những vụ việc có liên quan khỉ có yêu cầu của Sở Khoa học và Cồng 
nghệ hoặc Chi cục;

g) Phối họp với Tổng cục và Cục trong việc xem xét, bồi dưỡng công 
chức thanh tra chuyên ngành của Tổng cục và Cục;

h) Hiệp y việc đề nghị khen thưởng từ Bằng khen của Bộ trưởng trở lên 
đối với các hoạt động thanh tra chuyên ngành theo lĩnh vực của Tổng cục và Cục.

2. Trách nhiệm báo cáo về công tác thanh tra:

a) Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác thanh ừa, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và công tác thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ;

b) Tổng cục, Cục có trảch nhiệm báo cáo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 
tháng và 01 năm cho Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành trong 
phạm vi quản lý được phân cấp và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra 
Bộ để tổng họp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng Thanh 
tra Chính phủ.

c) Chánh Thanh tra Bộ có quyền yêu cầu Tổng cục trưởng và Cục trưởng 
tiến hành thanh tra đột xuất trong phạm vi quản lý được phân cấp cho Tổng cục 
và Cục khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường họp Tổng cục 
trưởng và Cục trưởng không đồng ý thì Chánh Thanh tra Bộ có quyền ra quyết 
định thanh tra, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về quyết định của mình.

Điều 10. Mối quan hê giữa Thanh tra Bộ vói Thạnh tra Sở, Chi cục

1. Thanh tra Bộ là đầu mối nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn nghiệp vụ 
thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Sở, Chi cục.

2. Thanh tra Bộ hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, từng 
thời kỳ và giải quyêt các vụ việc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

3. Thanh tra Bộ xem xét để thống nhất kế hoạch thanh tra chuvên ngành 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ giữa Tổng cục, Cục với Thanh tra Sở, 
Chi cục khi tiến hành thanh tra chuyên ngành trên địa bàn.

4. Thanh tra Bộ yêu cầu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công 
tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của



Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Thanh tra Bộ trưng tập Thanh tra viên, chuyên viên thuộc Thanh tra 
Sở, công chức thanh tra chuyên ngành của Chi cục tham gia Đoàn thanh tra của 
Bộ Khoa học và Công nghệ khi tiến hành thanh tra chuyên ngành ừên địa bàn.

Điều 11. Mối quan hệ giữa Thanh tra  Bộ vói các đơn vi khác ítiiiôc 
Bộ Khoa hoc và Công nghệ '

Thanh tra Bộ thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị 
khác thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật về thanh 
tra, Quy chế làm việc của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định khác do 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 12. Mối quan hệ giữa Thanh tra Bộ vói các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân ngoài Bộ Khoa học và Công nghệ

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Bộ có trách 
nhiệm phối hợp với cơ quan công an, cơ quan thanh tra chuyên ngành và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra và phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định 
của pháp luật.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiêu lưc thi hành• •
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Thanh tra Bộ phối họp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức 
thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Sửa đỗi, bổ sung

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chánh Thanh tra Bộ phối hợp với 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
xem xét, quyết định./.


