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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.
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- 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.
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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 Điện - Điện tử và Hiệu suất năng lượng
Phòng Thử nghiệm Điện – Điện tử và Hiệu suất năng lượng được thành lập từ năm
1976 và nằm trong hệ thống các Phòng thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng 1 (QUATEST 1).
Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm: Đáp ứng các chuẩn mực và đã được
chứng nhận phù hợp với các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025
kể từ năm 1993 (Mã số công nhận: VILAS 028).
Phòng thử nghiệm có đầy đủ năng lực để triển khai, tiến hành các hoạt động thử
nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như: thử nghiệm an toàn điện, thử nghiệm hiệu suất năng
lượng, thử nghiệm tương thích điện từ đối với các sản phẩm điện, điện tử theo các yêu cầu
được qui định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, Quốc tế nhằm phục
vụ các yêu cầu quản lý nhà nước cũng như nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Các lĩnh vực hoạt động:
- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm điện gia dụng, điện tử tương tự:
✓ Thiết bị dùng trong gia đình: Bàn là điện, Thiết bị đun nóng chất lỏng (Nồi cơm điện,
ấm điện, nồi áp suất điện, máy pha cà phê…), Lò nướng điện (Lò nướng điện di
động, thiết bị nướng bánh mỳ, nồi chiên không dầu, vỉ nướng điện, bếp điện…), Bình
đun nước nóng có dự trữ (Bình nóng lạnh, máy lọc nước có chức năng làm nóng
nước), Thiết bị dùng để chăm sóc da và tóc (Máy sấy tóc, máy sấy khô tay, máy xông
hơi vùng mặt, thiết bị tạo nếp tóc…), Lò vi sóng, Bình đun nước nóng nhanh, Que
đun điện, Quạt điện, Máy giặt, Máy hút bụi, Máy xay, Bơm nước dùng trong gia
đình, Tủ lạnh, Điều hòa không khí.
✓ Thiết bị công nghệ thông tin: Máy tính (Máy tính để bàn, Máy tính xách tay), Máy
in, Máy photocopy.
✓ Thiết bị nghe nhìn: Máy thu hình, Loa, Máy phát nhạc.
✓ Dụng cụ điện cầm tay: Máy mài, Máy cưa đĩa, Khoan.
- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm điện công nghiệp:

✓ Dùng cho lưới điện hạ thế: Dây cáp điện, Máy biến áp, Thiết bị đóng cắt, Ổ cắm,
Phích cắm, Aptomat, Tủ bảng điện, Ống luồn dây điện, Thang máng cáp, Phụ kiện
đường dây, Đồ bảo hộ lao động.
✓ Dùng cho lưới điện trung thế, cao thế: Cáp điện lực, Máy biến áp điện lực, Tủ điện,
Cầu dao, Cầu chì, Máy cắt, Thiết bị chống sét, Chuỗi cách điện, Sào cách điện, Mũ,
Găng, Ủng, Thảm cách điện.
- Thử nghiệm an toàn, tính năng cho các sản phẩm chiếu sáng:

✓ Đèn đường phố, Đèn giao thông.
✓ Đèn LED, Màn hình LED (quảng cáo, trang trí, thông tin...).

✓ Đèn huỳnh quang, Balat điện tử, Balat sắt từ, Bộ điều khiển đèn.
✓ Đèn sân khấu - trình diễn nghệ thuật.
✓ Đèn chiếu sáng công trình xây dựng: Sân vận động, lớp học, quảng trường, cầu hầm.
- Thử nghiệm, đánh giá an toàn đối với hệ thống lắp đặt điện:
✓ Hệ thống điện tòa nhà.
✓ Hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Thử nghiệm an toàn cơ bản đối với thiết bị điện y tế, hệ thống điện y tế:
✓ Máy thở, máy hút dịch.
✓ Giường bệnh (dùng điện).
- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng:

