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KẾT LUẬN THANH TRA 

về đo lường  

 

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

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;  

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Bình Thuận;  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Đoàn thanh 

tra theo Quyết định số 45/QĐ-CCTĐC ngày 26/10/2018 của Chi cục trưởng Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận về việc thanh tra đo lường  đối với 

Điện lực Hàm Tân thuộc Điện lực Bình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Bình thuận kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung. 

Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-CCTĐC ngày 

26/10/2018 về việc thanh tra đo lường đối với Điện lực Hàm Tân thuộc Điện lực 

Bình Thuận; tiến hành thanh tra các nội dung thanh tra và thực hiện trình tự các 

bước theo kế hoạch được phê duyệt. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh.  

- Điện lực Hàm Tân (Điện lực) đang sử dụng 49.413 công tơ điện (gồm:  

39.660 công tơ điện 1 pha cảm ứng; 8.406 công tơ điện 1 pha điện tử; 94 công tơ 

điện 3 pha cảm ứng; 1.253 công tơ điện 3 pha điện tử); 2.862 biến dòng đo 

lường (TI), 171 biến áp đo lường (TU). Các phương tiện đo này được kiểm định 

bởi Công ty thí nghiệm điện Miền Nam, Trung tâm thí nghiệm điện Bình Thuận 

và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận. 

- Điện lực đang sử dụng 08 công tơ chuẩn (05 công tơ chuẩn cầm tay 1 pha 

và 03 công tơ chuẩn cầm tay 3 pha) được hiệu chuẩn bởi Viện Đo lường Việt 

Nam (ĐK 05) và có ngày hiệu chuẩn đề nghị lần tới tháng 6/2019 và tháng 

7/2019. 

- Tính từ tháng 01/2018 đến hết tháng 9/2018, Điện lực đã thực hiện thay 

thế 7.649 công tơ điện 1 pha (kế hoạch năm 2018 là 7.649) và 711 công tơ điện 

3 pha đến hạn kiểm định (kế hoạch năm 2018 là 711); 205 TI (kế hoạch năm 

2018 là 205) và 18 TU (kế hoạch năm 2018 là 18). 



2 

 

- Điện lực có kế hoạch và triển khai thực hiện việc thay thế công tơ điện, 

TU, TI đến hạn kiểm định theo từng tháng trong Quý IV/2018 và 6 tháng đầu 

năm 2019 (Kế hoạch số 857/ĐLHT-KD ngày 26/9/2018); 

- Về giải quyết thắc mắc của khách hàng liên quan đến phương tiện đo: 9 

tháng đầu năm 2018, Điện lực nhận được 24 trường hợp yêu cầu kiểm chứng 

công tơ điện của khách hàng liên quan đến số lượng điện phát sinh tăng (19 

trường hợp tại thị xã La Gi; 05 trường hợp tại huyện Hàm Tân), Điện lực đã tiến 

hành kiểm tra và giải quyết tất cả các yêu cầu này, không có trường hợp khiếu 

nại nhiều lần, buộc Điện lực phải thay công tơ mới. 

- Kiểm tra 100 hồ sơ khách hàng (50 khách hàng sử dụng công tơ điện 1 

pha, 50 khách hàng sử dụng công tơ điện 3 pha), Điện lực tổ chức thay thế công 

tơ đúng quy định, không để công tơ điện quá hạn kiểm định.  

- Kiểm tra ngẫu nhiên 80 công tơ điện (69 công tơ điện 1 pha; 11 công tơ 

điện 3 pha) tại thị trấn Tân Nghĩa, Tân Minh, xã Tân Xuân, Tân Thắng, Thắng 

Hải huyện Hàm Tân và các xã Tân Hải, Tân Bình, Tân Tiến, phườngTân An thị 

xã La Gi.Tất cả các công tơ điện trên có chứng chỉ kiểm định phù hợp quy định 

và còn hiệu lực.  

3. Kết luận. 

Điện lực Hàm Tân chấp hành đầy đủ các nội dung quy định theo Điều 7, Điều 

38 và Điều 43 của Luật Đo lường, cụ thể: 

- Quản lý tốt các chuẩn đo lường, còn tem, chì niêm và giấy chứng nhận kiểm 

định còn nguyên, chuẩn đo lường còn hiệu lực kiểm định. 

- Quản lý công tơ điện  phù hợp quy định, không có trường hợp bị mất dấu 

kiểm định, công tơ điện gắn trên lưới còn hiệu lực kiểm định. 

- Thực hiện nghĩa vụ: Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khác hàng, giải quyết kịp 

thời các thắc mắc, phản ánh của khách hàng, không có trường hợp phản ánh nhiều 

lần. 

- Có xây dựng kế hoạch thay thế phương tiên đo năm 2018 và triển khai thay 

thế định kỳ 100% theo kế hoạch; đã xây dựng kế hoạch năm 2019. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): Không.  

5. Yêu cầu, kiến nghị : Không. 
 

Nơi nhận: 

- Điện lực Hàm Tân; 

- Công ty Điện lực Bình Thuận; 
- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, HSTTra, QLĐL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Thị Kim Ngân 
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