
Tên đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Sửa chữa Mua sắm

A B 1 2 3 4=5+6+7 5 6 7

TỔNG CỘNG 3.058 3.013 0 45

I HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.646 1.646 0 0

1 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 417 100 103 1.646 1.646 0 0

a
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - 

Nhiệm vụ chi không thường xuyên

+ Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 

1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020)

1.246 1.246

+ Kính phí triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao 

năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết 

định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021)

400 400

Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 165 165

II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.412 1.367 0 45

1 Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 417 340 341 1.412 1.367 0 45

a
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - 

Nhiệm vụ chi không thường xuyên
1.367 1.367 0 0

1 - Tiền Tết 16 16

2 - Đào tạo 20 20

3
- Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 30 

Doanh nghiệp
23 23

4
- Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị 

trường tại 20 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhóm 2 
30 30

5

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm nhóm 2 (MBH; 

điện-điện tử; thép; đồ chơi trẻ em) trong sản xuất 

tại 10 DN 

20 20

6

- Phối hợp Thanh tra Sở KHCN, BCĐ 389 và các 

đơn vị chức năng thanh, kiểm tra đo lường, chất 

lượng 50 DN trên địa bàn tỉnh

9 9

7
 Kiểm tra chất lượng hàng hóa vàng trang sức mỹ 

nghệ 30 cơ sở (theo Thông tư 22/2013)
20 20

Chi tiết

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TĐC ngày     /01/2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng )

ĐVT: triệu đồng

STT
Tên đơn vị/ 

Nội dung chi tiết
C L K Tổng

cộng KTC-KTX

Tài sản

Chương: 417
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8 - Kiểm tra ISO hành chính công 8 8

9
-Tổ chức hội nghị, tập huấn và phổ biến văn bản 

pháp luật về do lường, chất lượng, TBT
40 40

10

- Kinh phí tính TFP (Năng suất các yếu tố tổng 

hợp) của tỉnh và đào tạo về chỉ số TFP cho cán bộ 

các sở ngành trong tỉnh

50 50

11
- Duy trì hệ thống Iso (duy trì, đánh giá lại và mở 

rộng 4 quy trình)
10 10

12

 Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi 

Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(TBT) 

10 10

13
- Kinh phí tham dự lễ trao giải thưởng chất lượng 

Quốc gia
15 15

14

- Tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo 

chuyên môn nghiệp vụ về đo lường chất lượng, 

TBT, ISO

50 50

15

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về đo 

lường, chất lượng, TBT, ISO (Đào tạo về kiểm tra 

nhà nước về đo lường; nghiệp vụ thanh tra 

KHCN, nghiệp vụ chuyên môn  về tiêu chuẩn chất 

lượng, Đào tạo kiểm soát viên chất lượng, nghiệp 

vụ chuyên môn về TBT; Đào tạo ISO điện tử, 

nghiệp vụ về ISO)

100 100

16 - Phụ cấp, trang phục CB thực hiện quy trình 1 cửa 10 10

17 - Phụ cấp điện thoại đường dây nóng 2 2

18 - Kiểm định phương tiện kiểm tra 9 9

19 - Hoạt động thu lệ phí 5 5

20

- Khóa Đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về 

đo lường cho công chức cấp huyện và xã (01 

khoá/ 02 ngày) 

80 80

21

- Khóa đào tạo Hướng dẫn viết Báo cáo tham dự 

Giải thưởng chất lượng Quốc gia (01 

khóa/1ngày). Đối tượng: DN dự kiến tham gia 

Giải thưởng                                                        

20 20

22

- Khóa Đào tạo về đánh giá Hệ thống quản lý chất 

lượng cho tổ kiểm tra ISO hành chính công của 

tỉnh và huyện thị, thành phố (05 ngày/01 khóa)

50 50

23 -Trang phục công chức thanh tra chuyên ngành 30 30

24 - Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1 10 10

25 - Kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 12 12

26
- Khảo sát đo lường, chất lượng trong kinh doanh 

xăng dầu và thép (bao gồm phí thử nghiệm)
0

27
- Khảo sát đo lường, chất lượng trong kinh doanh 

xăng dầu (bao gồm phí thử nghiệm)
100 100

28
- Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh BD
50 50



29 - Phu cấp sau đại học (02 thạc sỷ) 18 18

30

'- Kính phí triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 (Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 

10/8/2018)

300 300

31

- Kinh phí triển khai Đề án triền khai, áp dụng và 

quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (QĐ số 

100/QĐ-TTg)

250 250

b Kinh phí mua sắm 45 0 0 45

Mua sắm máy vi tính 45 45

Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 128 128
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