✓ Nhóm thiết bị gia dụng: Bóng đèn huỳnh quang Compact, Balát điện tử dùng cho
bóng đèn huỳnh quang, Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang, Bóng đèn
huỳnh quang ống thẳng, Quạt điện, Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh, Máy giặt gia dụng,
Máy thu hình, Nồi cơm điện, Bình đun nước nóng có dữ trữ, Đèn LED, Tủ giữ lạnh
thương mại.
✓ Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Màn hình máy tính, Máy in, Máy
photocopy, Máy tính xách tay.
✓ Nhóm thiết bị công nghiệp: Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, Máy
biến áp phân phối.
- Thử nghiệm tương tích điện từ (EMC):
✓ Các thiết bị điện và điện tử gia dụng: Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời, máy
khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh-tủ đá,
điều hòa nhiệt độ, bóng đèn có balat lắp liền, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy xay
thịt, máy ép trái cây, máy đánh trứng, lò vi sóng, bếp điện.
✓ Các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED.
- Thử nghiệm cao áp:
✓ Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp: đến 250kV
✓ Thử nghiệm xung (dạng 1,2/50μs): đến 600kV
- Thử nghiệm môi trường:
✓ Thử nghiệm mô phỏng các điều kiện khí hậu như: thử nghiệm nóng khô, thử nghiệm
nóng ẩm, thử nghiệm lạnh, thử nghiệm sương muối.
✓ Thử nghiệm va đập, thử nghiệm rung.
✓ Đo độ ồn, đo các thông số về rung động, vận tốc, gia tốc.
✓ Thử nghiệm, đánh giá khả năng chống lại nước xâm nhập đối với vỏ bảo vệ (Cấp bảo
vệ: IPX1 ~ IPX8).

✓ Thử nghiệm, đánh giá khả năng chống lại vật rắn xâm nhập đối với vỏ bảo vệ (Cấp
bảo vệ: IP1X ~ IP6X).
- Thử nghiệm cháy:
✓ Thử nghiệm nén viên bi.
✓ Thử nghiệm cháy bằng sợi dây nóng đỏ.
✓ Thử nghiệm ngọn lửa hình kim.
✓ Thử nghiệm cháy đứng, cháy ngang.
- Thử nghiệm khác:
✓ Thử nghiệm ắc quy dùng cho ô tô, xe máy.
✓ Thử nghiệm máy biến đổi đo lường (Máy biến dòng, máy biến điện áp kiểu cảm
ứng).
✓ Thử nghiệm vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện.
✓ Thử nghiệm mô đun quang điện (Tấm pin năng lượng mặt trời).
✓ Thử nghiệm cáp thông tin.
✓ Thử nghiệm cáp dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời.
✓ Đo suy hao cáp quang.
- Đào tạo & Tư vấn

✓ Đào tạo thử nghiệm viên.
✓ Tư vấn xây dựng Phòng thử nghiệm.
✓ Tư vấn kỹ thuật.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
*********************

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

BO

Q&
D W . ~ A
TRL~NG
BO KHOA HOC, CONG NGHE VA MOI ~ W N G V/v thanh lap Trung tbm ky thu@ Ti& chudn-Bo luhg-Chiit IU-
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BC) T R U ~ N G
BO KHOA MOC, CONG NGH@ VA M ~ TI R ~ ~ N G

- a-n ct?h'ghi d&~h&a

CMrih phi &'IS-CP ngay 02/Q?/I993v2 nbi- vy, q u y h
h312 va trs'ch nbim qudin If Nhi nu& cri.a Be, ro quan ngangB@;
- a - n c~?,Yghidhh &a Chinh pki d.22-CPnghy 22/HD993 vV nhiem c , guy&
h?n ~9ti5 chdc b@my cua Bo Khos hoq C 'nghe va M8i trwhg;
,Ykt d2 nghi cria cdc Sng Tdng ccc tru6n.g Tdng cuc Ti& chudn-Bo Imhg-Ch5t
lurnrg, Vc tnrri-ngVy To' ch2c rd a n k h hgc;

-

W lap Trung t&n .Q thu? !t'13it5uc h u h - Do l u h g - Chiit iUFg 1 (gqi tit la
Trung t9m Ky thu& 1) Mn ccr s6 cic phbng Thu nghem, cbc phong Do l u h g va
c6c phbng N@QJy cfir Trang ta;n Ti& chudn - Do luimg - CMt lingng khu
q c 1. Try sh bt! I@ t a m phd H i ndi.
Bi& 2: ~ i &
t8m ~Ky thuet 1 Lit d m vi sq ngOiep c6 thu. c6 tu c k h phip &An, c6 W
k h o b rieng vB c6 con d&x b6 @.a0djch c6ng tbc.
Bi& 3: Tnmg tam Ky tt;u$t 1 c6nhi@11vy chiah sau dAy :
1. Ti& hanh thir nghiem, ttdm Wh, d h h $6, g i h djnh chdt I u c g hing hob vh do
Iuirng phuc vy cho c6ng t i c quin iy nhi nudc ve tieu c h u h do lu-,
cM't l n c g
c b g nbu c k yeu &LI, qnin 19 I W ~
nu& ciia cic co quan Hii quan, MOi t r ~ h g .
@An 1 j @ QITO-ng,(38ng nghf;, Tu phap ... Ngo& ra drruc phep k&ai thac nimg
l?c do l u h g , tfi5 ngkem d6 p l y c JIU cic yeu ~311.c h cic ca sb sin xudt. k k h

