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         Kính göûi: Quyù baïn ñoïc!

   Vaên phoøng TBT Phuù Yeân coù nhieäm vuï Thoâng baùo hoûi ñaùp veà Haøng raøo kyõ thuaät 
trong thöông maïi thuoäc phaïm vi quaûn lyù ñöôïc giao taïi Quyeát ñònh soá 52/2015/QÑ-
UBND ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2015 cuûa UBND tænh Phuù Yeân. Qua ñoù, vaên phoøng 
TBT Phuù Yeân ñaêng taûi thoâng tin veà caùc hoaït ñoâïng lieân quan ñeán vieäc thöïc thi Hieäp 
ñònh Haøng raøo kyõ thuaät trong thöông maïi vaø thoâng tin caûnh baùo caùc quy ñònh kyõ 
thuaät cuûa caùc nöôùc thaønh vieân WTO.
   Traân troïng giôùi thieäu ñeå quyù baïn ñoïc theo doõi.
                                                                                         BAN BIEÂN TAÄP

THOÂNG BAÙO CUÛA MOÄT SOÁ NÖÔÙC THAØNH VIEÂN

Nguồn: TBT Việt Nam

Ngày 03/5/2019, Hàn Quốc 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo sửa đổi các quy định đối với ô dù dành 
cho trẻ em. Cụ thể, sẽ sửa đổi các định nghĩa, 
phương pháp thử nghiệm và xoá bỏ một số 
câu trùng lập trong quy định cũ. Mục đích 
của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Thời gian dự kiến thông 
qua vào tháng 07 năm 2019 hoặc muộn hơn. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 07 
năm 2020 hoặc muộn hơn. Các nước thành 
viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến. 

Ô DÙ DÀNH CHO TRẺ EM 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https: 
//members.wto.org/crnattachments/2019/
TBT/KOR/19_2603_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/828 
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Nguồn: TBT Việt Nam

Xi măng Portland 

Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho Xi 
măng Portland (TIS 15 - 25XX (20XX). 
Cụ thể, Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái 
Lan (TISI) đã đề xuất thay thế Tiêu chuẩn 
Công nghiệp Thái Lan đối với Xi măng 
Portland Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật (TIS 
15 Phần 1-2555 (2012) bằng tiêu chuẩn bắt 
buộc đối với Xi măng Portland (TIS.15-
25XX (20XX). Tiêu chuẩn bao gồm các 
điều về phạm vi; định nghĩa; nguyên vật 
liệu; yêu cầu tài sản vật lý; bao bì; đánh 
dấu và ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá sự phù 
hợp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 
người tiêu dùng. Hiện nay Thái Lan chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên WTO tham 
gia góp ý kiến là ngày 02/7/2019. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://
members.wto.org/crnattachments/2019/
TBT/THA/19_2618_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/540 

Nguồn: TBT Việt Nam

Xi măng Portland trắng

N gày 18/3/2019, 
Nhật Bản thông 
báo cho các 

nước thành viên WTO về 
việc đưa ra dự Sửa đổi một 

phần của Dược điển Nhật 
Bản, ấn bản thứ mười bảy 
theo Điều 41 của Đạo luật 
về Đảm bảo Chất lượng, 
Hiệu quả và An toàn của 

Sản phẩm bao gồm Dược 
phẩm và Thiết bị Y tế. Thời 
gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu 
lực vào cuối tháng 5 năm 
2019. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến vào ngày 
17/5/2019. Thông tin chi 
tiết của Dự thảo xem tại: 
https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
JPN/19_1534_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
JPN/622



Nguồn: TBT Việt Nam
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Nguồn: TBT Việt Nam

Ngày 15/5/2019, Thái Lan thông 
báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Thông báo 

của Bộ Y tế Công cộng về việc rút các Thông 
báo không cần thiết liên quan đến Chất độc 
hại thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan. Cụ 
thể, 5 Thông báo được rút lại như sau:

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng liên 
quan đến miễn đăng ký sản phẩm và thông 
báo về sản phẩm được sử dụng trong gia đình 
hoặc trong y tế công cộng B.E. 2541 (1998) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các 
chất độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý 
của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
(số 2) B.E. 2543 (2000) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các 
chất độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý 
của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
(số 3) B.E. 2545 (2002) 

- Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về 
hoạt động của các chất độc hại loại 4 thuộc 
trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm (số 4) B.E. 2547 (2004)

 - Thông báo của Bộ Y tế Công cộng: Miễn 
các nghĩa vụ theo Đạo luật Chất độc hại B.E. 

