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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     tháng 08 năm 2019 
 

BÁO CÁO  
Tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 08/2019 

 

 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 11 cơ sở tương tứng  38 PTĐ; 

Chi tiết: Huyện Đông Hoà: 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Tuy An: 03 cơ sở 10 

PTĐ; Thị xã Sông Cầu: 03 cơ sở 11 PTĐ; TP Tuy Hoà 03 cơ sở 11 PTĐ 

-Báo cáo công tác kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 113/QĐ-SKHCN ngày 01/07/2019; 

2. Công tác TC-CL&TBT 

-Tiếp nhận 01 cơ sở công bố hợp chuẩn sản phẩm đá vật liệu xây dựng 

của chi nhánh công ty Nắng Ban Mai; 

-Lấy 02 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng phục vụ công tác kiểm tra tại 

Công ty TNHH xăng dầu Mười Sum (Cơ sở 1) và Công ty TNHH xăng dầu Chín 

Thử (Cơ sở 1). 

-Gửi thông báo kết quả mẫu đạt chất lượng thử nghiệm đến 06 cơ sở: Cửa 

hàng xăng dầu Trung tâm Thị trấn Phú Hòa (Công ty TNHH Thời Quán); Cửa 

hàng xăng dầu Lê Như Vi; Cửa hàng xăng dầu Bình Giang; Cửa hàng xăng dầu 

HTX-KD-DV Hòa Phong; Công ty TNHH xăng dầu Mười Sum (Cơ sở 1) và 

Công ty TNHH xăng dầu Chín Thử (Cơ sở 1). 

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

05/2019; 

-Cập nhật trang Web Chi cục: 28 hoạt động TCĐLCL (14 tin tin tức 

chung; 12 tin cảnh báo và 01 bản tin và 01 báo cáo tháng) 

-Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị 

định 154/2018/NĐ-CP gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ; 

3. Công tác phối hợp  

-Phối hợp với Đoàn Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên kiểm tra xăng dầu tại 

10 cơ sở; 

Chi tiết: Huyện Sơn Hoà: 01 cơ sở 04 PTĐ; huyện Đồng Xuân: 02 cơ sở 

06 PTĐ; huyện Sông Hinh: 02 cơ sở 07 PTĐ; huyện Tuy An: 01 cơ sở 04 PTĐ; 

Thị xã Sông Cầu: 02 cơ sở 10 PTĐ; TP Tuy Hoà 02 cơ sở 09 PTĐ. 

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

Sở Công thương tỉnh Phú Yên; 
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4. Công tác quản lý ISO Hành chính 

-Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào 

hoạt động của các cơ quan HCNN năm 2019 tại 61 xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh; 

Chi tiết: Thị xã Sông Cầu: 17 đơn vị; huyện Tuy An: 15 đơn vị; thành phố 

Tuy Hòa: 17 đơn vị và UBND huyện Sông Hinh: 12 đơn vị. 

5. Công tác khác 

-Tham dự hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, thành 

phố năm 2019 tại tỉnh Bình Định từ ngày 08-10/08/2019; 

II. Hoạt động Kỹ thuật TCĐLCL     

-Tổng số phương tiện đo (PTĐ) được kiểm định (KĐ): 229 PTĐ, trong 

đó: 229 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 Cân phân tích Đến 10 kg  5 5 

2 Cân kỹ thuật Đến 30 kg 2 3 3 

3 Cân bàn Đến 10 tấn 3 53 53 

4 Cân đĩa Đến 60 kg 3 12 12 

5 Cột đo xăng dầu 
Q đến 120 

L/min 
0,5% 118 118 

6 

Đồng hồ nước lạnh 

đường kính 

(15÷25) mm, 

cấp: A, B, C 

Qn đến 3,5 

m
3
/h 

(2 ÷ 5)% 6 6 

7 Áp kế kiểu lò xo (0 ÷700) bar đến 1,5 20 20 

8 

Công tơ điện xoay 

chiều 1 pha 
U đến 380 V 

I đến 100 A 
2 

10 10 

3 pha kiểu cảm ứng 2 2 

Tổng cộng: 229 229   855 

 

- Tổng số mẫu thử nghiệm 136 trong đó: 

+128 mẫu hóa- lý- vi sinh, gồm: 28 mẫu nước thải; 52 mẫu không khí; 09 

mẫu nước mặt; 01 mẫu bột cá; 32 mẫu nước ngầm; 07 mẫu nước sinh hoạt; 01 

mẫu đất; 01 mẫu nước giếng; 01 mẫu bùn thải; 02 mẫu nước sản xuất; 01 mẫu 

bột đá; 01 mẫu nước sông.  

+08 mẫu vật liệu xây dựng: gồm: 08 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 về đo lường chất lượng vàng trang sức mỹ 

nghệ và phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn Tỉnh; 

-Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra về 
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tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu; 

-Xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại số 06/2019; 

-Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, 

đăng ký mã số, mã vạch;  

-Tham dự hội nghị tập huấn năm 2019 cho cán bộ của Mạng lướng TBT 

Việt Nam tại TP Đà Nẵng từ ngày 21-24/8/2019; 

-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 09/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&CN Phú Yên; 

- Lưu: VT. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 
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