
lyc I 

DINH MU'C KINH HO D!CH V S1J NGHIP CONG 
SIDI4Jt JfNHANU'OC oOi vn 

XA' ;.' 'HUANQUOCGIA 

(Kern theo Thông tu' T-BKHCN ngày 15 tháng 9 närn 2022 
cza Bô trzthng Bó Khoa hQc và Cong ngh) 

I. Khái quát chung 

1. Tiêu chun qu6c gia là tiêu chun do B truàng, Thu truô'ng co quan 
ngang bt, Thu trt.r&ng co quan thuc Chinh phü t chüc xây drng dir tháo tiêu 

chuân quc gia thuOc  ngành, linh virc disçic phân cong quân 1; B trithng B 

Khoa hçc và Cong ngh t chIrc thm djnh dr thão tiêu chu.n qu& gia và cong 

b tiêu chun quOc gia theo trInh tr, thu tic quy dnh. 

Xây drng tiêu chun quc gia (TCVN) bao gm các bixóc xây dung, 
thm djnh và trinh cong b TCVN theo trInh tsr, thu tic ti Luat Tiêu chun và 
Quy chun k5 thuât; Nghj djnh s 1 27/2007ND-CP ngày 01 tháng 8 nàm 2007 

cüa ChInh phü; Nghj djnh s 7812018/ND-CP ngày 16 tháng 5 näm 2018 cUa 

ChInh phñ süa di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 127/2007/ND-CP và 

Thông til s 1 1/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 nàm 2021 cUa B trung 
B Khoa hçc và Cong ngh quy djnh chi tit xây dirng và áp diing tiêu chun. 

2. Djch viii sir nghip cong sir drng ngân sách nhà nuóc di vói xây dimg 

TCVN là djch v11 sir nghip cong thuc linh vrc khoa hçc và cong ngh, do don 
vt sir nghip cong thrc hin, duçic nhà nithc bâo dam toàn b kinh phi ho.c h 

trçi kinh phi d thrc hin. 

3. Djnh müc kinh t - k thuat djch vii sir nghip cong sir diing ngân sách 
nhà niiâc di vOi xây d'çmg TCVN là mirc hao phI cn thit v lao dng, may móc, 

thit bj, vat  tu trong mt diu kin cii th& theo quy trInh thrc hin djch vii tucing 
img d hoàn thành mt don vj san phm (hoc mt khi luçing Cong vic nht 
djnh) dt duçc các tiêu chI, tiêu chu.n do co quan có thm quy&n ban hành. 

4. Djnh mirc kinh t - k5 thuat tai Phii 1iic nay chua bao gm chi phi 1y 
mu, thu nghim, di li, liru tri, hi h9p cüa chuyên gia. 

5. Ni dung djch v1i xây drng TCVN duçic quy djnh cii th tai Quy trInh 

th%rc hin djch v1i xây drng TCVN, gm 13 buOc cOng vic trên CO s& c1 th 

hóa quy djnh ti Luat  Tiêu chun và Quy chun k5r thuat,  các van bàn quy djnh 

chi tit và hiiâng dn thi hành Luat  Tiéu chun và Quy chun k thuat, tng 
hçip thirc tin dã thirc hin. 
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Sc' d 13 bzthc cong vic thtc hin djch vy xáy dmg tiêu chuá'n quO'c gia: 

Buàc 1: Thu thp thông tin, tài 1iu lien quan xay dirng dir an 
TCVN 

4,  
Buâc 2: Djch và hiu dInh tài 1iu 

4,  

Bi.ràc 3: Biên soan du thâo cña ban k thutIban somn thão 

4'. 
BuOc 4: Vi& thuyt minh kern theo d tháo TCVN 

4,  
Buâc 5: Ly ki& gop dr thâo TCVN 

4, 

Buâc 6: Hp Ban k5 thut tiêu chun qu6c gia, ban soin thào, 
chuyên gia 

4, 

Buâc 7: Giri ly kin các chuyên gia (Be,  ngành, t chixc, 
doanhnghip....),chuyêngiadOc 1p 

4, 

Buâc 8: Tng hçrp, xü 1 kin 
4, 

Buâc 9: Báo cáo kt qua thi'r nghirn và dánh giá thc tin (di 
vâi TCVN tir nghiên cru xay dirng) 

4, 

Buâc 10: Hi thâo khoa hc (hi nghj chuyên d) 
4, 

Buâc 11: Hoàn thin h so dir thão TCVN d gi'xiltrInh thm 
djnh 

4, 

BuOc 12: Thm djnh h so dir tháo TCVN 

4,  
Buâc 13: Hoàn thin h so theo van bàn thm djnh, gUi/trInh 
cong bô TCVN 
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• • - A II. Dnh mire kinh te - ky thut 

1. EDnh mfrc lao dng 

Don vj tInh: 01 dir tháo TCVN 

STT Ni dung cong vic DInh mfrc 
(Co ng) 

Ghi cliii 

A Laodngtr.ctip 

Cong vic 1: Thu thp thông tin, tài 1iu lien 
quan xây drng dir an TCVN 

Djnh mic cong lao d5ng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing drnmg 

Bc: 2/9 10 

II Cong vic 2: Djch và hiu dInh tài 1iu 

Djnh mic cOng lao d5ng có chuyên mOn 

TrInh di thi thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing ducing 

Bc: 2/9 25 

Ill Cong vic 3: Biên son dr thão cüa ban k5 
thut/ban son thão 

Djnh mzc cOng lao d$ng có chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuang ducing 

BQ.c: 3/9 150 

IV Cong vic 4: Vit thuyt minh kern theo du 
thão TCVN 

Djnh mi'c cOng lao d5ng có chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucrng duang 
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STT Ni dung cong vic Djnh mfrc 
(Công) 

Ghi chü 

Bc: 3/9 15 

V Cong vic 5: Ly kin gop dr thào TCVN 

Djnh may cong lao dng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và ti.rng d.ro'ng 

Bc: 2/9 5 

VI Cong vic 6: H9p Ban k' thu.t Tiêu chun 
quôc gia, ban soin tháo, chuyên gia 

Djnh mic cOng lao dng có chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K5 sir (hng III) Ma 
so: V.05.02.07 vâ ti.wng diicing 

Bc: 3/9 15 

VII Cong vic 7: Gui 1y ' kin các chuyên gia 
(Be, ngành, to chüc, doanh nghip...), chuyên 
gia dc 1p 

Djnh mlc cOng lao dng cO chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K5T sir (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuang di.rcmg 

Bc: 2/9 5 

VIII Cong vic 8: Tng hçip, xr 1 kin 

Djnh mic cOng lao d(5ng Co chuyên mOn 

TrInh d t& thiu: K5T six (hang III) Ma 
s& V.05.02.07 và tuclng dtrong 

Bc: 3/9 8 

IX Cong vic 9: Báo cáo k& qua thu nghim và 
dánh giá thc tiên (dôi vái TCVN tir nghiên 
cfru xây dimg) 

30 
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STT Ni dung cong vic Dnh mfrc 
(Công) 

Ghi chü 

Djnh mic cong lao dç5ng Co chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K su (hng III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucrng throng 

Bc: 3/9 

X Cong vic 10: Hi tháo khoa hçc (hi nghj 
chuyên de) 

Djnh m&c cOng lao dng cO chuyên mOn 

TrInh d t& thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và trnmg duang 

Bc: 2/9 15 

XI COng vic 11: Hoàn thin h so dir thâo TCVN 
dê giriltrInh thâm djnh 

Djnh mi'rc cOng lao dç5ng có chuyên mOn 

TrInh dO ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing throng 

Bc: 2/9 8 

XII Cong vic 12: Thm djnh h so d thâo TCVN 

Djnh mic cong lao dng có chuyên mOn 

Trinh dO thi thiu: K su (hang III) Ma 
sO: V.05.02.07 và tuong throng 

Bc: 319 20 

XIII Cong vic 13: Hoàn thin h so theo van ban 
thãm djnh, güi/trInh cong bô TCVN 

Djnh mrc cOng lao dng cO chuyên mOn 

TrInh dO ti thiu: K5 su (hang III) M 
so: V.05.02.07 và tuong throng 
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STT Ni dung cong vic Djnh mfrc 
(Công) 

Ghi chü 

Bc: 2/9 5 

B Dlnh  müc lao dng gián tip 

- Djnh müc lao dng gián tip (quãn l, phiic vit) là thôi gian lao dng cn thi& d 
hoàn thành cong vic xây drng tiêu chuân quôc gia. 

- Djnh mIic lao dng gián tip (quãn l, phic vii) quy djnh theo t l phn tram (%) 
cüa djnh m1rc lao dông trrc tiép. Djnh mrc lao dng gián tiêp bang 10% djnh müc lao 
dng trrc tiêp. 

, 2. Dinh mirc thiet b 

STT 
A Ten thiet b! 

