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THÔNG BÁO 
GÓI THÀNH VIÊN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Kính gửi: Quý Cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ... 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục  
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo bồi dưỡng cán bộ; 
thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn; quy chuẩn kỹ thuật; giải 
thưởng chất lượng quốc gia; công tác in, xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn Quốc gia nhằm phục vụ 
quản lý nhà nước, hội nhập kinh tế thế giới, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, của nền công nghiệp, 
người tiêu dùng và toàn bộ xã hội. 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là đơn vị giữ bản quyền xuất bản tiêu chuẩn quốc gia; Đầu mối 
quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); 
thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật; xuất bản tiêu chuẩn quốc gia, 
danh mục tiêu chuẩn quốc gia. Quản lý và lưu giữ hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia và hồ sơ liên quan. 

Được sự ủy quyền của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Phòng Thông tin và Phát hành Tiêu chuẩn 
trân trọng giới thiệu Dịch vụ thành viên sử dụng tiêu chuẩn. Dịch vụ này nhằm cung cấp đến cho khách hàng: 

Gói dịch vụ 

Chi tiết gói dịch vụ về TCVN: 

1.1 Gói 50 tiêu chuẩn:         200.000 đồng/1 năm. 

1.2 Gói 200 tiêu chuẩn:       700.000 đồng/1 năm. 

1.3 Gói linh hoạt (khách hàng có thể yêu cầu  số lượng TCVN cần tham khảo). 

1.4 Gói xem đầy đủ toàn bộ TCVN theo lĩnh vực chuyên ngành (có Danh mục các lĩnh vực 
chuyên ngành). 

1.5 Gói xem đầy đủ toàn bộ TCVN: 10.000.000 đồng (không bao gồm các triết khấu khác). 

Gói 50 tiêu chuẩn Gói 200 tiêu chuẩn Gói linh hoạt Gói xem đầy đủ TCVN 
theo chuyên ngành 

- Được phép xem nội 
dung của 50 tiêu chuẩn 
bất kỳ. 

- Được phép xem nội 
dung của 200 tiêu 
chuẩn bất kỳ. 

- Được phép xem nội 
dung các tiêu chuẩn (số 
lượng, lĩnh vực..) mà 
khách hàng yêu cầu. 

Được phép xem nội 
dung các tiêu chuẩn 
theo lĩnh vực mà khách 
hàng lựa chọn. 

- Được giảm 5% phí 
thành viên trong năm 
đầu sử dụng. 

- Được giảm 10% phí 
thành viên trong năm 
đầu sử dụng. 

- Được giảm 10% phí 
thành viên trong năm 
đầu sử dụng. 

- Được giảm 15% phí 
thành viên trong năm 
đầu sử dụng. 

- Được giảm 10% phí 
thành viên trong năm sử 
dụng tiếp theo. 

- Được giảm 15% phí 
thành viên trong năm sử 
dụng tiếp theo. 

- Được giảm 15% phí 
thành viên trong năm sử 
dụng tiếp theo. 

- Được giảm 20% phí 
thành viên trong năm sử 
dụng tiếp theo. 

 - Được giảm 5% khi mua 
bản giấy TCVN 

- Được giảm 5% khi mua 
bản giấy TCVN 

- Được giảm 5% khi mua 
bản giấy TCVN. 



Lưu ý: 
- Khách hàng được cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến trên website của  

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. 
- Có danh sách file điện tử TCVN hiện có. 
- Khách hàng được cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn: 
- Địa chỉ tra cứu: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn 
- Các triết khấu, giảm giá được giảm trực tiếp trên hóa đơn. 
- Không phát sinh thuế giá trị gia tăng (VAT). 
- 01 tài khoản cho phép 01 người truy cập tại một thời điểm. 

- Đối với cơ quan, doanh nghiệp có thể sử dụng 1 tài khoản cho nhiều người với các mức giá ưu đãi. 

- Khách hàng có thể tham gia với tư cách là đại lý để được hưởng triết khấu. 

