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1. GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (gọi tắt là Trung
tâm Kỹ thuật 1 hay QUATEST 1), là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ 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.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
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.
2. 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.
3. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra, đánh giá các phương tiện
đo, hệ thống đo theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn các sản phẩm, hàng hóa,
vật liệu, cấu kiện, công trình.
5. Tổ chức thực hiện việc khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động
và thực trang môi trường.
6. 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.
7. Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

8. 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.
9. Tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng công trình, giám sát lắp đặt, chế
tạo thiết bị.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung ứng thiết bị thử nghiệm và các
thiết bị kỹ thuật khác.
15. 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.
16. 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.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Kỹ thuật
Phòng TN Cơ khí - Vật
liệu xây dựng (TN1)
Phòng TN
Điện - Điện tử (TN2)
Phòng TN
Hàng tiêu dùng (TN3)
Phòng TN
Hóa thực phẩm (TN4)
Phòng TN Môi trường
và Hóa chất (TN5)
Phòng TN Xăng - Dầu Khí (TN6)
Phòng TN Không phá
hủy - An toàn CN (TN7)
Phòng TN Vi sinh
(TN8)
Phòng ĐL Khối lượng
(ĐL1)
Phòng ĐL Điện
(ĐL2)
Phòng ĐL Cơ - Độ dài
(ĐL3)
Phòng ĐL Nhiệt, ẩm,
hóa lý (ĐL 4)
Phòng ĐL Dung tích
(ĐL5)

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nghiệp vụ

Phòng
Hành chính Tổ chức
Phòng
Kế hoạch Tài chính
Phòng
Hỗ trợ kỹ
thuật
Phòng
Nghiên cứu
và Phát triển
Phòng
Quản trị Cơ
sở Nam
Thăng Long

Phòng NV Cơ khí,
Điện, Điện tử (NV1)
Phòng NV Hóa chất VLXD (NV2)
Phòng NV Thực phẩm,
hàng tiêu dùng (NV3)
Phòng Chứng nhận hợp
chuẩn, hợp quy (NV4)
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2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN
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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;
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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).

4

I~ • '. :-

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.!.
,
~., ...."' ,.,
7

yv

.,)~~~-~
....

'J;/
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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

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tt,r do - H~nh pbuc

BQ CONG THUONG

Ha Noi, ngay

2(j

thdng 8 nam 2017

GIA Y CHUNG NH~
DANG KY HO~T DONG TIIiJ' NGIII¥M
Can cir Luat ChAt hrong san pharn, hang h6a ngay 21 thang 11 nam 2007;
Can cu Nghi dinh s6 98/2017/ND-CP ngay 18 thing 8 nam 2017 cua Chinh
phil quy dinh chile nang, nhiem vu, quyen han va co e~u t6 chirc cua BQ Cong

Theong;
Can en Nghi dinh s6 107/2016/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 cua Chinh
phil quy dinh vB diSu kien kinh doanh djch V1,1 danh gia su phil hop;
Theo

dB nghi cua

Vu tnrong Vu Khoa hoc va Cong nghe, BQ Cong Thirong

chimg nhan:

1. Trung tam

Ky thuat

Tieu ehufuI Do luang Ch~t hrong 1.

/

Dia chi lien lac: 8 Hoang Quoc Viet, quan C~u Gi~y, thanh ph6 Ha NQi.
Dia chi Phong thir nghiem: 8 Hoang Quoc Vi~t, qu~ cAu Gi~y, thanh ,

Hft NQi.

..'

Di~n thoai: 02438360289.

·Jl~1

Fax: 0243.8361199.

Email: thitruong@quatestl.com.vn.

Va dang icy ho?t de)ng thir nghi¢rn d6i vai nganh C6ng Thucmg trong linh V\fC
thir nghi~m hi~~ su~t nang lUQllg d6i vai cae san ph~m n6i hm (chi ti~t trong ph1,l
I1,lCkern theo giay chUng nh~ nay).
2.

s6 dang Icy:

12.17.TN.

3. Gi~y chUng nh~n nay e6 hi~u h;re 5 nam k~ tU ngay

kYo

4. Be)Cong Thuang se ti~n hanh ki~m tra dinh leY ho?t dong thli ngruem thea
cae quy diM t?i Nghi dinh s6 107/20 16/Nf}-CP.I.
.
.
KT.

Not lZlt(il1:
- Nhu M\lc 1;
- Trang MOlT (dang thong bao);
---.-L~\l~KHCN.

I TRUNG TAM KY THU,A,T1 .

ICY

I ~/'