DOiiVi 

tInh 
A - 

Yeu cau ky thut 
Dinh 

, 
Cong vic 1: Thu th.p thông tin, tài 
lieu lien quan 

- May tInh d bàn Ca Loti thông d11ng 2,5 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 1,0 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

2 Cong vic 2: Djch và hiu dInh tài 
lieu 

- May tInh d bàn Ca Loi thông diing 15 

-: May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-Diêuhôa Ca 12000BTU 15 

Cong vic 3: Biên son dir thão 
TCVN 

- May tInh d bàn Ca Loi thông diing 15 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 15 

Cong 
vic 4: Vi& thuyt minh kern 

dir thão TCVN 

-MáytInhdbàn Ca Loithôngdiing 3,75 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 1,0 
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STT 
A Ten thiet bi 

Donvi 
tinh 

A Yeu cau ky thuat 
Dinh 
mtrc 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 3,75 

Cong vic 5: Ly 5' kin gop 5' d 
thão TCVN 

- May tInh d bàn Ca Lo?i thông dung 3,0 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 1,25 

6 
Cong vic6: H9p Ban k5' thut Tiêu 
chuân quôc gia, ban son thão, 
chuyên gia 

- May tinh xách tay Ca Loai thông diing 2,625 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

-Diuhàa Ca 12 000 BTU 1,25 

7 
Cong vic 7: Gui 1y 5' kin các 
chuyên gia (Be, ngành, to chrc, 
doanh nghip...), chuyên gia dtc 1p 

-MáytInhdbàn Ca Loi thông diing 1,25 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

8 Cong vic 8: Tong hçip, xr 15' 5' kin 

- May tinh d bàn Ca Loai thông diing 0,625 

-Máyin Ca LaserA4,in2m.t 0,25 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 0,625 

Cong vic 9: Báo cáo kt qua thir 
nghim và dánh giá thirc tiên (dôi 
vâi các TCVN tir nghiên ciru xây 
dijng) 

- May tInh dê bàn Ca Loi thông ding 1,75 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,25 
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STT Ten thit bi 
V 

tInh 
A Yeucaukthut 

Dinh 
.. mirc 

- Di&u boa Ca 12 000 BTU 1,75 

10 Cong vic 10: H9p hi nghj hi thâo 
thông qua dir thâo TCVN 

- May tInh xách tay Ca Loü thông dung 2,5 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,25 

- Diu hOa Ca 12 000 BTU 1,25 

Cong vic 11: Hoàn thin h so dr 
thão TCVN d gi'ri/trInh thm djnh 

-Máytinhdêbàn Ca Loi thông diing 0,75 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,25 

-Máyinmàu Ca 
Laser A4, in màu 

2mt 
0,125 

-DiêuhOa Ca 12 000 BTU 0,75 

12 Cong vic 12: Thm djnh h so dir 
thão TCVN 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 2,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,25 

-DiuhOa Ca 12 000 BTU 1,0 

13 
COng vic 13: Hoàn thin h so theo 
van bàn thm djnh, giri/trinh cong 
b TCVN 

-MáytInhdêbàn Ca Loi thông diing 1,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-Máyinmàu Ca 
Laser A4, in màu 

2mt 
0,125 

-DiuhOa Ca 12 000 BTU 1,0 
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3. Dnh müc 4t tur 

STT Ten vat tir Do'n vi 
tInh 

Yêu cu k5 thuat Dinh 
mfrc 

Xay dtyng hoàn thin 01 di 
thão TCVN 

Các thit bj van phông phic vi.' 
phông lam vic (bàn, gh, tü) 

Bo G, st 0,125 

Giy A4 gram Djnh lisçmg 
800 glm2  

10 

Mrc in Hp Lazer 1.5 00 ti A4 2 

Mirc in màu Hp Lazer màu 1 

But bi Cái Loü thông dting 20 

S ghi chép Quyn Loti thông diing 5 

Tüi drng tài 1iu Cái Loai thông diing 20 

Ghim F1p Loti thông ding 3 

Kçp giy Hp Loai  thông diing 5 

Bla cirng - File dimg Cái Lo.i thông diing 10 

Dpghim Cái Lotithôngding 0,2 

But nhó dông Cái Loai thông diging 3 

Din näng (nhiên 1iu) kW 220 VAC-50 Hz 480 



DINH MU'C JUN11 T 
SUDU 

xA 

II 

o DCH VJ SJJ' NGHIP CONG 
HA NU'OC 001 vOi 

UAN K THUAT 

(Kern theo Thông tu so -BKJICN ngày 15 tháng 9 nãm 2022 
cza Bó trzthng Bó Khoa hQc và Cong ngh) 

I. Khái quát chung 

1. Quy chudn kj thuat là quy cljnh v mirc gith han  cUa dc tInh k' thut và 

you cu quàn 1' ma san phrn, hang hoá, djch vit, qua trInh, môi tnrông và các di 

tilqng khác trong hoat  dng kinh t - xâ hi phãi tuân thu d bão dam an toàn, v 

sinh, süc khoO con nguii; bão v dng 4t, thirc 4t, môi tru?ng; bão v igi Ich và 

an ninh quc gia, quyn lçii cUa nguàri tiêu dung và các yêu cu thit yu khác. 

Quy chun k5 thut (QCKT) do cci quan nhà nuâc có thm quyn ban hành duói 

dng van bàn d b.t buc áp dçing. 

H thng quy chu.n k thut cüa Vit Nam, bao gôm: 

- Quy chuá'n /cjY thuçt qucc gia là quy chun k thut do B trithng, Thu truóng 

cci quan ngang b t chüc xây drng và ban hành quy chun k thut quc gia 

trong phm vi ngành, linh vrc di.rgc phân cong quãn 1; Bô trithng B Khoa hçc 

và Cong ngh t chi'rc thm djnh dr thão quy chun k5 thut quc gia. 

Quy chu.n k5 thut quc gia, k1 hiu là: QCVN; 

- Quy chudn k9 thut dfa phu'ong là quy chun k5 thut do U ban nhân dan 

tinh, thành pM trlrc thuc trung ixong xây dimg và ban hành quy chun k5 thu.t 

dja phing d ap diing trong phm vi quãn l2 cüa dja phucTng dôi vOi san phâm, 

hang hoá, dich  vii, qua trInh dc thu cUa dja phxcng và yOu c.0 ci th v môi 

tri.thng cho phü hçip vâi dc dim v dja 1, khI hu, thug van, trInh d phát trin 

kinh t - xã hi cüa dja phuang. Quy chun k5' thi4t dja phucnig dixçic ban hành 

sau khi dixçic sr dng cüa cc quan nhà rnróc có thm quyn quy djnh tai  dim a 

khoãn 1 Diu 27 Lut TiOu chun và Quy chun k thu.t. 

Quy chun k thut da phucng, k hiu là: QCDP. 

2. Xây dirng QCKT bao gm các bithc xây dirng, thm djnh (QCVN) hoc 

1y kin &ng (QCDP) và trInh ban hành QCKT theo trInh tir, thu tiic tai  Lust 

TiOu chun và Quy chun k thu.t; Nghj djnh s 1 27/2007/ND-CP ngày 01 tháng 

8 nãm 2007 cüa ChInh phü; Nghj djnh s 78/2018/ND-CP ngày 16 tháng 5 näm 
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2018 cüa ChInh phü st'ra di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 127/2007/ND-

CP và Thông tu s6 26/2019iTT-BK}ICN ngày 25 tháng 12 nàm 2019 cUa B trtrâng 

B Khoa hçc và Cong nghê quy djnh chi ti& v xay dirng, thm djnh và ban hành 

quy chun k thut. 

3. Djch vi1 six nghiêp cong si'r d%Ing ngân sách nhà nithc di vói xây drng 

QCKT là djch vi1 sir nghip cOng thuc linh virc khoa h9c và Cong ngh, do don 

vj sir nghiêp cOng thrc hiên, di.rçic nhà nuóc báo dam toàn b kinh phi hotc h trçY 

kinh phi d thrc hin. 

4. Djnh m1rc kinh t - k thut djch vi sir nghip cOng sr dung ngân sách 

nha nuâc di vth xây drng QCKT là müc hao phi c.n thit v& lao dng, may móc, 

thit bj, vt tir trong môt diu kin c1 th& theo quy trInh thirc hin djch vii tixong 

1rng d hoàn thành mt don vj san phm (hoc mt khi luqng cong vic nhât djnh) 

dt dirçrc các tiêu chi, tiêu chun do Co quan có thm quyn ban hành. 

5. Djnh mirc kinh t k5 thut tai  Phv 1iic nay chixa bao gm chi phi 1y mu, 

thu nghim, di 1i, liru trü, hi hp cüa chuyên gia. 

