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Số:

/VLXD-ISIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

V/v mời tham dự các lớp tập huấn về
TCVN, QCVN trong lĩnh vực VLXD

Kính gửi:

Các Cơ quan quản lý nhà nước
và Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLXD

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, Viện Vật liệu xây dựng sẽ mở các
lớp tập huấn về tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) trong
lĩnh vực vật liệu xây dựng (sau đây gọi là Lớp tập huấn) tại tỉnh Kiên Giang và TP. Hà
Nội như sau:
1/. Đối tượng tham dự:
Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật thuộc các Cơ quan quản lý Nhà nước, Doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn quốc.
2/. Kinh phí tham dự: Miễn phí (Học viên tự trang trải kinh phí đi lại, ăn, ở)
3/. Nội dung, thời gian, địa điểm: Chi tiết cụ thể trong Phụ lục I đính kèm
4/. Thủ tục đăng ký:
Cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu cử người tham dự lớp tập huấn điền thông
tin vào Danh sách đăng ký tham dự (theo mẫu Phụ lục II đính kèm) và gửi (qua đường
bưu điện/fax/email) tới:
Trung tâm Thông tin, Tiêu chuẩn, Đào tạo, Hợp tác quốc tế - Viện Vật liệu xây dựng
Địa chỉ: 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024. 3858. 2217
Hotline: 0902 157765 (Ms. Hồng Anh)
Fax: 024. 3858. 1112
Email: vienvlxd@vibm.vn
* Thông báo chiêu sinh, Kế hoạch tập huấn và mẫu Phiếu đăng ký tham dự cũng được đăng
tải và có thể tải xuống từ cổng thông tin của Viện Vật liệu xây dựng tại địa chỉ: www.vibm.vn

Viện Vật liệu xây dựng trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị cử cán bộ
tham dự khóa tập huấn này.
Trân trọng!

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VT, ISIC.

(Đã ký, đóng dấu)

PHỤ LỤC I
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
“TCVN, QCVN TRONG LĨNH VỰC VLXD”

1.Thời gian, địa điểm:
- Lớp tại tỉnh Kiên Giang:
Thời gian: 02 ngày 18,19/10/2018
Địa điểm: Khách sạn Boulevard Phú Quốc - Số 89 đường Trần Hưng Đạo,
Khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
- Lớp tại Hà Nội:
Thời gian: 02 ngày 25, 26/10/2018
Địa điểm:

Hội trường tầng 7 – Nhà C – Viện Vật liệu xây dựng
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

2. Nội dung tập huấn:
Nội dung tập huấn và lịch giảng áp dụng cho cả 2 lớp tập huấn:
*Chú thích: QCVN: Quy chuẩn Việt Nam, TCVN:Tiêu chuẩn Việt Nam

Thời gian
Ngày thứ 1
8h30-9h00
9h00 - 10h00
10h00 - 10h15
Sáng
10h15 - 11h00
11h00 - 11h30
13h30 - 15h00
Chiều 15h00 – 15h15
15h15 – 16h00
16h00 – 16h30
Ngày thứ 2
8h30 – 09h15

Sáng

09h15-10h00
10h00 – 10h15
10h15 – 11h00
11h00 - 11h30
13h30 - 15h00

Chiều

15h00 – 15h15
15h15 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 17h00

Nội dung bài giảng
Khai giảng
Quy hoạch hệ thống TCVN và QCVN về vật liệu xây dựng.
Nghỉ giải lao
Phổ biến tổng quan về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm,
hàng hóa vật liệu xây dựng.
Trao đổi và hỏi đáp
Giới thiệu tính cần thiết khi lựa chọn các chỉ tiêu yêu cầu của
QCVN 16 về chất kết dính vô cơ, bê tông, vữa xây dựng.
Nghỉ giải lao
Phổ biến và giới thiệu một số TCVN quan trọng, mới ban hành.
Trao đổi và hỏi đáp
Giới thiệu tính cần thiết khi lựa chọn các chỉ tiêu yêu cầu của
QCVN 16 về vật liệu hữu cơ và hóa phẩm xây dựng. Giới thiệu
các TCVN quan trọng, mới ban hành.
Giới thiệu một số TCVN cụ thể về lĩnh vực phân tích hóa học vật
liệu xây dựng.
Nghỉ giải lao
Giới thiệu một số TCVN cụ thể về lĩnh vực vật liệu chịu lửa,
chống cháy và cách nhiệt.
Trao đổi và hỏi đáp
Giới thiệu tính cần thiết khi lựa chọn các chỉ tiêu yêu cầu của
QCVN 16 về vật liệu gốm sứ và thủy tinh. Giới thiệu các TCVN
quan trọng, mới ban hành.
Nghỉ giải lao
Phổ biến các quy định, quy trình thủ tục liên quan tới công tác
đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho sản phẩm VLXD
Trao đổi và hỏi đáp
Bế giảng

PHỤ LỤC II
TÊN ĐƠN VỊ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
“TCVN, QCVN TRONG LĨNH VỰC VLXD”

1. Tên đơn vị: ............………………………………………………………............……
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………...…......
3. Điện thoại: ………………………………Fax:………….……………………………
4. Email: ……………………………………………………………………….………..
5. Danh sách tham dự:
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Đơn vị cam kết học viên có tên trong danh sách đăng ký sẽ tham dự khóa học đầy đủ./.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