,

SO: ..2.JJ.J

I

1

DEN Ngay~;3(){%ljf.:..l_
Chuyen

~~~p
g&~

I

/)

L

{/~-

~~J.1'

BO TRUONG
TRUONG

PHV LVC DANH MVC cAc sAN pRAM HANG BOA
TRONG LiNH Vl/C THU NGm¥M
(Kem thea Gi6y chung nhcJnsa 3 3 13 IGCN-BCT ngay 2~th6ng 8 ndm 2017 cua eo truang
B(JC6ng Thuong)

TT

TO.en san
• p bAam

Chi tieu thir

bang boa

nghiem

Quy trlnh thir

Phuong phap thir
,

1.

N6i hoi

Thir hieu suat
nangluQl1g

TCVN 8630:2010;
AS:MEPTC4:2008

ngbi~m
TN7!QT/026

'.:

130 KI-TOA HQC vA

CONG NGHI;:

CONG
.' HOA xA HOI. CaD NGHIA VIET
. NAM

DQC I~p - T~I'do - Hanh phuc

Ha N¢)i, ngaJ!A;L.thang02]1am 2018

GIAy CHUNG NHAN
DANG KY HOAT
.. DONG KIEM DINH
.

Can ell' Nghi dinh s6 107/20 16/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 ella
Chinh phu quy dinh v~ dieu kien kinh doanh djch vu danh gia su phu hop;
Can ell' QuySt dinh s6 27/20141QD-TTg
ngay 04 thang 4 narn 2014 cua
Thu tuo-ng Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem V9, quyen han va co C~ll t6
clurc cua T6ng cue Tieu chuan Do luang Ch~t luong;
Xet d~ nghi cua Vu tnrong Vu Danh gia.hop chu~n va h9'P guy, T6ng cue
Tieu chu~n Do luong Ch~t IUQ'ng clnrng nhan:
1. Trung Him K5' thu~t Tieu chu5n Do hl'img Chflt luong 1
Dia chi:

S6 08 Hoang

Quoc Vi~t, C~u Gi~y, I-Ia N9i.

Di~n thoai: 0243,8360289

Fax: 0243, 8361199

E-mail: thitruong@g11atestl.com.vn

Da dang ky heat dong kiSm dinh d6i voi ding hop a« ng{lnh trong lTnh
v\rc kiJm tljnh chat /tl'()'J'lg san p/ulm, IUlflg hoa (chi tlit thea Ph~l hlc Jd!nz thea
giciy cJnt'l1g nh(m nay)
2.

S6 dang

ky: 02/KD - TDC.

kS t~r ngay kY./.Hr "

3. Gi~y cblmg nh~n nay c6 hi~u h,rc 05 n3111
No'i n/J(ll1:'
.'
- Trung ranl 1(5' thu?t Tieu eiluan
Do IlJ.ong Chat ilJ'Q'ng I;
"
o'C·
A.z b
- BO 1(1-10(,· ,N (ue Ie);
- LlI'u: VT, HCHQ.

tr. hQ4G
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(Ban hanh.kern theo Giay chung nhdn ctang ley hoat dongkiem dinh s6AM IT£)CI-ICI-IO ngaY,-l::l-thang{1l11am2018 cua Tong cue Tieu chudn £)0 luong Chat luang)
STT

Ten san phAm h~lllg hoa

Tieu chu5n/Phu'o'ng

phap ki~m dinh

1.

Binh chiu ap luc

QTKB: 07-20 16/BLBTB XH

2.

N6i hoi

QTKf):01-2016/BLDTBXH

.J.

"

Thang may c1i~n

QTKf) :21-20 16/BLBTBXH

4.

Thi2t

5.

Thang cuon
cho nguoi

6.

Pa lang dien

QTKf):09-20 16/BLDTBXH

7.

May van thang

QTKB: 19-20 16/BLBTB XH

8.

Thang may th11Y1ire

QTKD: 22- 20 16/B LDTBXI-I

cap treo V0-l1
chuyen nguoi

QTKB:3 0-20 16/BLBTBXH

10.

San nang dung dS nang
nguoi

QTKB: 12-20 16/BLBTBXH

11.

Xe nang hang Sil' dung
dQng co, co tai trong
nang tit 1.000kg trolen

Q'fKB: 17-20 16/BLBTBXI-I

12.

Thang may d,i~n khong
buorig may

QTKD:24-20 16/BLBTBXH

I".J.

Can

QTKB: 10-20 16/BLDTB XH

14.

C~u true, ~6ng true

QTKD :09-20 16IBLBTBXI-I

15.

Duong ong d~n hoi nuoc

QTKB: 04- 20 16/BLBTBXH

9.

hi nang

QTKf):09-2016/BLDTBXH

va

bang Uti

H~ thong

QTKD:25-20 16/BLBTBXH

I
,
?

tI1,lC

I"

'f
1

I,

va nuoc n6ng

I

16.

H~ thong lanh

QTKD:08-20 16/BLDTBXH

17.

N6i gia nhiet d~u

QTKD:02-2016/BLDTBXI-I

18.

H~ thong di~u chS t6n tni

QTKD: 03 -20 16/BLDTB XH

va nap khi
I
r

ang d~n

19.

H~ thong duong
1<.h1 y tS

20.

Chai chua khi cong nghiep

QTKD:06-20 16/BLDTBXH

2l.

Ban nang

QTKf):11-2016/BLDTBXH

22.

Pa lang xich keo tay

QTKD: 13-20 16/BLDTJ3XH

23. , Toi dien dung oS nang tai

QTKB: 14-20 16/BLBTBXH

24.

QTKD:05-2016/BLDTBXH

Teri di~n dung dS b§o tai

QTKB: 15-2016/BLDTBA'1-1

theo phuong nghieng

25.

TO'i tay

QTKJ): 16-20 16/BLDTBXH

26.

Xe nang nguoi

QTKB: 18-20 16/BLDTBXH

27.

V ~n thang nang hang

QTKB :20-20 16/BLDTBXH

28.

Thang

may

cho

hang

QTKD :23-20 16/BLBTBXH

(dumbwaiter)

29.

San biSu eli~n eli dong

30.

Tau

31.

H~ thong mang truot

lUQ11

QTKD:26-2016/BLBTBXH

cao t6c

QTKD:27-20 16/BLDTBXH
II

QTKD :28-20 16/BLDTBXI--I

Ghi chu: D6i voi cac san pham, hang h6a thuoc pharn vi dieu chinh cua Quy
chu~n ky thuat quoc gia lien quan va cac Van ban quy pham phap lu~t co lien
ta111Ky thuat Tieu chuan Do luorig Ch~t luong 1 phai
thuc hien thee cac guy oinll nay (mac ldli tll\IC lli?n ki6111dinll.~
quan

as quan 1y, Trung

2

!

a~:;==~~==ISlRYOfSClENCE~TE~HNOLOi:"'~
coila

~

~

~

~

~

~

~

IAN "PilliNG

N~

!

CIIATUft/116

BUREAUOFAJ:C8EPITATION(BoA)

,~~t~;i~a~~~f~~c~
~

~ Pheng thi nghi~m:
~
TRUNG TAM KY THUAT TIEU'CHUAN DO LUONG CHAT LUQNG 1
~
PHONG TOO NG~M
IO{(lNG PIL(HiIY VA AN TOAN CONG NGHIeP
TONG eve TIEU CHUAN' eo LUONG cHAt LUQNG

~
~
~
~

~ Laboratory;

b

~
~
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1
~ NON - DESTRUCTIVE TESTING (NDT) - INDUSTRIAL SAFETY INSPECTION DEPT
~
DIRECTORATE FOR STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
~ Dja cti~mPTNI Lab location:

~
~

~

I

~

sA 8 Hoang QuAeVi~t, qu~n ciu Giiy,m Nqi

~

di duq'c danh gia va phil hop cac yeu ciu ciia

~

has been assessedand found to conform with the requirements of

~

Field of Accreditation
KHONG PM HiJY; V~T LI:E:UxAY DVNG
Non- Destructive testing; Civil - Engineering

~

~

h
~

n
I ~

~

i

IS~~~~~::;~:n017

~

Mas6

~

Accreditation No

~

VILAS 028

~
I

,

~

(Direct
~
~

1

~
~

Ngayl Date oflssoe: 02/11/2020 (Annex of decision: 874.2020/QD-VPCNCL date 021)Jli020)
Hi~u 1\fCdIng nh~

~

e

I~

Period ofvaJidation: up to 06/05/2023

Hi~u h,1'cIAnd~ul Beginning of accreditation: 06/05/2011
~~C!!F.lO~C!v.JClCYXl~~~~~~~~~

~~
.

_

BO KHOA

HOC

vA

CQNG HoA xA H(H CHU NGIDA VItT NAM
DQc I~p - Tl}'do - Hanh phuc

CONG NGm

VAN PHONG
CONG NH~N CHAT LlfQNG
S6: 874.20201 QD-VPCNCL

Ha N<5i ngay 02 thang

1111(ll11-

2020.

QUYETI>JNH
V~ vi~c cong nh~n phong thi nghiem
GIAMI>OC
VAN PHONG CONG NH~N CHAT LUQNG
-

Can ctr Luat Tieu chuan va Qui chuan k.1 thuat ngay 30 thang 6 nam 2006;
Can elf Quyet djnh s6 26/2007/Qf>-BKHCN ngay 31 thang 10 nam 2007 ella BO tnrong
BO Khoa hoc va Cong nghe vb viec qui dinh t6 chirc va hoat dQI1g ella T6 chirc cong nhan;
Can.cir Quyet dinh s6 2058/Qf>-BKHCN ngay 23 thang 07 nan120 18 vb viec ban hanh Di6u I~
T6 chirc va Hoat dong Van phong Cong nhan Ch~t luong;
Theo d~ nghj ella Dean chuyen gia danh gia va Ban tham xet,

QUYETI>JNH
Di~u 1: C6ng nhan Phong thi nghiem:
TRUNG TAM KY THU~T TIEU CHUAN' DO LUONG CHAT LUQNG 1
PHONG THU NGHI-'::M KHONG

pHA nov VA AN TOAN

CONG NGHljJ:P

TONG CT)C TmU CBUAN DO LUaNG CHAT LU'QNG

phil hop theo ISO/IEC 17025:20 17 voi danh muc cac phep thir nghiern
kern theo Quyet dinh nay.
Di~u 2: Phong thi nghiem duoc mang 86 hieu: VILAS 028.
Di~u 3:

~
-

sa

Co
duoc danh gia;
HS danh gia;
Luu VT.

GIAM DOC
-

?

A

VUXUANTHUY

AF 04114

L§n ban himhlIsslIed No: 3.00

Soat xet/ngayl Revise.dldated:

Trang/page:

III

DANH Ml}C PHEP THU DVQ'C CONG NH~