- Thực hiện theo đúng quy chế thành viên tham gia gói thành viên sử dụng tiêu chuẩn quốc gia. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập vào địa chỉ : http://tieuchuan.vsqi.gov.vn 

Hoặc liên hệ trực tiếp : 

Phòng Thông tin và Phát hành Tiêu chuẩn 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 

Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại : 024.37564269 

Email : tieuchuan@vsqi.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUY CHẾ THÀNH VIÊN THAM GIA  
GÓI THÀNH VIÊN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

1 Quyền lợi  của thành viên 

1.1. Khách hàng được cập nhật các TCVN công bố mới nhất. 

1.2. Khách hàng được tra cứu: 

- Tra cứu TCVN: Số hiệu TCVN, tên TCVN, tiêu chuẩn tương đương, tiêu chuẩn thay 
thế-hủy bỏ, phạm vi áp dung tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn viện dẫn, cơ quan biên soạn, 
quyết định công bố, tình trạng… 

- Tra cứu tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài: Số hiệu tiêu chuẩn, tên tiêu chuẩn, 
chỉ số phân loại, năm ban hành, ban Kỹ thuật, tình trạng…  

- Tra cứu QCVN: Số hiệu QCVN, Tên QCVN, lĩnh vực chuyên ngành, cơ quan ban 
hành, QCVN hủy bỏ-thay thế, đối tượng áp dụng... 

1.3. Khách hàng được giảm giá khi mua tiêu chuẩn bản cứng (bản giấy). 

1.4. Khách hàng được thông báo các khóa tập huấn, hội nghị, hội thảo, đào tạo nghiệp vụ về 
công tác tiêu chuẩn hóa. 

1.5. Khách hàng được tham gia xây dựng TCVN với tư cách là thành viên Ban kỹ thuật 
hoặc tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo  tiêu chuẩn. 

1.6.  Khách hàng được hỗ trợ 10% khi đăng ký các dịch vụ: 

+ Chứng nhận sản phẩm phù hợp với TCVN, QCVN;  

+ Tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý; 

+ Công bố tiêu chuẩn áp dụng;  

1.7. Khách hàng được hỗ trợ miễn phí:  

+ Tìm, tra cứu tiêu chuẩn. 

+ Tư vấn về công bố áp dụng tiêu chuẩn ; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn… 

2  Nghĩa vụ của khách hàng: 

2.1. Được xem toàn bộ nội dung TCVN, không tải file, không in ấn; 
2.2. TCVN có bản quyền nên không được chuyển tài khoản cho bên thứ 3 sử dụng dưới bất 
kỳ hình thức nào. 01 tài khoản cho phép 01 người truy cập tại một thời điểm. 

2.3. Tuân thủ luật bản quyền xuất bản với các TCVN mà  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt 
Nam đang nắm giữ.  

2.4.  Đăng ký vào mẫu Đơn đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm về thông tin khách hàng 
trong Đơn đăng ký. 

2.5.  Nộp phí tham gia thành viên theo các gói dịch vụ theo đúng thời gian yêu cầu. Nếu quá 
hạn 30 ngày sẽ bị dừng truy cập và hủy bỏ tư cách thành viên. 

2.6. Bảo mật thông tin về tài khoản của mình. 

2.7  Thực hiện các nghĩa vụ khác theo đúng qui định của pháp luật. 

 



ĐƠN ĐĂNG KÝ  
GÓI THÀNH VIÊN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Kính gửi: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 
Địa chỉ: Phòng 602 – Nhà A – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô,  

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
ĐT: 0243.7564269  Email: tieuchuan@vsqi.gov.vn 

1. Tên cơ quan/doanh nghiệp:  
Tên giao dịch bằng tiếng Việt: 
 ....................................................................................................................................................  
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  
 ....................................................................................................................................................  
2.  Địa chỉ liên hệ: 
 ....................................................................................................................................................  
3.  Điện  thoai .................................................. .Fax:  
4.  Email nhận thông  tin: ...........................................................................................................  
5.  Mã số thuế: .......................................................................................................................... . 
6.  Người đại diện: …………………………………… Chức vụ:  ............................................  
7.  Người liên hệ:…………………………………….. Phòng/ban:  .........................................  
8.  Danh mục TCVN cần cập nhật (theo số hiệu TCVN): Danh sách kèm  theo. 

Chúng tôi đồng ý thực hiện đầy các nội dung trong Thông báo và Quy chế thành viên 

khi tham gia GÓI THÀNH VIÊN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  

Gói dịch vụ…………………………Số tiền: .................................................................   
Thời gian:  Từ ngày …..…..tháng…… năm 
  Đến ngày ……. tháng …  . năm 

Lưu ý:  

- Địa chỉ tra cứu: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn 

- Link đăng ký thành viên: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/goi-dich-vu 

- Thời gian tham gia của khách hàng được tính từ thời điểm Viện Tiêu chuẩn Chất lượng  
Việt Nam nhận Đơn đăng ký và tiền đóng phí. Hết thời gian 1 năm khách tiếp tục đóng phí nếu 
quá hạn 30 ngày sẽ tạm dừng truy cập và hủy bỏ tư cách thành viên. 

