Ngày 06/10/2021, UBND thành ph à Nng ã ban hành Quyt nh s 3143/Q-UBND quy nh chc nng,
nhim v, quyn hn và c cu t chc ca Trung tâm K thut Tiêu chun o lng Cht lng trc thuc S Khoa hc và
Công ngh thành ph à Nng và Quyt nh s 3144/Q-UBND quy nh chc nng, nhim v, quyn hn ca Trung
tâm Tit kim nng lng và T vn chuyn giao công ngh à Nng trc thuc S Khoa hc và Công ngh.
S Khoa hc và Công ngh hin có 04 n v s nghip trc thuc gm: Trung tâm Công ngh sinh hc, Trung tâm
H tr khi nghip i mi sáng to, Trung tâm K thut Tiêu chun o lng Cht lng, Trung tâm Tit kim nng lng và
T vn chuyn giao công ngh; trong ó Trung tâm H tr khi nghip i mi sáng to mi c t chc li theo Quyt nh s
1760/Q-UBND ngày 21/5/2021. Ngày 01/3/2021, B Khoa hc và Công ngh ban hành Thông t s
01/2021/TT-BKHCN hng dn chc nng, nhim v và quyn hn ca c quan chuyên môn v khoa hc và công
ngh thuc UBND cp tnh, cp huyn (ng thi quy nh chc nng nhim v ca 02 n v s nghip: Trung tâm K thut
Tiêu chun o lng Cht lng và Trung tâm Tit kim nng lng và T vn chuyn giao công ngh). Cn c Thông t
s 01/2021/TT-BKHCN, Quyt nh s 2214/Q-UBND ngày 25/6/2021 ca UBND thành ph à Nng v vic
ban hành quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca S Khoa hc và Công ngh thành ph à
Nng và Quyt nh s 2215/Q-UBND ngày 25/6/2021 ca UBND thành ph à Nng v vic chuyn Trung tâm
K thut Tiêu chun o lng Cht lng trc thuc Chi cc Tiêu chun o lng Cht lng sang trc thuc S Khoa hc và
Công ngh thành ph à Nng, UBND thành ph ban hành các Quyt nh quy nh chc nng, nhim v, quyn
hn và c cu t chc ca 02 n v s nghip trên phù hp vi quy nh mi.
Theo ó, Trung tâm K thut Tiêu chun o lng Cht lng là n v s nghip công lp trc thuc S Khoa hc và
Công ngh thành ph à Nng thc hin các hot ng s nghip và dch v k thut v tiêu chun, o lng, nng sut, cht
lng sn phm, hàng hóa, mã s, mã vch phc v yêu cu qun lý nhà nc và nhu cu ca t chc, cá nhân theo
quy nh ca pháp lut; chu s lãnh o, ch o toàn din ca S Khoa hc và Công ngh. Trung tâm thc hin các
nhim v:
a) Trung tâm K thut Tiêu chun o lng Cht lng thc hin nhim v theo quy nh ti khon 2 iu 9 Thông t s
01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 nm 2021 ca B Khoa hc và Công ngh hng dn chc nng, nhim
v, quyn hn ca c quan chuyên môn v khoa hc và công ngh thuc y ban nhân dân cp tnh, cp huyn.
b) Thc hin hot ng dch v v t vn, ào to, hng dn, bi dng, tuyên truyn các vn bn quy phm pháp lut v an
toàn và kim soát bc x, an toàn lao ng; dch v k thut liên quan n an toàn bc x ht nhân và ng dng nng
lng nguyên t; dch v k thut v kim nh, hiu chun, kim tra, kim chun các thit b thuc lnh vc y t; kim nh k
thut an toàn các máy, thit b vt t và các cht có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao ng cho các t chc, cá
nhân có nhu cu theo quy nh ca pháp lut.
c) Liên kt, hp tác vi các t chc, cá nhân trong nghiên cu, ng dng tin b khoa hc k thut trong lnh vc v
tiêu chun, o lng, cht lng.
Trung tâm Tit kim nng lng và T vn chuyn giao công ngh à Nng là n v s nghip công lp trc thuc S
Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng thc hin chc nng nghiên cu, ng dng, trin khai, chuyn giao
công ngh, dch v khoa hc và công ngh phc v qun lý nhà nc ca S Khoa hc và Công ngh. Trung tâm
thc hin các nhim v:
a) Trung tâm Tit kim nng lng và T vn chuyn giao công ngh à Nng thc hin nhim v theo quy nh ti
khon 2 iu 7 Thông t s 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 nm 2021 ca B Khoa hc và Công ngh
hng dn chc nng, nhim v, quyn hn ca c quan chuyên môn v khoa hc và công ngh thuc y ban nhân
dân cp tnh, cp huyn.
b) Trin khai các hot ng nghiên cu, ng dng v lnh vc sn xut sch hn, tit kim nng lng, nng lng tái to, kim
kê khí nhà kính, gim thiu ô nhim môi trng phc v nhu cu phát trin kinh t - xã hi ca thành ph.
c) Thc hin các hot ng t vn, dch v v các lnh vc khoa hc và công ngh; tit kim nng lng, nh chun nng
lng, nng lng tái to, kim kê khí nhà kính, kim toán nng lng và bo v môi trng, an toàn bc x ht nhân;

quan trc môi trng; phân tích - th nghim; s hu trí tu; t vn xây dng và áp dng các h thng qun lý theo
các tiêu chun ISO 9000, ISO 50000, ISO 14000, ISO 22000…cho các t chc và cá nhân có nhu cu
theo quy nh ca pháp lut.
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