6. Ni dung djch v1i xây dimg QCKT ducic quy djnh ci th tai  Quy trInh 

thirc hin djch vi xây drng QCKT, gm 13 buâc Cong VC trên CO SY c1t th hóa 

quy djnh ti Lut Tiêu chun và Quy chun k5 thut, các van bàn quy djnh chi 

ti& và hu&ng dn thi hành Lust Tiêu chun và Quy chuân k thu.t, thng hçip 

thrc tin. 
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Sci d 13 bithc cong vic thc hin djch vy xáy d-ng quy chuO'n k9 thuat 

Buàc 1: Thu thp thông tin, tài Iiu lien quan de xây drng dir an 
xay drng QCKT  

Buàc 2: Djch và hiu dInh tài 1iu 

Buâc 3: Biên soan diz tháo QCKT 

BtrOe 4: Vit thuyt minh kern theo dir thão QCKT 

Biâc 5: Gop 2 dir thão QCKT 

Buàc 6: Hçp Ban soin thão QCKT 

Burc 7: Gri lAy kin các chuyên gia (BO,  ngành, t ehirc, 
doanh nghip....), chuyên gia dc 1p 

4,  
Biràc 8: Tng hçip, xi'r 1 kin 

4, 

Bu6c 9: Báo cáo kt qua thir nghim và dánh giá thrc tin (ct& 
vOi QCKT xay dirng mài) 

4,  

Bixâc 10: Hôi thão khoa hçc 

4, 

Buàc 11: Hoàn thin h so d gi'ri thAm dnh d6i vOi QCVN/lAy 
kiên dông dôi vâi QCDP  

4, 

Bisâc 12: LAy ' kin thAm djnh di vâi h so dr tháo 
QCVN/lay ' kiên dông cUa B, Co quan ngang b trong phm 
vi ngành, linh vrc duçic phân Cong quãn 1 dôi vOi ho so dir 
thão QCDP  

4, 

Bixâc 13: Hoàn thin h so trmnh co quan có thAm quyn xern 
xét ban hành QCKT 
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• - A II. Dnh mtrc ktnh te - ky thut 

1. D!nh mfrc lao dng 
Don vi tInh: 01 dt tháo QCKT 

STT Ni dung cong vic Dlnh mfrc 
(Công) 

Ghi chü 

A Lao dng trrc tip 

Cong vic 1: Thu th.p thông tin, tài 1iu lien 
quan dê xây drng dir an QCKT 

Dlnh mc cong lao d5ng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K5' su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và trnmg duang 

Bâc: 2/9 15 

II Cong vic 2: Djch và hiu dInh tài 1iu 

Djnh mic cOng lao d5ng có chuyên mOn 

Trinh d ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 vã ti.rcing dumig 

Bâc: 2/9 25 

III Cong vic 3: Biên soan dir tháo QCKT 

Djnh mtc cOng lao dng có chuyên mOn 

Trinh d ti thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucmg dirnng 

Bâc: 3/9 170 

IV Cong vic 4: Vi& thuyt minh kern theo dir thâo 
QCKT 

Djnh may cOng lao dng Co chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
s: V.05.02.07 vâ tucrng duang 

Bc: 2/9 16 
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STT Ni dung cong vic Djnh müc 
(Co ng) 

Ghi chü 

V Cong vic 5: Gop dir thão QCKT 

Djnh mtc cong lao d3ng có chuyên mOn 

Tr'mh d ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuong dtrcing 

Bâc: 2/9 15 

VI Cong vic 6: H9p Ban son tháo QCKT 

Djnh mi°c cOng lao dç5ng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing diiang 

Btc: 3/9 12 

VII Cong vic 7: Gri 1y kin các chuyên gia (Be, 
ngành, to chüc, doanh nghip...), chuyên gia dOe 

l.p 

Djnh mth cOng lao dç5ng Co chuyên mOn 

TrInh do ti thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 Va ti.wng duo'ng 

Bâc: 2/9 8 

VIH Cong vic 8: Tng hçip, i kin 

Djnh mtc cOng lao d5ng Co chuyên mOn 

TrInh dO t& thiu: K su (hng III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuang duang 

Bc: 3/9 15 

IX Cong vic 9: Báo cáo k& qua thir nghim và 
dánh giá thrc tin (dOi vói QCKT xây dirng 
mâi) 

30 

Djnh mtc cOng lao dç5ng CO chuyên mOn 



6 

STT Ni dung cong vic D!nh mirc 
(Con g) 

Ghi chü 

TrInh d ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucng duong 

Bâc: 3/9 

X Cong vic 10: Hi nghj khoa h9c 

Djnh mtc cong lao dç5ng cO chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K5' six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuong dixcing 

Bc: 3/9 12 

XI COng vic 11: Hoàn thin h sci d gi'rithm 
djnh dOi vói QCVN/lây kiên dOng dôi vói 
QCDP 

Djnh mic cong lao d5ng Co chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K5 six (hang III) MA 
so: V.05.02.07 và tucmg ducing 

Bc: 3/9 16 

XII Cong vic 12: Ly kin thm djnh di vói h 
so d%r thâo QCVN/lây kiên cüa b, cci quan 
ngang b trong phm vi ngành, linh vrc ducc phãn 
cong quãn 1 dôi väi ho so dir thão QCDP 

Djnh mtc cOng lao dng CO chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K six (hang III) Ma 
sO: V.05.02.07 và tuong duong 

Bâc: 3/9 8 

XIII Cong vic 13: Hoàn thin h so trInh co quan 
có thâm quyên xem xét ban hAnh QCKT 

Djnh m&c cOng lao dç5ng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K six (hang III) MA 
s& V.05.02.07 và tuong ducrng 
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STT Ni dung cong vic Dlnh mfrc 
(Công) 

Ghi chIi 

Bâc: 3/9 6 

B Djnh mü'c lao dng gián tip 

- Djnh müc lao dng gián tip (quân l, phiic vi) là thii gian lao dng cn thit d 
hoãn thnh cong vic xay dirng quy chuân k thut. 

- Djnh müc lao dng gián tip (quãn lb', phic vçi) quy djnh theo t) l phn tram (%) 
cüa djnh mirc lao dng trrc tiêp. Djnh müc lao dng gián tiêp bang 10% dnh ml'rc lao 
dng trirc tiêp. 

, 2. D,nh mire thiet b 

STT Ten thit bj Do'n vj 
tInh 

Yêu cu k5? thut Dnh 
mfrc 

Cong vic 1: Thu thp thông tin, tài 
1iu lien quan 

- May tInh d bàn Ca Loii thông diing 2,5 

-May in Ca 
LaserA4,in2 

mat 
0,5 

- Diêu hôa Ca 12 000 BTLJ 1,25 

2 Cong vic 2: Djch và hiu dInh tài lieu 

- May tinh d bàn Ca Loi thông diing 12,0 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 12,0 

Cong vic 3: Biên soan dr thào 
QCKT 

 - May tInh dê bàn Ca Loii thông diing 15,0 

-May in Ca 
LaserA4,in2 

mt 
0,5 

-Diuhôa Ca 12000BTU 12,0 

Cong 
vic 4: Vit thuyt minh kern 

 dij thào QCKT 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 3,75 

-Máyin Ca 
Laser A4, in 2 

m.t 
1,0 

-Diêuhôa Ca 12 000 BTU 3,75 
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STT 
A Ten thiet b Don ! 

tInh 

A A Yeu cau ky thut D!nh 
m&c 

5 Cong vic 5: Gop dir thão QCKT 

- May tInh dê bàn Ca Loti thông diing 4,0 

-EDiuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

6 Cong vic 6: Hçp Ban somn tháo 
QCKT 

- May tInh xách tay Ca Loai thông diing 2,625 

-May in Ca 
LaserA4,in2 

mat 

0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

7 
Cong vic 7: Gui lay kiên các 
chuyên gia (Be,  ngành, to chirc, 
doanh nghip...), chuyên gia dc ltp 

- May tInh d bàn Ca Loai thông ding 1,25 

-May in Ca 
LaserA4,in2 

mat 
0,5 

- Diu hba Ca 12 000 BTU 1,25 

8 Cong vic 8: Ttng hqp, xir 1 kin 

- May tInh d bàn Ca Loui thông diing 0,625 

- May in Ca 
Laser A4, in 2 

mat 
0,25 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 0,625 

9 
Cong vic 9: Báo cáo k& qua thfr 
nghim và diánh giá thrc tiên (Oi 
v9i QCKT xây dirng mOi) 

- May tInh d bàn Ca Lo.i thông dung 3,5 

-Máyin Ca 
Laser A4, in 2 

mt 
0,25 

-Diêuhôa Ca 12 000 BTU 3,5 

10 Cong vic 10: Hi thão khoa h9c 
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STT Ten thit bi Don vi 
tinh 

Yêu cu k5 thnt Dnh 
méc 

- May tInh xách tay Ca Loti thông diing 2,5 

-May in Ca 
Laser A4, in 2 

mat 
0,25 

-Diuhôa Ca 12000BTU 1,25 

Cong viêc 11: Hoàn thiên h so 
gui thãm djnh di vi QCVN/ lay 
kiên dông vâi QCDP 

- May tInh d bàn Ca Loi thông ding 0,75 

-May in Ca 
LaserA4,in2 

mat 
0,25 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 0,75 

12 
Cong vic 12: Ly kin thm djnh 
dôi vOi ho so dr thâo QCVN/lây 
kiên dông cüa b, co quan ngang 
b trong phm vi ngành, 11th virc 
duçc phân cong quãn 1 dOi vói ho 
so dr thâo QCDP 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 0,75 

- May in Ca 
LaserA4,in2 

mitt 
0,25 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 0,75 

13 
Côngvic 13: Hoànthinhô sotrInh 
co quan có thâm quyên xem xét ban 
hành QCKT 

- May tInh d bàn Ca Loi thông ding 1,0 

-Máyin Ca 
Laser A4, in 2 

m.t 
0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,0 
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3. Dinh mfrc vt tur 

STT Ten t tir Don vi 
tInh 

Yen cu k5? thut Dlnh 
mfrc 

Xây dirng hoàn thin 01 dir 
thão QCKT 

Các thi& bj van phông phiic 
phàng lam vic (bàn, gh, tü) 

BQ G, s.t 0,125 

Giy A4 gram Kh A4 djnh krçing 
800 glm2  

10 

Mirc in Hp Lazer 1.500 tä A4 2 

B(it bi Cái Loi thông dung 20 

So ghi chép Quyên Loai thông diing 5 

Tüi dmg tài 1iu Cái Loi thông ding 20 

Ghim Hp Loti thông diing 3 

Kçp giy Hp Loi thông diing 5 

Bla clrng - File dirng tài lieu Cái Loi thông ding 10 

Dp ghim Cái Loi thông diing 0,2 

But nith dông Cái Loi thông diing 3 

Din náng (nhien lieu) kW 220 VAC-50 Hz 560 



JMNH MIJ'C KINH T 
SIDVN 

THAM GIA 

(Kern theo Thông tit so 
cia Bó trzthng Bó Khoa hQc và Cong ngh) 

III 

0 D!CH \TV SJ' NGHIP CONG 
ANuOCDOIvfl 

Eu CE[UAN QUOC TE 

-BK[-ICNngày 15 tháng 9 nãm 2022 

I. Khái quát chung 

1. Tiêu chudn quc t là tiêu chun do mt t chrc tiêu chu.n hóa qu& t 

hoc t chüc quc t có hot dng trong linh vrc tiéu chuAn cong b& 

Tham gia xáy drng tiêu chudn qu6c te là mt trong các cong vic thc 
hin theo nghia vii và trách nhim cüa các nuc thành viên tIch circ khi cam 
kêt tham gia vào các t chüc tiêu chu.n hóa quc t. Vit Nam dà tham gia vào 
t chüc tiêu chun hóa quc t (ISO) tir näm 1977 và Uy ban k5 thu.t din quc 

t (IEC) ti'r näm 2022. B Khoa hçc và Cong ngh (Tng civic Tiêu chuân Do 

lithng Cht luçing) là d.i din cüa Vit Nam ti 02 (hai) t chüc nay. 