- Số tài khoản: 111000002900 

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long Hà Nội 

      ……., ngày …….. tháng ……. năm 

   Cơ quan/doanh nghiệp tham gia 

       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 



ĐƠN ĐĂNG KÝ GÓI THÀNH VIÊN  
SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (cá nhân) 

Kính gửi: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 
Địa chỉ: Phòng 602 – Nhà A – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô,  

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 
ĐT: 0243.7564269  Email: tieuchuan@vsqi.gov.vn 

1. Họ và tên: 
 ....................................................................................................................................................  
2.  Địa chỉ liên hệ: 
 ....................................................................................................................................................  
3.  Điện  thoai .................................................. .Fax:  
4.  Email nhận thông  tin: ...........................................................................................................  
5.  Mã số thuế: .......................................................................................................................... . 
6.  Danh mục TCVN cần cập nhật (theo số hiệu TCVN): Danh sách kèm  theo. 

Tôi đồng ý thực hiện đầy các nội dung trong Thông báo và Quy chế thành viên khi tham gia 

GÓI THÀNH VIÊN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA  

Gói dịch vụ…………………………Số tiền: .................................................................   
Thời gian:  Từ ngày …..…..tháng…… năm 
  Đến ngày ……. tháng …  . năm 

Lưu ý:  

- Địa chỉ tra cứu: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn 

- Link đăng ký thành viên: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/goi-dich-vu 

- Thời gian tham gia của khách hàng được tính từ thời điểm Viện Tiêu chuẩn Chất lượng  
Việt Nam nhận Đơn đăng ký và tiền đóng phí. Hết thời gian 1 năm khách tiếp tục đóng phí nếu 
quá hạn 30 ngày sẽ tạm dừng truy cập và hủy bỏ tư cách thành viên. 

- Số tài khoản: 111000002900 

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long Hà Nội 

      ……., ngày …….. tháng ……. năm 

    NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

              (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC CÁC GÓI THEO CHUYÊN NGÀNH 

TT 
Mã 

phân 
loại 

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh 

1. 11 Chăm sóc sức khỏe Health care technology 
2. 13 Môi trường Environment. 
3. 13.100 An toàn lao động Occupational safety 
4. 13.220 

13.230 
An toàn, bảo vệ phòng chống cháy và nổ. Protection against fire 

5. 13.240 Quần áo và thiết bị bảo vệ Protective equipment  
6. 

21 
Hệ thống và kết cấu cơ khí công dụng 
chung 

Mechanical systems and components 
for general use 

7. 
23 

Hệ thống và kết cấu dẫn chất lỏng công 
dụng chung 

Fluid systems and components for 
general use 

8. 25 Chế tạo Manufacturing engineering 
9. 27 Năng lượng và truyền nhiệt Energy and heat transfer engineering 
10. 29 Ðiện Electrical engineering 
11. 31 Điện tử Electronics 
12.

35 Thiết bị văn phòng 
Information technology. Office 
machines 

13. 37 Công nghệ hình ảnh Image technology 
14. 39 Cơ khí chính xác. Kim hoàn Precision mechanics. Jewellery 
15. 43 Đường bộ Road vehicles engineering 
16. 45 Kỹ thuật đường sắt Railway engineering 
17. 47 Ðóng tàu và trang bị tàu biển Shipbuilding and marine structures 
18. 49 Máy bay và tàu vũ trụ Aircraft and space vehicle engineering 
19. 53 Thiết bị vận chuyển vật liệu Materials handling equipment 
20. 55 Bao gói và phân phối hàng hóa Packaging and distribution of goods 
21. 59 Công nghệ dệt và da Textile and leather technology 
22. 61 May mặc Clothing industry 
23. 67 Thực phẩm Food technology 
24. 71 Hóa chất Chemical technology 
25. 73 Khai thác mỏ và khoáng sản Mining and minerals 
26. 75 Dầu mỏ Petroleum and related technologies 
27. 77 Luyện kim Metallurgy 
28. 79 Gỗ Wood technology 
29. 81 Thủy tinh và Gốm Glass and ceramics industries 
30. 83 Cao su và chất dẻo Rubber and plastic industries 
31. 91 Vật liệu xây dựng công trình Construction materials and building 
32. 93 Xây dựng dân dụng Civil engineering 

 


