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PHỤ LUC E 
PHẠM VI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHÚNG NHẬN  

SẢN PHẨM  

 
1. Phạm vi đăng ký công nhận*) 

TT Nhóm sản phẩm Tên sản phẩm  Tiêu chuẩn 

về sản phẩm 

Quy trình 

chứng nhận 

Phương thức 

chứng nhận 

1 Thực phẩm, đồ uống 

và thuốc lá 

    

2 Sản phẩm dệt, may, 

da 

    

3 Sản phẩm gỗ, giấy     

4 Sản phẩm dầu mỏ, 

hóa chất, cao su, 

nhựa 

    

5 Dược phẩm     

6 Sản phẩm khoáng và 

phi kim loại, bê tông, 

xi măng, vôi, thạch 

cao, vv… 

    

7 Kim loại, máy và 

thiết bị, phương tiện 

vận tai 

    

8 Nồi hơi, thiết bị áp 

lực 

    

9 Thang máy, thiết bị 

nâng 

    

10 Sản phẩm điện, điện 

tử 

    

11 Lập trình máy tính và 

phần mềm 

    

12 Sản phẩm khác chưa 

được phân loại vào 

đâu 

    

*) Ghi chú: 

1) Nhóm sản phẩm được thiết lập tại VACI.R4.6 Quy định về chương trình và lĩnh vực 

công nhận. 

2) Đăng ký các sản phẩm đã có khách hàng được chứng nhận hoặc đăng ký chứng 

nhận. 

3. Danh sách chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành 

STT Họ và tên Trình độ 

văn hóa 

Kinh nghiệm đánh 

giá (ghi số cuộc 

hoặc số năm) 

Nhóm sản phẩm đánh 

giá 

1     

2     

3     

4     
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4. Năng lực thử nghiệm (nếu có hoạt động thử nghiệm) 

STT Đối tượng/sản 

phẩm thử 

nghiệm 

Phép thử Phương pháp 

thử 

Tình trạng công nhận 

(đánh dấu X, nếu có)  

1     

2     

3     

4     

4. Danh sách khách hàng đã được chứng nhận hoặc đăng ký chứng nhận. 

STT Tên khách hàng Nhóm sản phẩm Danh mục sản 

phẩm 

Ngày có hiệu lực 

chứng nhận/nộp 

đăng ký 

1     

2     

3     

4     

 