- Thành viên P là thành viên chInh thüc. 

- Thành viên 0 là thành viên quan sat. 

2. Djch vy s nghip cong th dyng ngán sách nhà nzthc dO'i vái tham gia 
xay drng tiêu chudn quo'c tl là djch vii s1r nghip Cong thuc linh virc khoa h9c 
và cOng ngh, do dan vj s1r nghip cong thrc hin, ducic nhà nuâc bão dam toàn 
b kinh phi hoc h trçl kinh phi d thirc hin. 

3. Djnh mtc Idnh te' - k9 thut djch vy sr nghip cOng th dyng ngdn sách 
nhà ntthc di vó'i tham gia xáy dirng tiêu chucn quc tl (sau day vié't tat là d/nh 
mtc kinh te' - k9 thuçt) là müc hao phi cn thit v lao dng, may móc, thit bj, 4t 
ti.r trong mt diu kiên cii th, theo quy trInh thrc hin djch vçi tixang mg d hoàn 
thành mt dan vj san phm (hoc mt khi luqng cOng vic nh.t djiih) d.t duçc 
các tiêu chI, tiêu chun do ca quan có thm quyn ban hành. 

4. Ni dung djch vi tham gia xây drng tiêu chun quc t (TCQT) là trInh 
tu, thu Inc tham gia xay dung tiêu chu.n quc t ducirc quy djnh cii th ti Quy 
trInh thi:rc hin dich vu tham gia xây drng tiêu chun quc t, gm 16 buâc cong 
vic trên ca s& cii th hóa theo hixâng dn cüa t chüc tiôu chun quc th ISOlIEC 
ye quy trInh xây dirng tiêu chun quc t. Quy trInh xây dmg 01 dr thào TCQT 
theo quy djnh th?i gian thirc hin ti thiu là 03 (ba) nãm. 
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Sci dc 16 bithc cong vic thtc hin djch vy tham gia xáy dyng tiêu chudn quc ti: 

Buâc 1: Thu thâp thông tin, tài 1iu lien quan d xay d%rng d an 
TCQT  

Btr6c 2: Djch và hiu dinh tài 1iu 

Buàc 3: Tham gia biên son dr thão lam vic (WD) 

4,  
Buâc 4: Tham d hQp Ban k thut TCQT 

4, 

BuOc 5: Tham gia biên soan dr thão cüa ban k thut (CD) 
4, 

Buàc 6: Tham gia gl'ri ly kin các nuàc (Các nixc thành viên 
P, 0) 

4,  
BirOc 7: Tham gia thng hcp, xir l kin 

4, 

Bràc 8: Tham dir h9p ban k thu.t TCQT 

4, 

Buâc 9: Tham gia hoàn thin dir thão ban k5 thut (DIS) 
4, 

Buâc 10: Tham gia giri ly kin các nuâc (Các mróc thânh 
viênP,O) 

4, 

Buàc 11: Tham gia ting hçTp, xCr l kin 

4, 

BuOc 12: Tham dir h9p Ban k5 thu.t TCQT 
4, 

Buâc 13: Tham gia hoàn thin dir thão TCQT tnrâc khi cOng bô 
(FDIS) 

4, 
BuOc 14: Tham gia gri ly kin các ni.rOc (Các nithc thành 
vien P, 0) 

4, 

Buàc 15: Tham gia tng hcp, xr 1 kin 
4, 

Buàc 16: Tham gia hoân thin d Cong b TCQT 
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- A II. Dnh mire kinh te - ky thut 

1. D!nh  mfrc lao dng 

Do12 vi tInh: 01 dt tháo TCQT 

STT Ni dung cong vic D!nh mire 
(COng) 

Ghi chui 

A Lao dng trijc tip 
Cong vic 1: Thu thp thông tin, tài 1iu lien 
quan dê xây drng dê an TCQT 
Djnh mic cong lao dç5ng Co chuyên mOn 
TrInh dO tôi thiêu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucmg ducmg 
B.c:3/9 30 

II Cong vic 2: Djch và hiu dInh tài 1iu 
Djnh mlc cOng lao d5ng cO chuyên mOn 
Trinh dO ti thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing dung 
B.c: 3/9 30 

III Cong vic 3: Tham gia biên soan d%r thão lam 
vic (WD) 
Djnh misc cOng lao d5ng CO chuyên mOn 
TrInh dO tM thiu: K5 six (h.ng III) Ma 
so: V.05.02.07 vàtuong duang 
Bc: 4/9 220 

IV Cong vic 4: Tham di,r hop ban k thut 
TCQT 
Dfnh mic cOng lao dç5ng CO chuyên mOn 
TrInh dO ti thiu: K5' six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuong duang 
B.c: 4/9 60 

V Cong vic 5: Tham gia biên sorn dir thão cüa 
ban k5 thuât (CD) 
Djnh mic cOng lao dç5ng CO chuyên mOn 
TrInh dO ti thiu: K six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và ti.rong ducmg 
Bc: 4/9 90 

VI Cong vic 6: Tham gia gui ly kin các 
nurc (Các nufic thành viên P, 0) 

 Djnh mi'rc cOng lao dç5ng cO chuyên mOn 
TrInh do ti thiu: K5 six (hang III) Ma 
s: V.05.02.07 và tuccng ducxng 
Bc: 4/9 16 
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STT Ni dung cong vic Djnh mfrc 
(Co ng) 

Ghi chui 

VII Cong vic 7: Tham gia tng hçip, xi:r 1 kin 
Djnh mic cong lao dng cO chuyên mOn 
Trmnh di tôi thiêu: K5 str (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và ti.rcing thrang 
Bâc: 4/9 24 

VIII Cong vic 8: Tham dix h9p Ban k thut 
TCQT 
Djnh mc cOng lao d5ng cO chuyên mOn 
Trmnh d ti thiu: K sr (htng III) Ma 
so: V.05.02.07 và trnmg dircing 
Bâc: 4/9 60 

IX Cong vic 9: Tham gia hoàn thin dr thão ban 
k thuât (DIS) 
Djnh mr'c cOng lao d5ng cO chuyên mOn 
Trmnh d ti thiêu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucmg duang 
Bc: 4/9 80 

X Cong vic 10: Tham gia gri lay kiên các 
nufc (Các nir6c thành viên P, 0) 
Djnh mic cOng lao dng Co chuyên mOn 
Trinh d ti thiêu: 1(5' su (hng III) Ma 
so: V.05.02.07 và lirrn duang 
Bc: 4/9 5 

XI Cong vic 11: Tham gia tong hçrp, xü l 
kiên 
Djnh mtc cOng lao d5ng CO chuyên mOn 
TrInh d thi thiu: K5' sir (hng III) Ma 
so: V.05.02.07 và ti.rang th.rong 
Bc: 4/9 24 

XII Cong vic 12: Tham dir hçp Ban k5' thut 
TCQT 
Djnh mi'c cOng lao dng cO chuyên mOn 
Trinh d ti thiu: K5' su (hang III) Ma 
sO: V.05.02.07 và tiwng ducing 
Bc: 4/9 60 

XIII Cong vic 13: Tham gia hoàn thin dir thâo 
TCQT trirc khi cOng bô (FDIS) 
Djnh mi'c cOng lao dông cO chuyên mOn 
TrInh d tôi thiêu: 1(5' sir (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tircmg ducrng 
B.c: 4/9 80 
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STT Ni dung cong vic Djnh mire 
(Công) 

Ghi chü 

XIV Cong vic 14: Tham gia gin 1y 9 kin các 
nithc (Các nuóc thành viên P, 0) 
Djnh mnc cong lao dng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K5?  su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucmg duGng 
Bâc: 4/9 16 

XV Cong vic 15: Tham gia thng hqp, xin 19 9 
kiên 
Djnh mic cOng lao dç5ng cO chuyên mOn 
TrInh di tôi thiéu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tirnng dung 
Bc: 4/9 24 

XVI Cong vic 16: Tham gia hoàn thin dê cong 
bô TCQT 
Djnh mic cOng lao d5ng cO chuyên mOn 
TrInh d thi thiu: K su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing ducrng 
Bâc: 4/9 8 

B DInh  mire lao dng gián tip 

- Djnh mirc lao dng gián tip (quán 19, ph1ic via) là thai gian lao dng cn thit d 
hoàn thnh cong vic tham gia xây drng tiêu chuân quôc tê. 