Dib I : T

dom?..
'
-.7 Bio

q n k , sh d!~ng c h u h do l~tirngvi' ti&. hiti~h&&mdm c h ~ theo
h p h h clip
c i a Tocg cuc d6i ~ 6 Cbi
1 cvc Tie11 c f i l ~ h- ~Do i u h g - Ch&tluong Ahb,t h s
ph.6 lrqc th.~:QcTnrrtg umg, do'i v6i cic ca s6 s h xuat itkifih domh...
3. TLlxn gia xAy cd;fn.g tie:^ c:ll~:dxVic.i: s ~ a n("i'CVNjl Ti& c ! i ? l h Qu6c t6.
.*
-. i o chcic cdng rbc t56tlg tiz, dB.? :@. !lop fdc Qridc i6 ~ i . r ! @a b5x theo sy ph8n
,+

T7

-..,

c.h!lg cu;? 1&:xi i:n!:.

5. QuAn 19 &I bo, t&isin theo quy
Di& 4: Tdng e c Tieu chdn - Do luimg - Chgt luqng c6 trkh nhif:m xlay &ng D2n 1e
vG td cWc va hoaf dgng cia Tmng tam Ky thuet 1 d6 trinh Bg l$'dny+t va ban

himh-

Di& 5: Quygt @h c6 hien l ~ thc ngay w.
Bi& 6: Cic Ong Chi& VStn ph6ng, Vu k ~ h Vu
g To cMc C h b+ khoa hoe, Tdng cnc
t m h g T6ng q c Ti& chnh - Do l u h g - Chgt luqg c6 trich nhiem thi &
! AI
qlly6t d&h MY.

,

VA DAU TU
THANH pUO HA NQr
PHoNG oANc rY xrNn DoANH
SO KE HOACH

ceNG HoA xA ugr csu Ncni,q. vrET NAM
DQc lflp - TH do - H4nh phric

CHUNG NHaN OANC rV XIXH DOANH
TO CHUC KHOA HQC VA CoNG NGHP
Mf; s6: 0100111602
Ddng tq) tin ddu, ngdy t0 thdng 04 ndm 2008
Ddng lqt thay aAt mn th* 3, ngdy 05 thdng I I ndm 2018

crAy

1. TGn t6 chric khoa hgc vir cdng nghQ:
TCn tO chric khoa hgc vd c6ng nghe vi6t b6ng ti6ng Vi6t:

TRUNG rAnA rcY

rnUdr rmu

CHUAN Do LUoNG

TCn t6 chirc khoa hoc vd cdng nghe vi6t
ASSURANCE AND TESTING CENTER 1
TCn t6 chirc khoa hoc vd c6ng nghe

bing tii5ng nu6c ngodi: QUALITY

vi}ttht; QUATEST1

2. Elia chi trB s& chinh z Sri A Hodng Quiic
Gidy, thdnh pnii na ]{oi, viil I'{am
DiQn

thoai:

cHAr LUqNG 1

024.38361399

Email : hanhchinh@,quates t I . com.vn

ViQt,

phadng NghTa Do, quQn Cdu

Fax:

Website:

024.38361 399

www.quatest I .com.vn

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.