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kem theo quyit dinh sb:
cua gidm.

R<I-~ .20201 QD - VPCNCL ngaycJ_ thong i1.niim 2020

abc

Viin phong Ciing

I1lt~11

Chat luung)

Trung tam Ky thD~t Tieu chuh Do luong Ch~t hf(;mg 1

Ten phong thi nghiem:

Phong thfr nghiem KhOng pha buy va An toan cong Dghi~p
Quality Assurence and Testing Center 1

Laboratory:

Non-destructive Testing (NDT) - Industrial Safety Inspection Dept.
CO' quan chu quan:

TAng Cl}C'I'ieu chu§n Do Iu'o'ngCh~t Im,rug

Organ ization:

Directorate for Standards, Metrology and Quality

Linh vue thi'r nghiern:

Khong pha hiiy (NDT); V~t li~u xay d.,ng; Co'

Field of testing:

Non-destructive Testing (NDT); Building material; Mechanical

Nguoi quan ly:

Kim Du-cTh",

Laboratory manager:
Nguoi co tham quyen

ky IApproved

signatory:

~
A

+-,

TT

H9 va tenl Name

1.

Nguy~n Minh ThU'

86 hieu/

Pham vi duoc k.il Scope

ION
~H~

,-VQl

Code: VILAS 028

Hieu luc cong

nMnl

Period of Validation:

Db IO~ IJ..W3

Via chi! Address: S&8 Hoang Qu6c Vi~t, phuong Nghia Do, qu~n C~lI Gj~y, thanh ph6 Ha Nqi

Dia diSmILocatio17:
D]a di~m 1: S6 8 Hoang Qu6c Vi~t, phu'o'ng Nghia Do, qu~n C~u Gi5y, Tp. Ha Nqi

D,a di~m 2: Lo 2-3-6A Khu CN Nam Thallg Long, P. Thl}YPhU'o'ng,Q. Bic Tir Liem, Tp. Ha NQi
Vi~n tho?il Tel: 024.37917346

£)i~n tho?il Tel: 024.37917346

E-mail:

E-mail: .teslllb7@tluatest}.c0I11.VI1

tes/ab 7@ttualesll.conz.JlIl

Linh vl}'cthfr nghi~m: KhOng pha buy (NDT)
AFL 01112

L~n ban hanhllssued No: 3.00

SoMxeUngay/Revised/dated:

Trang/Page: 1/8

DANH MVC PREP THU fHrQ'C CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
Field a/testing: Non-destructive

TT

Ten san phftm, v~t
li~u dm}'cthi'r/

Materials or
product tested

Testing (NDT)

Ten phep thu' CQ th~/

The name of specific tests

Gio'j han
•• dinh luons
• h'
(n~uco)/Pharn vi do

Limit of quantitation
(if anyl/range of
measu rement

Phuong phap thiJ'/

Test method

ISO 17636-1 :2013
TCVN 11758-1 :2016
Tlnr chup anh birc xa (x)
I.

Radiographic testing

ChiSu day xuyen
thtluiPenetrant
thickness
S75 mm

ASME BPYC.Y-2019Article 2
ASTME94-17
A WS Dl.1:2020
A WS D1,5:2015
ISO 17640:2017

2,

ChiSu day m6i
han/Weld thickness

Thir sieu am (x)

MBi him kim
Ioai

Ultrasonic testing

(6 ~ 200) rnm

TCYN 6735:2018
ASME Y - Article
4:2019
A WS DI.1:2020
AWS Dl.5:2015

Metal Welds

ISO 3452-1:2013
TCVN 4617-1:2018

Tht'r th§m th&u(x)

3,

-

Liquid penetrant testing

ASTM E165-18
ASME Y - Article
6:2019
ISO 17638:2016
TCVN 4396-1 :2018

Tlur nr tinh (x)
4.

Tlnr chup anh birc xa (x)
5.

6.

-

Magnetic particle testing

Radiographic testing

V~t li~.ukim loai
Metal materials

ASME V - Article
7:2019
Ch iSu day xuyen
thtluiPenetrant
thickness

ASME V - Article
2:2019

:::;75 nun

ISO 5579:2013

AFL 01112

Liquid penetrant testing

Magnetic particle testing/or
Ferromagnetic material

Lan ban hanh/Issued No: 3.00

TCVN 6111 :2009

ISO 3452-1 :2013

Thir tb§.m thtlu (x)

-

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

TCYN 4617-1 :2018
ASTM E165-18
[SO 9934-1 :2016

Tlur nr tinh v~t li~u s~t nr (x)
7.

ASTM E709-] 5

-

TCYN 4396-1:2018
ASTM E709-15

Trang/Page: 2/8
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DANH Ml)C PHEP TmJ DU<}C CONG NH~N
LIST OFACCREDITED

TESTS

VILAS 028

TT

Ten san phiim, v~t
Ii~u dU"Q"c
tbM

Materials or
product tested

Ten phep tbu' CI} th~/
The name of specific tests

Gio'j han djnh IU"Q"ng
(n~u co)/ Pham vi do
Limit of quantitation
(if anyt/range of
measurement

Phuong phap tbu';
Test method

EN 10160: 1999
Tlnr nghiem sieu

Ultrasonic examinationfor

8.

V~t Ii~u kim Ioai

ASTM A435-1 7

am v~t lieu ex)

ASTM A388-J 9

-

metal

ASTM A609-12(2018)

materials

ASME V - Article
5:2019

Meta/materials
Do chien day bang sieu

am (x)

Thickness measurement by
ultrasonic

9.

(0.127 - 508)

ASTM E797-15

mm
N~11tis/Ferrous:

Do chieu day lop phu bang plurong
phap nr (x)
10.

Measuring coating thickness by
Magnetic-Field methods

d6n/uplo 20 mm
N~n khong tUlNo17Ferrous:

TCVN 5878:2007

d~n/uplo 1600,..un

Lop phu

TCVN 2097:2015

Coating

18 TCN-04-92
DQ bam dinh ella 16p phu (x)

11.

ASTM E376-19

Adhesion of coating

D6n1upto: 250 urn

TCVN 4392: 1986
(pluroug phap kh~e
vach /Cross-cut
method)

AFL 01112

Lin ban hanh/lssued No: 3.00

SoM. xet/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 3/8

DANH MVC PREP TmJ DUQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
Linh vl!c thir nghi~m: V~t li~u xay dl!ng
Field of testing: Building material
Gio'j han dinh lu'g'ng

Ten san phiim. v~t li~u
du'g'c thu'/

Ten phep thu' c'.l th~/

TT
Materials or product

The 11.1Ime
of specific tests

tested

Thickness tolerance
KJlUy6t t~t ngoai quan

2,
-.

Kinh nBi

Visible defect

Clear float glass

D(> con g yen h

.),

Warping

lf~ s6 rruyen sang

4,

Light transniitance
Kinh mau hlip thu
nhj~t

Sai lech chieu day

5,

Khuyet t~t ngoai quan

6,

Heat absorbing tint
glass

Visible defect

8,

Visible defect
Kinh guong Mirror
glass

D(> cong venh
Warping
H~ s6 phan X? anh sang

9,

Light reflectance
Sai lech chieu day

10,

11.

12,

Thickness tolerance
Kinh phu phan

Quang
Solar reflective
coated glass

KJlUy~tt~t ngoai quan
Visible defect
BQ eong venh ella kinh nen
Warping of glass subtrate
H~ s6 phan X? birc X? ll1~ttroi
Solar reflectance

13,

Sai lech chieu day
14,

15,

16,

Kinh phang tBi
nhi~t
Heat treated flat
glass

Test method

ar anyj/range ol
-

TCVN 72]9:2018

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7219:2018

-

Thickness tolerance
Khuy~t t;fttngo?i quan
Visible defect

:D(> cong venh
Wmping

TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7219:2018

Thickness tolerance

Khuyet t~t ngoai quan
7,

Phuong phap tlifr/

Limit of quantitation
measu rement

Sai lech chieu day
1.

(n~u co)/ Pham vi do

-

>
TCVN 7219:2018

V
C
Cf
~

-'5

~
-

-

TCYN 7219:2018
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7219:2018

-A-F-L-O-l-/-12---L'~-n-b-an-h-an-h-/I-s-su-e-d-N-o-:-3-,O-O--S-o-M-x-'e-'t/-n-g-f1y-;-R-e-.y-is-e-dJ-d-at-e-d-:
---T-r-a-ng-fp-ag-e-:

-4/-8-----~

;)

DANH Ml}C PREP TmJ DUQC CONG NH~N
LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
Gio'i han djnh IU'Q'ng

Ten san ph~m, v~t li~u
dU'Q'cthu'/

Ten phep thir CI) th~!

TT
Materials or product

The name of specific tests

tested

(n~u co)! Pham vi do

Limit of quantitation
(if any)/rallge of

Surface stresses

D9 b~n pha vo' m~u
18.

Sample breaking testing

DO ben va d~p bi rei
19.

Ball drop impact resistance

DO ben va d?p con l~c
20.

Shot bag impact resistance
H~s6 truyen sang

21.

Light transntitance
H~ s6 phan

22.

23.

X~

anh sang

Light reflectance
