Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1.1. Vị trí, chức năng:
- Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở
Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai,
chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà
nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham mưu, giúp Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng, phục vụ chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng và các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ khoa học và công
nghệ khác theo quy định;
- Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho
bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ
trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường; Tiêu
chuẩn đo lường chất lượng;
b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao,
thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện
quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;
d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm
hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công
hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và
ngoài nước;
đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để
phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ
trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;
e) Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm
theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở;
g) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh
các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;
h) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển
sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa
học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;
i) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ
thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;
k) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới
công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo
thẩm quyền;

l) Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo
quy định của pháp luật;
m) Tổ chức thực hiện việc phân tích, thử nghiệm chất lượng phục vụ yêu
cầu quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ và nhu cầu
của các tổ chức, cá nhân có liên quan;
n) Tổ chức thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận trong các lĩnh
vực và phạm vi được công nhận;
0) Phối hợp với cơ quan chức năng tham gia thực hiện việc thanh tra,
kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá;
p) Tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Hệ thống quản lý chất
lượng, xây dựng phòng thử nghiệm. Tư vấn các hoạt động kỹ thuật về tiêu chuẩn
đo lường chất lượng. Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ về tiêu chuẩn
đo lường chất lượng;
q) Tổ chức thực hiện hoạt các động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các dịch vụ khoa học và công nghệ
khác theo quy định;
r) Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu, phí, lệ phí
liên quan đến hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản
phẩm, hàng hoá và các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp khoa học khác theo quy
định của pháp luật;
s) Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, liên doanh, liên kết sản
xuất với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
t) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao./.

