
SỞ KH&CN BÌNH THUẬN 

CHI CỤC TC-ĐL-CL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 167/CCTĐC-QLĐL     Bình Thuận, ngày  08  tháng 8 năm 2018 

V/v kiểm soát đo lường trong việc 

sử dụng phương tiện đo. 
 

 

 

Kính gửi:  
- Các Bệnh viện Đa khoa; 

   - Các Trung tâm Y tế.     
 

Phương tiện đo được sử dụng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ 

môi trường, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác trong lĩnh vực y tế, 

như: Cân thông dụng các loại, áp kế, huyết áp kế, nhiệt kế, phương tiện đo điện tim 

và phương tiện đo điện não là phương tiện đo thuộc nhóm 2 bắt buộc phải kiểm 

định, kiểm soát về đo lường trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư 

số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Nhằm đảm bảo hiệu lực kiểm định cũng như độ chính xác của phương tiện 

đo trong quá trình khám, chữa bệnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề 

nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh 

thực hiện một số nội dung, như sau: 

- Rà soát các phương tiện đo nêu trên, nếu chưa kiểm định hoặc đã hết hạn 

kiểm định thì tạm dừng sử dụng và liên hệ tổ chức được chỉ định kiểm định phương 

tiện đo để thực hiện kiểm định trước khi tiếp tục sử dụng. 

- Thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, như: bảo 

quản tem, dấu và giấy chứng nhận kiểm định. 

Trên đây là nội dung liên quan đến việc kiểm soát đo lường trong việc sử 

dụng phương tiện đo, đề nghị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (để biết); 

- Sở KH&CN (báo cáo); 

- Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLĐL.    

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Ngân 
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