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GIỚI THIỆU CHUNG
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST1) được thành lập
theo Quyết định số 1273/QĐ-TĐC, ngày 05 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Bộ máy tổ chức và lĩnh vực
hoạt động được quy định trong “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng 1”, ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ - TĐC, ngày 22
tháng 4 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trung
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng 1:
- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng và tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực:
Giám định, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá
trình theo yêu cầu hoặc chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực đo lường, thử nghiệm, giám định, chứng nhận,
bảo trì và sửa chữa các phương tiện đo theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệm, các tổ
chức và cá nhân.
- Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ
thống đo theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn các sản phẩm, hàng hóa, vật liệu,
cấu kiện, công trình.
- Tổ chức thực hiện việc khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực
trang môi trường.
- Tiến hành giám định sản phẩm hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền sản
xuất, chuyển giao công nghệ và chất lượng công trình xây dựng.
- Tổ chức kiểm định an toàn công nghiệp; các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu về
an toàn.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Trụ sở chính: Nhà E, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.38360289 – Fax: 024.38361199
Cơ sở Nam Thăng Long: Lô B2-3-6a Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy
Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.32191002 – Fax: 024 32191001
Website: www.quatest1.com.vn - Email: thitruong@quatest1.com.vn

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn,
nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiến thức về hệ thống quản lý chất
lượng cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
- Tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng công trình, giám sát lắp đặt, chế tạo thiết bị.
- Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, tư vấn đổi mới
công nghệ. Tổ chức, nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
- Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đánh giá quy trình hàn, quy trình kiểm tra
không phá hủy (NDT), kỹ năng thợ hàn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ tư vấn quản lý dự án, đấu thầu, xây dựng
các giải pháp kỹ thuật, lập các dự án đầu tư và trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo
quy định của pháp luật.
- Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung ứng thiết bị thử nghiệm và các thiết bị kỹ
thuật khác.
- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh
vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quy định của pháp luật.
- Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp
luật.
CAM KẾT
Tất cả các hoạt động dịch vụ của Quatest 1 chỉ hoàn thành khi khách hàng nhận được
chứng chỉ hoặc chứng nhận tương đương.
Để nâng cao chất lượng phục vụ, thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của
khách hàng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thường xuyên tăng
cường cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại, coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên
môn và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Đồng thời Trung tâm luôn duy trì và cải tiến
Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021,
ISO/IEC 17065.
TRUNG TÂM KỸ THUẬT 1

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
BAN GIÁM ĐỐC

Phòng
Hành chính – Tổ chức

Phòng
Nghiên cứu – Phát triển

Phòng
Kế hoạch – Tài chính

Phòng
Hỗ trợ kỹ thuật

Phòng Quản trị Cơ sở
Nam Thăng Long

KHỐI NGHIỆP VỤ

KHỐI THỬ NGHIỆM

KHỐI ĐO LƯỜNG

Phòng nghiệp vụ
Cơ khí, Điện - Điện tử

Phòng thử nghiệm
cơ khí - Vật liệu xây dựng

Phòng đo lường Khối lượng

Phòng nghiệp vụ
Hóa chất, vật liệu xây dựng

Phòng thử nghiệm Điện - Điện
tử và hiệu suất năng lượng

Phòng đo lường Điện

Phòng nghiệp vụ
Thực phẩm, hàng tiêu dùng

Phòng thử nghiệm
Hàng tiêu dùng

Phòng đo lượng Cơ - Độ dài

Phòng Chứng nhận

Phòng thử nghiệm
Thực phẩm

Phòng đo lường
Nhiệt, Ấm, Hóa lý

Phòng thử nghiệm
Môi trường và Hóa chất

Phòng đo lường
Dung tích - Lưu lượng

Phòng thử nghiệm
Xăng - Dầu - Khí
Phòng thử nghiệm Không phá
hủy (NDT), An toàn công nghiệp
Phòng thử nghiệm
Vi sinh - GMO

PHÒNG THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ – VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phòng thử nghiệm Cơ khí – Vật liệu xây dựng là một trong những phòng thử nghiệm
đầu tiên của Trung tâm Kỹ thuật 1, cùng với sự phát triển của Trung tâm, phòng thử nghiệm
đi đầu trong việc kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc lĩnh vực Cơ
khí và Vật liệu xây dựng gồm: Vật liệu cơ khí, luyện kim, Vật liệu xây dựng (bao gồm cả
kim loại và phi kim loại), cấu kiện xây dựng, thiết bị công trình.
Phòng thử nghiệm Cơ khí – Vật liệu xây dựng đã được Văn phòng công nhận chất
lượng (BoA /VILAS) công nhận hệ thống quẩn lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC
17025 (Số hiệu Vilas 028).
 Lĩnh vực hoạt động:
‐

Thử nghiệm cơ tính vật liệu: Kéo, Uốn, Nén, Độ cứng, Độ dai va đập...

‐

Phân tích thành phần hóa học của kim loại và hợp kim (Bao gồm cả vàng và hợp kim
vàng).