5. TGn ccr quan chir quin: TOXC CUC TIEU CHUAN DO LUONG CHAT
LUQNG
Dia chi try sd chinh: SA S Hodng Qu6c ViQt, phadng I'{ghTa D6, quQn Cdu Giciy,
thdnh ph6 Hd
6. Nguoi

I{)i,

ViCt I'{am

tl4i diQn theo phip lu$t cfra t6 chrlc khoa hgc vir c6ng nghQ:

Chric danh:

Gidm dric

Ho vd t6n:

KIM DUC THU

Sinh

ngdy

Loqi

gie'y chimg th1rc c6 nh6n:

026066002265

S6:

Noi

10/05/1966

c6p:

Gi6i tinh: Nam

DAn tQc:

Kinh

Qu6c tich: Vi€t Nam

Cdn cudc c6ng ddn
.I

Ngdy cdp l3/8/2018

Cwc Cdnh sdt DKQL cu'tru vd DLQG

Ti dAn

,n

Noi ddng ky lrQ khAu thudng tru: Phdng 501-Bj, TT l,{ghia Tdn, phadng NghTa
Tdn, quQn Cdu Gidy, Hd N)i
Ch6 6 hi6n tqi: Phdng 50. -83, TT l{gh1a Tdn, phudng l{ghio Tdn, qudn Cdu Giiiy,
Hd rv1i.

Ph4m Thi Kim Tuy6n

BO KHOA HOC vA CONG NGHE
TONG cue rntu CHUA.N .
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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

Di~u 1. Vi tri va chtrc nang

Vl) VA QUYEN ~

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

2

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

C\lC

tnrong giao.

Churmg II

TO CWC BO. MAy

Di~u 3. Lanh d~o Trung tam
1. Trung tam

Ky thuat

vA eRE DO..LAM VIEC

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). .
V\l3).

8. Phong nghi~p V\l Th\!,cphAm, Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Nghi~p

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
5
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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.!.
,
~., ...."' ,.,
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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
*********************

NĂNG LỰC

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

2390/TĐCHCHQ

28/7/2020

4

1592/QĐTĐC

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)
Bộ KHCN - - Vật liệu xây dựng
TĐC
- Điện - Điện tử (An toàn; Hiệu suất; Tương thích điện từ)
- 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 hợp
Bộ KHCN - đa ngành trong lĩnh vực: Hóa, Cơ; Điện - Điện tử; Vật liệu xây
TĐC
dựng, Sinh
Số đăng ký: 72/TN-TĐC
Quyết định chỉ định thử nghiệm, chứng nhận, giám định chất 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
Bộ KHCN - do Bộ KHCN ban hành gồm:
• Xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học
TĐC
• 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

STT

Quyết định
số

5

2113/QĐTĐC

1

746.2020/QĐVPCNCL

Ngày ban
hành

Cơ quan
ban hành

Trích yếu

• Khí dầu mỏ hóa lỏng
• Tương thích điện từ với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các
mục đích tương tự
Thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật dầu nhờn động cơ đốt trong phù
hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc giá QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa
Bộ KHCN 16/11/2020
đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN; thử nghiệm sản phẩm, thiết bị
TĐC
sử dụng nước tiết kiệm theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng ban
hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019
Văn phòng công nhận chất lượng BoA đánh giá và công nhận
Văn phòng Quyết định và Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm Quatest1
công nhận
(PTN Xăng Dầu Khí) phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017
09/09/2020
chất lượng
Lĩnh vực công nhận: Hóa
BoA
Mã số: VILAS 028

