B ộ K H O A H Ọ C VÀ C Ô N G N G H Ệ

SÓ:y/33'f /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày O&Ỹ tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành trong lĩnh vực hoạt động
khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 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 định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng
5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ
tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công
nghệ và Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban
hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Khoa học vả Công nghệ.
Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được quy định theo Quyết
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ,
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để cập nhật);
- Lưu VT, ĐTG, VP.

, BÔ TRƯỞNG

THU T Ụ C Ẹ ồàp: CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH v ự c
: HOẠT ĐỘNG k h o a h ọ c v à c ô n g n g h ệ t h u ộ c p h ạ m V ĩ
CHỨC NANG 'QtjjAN LY CỦA B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Banhành kềm theo Quyểt định sốÀÒò Ị/Q Đ -BK H C N ngàyăh) tháng 5 năm 2019
cấa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
Tên thủ tục hành chính

Lĩnn vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1

Thủ tục cho phép nhập khẩu máy
móc, thiết bị đã qua sử dụng trong
trường hợp khác

Hoạt động khoa
học và công
nghệ

Bộ Khoa học và
Công nghệ

2

Thủ tục chỉ định tổ chức giám định
máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng

Hoạt động khoa
học và công
nghệ

Bộ Khoa học Vi
Công nghệ

PHÀN II. NỘI DƯNG CỤ THẺ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1.
Thủ tục cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
trong trường họp khác
a. Trình tự thực hiện:
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp (sau đây viết chung là doanh nghiệp)
đang tiến hành sản xuất tại Việt Nam, để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, có
nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá
quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
của Thủ tướng Chính phủ nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được
tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại
của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất
thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị
không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho
phép nhập khẩu, trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực
tuyến về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định:
+ Trả lại ngay hồ sơ cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung trong trường
hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ
phận Một cửa) của Bộ Khoa học và Công nghệ;
+ Trường họp nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa
học và Công nghệ, trong thời hạn 08 giờ làm việc kế từ thời điếm nhận hồ sơ,
Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến đề nghị doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ
sơ;
+ Trường họp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, trong thời hạn 02 ngày làm
việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản đề nghị
doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ,
họp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi văn bản kèm theo bản chụp hồ sơ đề
nghị các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan có ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ
Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến chuyên gia về máy móc, thiết bị đã qua sử
dụng đề nghị được nhập khẩu.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản đề nghị
của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chuyên gia có ý kiến
về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành và cho
ý kiến về đề xuất được nhập khẩu máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các
bộ, cơ quan ngang bộ, chuyên gia, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời
4

doanh nghiệp, nêu rõ lý do nếu không chấp thuận đề nghị nhập khẩu máy móc,
thiết bị.
b. Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận
Một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc qua bưu điện hoặc qua cổng dịch
vụ công trực tuyến về Bộ Khoa học và Công nghệ.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
(theo Mau số 01 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg), theo đó giải trình về sự cần thiết
phải nhập khẩu máy móc, thiết bị để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất kinh
doanh, phương án sử dụng và sự cần thiết của máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu
trong dây chuyền công nghệ;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh
nghiệp;
+ Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được Bộ Khoa học
và Công nghệ chỉ định. Nội dung chứng thư giám định được thực hiện theo quy
định tại điểm a, b, c, d, g khoản 1 Điều 10 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường
hợp khác.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản trả lời tổ chức, doanh nghiệp về việc chấp thuận đề nghị cho
phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Trường hợp không chấp
thuận đề nghị cho phép nhập khẩu thì phải nêu rõ lý do.
h. Lê phỉ: Không.
ì. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mau Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử
dụng (theo Mau số 01 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg).
k. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:

Máy móc, thiết bị đấ qua sử dụng nhập khẩu có tuổi thiết bị vượt quá quy
định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg nhưng công suất (tính
theo số lượng sản phấm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời
gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với
công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng
của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế.
/. Căn cử pháp lỷ của thủ tục hành chinh:

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
- Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng.

M ấu văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
(theo Mau sổ 01 Quyết định số!8/2019/QĐ-TTg)

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số: . . .................... ..........
V/v đề nghị nhập khẩu máy
móc, thiết bị đã qua sử dụng

, ngày .......th á n g ........ năm

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
h Tổ chức.... .......................... .......... ..................................................................
2. Mã số thuế.......................................................................................................
3. Địa chỉ:............................. ....... .................................
4. Số điện thoại/số fax:.............. .........................................................................
5. Người đại diện pháp luật:.... .
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp s ố : ....... ngày cấp:..............
nơi cấp................................................. .
7. Chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng như
sau:
Năm
Đơn Giá trị
Tên thiết Số
sản
TT
lượng vị tính (dự kiến)
bi•
xuất

