1. Công b hp chun
1.1 Trình t thc hin
Bc 1. T chc, cá nhân thc hin ánh giá s phù hp ca i tng c công b vi tiêu chun tng ng (tiêu chun quc
gia, tiêu chun quc t, tiêu chun khu vc hoc tiêu chun nc ngoài tng ng):
- Vic ánh giá s phù hp có th do t chc chng nhn hp chun (bên th ba) hoc do t chc, cá nhân công b
hp chun (bên th nht) thc hin. Vic ánh giá s phù hp c thc hin theo phng thc ánh giá qui nh ti Khon 1,
iu 6 Thông t 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 ca B trng B Khoa hc và Công ngh.
- Trng hp t chc, cá nhân (bên th nht) t ánh giá s phù hp, t chc, cá nhân công b hp chun nên u tiên
thc hin vic th nghim ti phòng th nghim c công nhn.
- Kt qu ánh giá hp chun là cn c t chc/cá nhân công b hp chun.
Bc 2. T chc, cá nhân công b hp chun ng ký Bn công b hp chun theo mu quy nh ti Chi cc Tiêu chun
o lng Cht lng (vit tt là Chi cc TCLCL)
1.2 Cách thc thc hin
T chc, cá nhân np h s trc tip ti Chi cc TCLCL.
1.3 S lng h s, thành phn, h s
S lng h s: 02 (hai) b.
Thành phn h s
a) Công b hp chun da trên kt qu chng nhn hp chun ca bên th 3
1/ Bn công b hp chun theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN;
2/ Bn sao y bn chính giy t chng minh v vic thc hin sn xut, kinh doanh ca t chc, cá nhân công b hp
chun.
3/ Bn sao y bn chính tiêu chun s dng làm cn c công b;
4/ Bn sao y bn chính Giy chng nhn hp chun do t chc chng nhn ã ng ký cp kèm theo mu du hp
chun.
b) Công b hp chun da trên kt qu t ánh giá ca doanh nghip:
1/ Bn công b hp chun theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN;
2/ Bn sao giy t chng minh v vic thc hin sn xut, kinh doanh ca t chc, cá nhân công b hp chun;
3/ Bn sao tiêu chun s dng làm cn c công b;
4/ Quy trình sn xut kèm theo k hoch kim soát cht lng c xây dng, áp dng theo Mu 1. KHKSCL
(Thông t s 28/2012/TT-BKHCN, ngày 12/12/2012) trong trng hp t chc, cá nhân công b hp chun cha
c chng nhn ã ng ký cp giy chng nhn phù hp tiêu chun v h thng qun lý ISO 9001, ISO 22000,
HACCP;
5/ Bn y sao bn chính Giy chng nhn phù hp tiêu chun v h thng qun lý còn hiu lc trong trng hp t chc,
cá nhân công b hp chun c t chc chng nhn ã ng ký cp giy chng nhn phù hp tiêu chun v h thng qun lý

ISO 9001;
6/ Báo cáo ánh giá hp chun kèm theo bn y sao bn chính Phiu kt qu th nghim mu trong vòng 12
tháng tính n thi im np h s công b hp chun ca t chc, cá nhân.
i vi tiêu chun quc t, tiêu chun khu vc hoc tiêu chun nc ngoài phi kèm theo bn dch bng ting Vit trong
h s.
Bc 3. Sau khi xem xét h s, Chi cc TCLCL thông báo cho t chc, cá nhân công b hp quy nh sau:
a) i vi h s công b không y , trong thi hn 03 ngày làm vic k t ngày tip nhn h s, thông báo bng vn bn
cho t chc, cá nhân công b hp chun ngh b sung các loi giy t còn thiu. Sau thi hn 15 ngày k t ngày gi
vn bn ngh mà h s không c b sung, Chi cc TCLCL s hu b vic x lý i vi h s này.
b) Trng hp h s y nhng không hp l, thông báo bng vn bn cho khách hàng ghi rõ nhng im hoc ni
dung cha phù hp cho t chc, cá nhân công b hp chun hoàn thin bn công b hp chun và gi li cho Chi
cc TCLCL.
c) i vi h s công b y và hp l, trong thi hn 05 ngày làm vic k t ngày nhn h s công b, Chi cc TCLCL lp
thông báo tip nhn bn công b tng ng vi hình thc công b, và theo dõi công b.
1.4 Thi hn gii quyt: 05 (nm) ngày làm vic (i vi h s hp l)
1.5 i tng thc hin th tc hành chính: Các t chc/cá nhân sn xut, kinh doanh.
1.6 C quan thc hin th tc hành chính: Chi cc TCLCL.
1.7 Kt qu thc hin th tc hành chính: Thông báo tip nhn h s công b hp chun/hp quy.
1.8 L phí
L phí: 150.000 ng/giy
1.9 Tên mu n, t khai
- Bn công b hp chun/hp quy theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN, ngày
12/12/2012.
- K hoch kim soát cht lng theo Mu 1. KHKSCL ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN, ngày
12/12/2012.
1.10 Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Yêu cu phi hoàn thành mu n, mu t khai kèm theo y
, hp l thành phn h s nêu trên.
1.11 Cn c pháp lý ca th tc hành chính
- Thông t s 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 nm 2012 quy nh v công b hp chun/công b hp
quy và phng thc ánh giá s phù hp vi tiêu chun, quy chun k thut.
- Thông t 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 ca B Tài chính v ch thu np và qun lý s dng l phí
trong lnh vc tiêu chun o lng cht lng.
2. Công b hp quy (i vi sn phm, hàng hoá thuc Danh mc sn phm, hàng hoá Nhóm 2 thuc trách nhim qun lý nhà nc ca B
Khoa hc và Công ngh)