Chất độc hại 

2535 (1992) đối với các chất thuộc trách 
nhiệm quản lý của Cục quản lý thực phẩm và 
dược phẩm Thái Lan (số 4) B.E. 2545 (2002) 

Vậy, với những điều trên, việc sản xuất 
chất tẩy rửa gia dụng có chứa NPE phải tuân 
theo Quy định của Bộ trưởng B.E. 2537 
(1994), được ban hành theo Đạo luật Chất độc 
hại B.E. 2535 (1992). 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ động 
thực vật cũng như bảo vệ môi trường. Thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến 
có hiệu lực vào khoảng tháng 7 năm 2019. 
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO 
tham gia góp ý kiến vào ngày 14/7/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://
members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/
THA/19_2878_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA /542

THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Ngày 23/4/2019, Thái Lan thông 
báo cho các nước thành viên WTO 
về việc Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ 

thuật đối với thiết bị viễn thông: An toàn điện 

(NBTC TS 4001- 2561 (2019)) do Văn phòng 
Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia 
(NBTC) ban hành, được thông báo cho WTO 
mã G/TBT/N/THA/518 đã thông qua vào 
ngày 14/3/2019 và có hiệu lực sau ngày xuất 
bản trên Công báo (15 tháng 3 năm 2019). 
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://
members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/
THA/19_2332_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/518/Add.1 
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Thiết bị điện và điện tử 

Ngày 26/4/2019, 
EU thông báo cho 
các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo sửa đổi Phụ lục III Chỉ 

Nồi hơi

Ngày 15/5/2019, 
Trung Quốc 
thông báo cho 

các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Quy 
định giám sát về công nghệ 
an toàn cho nồi hơi. Quy 
định này đưa ra các yêu cầu 
về vật liệu, thiết kế, sản xuất, 
phụ kiện và dụng cụ an toàn; 
thiết bị đốt, hệ thống và thiết 
bị phụ trợ; lắp đặt, sửa chữa, 

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

quản lý sử dụng, kiểm tra nồi 
hơi. Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự 
an toàn của con người. Hiện 
nay Trung Quốc chưa xác 
định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên WTO 
tham gia góp ý kiến vào 
ngày 14/7/2019. Thông tin 
chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
CHN/19_2877_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
CHN/1330 

thị 2011/65/EU của Nghị viện 
và Hội đồng châu Âu. Cụ thể, 
sửa đổi này liên quan đến việc 
miễn trừ đối với chất RoHS 
2 được sử dụng trong các hệ 
thống động cơ. Mục đích của 
dự thảo nhằm đáp ứng sự tiến 
bộ của khoa học kỹ thuật. Thời 
gian dự kiến thông qua vào 
tháng 7 năm 2019. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực sau 20 
ngày kể từ ngày công bố trên 

Thuốc lá điện tử

Ngày 30/4/2019, 
Trung Quốc thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc 
gia đối với thuốc lá điện tử. 
Tiêu chuẩn này quy định các 
điều khoản và định nghĩa, 
yêu cầu kỹ thuật, phương 
pháp thử, đóng gói, nhận 
dạng, hướng dẫn, lưu trữ và 
vận chuyển thuốc lá điện tử. 

Mục đích của Dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Chưa 
xác định thời gian dự kiến 
thông qua. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực sau 06 tháng kể 
từ ngày thông qua. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến 
vào ngày 30/6/2019. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem 
tại: https://members.wto.org/

crnattachments/2 019/TBT/
CHN/19_2560_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
CHN/1322

công báo chính thức của EU. 
Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia 
góp ý kiến là ngày 25/6/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: https://members.wto.
org/crnattachments/2019/
TBT/EEC/19_2485_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
EU/652 
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Thiết bị y tế 

Ng à y 
30/4/2019,Trung 
Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn quốc gia về cấy ghép 
bằng vật liệu kim loại trong 
phẫu thuật - Phần 4: Hợp 
kim đúc Cobalt-Chromium-
Molybdenum. Cụ thể, tiêu 
chuẩn này quy định các đặc 
tính và phương pháp thử 

nghiệm liên quan của hợp kim 
đúc Co-Cr-Mo sử dụng trong 
phẫu thuật cấy ghép. Mục đích 
của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 
khoẻ và sự an toàn của con 
người. Hiện tại Trung Quốc 
chưa xác định thời gian dự 
kiến thông qua. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 18 tháng 
kể từ ngày thông qua. Hạn 
cuối cùng để các nước thành 
viên WTO tham gia góp ý kiến 

vào ngày 30/6/2019. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem 
tại: https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
CHN/19_2562_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
CHN/1324 

