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 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH QUẢNG TRỊ                                   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
Số: 39/2006/Qð-UBND                                  ðông Hà, ngày 06  tháng 4 năm 2006 
            

QUYẾT ðỊNH 
 

Về việc Thành lập và ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của cơ quan Thông báo và ðiểm hỏi ñáp  

của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND  ngày 
03/12/2004; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 114/2005/Qð-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của mạng lưới cơ 
quan Thông báo và ðiểm hỏi ñáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 444/Qð-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Phê duyệt ñề án triển khai thực hiện Hiệp ñịnh hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2387/2005/Qð-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc Ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Công văn số 2374/BKHCN-TðC ngày 13/9/2005 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc hành lập mạng lưới TBT Việt Nam; 

Theo ñề nghị của ông Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Giám ñốc 
Sở Nội vụ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập cơ quan Thông báo và ðiểm hỏi ñáp của tỉnh Quảng Trị về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

Cơ quan Thông báo và ðiểm hỏi ñáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng - Sở Khoa học và 
Công nghệ. 

ðiều 2. Ban hành theo quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của cơ 
quan Thông  báo và ðiểm hỏi ñáp của tỉnh Quảng Trị về hàng  rào kỹ thuật trong  
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thương mại. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, 
Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chi cục trưởng 
Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./.
  

 
 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 CHỦ TỊCH 
 
 Lê Hữu Phúc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH QUẢNG TRỊ                                    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

QUY CHẾ  

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG  
CỦA CƠ QUAN  THÔNG BÁO VÀ ðIỂM HỎI ðÁP CỦA  

TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 
(Ban hành theo Quyết ñịnh số 39/2006/Qð-UBND 06/4/2006  

của UBND tỉnh Quảng Trị) 

Chương 1 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

ðiều 1. Cơ quan Thông báo và ðiểm hỏi ñáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại (sau ñây gọi tắt là Văn phòng TBT Quảng Trị, ký hiệu TBT - 
QTr) thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi ñáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
trong phạm vi quản lý của ñịa phương; thực hiện nhiệm vụ theo sự ñiều phối của Văn 
phòng TBT Việt Nam. 

Văn phòng TBT Quảng Trị ñặt tại Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp của 
Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng, chịu sự ñiều phối của Văn phòng TBT Việt 
Nam. 

ðiều 2. Nhiệm vụ 
1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam 
a) Chủ ñộng rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các 

văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình ñánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý 
của ñịa phương có khả năng cản trở thương mại ñối với các nước thành viên; 

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình ñánh 
giá sự phù hợp nói trên ít nhất 65 ngày trước khi ban hành; 

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp ñịnh, thoả thuận song 
phương, ña phương do UBND tỉnh ký theo thẩm quyền liên quan ñến văn bản pháp 
quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình ñánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản lý của 
ñịa phương; về việc chấp nhận tuân thủ của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hoá 
cấp tỉnh ñối với Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu 
chuẩn (Phụ lục 3 của Hiệp ñịnh TBT). 

2. Nhiệm vụ hỏi ñáp  
a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan ñến việc ban hành và áp dụng 

văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình ñánh giá sự phù hợp tại ñịa phương 
khi có yêu cầu chuyển ñến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước; 

b) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO 
ñến các bên quan tâm trong nước; chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn khi 
ñang có khả  năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT thuộc phạm vi quản lý của ñịa 
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phương bằng FAX hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận ñược 
thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam; 

c) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc ñề nghị cung cấp tài liệu 
của các bên quan tâm tại ñịa phương về các quy ñịnh kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình 
ñánh giá sự phù hợp của các nước thành viên WTO. 

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi ñáp theo hướng dẫn của Văn 
phòng TBT Việt Nam. 

4. Nghiên cứu, ñề xuất biện pháp về nguồn lực với cơ quan quản lý trực tiếp 
nhằm ñảm bảo hoạt ñộng có hiệu quả. 

5. Tham gia hoạt ñộng hợp tác quốc tế có liên quan ñến việc triển khai thực hiện 
nghĩa vụ minh bạch hoá của Hiệp ñịnh TBT theo ñề xuất của Văn phòng TBT Việt 
Nam và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp. 

Chương 2 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ðIỀU KIỆN HOẠT ðỘNG 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 
3.1. Cơ cấu tổ chức: Văn phòng TBT Quảng Trị bao gồm hai bộ phận: Cơ quan 

Thông báo về TBT và ðiểm hỏi ñáp về TBT. 
Cơ quan Thông báo về TBT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. ðiểm hỏi 

ñáp về TBT là ñơn vị sự nghiệp phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp. Cơ 
quan Thông báo và ñiểm hỏi ñáp về TBT làm việc theo chế ñộ thủ trưởng và chịu sự 
quản lý của cơ quan quản lý trực tiếp về vấn ñề chuyên môn chuyên ngành. 

3.2. Biên chế do UBND tỉnh quyết ñịnh giao hàng năm, ngoài ra, ðiểm hỏi ñáp 
về TBT có thể tuyển dụng lao ñộng hợp ñồng theo quy ñịnh và pháp luật ñể thực hiện 
nhiệm vụ theo chức năng ñược giao. 

ðiều 4.  ðiều kiện hoạt ñộng 
Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ñảm bảo các nguồn lực cần thiết, bao 

gồm cán bộ, biên chế và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt ñộng của Văn phòng TBT 
Quảng Trị. 

Kinh phí hoạt ñộng của Văn phòng TBT Quảng Trị ñược cân ñối trong kế hoạch 
ngân sách hàng năm của tỉnh phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chương 3 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 5. Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ ñạo Chi cục 
trưởng Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường chất lượng tổ chức triển khai thực hiện quy chế 
này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề chưa phù hợp hoặc có vấn ñề mới phát 
sinh, Giám ñốc Sở khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ñề nghị UBND tỉnh sửa 
ñổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy ñịnh của pháp luật./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 CHỦ TỊCH 
 Lê Hữu Phúc 


