
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH KHÁNH HÒA 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN                  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

                                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Khánh Hòa, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH KHÁNH HÒA 

 

  

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ; 

 Căn cứ xác nhận của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Khánh Hòa về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực; 

Theo đề nghị của phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008  đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định này. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 02a/QĐ-TĐC ngày 07/01/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
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lường Chất lượng về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008. 

 Điều 3. Phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất 

lượng, phòng Quản lý Đo lường, Văn phòng TBT chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c, VBĐT); 

- Lưu: VT, thư ký ISO. 

  CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 
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PHỤ LỤC 

Các lĩnh vực hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 

Khánh Hòa được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/QĐ-TĐC ngày 11 tháng 7  năm 2019 của 

Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa) 

 

        A. TOÀN BỘ CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC TRÁCH NHIỆM TIẾP NHẬN VÀ 

THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN HCNN 

I. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 

1. TTHC cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân. 

2. TTHC cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, 

các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

3. TTHC cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy 

hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

4. TTHC cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, 

các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

5. TTHC đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn 

của tổ chức chứng nhận. 

6. TTHC đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. 

7. TTHC đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

8. TTHC đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập 

khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

9. TTHC kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

10. TTHC chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám 

định, kiểm định, chứng nhận. 
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11. TTHC thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ 

định. 

12. TTHC cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

13. TTHC kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập 

khẩu. 

14. TTHC miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. 

II. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG 

1. TTHC đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, 

lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu. 

2. TTHC công bố sử dụng dấu định lượng. 

3. TTHC điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng. 

B. CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CHỨC 

NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

1. Quy trình kiểm tra tính pháp lý của phương tiện đo. 

2. Quy trình kiểm tra phép đo trong thương mại bán lẻ. 

3. Quy trình kiểm tra về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn. 

4. Quy trình kiểm tra đối với các cơ sở được công nhận khả năng kiểm định. 

5. Quy trình thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

6. Quy trình kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông 

trên thị trường. 

C. CÁC HOẠT ĐỘNG BẮT BUỘC CỦA TCVN ISO 9001:2008 

KHÔNG YÊU CẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH NHƯNG CƠ QUAN CÓ YÊU 

CẦU XÂY DỰNG QUY TRÌNH 

Quy trình họp xem xét lãnh đạo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH KHÁNH HÒA 

 

 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 

các lĩnh vực hoạt động. 

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số  23/QĐ-TĐC ngày 11 tháng 7 năm 

2019 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa) 

 

 Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

 

 

          Khánh Hòa, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

                                                                                 CHI CỤC TRƯỞNG 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Hoài Sơn 
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