PHỤ LUC 1
PHẠM VI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH
1. Thông tin về tổ chức
Tên tổ chức giám định:
Loại hình tổ chức giám định (Loại: A, B, C):
Địa chỉ trụ sở chính:
Địa điểm thực hiện hoạt động giám định:
(1) Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
(2) Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
…………………………………………………………………………………………
Người có thẩm quyền ký:
Họ và tên

Stt

Phạm vi được ký
(các loại chứng thư)

Chức vụ

1
2
3
2. Phạm vi thực hiện giám định
Nhóm sản
phẩm

Danh mục sản
phẩm cụ thể

Loại và phạm vi
giám định

1

2

3

Yêu cầu hoặc
chuẩn mực
giám định
4

Phương pháp/Quy
trình giám định
5

Chú thích 1. Hướng dẫn mô tả phạm vi giám định
- Cột số 1: Nhóm sản phẩm (theo chú thích 2)
- Cột số 2: Sản phẩm thuộc nhóm (tham khảo VACI.R4.6):
- Cột số 3: Ghi cụ thể nội dung thực hiện giám định (chữ có gạch chân), bao gồm:
o Giám định lượng hàng hóa (số lượng, khối lượng, thể tích);
o Giám định chất lượng;
o Giám định tình trạng hàng hóa, có thể bao gồm bao bì và đóng gói;
o Giám định việc xếp dỡ hàng hóa;
o Giám định sản xuất;
o Giám dịnh trong sử dụng.
- Cột số 4: Tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, hoặc yêu cầu hợp đồng đối với sản phẩm, hàng
hóa, quá trình.
- Cột số 5: Tên/ký hiệu phương pháp, quy trình giám định tiêu chuẩn hoặc do tổ chức tự xây
dựng và xác nhận giá trị sử dụng.

Chú thích 2. Có thể tham khảo cụ thể hơn về lĩnh vực giám định tại các tài liệu:
-

ILAC G28: 07/2018 Hướng dẫn thiết lập phạm vi công nhận tổ chức giám định
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-

VACI.R4.6 Quy định về chương trinhd và lĩnh vực công nhận; Các nhóm sản phẩm:
Nông sản
Thủy sản
Thực phẩm
Thức ăn chăn nuôi
Máy và thiết bị công nghiệp
Máy và thiết bị khác
Phương tiện giao thông đường bộ
Vật liệu kim loại
Phế liệu
Khí, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
Quặng và khoáng sản không bao gồm than đá
Phân bón
Hóa chất
Hàng tiêu dùng
Môi trường
Công trình xây dựng

………Ngày tháng năm
Đại diện Tổ chức/PTN

Ngày ban hành: 10/11/2020

Lần ban hành:02

VACI.P.7.3/F.01