2.1 Trình t thc hin
Bc 1. T chc, cá nhân thc hin ánh giá s phù hp ca i tng c công b vi quy chun k thut tng ng.
- Vic ánh giá hp quy có th do t chc chng nhn hp quy c ch nh (bên th ba) hoc do t chc, cá nhân công
b hp quy (bên th nht) thc hin;
- Trng hp t chc, cá nhân (bên th nht) t ánh giá hp quy, t chc, cá nhân công b hp quy phi thc hin vic
th nghim ti phòng th nghim c công nhn hoc do c quan ban hành quy chun k thut ch nh;
- Kt qu ánh giá hp quy là cn c t chc, cá nhân công b hp quy.
Bc 2. T chc, cá nhân công b hp quy, ng ký bn công b hp quy ti Chi cc TCLCL.
2.2 Cách thc thc hin: Np h s trc tip ti Chi cc TCLCL.
2.3 Thành phn, s lng h s
S lng h s: 02 (hai) b.
Thành phn h s
a) Trng hp công b hp quy da trên kt qu chng nhn hp chun ca t chc chng nhn hp quy (bên th ba)
1/ Bn công b hp quy theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN;
2/ Bn sao y bn chính giy t chng minh v vic thc hin sn xut, kinh doanh ca t chc, cá nhân công b hp
chun;
3/ Bn sao y bn chính chng ch chng nhn s phù hp ca sn phm, hàng hoá vi quy chun k thut tng ng do
t chc chng nhn hp quy cp kèm theo mu du hp quy ca t chc chng nhn c ch nh cp cho t chc/cá nhân.
b) Trng hp công b hp quy da trên kt qu t ánh giá ca t chc/cá nhân sn xut, kinh doanh (bên th nht).
1/ Bn công b hp quy theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN;
2/ Bn sao y bn chính giy t chng minh v vic thc hin sn xut, kinh doanh ca t chc/cá nhân công b hp
chun;
3/ Quy trình sn xut kèm theo k hoch kim soát cht lng c xây dng, áp dng theo Mu 1. KHKSCL ca
Thông t 28/2012/TT-BKHCN trong trng hp t chc, cá nhân công b hp quy cha c chng nhn ã ng ký cp
GCN phù hp tiêu chun v h thng qun lý ISO 9001, ISO 22000, HACCP;
4/ Bn sao y bn chính Giy chng nhn phù hp tiêu chun v h thng qun lý còn hiu lc trong trng hp t
chc/cá nhân công b hp chun c t chc chng nhn ã ng ký cp Giy chng nhn phù hp tiêu chun v h thng
qun lý ISO 9001, ISO 22000, HACCP;
5/ Bn sao y bn chính Phiu kt qu th nghim mu trong vòng 12 tháng tính n thi im np h s công b hp
quy ca ca t chc th nghim ã ng ký;
6/ Báo cáo ánh giá hp quy theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN kèm theo mu
du hp quy và các tài liu có liên quan.
Bc 3. Sau khi xem xét h s, Chi cc TCLCL thông báo cho t chc/cá nhân công b hp quy nh sau:
a) i vi h s công b không y , trong thi hn 03 (ba) ngày làm vic k t ngày tip nhn h s, thông báo bng vn

bn cho t chc/cá nhân công b hp chun ngh b sung các loi giy t còn thiu. Sau thi hn 15 (mi lm) ngày
k t ngày gi vn bn ngh mà h s không c b sung, Chi cc TCLCL s hu b vic x lý i vi h s này.
b) Trng hp h s y nhng không hp l: Thông báo bng vn bn cho khách hàng, ghi rõ nhng im hoc ni
dung cha phù hp cho t chc/cá nhân công b hp chun hoàn thin bn công b hp chun và gi li cho Chi
cc TCLCL.
c) i vi h s công b y và hp l: Trong thi hn 05 (nm) ngày làm vic k t ngày nhn h s công b, Chi cc
TCLCL lp thông báo tip nhn bn công b tng ng vi hình thc công b, và theo dõi công b.
2.4 Thi hn gii quyt: 05 (nm) ngày làm vic (h s hp l).
2.5 i tng thc hin th tc hành chính: T chc/cá nhân sn xut, kinh doanh.
2.6 C quan gii quyt th tc hành chính: Chi cc TCLCL.
2.7 Kt qu thc hin th tc hành chính: Thông báo tip nhn công b theo phù hp tiêu chun/quy chun k
thut.
2.8 L phí
L phí: 150.000 ng/giy
2.9 Tên mu n, t khai
- Bn công b hp chun/hp quy theo Mu 2. CBHC/HQ ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN ngày
12/12/2012 ca B trng B Khoa hc và Công ngh.
- K hoch kim soát cht lng c áp dng theo Mu 1. KHKSCL ca Thông t s 28/2012/TT-BKHCN ngày
12/12/2012 ca B trng B Khoa hc và Công ngh.
2.10 Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Yêu cu phi hoàn thành mu n, mu t khai kèm theo y
, hp l thành phn h s nêu trên.
2.11 Cn c pháp lý ca th tc hành chính
- Thông t s 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 nm 2012 quy nh v công b hp chun/công b hp
quy và phng thc ánh giá s phù hp vi tiêu chun, quy chun k thut;
- Thông t s 231/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12 nm 2009 ca B Tài chính v ch thu np và qun lý s
dng l phí trong lnh vc tiêu chun o lng cht lng.
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