Công
suất/hiêu
•
suất

Nước sản
xuất/xuất
xứ

Ghi
chú

8. Thời gian dự kiến nhập khẩu:.............. ........... ..........................
9. Giải trình về sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị để bảo đảm
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng và sự cân thiêt của
máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu trong dây chuyền công nghệ:.... .
Các tài liệu gửi kèm:
a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của
doanh nghiệp;
b) Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định;
Doanh nghiệp................................. cam kết nhập khẩu máy móc, thiết bị đã
qua sử dụng nêu trên để trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất tại Việt Nam; máy
móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi

trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này và tính chính xác của
các thông tin cung cấp./.
Nơi nhận:
- Như tren;
- Lưu: ......

NGƯỜI ĐẠ I DIỆN TH EO PHÁP
LUẬT CƯA D Ổ A N H NGHIỆP

(Kỷ tên, đóng dấu)

Lưu ỷ: Doanh nghiệp cần cân nhắc ký họp đồng mua bán sau khi đã đăng ký hồ
sơ nhập khẩu và được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận việc nhập khẩu bằng
văn bản.

2.
Thủ tục chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng
a. Trình tự thực hiện:
•

•

•

a.l. Trường hợp chỉ định lần đầu, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ
định:
- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động giám định máy móc,
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nộp hồ sơ đăng ký chỉ định đến
về Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
đăng ký, nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ Khoa học và Công
nghệ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức giám định sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Bước 3:
+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học
và Công nghệ tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức giám định thông qua
việc cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá. Nội dung đánh giá thực tế:
• Sự tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức giám định trong lĩnh vực
đăng ký chỉ định;
• Tính xác thực của hồ sơ đăng ký;
• Hoạt động khác có liên quan tới lĩnh vực đăng ký.
+ Trường hợp chỉ định thay đổi, bổ sung, nếu hồ sơ đăng ký đầy đủ và
hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm xét hồ sơ, không tổ chức
đánh giá năng lực thực tế. Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ nhưng có nội dung
không phù hợp hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thấm quyền hoặc có
thông tin, phản ánh về dấu hiệu vi phạm liên quan đến hồ sơ thì Bộ Khoa học và
Công nghệ tổ chức đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức giám định.
+ Việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức giám định phải được thông
báo bằng văn bản cho tổ chức giám định đã nộp hồ sơ đăng ký biết. Chuyên gia
hoặc thành viên đoàn đánh giá năng lực thực tế phải được đào tạo về hệ thống
quản lý chất lượng tương ứng với từng loại hình tổ chức giám định đăng ký chỉ
định. Ket thúc việc đánh giá, chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do Bộ Khoa học và
Công nghệ thành lập phải ký biên bản đánh giá thực té.
+ Trường hợp tổ chức giám định phải khắc phục các nội dung quy định
trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày, tổ chức giám định phải
gửi báo cáo kết quả hành động khắc phục về Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức

giám định báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ bằng văn bản và nêu rõ thời
hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên.
- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo
kết quả hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức giám
định đáp ứng yêu cầu theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết
định chỉ định cho tổ chức giám định theo quy định. Tùy thuộc vào năng lực thực
tế của tổ chức giám định, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết đinh thời hạn hiệu
lực của quyết định chỉ định nhưng không quá 05 năm kể từ ngày ký ban hành.
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Bộ Khoa học và Công nghệ phải thông
báo lý do bằng văn bản cho tổ chức giám định.
a. 2. Trường hợp cấp lại quyết định chỉ định:
Trong thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định, tổ chức giám định có nhu
cầu đăng ký cấp lại quyết định chỉ định, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại và gửi
về Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp
lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp
không đáp ứng yêu cầu, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ
lý do.
b. Cách thức thực hiện:
Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng lập 01 bộ hồ sơ đăng ký chỉ định, gửi về Bộ
Khoa học và Công nghệ, cụ thể:
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao các chứng chỉ, tài liệu chưa
được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu;
- Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức phải nộp bản sao được
chứng thực hoặc bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức) các
chứng chỉ, tài liệu.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
c. 1. Thành phần hồ sơ:
c. 1.1. Trường hợp chỉ định lần đầu, hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng (theo Mầu số 04 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (đối với tổ chức
giám định trong nước) hoặc bản sao văn bản cho phép hoạt động giám định của
cơ quan có thẩm quyền nước ngoài nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động,