Kinh ph~ng tBi
nhi~t
Heal treatedflat
glass

24.

H~s6 truyen birc xa mat troi
Solar transmittance
H~ s6 phan xa hue xa mat troi
Solar reflectance
H~s6 truyen birc xa nr ngoai

25.

Test method

measu rement

rr ng suat b@ mat (x)
17.

Ph uong pha p tM!

Ultraviolet transmittance

-

TCVN 8261 :2009
(ASTM C1279)

-

TCVN 7455:2013

-

TCVN 7368:2013

-

TCVN 7455:2013

-

TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003

H~ s6 h§.pthu nhiet l11?ttroi
(SHGC)
26.

Solar heat gain coefficient
(SHGC)
H~ s6 che nang (SC)

27.

Shading coefficient (SC)

-

-

Thermal transmittance (Uvalue)
Sai l~ch chiSu day

29.

30.

31.

Thickness tolerance

Kinb dan nhi~u 16'p
Khuyet t?t ngoai quan
kinh dan an
Visible defect
toan nhi~u lop

va

Laminated glass
and Laminated
safety glass

32.

AFL 01/12

D9 ben chiu nhiet dQ cao

-

Ball drop impact resistance

Lftn ban hal1hlTssued No: 3.00

SoM xetingay/ Revised/dated:

TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003

CBSEN 673:1998)
ISO 10292: 1994

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 7364-6:2018

-

TCVN 7364-4:2018

-

TCVN 7368:2013

Hight temperature resistance

D(> bSn va d~p bi wi

ISO 9050:2003

TCVN 9052:2013

H~ s6 truyen llhi~t(U-Value)
28.

TCVN 7737:2007

Trang/Page: 5/8
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DANH M\IC PHEP TmJ DUQ'C CONG N~

LIST OFACCREDITED TESTS

VILAS 028
Gio'i han
.. dinh Iuons
. e

Ten san ph~m, v~t (i~u
du'{)'cthfr!

(nliu co)! Pharn vi do

Ten phep thii' cl} th~!

TT
Materials or product

Limit of quantitation

The name of specific tests

(if anyt/range of

tested

-

Shot bag impact resistance
H~ 55 truyen sang

34.

-

Light transmitance
H~ s5 phan xa anh sang

35.

37.

38.

Laminated glass
and Laminated
safety glass

39.

-

birc xa 1111;1t troi

-

Solar reflectance
H~ s5 truyen birc xa tir ngoai

Ultraviolet transmittance
H~ s& h~p thu nhi~t l111;1t troi
(SHOC)

-

Low emissivity
coating glass

-

Thickness tolerance
Khuyet t~t ngoai quan

Visibledefect
Thickness tolerance
Khuyet t?t ngoai quan

45.
Kinh hqp
46.

Sealed insulating
glass

Visibledefect
Di€m strong

Dew point
D9 kintheo tac dong ella ehu
nhiet

47.

AFL 01/12

L~n ban hanh/IssuedNo: 3.00

TCVN 7737:2007

*=

(BS EN 673: 1998)

-

TCVN 7219:2018

-

TCVN 9808:20]3

-

TCVN 8260:2009

-

TCVN 8260:2009

-

TCVN 8260:2009

-

TCVN 8260:2009

ky

Leak test according to effect of
the heat cycle

SaM xet/ngay/ Revised/dated:

N

lU

ISO J 0292.:1994

Sai lech chi~u day

',1

]SO 9050:2003

TCVN 9502:2013

Sai Iech chieu day
44.

TCVN 7737:2007

ISO 9050:2003

Thermal transmittance (Uvalue)

43.

ISO 9050:2003

-

H~ s5 truyen nhiet (U-Value)

Kinh phu hire x~
th§p

TCVN 7737:2007

ISO 9050:2003

Shading coefficient (SC)

42.

ISO 9050:2003

TCVN 7737:2007

H~ 56 che nang (SC)

41.

TCVN 7737:2007

-

Solar heat gain coefficient
(SHGC)

40.

ISO 9050:2003

ISO 9050:2003

Solar transmittance
H~ s6 phan xa

TCVN 7737:2007

TCVN 7737:2007

H~ s6 truyen buc xa m1;1! troi
Kinh dan nhi~u lOll
va kinh dan an
toan nhi~u lop

TCVN 7368:20] 3

-

Light rejlectance

36.

Test method

measurement

D9 ben va d~p can I~c
33.

Phuong phap tluH

Trang/Page: 6/8

DANH MVC PHEP THU DUQC CONG NH~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 028
Gio'i han
•• dinh Iuonz
. e

Ten san phiim, v~t li~u
dU'Q'ctbu'/

Ten phep thir ct.Jth~/

TT

Materials or product

The name of specific tests

tested

H~ s6 phan xa anh sang

-

Light reflectance
H~ s6 truyen birc xa mat troi

50.

Solar transmittance
H~ s6 phan xa birc xa mat troi
Solar reflectance

51.
Kinh h{}p
52.

(if anyi/range of

-

Light transmitance

49.

Limit of quantitation

Sealed insulating
glass

53.

H~ s6 truyen birc xa nr ngoai

-

Ultraviolet transmittance
H~ s6 b§p thu nhiet mat troi
(SHGC)

-

Solar heat gain coefficient
(SHGC)
H~ s6 che nang (SC)

54.

Shading coefficient (SC)

-

Test method

Thermal transmittance (Uvalue)

TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003
TCVN 7737:2007
ISO 9050:2003

TCVN 7737:2007

-

ISO 9050:2003
TCYN 7737:2007
ISO 9050:2003

(BS EN 673: 1998)
ISO 10292: 1994

Voi mnrc v~ sinh
56.

Sanitary tapware
(Sen voi, voi rira

bat, voi rtra m~t)

Luu luong su dung nuoc

-

Waterflow used

TCVN 12500:2018
(Ref.: BS EN 200:2008)

(Shower; Sink tap)

B~ xi b~t

57.

58.

WCPliltS

Flush volume/ Efficient flush
volume

Ti~u nam

ThS tich xii

Wall-hung urinal

May gi~t gia dung
59.

Clothes washing
machines for
household lise

AFL 01112

ThS tich xaJThS tich xa hieu qua

Flush volume
Tlur nghiem hieu qua Slr dung
nuoc

-

TCVN 12501:2018
(Ref.: BS EN 997:2012)

-

TN7/QTl043

-

TCYN 11920:2017

Wafer efficiency testing

L~nban hal1h1IssuedNo: 3.00

Soat xet/ngay/ Revised/dated:

~
"

TCVN 9502:2013

H~ s6 truyeu nhiet (U-Value)
55.

Phuong phap thu'/

measurement

H~ s6 truyen sang
48.

(n~u co)/ Pham vi do

Trang/Page: 7/8
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DANH M~C PREP THiJ' DUQC CONG N~N

,

LIST OF ACCREDITED

TESTS

VILAS 028
Linh vl}'c thif nghi~m: CO'
Field of testing: Mechanical
Gicri han djnh IU'{rug

Ten san ph~m, v~t

STT

li~u du",,l"cthirl

Ten phep thu' CIJ th~/

Materials or product

The name of specific tests

tested

l.

Van kim loai
Metal valve
San ph~m, thi~t
b] chju ap

2.

Pressure

equipment

(n~u co)/ Pham vi do
Phuong phap thil-l

Limit 0/ quantitation
(if anyi/range of

Test method

measurement

Thir ap hrc (x)

D€n 1000 barf

Pressure (est

Upto 1000 bar

Thir nghiem kha nang chill lip hrc, tlur
kin (x)

D€n 1000 barf

Pressure test, Leak test

Upto J 000 bar

TCVN 9441:2013

TN7/QT/041

Thir nghiern kha nang chin tal (x)
Loading test

+ Gia k~ hang; san va long thao tac; xa

3.

San ph~m, thi~t
b] chiu tai
Loading
equipment

nang, cang nang, gia nang; d§m chiu
luc; gian giao xay dung; thang cap
dien/ Storage rack; Personal lifting
flatform, Suspended basket; Lifting
beam, Lifting spreader, Lifting frame;
Beam; Steel scaffolding; electrical
cable

~

3000KN

TN7/QTl042

!;)

10000 kgf

+ Ma ni, tang do', khuyen treo, vong
n6i, kep tam, kep dam; moe, day cap
thep, day xich, cap vii nhan tao/
Shackle, Turnbuckle, Master Link,
Master link Assembly, Ring, Plate
clamp, Beam clamp; Hook; Chain
sling, Man-madefiber sling

4.

Cum bu lOng
neo, bu long no'
Anchor bolts

5.

Tlnr nghiern kha nang chiu keo (x)
Tensile fest

NiH boi

Thtf nghi~m hj~u su~t nang Ilf(;mg(x)

Boilers

Energy efficiency testing

Max 3000 KN

ASTM E488-1 8

-

TCVN 8630:2019

Ghi ehUiNoted:
(x): Cae phep thl'r c6 thllc hi~n t~i hi~n tnro'ngl Onsite test
ASME: American Society of Meehaliical Engineers
ASTM: the American Society for Testing and Materials
