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Số:      /QĐ-TĐC Bình Dương, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 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 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 

ngày 05/3/2014 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 100/QĐ-SKHCN ngày 22/5/2019 của Sở Khoa học 

và Công nghệ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương; 

Theo đề nghị của Đại diện lãnh đạo chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

lường Chất lượng tỉnh Bình Dương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 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 ký và thay thế Quyết định số 

68/QĐ-TĐC ngày 31/12/2019 của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng tỉnh Bình Dương. 

Điều 3. Đại diện lãnh đạo chất lượng, Lãnh đạo Chi cục và các phòng có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lý Thái Hùng 



PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TĐC ngày      tháng     năm 2021 

của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương). 

Tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể như sau:  

1. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng. 

2. Thủ tục điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng.  

3. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, 

lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu. 

4. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận. 

5. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. 

6. Thủ tục 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. 

7. Thủ tục 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. 

8. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu. 

9. Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc 

gia. 

10. Thủ tục 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. 

11. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, 

giám định, kiểm định, chứng nhận . 

12. Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được 

chỉ định. 

13. Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

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

 



 

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 BÌNH DƯƠNG 

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

Chất lượng tỉnh Bình Dương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 đối với chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục 

hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(Theo phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TĐC, ngày    tháng 

năm 2021 của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

 

 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ký 

 

 

 

 

 

  Bình Dương, ngày       tháng     năm 2021 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lý Thái Hùng 
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