‐

Khảo sát tổ chức Tế vi (micro), tổ chức thô đại (macro) của kim loại và hợp kim, mối
hàn kim loại.

‐

Thử nghiệm chuyên dùng cho các sản phẩm và chi tiết như: Thử tải, xác định cấp
bền Bu lông - đai ốc, thử độ bền cho xích, tời, dây cáp...

‐

Thử nghiệm áp lực ống kim loại, Sen vòi...

‐

Thử nghiệm chất lượng lớp phủ: Chiều dày lớp phủ, Độ bền bám lớp phủ, Thành
phần lớp phủ (bao gồm cả lớp phủ vàng trên bền mặt trang sức mỹ nghệ)...

‐

Thử nghiệm các sản phẩm về Vật liệu xây dựng: Cốt liệu cho vữa - bê tông, Xi
măng, Phụ gia khoáng cho Xi măng - Bê tông, Tấm trần thạch cao, Tấm sợi khoáng,
Bê tông, Gạch xây, Gạch - đá ốp lát, Sứ vệ sinh, Cửa nhựa lõi thép....

‐

Thử nghiệm môi trường cho các sản phẩm, chi tiết , linh kiện sử dụng trong các điều kiện
môi trường hóa chất, môi trường biển, nóng ẩm, và các môi trường khắc nghiệt khác.

‐

Đào tạo thử nghiệm viên theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

‐

Tham gia nghiêm cứu khoa học xây dựng phương pháp thử nghiệm, phương pháp
đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 Nhân sự: Phòng thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng hiện có 07 cán bộ và 01
cộng tác viên có Trình độ đại học và trên đại học đủ năng lực để vận hành, triển khai,
tiến hành thử nghiệm các sản phẩm thuộc các lĩnh vực đã nêu trên. Đồng thời, Đáp
ứng yêu cầu nghiên cứu thử nghiệm, kiểm tra các sản phẩm mới, yêu cầu của nhà sản
xuất, công trình… phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
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3. Nghnh, nghd kinh doanh:

1.

Ki6m tra vh ph6n tich k! thuflt:

7r20

Chi tit5t:

-

Ki6m tra, thfr nghiOm vd d6nh gi6 chdt lugng sAn phAm,
hdng h6a vir dich vp theo chi dinh cua co quan qu6n
nu6c c6 thAm quy6n;

-

ly

Nhe

Ki6m dinh phucrng ti6n do trong pham vi dugc c6ng nhQn;

Hi6u chuAn, ki6m tra vd d6nh gi6 cdc phuong tiQn do, hQ
th6ng do;

-

Chring nh6n s6n phAm, dich vp phir hqp ti6u chuAn vd c5c
,;.
quy chuAn k! thu6t;

- Tht nghi6m, dAnh gil, thdm dinh chdt lugng, k! thuQt, vQ
sinh, an tohn ctra sdn phAm, hdng h6a, dfch vp, vflt liQu, c6u
ki6n, dy 6n vdr c6ng trinh theo y6u c6u ctra c6c co quan qu6n

s5

rr

Mi

TGn nghnh ngh6

Iy, cdc doanh nghiQp, tO chirc

vd,

nghnh

cd nh6n;

Chung nhfln hQ th6ng quin ly chdt lugng hdng h6a, c6ng
trinh phu hqp ti6u chu6n vh quy chudn k! thupt;
DSnh gi5 quy trinh hdn, quy trinh ki6m tra hdn kh6ng ph6
huy (NDT), k! ndng thg hdn;

Ki6m tra an toin c6ng nghiQp, c5c lopi m6y, thi6t bi,vdt tu
).

I

c6 y6u c6u vO an tohn;
2.

Hopt dQng chuy6n m6n, khoa hgc vh c6ng nghe kh6c chua

7490

dugc ph6n viro ddu: Chi ti6t:

-

a

J.

Gi6m dinh thucrng mai

Kh6o s5t, d6nh grd cdc diAu ki6n k! thuQt, thgc trpng c6ng
r
:.
rA
nghe, chuyen giao c6ng nghQ vd an todn c6ng nghiQp, tu vAn
vi ddnh gi| chdt lugng c6ng trinh x6y dpg theo quy dinh:
quan trdc, ddnh gi6t6c dQng vd thpc trpng m6i truhng;
3313

Sria chira thi6t bi diQn tu vdr quang hgc: Chi ti6t:

Cung cAp dich vp bAo tri, b6o .drA"g vh sira chfra c6c phucrng
tiQn do, thi6t bi thu nghiQm, thi6t bi ky thu4t
4.

Nghi6n cuu vd ph6t tri6n thqc nghi0m khoa hgc tp nhi6n
thupt: Chi ti6t:

VA

ky

7210

Nghi6n cuu, ch6 tqo va cung clry c6c chuAn do lubng, mau
.7

chuAn vd cdc phuong tien do

,

.^ ,,

T6 chric thgc hiQn, nghiCn cuu tri6n khai iing dUng ti6n b0 khoa
hgc c6ng nghQ
5.