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Thử nghiệm và chứng nhận an toàn sản phẩm 

Ngày 29/4/2019, 
Hoa Kỳ thông 
báo cho các 

nước Thành viên WTO về 
việc ban hành Dự thảo sửa 
đổi danh sách các NRTL và 
phạm vi công nhận của một 
số NRTL (NRTL là các phòng 
thí nghiệm đã được Cơ quan 
Quản lý An toàn và Sức khỏe 
Nghề nghiệp Hoa Kỳ OSHA 
phê duyệt). Hành động của 
OSHA cụ thể như sau: (1) 
Thêm một tiêu chuẩn thử 

nghiệm mới vào danh sách 
các tiêu chuẩn thử nghiệm phù 
hợp của chương trình NRTL; 
(2) xóa hoặc thay thế một số 
tiêu chuẩn thử nghiệm khỏi 
danh sách các tiêu chuẩn thử 
nghiệm phù hợp của chương 
trình NRTL; và (3) cập nhật 
phạm vi công nhận của một số 
NRTL. Mục đích của dự thảo 
nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự 
an toàn của con người. Thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu vào ngày 

10/4/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: https://members.
wto.org/crnattachments/2019/
TBT/USA/19_2521_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
USA/1475

Thiết bị y tế

Ngày 09/5/2019, 
Hàn Quốc thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Quy định về quản 
lý và tổng hợp thông tin thiết bị 
y tế. Cụ thể, Hàn Quốc sẽ đưa 
ra những thông tin cần thiết và 
hướng dẫn cho nhà sản xuất 
hoặc nhà nhập khẩu về cách 

nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu: 
“Hệ thống tích hợp thông tin 
thiết bị y tế (IMDIS)”. Mục 
đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. Hàn Quốc chưa xác 

định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp 
ý kiến vào ngày 08/7/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: https://members.wto.
org/crnattachments/2019/
TBT/KOR/19_2747_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/
KOR/830
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KCP Việt Nam: 
Hành trình chất lượng giúp cây mía ‘nở hoa’

“Thảm đỏ” sẽ trải ra nếu 
doanh nghiệp kiên trì trong 
chiến lược kinh doanh, lấy 
chất lượng và uy tín làm 
chìa khóa để khẳng định 
và nâng tầm vị thế của 
mình.

Đặt những “viên gạch” 
đầu tiên…

KCP là tập đoàn Công 
nghiệp của Ấn Độ được 
thành lập từ năm 1941, 
hoạt động trên lĩnh vực sản 
xuất đường, xi măng và 
sản xuất, chế tạo máy móc, 
thiết bị nặng cho các ngành 
xi măng, đường, sắt thép, 
điện, chế biến khoáng sản 
và những phần thiết bị cho 
ngành vũ trụ.

Năm 1997, để tham gia 
vào chương trình Một triệu 
tấn đường, Tập đoàn KCP 
đã đầu tư một nhà máy 
đường tinh luyện (Công ty 
TNHH Công nghiệp KCP 
Việt Nam, gọi tắt là KCP 
Việt Nam) với công suất 
2.500 tấn mía cây/ngày 
tại tỉnh Thừa Thiên – Huế. 
Nhưng do thiếu nguyên 
liệu, KCP Việt Nam phải 
di dời nhà máy đến huyện 
Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vào 
năm 2000.

Sau đó, Công ty đã được 
Chính Phủ và lãnh đạo tỉnh 
Phú Yên cấp phép và chấp 
thuận cho khoản vay dài hạn 
72 tỷ đồng từ Ngân Hàng 
Phát Triển Việt Nam (tiền 
thân là Quỹ Hỗ Trợ Phát 
Triển), KCP Việt Nam đã di 
dời nhà máy đến Phú Yên 
thành công vào năm 2000.

