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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hiuh phüc

S& 3t3 /QD-UBND

Dâ Nng, ngày 06 thángiO nàm 2021

QUYET D!NH
Ye vic quy dnh clifrc nãng, nhiêm vy, quyn hn và co cu to chfrc
cüa Trung tam K thuãt Tiêu chuân Do hrô'ng Chat hrçvng tryc thuc
So' Khoa hQc Va Cong ngh thành phô Ba Nãng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
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Gán cz' Luát TO chtc chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Can ci Ludt tha do2i, bO' sung m7t sO diu caa Luat TO chc ChInh phz và
Lut TO chi'c chinh quyên d.iaphu'ong ngày 22 tháng 1] nám 2019;
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Can cu' Nghj djnh so' 120/2020/ND-CT ngày 07 tháng 10 nám 2020 cia
ChInhphz quy d.inh ye thành lap, tO chi'c igi, giái the don vj sy' nghip cOng lap,
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än cz' Nghf dnh so' 60/2021/ND-CT ngày 21 tháng 6 náin 2021 c
ChInh phi quy dfnh cci ché ty' chj cia don vj sy' nghip cOng 4p,'
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('an ct Thông ttc sO 01/2021/TT-BK[-JCN ngày 0] tháng 3 nàm 2021 cia B\
Khoa hQc và COng ngh hzthng dan chz'c náng, nhiêm vy, quyên hqn cia cci quan
chuyên mOn ye khoa hQc và cOng nghê thuóc dy ban nhán dan cap tinh, cap huyn;
('an ci' Quyé't djnh so' 22/2021/QD-UBND ngày 30 tháng 8 nám 2021 cia
Uy ban nhân dan thành phO Dà Náng ban hành quy dfnh ye quán lj tO cht'c b
may, sO lUo'ng ngzthi lam viéc, vf trI vic lam, viên chj'c trong các don vj sy' nghip
cOng 42p thuç5c thám quyên quán cia Uy ban nhân dan thành phO Dà Nàng;
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Can c Quyê't dnh sO' 2214/QD-UBND ngày 25 tháng 6 näm 2021 cza Uy
ban nhán dOn thành phO Dà NOng v vic quy djnh chz2'c náng, quyên hgn và cc
cOu to ch&c cta SO' Khoa hQc và COng ngh thànhphO Dà Náng,
Can ci Quy& dinh so' 22]5/QD-UBND ngày 25 thOng 6 nám 2021 cza Uy
ban nhOn dOn thành phO DO Náng ye vic chuyén Trung tOrn K9 thut Tiêu chudn
Do lwàng ('hat lzt'crng tnrc thuóc Chi cuc Tiêu chua2n Do lu&ng ('hOt li'ng sang
try'c thuç5c SO' Khoa hçc vO COng nghé thành phO Dà NOng,
Thea dé ngh/ cja GiOm dO'c So' Khoa hQc và COng ngh tgi TO' trInh so'
60/TTr-SK[-JCN ngOy 02 thOng 8 nOin 2021 vO thám djnh cia SO' Ni vy tgi TO'
trInh sO li /TTr-SNJ/ ngOy 44th0ng 9 nám 202].
QUYET DINH:
Biêu 1. Quy dnh chirc näng, nhim vi, quyn hn và co cu to chirc ci:ia
Trung tam K thuât Tiêu chun Do Iithng Chat lu'cing trirc thuc S Khoa h9c vâ
Cong ngh nhu' sau:
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1. Vi trI và chirc nàng
Trung tarn K5 thuât Tiêu chun Do luô'ng Chat hrcmg là dan v sir nghip
cong 1p tri.rc thuôc Sà Khoa hoc và Cong nghê thành phô Dà Nàng thirc hin các
hot dng srnghiêp và djch vu k thuât ye tiêu chuân, do 1ung, näng suât, chat
Iuvngsãn phâm, hang hOa, ma so, ma vach phiic v11 yêu câu quãn l nba nuóc và
nhu câu cüa to chiirc, cá nhân theo quy dinh cüa pháp Iu.t; chju sir lãnh dao, chi
dao toàn din cCia S& Khoa h9c và Cong ngh.
Trung tam K5 thuât Tiêu chun Do 1ung Chat hrcng CO tu cách pháp
nhan, cO tri sâ, có con dâu riêng và dixc)'c m& tài khoãn tai Kho bac Nhà nithc và
Ngân hang die hoat dng theo quy djnh cUa pháp lut.
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2. Nlhiêrn vu cu th
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a) Trung tam K thuât Tiêu chun Do 1umg Cht luçing thirc hin nhim