8532

Gi6o dpc nghA nghigp: Chi ti6t:

Dho tao, b6i dudng nghiQp vp chuy6n m6n k! thuat vA chAt
lu-o. ng, do lulng, thtr nghiQm, chuy6n giao c6ng nghe, c6c hQ
th6ng quin 1;i, c6ng cr,r quin ly ch6t lugng vd c6c nQi dung c6
li6n quan khdc
(Chi hopt dOng sau khi dugc co quan c6 thAm qry6, cho ph6p)

4. T6ng gi5 tri tiri sin dugc giao quin
doanh nghiQp: 24.486.372.888 el6ng

lj

vir sfr dung t4i thdi tli6m dnng kf

Biing chic: Hai maoi bin rj, b6n trdm tdm maoi sdu tri€u ba trdm bdy muoi hai
nghin tdm trdm tdm muoi tdm d6ng.
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Ho vd t6n:
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Sinh
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Loqi
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026066002265

S6:

Noi

10/05/1966
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DAn tQc:

Kinh
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Ve VI~C ban hanh Dleu l~ To clurc va hoat dQng
cua Trung tam Ky thu~t Tieu cbu§.n Do hrong Chfit IU'Q'ng1

TONG CUC TRUONG
TONGCVC Tmu CHUANDO LUONG CHAT LUQNG

Can cir Quyet dinh 86 08/20 19/QD-ITg ngay 15 thang 02 nam 2019 cua Thu
tu6ng Chinh phu v6 Quy djnh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc
cua T6ng C\1CTieu chuan Do hrong Ch~t hrong;
X6t dS nghi cua Vu tnrong Vu T6 chirc can
Ky thuat Tieu chuan Do hrong Ch~t hrong 1,

b9

va Giam d6c Trung tam

QVYETDJNH:
Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay la DiSu l~ T6 Ch"CIC
va hoat
dQng cua Trung tam Ky thuat Tieu chuan Do hrong Ch~t luong 1 true thuQc
T6ng Cl)CTieu chu§n Do luemg Ch~t lugng.
Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u h,rc thi haM kS tu ngay leY va thay thS
QuySt dinh 86 1373/QD-TDC ngay 27 thang 6 nam 2014 cua T6ng C\lCtruemg
T6ng C1.lCTieu chuk Do luemg Ch~t lugng quy dinh chuc nang, nhi~m V\l,
quYSnh~n va co c~u t6 chuc cua Trung tam Ky thu~t Tieu chu§n Do luemg Ch~t
lugng 1.
Di~u 3. V\l tru6ng V\l T6 chuc can bi), Giam d6c Trung tam Ky thu~t
Tieu chu~n Do luemg Ch~t lugng 1, Thu truemg cac dcm vi co lien quan chiu
trach nhi~m thi hanh QuySt dinh naY:ff
Nui nh~n:
- Nhu BiSu 3;

.

TONG CUC
. T IUONG

- B<)KH&CN d€ b/cao;
- LUlJ VT, TCCB.

1

BO KHOA

HOC vA CONG NGHB

TONG CUC TIEU CHuAN
DOLUoNG~HATLUQNG

CONG
. HoA xA HOI.

cau NGHiA

VIET
. NAM

DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Chuong I
CHUC NANG, N~M

Vl) VA QUYEN ~

Di~u 1. Vi tri va chtrc nang
1. Trung Him Ky thu~t Tieu chuan Do luang Chftt hrong 1 (sau day goi t~t
la Trung tam Ky thuat 1) la dan vi su nghiep cong l~p true thU9CTong CI,lCTieu
chuan Do luang Chftt hrong (sau day goi t~t la T6ng cue) co clnrc nang nghien
ciru, img dung khoa h9C va cung cip cac dich vu Icy thu~t trong linh Vl,ICtieu
chuan, do hrong, chit Iuong phuc vu quan 1;' nha nuoc va nhu c~u cua cac t6
chirc, ca nhan theo quy dinh cua phap luat.
2. Trung tam Ky thuat 1 co ten giao dich quoc tS la Quality Assurance and
Testing Center 1 (viSt t~t la QUATESTl).
3. Trung tam Ky thuat 1 co tu each phap nhan, co con' dftu, tai khoan tai
kho bac nha mroc va ngan hang theo quy dinh cua phap lu~t. Trung tam Ky
thuat 1 co tru sa chinh t~i Thanh ph6 Ha Ne)i.
·A 2 Nh'"
). h:;tn
Dleu.
l~m vl]. va, guyen
L Xay dl,Illg va t6 chuc triSn khai thgc hi~n kS ho~ch phat triSn va ho~t
de)ng dai h~n, ng~n h~n, hang nam eua Trung tam Ky thu~t 1.
2. DB xu§.t,tham gia xay d\ffig van ban quy ph~m phap lu~t, tieu chu§.nqu6c
gia, quy chu§.n kY thu~t qu6c gia va cac van ban kY thu~t lien quan; ph6i hgp th\Ic
hi~n chuc nang ph\lc V\l quan 1;' nha nuac trong ho~t d9ng thanh tra, kiSm tra vB
tieu chu§.n,do luOng, chftt lugng.
•