DANH SÁCH NHÂN SỰ
STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tuấn Tú

Trưởng phòng thử
nghiệm

2

Dương Thị Thu
Thảo

Thử nghiệm viên

3

Chu Thị
Hường

Thử nghiệm viên

4

Vương Hoàng
Linh

Thử nghiệm viên

5

Lê Trung
Hiếu

Thử nghiệm viên

6

Phạm Sơn Tùng

Thử nghiệm viên

Học vị
− Bằng Đại học Khoa học Tự nhiên – Kỹ
sư Khoa học Môi trường
− Quản lý PTN theo TCVN ISO/IEC
17025:2001
− Khoá đào tạo về vận hành động cơ CFR
theo ASTM D 2699 và 2700
− Gasoline: Specifications, testing and
Technology
− Gasoline: Specifications, Testing and
Technology Instructor Training
− Kipeq Petroleum Quality Management
course for Foreigner
− Vận hành máy Xêtan do ROFA cấp
− Đại học Tổng hợp Hà Nội – Cử nhân
khoa học ngành Sinh học
− Toxicity Testing training workshop
− Training course on Quality control of
Laboratory tests
− Gasoline: Specifications, testing and
Technology
− Quản lý chất lượng PTN theo ISO/IEC
17025:2017
− Bằng Đại học Bách khoa Hà Nội – Kỹ sư
Thiết bị công nghệ Hóa học và Thực phẩm
− Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
và hiệu chuẩn
− Lựa chọn xác nhận giá trị sử dụng của
phương pháp
− Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC
17025:2005
− Bằng Đại học Bách khoa Hà Nội – Thạc
sĩ Kỹ thuật hóa học
− Quản lý chất lượng PTN theo ISO/IEC
17025:2005
− Bằng Đại học Bách khoa Hà Nội – Kỹ sư
Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu
− Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
và hiệu chuẩn
− Lựa chọn xác nhận giá trị sử dụng của
phương pháp
− Quản lý chất lượng PTN theo ISO/IEC
17025:2017
− Bằng Thạc sý kỹ thuật hoá học – Đại học
Mỏ - Địa chất
− Quản lý chất lượng PTN theo ISO/IEC
17025:2017

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
36
37
38

Tên thiết bị
Máy đo trị số Octane CFR F2U
Thiết bị chưng cất tự động, AD - 6
Thiết bị xác định áp suất hơi bão hoà, K11459
Thiết bị xác định hàm lượng nhựa, K33781
Thiết bị xác định độ ổn định oxy hoá, K10402
Thiết bị kiểm tra độ ăn mòn đồng, K25339
Thiết bị xác định hàm lượng chì và Lưu huỳnh, LAB - X 3500
Bộ dụng cụ đo tỷ trọng xăng, DO, FO
Thiết bị đo độ nhớt
Máy đo điểm chớp cháy cốc kín PMCC tự động
Thiết bị đo nhiệt độ đông đặc
Thiết bị xác định hàm lượng cặn carbon
Lò nung
Máy chuẩn độ KARL FISCHER - 787 KF
Thiết bị xác định hàm lượng tạp chất dạng hạt
Thiết bị xác định hàm lượng cặn bằng phương pháp chiết
Thiết bị xác định hàm lượng nước
Máy đo nhiệt trị - 6200
Thiết bị xác định Hydrocacbon thơm và Olefin
Cân phân tích
Tủ sấy
Tủ bảo quản hóa chất chống cháy nổ
Máy Sắc ký khí, Model 7890A
Máy trị số xetan, Model CFR-F5
Máy xác định hàm lượng lưu huỳnh tự động, Model TS-100V
Máy chuẩn độ điện thế tự động, Model: 848 titrino Plus
Máy cất nước
Máy Sắc ký khí – Model 7890A
Bộ dụng cụ xác định áp suất hơi của LPG
Thiết bị xác định nhiệt độ bốc hơi LPG và hàm lượng cặn cho LPG
Bộ dụng cụ xác định độ ăn mòn tấm đồng cho LPG
Thiết bị xác định hàm lượng nước tự do
Thiết bị xác định H2S trong LPG
Thiết bị xác định độ ổn định oxy hóa cho B5
Thiết bị chưng cất ở áp suất thấp
Thiết bị xác định tạp chất cơ học và nước trong dầu
Thiết bị sắc ký Ion - 881 IC
Thiết bị ổn định Oxy hóa bio diesel

STT
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Tên thiết bị
Thiết bị quang phổ hồng ngoại biến đổi - Nicolet IS 10 KBr
Máy sắc ký 7890
Thiết bị xác định Khối lượng riêng trong LPG
Máy Sắc ký khí – Model 7890A
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử
Thiết bị đo điểm chớp cháy cốc hở
Thiết bị xác định Hàm lượng nước vi lượng
Thiết bị xác định hợp chất thơm đa vòng PAHs
Lò Nung - Nabertherm
Cân phân tích - Quintix 224 - 1S
Thiết bị xác định độ tạo bọt trong dầu nhờn
Thiết bị chưng cất tự động ở áp suất khí quyển
Thiết bị xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng
Thiết bị xác định hàm lượng H2S
Thiết bị xác định hàm lượng CO2, AP-20S
Thiết bị xác định thành phần khí thiên nhiên
Thiết bị đo hàm lượng tạp chất, Model: MET ONE 3411
Thiết bị đo điểm sương
Thiết bị đo nhiệt trị, CWD2005
Bình lấy mẫu khí thiên nhiên, CP-2GM

