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SỞ KH&CN TỈNH PHÚ YÊN 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN  

ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

 

Số:      /BC-CCTCĐLCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

                

Phú Yên, ngày 16 tháng 07 năm 2019 
 

BÁO CÁO  
Tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019 

 

 I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 

1. Công tác Quản lý đo lường 

-Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu 

tại 16 cơ sở tương tứng  57 PTĐ; 

Chi tiết: Huyện Sông Hinh: 03 cơ sở 11 PTĐ;  huyện Tây Hòa: 04 cơ sở 

12 PTĐ; huyện Phú Hòa: 04 cơ sở 17 PTĐ; huyện Đồng Xuân: 01 cơ sở 04 

PTĐ; huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở 10 PTĐ; huyện Tuy An: 01 cơ sở 03 PTĐ 

2. Công tác TC-CL&TBT 

-Lấy 04 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng phục vụ công tác kiểm tra tại 

Cửa hàng xăng dầu Trung Tâm Thị Trấn Phú Hoà: 01 mẫu, Cửa hàng xăng dầu 

Lê Như Vy: 01 mẫu, Cửa hàng xăng dầu Hoà Phong: 01 mẫu, Cửa hàng xăng 

dầu Bình Giang: 01 mẫu; 

-Xuất bản bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 

04/2019; 

-Cập nhật trang Web Chi cục: 29 hoạt động TCĐLCL (06 tin cảnh báo, 22 

tin tin tức chung, 01 bản tin) 

3. Công tác phối hợp  

-Phối hợp với Sở Nội Vụ tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại 

huyện Phú Hoà; 

4. Công tác quản lý ISO Hành chính 

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh 

năm 2019. 

5. Công tác khác 

-Báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2018 và 

6 tháng năm 2019; 

-Hoàn thành các thủ tục đề nghị nâng lương công chức đến hạn nâng 

lương trong tháng 7; 

-Hoàn thành các thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Chi cục 

trưởng đối với đ/c Nguyễn Công Nhật; 

-Xây dựng quy trình nội bộ lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng trong giải 

quyết thủ tục hành chính. 

II. Hoạt động Kỹ thuật TCĐLCL     

-Tổng số phương tiện đo (PTĐ) được kiểm định (KĐ): 381 PTĐ, trong 
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đó: 381 PTĐ đạt yêu cầu gồm: 

TT Tên phương tiện đo Phạm vi đo 
Cấp/độ 

chính xác 

Số lượng 

Đã  

Kiểm 

định 

Đạt 

yêu cầu 

1 Tắc xi mét 
Quãng đường ± 2% 

3 3 
Thời gian chờ ± 3% 

2 Cân phân tích Đến 10 kg  1 1 

3 Cân kỹ thuật Đến 30 kg 2 2 2 

4 Cân bàn Đến 10 tấn 3 6 6 

5 Cân đĩa Đến 60 kg 3   

6 Cân đồng hồ lò xo Đến 200 kg 4 61 61 

7 Cân ô tô Đến 120 tấn 3 3 3 

8 Quả cân 
Bộ quả Đến 20 kg 15 

34 34 
Quả Đến 20 kg  

9 Cột đo xăng dầu 
Q đến 120 

L/min 
0,5% 93 93 

10 

Đồng hồ nước lạnh 

đường kính(15÷25) mm, 

cấp: A, B, C 

Qn đến 3,5 

m
3
/h 

(2 ÷ 5)% 1 1 

11 Áp kế kiểu lò xo (0 ÷700) bar đến 1,5 2 2 

12 Huyết áp kế 
Đến 300 

mmHg 
± 3 mmHg 53 53 

13 
PTĐ dung tích thông 

dụng 
(0,25 ÷50) L 0,5 % 117 117 

14 Xi téc ô tô Đến 25 m
3
 0,5 % 5 5 

Tổng cộng: 381 381 

 

- Tổng số mẫu thử nghiệm 170 trong đó: 

+47 mẫu hóa- lý- vi sinh, gồm: 26 mẫu nước thải; 02 mẫu không khí; 02 

mẫu nước mặt; 03 mẫu bột cá; 06 mẫu nước ngầm; 07 mẫu nước sinh hoạt; 01 

mẫu đất;  

+123 mẫu vật liệu xây dựng: gồm: 123 mẫu đo điện trở tiếp đất phòng 

sét,  

III. Phương hướng hoạt động trong thời gian đến. 

1. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 

-Triển khai kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với 

phương tiện đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

-Triển khai kế hoạch kiểm tra việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh 

năm 2019. 

-Xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 05/2019; 
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-Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, 

đăng ký mã số, mã vạch;  

-Tham dự Lớp tập huấn chuyên sâu kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính 

tại TP Nha Trang từ ngày 24-27/07/2019; 

-Tiếp tục sửa đổi tài liệu hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 sang hệ 

thống QLCL TCVN 9001:2015; 

-Cập nhập tin mới vào trang Web của Chi cục. 

2. Hoạt động kỹ thuật TCĐLCL 

 - Thực hiện việc đăng ký yêu cầu thử nghiệm và kiểm định phương tiện 

đo của các cơ sở hết hạn trong tháng 08/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Phú Yên; 

- Lưu: VT. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 
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