.

va

3. Th\Ic hi~n cac nhi~m V\l khoa h9C
cong ngh~ lien quan tai linh V\IC
tieu chu§.n, do luOng, chitt lugng va tiSn hanh cac ho~t d9ng danh gia S\Iphil hqp
trong cac 11nhV\IC:ChUng nh~n, gil:im dinh, kiSm dinh, thu nghi~m, kiSm tra
chftt lugng san ph§.m, hang hoa, dich V\l, qua trinh ... theo yeu c~u ho~c chi dinh
cua cac t6 chuc, ca nhan va co quan nh.a nuac co th§.m quyBn.
4. Nghien cUn triSn khai (mg d\lng tiSn be) khoa h9c va cong ngh~, xay
dl,Illg va triSn khai cac phuang phap, quy trinh: thu nghi~m, hi~u chu§.n, kiSm
dinh, giam dinh, phuang phap danh gia chftt lugng san ph§.m hang hoa, danh gia
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thir nghiem thanh thao va so sanh lien phong d6i voi hoat dQng thir nghiem, hieu
chuan,
5. Nghien ciru, chS tao va cung cfrp cac chuan do hrong, miu chuan, miu
thir, phuang tien do, trang thiet bi do luang, thir nghiem, ...thuoc pharn vi chirc
nang, nhiem vu cua don vi, theo quy dinh cua phap luat,
6. Cung c~p cac dich vu:

6.1 KiSm dinh, hieu chuan, thir nghiem, phe duyet m~u phuong tien do,
kiSm tra, danh gia cac phuong ti~n do, h~ thong do, theo quy dinh cua phap Iuat;
6.2. Thir nghiem danh gia ch~t hrong, an toan san pham, hang hoa, v~t lieu,
c~u kien, thiSt bi, cong trinh, hieu su~t nang hrong, san pham bien d6i gen va v~
sinh an toan thuc pham. Khao sat, quan tr~c, thu nghi~m, danh gia tac dQng va
th1JCtr~ng moi truOng;
6.3. Giam dinh san pham himg hoa, v~t li~u, c~u ki~n, thiSt bi, day chuySn
cong ngh~ san xu~t, ch~t luqng cong trinh. Khao sat, danh gia cac diSu ki~n Icy
thu~t, th1Jc tr~g cong ngh~, tu vftn xay dlJUg cac giai phap kY thu~t, d6i mai
cong ngh~;
6.4. Danh gia chUng nh~n cac H~ thfmg quan 1)" chUng nh~n san phAm,
hang hoa, dich V\l, qua trinh phil hqp tieu chuan, quy chuan kY thu~t;
6.5. Danh gia quy trinh han,
Qu6c tS

kY nang thq

han theo tieu chuan Vi~t Nam va

6.6. KiSm dinh kY thu?t an toan lao dQng: Cac lo~i may, thiSt bi, h~ th6ng
thiSt bi, v~t tu co yeu cfiu nghiem ng~t vS an toan; kiSm dinh chfrt luqng cong
trinh xay dlJUg;l~p d~t day chuy@n,cong ngh~.
6.7. Bao tri, sua chua, chS t~o, l~p d~t, giam sat l~p d~t, cung ling thiSt bi,
chuySn giao cong ngh~. Tu v~n l~p cae dv an dftu tu trang thi~t bi phong thfr
nghi~m, do luang theo quy djnh cua phap lu~t;
7. Ph6i hqp vai C\lC Qwin ly chftt lugng san pham, hang hoa dS cung cftp
cac dich V\l trong lInh Vl,fCtieu chuk do luang chftt luqng ph\lc V\l quan ly nha
nuac theo yeu cfiu cua T6ng C\lCtruOng.
8. Tham gia dftu thfiu, kY k~t va th1JChi~n cac hqp d6ng dich V\l trong 1inh
V1JCtieu chuan, do luOng, chftt luqng, thu nghi~m, chuYSn giao cong ngh~ vai
cac t6 chuc va ca nhan trong va ngoai nuac theo quy dinh cua phap lu~t.
9. Thl),Chi~n vi~c dao t~o, b6i du5ng kiSn thuc chuyen mon, nghi~p V\l
trong Hnh Vl,fCkY thu~t vS tieu chuan, do luang, ch~t luqng; huang din thvc t~p
sinh theo yeu cftu cua ca.ct6 chuc, ca nhan.
1O. Hqp tac vai cac co quan, t6 chuc trong va ngoai ~nu6cvS cac nQi dung
lien quan dSn ho~t dQl1gcua Trung tam theo quy dinh cua T6ng C\lCva cua phap
lu?t;

11. Qmin ly cong chuc, vien chuc, nguai lao QQng,h6 so, tai chinh, tai san
va tai -li~ucua Trul1g tam theo phan c~p va theo quy dinh cua phap lu~t;
3

12. Thuc hi~n cac nhiem vu khac do Tfmg

C\lC

tnrong giao.