- Djnh muic lao dng gián tip (quãn 19, phic vi) quy djnh theo t5' 1 ph.n trm (%) 
cüa djnh mirc lao dng trirc tiêp. Djnh minc lao dng gián tiêp bng 10% djnh mirc lao 
dng trirc tiêp. 

, . 2. Dinhmlrcthletb! 

STT Ten thit bi Do'n v 
tInh 

Yêu cu k5? thut Dnh 
muc 

Cong vic 1: Thu thp thông tin, tài 
lieu lien quan xây dirng ctê an TCQT 

- May tInh d bàn Ca Loai thông ding 3,5 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 1,0 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

2 Cong vic 2: Djch và hiu dInh tài 
lieu 

- May tInh d bàn Ca Loai thông dicing 32 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 4,0 

- Diêu hôa Ca 12 000 BTU 16,0 
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STT 
A Ten thiet b! Dn vl 

tInh 

A A - Yeu cau ky thut Dnh 
mfrc 

Cong 
vic 3: Tham gia biên son d 

thão lam viêc (WD) 

- May tInh d bàn Ca Loti thông diing 32 
-Máyin Ca LaserA4,in2m.t 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 16,0 

Cong 

vic 4: Tham dr hçp ban k5 
thuât TCQT 

- May tInh xách tay Ca Loi thông diing 3,75 

-Máyin Ca LaserA4,in2m.t 1,0 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 3,75 

Cong vic 5: Tham gia biên son dir 
thão ban k5 thut (CD) 

- May tinh d bàn Ca Loi thông diing 32 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 16,0 

6 
COng vic 6: Tham gia g1ri lay 

kiên các nithc thành viên (nu&c 
thành viên P, 0) 

- May tInh d bàn Ca Loii thông d1ing 1,25 

- May in Ca Laser A4, in 2 mtt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

Cong vic 7: Tham gia tng hqp, xà 
kiên 

- May tInh d bàn Ca Loti thông dung 5,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 5,0 

8 Cong vic 8: Tham dir hçp ban k 
thuât TCQT 

- May tInh xách tay Ca Loi thông diing 3,75 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 1,0 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 3,75 

Cong vic 9: Tham gia hoàn thin 
dr tháo ban k5' thuât (DIS) 
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STT 
A Ten thiet b Don v! 

tInh 

A A - A Yeu cau ky thut Dnh 
mire 

- May tInh d bàn Ca Loi thông dung 2,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2•mt 0,5 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 2,0 
10 

Cong vic 10: Tham gia giri 1y 
kiên các nuic thành viên (nuOc 
thành viên P, 0) 

- May tInh d bàn Ca Loi thông ding 1,25 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

-Diuhàa Ca 12 000 BTU 1,25 

11 Cong vic 11: Tham gia tong hqp, 
xü 1 kiên 

- May tInh dê bàn Ca Loai thông ding 5,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 5,0 

12 Cong vic 12: Tham dr h9p ban k 
thut TCQT 

- May tInh xách tay Ca Loti thông diing 3,75 

-Máyin Ca LaserA4,in2mtt 1,0 

-Diuhàa Ca 12 000 BTU 3,75 

13 
Cong vic 13: Tham gia hoàn thin 
dir thâo TCQT truc khi cong bô 
(FDIS) 

- May tInh d bàn Ca Loti thông ding 2,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 2,0 

14 Cong vic 14: Tham gia gt'ri 1y 
kiên các niióc thành viên P, 0 

-MáytInhdbàn Ca Loi thông dung 1,25 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,25 

15 Cong vic 15: Tham gia tng hqp, 
xir 1 kiên 
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STT Ten thit bj Don v 
tinh 

Yêu cu k5' thut D1nh 
mfrc 

- May tInh d bàn Ca Loi thông diing 5,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 5,0 

16 
Cong vic 16: Tham gia hoàn thin 
dê cong bô TCQT 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 1,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 m.t 0,5 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 1,0 

3. Dnh mIrc 4t tir 

STT A A Ten vt tir Don v! 
tinh 

A A - Yeu cau ky thuit Drnh 
mIic 

Tham gia, xây dijng hoàn thin 
01 thy thão TCQT 

Các thi& bj van phông phiic vi. 

phông lam vic (bàn, ghê, tñ) 

BQ G, st 0,125 

Giy A4 gram Dnh luvng 800 
g/m2  

10 

Mirc in Hp Lazer 1.500 tar A4 2 

Bütbi Cái Loi thông dicing 20 

S ghi chép Quyn Loti thông dçing 5 

Ti'ti dirng tài 1iu Cái Loai thông diing 20 

Ghim Hp Loai thông diing 3 

Kçp giy Hp Loti thông diing 5 

Bla c1rng - File dmg Cái Loti thông diing 10 

Dp ghim Cái Loai  thông diing 0,2 

Biit nhâ dông Cái Loi thông diing 3 

Din nàng (nhien 1iu) kW 220 VAC-50 Hz 1.280 



D!NH MI5C KINH T 
SI DJNG NGAN 

DAN AP DVNG  T 
QUOC GIA, TIE 

1icW 

HO D!CH VV S! NGHIP CONG 
C DOI V1I PHO BIEN, H11JNG 
C GIA, QUY CHUAN KS? THUALT 
TE, TIEU CHUAN KHU VIJ'C, 

NUcC NGOAI 

(Kern theo Thông tws 13/2022/TT-BKI-ICNngày 15 tháng9nám 2022 
cja Bô trithng Bó Khoa hçc và Cong ngh) 

I. Khái quát chung 

1. Hoat dng ph bin, hrncng dn áp diing tiêu chun quc gia, quy chun 

k5 thut quc gia, tiêu chun quc t, tiêu chun khu vi7rc và tiêu chun nuâc ngoài 

thuc hiên theo Luât Tiêu chun và Quy chutn k thut; Nghj djnh so 

127/2007ND-CP; Thông tu s 1 1/2021/TT-BKHCN; Thông tu s 26/2019/U-

BKHCN và các quy djnh lien quan. 

2. Djch vy sy' nghip cOng sit dyng ngán sách nhà nzthc di vái ph bin, 

huthig dn áp dung tiêu chun quc gia, quy chu.n k thut, tiêu chun qu6c t& 

tiêu chun khu vuc và tiêu chun nuic ngoài là djch vi sir nghip cong thuc linh 

vrc khoa h9c và cong ngh, do don vj sr nghip cong th%rc hin, duçic nhà nuâc 

bão dam toàn b kinh phi ho.c h trçi kinh phi d thc hin. 

3. Djnh rnitc kinh tl - kp thut djch vy sy' nghip cOng sit dyng ngân sách 

nhà nu'àc dO'i v&i ph bin, hu&ng dn ap dung tiêu chun quc gia, quy chun k5 

thu.t quc gia, tiêu chun quc t, tiêu chun khu viic và tiêu chun nuYc ngoài 

(sau day vilt tat là djnh rnitc kinh te' - k9 thut) là müc hao phi cn thit v lao dng, 

may móc, thi& bi, v.t tu trong mt diu kin th, theo quy trInh th?c hin djch 

vii tircmg img d hoàn thành mt don vj san phm (hotc mt kh& krçmg cong vic 

nht djnh) dt dirçic các tiêu chI, tiêu chun do Co quan có thm quyn ban hành. 

4. Djnh mirc kinh th - k thu.t tai  Phi lic nay chua bao gm chi phi thuê 

dja diem th chirc, cong tác phi, di li, lu'u trü, hi hçp cUa chuyên gia. 

5. Ni dung djch vii ph bin, hu&ng dn áp diving tiêu chun quc gia, quy 

chu.n k5 thut quc gia, tiêu chun quc t, tiêu chun khu vçrc và tiêu chu.n 

nuâc ngoài, gm 10 biróc cong vic duçic quy djnh ci th ti Quy trInh thirc hin 

dich vu ph bin, hithng dn áp dung tiêu chun quc gia, quy chun k5 thut 

quc gia, tiéu chun qu6c t, tiêu chun khu virc và tiêu chun nu&c ngoài. 
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Sa d 10 bithc cong vic thtc hin djch vy phd bié'n, hithng dcn áp dyng 
tiêu chun qudc gia, quy chudn k5Y thuat qudc gia, tiêu chudn qudc tê, tiêu chudn 
khu vrc và tiêu chudn rnthc ngoài: 

BisOc 1: Thu thp thông tin, tài 1iu lien quan d xây drng thuyt 
minh nhiêm vu 

Bithc 2: Djch tài lieu, tiêu chun 

Bithc 3: Xây dirng tài 1iu ph bin, tài lieu htr&ng dn áp dung 

BuOc 4: Giri 1y kin các chuyên gia dc 1p 

+ 

Buc 5: Tng hqp, xfr 1y kin 

Bithc 6: H9p hi dng thông qua tài 1iu ph biên 

+ 

Bixóc 7: T chirc hi thào ph bin 

Buâc 8: Huàng dn áp diing 

+ 

Bucc 9: Hoân thin dánh giá nghim thu 

4 

Bixóc 10: Dua ni dung phô biên len mng 
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r - A II. Dnh mtrc kinh te - ky thut 

1. D!nh  mire lao dng 

Dcin vj tInh: 01 h5i nghj pM bié'n, huóng dJn 

STT Ni dung cong vic D!nh mfrc 
(Công) 

