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THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƢ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 

THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƢỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH 

VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƢƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ 

PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

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

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 

12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

như sau: 

1. Sửa đổi khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 6 Điều 3 nhƣ sau: 

“3. Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là tổ chức đã thực 

hiện đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây 

gọi tắt là tổ chức chứng nhận đã đăng ký). 



5 Tổ chức thử nghiệm thực hiện hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa là tổ chức 

đã thực hiện đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

6. Cơ quan chuyên ngành là cơ quan chuyên môn do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ định, giao trách nhiệm thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 nhƣ sau: 

“Điều 12. Nguyên tắc công bố hợp quy 

1. Đối tƣợng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng đƣợc 

quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc 

đƣợc quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. 

2. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia tƣơng ứng và biện pháp quản lý để công bố hợp quy quy định trong quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

3. Hoạt động công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Thông tƣ này là việc tổ 

chức, cá nhân thực hiện quy định kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu. 

4. Việc công bố hợp quy dựa trên một trong các biện pháp sau: 

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là kết quả tự đánh giá); 

b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc đƣợc thừa nhận theo quy định 

của pháp luật; 

c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định 

Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy đƣợc thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký 

hoặc đƣợc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

Trƣờng hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nƣớc ngoài 

thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nƣớc ngoài phải đƣợc thừa nhận theo quy định của pháp luật 

hoặc đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền chỉ định. 

5. Trƣờng hợp sản phẩm, hàng hóa đƣợc quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ 

chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành 

tƣơng ứng và dấu hợp quy chỉ đƣợc sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các 

biện pháp quản lý theo quy định, tại các quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 nhƣ sau: 



“Điều 13. Trình tự công bố hợp quy 

1. Trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá 

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nƣớc; 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Điều 14 Thông tƣ này cho cơ 

quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân; 

- Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân đƣợc phép lƣu 

thông hàng hóa. 

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu: 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau: tên tổ 

chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, điện thoại, fax; tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ 

thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lƣợng, số lƣợng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng 

(Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading); tờ 

khai hàng hóa nhập khẩu; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; cam kết chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký 

kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân; 

- Tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải 

quan để đƣợc phép thông quan hàng hóa; 

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp 

kết quả tự đánh giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tƣ này cho cơ quan chuyên 

ngành. 

Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trƣờng hợp hàng hóa không phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan 

chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật. 

2. Trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký 

hoặc đƣợc thừa nhận (sau đây viết tắt là tổ chức chứng nhận) 

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nƣớc: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Điều 14 Thông tƣ này cho cơ 

quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận; 



- Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành, tổ chức, 

cá nhân đƣợc phép lƣu thông hàng hóa. 

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu: 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau: tên tổ 

chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, điện thoại, fax; tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ 

thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lƣợng, số lƣợng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng 

(Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading); tờ 

khai hàng hóa nhập khẩu; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; cam kết chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa. 

Trong thời gian 01 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký 

kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân; 

- Tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải 

quan để đƣợc phép thông quan hàng hóa; 

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp 

bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành. 

Trƣờng hợp, hàng hóa đã đƣợc tổ chức chứng nhận đánh giá tại nƣớc xuất khẩu, trong thời gian 

03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy 

chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành. 

Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trƣờng hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời 

tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật. 

3. Trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định 

a) Đối với sản phẩm, háng hóa sản xuất trong nƣớc: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Điều 14 Thông tƣ này kèm theo 

bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận đƣợc 

chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để đƣợc cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; 

- Sau khi có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân đƣợc phép lƣu thông 

hàng hóa. 

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu: 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau: tên tổ 

chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, điện thoại, fax; tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ 



thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lƣợng, số lƣợng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng 

(Contract); danh mục hàng hóa (Packing list); hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of Lading); tờ 

khai hàng hóa nhập khẩu; số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; cam kết chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố 

áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa kèm 

theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận 

đƣợc chỉ định; 

- Cơ quan chuyên ngành cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng hàng hóa nhập 

khẩu; 

- Sau khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu, tổ chức, cá 

nhân nộp bản sao y bản chính Thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. 