AWS: American Welding Society
ISO: the 1l1temational Organization for Standardization
BS: British Standard
EN: European Standard
AFL 0]/12

L§n ban hfulhlIssued No: 3.00

l

<I)

Max

SaM xet/ngay/ Revised/dated:
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B<) LAO D<)NG- THUONG BINH

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI-E:T NAM

VA xA H<)I

D{)c l~p - T\f do - H~nh phuc

GIAY CHUNG NHAN
•
(Ccip thea Quydt ajnh s6 J.fJ1 /QD-LDTBXH ngay 12 thimg lj nam 2018
cua B9 truiYng B9 Lao il9ng - Thuong binh va Xii h9i)

TRUNG TAM KY THU~T TIEU CHUAN DO LUONG
CHAT LU<}NG 1 (QUATEST 1)
D!a chi tf\1 sa chinh: S6 8 Hoang Qu6c Vi~t, C~u Gi~y, Ha N<)i

Ma s6 dang kY ch(rng nh~n: 42/GCN-KB
DUOC CHUNG NHAN CO DU DIEU KIEN HOAT DONG KIEM DINH
.
.
KY THU~T AN TOAN.LAO D<)NG.

.

.

.

.

.

PHAM VI KIEM DINH DUOC CHUNG NHAN DU DIEU KIEN:
Chi tidt tc;zi Quydt ajnh s6 If 2A /QD-LDTBXH ngay A.2. thang If nam 2018
cua B9 trui!mg B9 Lao il9ng- Thuong binh va Xii h9i.

Ngay c~p: 12 thang 1.( nam 2018.
Ngay hSt hi~u Ivc: 11 thang

4 nam 2023.

C~p l~n thu: 02 -p-

Cl)C TRU .,

TUQ. BQ TRUONG
TOAN LAO DQNG
_,_....._ ~.,1-

B<) LAO D<)NG - TRUONG BINH
VAxAH<)I

S6:

J{J.,f /QD-LDTBXH

CONG
. HOA

xA HOI
. CHU NGHiA VIETNAM
.

D{>c I~p- T~r do- H~nh phiic

Ha N(Ji, ngG,y

~.2.-thang

4 nam 2018

QUYETDJNH

C~p Gi~y clni'ng nh~n du di~u ki~n ho~t d{>ng ki~m djnh
ky thu~t an toim lao d{>ng
B<) TRUONG B<) LAO D<)NG- THUONG BINH VA xA H<)I

Can cu Nghi dinh s6 14/2017/ND-CP ngay 17 thang 2 nam 2017 cua Chinh
phu quy dinh chuc nang, nhi~m Vl,l, quy~n h911 va CO' c~u t6 chtrc cua B<) Lao d<)ng
- Thuong binh va Xa h<)i;
Can Cll' Nghi dinh s6 44/20 16/NB-CP ngay 15 thang 5 nam 2016 cua Chinh
phu quy dinh chi tiSt m<)t s6 di~u cua Lu~t an toan, v~ sinh lao d<)ng v~ ho9t d<)ng
kiSm dinh ky thu~t an toan lao d<)ng, hu~n luy~n an toan, v~ sinh lao d<)ng va quan
tr~c moi tnrcmg lao d<)ng;
Can ct'r kSt qua th~m dinh di~u ki~n c~p Gi~y chtmg nh~n du di~u ki~n ho9t
d<)ng kiSm dinh ky thu~t an toan lao d<)ng cho Trung tam Ky thu~t Tieu chu~n Bo
lucmab Ch~t luona
1·'
.
b
Xet d~ nghi cua Ct;c An toan lao d<)ng,
QUYETDJNH:

Di~u 1. C~p Gi~y chung nh~n du di~u ki~n ho9t d<)ng kiSm dinh ky thu~t an
toan lao a9ng a6i v6'i cac may, tbiSt bL v~t tu co yeu c§u nghiem ng?t v~ an toan
lao d<)ng thu<)c th~m quy~n quan ly Cll3 B<) Lao d<)ng- Thuong binh va Xa h<)i cbo
Trung Him Ky thu~t Tieu chu~n Bo luo·ng Ch~t luqng 1, Cl,l thS:
1. Bia chi trt;
chinh: S6 8, Hoang Qu6c Vi~t, C§u Gi~y, Ha N<)i.
2. Plwm vi duqc thgc hi~n kiSm dinh (chi tiSt t9i pht;l\lC kem theo ).
3. S6 dang ky chung nh~n: 42/GCN-KB.
Di~u 2. QuySt dinh nay c6 hi~u lgc 05 nam kS tu ngay ky.
Di~u 3. Chanh van phong B<), C\lC tru6ng Ct;c An toan lao d<)ng, Trung tam
Ky thu~t Tieu chu~n Bo luang Ch~t luqng 1 va cac t6 chuc, ca nhan c6 lien quan
chiu trach nhi~m thi hanh Quyst ainh nay .1 J7__.

sa

No'i nlz~n:
- NhuDiSu 3;
-Thanh tra B9 LDTBXH;
- Sa LDTBXH Tp Ha N()i;
- Luu: VT, C1,1c ATLD (03 bim).

TUQ. B<) TRUONG
Cl}C TRUONG UC AN TOAN LAO D<)NG

PHVLVC
PH~M VI THl/C HI~N KIEM DJNH
(Ban himh kem thea Quyit ajnh sJ J-(.21.. IQD-LDTBXH ngay ,-/1 thang
cua B9 trucmg B9 Lao a(Jng- Thuong binh virXa h(Ji)
Ten d6i tm,mg ki~m djnh

Jt

nam 2018

Ghi chu

STT (thea danh m¥-c may, thih bj, vqt tu c6 yeu cdu nghiem ngi;it v~ an
toim lao a(Jng ban hanh kem thea Thong tu sJ 53/2016/TTBLDTBXH

1.

N6i hO'i cac lo~i (bao g6m ca bQ qua nhi~t va bQ ham 11U'CJC) c6 ap
su~t lam vi~c d!nh muc cua 110'i tren 0,7 bar; n6i dun nu6'c n6ng
c6 nhi~t a(> moi ch~t tren 115°C.

2.

N6i gia nhi~t d~u.

3.

H~ th6ng ducmg 6ng d~n hO'i nu6'c, nu6'c n6ng dp I va II c6
ducmg kfnh ngoai tl.r 51 mm treY len, cac duang 6ng d~n dp III va
cfrp IV c6 duang kinh ngoai tLr 76mm tn'Y len theo ph5n lo ~i t~i
Tieu chufin Vi~tNam TCVN 6158:1996 va TCVN 6159:1996.

4.

Cac binh chju ap h,rc c6 ap su§t lam vi~c djnh m(rc cao hO'n 0,7
bar (khong k~ ap su§t thuy tlnh) theo phan lo~i t?i Ticu chu~n
Vi~t Nam TCVN 8366:2010 va cac binh chju ap Jvc c6 ap su~t
lam vi~c d!nh m(rc tren 210 bar.

5.

B6n, b~ (xi tee) , thung dung d~ ch(ra, chuyen cho· ld1i boa long,
khi d~u mo h6a long, khi thien nhien nen ho~c cac ch§t long c6
ap su~t lam vi~c cao hO'n 0,7 bar ho ~c ch§t long hay ch~t r~n d<mg
b(lt khong c6 ap su~t nhung khi thao ra dung khf c6 ap su§t cao
hO'n 0,7 bar theo phan lo~i t~i Tieu chu~n Vi~t Nam TCVN
8366:2010.

6.

H~ th6ng cung cfrp, h~ th6ng di~u ch€, h~ th6ng n~p khf nen, khf
h6along,khihoatan.

7.

H~ th6ng duo·ng 6ng d~n ld1i y t€.

8.

H~ th6ng l~nh cac lo~i theo phan lo~i t~i Tieu chu~n Vi~t Nam
TCVN 6104:2015, tru h~ th6ng l~nh c6 moi ch~t lam vi~c b~ng
nu6'c, khong khi; h~ th6ng l?nh c6 luQTig moi ch§t n~p vao nho
hO'n 5kg a6i v6'i moi ch~t Jam l~nh thu(lc nh6m 1' nho hO'n 2,5kg
a6i v6'i moi ch~t l~nh thu(lc nh6m 2, khong gi6'i h~n luqng moi
ch~t n~p d6i v6'i moi ch~t l~nh thu(lc nh6m 3.

9.

C~n tn,lC cac lo~i: C~n tn,IC 6 to, c~n tn,IC banh hO'i, dn trl,lC banh
xich, dn tr1,1c duang s~t, dn tr1,1c chan d€.

-

~~)\ p;
~<1NO

~~
~

10.

C~u tn,IC cac lo~i: C~u tn,IC Ian, du tr\}C treo.

11.

C6ng tn,IC cac lo~i: C6ng tr\}C, ban cf>ng tr\}C.

12.

Pa lang

13.

T<'ri di~n dung d~ nang tai, keo tai thea phuang nghieng; ban
nang; san nang; san nang dung 0~ nang ngu(yj lam Vi~c tren cao;
tcYi nang ngu<'ri lam vi~c tren cao.

14.

To·i tay c6 tai trQng nang tu 1.000kg tr& len.

15.

Xe nang hang dung d(>ng CO' c6 tai trQng nang tu· 1.000kg tr& len.

16.

Xe nang nguoi Xe nang nguO'i t\1' hanh, xe nang nguO'i Sll' d\lng
CO' du truy~n d()ng thuy 1\l·c, xich truy~n d(>ng b~ng tay nang
nguo·i len cao qua 2m.

17.

May v?n thang nang hang; may v?n thang nang hang kem nguO'i;
may v?n thang nang nguo·i;

18.

Thang may cac lo<;1i.

19.

Thang cu6n; bang tai cb& nguO'i.

di~n;

Palang keo tay c6 t<'li trQng nang tu 1.000kg tr& len.

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-24) 37917346
Fax: (84-24) 38361199
E-mail: testlab7@quatest1.com.vn
Website: http://www.quatest1.com.vn

3. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

3. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
3.1 LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 là một trong các
tổ chức giám định chuyên nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ giám định phù
hợp quy định Quốc tế. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và dày dạn kinh
nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật 1 có khả năng thực hiện các nội dung giám định
sau:
Nội dung giám định:
- Định lượng hàng hóa: Kiểm đếm, số lượng, khối lượng,…
- Theo quá trình: sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ; Giám
