
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG -  — ------- ’ ........•••--• —
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V/v đăng ký hoạt động giám định

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được câu hỏi của Quý 
Độc giả do Ban biên tập cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ gửi'và 
đề nghị có ý kiến trả lời về đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị 
định số 107/2016/NĐ-CP. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng có ý kiến như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trong đó có giám 
định chất lượng sản phẩm, hàng hóa là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điêu kiện , 
được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư. Để triển khai thực hiện, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số
154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018. Theo đó, tổ chức giám định thực hiện giám 
định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc đăng ký hoạt động thèo 
quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP. 
Do đó, việc thực hiện giám định hàng hóa về sô lượng, khôi lượng không phải 
thực hiện việc đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ- 
CP và Nghị định so 154/2018/NĐ-CP.

2. Hoạt động giám định về thương mại, bao gồm giám định về số lượng, 
khối lượng được quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn luật 
này. Do đó, đề nghị Quý Độc giả nghiên cứu Luật Thương mại và các văn bản 
hướng dẫn luật để thực hiện theo quy định hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ Công 
Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Độc giả biết./.
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