Tổng Giám đốc KCP Việt 
Nam, ông Subbaiah bày tỏ 
vui mừng: “Chúng tôi xin 
cảm ơn những nỗ lực không 
ngừng của tập thể lãnh đạo 
tỉnh Phú Yên trong việc tạo 
những điều kiện thuận lợi 
cho KCP Việt Nam trong 
suốt quá trình di dời dự án, 
phân vùng nguyên liệu cho 
KCP Việt Nam, xây dựng 
mối quan hệ với bà con nông 

dân, nâng công suất và mở 
rộng hoạt động. Sự hỗ trợ 
quý báu của Chính Phủ và 
tập thể lãnh đạo tỉnh Phú 
Yên đã giúp KCP Việt Nam 
đạt được thành công như 
hiện nay…”

“Lợi ích của bà con nông 
dân là trên hết”

Bắt đầu từ năm 2000, từ 
một nhà máy với công suất 
ban đầu là 2.500 tấn mía 
cây/ngày, KCP Việt Nam 
đã mở rộng công suất Nhà 
máy đường tại Sơn Hòa lên 
10.000 tấn mía cây/ngày 
cùng với dự án điện sinh 
khối có công suất 30MW bắt 
đầu vận hành vào năm 2017. 
Bên cạnh đó, KCP Việt Nam 
cũng đã đầu tư nâng công 
suất Nhà máy đường thứ hai 
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tại Đồng Xuân lên 1.000 tấn mía/ngày. KCP 
Việt nam đã ứng dụng những công nghệ cao, 
hiện đại nhất khi đầu tư vào những dự án 
này. Tổng vốn đầu tư của KCP Việt Nam 
tính đến thời điểm hiện tại là 103 triệu USD 
và vươn lên top đầu trong ngành mía đường 
Việt Nam hiện nay.

KCP Việt Nam coi trọng lợi ích của 
người trồng mía theo phương châm “Lợi 
ích của bà con nông dân là trên hết”. 

Trong 19 năm qua, KCP Việt Nam đã tiêu 
thụ hơn 12,3 triệu tấn mía cây, sản xuất được 
1,27 triệu tấn đường tinh luyện, chi trả tiền mía 
cho bà con nông dân hơn 12.465 tỷ đồng, đầu 
tư hơn 2.158 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu, 
nộp hơn 726 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, 
đóng góp 55 tỷ đồng cho phát triển nông thôn 
và hoạt động xã hội, từ thiện. Hoạt động của 
KCP Việt Nam tại Phú Yên đã góp phần thúc 
đẩy và ổn định tăng trưởng kinh tế xã hội tại 
41 xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt 
khó khăn của 5 huyện miền núi tỉnh Phú Yên. 
KCP Việt Nam đã trở thành thu nhập chính của 
khoảng 9.500 hộ nông dân và 700 lao động 
trực tiếp và gián tiếp làm lợi cho hàng ngàn 
hộ nông dân làm dịch vụ nông nghiệp và vận 
chuyển. Đồng thời việc đầu tư nâng công suất 
và mở rộng diện tích mía đã tăng gấp 4 lần và 
năng suất mía tăng gấp 2,5 lần.

KCP Việt Nam vươn lên top đầu trong 
ngành công nghiệp Mía đường Việt Nam về 
sản lượng và chất lượng, về uy tín và hiệu 
quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, về 
thái độ chấp hành nghiêm túc pháp luật và 
các quy định của Nhà nước, về việc áp dụng 
các chính sách đãi ngộ cho bà con nông dân, 
về các hoạt động xã hội từ thiện và phát triển 
nông thôn. KCP Việt Nam đã phát triển vùng 
nguyên liệu hơn 20.000 ha trên cơ sở gắn bó 
và coi trọng lợi ích của người trồng mía theo 

phương châm “Lợi ích của bà con nông dân 
là trên hết”.

Viết tiếp cuộc hành trình chất lượng 
cho cây mía…

Với chất lượng sản phẩm cao cấp cùng với 
hệ thống quản lý chất lượng FSSC 22000, xác 
nhận đạt chuẩn đạo đức kinh doanh và trách 
nhiệm trong chuỗi cung ứng theo Tiêu chuẩn 
quốc tế  SEDEX, Chứng nhận HALAL và 
Quy tắc đạo đức kinh doanh của Công ty đã 
giúp sản phẩm đường tinh luyện chất lượng 
cao mang thương hiệu VARELLA của KCP 
Việt Nam trở nên phổ biến trong lĩnh vực chế 
biến công nghiệp hiện nay. Hiện tại, KCP 
Việt Nam là nhà cung cấp truyền thống của 
các tập đoàn, công ty nước giải khát và thực 
phẩm. Những nỗ lực không ngừng của KCP 
Việt Nam để cải tiến công nghệ đã mang lại 
những kết quả thành công.