vi.i theo quy djnh t?.i khoân 2 Diêu 9 Thông p1 so 01/2021/TT-BKHCN ngày 01
tháng 3 nãrn 2021 cüa Bô Khoa h9c và Cong ngh huóng dan chüc näng, nhm
vu, quyên ban cüa ca quan chuyên mon ye khoa h9c và cong ngh thuc U,
nhãn dan cap tinh, cap huyn.
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b) Thirc hin hoat dng dich vu v ti.r vn, dào tao, hung din, bôi d
tuyên truyên các van bàn quy pham pháp lut ye an toàn và kiêm soát büc x ,
toàn lao dng; djch vi k thut lien quan den an toàn birc xa hat than Va thg
nAng luçng nguyen ti; dich vu k thuât v kiêm djnh, hiu chuân, kiêm tra,
chuân các thiêt bi thuôc lTnh vuc y t; kjêm dinh k5 thuât an toàn các may, thiêt bj
v.t tu' và cac chat có yêu câu nghiêm ngàt ye an toàn lao dng cho các to chirc, cá
nhân có thu câu theo quy djnh ciia pháp lut.
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c) Lien kt, hop tác vói cac t chrc, Ca nhân trong nghiên ciru, rng ding
tiên bô khoa hoc k thuât trong linh vuc ye tiêu chuân, do 1ung, chat lucmg.
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Diu 2. Ca cu t chü'c, s hrçmg ngii?ñ lam vic, ca ch tir chü cüa Trung
tam K thut Tiêu chuân Do lumg Chat lucYng
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1. Ca cu t chirc: Trung tam K thuât Tiêu chun Do Iuèng Cht luçng có
Giárn doe, khOng qua 02 (hai) Phó Giám dOe yâ các phông chuyên mon duc to chüc
theo quy djnh bin hành v t chirc và boat dng cüa dan vi su nghiêp cong lip.
2. S lugng ngu'i lam viêc: S luçing ngui lam vic tai Trung tam K
thut Tiêu chuân Do lu'ông Chat lung näm trong tOng sO lung ngui lam vic
cüa dan v si.r nghiêp cong lap thuôc Sâ Khoa h9c yà COng ngh duvc Uy ban
nhân dan thânh phô giao và tü nguOn ti,r chü.
3. Ca ch tài chInE
Trung tam Kr thuât Tiêu chun Do lung Chit luo'ng là t ehüc khoa h9c Va
cong ngh cong 1p thuôc S Khoa hoc và COng ngh boat dng theo quy djnh cüa
Nghi djnh sO 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü quy djnh ca chê ti.r chü
cüa dan vj su' nghiêp cOng 1p va cac van ban huo'ng dn hin hành có lien quan.
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Diu 3. Trách nhirn cüa Giám dc S Khoa h9c vâ Cong ngh
1. Chi do vic kin toàn Ca cu th chüc, hoat dng cüa Trung tarn K thut
Tiêu chuân Do lu&ng Chat luçrng theo quy djnh tii Quyêt djnh nay.
2. Chi dao, hung dn Giám dc Trung tam K thut Tiêu chu.n Do
luông Chat luqng xây dng Quy ch t chüc và hot dng cüa dan vj theo quy
dinh hin hành.
3.Hung dn, theo döi, kim tra viêc thirc hin ca cu lao dng và so
krang cap phó cüa Trung tam K thuât Tiêu chuân Do 1ung Chat 1ung theo
dung quy djnh.
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Noi nhân:
- Nhu Diêu 5;
- Các PCT UBND thành pho;
- Thuông trirc Thành ñy;
- Thu'àng trrc HDND thành ph;
- Luu: VT, SNV.
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Diu 4. Quyt djnh nay có hiêu luc k tir ngày k và thay th Quyêt djnh so
8764/QD-UBND ngày 30 tháng 11 näm 2015 cüa UBND thành phô Dà Nàng ye
viêc to churc lai Trung tarn K5' thuât Tiêu chun Do luông Chat 1ucng trirc thuc
Chi cii.c Tiêu chuân Do luông Chit lugng Dà Nng.
Diu 5. Chánh Van phông UBND thành ph; Giám dc các S: Ni vçi, Tài
chInh, Khoa h9c và Cong ngh; Giám dc Trung tam K5 thut Tiêu chuân Do
lithng Chat hrçng, Thu truOng cac co quail, dan vj lien quan chju trách nhim
thi hành Quyêt djnh này./('IttP

Lê Trung Chinh