Churmg II

vA eRE DO..LAM VIEC

TO CWC BO. MAy
Di~u 3. Lanh d~o Trung tam
1. Trung tam

Ky thuat

Ky

thu~t 1

1 gem Giam d6c va khong qua 03 Ph6 Giam d6c.

2. Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 do T6ng C\lC tnrong b6 nhiem, miSn
nhiem va chiu trach nhiem truce T6ng C\lC tnrong va tnroc phap lu?t vS toan bQ
t6 chirc hoat dQng cua Trung tam.

:t,

3. Cac Pho Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 thuc hien nhiem vu chuyen
men giup Giam d6c phu trach mot s6 cong viec theo pharr cong cua Giam d6c,
chiu trach nhiem truce Giam d6c va tnroc phap lu?t vS nhimg nhiem vu diroc
phan congo Ph6 Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 do T6ng C\lC tnrong b6 nhi~m,
miSn nhi~m tren co
dS nght cua Giam'd6c.

sa

4. Trong tillOng hqp Giam d6c v~ng m~t, mQt Pha Giam d6c duqc Giam
d6c uy qU§Sn diSu hanh ho:;ttdQng cua Trung tam Ky thu?t 1, chiu tritch nhi~m
truac T6ng c\lc truang va truac phap lu~t vS vi~c diSu hanh cua minh, sau d6
bao cao Giam d6c.
I>i~u 4. CO'c§u

fA

chuc

1. Phong Hanh cWnh - T6 chuc.

sa

2..Phong Quim trt co
Nam Thang Long.
3. Phong K6 ho~ch - Tai chinh.
4. Phong H6 trQ'ky thu?t.
5. Phong Nghien cUu va Phat tri~n.
6. Phong Nghi~p V\l Co kill, f)i~n, £)i~n ill (gQi t~t la ph~mgNghi~p V\lI).
7. Phong Nghi~p V\lHoa chit, V~t li~u xay d\ffig (gQit~t la phong Nghi~p
V\l2). .
8. Phong nghi~p V\l Th\!,cphAm, Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Nghi~p
V\l3).
9. Phong C~Ung nh?n hqp chu§n, hqp quy (gQi t~t la phong ChUng nh?n).
10. Phong Thu nghi~m Co khi va V?t li~u x§.yd1,l'llg(gQi t~t la phong Thu
nghi~m 1).
11. Phong Thu nghi~m £)i~n, f)i~n ill, Hi~u suit nang luqng (gQi t~t la
phong Thu nghi~m 2).
12. Phong Thu nghi~m Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Thu nghi~m 3).
13. Phong Thu nghi~m Thvc ph§m (gQi t~t Ia phong Thu nghi~m 4).
14. Phong Thu nghi~m Moi truOng va Hoa chit (gQi t~t la phong Thi'r
nghi~m 5).
15. Phong Thi'r nghi~m Xang, D~u, Khi (gQi t~t la phong Thu nghi~m 6).
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16. Phong Thir nghiem Khong pha huy va An toan eong nghiep (goi t~t la

phong Thir nghiem 7).
17. Phong Thu nghiem Vi sinh va GMO (goi t~t Ia phong Thu nghiem 8).
18. Phong Do hrong Kh6i hrong (goi t~t la phong Do luong 1).
19. Phong Do IUOngDi~n (goi t~t Ia phong Do IUOng2).
20. Phong Do IUOngCava D9 dai (goi t~t la phong Do IUOng3).
21. Phong Do hrong Nhiet, Am, Hoa ly (goi t~t la phong Do luang 4).
22. Phong Do hreng Dung tich - Luu luong (goi t~t la phong Do IUOng5).
Giam d6c Trung tam K5' thuat 1 duoc thanh l~p Hoi d6ng Khoa hoc dS tu
vftn cho Giam d6c vS cac vftn dS lien quan dSn hoat dong nghien ciru khoa h9C
va dao tao cua Trung tam. Chirc nang, nhiern vu, quyen han, t6 chirc va heat
dQng cua HQi d6ng Khoa h9C do Giam d6c Trung tam K5' thu~t 1 quy dinh.
Giam d6c Trung tam K5' thu~t 1 co trach nhi~m quy dinh ql thS chuc
nang, nhi~m Y\l-, qUYSnh~n cua cac don vi thuQc Trung tam. Vi~c thanh l~p, sap
nh~p, chia tach, giai thS cac dan vi thu9C Trung tam do T6ng Cl,lCTruOng quySt
dinh tren cO' dS nghj cua Gicim d6c Trung tam K5' thu~t 1 va Vv hUOng Vl,l
T6 chuc can b(>.
.

sa

Giam dBc Trung tam K5' thu~t 1 b6 nhi~m, miSn nhi~m cftp truOng, c§.p
pho cac don vi thuQc Trung tam theo quy dinh vS phan cftp quan ly can b(>cua
T6ng Cl,lCva quy dinh cua phap lu~t.
f)i~u 5.•Nhan