Với định hướng đầu tư lâu dài, KCP 
Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện những dự 
án tiếp theo như tiến hành triển khai dự án 
Nhà máy sản xuất cồn ethanol nhiên liệu 
với công suất 60.000lít/ngày, dự án mở 
rộng công suất nhà máy điện sinh khối lên 
60MW và nâng công suất Nhà máy đường 
Đồng Xuân lên 6.000 tấn mía/ngày. Tổng 
vốn đầu tư cho các dự án này khoảng 100 
triệu USD. KCP Việt Nam chúng tôi tự hào 
và tin tưởng vào sự đầu tư sản xuất công 
nghiệp của mình tại Phú Yên.

“Với Giải vàng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia 2018, KCP Việt Nam sẽ không 
ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất 
để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như 
dịch vụ khách hàng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục 
nỗ lực hành trình chất lượng cho cây mía 
trên mảnh đất Phú Yên”,Tổng Giám đốc 
KCP Việt Nam khẳng định.

Nguồn: tcvn.gov.vn



Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục TĐC có 
chức năng thực hiện hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; phục vụ 
chức năng quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.

- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Phòng Thử nghiệm được công nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 

(VILAS 078) và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 
trường với mã số VIMCERTS 193.

* Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Trần Phú Hà - Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL
* Ban biên tập: Ông Lê Văn Cựu - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
                          Ông Dương Bình Phú - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
                          Bà Trần Thị Hiền - Phó chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL
                          Bà Nguyễn Thị Anh - Trưởng phòng Tiêu chuẩn Chất lượng và TBT
* Xuất bản 10 số/năm theo giấy phép xuất bản số 06/GP-XBBT do STTTT cấp 22/10/2018
* In 200 quyển, khổ 19x27cm:  Tại Công ty TNHH In & Quảng cáo Thanh Niên
* Địa chỉ: 71Duy Tân, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên - Điện thoại: 0257. 6252662

BẢN TIN 
HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI TỈNH PHÚ YÊN

NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM:
1. Lĩnh vực Quan trắc Môi trường
- Quan trắc hiện trường và phân tích môi trường các loại mẫu: nước mặt, 

nước dưới đất, nước biển ven bờ, nước thải, không khí xung quanh.
2. Lĩnh vực hóa học
- Phân tích một số chỉ tiêu hóa học trong đất, đất sét, khoáng sản, bột 

diatomite, bùn thải, …
- Phân tích thức ăn chăn nuôi, nước mắm, sản phẩm thủy sản, phân bón 

vô cơ các loại, phân hữu cơ vi sinh…
3. Lĩnh vực Vật liệu Xây dựng
- Xác định Cường độ nén, thử kéo, thử uốn; Đá, sỏi, cát trong xây dựng; 

Gạch xây, Ngói lợp, Trụ điện, lực kéo đầu trụ; Cường độ bê tông bằng 
phương pháp không phá hủy;tính cấp phối bê tông

4. Lĩnh vực Điện
- Điện trở tiếp đất phòng sét đánh thẳng; Điện trở tiếp đất phòng sét tĩnh điện
NĂNG LỰC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO:
1. Lĩnh vực độ dài: 
Kiểm định Taximet
2. Lĩnh vực khối lượng:
Kiểm định cân Ô tô đến 120 tấn, kiểm định các loại cân như (Cân Ô tô, 

cân thông dụng, cân kỹ thuật, cân phân tích...)
3. Lĩnh vực dung tích:
Kiểm định cột đo xăng dầu, lập bảng dung tích bể trụ nằm ngang, kiểm định 

đồng hồ nước lạnh cấp A, B&C, kiểm định Xitec Ô tô, kiểm định bình chuẩn 
dung tích hạng II, bình chuẩn từng phần, kiểm định dung tích thông dụng...

4. Lĩnh vựcđiện:
Kiểm định công tơ điện kiểu cảm ứng (Công tơ 1 pha và công tơ 3 pha)
5. Lĩnh vực áp suất: 
Kiểm định áp kế, huyết áp kế các loại
ĐÀO TẠO – CHỨNG NHẬN:
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng.
- Đào tạo- Chứng nhận sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001.
- Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
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