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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 11/6/2019, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 

kỹ  thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên 
đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định các 
yêu cầu kỹ  thuật và kiểm tra, thử nghiệm đối 
với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn 
gió, các loại kính cửa trên đầu máy toa xe. 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu kính an toàn, sản 
xuất, lắp ráp và sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy 
toa xe; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 
đến việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật đối với kính an toàn. Mục đích 
của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. 

Kính an toàn

Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO 
tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/
D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20
QCVN%20(K%C3%ADnh%20an%20
to%C3%A0n).docx 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/146
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Nguồn: TBT Việt Nam

Nhãn hàng hoá 

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 
2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông 
tư này quy định chi tiết thực hiện: 

1. Khoản 5 Điều 3; Điều 4; khoản 2, khoản 
4 Điều 7; Điều 12; khoản 3 Điều 14; khoản 2 
Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 5 Điều 17 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

2. Khoản 5, 15 Phụ lục I; điểm 2 khoản 1, 
điểm 3 khoản 2 Phụ lục II; khoản 1 Phụ lục III; 
điểm 1 khoản 1 Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 
4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 
Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông 

tin cho người tiêu dùng. Thời gian dự kiến 
thông qua vào 30/6/2019. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực vào 30/9/2019. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào ngày  29/6/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: http://tbt.gov.vn/To%20
Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20
th%E1%BA%A3o%203.docx.

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/142 

Nguồn: TBT Việt Nam

VAN HÃM  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về van hãm 
sử dụng trên đầu máy, toa xe. Quy chuẩn 
này quy định các yêu cầu về kiểm tra, thử 
nghiệm van hãm sử dụng trên đầu máy toa 
xe. Van hãm trong quy chuẩn này là loại nhả 
hãm giai đoạn, loại nhả hãm trực tiếp không 
thuộc phạm vi của quy chuẩn này.Quy chuẩn 
này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp 
ráp, nhập khẩu đầu máy, toa xe; các cơ sở 
sản xuất, nhập khẩu van hãm sử dụng trên 
đầu máy toa xe (sau đây gọi là van hãm) và 
các cơ  quan, tổ  chức, cá nhân liên quan 
đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận 
chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 

chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến 
vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của 
Dự thảo xem tại: http://tbt.gov.vn/To%20
Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20
th%E1%BA%A3o%20QCVN%201901%20
(van%20h%C3%A3m).doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/143 
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Nguồn: TBT Việt Nam

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 

kỹ  thuật quốc gia về móc nối đỡ  đấm của 
đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định về  
kiểm tra đối với bộ móc nối đỡ đấm sử dụng 
cho đầu máy, toa xe có tốc độ cấu tạo thấp 
hơn hoặc bằng 120 km/h đối với khổ đường 
1.000 mm và thấp hơn hoặc bằng 160 km/h 
đối với khổ đường 1.435 mm. Quy chuẩn 
này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp 
ráp, nhập khẩu đầu máy, toa xe; các cơ sở sản 
xuất, nhập khẩu bộ móc nối đỡ đấm và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử 
nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 
chất lượng. Chưa xác định thời gian dự kiến 

Bộ móc nối  

thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến 
vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của 
Dự thảo xem tại : http://tbt.gov.vn/To%20
Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20
th%E1%BA%A3o%20QCVN%201814%20
(b%E1%BB%99%20m%C3%B3c%20
n%E1%BB%91i).docx 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/144 

Vật liệu chống cháy

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên WTO 
về  việc đưa ra Dự  thảo Quy chuẩn 

kỹ  thuật quốc gia về  vật liệu chống cháy sử 
dụng trên đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy 
định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
nghiệm tính năng chống cháy của vật liệu phi 
kim loại sử dụng trong kết cấu nội thất của toa 
xe khách, buồng cabin của đầu máy khi sản 
xuất, lắp ráp, hoán cải để vận hành trên đường 
sắt Việt Nam.  Quy chuẩn này áp dụng đối 

với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa đầu 
máy, toa xe; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu vật 
liệu sử dụng trong kết cấu nội thất của toa xe 
khách, ca bin đầu máy (gọi tắt là vật liệu nội 
thất) và các cơ quan, tổ chức liên quan đến 
việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông đường sắt. Mục đích 
của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. 
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO 
tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/
D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20
QCVN%201902%20(v%E1%BA%ADt%20
li%E1%BB%87u%20ch%E1%

BB%91ng%20ch%C3%A1y).doc
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/145
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Bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe  