Ghi chü 

A Lao dng trirc tip 

Cong vic 1: Thu thp thông tin, tài 1iu lien 
quan dé xây dmg thuyêt minh nhim vi 

Djnh mtc cong lao dç5ng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 vâ tl.rang duing 

Bâc:219 10 

II Cong vic 2: Djch tài lieu, tiêu chu.n 

Djnh mic cOng lao dng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K5 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucmg ducrng 

Bâc: 3/9 20 

Ill Cong vic 3: Xây dmg tài 1iu ph bin, tài 
1iu hurng dan áp diing 

Djnh mic cOng lao d5ng có chuyên mOn 

TrInh d ti thiu: K six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tixcing duang 

Bâc: 3/9 30 

IV Cong vic 4: Gui 1y kin các chuyên gia dc 
'p 

Djnh mác cOng lao d5ng có chuyên mOn 

TrInh d t6i thiu: K six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tlrcing drning 
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STT Ni dung cong vic Djnh mfrc 
(Công) 

Ghi chü 

Bâc: 3/9 8 

V COng vic 5: Tng hçp, xir 1 kin 

Djnh m&c cong lao dç5ng cO chuyên mOn 

Trinh do ti thiu: K5 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucing di.wng 

Bc: 2/9 15 

VI Cong vic 6: Hçp hi dng thông qua tài 1iu 
phô biên 

Djnh m&c cOng lao d(5ng Co chuyên mOn 

TrInh d thi thiu: K5 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tirnng dixng 

Bc: 3/9 8 

VII Cong vic 7: T ch(rc hi tháo ph bin 

1)/nh mtc cOng lao dc5ng cO chuyên mOn 

Trinh d t'i thiu: K5T sir (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuang ducmg 

Bâc: 3/9 14 

VIII Cong vic 8: Hung dn áp diving 

1)/nh mi'c cOng lao d5ng cO chuyên mon 

TrInh d t& thiu: K5 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tt.wng throng 

Bc: 3/9 62 

IX Cong vic 9: Hoán thin dánh giá nghim thu 

1)/nh m&c cOng lao dng cO cliuyén mOn 

TrInh d ti thiu: K sir (hang III) M 
s: V.05.02.07 và tl.rong throng 
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STT Ni dung cong vic Dnh mwc 
(Công) 

Ghi chui 

Bâc: 3/9 16 

X Cong vic 10: Dua ni dung ph bin len 
m.ng 

Djnh mi'c cong lao d5ng có chuyên mOn 

Trinh d tii thiu: K5 su (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuGng dung 

Bâc: 2/9 8 

B Djnh mfrc lao dng gián tip 

- Djnh müc lao dông gián tip (qun l, phiic vi) là thai gian lao dng cn thiêt dê 
hoàn thành cong vic pho biên, hithng dn áp dung tiêu chun quôc gia, quy chuân k 
thut quôc gia, tiêu chuân quôc tê, tiêu chuân khu vçrc và tiêu chuãn nuc ngoài. 

- DjIIh m1rc lao dng gián tip (qun l, phi1c vi) quy djnh theo t l ph.n tram (%) 
cüa dinh müc lao dông tr1c tiêp. Dinh müc lao dng gián tiêp bang 10% djnh mirc lao 
dtng trçrc tiêp. 

, .; 2. D!nhmtrcthletb! 

STT Ten thit bj Don vj 
tInh 

Yêu cu k5? thut D!nh 
mfrc 

Cong vic 1: Thu thp thông tin, 
tai liçu lien quan 

- May tInh d bàn Ca Loti thông dung 2,5 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-Di&uhôa Ca 12000BTU 1,25 

2 Cong vic 2: Djch tài lieu, tiêu 
chuân 

- May tInh d bàn Ca Loii thông diing 15,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 4,0 

-Diuhôa Ca 12 000 BTU 15,0 

Cong vic 3: Xây dirng tài 1iu ph 
bién, tài lieu hxóng dn áp ding 

- May tinh d bàn Ca Loii thông diing 12,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 m.t 0,5 
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STT Ten thit bj Don vj 
tInh 

Yêu cu k5 thut Djnh 
m(rc 

-Diuhèa Ca 12 000 BTU 12,0 

Cong vic 4: Gi'ri 1y ' kin các 
chuyên gia dc 1p 

- May tInh d bàn Ca Loti thông dung 2,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2m.t 0,5 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 2,0 

Cong vic 5: Tng hqp, xi 1 
kiên 

- May tInh d bàn Ca Loi thông diing 1,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mitt 0,25 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 1,0 

6 Cong vic 6: H9p hi dng thông 
qua tài 1iu 

- May tInh xách tay Ca Loti thông diing 5,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 1,25 

- Diéu hôa Ca 12 000 BTU 5,0 

Cong vic 7: T chüc hi nghj pM 
biên 

- May tInh xách tay Ca Loi thông dicing 1,75 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

- May chiu Ca Loai thông dçing 1,75 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 1,75 

- Thit bj am thanh Ca Loi thông diing 1,75 

8 Cong vic 8: HuOng dn áp diing 

- May tInh xách tay Ca Loi thông diing 5,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mtt 0,5 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 2,5 

Cong vic 9: Hoàn thin h s 
nghim thu 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 2,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2m.t 1,0 
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STT Ten thit bj Don vj 
tInh 

Yêu cu k5  thut Dlnh 
mfrc 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 2,0 

10 
Cong vic 10: Dua ni dung ph 
biên len trên mng 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 2,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,25 

- Diu boa Ca 12 000 BTU 2,0 

3. Dnh mfrc t tir 

Cl TT A A Ten vit tir Don vl 
tinh 

A A A Yeu cau ky thuit D1nh 
mfrc 

T chfrc 01 Hi nghj ph bin, 
hithng dn áp ding TCVN, 
TCQT, TCKV, TCNN 

Các thi& bj van phông phiic v1i 

phOng lam vic (bàn, gh& tü) 

B 
G&s.t 0,125 

Giy A4 gram Djnh luçmg 
800 g/m2  

10 

Mirc in Hp Lazer 1.500 ti A4 2 

But bi Cái Lod thông ding 20 

S ghi chép Quyn Loti thông diing 5 

Tüi dirng tài 1iu Cái Loi thông ding 20 

Ghim Hp Loi thông diing 3 

Kçp gi.y Hp Loti thông diing 5 

Bla cung - File drng Cái Loai thông diing 10 

Dp ghim Cái Loai thông diing 0,2 

But chiêu Cái Loi thông dung 3 

Din näng (nhiên lieu) kW 220 VAC-50 Hz 320 



D!CH VV SIf NGHItP CONG 
NIJ'OC DO! VOl 
TL!XVNGQUOCGIA 

D!NH MJYC KINH TE - 
SU' DVNG 

HOiT DQNG G 

(Kern theo Thông tws 1 CNngày 15 tháng 9 nárn 2022 
cia Bó trzthng Bó Khoa hQc và Cong ngh) 

I. Khái quát chung 

1. Giãi thu&ng ch.t lugng quc gia (GTCLQG) là hInh thrc ton vinh, khen 

thu&ng ô cp quc gia do Thu tithng ChInh phü tang cho các t chüc, doanh 

nghip có thành tIch xut sc trong vic nâng cao ch.t luçmg san phm, hang hóa 

theo cac tiêu chI cüa giái thuâng cht ltrçmg qu& gia và hot dng hcp pháp ti 

Vit Nam. Giài thixàng chit luçing quc gia &rçic xét tang hang näm. 

Giãi thuOng Cht hrçmg Quc gia nm trong h thng Giài thuâng Cht 

luçmg Qu& t Châu A- Thai BInh Duang (Global Performance Excellence Award 

- GPEA) cüa T chi'rc Cht luqng Châu A - Thai BInh Ducmg (Asia Pacific 

Quality Organisation - APQO). Giâi thtrng Cht lucing Quc gia (GTCLQG) 

duçic thit lap, trin khai trên co sà chap nhn mô hInh và các tiêu chi cUa giãi 

thu&ng ch.t luçing Malcomi Baldrige Hoa KS. 

Hott dng dánh giá do các chuyên gia dánh giá và nhóm chuyên gia dánh 

giá thiic hin và duçic chia lam các giai doan sau: 

- Dánh giá trén h so: do chuyên gia dánh giá thxc hin mt each dc l.p 

trén co s& xem xét h so tham dir GTCLQG. 

- Dánh giá t,i ch: do tnring nhóm dánh giá cüng vâi chuyên gia dánh giá 

thuc hin theo yêu cu cüa Hi dng giâi thuâng tuong 1rng và dugc tin hành tai  t 

chüc, doanh nghip. 

Qua trinh tuyn chon GTCLQG dugc tin hành theo 2 cp Hi dng giãi thithng: 

- Hôi dng so tuyn (HDST): bao gm HDST cp dja phuong do Tong 

cue Tiêu chun Do hthng Ch.t lixçing thành 1p trên co sà d nghj cüa S& Khoa 

h9c và Cong ngh tinh, thành ph6 trirc thuc Trung uong; Hi dng so tuyn 

c.p Bô, ngành do các bO,  ngành thành lap, có sir thng nht cüa B Khoa h9c 

và Cong ngh. Hi dng so tuyn tin hành tip nhn h so thamdir GTCLQG, 



2 

xem xét, dánh giá và d xu& vi Hi dng qu& gia danh sách các t chüc, doanh 

nghip &rçlc d nghj trao tang GTCLQG. 