Il}"C

cua Trung tam

1. Cong chuc, vien chuc;
2. Lao d9ng hqp d6ng.
3. C(>ngtac vien.
f) leu
.A
6. Ch. Ae UQ
_,." I'
."
am vu;c
1. Trung tam K5' thu~t 1 lam vi~c theo chS d<)thu truOng.
2. Thu truOng cac dan vi trvc thu9c Trung tam chiu trach nhi~m truac
Giam d6c Trung Himva truac phap lu~t vS nhi~m V\l duQ'cgiao.
3. Trung tam K5' thu~t 1 th\lc hi~n ch8 d9 lam vi~c, quan h~ cong tac vai
cac dan vi thu9c T6ng Cl,lCtheo quy chS lam vi~c cua T6ng Cl,lCva cac quy dinh
khac co lien quan.
4. Trung tam K5' thu~t 1 co trach nhi~m ph6i hqp vai cac cO'quan, t6
chuc, ca nhan ngoai T6ng Cl,lCco lien quan theo quy dinh trong vi~c th\lc hi~n
chuc nang, nhi~m Vl,lduQ'cgiao.
Chu'O'ng ill

'.. QuAN LY TAl CHiNH, TAl sAN
f)i~u 7. Ngu6n tbu
1. Ngu6n do ngan sach nha nuac c§.pdS th\lc hi~n nhi~m
thAm qUYSnphe duy~t.

Yl,l

duQ'c c§.pco
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2. Nguon thu tir hoat u9ng sir nghiep cua Trung tam.
3. Nguon tai tro, vien tro, qua bieu, tang cua cac t6 chirc, ca nhan trong va
ngoainuac
4. Ngudn thu khac theo quy djnh cua phap Iuat,

Di~u 8. Cac khoan chi
1. Chi hoat d9ng thirong xuyen
2. Chi cac 'ho~t dong dich
d6ng ua:Icy k§t.

V1,l

tu v&n, dao t(;10va nghien ciru theo cac hop

.

3. Chi tiSn luang, tiSn cong va thu nhap tang them.
4. Chi thirc hien nhiem

V1,l

dtroc giao.

5. Cac khoan chi khac thee Quy chS chi tieu noi b9 cua Trung tam va cac
quy dinh khac cua phap lu?t.

Di~u, 9. Ch~

d9 quan

If tai chinh, tai san

1. Trung tam Ky thuat 1 duoc ap dung co chS quan ly tai chinh d6i voi t6
chirc khoa hQCva cong nghe cong I?p thee quy dinh cua phap lu?t.
2. Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 c6 trach nhi~m quan ly, su d\lllg hi~u
qua ngu6n tai~chinh, tii san eua Trung tam; thvc hi~n nghta V1,l n9P ngan sach
Nha nuac; tnch l?p cac quy va th\Ic hi~n chS d9 kS toan, tai chinh thee quy dinh
cua phap lu?t.
ChuO'ng IV

DrnU

KHoAN THI IIANH

Di~u 10. Trach nhi~m thi hanh
1. Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 ph6i hqp vai V\l truOng V\l T6 chuc
can b9 t6 chuc th\Ic hi~n DiSu I~ nay.
:~

2. Vi~c sua d6i, b6 sung DiSu 1~nay do Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 ij~\~~~\\
ph6i hgp vai Vv truOng
T6 chuc can b<)d~ nghi T6ng C\lCtruOng T6ng C\lC.t1;1)! II
Tieu chuan Do h.rang Chat luqng xem xet, quyet dinh.!.
,
~., ...."' ,.,
7

yv
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BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH CỦA CÁC BỘ NGÀNH
Quyết định
số

Ngày ban
hành

1

337/TĐCHCHQ

7/2/2018

2

2404/TĐCHCHQ

24/8/2018

3

452/TĐCHCHQ

25/02/2020

4

2390/TĐCHCHQ

28/7/2020

5

846/QĐ-TĐC

04/5/2021

6

1592/QĐ-

27/9/2018

STT

Cơ quan
Trích yếu
ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp
đa nganh trong lĩnh vực:
- Cơ, không phá hủy (NDT)
- Vật liệu xây dựng
Bộ KHCN - Điện - Điện tử (An toàn; Hiệu suất; Tương thích điện từ)
TĐC
- Hóa học (Thành phần hóa học của sản phẩm; Chất; Môi
trường)
- Sinh học (Vi sinh - GMO; Dược phẩm; An toàn sinh học)
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm đối với
tổng hợp đa nganh trong lĩnh vực:
- Cơ, không phá hủy (NDT)
Bộ KHCN - Vật liệu xây dựng
TĐC
- Điện - Điện tử
- Hóa học
- Sinh học
Số đăng ký: 72/TN-TĐC/L2
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng
Bộ KHCN hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu
TĐC
xây dựng, Sinh
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thử nghiệm đối với tổng
Bộ KHCN hợp đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu
TĐC
xây dựng, Sinh
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng
Bộ KHCN trang sức, mỹ nghệ (bằng phương pháp huỳnh quang tia X) theo
TĐC
quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2014
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ KHCN Quyết định chỉ định thử nghiệm, chứng nhận, giám định chất