4. Cơ quan chuyên ngành quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này xử lý hồ sơ công bố hợp 

quy theo quy định tại Điều 15 Thông tƣ này”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 nhƣ sau: 

“Điều 14. Hồ sơ công bố hợp quy 

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập hồ sơ công bố hợp quy và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua đƣờng bƣu điện tới cơ quan chuyên ngành là cơ quan chuyên môn do Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ định, giao trách nhiệm. Thành 

phần hồ sơ đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất), 

hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tƣ số 

28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tƣ này); 

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax; 

- Tên sản phẩm, hàng hóa; 

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; 

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; 

- Cam kết chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp 

dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa và kết quả 

tự đánh giá. 



Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả 

đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký. 

2. Trƣờng hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký 

hoặc tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm: 

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tƣ số 

28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tƣ này); 

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng kèm theo mẫu 

dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định cấp cho 

tổ chức, cá nhân”. 

5. Sửa đổi khoản 7 Điều 16 nhƣ sau: 

“7. Cung cấp bản sao y bản chính tài liệu tƣơng ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 

Thông tƣ này (Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nƣớc về chất lƣợng hàng hóa nhập khẩu) 

cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng; hoặc sử 

dụng biện pháp thích hợp để bảo đảm tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

truy xuất đƣợc nguồn gốc và thông tin về việc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn 

công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 nhƣ sau: 

a) Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 1 Điều 17 nhƣ sau: 

“đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và lựa chọn biện pháp quản lý tƣơng ứng theo nguyên tắc công bố hợp 

quy quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tƣ này”. 

b) Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 17 nhƣ sau: 

“d) Định kỳ tháng 12 hằng năm, đột xuất, khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận 

hồ sơ công bố hợp quy (theo Mẫu 4. BCTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tƣ số 28/2012/TT-

BKHCN) về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ”. 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 nhƣ sau: 

“a) Giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý và hƣớng dẫn hoạt động đánh giá sự 

phù hợp, công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy. Phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 

xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và lựa chọn biện pháp quản lý 

tƣơng ứng do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quản lý theo nguyên tắc công bố hợp quy quy định, 

tại khoản 2 Điều 1 Thông tƣ này”. 

d) Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 17 nhƣ sau: 



“b) Tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các cơ quan chuyên ngành và định 

kỳ tháng 12 hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng liên quan”. 

đ) Sửa đổi điểm b, điểm d khoản 4 Điều 17 nhƣ sau: 

“b) Cập nhật thƣờng xuyên hiện trạng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và công bố công khai 

trên trang thông tin điện tử của mình với các nội dung sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; 

- Sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy; 

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; 

- Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất (tên tổ chức, cá nhân) hay bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận 

hoặc tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định)”, 

d) Định kỳ tháng 12 hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo cơ quan đầu mối danh 

mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy (theo Mẫu 4, BCTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN)”. 

e) Sửa đổi điểm b, điểm d khoản 5 Điều 17 nhƣ sau: 

“b) Tiếp nhận đăng ký và quản lý hồ sơ công bố hợp quy; hủy bỏ, đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ 

sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trƣờng đƣợc quản lý 

bằng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các quy chuẩn 

kỹ thuật địa phƣơng liên quan đến lĩnh vực đƣợc phân công quản lý; cập nhật thƣờng xuyên hiện 

trạng tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng địa phƣơng với các nội 

dung sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân công bố hợp quy; 

- Sản phẩm, hàng hóa công bố hợp quy; 

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; 

- Loại hình đánh giá: Bên thứ nhất (tên tổ chức, cá nhân) hay bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận 

hoặc tổ chức chứng nhận đƣợc chỉ định). 

d) Định kỳ tháng 12 hằng năm, đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp, báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lƣờng Chất lƣợng tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy (theo Mẫu 

4. BCTNHS quy định tại Phụ lục III Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN) theo quy định tại điểm a, 

b Khoản này”. 



7. Bổ sung các nội dung vào biểu mẫu công bố hợp chuẩn/hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ) quy định 

tại Phụ lục III Thông tƣ số 28/2012/TT-BKHCN nhƣ sau: 

“-Loại hình đánh giá: 

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận /tổ chức chứng nhận đƣợc 

chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận; 

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo tự đánh giá.”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017. 

2. Các Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy tiếp tục có hiệu lực đến 

hết thời hạn của Thông báo đã cấp. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tƣ này. 

2. Tổng cục trƣởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng có trách nhiệm hƣớng dẫn và tổ 

chức thực hiện Thông tƣ này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vƣớng mắc, tổ chức và cá nhân phản 

ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để đƣợc hƣớng dẫn hoặc nghiên cứu 

sửa đổi, bổ sung./. 
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