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Tiêu chuẩn, chất lượng là lĩnh vực có 

ảnh hưởng lớn, liên quan mật thiết đến 

mọi mặt của đời sống xã hội và luôn 

được các cấp, ngành, địa phương quan tâm 

thực hiện. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà 

nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa 

phương, thời gian qua, nhờ sự chỉ đạo sâu sát 

của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 

lượng (CT-ĐL-CL), Sở Khoa học và công 

nghệ và của các cấp, các ngành, hoạt động tiêu 

chuẩn chất lượng ngày càng được đảm bảo và 

đi vào chiều sâu, công tác quản lý nhà nước về 

tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Các 

cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn 

chất lượng, tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý 

các vi phạm nhằm hạn chế các hành vi gian lận, 

tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm 

hàng hóa, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. 

Hiện nay, khí dầu mỏ hóa lỏng là một 

trong những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho 

đời sống xã hội, hoạt động kinh doanh khí dầu 

mỏ hoá lỏng tại tỉnh Quảng Bình phát triển khá 

mạnh, các hệ thống phân phối, đại lý, cửa hàng 

kinh doanh được mở rộng ngày càng nhiều. Để 

công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn chất 

lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

đạt hiệu quả cao, Chi cục CT-ĐL-CL đã đẩy 

mạnh công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất trên 

diện rộng toàn tỉnh. Qua kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng tại 43 cơ sở trong năm 2015 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình cho thấy, hầu hết các cơ 

sở chấp hành tốt việc ghi nhãn trên vỏ bình phù 

hợp với Nghị định 89/NĐ-CP của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa và quy định tại QCVN 

8:2012/BKHCN quy định về quản lý chất 

lượng đối với khí dầu mỏ hóa lỏng và cung cấp 

đầy đủ các hồ sơ về tên, chủng loại, nguồn gốc 

xuất xứ, bằng chứng về phù hợp chất lượng 

theo QCVN 8:2012/BKHCN. 

Đối với mặt hàng xăng dầu, qua kiểm tra 

nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu tại 17 cơ sở trên địa bàn tỉnh thì 

hầu hết các cơ sở chấp hành đầy đủ các quy 

định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng 

trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên bên 

cạnh đó vẫn còn một số cơ sở chấp hành chưa 

đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý 

tiêu chuẩn chất lượng trong kinh doanh xăng 

dầu như chưa thực hiện lưu giữ hồ sơ chất 

lượng, thông báo công khai tên, chủng loại 

xăng dầu trên cột đo... Đặc biệt qua kiểm tra 
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nhanh về chỉ tiêu trị số Octan của 16 mẫu xăng 

tại các cơ sở kinh doanh có trị số Octan RON 

(92,03 - 92,50) thì kết quả phù hợp với trị số 

RON ghi trên cột đo.

Tết Trung thu là điều kiện thuận lợi để các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh đồ chơi trẻ em 

tung ra thị trường những loại đồ chơi trẻ em có 

nhiều màu sắc, không rõ nguồn gốc, xuất xứ 

với giá thành rẻ, chất lượng kém, ảnh hưởng 

đến sức khỏe và an toàn của trẻ em khi sử dụng. 

Chi cục CT-ĐL-CL cũng như các cơ quan 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 

các lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình đã tăng cường, đẩy mạnh công tác 

thanh tra, kiểm tra và tiếp tục hướng dẫn các 

doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định 

pháp luật, đặc biệt việc kiểm soát chất lượng 

sản phẩm sau công bố nhằm bảo đảm chất 

lượng hợp quy với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật. Chi cục đã tiến hành kiểm tra 15 cơ sở 

tập trung chủ yếu ở các khu vực như chợ Nam 

Lý, Đồng Hới, Ba Đồn, Lệ Thủy và một số siêu 

thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua quá trình 

kiểm tra chất lượng cho thấy hầu hết các sản 

phẩm đạt chất lượng theo công bố. Tổng số 

hàng hóa được kiểm tra về chất lượng và ghi 

nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy (CR) là 4.586 

các loại đồ chơi trẻ em, trong đó có 3.581 đồ 

chơi trẻ em ghi nhãn, gắn nhãn phụ và gắn dấu 

hợp quy (CR) đúng theo quy định. Cùng với 

đó, công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng 

được Chi cục triển khai quản lý và tiếp nhận hồ 

sơ công bố hợp chuẩn của Công ty cổ phần - 

Tổng công ty miền Trung cho các sản phẩm xi 

măng poóc lăng loại I, II; Chi nhánh Nhà máy 

xi măng Cosevco 11 cho các sản phẩm xi măng 

poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 và kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ đối với sản phẩm điện, điện tử.

Song song với công tác kiểm tra nhà nước 

về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá, 

với chức năng của mình, Chi cục CT-ĐL-CL 

đã triển khai Quyết định số 956/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình 

về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước bằng việc tổ chức đào tạo 

về xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 cho 180 học viên thuộc 

44 đơn vị, cơ quan hành chính trong tỉnh. Đây 

là một hoạt động góp phần thực hiện cải cách 

hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, 

hướng tới phục vụ nhân dân một cách công 

khai, đúng đắn và hiệu quả. 

Có thể nói, công tác quản lý nhà nước về 

tiêu chuẩn chất lượng đóng vai trò hết sức quan 

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương trong giai đoạn hiện nay, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này 

ngày càng cao và vô cùng phức tạp nên cần có 

sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp, các 

ngành từ trung ương đến địa phương trong việc 

thực hiện và đề ra những giải pháp cụ thể để 

tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ và ý thức tự giác chấp 

hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh 

cùng với sự hợp tác của người tiêu dùng để tự 

bảo vệ quyền lợi và an toàn sức khỏe cho chính 

bản thân mình. Và đây cũng là tiền đề và điều 

kiện để việc thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn chất lượng đạt hiệu quả ngày càng 

cao, góp phần cho sự nghiệp đổi mới và phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, thúc 

đẩy tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh trong việc cạnh tranh thị trường 

trong nước, khu vực và quốc tế
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