STT

7

Quyết định
số
TĐC

437/QĐ-TĐC

310/GCNBXD

1

918.2020/QĐVPCNCL

Ngày ban
hành

Cơ quan
ban hành
TĐC

Trích yếu

lượng đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành
do Bộ KHCN ban hành gồm:
• Xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học
• Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
• An toàn đồ chơi trẻ em
• An toàn thiết bị điện, điện tử
• Thép làm cốt bê tông
• Khí dầu mỏ hóa lỏng
• Tương thích điện từ với thiết bị điện và điện tử gia dụng và
các mục đích tương tự
Quyết định chỉ định thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan
đến an toàn, sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa
Bộ KHCN nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công
19/3/2020
TĐC
nghệ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa
học và Công nghệ ban hành và quy định của pháp luật hiện hành
liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Bộ Xây dựng chỉ định
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên
22/12/2020
Bộ Xây dựng
ngành xây dựng
Mã số PTN: LAS-XD 1893
Văn phòng công nhận chất lượng BoA đánh giá và công nhận
Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1
Văn phòng công (PTN Cơ khí và Vật liệu xây dựng) phù hợp theo ISO/IEC
26/11/2020
nhận chất lượng 17025:2017
BoA
Lĩnh vực công nhận: Cơ, Hóa
Mã số: VILAS 028

DANH SÁCH NHÂN SỰ
STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Phó Phụ trách phòng

Kỹ sư Điện tử viễn thông

1

Nguyễn Văn Minh

2

Lê Thanh Tâm

Thử nghiệm viên

Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

3

Nguyễn Cảnh
Quang

Thử nghiệm viên

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật cơ khí

4

Trần Kiên Trung

Thử nghiệm viên

Kỹ sư Vật liệu học

5

Đặng Thành Lê

Thử nghiệm viên

6

Nguyễn Văn Toại

Thử nghiệm viên

7

Phạm Xuân Hải

Thử nghiệm viên

Thạc sĩ Kỹ thuật xe máy
quân sự, công binh
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật
Vật liệu xây dựng
Kỹ sư Cơ khí chính xác và
quang học

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tên thiết bị
Thiết bị phân tích thành phần hoá học bằng phương pháp quang phổ phát xạ ARL 3460
Thiết bị phân tích thành phần hoá học bằng phương pháp quang phổ phát xạ
Bruker - Q8 Magellan
Thiết bị phân tích thành phần hóa học Horiba GD - Profiler 2
Máy thử vạn năng (kéo, nén, uốn - STIB - 200/100W, UIB - 1000/W)
Máy thử vạn năng (kéo, nén, uốn - SAN – SHT 4260)
Máy thử vạn năng INSTRON - 30kN
Thiết bị đo độ cứng đa năng INDENTEC
Thiết bị đo độ cứng đa năng HP - 250
Thiết bị đo độ cứng Viker FRANK
Máy đo chiều dày lớp phủ và phân tích vật liệu XDV - SDD
Thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng
Máy thử độ dai va đập PS30
Tủ lạnh sâu dùng cho chuẩn bị mẫu thử độ dai va đập PMM - 0450
Thiết bị đo độ cứng cầm tay PCE - 900
Thiết bị đo độ cứng cầm tay TH 130
Máy đo chiều dày lớp phủ trên nền từ và không từ MINITEST 2100
Máy đo chiều dày lớp phủ trên nền từ và không từ Posi Tector 6000
Máy dò cốt thép (Profometer)
Máy đo độ bám dính lớp phủ trên nền thép POSITEST
Kính hiển vi kim tương LEICA DFC 290
Súng bắn bê tông - C181/F; N/34
Máy nén bê tông - ADR 2000
Thiết bị thử áp lực 150kG/cm2
Cân kỹ thuật ACH - 30, Cân kỹ thuật Bel - L5202, Cân kỹ thuật Metller Toledo
XP - 205
Thiết bị xác định độ bóng
Thiết bị xác định độ cứng màng sơn
Tủ sấy (0 ÷ 300oC)
Lò nung Nabertherm 1100oC
Thiết bị chân không và hệ thống hút chân không
Panme hiện số (Mitutoyo)
Thước cặp hiện số (Mitutoyo)
Thiết bị đo nhiệt độ - độ ẩm (Ther - Hygrometer)
Lực kế 2000 Kg
Thước cặp Mitutoyo (0-300)mm, (0-450)mm, (0-1000)mm
Thước cuộn ST10 - 50

