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Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật); 

c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố; 

d) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận 
đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản 
gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực. 

2. Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm: 

a) Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 
Thông tư này); 

b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh 
doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật); 

c) Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố; 

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức 
chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống 
quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ 
chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng 
được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông 
tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý; 

đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng 
nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý 
(ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá 
nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ 
thống quản lý còn hiệu lực; 

e) Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục 
III Thông tư này) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu 
trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức 
thử nghiệm đã đăng ký. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản 
gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực. 

Điều 10. Xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn 

Hồ sơ công bố hợp chuẩn gửi tới Chi cục được xử lý như sau: 

1. Đối với hồ sơ công bố hợp chuẩn không đầy đủ theo quy định tại Điều 9 



















































Mẫu 4. BCTNHS 
  28/2012/TT-BKHCN 

 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ 
 

Số:.................................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
..............., ngày ..... tháng ...... năm ........... 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(Từ ngày....tháng.... năm...... đến ngày.... tháng.... năm.....) 
 

Loại hình đánh giá Ghi 
chú 

STT Số tiếp nhận Tên tổ chức, cá 
nhân công bố 

Tên sản phẩm, 
hàng hóa, dịch 
vụ, quá trình, 
môi trường 

Tiêu 
chuẩn/quy 

chuẩn  Bên thứ 
nhất (tự 
đánh giá) 

Bên thứ ba (tên tổ chức 
chứng nhận đã đăng 

ký/được chỉ định)  

 

1        
2        
....        
 

Tổng số hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy đã tiếp nhận: ...................................................................................................... 
 
Nơi nhận:  
- Tổng cục TC ĐL CL;  
- Cơ quan chủ quản (để báo cáo); 
- Lưu: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.  

Đại diện có thẩm quyền của 
Cơ quan tiếp nhận công bố 
(ký tên, chức vụ, đóng dấu) 

 
 