- Hi dng quc gia (HDQG): do B Khoa hçc và Cong ngh thãnh 1p trén 

co sâ d nghj cüa Tng cilc Tiêu chun Do lrthng Cht lucing. Hi.dng quc gia 

tin hành xem xét, thAm dnh h so cUa Hi ctng so tuyn, các t chüc, doanh 

nghip duçic d xut xét giâi và d nghj B Khoa hçc và Cong ngh trInh Thu 

tli&ng ChInh phü tng GTCLQG. 

2. Djch vi sii nghip cong si~ diing ngân sách nhà nuóc dOi vi hoat dng 

giâi thithng cht krçing quc gia là djch v1i sij nghip cong thuic lTnh virc khoa 

hçc và cOng ngh, do don vj sir nghip cong thirc hin, &rcic nhà ni.róc bào dam 

toàn b kinh phi hoc h trçi kinh phi d thrc hin. 

3. Djnh mtrc kinh th - k thut djch vti sr nghip cOng sà diing ngân sách 

nhà ni.thc di vd ho.t dng giâi thi.r&ng chit hrçing quc gia là müc hao phi cn 

thi& v lao dng, may móc, thit bj, vt tu trong mt diu kin ci th, theo quy 

trInh thrc hin djch vi1 ti.iang 1rng d hon thành mt don vj san phm (ho.c mt 

khi hrçmg cOng vic nht djnh) dt dizçic các tiêu chi, tiêu chun do co quan có 

thm quyn ban hành. 

4. Djnh mi'rc kinh t - k thut ti Phi hic nay chua bao gm chi phi thuê 

dja dim, thi& bj, xay dmg phóng sir, phát song trirc tip trên tmyn hInh, dài 

phát thanh, xây dirng san khu, t6 chirc 1 trao GTCLQG, cong tác phi, di lai,  luu 

trü, cüa chuyên gia. 

5. Ni dung djch v s1r nghip cOng sir ding ngan sách nhà ni.thc di vói hott 

ding giài thuâng chit hrqng quc gia, gm 17 buc cOng vic duçic quy djnh ci th 

tai Quy trinh thirc hin djch vii hott dng giãi thir&ng cht luçxng quc gia, trên co 

sà ci th boa các quy djnh cUa pháp lut v giãi thuâng cht luqng quc gia. 
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Sa d 17 bithc cong vic thy'c hin dlch  v sit nghip cong th dyng ngán 

sách nhà nu-ó'c dO'i vO'i hogt d5ng giái thw&ng chcit luing quc gia: 

Buâcl: Thu thp thông tin, tài 1iu lien quan d xây dirng Thuy& 
minh nhiêm vii GTCLQG  

BuOc 2: T ehirc dào tao, tp hu&n nghip vi ye GTCLQG 
4,  

Buâc 3: Tip nhn, kim tra sir dy dü cüa h sci tham dir 
GTCLQG cUa doanh nghip ti HOi  dông so tuyên  

Buàc 4: Dánh giá H so tham dir GTCLQG cüa doanh nghip 
và 1tp Ho so dánh giá ti Hi dông so tuyên  

4, 
Buâc 5: Dánh giá tai ch doanh nghip tham dir GTCLQG Va 
l ho so dánh giá cüa Hi dong so tuyên 

4,  
Buàc 6: H9p hi dng so tuyn GTCLQG 

4, 
Buàc 7: Tip nhn, kim tra sir dy dü cüa h so cUa HDST t?i 
Co quan thuthig trirc  

4, 

Buàc 8: Xem xét, thAm djnh h so và tài 1iu lien quan cUa các 
to chirc, doanh nghip di.rcic Hi dông so tuyên dê xuât trao giãi 

4, 
Bithc 9: Dáth giá, thAm djnh tti doanh nghip theo yêu eu cüa 
Hi dông Quôc gia 

4, 
Buàc 10: H9p hi dng qu& gia GTCLQG 

4, 
Buàc 11: Ly kin hip y các dja phuong v các doanh nghip 
ducc dê xuât trao GTCLQG  

4, 

Buàc 12: Hoàn thin h so trInh Bô Khoa h9c và Cong ngh 
xem xét trInh ThU tuàng ChInh phU t.ng GTCLQG  

4, 
Buâc 13: T chirc h9p báo GTCLQG 

4, 
Buàc 14: Chun bi t chUc 1 trao GTCLQG 

4, 

Buâc 15: Tuyèn truyn, quâng bá v GTCLQG 

Bir6c 16: Flqp tác quc t v GTCLQG 
4, 

Buóc 17: Nghim thu nhim vi GTCLQG 
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L - A II. D!nh  mire kinh te - ky thut 

1. Djnh mfrc lao dng 

Dcm vl tInh: theo nám thtc hin hogt d5ng GTCLQG 

STT A. A •A Noi dung cong viec 
Dinhmfrc 

(Cong) 
Ghi chu 

A Lao dôngtrrctip 
Cong vic 1: Thu thp thông tin, tài 1iu lien 
quan dê xây dirng Thuyêt minh nhim vv 
GTCLQG 
Djnh müv cong lao d5ng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K six (hang III) MA 
so: V.05.02.07 và tuong dixong 
Bc:2/9 10 

II Cong vic 2: T chirc dào tto, tp hu.n nghip 
vii ye GTCLQG 
Djnh mic cOng lao dng cO chuyên mOn 
Trmnh d tôi thiêu: K six (hang III) MA 
so: V.05.02.07 và tuclng duang 
Bâc: 3/9 30 

III Cong vic 3: Tip nhn, kim tra sir dy dU 
cüa ho so tham dii GTCLQG cüa doanh 
nghip tai  HDST 
Djnh mic cOng lao d5ng có chuyên mOn 
TrInh d tôi thiu: K six (hang III) MA 
so: V.05.02.07 và tucvng duo'ng 
Bc: 2/9 4 TInh trên mt 

hôscr 

IV Cong vic 4: Dánh giá Ho so tham dir 
GTCLQG cüa doanh nghip và l.p Ho so 
dánh giá ti HDST 
Djnh mic cOng lao dç5ng có chuyên mOn 
Trinh d thi thiu: K six (h.ng III) MA 
so: V.05.02.07 và tuong duong 
Bâc: 3/9 8 TInh trên môt 

ho so 

V Cong vic 5: Dánh giá tai  ch doanh nghip 
tham d GTCLQG và 1p ho so dánh giá cña 
HDST 
£)jnh mi'c cOng lao dç3ng Co chuyên mOn 
TrInh d thi thiu: K5 six (hng III) MA 
so: V.05.02.07 và tuong throng 
Bâc: 3/9 8 TInh trên môt 

doanh nghiêp 
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STT A Noi dung cong viec 
Dinhmfrc 

(Cong) 
Ghi chu 

VI Cong vic 6: H.p HDST GTCLQG 
Djnh mic cong lao d5ng có chuyên mOn 
TrInh d tôi thiêu: K5 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và ttrong throng 
B.c: 3/9 15 

VII Cong vic 7: Tip nh.n, kim tra slr dy dü 
cüa ho so cüa HDST (bao gôm ho so cüa 
Doanh nghip và ho so cüa HDST) ti Co 
quan thithng tr%rc 
£)jnh mzc cOng lao dç5ng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K5 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tuong throng 
Bc: 2/9 8 TInh trên môt 

ho so 

VUI Cong vic 8: Xem xét, thâm djnh ho so và tài 
1iu lien quan cüa các to chirc, doanh nghip 
thrqc HDST dê xuât trao giái 
1)/nh mrc cong lao d(5ng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K5 six (hang III) Ma 
sO: V.05.02.07 và thong duoTig 
Bâc: 2/9 8 Tinh trên môt 

hO so 

IX Cong vic 9: Dnh giá, thâm djnh ti doanh 
nghip theo yêu câu cüa HDQG 
1)/nh mic cOng lao d(3ng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K six (hang III) Ma 
sO: V.05.02.07 và tuong throng 
Bc: 3/9 8 TInhtrênm5t 

doanh nghiçp 

X Cong vic 10: H9p HDQG GTCLQG 
1)/nh mlc cOng lao dç5ng cO chuyên mon 
TrInh d ti thiêu: K5' six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 vàtucing throng 
Bâc: 3/9 24 

XI Cong vic 11: L.y kiên hip y các dja 
phuong ye các doanh nghip duçic dê xuât 
trao GTCLQG 
1)/nh mLc cong lao dç5ng cO chuyên mOn 
TrInh d tOi thiêu: K9 six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và ti.r0n. throng 
Bc: 2/9 5 
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STT Noi dung cong viec 
Dinhmfrc 

(Cong) 
Ghi chu 

XII Cong vic 12: Hoàn thin ho si trInh B 
Khoa hçc và Cong ngh xem xét trInh Thu 
tuàng ChInh phi tang GTCLQG 
Djnh mc cong lao d5ng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K5 six (hng III) Ma 
so: V.05.02.07 và tixang duing 
Bâc: 3/9 12 

XIII Cong vic 13: T chi'rc Hçp báo GTCLQG 
Djnh mzc cOng lao &ng có chuyên mon 
TrInh dI ti thiu: K six (hang III) Ma 
so: V.05.02.07 và tixcxng thwng 
Bâc: 3/9 10 

XIV Cong vic 14: Chun bj t chirc 1 trao 
GTCLQG 

30 

XV Cong vic 15: Tuyên truyn, quãng bá v 
GTCLQG 
Djnh mi-c cOng lao dç5ng có chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K six (htng III) Ma 
sO: V.05.02.07 và tuang throng 
Bâc: 2/9 20 

XVI Cong vic 16: Hqp tác quc t v GTCLQG 
Djnh mzc cOng lao d5ng cO chuyên mOn 
TrInh d ti thiu: K5' six (htng III) Ma 
so: V.05.02.07 và tucmg dirang 
B3c: 3/9 20 

XVH COng vic 17: Nghim thu nhim v 
GTCLQG 
Djnh mic cOng lao dc5ng cO chuyên mOn 
Trinh d ti thiu: K5 six (hang III) Ma 
sO: V.05.02.07 và tuang duang 
Bâc:2/9 15 

B D1nh mfrc lao dng gián tip 

- Djnh müc lao dng gián tip (quãn 1, phiic vii) là thi gian lao dng cn thit dê 
hoãn thành hoat dng giãi thiz&ng chat luçing quOc gia theo quy dnh. 
- Djnh muc lao ctng gián tiep (quân 1, phic viii) quy djnh theo t' l phãn tram (%) 

cüa dinh murc lao dông true tiêp. Dinh müc lao dng gián tiêp bang 10% djnh muc lao 
dng trrc tiêp. 



