
BO KHOA HOC VÀ cÔNG NGH� cONG HÒA X HQI CHÙ NGH*A VIET NAM 

DÙc lap-Ty do -Hanh phúc 
Hà Noi, ngày 29 tháng t n�m 2022 S6:1362/QÐ-BKHCN 

QUYÉT �INH 
Vê viec chi dËnh tô chre giám �Ënh 

BO TRUÖNG 
BO KHOA HOC VÀ cÔNG NGH� 

C�n cu Luát chât lugng san phâm, hàng hóa ngày 21 tháng l1 n�m 2007; 
Can cu NghË �inh só 95/2017/NÐ-CP ngày 16 tháng 8 n�m 2017 cua 

Chinh phu quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên han và co câu to chite cúa BÙ Khoa hoc và Cóng nghÇ: 
C�n cú NghË dinh só 132/2008/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2008 cua Chinh phú quy dinh chi tiêt thi hành mÙt só diêu Luát chát lugng sán phám, hàng hóa và NghË dinh sô 74/2018/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 n�m 2018 cua Chinh 

phu sua dói, bô sung mÙt só diéu cüa NghË dËnh só 132/2008/NÐ-CP ngày 31 

tháng 12 n�m 2008 ctha Chinh phu quy dinh chi tiêt thi hành mot só dieu Luát 
chát lugng san phám, hàng no4; NghË dinh só 154/2018/NÐ-CP ngày 09 tháng 11 n�m 2018 cua Chinh phù siua �ói, bô sung, bäi bó mÙt só quy dinh vé diêu 
kien dâu tu, kinh doanh trong lnh vuc quån lý nhà nuóc cia BÙ Khoa hoc và 
Cong nghë và mÙt só quy dinh vë kiém tra chuyên ngành; 

C�n cu Ouyét dinh só 18/2019/0Ð-TTg ngày 19 tháng 4 n�m 2019 cua 
Thù tuóng Chính phú quy dinh viÇc nhp khâu máy móc, thiêt bË, dây chuyên công nghÇ d� qua siu dung; 

C�n cu Quyét dinh só 2302/QÐ-BKHCN ngày 12 tháng 8 n�m 2019 cua 
Bo truong BÙ Khoa hoc và Cóng nghÇ vé viÇc giao Vu truong Vu Dánh giá, Tham dinh và Giám dinh cóng nghë ký Quyët dinh chi dinh tô chic giám dinh 
thuc hien giám dinh máy móc, thiët bi, däy chuyën công nghë dä qua su dung: 

Theo de nghË cça Vu truong Vu �ánh giá, Thâam dinh và Giam dinh cong nghe. 

QUYÈT DINH: 

DiÁu 1. Chi dËnh Chi nhánh Công ty Cô phân Tâp �oàn Vinacontrol �à N�ng 
(Dja chi: Lô A6-A8, �uÝng 30/4, phuòng Hoa Cuong B�c, qun Häi Châu, 

thành phÑ �à N�ng. �iÇn thoai: 0236.3638121, Fax: 0236.3625625, Email: 
vncdanang@vinacontrol.com.vn) thårc hiÇn viÇc giám �Ënh �ôi vÛi: 

1. Máy móc, thiêt bË d� qua sù dång 
2. Day chuyên công nghÇ �ã qua sir dung. 



Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiÇu luc kê të ngày ký �ên ngày 19 tháng 8 n�m 
2025 và thay thê Quyêt djnh sô 2422/QD-BKHCN ngày 20 tháng 8 n�m 2019 cça 
Bo truong BÙ Khoa hoc và Công nghÇ vê viÇc chi �Ënh tô chéc giám dËnh. 

Diêu 3. Chi nhánh Công ty Cô phân Tâp doàn Vinacontrol �à N�ng có 
trách nhiÇm thuc hien viÇe giám dËnh máy móc, thiêt bË, dây chuyên công nghÇ dã qua sù dång phåc vu quån lý nhà nuóc khi có yêu câu, phài tuân thù các quy dinh, huóng dân cùa co quan nhà nuóc có thâm quyên và chju hoàn toàn trách 
nhiem vê kêt quà giám �jnh máy móc, thiêt bi, dây chuyên công nghÇ �ã qua sï 
dung do don vi minh thrc hiÇn. 

Diêu 4. Chi nhánh Công ty Cô phân Tp doàn Vinacontrol �å N�ng và các 
quan, to chïc có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./. 

Noi nhan: 
- Nhu Dieu 4 (dê thuc hiÇn); 
- Bo truomg (�ê báo cáo); 
- TT. Lê Xuân �jnh (�ê báo cáo) 
- Tông cuc Hài quan (�ê phôi hop); 
- Công thông tin diÇn të BÙ (�ê �äng tài); 
- Luu VT, Vå �TG(LTH). 

TUQ. BO TRUÖNG 
Vr TRUONG Vr �ÁNH GIÁ, THÁM DINH 

VIAMAINH CONG NGH� 
HO 

Nguyen ThË Ngoc DiÇp 