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

chuẩn kỹ  thuật quốc gia về bộ  trục bánh xe 
của đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định 
về kiểm tra đối với bộ trục bánh xe sử dụng 
cho đầu máy, toa xe có tốc độ cấu tạo thấp 
hơn hoặc bằng 120 km/h đối với khổ đường 
1.000 mm và thấp hơn hoặc bằng 160 km/h 
đối với khổ đường 1.435 mm.Quy chuẩn này 
áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, 
nhập khẩu đầu máy, toa xe; các cơ sở chế tạo, 
nhập khẩu bộ trục bánh xe và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, 
chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường. Mục đích của dự thảo 
nhằm đảm bảo chất lượng. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Mũ bảo hiểm  

Ngày 11/6/2019, 
Việt Nam thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về  việc 
đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về mũ bảo 
hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy. Quy chuẩn kỹ  thuật 
này quy định mức giới hạn 
của quy định kỹ  thuật đối 
với mũ bảo hiểm cho ngươi 
đi xe mô tô, xe gắn máy, kể 
cả xe đạp máy, xe máy điện, 
xe đạp điện và các loại xe 
tương tự (gọi chung là mũ 
bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy và dưới đây viết tắt là 
mũ) và các quy định quản lý 
chất lượng mũ trong sản xuât, 
nhập khẩu và lưu thông, phân 

để các nước thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: http://tbt.gov.vn/To%20
Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20
th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812%20
(b%E1%BB%99%20tr%E1%BB%A5c%20
b%C3%A1nh%20xe).doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/147

phối. Danh mục sản phẩm mũ 
và mã HS tương ứng được 
nêu tại phụ lục Quy chuẩn kỹ 
thuật này. Quy chuẩn kỹ thuật 
này không áp dụng đối với 
các loại mũ dùng cho người 
đi các loại xe đua, xe thể thao 
và các loại xe chuyên dụng 
khác. Quy chuẩn kỹ thuật 
này áp dụng đối với các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu, phân phối mũ và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan. Mục đích của dự thảo 
nhằm đảm bảo chất lượng. 
Thời gian dự kiến thông qua 
vào 24/7/2019. Chưa xác 
định thời gian dự  kiến có 
hiệu lực. Hạn cuối cùng để  
các nước thành viên WTO 

tham gia góp ý kiến vào ngày 
21/7/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: http://
tbt.gov.vn/To%20Link%20
l i n % 2 0 k t / V N M % 2 0
140%20M%C5%A9%20
b % E 1 % B A % A 3 o % 2 0
hi%E1%BB%83m.doc 

Mã thông báo: G/TBT/N/
VNM/141
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Chất độc hại  

Ngày 07/6/2019, 
Thái Lan thông 
báo  cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự  thảo Thông báo của 
Bộ Y tế Cộng đồng: Thông 
báo liên quan đến các Chất 
độc hại Loại 1 thuộc trách 
nhiệm của Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Thái 
Lan. Cụ thể: Hủy bỏ Thông 
báo của Bộ Y tế Công cộng 
về việc thông báo liên quan 
đến các Chất độc hại Loại 1 
thuộc trách nhiệm của Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Thái Lan B.E. 2549 
(2006) 

Bất kỳ cá nhân, tổ chức 
nào muốn sản xuất hoặc nhập 
khẩu các chất độc hại loại 1 
phải thông báo cho cơ quan 
có thẩm quyền trước khi sản 
xuất hoặc nhập khẩu  

Cải thiện các chi tiết trong 
biểu mẫu “Wor Or./Sor Thor 5” 

Tạo biểu mẫu mới “Wor 
Or./Sor Thor 16", để sửa đổi Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

KÍNH

Ngày 03/6/2019, 
Thái Lan thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về việc 
Dự thảo Tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan cho kính 
nổi trong suốt (TIS 880  - 
2560 (2017)) do Viện tiêu 
chuẩn công nghiệp Thái Lan 
(TISI) ban hành, được thông 

các chi tiết trong mẫu thông 
báo về chất độc hại loại 1 

Hủy kênh đăng ký 
Mục đích của dự  thảo 

nhằm cải thiện quy trình 
thông báo và nhận thông báo 
về các chất độc hại loại 1. 
Thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu 
lực vào khoảng tháng 8 năm 
2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham 
gia góp ý kiến vào ngày 
06/8/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
THA/19_3360_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
THA/547 

báo cho WTO mã G/TBT/N/
THA/484 đã thông qua vào 
ngày 07/4/2019 và có hiệu 
lực sau 365 ngày kể từ ngày 
xuất bản trên Công báo (05 
tháng 4 năm 2020). Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem 
tại: https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
THA/19_3142_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
THA/484/Add.1 