7 

. 2. Dinhmtrcthietb 

STT 
A Ten thiet bt Don v! 

tInh 

A - A Yeu cau ky thut D!nh 
mfrc 

Cong vic 1: Thu thp thông tin, 
tài 1iu lien quan dê xây drng 
Thuyêt minh nhim vi 
GTCLQG 
- May tInh d bàn Ca Loai thông ding 2,5 

- May in Ca Laser A4, in 2 mat 2,0 

-Diêuhôa Ca 12 000 BTU 2,5 

Cong vic 2: T chüc dào tao, 
ttp huân nghip vi.i ye GTCLQG 

- May tInh xách tay Ca Loai thông d%ing 7,0 

- May chiu Ca Loi thông diing 5,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2 mat 7,0 

-May scan Ca Scan2 mat 
2,0 

- Diu hôa Ca Laser A4, in 2 mat 7,0 

Ill 
Cong vic 3: Tip nhn, kiêm tra 
sir day dü cüa ho so tham du 
GTCLQG cüa doanh nghip 
(Báo cáo tham du GTCLQG và 
các ho so có lien quan) tai  HDST 

 - May tInh d bàn Ca Loi thông dung 0,5 

- May in Ca Laser A4, in 2 mat 0,25 

-Diêuhôa Ca 12 000 BTU 0,5 

-May scan Ca Scan 2 mat 0,5 

IV 
Cong vic 4: Dánh giá H so 
tham du GTCLQG cUa doanh 

 nghip và l.p Ho so dánh giá 

- May tinh dê bàn Ca Loai thông ding 7,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mat 0,5 

-Diêuhôa Ca 12 000 BTU 3,0 



STT Ten thit bj Don v 
tInh 

Yêu cu k5 thut Djnh 
mfrc 

- May scan Ca Scan 2 mt 0,25 

Cong vic 5: Dánh giá ti ch 
doanh nghip tham dir GTCLQG 
và 1p ho sci dánh giá 

- May tInh xách tay Ca Loii thông diing 4,5 

- May in Ca Loai thông ding 0,5 

-May scan Ca Scan2m.t 0,5 

VI Cong vic 6: H9p HDST 
GTCLQG 

- May tInh xách tay Ca Loi thông diing 11,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 2,0 

- May in mau Ca 
Laser A4, in màu 2 

mat 
2,0 

- May chiu Ca Loai thông diing 2,0 

- Diêu hèa Ca 12 000 BTU 2,0 

VII 
Cong vic 7: Tip nhn, kim tra 
sr day dü cüa hO so cüa HDST 
(bao gôm hO so cüa Doarih 
nghip và ho so cUa HDST) ti 
Co quan thung trirc 

- May tInh d bàn Ca Loai thông diing 0,625 

- May in Ca Laser A4, in 2 m.t 0,625 

-Diêuhôa Ca 12 000 BTU 0,625 

VIII 
Cong vic 8: Xem xét, thm djnh 
h so và tài 1iu lien quan cüa các 
t chrc, doanh nghip duçic 
HDST dé xuât trao giài 

- May tInh dê bàn Ca Loi thông diing 4,5 

-Máyin Ca LaserA4,in2m.t 1,5 
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STT Ten thit bi Don v 
tInh 

Yen cu k5 thuât Dinh 
müc 

- Diêu hèa Ca 12 000 BTU 1,5 

IX 
Cong vic 9: Dánh giá, thm 
djnh tai  doanh nghip theo yêu 
câu cüa HDQG 

- May tInh xách tay Ca Loai thông diing 4,5 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

-May scan Ca Scan2m.t 0,5 

x Cong vic 10: H9p HDQG 
GTCLQG 

- May tInh xách tay Ca Loti thông diing 19,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 1,0 

-May inmau Ca 
LaserA4,inmàu2 

mat 
1,0 

- May chiu Ca Loai thông ding 2,0 

- Diu hôa Ca 12 000 BTU 2,0 

XI Cong vic 11: Ly kin hip y 
các dja phuorng ye các doanh 
nghip dixçic dê xuât trao 
GTCLQG 

- May tInh d bàn Ca Loii thông diing 3,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 0,5 

-May scan Ca Scan2m.t 0,5 

- Diu hôa Ca 12000 BTU 3,0 

COng viêc 12: Hoàn thiên h s 
trInh B Khoa h9c vâ Cong ngh 
xem xét trInh Thu trning ChInh 
phü tang GTCLQG 

- May tInh d bàn Ca Loi thông diing 10,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 1,0 
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STT Ten thit hi Don vi 
tInh 

Yêu cu k5? thuât Dinh 
mtrc 

-May scan Ca Scan2mt 0,5 

-Diuhôa Ca 12000 BTU 10,0 

XIII Cong vic 13: T chrc Hçp báo 
GTCLQG 

- May tInh xách tay Ca Loti thông ding 3,5 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 1,0 

- May in mau Ca 
Laser A4, in màu 2 

mat 
1,0 

- May scan Ca Scan 2 mt 1,0 

- May chiu Ca Loti thông ding 0,5 

- Diu hôa Ca 12000 BTU 3,5 

xiv Cong vic 14: Chu.n bj t chirc 
lê trao GTCLQG 

- May tInh d bàn Ca Loai thông dirng 20,0 

-Máyin Ca LaserA4,in2mt 2,0 

-May scan Ca Scan2mt 2,0 

-Diuhôa Ca 12000 BTU 20,0 

xv Cong vic 15: Tuyên truyn, 
quãng bá ye GTCLQG 

- May tInh d bàn Ca Loii thông ding 20,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 m.t 1,0 

- May scan Ca Scan 2 mt 1,0 

-Diuhôa Ca 12000 BTU 10,0 

xvi Cong vic 16: Hcip tác quc t v 
GTCLQG 

- May tInh xách tay Ca Loi thông ding 12,0 
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STT Ten thit bi Don v  
tInh 

Yen cu k5 thut Djnh 
mirc 

- May in Ca Laser A4, in 2 m.t 8,0 

- May scan Ca Scan 2 m.t 8,0 

-Diuhôa Ca 12000 BTU 12,0 

xvii 
Cong vic 17: Nghim thu 
nhim vi GTCLQG 

- May tInh xách tay Ca Loai thông dicing 3,0 

- May in Ca Laser A4, in 2 mt 0,5 

- May scan Ca Scan 2 mt 0,5 

- Diu hôa Ca 12000 BTU 3,0 

3. Dnh mrc vt tir 

STT A A Ten vit tir Don v  
tInh 

A - A Yen can ky thut D!nh 
müc 

A To chtrc dao tao, ttp huan 
nghip vi GTCLQG; xét tng 
GTCLQG 

Các thi& bj van phông phi1c yi•1 

phông lam viêc (bàn, ghê, tü) 

Bô G, st 0,125 

Giy A4 gram Djnh lung 800 
glm2  

70 

Mrc in Hp Lazer 1.500 ti A4 70 

Mirc in màu Hp Lazer màu 2 

BUtbi Cái Loi thông diving 120 

S ghi chép Quyn Loti thông diing 10 

Tüi dimg tài 1iu Cái Loai thông ding 200 

Ghim Hp Loai thông diing 30 

Kçp gi.y Hp Loti thông diing 20 
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STT A A Ten vt tu' Dn v! 
tInh 

A A A Yeu cau ky thut D!nh 
mfrc 

Dp ghim Cái Loai  thông ding 0,2 

T chfrc hçp báo cong b kt 
qua GTCLQG 

Giay A4 gram 
Dinh lirong 800 

1 

But bi Cái Loui thông ding 80 

III T chfrc L trao giãi 

Cñp GTCLQG Chic Cup yang vã Cup 
thung 

90 

USB liru (ãnh và hInh) L trao 
giái g1ri cho các doanh nghip 

Cái 8 GB 150 

Giy chirng nhn dat  giãi cho 
doanh nghip 

T?i Djnh hrcing 250 
g/m2  

90 

Khung giy chüng nh.n Cái KIch thixóc mt 
trong 30cmx40cm 

100 

Tui dirng khung Giay chimg than 
Cái KIch thizrc 

40cmx50cm 
90 

Profile v GTCLQG Quyên Giây couchet 250 1000 

Thit k, in Giy m?.ii L trao giãi Cái Djnh lucing 230 
g/m2  

1000 

Din näng (nhiên lieu) kW 220 VAC-50 Hz 2000 
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