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THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BKHCN 
NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

HƯỚNG DẪN VỀ YÊU CẦU, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÙ HỢP 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản 
hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ 
chức đánh giá sự phù hợp như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung các điểm 2.1, 2.2.3 và 2.3 khoản 2 Mục II như sau: 

“2.1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm, giám định, 
kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực cụ thể phải lập 01 bộ hồ sơ đăng 
ký và gửi về cơ quan tương ứng sau đây. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đầu mối quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư số 
09/2009/TT-BKHCN, các tài liệu quy định tại các điểm 2.2.2 và 2.2.7 khoản 2 Mục II chưa được 
chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức 
chứng nhận phải nộp bản sao có chứng thực các tài liệu quy định tại các điểm 2.2.2 và 2.2.7 
khoản 2 Mục II. 



2.2.3. Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng 
yêu cầu quy định tại các khoản 1.1.2, 1.2.1.2 Mục II, theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư 
số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, 
trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 
09/2009/TT-BKHCN). 

2.3. Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ 
quan đầu mối tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và 
ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 
09/2009/TT-BKHCN. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định không quá 03 năm. 

Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, cơ quan đầu mối phải thông báo lý do từ chối bằng văn 
bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.2 khoản 2 Mục III như sau: 

“2.2. Định kỳ hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp 
đã được chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN cho cơ quan 
đầu mối đã chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp để tổng hợp”. 

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai 
thực hiện Thông tư này. 

Điều 3. 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2011. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới. 

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Lưu: VT, TĐC. 
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Nguyễn Quân 

  