Mỹ phẩm

Ngày 05/6/2019, 
Trung Quốc thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về  việc đưa 
ra Dự  thảo Quy định về quy 
trình và yêu cầu thông báo về 
mỹ  phẩm không đặc biệt  ở  
Trung Quốc. 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 và thời gian 
dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào 
05/8/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
CHN/19_3312_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
CHN/1331
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Mỹ phẩm 

Ngày 23/4/2019, Đài Loan thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc Dự thảo "Yêu 

cầu ghi nhãn đối với bao bì, thùng chứa 
mỹ phẩm" được thông báo cho WTO ngày 
05/2/2019 mã G/TBT/N/TPKM/355 đã 
thông qua vào ngày 30/5/2019 và sẽ có hiệu 
lực vào ngày 01/7/2021. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/
TBT/TPKM/19_3331_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/ TBT/N/TPKM/355 /
Add.1

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Trứng

Ngày 04/6/2019, 
Đài Loan thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về  việc đưa 
ra Dự  thảo quy định quản lý 
việc ghi nhãn sản phẩm trứng 
lỏng. Cụ thể, dựa trên các quy 
định của Đoạn 10, Đoạn 1, 
Điều 22 và Đoạn 2, Điều 25 
của “Đạo luật quản lý an toàn 
vệ sinh thực phẩm”, Bộ Y tế 
và Phúc lợi đề xuất áp dụng 

các yêu cầu ghi nhãn cho các 
sản phẩm trứng lỏng để cung 
cấp thông tin cho người tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản 
phẩm. Mục đích của dự  thảo 
nhằm bảo vệ sức 

khoẻ  và sự  an toàn của 
con người. Thời gian dự  
kiến có hiệu lực vào ngày 
01/01/2020. Hạn cuối cùng 
để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến 
vào ngày 03/8/2019. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem 
tại: https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
TPKM/19_3254_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
EU/652 

Chất độc hại 

Ngày 11/6/2019, 
P h i l i p p i n e s 
thông báo cho 

các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự  thảo Hướng 
dẫn về Quy định đối với chât 
độc hại gia dụng. Mục đích 
của Dự  thảo nhằm bảo vệ  
sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. Thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 15 ngày 
kể từ ngày đăng trên công 
báo chính thức. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến 
vào 10/8/2019. Thông tin chi 
tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/

PHL/19_3379_00_e.pdf 
Mã thông báo: G/TBT/N/

PHL/216
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Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Nguồn: TBT Việt Nam

Thuốc trừ sâu 

Ngày 11/6/2019, 
Philippines thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Lệnh hành chính 
số  ___: “Các quy tắc và quy 
định mới trong việc đăng ký 
các sản phẩm thuốc  trừ  sâu 
gia dụng và các thành phần 
hoạt động của chúng. Với yêu 
cầu cần phải cập nhật để phù 
hợp với các cam kết quốc tế 

như Nghị định thư Montreal, 
Công ước Rotterdam và/hoặc 
Công ước Stockholm và các 
quy định khác về  thuốc trừ  
sâu, Lệnh hành chính mới này 
sẽ thay thế Lệnh hành chính 
AO 2014-0038. Thời gian 

dự  kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực sau 
15 ngày kể  từ ngày đăng trên 
công báo chính thức.Hạn cuối 
cùng để  các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến 
vào  ngày 10/8/2019. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem 
tại: https://members.wto.org/
crnattachments/2019/TBT/
PHL/19_3380_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/
PHL/216 

Gỗ
Ngày 05/6/2019, 

Hàn Quốc thông 
báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo về tiêu chuẩn và 
đặc điểm kỹ thuật của sản 
phẩm gỗ. Quy định này thiết 
lập để  nâng cao chất lượng 
sản phẩm gỗ và quản lý việc 

phân phối theo Điều 20 Đạo 
luật về  sử  dụng gỗ  bền vững. 
Thời gian dự  kiến thông qua 
vào  ngày 31/8/2019. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào 
ngày 01/9/2019. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến vào ngày 
05/8/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/

crnattachments/2019/TBT/
KOR/19_3304_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/
KOR/832

Dược phẩm sinh học

Ngày 13/6/2019, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 

định về  phê duyệt và đánh giá các sản phẩm 
sinh học. Các sửa đổi chính được đề xuất là 
như sau: Vì sự an  toàn của Dược phẩm sinh 
học, nhà sản xuất Sản phẩm trị liệu bằng tế 
bào & Liệu pháp gen có sử dụng đến hệ thống 
ngân hàng tế bào phải gửi dữ liệu về tế bào để 
phê duyệt. 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 và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 

ngày 12/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: https://members.wto.org/crnattach-
ments/2019/TBT/KOR/19_3405_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/837



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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