kèm bản dịch tiếng Việt được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ chức giám định
nước ngoài);
- Danh sách giám định viên (theo Mau số 05 Nghị định số 74/2018/NĐCP), có bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kèm theo;
- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục giám định
(theo Mau số 06 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP), có bản sao quy trình, thủ tục
giám định đăng ký chỉ định kèm theo;
- Bản sao Chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận
hợp pháp cấp (nếu có).
(Đối với tổ chức giám định nước ngoài thì các văn bản và tài liệu trong hồ
sơ phải được dịch sang tiếng Việt).
C.L2. Trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vỉ, lĩnh vực được chỉ định, hồ
sơ gồm:
- Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định (theo
Mầu số 09 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định (đối với tổ chức
giám định trong nước) hoặc bản sao văn bản cho phép hoạt động giám định của
cơ quan có thẩm quyền nước ngoài nơi tổ chức giám định đăng ký hoạt động,
kèm bản dịch tiếng Việt được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ chức giám định
nước ngoài); bản sao Quyết định chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;
- Danh sách giám định viên đối với phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ
sung, (theo Mau số 05 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP), có bản sao Chứng chỉ đào
tạo chuyên môn, nghiệp vụ kèm theo ;
- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình giám định đối với
phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung (theo Mầu số 06 Nghị định số
74/2018/NĐ-CP), có bản sao quy trinh, thủ tục giám định kèm theo;
- Bản sao Chứng chỉ công nhận năng lực giám định do tổ chức công nhận
hợp pháp cấp (nếu có) đối với phạm vi, lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung;
(Đối với tổ chức giám định nước ngoài thì các văn bản và tài liệu trong hồ
sơ phải được dịch sang tiếng Việt).
c.1.3. Trường hợp cấp lại đổi với tổ chức giám định cỏ Quyết định chỉ
định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ
hoặc thu hẹp phạm vỉ chỉ định, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định (theo Mau số 10 Nghị định số
74/2018/NĐ-CP);

- Bản chính Quyết định chỉ định bị hư hỏng (đối với trường hợp quyết
định chỉ định bị hư hỏng).
C.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp chỉ định lần đầu, thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ
định: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trong trường
họp tổ chức đăng ký giám định không phải khắc phục các nội dung quy định
trong biên bản đánh giá thực tế) hoặc 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ
sơ đầy đủ, hợp lệ (trong trường hợp tố chức đăng ký giám định phải khắc phục
các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế) hoặc trên 55 ngày kể từ
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ (trong trường hợp tổ chức đăng ký giám
định có văn bản đề nghị kéo dài thời gian khắc phục các nội dung quy định trong
biên bản đánh giá thực tế).
- Trường họp cấp lại quyết định chỉ định: 05 ngày làm việc kể từ ngày
nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ.
đ. Đ ổi tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định trên
lãnh thổ Việt Nam.
- Tổ chức giám định nước ngoài hoạt động hợp pháp.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ.
g. Kết quả thưc hiện thủ tục hành chính:
Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng hoặc văn bản từ chối chỉ định tổ chức giám
định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
h. Phí, Lệ phí: Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc
đoàn đánh giá do tổ chức giám định đăng ký chỉ định bảo đảm.
L Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng (theo Mấu số 04 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
- Danh sách giám định viên (theo Mấu số 05 Nghị định số 74/2018/NĐCP);
- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục giám định
(theo Mau số 06 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP);
- Đơn đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định (theo
Mầu số 09 Nghị định số 74/2018/ND-CP);

- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định (theo Mau số 10 Nghị định số
74/2018/NĐ-CP);
- Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng (theo Mau số 08 Nghị định số 74/2018/NĐCP).
k. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
- Đối với tổ chức giám định trong nước:
Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy
định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính
phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trong đó có
lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.
- Đối với tổ chức giám định nước ngoài:
Tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại về hoạt động giám định và đã
được công nhận bởi tổ chức công nhận là thành viên ký kết tham gia thỏa thuận
thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức công nhận khu
vực, quốc tế cho lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ.
- Trước khi quyết định chỉ định hết thời hạn hiệu lực 90 ngày, nếu có nhu
cầu, tổ chức giám định phải lập hồ sơ như đối với trường hợp chỉ định lần đầu.
l.

Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chỉnh:

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm
hàng hóa.
- Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng.

Mầu Đơn đăng ký chỉ định giám định máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
(theo Mau sổ 04 Nghị định sổ 74/20Ỉ8/NĐ-CP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, n g à y ........ tháng........năm
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH
HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ,
DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA s ử DỤNG

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
h Tên tổ chức:
2. Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....................

Fax: .................... E-maiỉ: ......................

