BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG BA! HQC XAY DIXNG HA NO!

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Bôc tp - T do - Hanh phüc

s6:CPS /DHXDHN-KHCN

Ha Ni, ngày 29 tháng 10 nàm 2021

THÔNG BAO
V vic nâng cá'p, chudn hóa h th6ng phông thI nghirn
Kin/i gfri: Các Khoa trong Trithng

Thc hien chü twang nâng cp, chun hóa và phát trin h thng phông thi
nghim cUa Nhà trithng phiic v1i nghien ciiru khoa hçc và djch vii khoa h9c cong
ngh, d nghj các Khoa can cir vào thu cAu phát trin, näng 1irc và trang thit bj cüa
các phOng thI nghim hin cO d xây drng k hoach nâng cp, chun hóa hoc thãnh
1p phOng thi nghim theo mt trong các chun sau:
- Phông thi nghim dat chun LAS-XD theo Nghj djnh s 62/2016tND-CP
ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa Chfnh phü và Thông tti s 06/201 7/TT-BXD
ngày 25 tháng 4 näm 2017 cüa B Xây dirng.
- Phông thI nghim dat chuAn VILAS theo tiêu chun ISO/IEC 17025:2017.
- Phông thI nghim theo các tiêu chun hin hành khác do các dan vj chU
dng d xut (cac chudn d xudt phái do các ccr quan Nhà nzthc ban hành
và Co giá trj pháp lj khi phông thI nghiêm tham gia thc hin các djch vy
K[-ICN), di vOi các d xut dang nay d nghj các dan vj cung cp rO các
van ban pháp 1 kern theo d Nhà trueing xem xét phê duyt.
Khoa np phiu dang k (theo mu DKPTN, tái th' Website:
http://khcn.nuce.edu.vn) v Phông KH&CN truàc ngày 30/11/202 1.
Nhà tri.thng s can ctr vao k hoach däng k cüa các Khoa d xay dirng d an
nâng cp, chun hOa h thng phông thI nghim chung cüa toàn Tnxing.
D nghj cac Khoa trin khai thirc hin theo k hoach nêu trên./.
No'i n/ian:
- Nhi.r trên;
- Ban Giám hiêu (de báo cáo);
- Website: http://khcn.nuce.edu.vn
- Luu VT, KH&CN.
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