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QUYẾT ĐỊNH
về việc chỉ định tổ chửc giám định

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 8 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Vụ trưởng Vụ Đánh giá, 
Thẩm định và Giám định công nghệ ký Quyết định chỉ định tổ chức giám định 
thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ  phần Giám định WorldControl (địa chỉ: 144/16 
Vố Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 
08-38407495, fax: 08-38407496, email: info.worldcontrol@gmail.com) thực hiện 
việc giám định đối với: Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Công tv Cổ nhẩn Giám định WorldControl có trách nhiệm thực 
hiện việc giám định máy móc, thiêt bị 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
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thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định máy móc, thiết 
bị đã qua sử dụng do đơn vị mình thực hiện.

- Điều 4. Công ty cổ  phần Giám định WorldCQntrol và các cơ quan, tổ chức 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Trần Văn Tùng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối họp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải); 
-L ưu VT, VụĐTG .

TUQ. B ộ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐANH GIÁ, THẢM ĐỊNH 

VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

2