DANH MỤC MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tên công trình

Nội dung

Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Giám định chất lượng ray P50 và phụ
Hòn Gai - Cái Lân
kiện đồng bộ
Thay thế Ray và sửa chữa tuyến
Kiểm tra chất lượng ray P43
đường sắt Bắc Nam
Kiểm tra chất lượng ray P50 và phụ
Thay thế ray và sửa chữa đường sắt
kiện đồng bộ
Thay thế ray và sửa chữa tuyến đường
Kiểm tra chất lượng ray P43
sắt Bắc Nam
Thay thế ray và sửa chữa tuyến đường
Kiểm tra chất lượng ray P43
sắt Bắc Nam
Thay thế tâm ghi và sửa chữa tuyến
Kiểm tra chất lượng tâm ghi và lưỡi ghi
đường sắt Bắc Nam
Thay thế tâm ghi và sửa chữa tuyến
Kiểm tra chất lượng tâm ghi và lưỡi ghi
đường sắt Bắc Nam
Kiểm tra chất lượng Đinh đường, Căn
Thay thế phụ kiện đường sắt Bắc Nam
sắt, Cóc ômêga, Vòng đệm, Căn nhựa
Thử nghiệm chất lượng Ray P50, Phụ
Duy tu bảo dưỡng thường xuyên
kiện nối Ray: Lập lách, Bulông mối,
tuyến đường sắt Bắc Nam
Đai ốc, Vòng đệm.
Kiểm tra cơ tính vật liệu; Siêu âm, chụp
Nhà máy Xi măng Bút Sơn
X-Ray mối hàn
Công trình Nhà máy Xi măng Thăng Giám định vật liệu, thử cơ tính vật liệu,
Long - Quảng Ninh
bu lông đai ốc, kiểm tra NDT mối hàn
Công trình Nhà máy Xi măng Hạ Thử cơ tính vật liệu, bu lông đai ốc,
Long - Quảng Ninh
kiểm tra NDT mối hàn
Thử cơ tính vật liệu, bu lông đai ốc,
Nhà máy Xi măng Thái Nguyên
kiểm tra NDT mối hàn
Thử cơ tính, thành phần hoá học vật
Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
liệu
Thử cơ tính, thành phần hoá học vật
Thủy điện Na Hang Tuyên Quang
liệu, chụp X-Ray, siêu âm mối hàn
Thử cơ tính, thành phần hoá học vật
Thủy điện Bản Vẽ - Nghệ An
liệu
Thử cơ tính, thành phần hoá học vật
Thuỷ điện EAKRONG ROU
liệu
Công trình Trung tâm Hội nghị Quốc Thử cơ tính, thành phần hoá học vật
Gia
liệu, Chụp X – Ray, siêu âm vật liệu
Thử cơ tính, thành phần hoá học vật
Công trình Toà nhà Bộ Công An
liệu, Chụp X – Ray, siêu âm vật liệu
Thử nghiệm mẫu thợ hàn và qui trình
Nhà máy đóng tàu Nam Triệu
hàn

Địa điểm
Việt Nam
Việt Nam
Vũ Hán,
Trung Quốc
Phanxihoa,
Trung Quốc
An Sơn,
Trung Quốc
Hà Nội
Đà Nẵng
Hà Nội
Việt Nam
Hà Nam
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Thái Nguyên
Hải Dương
Tuyên Quang
Nghệ An
Miền Trung
Hà Nội
Hà Nội
Hải Phòng

TT

21
22
23
24

Tên công trình

Nội dung

DA Trung tâm TM và nhà ở căn hộ
Xây lắp điện 1
DA Chung cư cao cấp HH2 - Khu
ĐTM Dương Nội - Hà Đông
DA Chung cư cao tầng CT3 - Cổ
Nhuế - Từ Liêm
DA Tòa nhà chung cư, dịch vụ TM số
3 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu các hệ thống đường ống
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu các hệ thống đường ống
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu các hệ thống đường ống
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu các hệ thống đường ống
Thử nghiệm chất lượng vật liệu thép
xây dựng, Thép hình, Ống thép, Tôn
mạ, Hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu đường ống.
Thử nghiệm chất lượng vật liệu thép
xây dựng, Thép hình, Ống thép, Tôn
mạ, Hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu đường ống.
Thử nghiệm chất lượng vật liệu thép,
Tôn mạ màu.
Thử nghiệm chất lượng vật liệu thép
Thép hình, Thép Không gỉ, Ống thép;
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu đường ống.
Thử nghiệm chất lượng vật liệu thép
xây dựng, Thép hình, Ống thép, Tôn
mạ, Hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Thử nghiệm chất lượng mối hàn, vật
liệu đường ống.

25

Vinhome Ocean Park

26

Vinhome Smart City

27

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

28

Hệ thống Thuỷ Lợi Cái Lớn – Cái Bé

29

Vinhome West Point

30

Đường sắt Tuyến Hà Nội – TP. Hồ Thử nghiệm chất lượng Ray P50 và Phụ
Chí Minh
kiện nối giữ đồng bộ.

Địa điểm
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Bình Thuận
Đồng bằng
sông Cửu
Long

Hà Nội

Hà Nội, Hải
Phòng, Nam
Định, Thừa
Thiên Huế,
Đà Nẵng,
Quy Nhơn,
TP. Hồ Chí
Minh