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy
chứng nhận đăng đầu tư s ổ : ....... .
cơ quan cấp: ...................
cap ngày
....... 7 ............. .t ạ i ............ .........
4. Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định số ................
cơ quan câp: ............. . câp ngày:..................
5. Hồ sơ kèm theo:

6.
Sau khi nghiên cứu quy định tai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bo sung một số Điều của Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi Tiết
thi hành một số Đieu Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, và Quyết định số
18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định
việc nhập khâu máy móc, thiêt bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử dụng, chúng
tôi nhận thây có đủ các điêu kiên đê được chỉ định thực hiện hoạt động giám
định máy móc, thiêt bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử dụng.
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét để chỉ định (tên tổ chức)
được hoạt động giám định máy móc, thiêt bị, dây chuyên cô nghệ đã qua sử
dụng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong
lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử dụng
được chỉ định và chịu trách nhiệm vê các khai báo nêu trên./.
LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Kỷ tên, đóng dấu)

TÊN TỎ CHỨC:

DANH SÁCH GIÁM ĐINH VIÊN

TT

Ho• và
tên

Kinh
Kinh
Chửng chỉ Chứng cM
Loạ
nghiệm
nghiệm
đào tao
đào tao
đồn
•
• hê• công tác
hoạt động
chuyên thống quản
đị
(ghi sổ
giám định
môn
đã ký
lý
năm)
(ghi sổ cuộc)

Ghi
chú

...
(tên tổ chức).... gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực của giám
định viên đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và cam đoan các
nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.

ngày ..... tháng ..... năm ...
LÃNH ĐẠO TỎ CHỨC
(Kỷ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC:

DANH MỤC TÀI LIỆU KỸ THUẬT, TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH,
THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH

Tên tài liêu
•

'

Mã số

Hiêu
• lưc
•
từ

Cơ quan ban
hành

Ghi chú

2

3
4
5

6
7

8
9
10
.....
....
(tên tổ chức).... gửi kèm theo quy trình, thủ tục giám định đã được phê
duyệt và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm vê các nội
dung đã khai.
...., ngày tháng.....năm
LÃNH ĐAO TỎ CHỨC
r
(Kỷ tên, đóng dâu)
•

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........., ngày..... tháng.... năm
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỎI/BỎ SUNG
PHAM VI/LĨNH VƯC Đươc CHỈ ĐINH
•

•

•

•

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Tên tổ ch ứ c :..................................................................... .................... ..........
2. Địa chỉ liên lạc: .........................................................................................
Điện th o ại:.................

Fax:.......................

E-mail: .......................

3. Đã được chỉ định thực hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định số: ........ ngày..../..../.20...
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Hoạt động chỉ định giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
đã qua sử dụng đề nghị thay đổi/bổ sung:........... . (nêu cụ thể lĩnh vực đề nghị
thay đổi/bổ sung).
5. Hồ sơ kèm theo:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét để chỉ định (tên tổ chức)
được thay đổi/bổ sung hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng.
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong
lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.

LÃNH ĐẠO TỔ CHỬC
(Kỷ tên, đóng dâu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......... ngày......... tháng.... năm
ĐƠN ĐÊ NGHỊ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Tên tổ ch ứ c :..................................................... ............ ..................................
2. Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................
Điện th o ạ i:...................

Fax: ...................... E-mail: ................................

3. Đã được chỉ định thực hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây
chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo Quyết định s ố :......... ngày.... tháng....
năm 20... của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Lý do đề nghị cấp lại Quyết định chỉ định giám định giám định máy
móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:.............................. ....... ........
5. Hồ sơ kèm theo:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét cấp lại Quyết định chỉ định
thực hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử
dụng cho................ . (tên tổ chức).
Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong
lĩnh vực giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nêu trên./.

LÃNH ĐẠO TỎ CHỨC
(Ký tên, đóng dâu)

Mail Quyết định về việc chỉ định tổ chức giám định máy móc, thiết bị,
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
(theo Mau sổ 08 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP)

B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:

/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ...năm...

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc chỉ định tổ chức giám định
máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
BỘ TRƯỞNG
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 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 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 định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm,
hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Luật
chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ đã qua sử dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công
nghê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định .......... (tên tổ chức giám định) thuộc ........ (tên đơn vị
chủ quản, nếu có) (địa chỉ, điện thoại, fax, email) thực hiện việc giám định máy
móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng ........... (tên lĩnh vực được
chỉ định giám định).

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là ....... năm, kể từ ngày
ký.
Điều 3. ......(T ên tổ chức giám định).... có trách nhiệm thực hiện việc
giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ
quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám
định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do đơn vị mình
thực hiện.
Điều 4. ....(Tên tổ chức giám định).... và các cơ quan, tổ chức có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-...Tên tồ chức tại Điều 1...;
- Tên tổ chức liên quan (để biết);
-LưuVT,....

B ộ TRƯỞNG
(Ký tên, đỏng dấu)