sát quá trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ; giám sát công trình
xây dựng,…
- Giám định không phá hủy: Kiểm tra kết cấu hàn các công trình; Kiểm tra thiết
bị và thiết bị đo lường.
- Lấy mẫu theo yêu cầu hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.
- Phân tích chỉ tiêu chất lượng hàng hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu
chuẩn Việt Nam hiện hành.
- Xác định tình trạng, mức độ tổn thất hàng hoá.
- Giám định về quy cách, phẩm chất, tình trạng, số lượng, khối lượng, xuất
xứ hàng hóa.
- Giám định môi trường: vệ sinh, an toàn công nghiệp, xử lý nước, nước
thải, …
Chuyên ngành hoạt động:
- Cơ khí luyện kim, Điện - Điện tử: các sản phẩm, hàng hóa và vật liệu cơ
khí, luyện kim, các sản phẩm điện - điện tử, giám sát công trình; đánh giá
thực trạng, trình độ, năng lực công nghệ, ...
- Hóa chất, Vật liệu xây dựng: hóa chất (hóa chất cơ bản, phân bón, dung
môi, cao su, chất dẻo, sơn keo...); mỹ phẩm, vật liệu xây dựng và các sản
phẩm dầu khí,…
- Thực phẩm, hàng tiêu dùng: nông sản, thực phẩm, thủy sản; các sản
phẩm, hàng hóa tiêu dùng: dệt, da, may mặc, giấy, gỗ và các sản phẩm từ
gỗ, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, ...

3.1.1 Cơ khí luyện kim, điện - điện tử
Phòng Nghiệp vụ Cơ khí - Điện có chức năng kiểm tra giám định chính sau:
- Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đối với các sản
phẩm và hàng hóa sản xuất trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu có qui định
bắt buộc phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuộc lĩnh vực cơ khí, điện
theo chỉ định của các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.
- Thực hiện dịch vụ giám định đối với các lĩnh vực sau:
+ Thiết bị công nghệ, hàng hóa, sản phẩm thuộc ngành cơ khí, điện, vật
liệu kim loại (chủng loại, tình trạng chất lượng, tính đồng bộ dây
chuyền, tính năng hoạt động…).
+ Đánh giá thực trạng công nghệ (trình độ công nghệ) các doanh nghiệp,
ngành kinh tế.
+ Giám định công nghiệp: Giám sát hàn, giám sát lắp đặt máy móc thiết
bị, đánh giá chất lượng vật tư kim loại, thiết bị công trình.
+ Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị.
+ Thẩm định giá máy móc thiết bị, phương tiện giao thông.
- Tư vấn, đào tạo.
Phòng Nghiệp vụ Cơ khí - Điện có đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật
chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong công tác kiểm tra/ thẩm định chất lượng sản
phẩm, hàng hóa.

3.1.2 Hóa chất, vật liệu xây dựng
Phòng Nghiệp vụ Hóa chất, Vật liệu xây dựng có chức năng kiểm tra kỹ
thuật sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất
lượng ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 03 năm
2006 của Thủ tướng Chính phủ đối với các loại sản phẩm hàng hóa dưới đây:
- Xăng không chì.
- Nhiên liệu Diesel.
- Thuốc bảo vệ thực vật.
- Phân bón.
- Xi măng.
Thực hiện các dịch vụ sau:
- Giám định, khối lượng, kỹ thuật chất lượng, an toàn như: khoáng sản và
hóa chất, vật liệu xây dựng, các sản phẩm dầu khí và nhiều lĩnh vực khác.
- Giám định hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước.
Phòng Nghiệp vụ Hóa chất, Vật liệu xây dựng có đội ngũ cán bộ có trình
độ kỹ thuật chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong công tác kiểm tra/ thẩm định
chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.1.3 Thực phẩm, hàng tiêu dùng
Phòng Nghiệp vụ Thực phẩm Hàng tiêu dùng có chức năng kiểm tra,
giám định các sản phẩm hàng hóa sau:
- Kiểm tra nhà nước hàng nhập khẩu theo quyết định 50/2006/QĐ-TTg, ngày
07 tháng 03 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ đối với các loại sản phẩm
hàng hóa dưới đây:
+ Mũ an toàn công nghiệp, găng tay và ủng cách điện, mặt nạ lọc bụi
và khẩu trang chống bụi, kính hàn điện.
+ Đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi.
- Kiểm tra nhà nước hàng thực phẩm nhập khẩu theo danh mục tại quyết định
số 818/2007/QĐ-BYT

(được chỉ định bởi BYT theo công văn số CV:

728/ATTP-ĐK).
+ Thực phẩm chế biến các loại, nguyên liệu chế biến và phụ gia thực
phẩm.
+ Thực phẩm chức năng và sản phẩm bảo vệ sức khỏe.
+ Bao bì và vật dụng chứa đựng thực phẩm.
- Giám định thương mại: Hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản, thủy sản, …
- Tư vấn các Hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, ...

3.2 LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM

Các phòng Thử nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm, xác định,
đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa,
cấu kiện, vật liệu công trình; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu quản lý nhà
nước và nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Lĩnh vực thử nghiệm:
−

Cơ khí: Vật liệu kim loại, sản phẩm cơ khí.

−

Xây dựng: Vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, cốt liệu, xi măng, bê tông,
gạch, ngói các loại, gốm sứ, cấu kiện, ...), công trình xây dựng và giao
thông.

−

Ðiện: Dây và cáp điện, dây điện từ, pin và acquy, dụng cụ điện dân dụng,
cơ cấu đóng ngắt, máy biến thế, thử cách điện, cao áp đến 600 kV, ...

−

Hàng tiêu dùng: Vải sợi, may mặc, giấy, các loại bao bì,cao su, chất dẻo,
sơn, vecni, mực in, dụng cụ thể thao, đồ chơi, ...

−

Thực phẩm: Nông sản, thực phẩm, thủy sản, thức ăn gia súc, …

−

Vi Sinh: Nước, thực phẩm, nông sản, thủy sản, ...

−

Môi trường: Nước uống, nước sinh hoạt, chất thải độc hại, nước thải, khí
thải, chất thải rắn, ...

−

Hóa: Hóa chất vô cơ và hữu cơ, phân bón, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa,
nhựa, cao su, thủy tinh, gốm sứ, …

−

Dầu khí: Sản phẩm lọc dầu (xăng, dầu FO, DO, ..), dầu bôi trơn, khí thiên
nhiên.

−

Không phá hủy (NDT): Các sản phẩm đúc, rèn, hàn,… bằng các phương
pháp không phá hủy RT, UT, MT, PT, VT, LT, …

−

An toàn công nghiệp: Kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động.

3.2.1 Phòng thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng
Phòng thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng có khả năng thử nghiệm
các chỉ tiêu cơ lý, tổ chức tế vi, thành phần hóa học của vật liệu kim loại (sản
phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, …):
- Cơ khí: Nguyên vật liệu, kết cấu kim loại, sản phẩm cơ khí, …
- Vật liệu xây dựng: đất, đá, cốt liệu, xi măng, bê tông, gốm sứ, cấu kiện
xây dựng, …
Thực hiện các dịch vụ về công tác thử nghiệm liên quan như: Đào tạo thử
nghiệm viên; Hợp đồng dịch vụ Khoa học Công nghệ.
Phòng thử nghiệm Cơ khí - Vật liệu xây dựng đã được Văn phòng công
nhận chất lượng (BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

3.2.2 Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử
Phòng Thử nghiệm Điện - Điện tử thực hiện các hoạt động thử nghiệm,
đánh giá chất lượng, an toàn điện cho các sản phẩm Điện - Điện tử, các công
trình xây dựng theo các tiêu chuẩn Việt Nam cũng như tiêu chuẩn Quốc tế, phục
vụ yêu cầu quản lý nhà nước, Chứng nhận sản phẩm và nhu cầu của các doanh
nghiệp, tổ chức cá nhân như:
- Các sản phẩm Điện - Điện tử dân dụng.
- Các loại dây và cáp điện.
- Dây điện từ.
- Các thiết bị đóng ngắt.
- Các loại vật liệu cách điện.
- Các loại máy biến thế, máy điện quay.
- Các loại đèn chiếu sáng.
- Các loại khí cụ điện khác.
Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử đã được Văn phòng công nhận chất
lượng (BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005.

3.2.3 Phòng thử nghiệm Hàng tiêu dùng
Phòng Thử nghiệm Hàng tiêu dùng thực hiện các hoạt động thử nghiệm,
xác định các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật các sản phẩm như:
- Dệt, da - May mặc.
- Giấy: Giấy viết, giấy in, giấy vệ sinh, khăn giấy, bìa thông dụng và
cactông sóng.
- Cao su chất dẻo: Các loại sản phẩm tiêu dùng bằng cao su (săm lốp xe
đạp, xe máy, ô tô, găng tay, giầy dép, gioăng, đệm tà vẹt) và bằng nhựa
(ống nước, PVC, PPR, PE, bao bì PVC, PE, ...).
- Sơn.
- Mũ bảo hiểm.
- An toàn đồ chơi trẻ em.
Phòng đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA/VILAS) công
nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

3.2.4 Phòng thử nghiệm Hóa sinh và Thực phẩm
Phòng Thử nghiệm Hóa sinh và Thực phẩm thực hiện các hoạt động thử
nghiệm sau:
- Xác định các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của nông sản, thực
phẩm, hải sản, thủy sản, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả các loại
nguyên liệu, phụ gia, chất bao quản, phẩm màu), bao bì thực phẩm, nước
sử dụng cho mục đích ăn uống (nước sinh hoạt, nước tinh lọc, nước
khoáng đóng chai và nước dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm).
- Các chỉ tiêu an toàn (hóa, sinh học) trong các hàng tiêu dùng và đồ chơi
trẻ em,...
- Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng Tiêu chuẩn, phương pháp thử,
...
- Phòng TN cũng có thể cung cấp các dịch vụ đào tạo kĩ năng thử nghiệm,
tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm và các tư vấn kĩ thuật khác theo yêu
cầu.
Phòng Thử nghiệm Hóa thực phẩm và Vi sinh đã được Văn phòng công
nhận chất lượng (BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp
tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

3.2.5 Phòng thử nghiệm Hóa môi trường
Phòng thử nghiệm Hoá môi trường thực hiện các hoạt động thử nghiệm sau:
- Đánh giá tác động môi trường.
- Phân tích chất lượng môi trường: không khí, nước, đất & trầm tích, ...
- Phân tích hoá chất, phân bón.
- Phân tích dư lượng thuốc Bảo Vệ Thực Vật, các hợp chất hữu cơ như:
chlorophenols, PCBs, PAHs.. trong nước, đất, trầm tích.
- Phân tích lượng vết kim loại nặng.
- Quan trắc và phân tích môi trường.
- Tham gia tư vấn, thiết kế và xử lý ô nhiễm.
- Đào tạo Hoá - Môi trường.
Các phương pháp thử nghiệm phù hợp theo Tiêu chuẩn Việt Nam
(TCVN), tiêu chuẩn Quốc tế: APHA ,EPA, ISO, …
Phòng thử nghiệm Môi trường và hóa chất đã được Văn phòng công nhận
chất lượng (BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu
chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

3.2.6 Phòng thử nghiệm Xăng dầu khí
Phòng thử nghiệm Xăng Dầu Khí thực hiện các hoạt động thử nghiệm,
xác định, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm
xăng, dầu, khí hóa lỏng, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Nhiệm vụ cụ thể:
- Thử nghiệm và đánh giá chất lượng, đặc tính kỹ thuật, an toàn của các sản
phẩm xăng dầu khí theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các
tổ chức cá nhân.
- Đào tạo thử nghiệm viên, tham gia tư vấn xây dựng phòng thử nghiệm, tư
vấn kỹ thuật theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân.
- Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, xây dựng phương
pháp thử nghiệm, phương pháp đánh giá chất lượng các sản phẩm Xăng,
Dầu, Khí hóa lỏng.
- Các lĩnh vực thử nghiệm bao gồm Xăng, Dầu Diesel, dầu FO, dầu Nhờn,
Khí hóa lỏng và các sản phẩm liên quan khác.
Cán bộ của phòng đã được đào tạo bởi chuyên gia của các hãng: CORE
Lab - Mỹ; ASTM - Mỹ; KIPEQ - Hàn Quốc.
Phòng Thử nghiệm Xăng - Dầu - Khí đã được Văn phòng công nhận chất lượng
(BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005.

3.2.7 Phòng thử nghiệm Không phá hủy (NDT) - An toàn công nghiệp
Đối tượng:
•

Các loại nồi hơi, bồn bể, bình chứa, đường ống áp lực, kết cấu thép, nhà
xưởng, các công trình công nghiệp

•

Các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

•

Các sản phẩm kính nổi, kính dán, kính tôi nhiệt (kính cường lực), kính
hộp, …

•

Các loại ống thép cứu hoả (PCCC), ống đồng, ống gió điều hoà, …

•

Các loại van công nghiệp, van an toàn

•

Kết cấu bê tông cốt thép

•

Các sản phẩm kính xây dựng

•

Máy giặt

•

Thiết bị vệ sinh: Vòi sen tắm, vòi rửa bát, vòi rửa mặt, bồn cầu, thoát sàn,
…

Năng lực kỹ thuật:
•

Thử nghiệm không phá hủy (NDT) vật liệu kim loại, mối hàn
o

Chụp ảnh bức xạ (RT); Siêu âm (UT, Phased Array); Thẩm thấu
(PT); Bột từ (MT); Hút chân không (Vacuum test)

•

Đo chiều dày thành kim loại bằng siêu âm

•

Đo chiều dày lớp phủ (mạ, sơn)

•

Xác định vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

•

Kiểm tra nội soi các hệ thống đường ống công nghệ, thiết bị (Nhà máy
bia, nước ngọt, nước giải khát, nước khoáng, sữa, công nghiệp thực phẩm,
…)

•

Thử nghiệm các sản phẩm kính xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD và
các loại kính khác

•

Đo chênh áp buồng thang thoát hiểm nhà cao tầng

•

Đo độ ồn các thiết bị và hệ thống (Máy phát điện, vách kính, …)

•

Kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn lao động

•

Kiểm định van an toàn

•

Thử kín, thử bền các loại van

•

Thử áp lực, thử rò rỉ các loại ống, đường ống, bồn bể, thiết bị, …

•

Thử khả năng chịu tải

•

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng nồi hơi

•

Thử nghiệm sản phẩm, thiết bị sử dụng tiết kiệm nước theo QCVN (thử
tiết kiệm nước - thể tích, lưu lượng nước sử dụng): máy giặt, vòi sen tắm,
vòi rửa bát, vòi rửa mặt, bồn cầu, thoát sàn, …

•

Thử nghiệm máy bơm: Cột áp, lưu lượng, đặc tính cửa bơm, ...

•

Chứng nhận quy trình hàn, chứng nhận năng lực thợ hàn

•

Đào tạo kỹ thuật viên thử không phá huỷ

Thiết bị chính
•

Máy siêu âm Phased Array Ominiscan MX2

•

Máy siêu âm EPOCH 4; USM35 DAC; USM25 DAC

•

Máy siêu âm bê tông PROFO-METTER 5

•

Máy đo chiều dày kim loại bằng siêu âm NOVA 810

•

Máy đo chiều dày lớp phủ Mini Test 4100

•

Máy chụp Xray YXLON Y.SMART 300HP; SMART 200; XXQ2505

•

Nguồn phóng xạ  ray Ir 192

•

Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến cận hồng ngoại (UV-Vis/NIR)
LAMBDA 950

•

Thiết bị phân tích phổ hồng ngoại (Model: Spectrum)

•

Thiết bị thử độ bền va đập con lắc, độ bền va đập bi rơi của kính

•

Hệ thống thử nghiệm sản phẩm, thiết bị tiết kiệm nước
Phòng thử nghiệm không phá hủy (NDT) - An toàn công nghiệp đã được

Văn phòng công nhận chất lượng (BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý
chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

3.3 LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN

Triển khai các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo
phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của doanh nghiệp, các tổ chức cá
nhân.
Lĩnh vực hoạt động:
- Kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo theo các phương pháp ĐLVN,
OIML, TCVN, ISO, ASTM... cho các lĩnh vực:
- Đo lường Khối lượng - Dung tích: Cân, quả cân, xitéc ô tô, bình chuẩn,
cột đo nhiên liệu
- Đo lường Điện: Đồng hồ đo điện, công tơ điện, mêgôm mét, terromét,
điện trở,...
- Đo lường Cơ - Độ dài: Lực, độ cứng, áp suất, Taximet, ...
- Đo lường Nhiệt: Nhiệt kế, cặp nhiệt điện, lò nung, máy đo độ ẩm, tỉ trọng
kế, pH kế, nhớt kế, máy đo độ ồn, ...
- Dịch vụ khác: Tư vấn, trang bị, lắp đặt, vận hành thiết bị đo lường và thử
nghiệm; thiết kế, chế tạo, các chuẩn đo lường.

3.3.1 Phòng Đo lường khối lượng, dung tích, lưu lượng
Phòng Đo lường khối lượng, dung tích, lưu lượng thực hiện các hoạt
động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị đo đo lường khối lượng,
dung tích và lưu lượng, ...
- Kiểm định và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật dùng trong phòng thí
nghiệm.
- Kiểm định, hiệu chuẩn cân chìm - tĩnh, cân ôtô, cân tàu hoả đến 150 tấn.
- Kiểm định, hiệu chuẩn cân tự động và bán tự động.
- Kiểm định và hiệu chuẩn bình chuẩn dung tích với phạm vi đo 25 - 5000
ml, cấp chính xác ± 0,1%.
- Kiểm định dụng cụ đo dung tích đến 5000 ml.
- Kiểm định, hiệu chuẩn cột đo nhiên liệu.
- Kiểm định, hiệu chuẩn bể trụ nằm ngang.
Các dịch vụ khác:
- Chuyển giao công nghệ ứng dụng điện tử tin học trong các lĩnh vực đo
lường.
- Lắp đặt các thiết bị đo lường.
- Sửa chữa, hiệu chỉnh, kiểm tra và thử nghiệm thiết bị đo lường.
Phòng Đo lường Khối lượng, dung tích, lưu lượng đã được Văn phòng
công nhận chất lượng (BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

3.3.2 Phòng Đo lường Điện
Phòng Đo lường các phương tiện đo điện, điện tử thực hiện các hoạt động
kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm thiết bị, phương tiện đo lường điện, điện tử
sau:
- Kiểm định hiệu chuẩn công tơ điện 1 pha, 3 pha; Kiểm định hiệu chuẩn
điện trở mẫu đến cấp 0,05; TU, TI.
- Kiểm định hiệu chuẩn máy biến dòng biến áp đo lường.
- Hiệu chuẩn các điện trở chuẩn, hộp điện trở thập phân.
- Hiệu chuẩn các loại đồng hồ đo điện: V-A-W.
- Kiểm định hiệu chuẩn Mêgaômmét, vônmét, ampemét, oátmét cầu đo,
thiết bị thử cao áp, thiết bị đo điện trở đất.
- Hiệu chuẩn các loại cầu đo điện trở.
- Hiệu chuẩn các loại máy thử cao áp.
- Đào tạo Kiểm định viên đo lường điện.
- Hướng dẫn sử dụng lắp đặt các thiết bị đo lường điện.
Phòng Đo lường Điện đã được Văn phòng công nhận chất lượng
(BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005.

3.3.3 Phòng Đo lường Cơ - Độ dài
Phòng Đo lường Cơ - Độ dài thực hiện các hoạt động kiểm định, hiệu
chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo lường áp suất, lực, độ dài và taximet, ...
Lĩnh vực hoạt động chính:
- Kiểm định, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh các phương tiện đo áp suất: Các loại
áp kế lò xo, các loại áp kế hiện số, các loại chênh áp, các loại áp kế đo áp
suất tuyệt đối và chân không, các loại huyết áp kế, các loại thiết bị chuyển
đổi áp suất (Transducer, Transmitter).
- Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh các phương tiện đo lực và độ cứng: Các loại
máy thử độ bền kéo nén, máy đo độ cứng kim loại, các loại lực kế, dụng
cụ đo lực, búa thử bê tông, dụng cụ đo mô men.
- Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh các phương tiện đo độ dài: Thước vạch, panme,
thước cặp, đồng hồ so, thước cuộn, máy đo xa (EDM), đũa đo, máy thủy
bình, máy kinh vĩ, máy toàn đạc điện tử, máy dò khuyết tật kim loại bằng
siêu âm, máy đo chiều dầy kim loại, máy đo chiều dầy lớp phủ…
- Kiểm định taximet: Taximet các loại và thiết bị kiểm định taximet.
Phòng Đo lường Cơ - Độ dài đã được Văn phòng công nhận chất lượng
(BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005.

3.3.4 Phòng Đo lường Nhiệt - Ẩm - Hóa lý
Phòng Đo lường Nhiệt thuộc Trung tâm kỹ thuật Tiêu Chuẩn - Đo lường Chất lượng 1 được trang bị các thiết bị chuẩn nhiệt độ phục vụ công tác quản lý
nhà nước trong lĩnh vực đo lường Nhiệt, cũng như phục vụ nhu cầu của các sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ...
- Với các trang thiết bị chuẩn hiện có, phòng Đo lường Nhiệt có khả năng:
- Kiểm định, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh các phương tiện đo nhiệt độ trong
phạm vi (-20  1400) 0C.
- Xác định chính xác nhiệt độ trong những điều kiện thử nghiệm khác nhau.
- Đo thử nghiệm nhiệt độ, nhiệt lượng và nhiệt trị.
- Xác định điểm bốc cháy của vật liệu.
- Đánh giá sự đồng đều của trường nhiệt độ.
- Tư vấn, lắp đặt các thiết bị đo lường nhiệt, hệ thống nhiệt: Hệ thống điều
hoà không khí, lò nung, tủ sấy, …
- Thẩm định chất lượng, kỹ thuật hệ thống điều hoà không khí.
- Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điều hoà không khí.
- Cung cấp tới khách hàng các dịch vụ khoa học kỹ thuật: Kiểm đinh, hiệu
chuẩn, thử nghiệm, ...
Phòng Đo lường Nhiệt đã được Văn phòng công nhận chất lượng
(BOA/VILAS) công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2005.

3.4 LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Phòng Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn có chức năng
triển khai các hoạt động đánh giá, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, qui chuẩn đối
với sản phẩm và hàng hóa phục vụ quản lý Nhà nước và theo yêu cầu của các tổ
chức, cá nhân, cụ thể như sau:
- Thực hiện đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp
qui chuẩn theo sự chỉ định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp
tiêu chuẩn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.
- Tư vấn, hướng dẫn xây dựng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
theo Tiêu chuẩn:
+ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
+ Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
+ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025.
+ Hệ thống kiểm soát vệ sinh và an toàn thực phẩm theo HACCP,
SQF 2000.
+ Công tác tiêu chuẩn hóa, đo lường và quản lý chất lượng trong
doanh nghiệp.

