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B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hỏa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Khoa học
và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều Luật chất lượng sản phấm, hàng
hỏa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều Luật chất lượng
sản phấm, hàng hóa;
Căn cứ Quyết định sổ 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc nhập khấu máy móc, thiết bị, dây chuyên công
nghệ đã qua sử dụng;
Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BKHCNngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vê việc giao Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thâm
định và Giám định công nghệ kỷ Quyết định chỉ định tổ chức giám định thực hiện
giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;
Xét đề nghị của Vụ ừưởng Vụ Đảnh giá, Thẩm định và Giảm định công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định Công ty TNHH Nippon Kaiji Kentei Việt Nam;
Địa chỉ: số 651-653 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh,
thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028.38991459; fax: 028.38991458; email:
hcm@vnkk.com.vn; website: http://vietnam.nkkk.or.ip (địa chỉ cũ: Tòa nhà
Melody, 422-424 Ưng Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ
Chí Minh) thực hiện việc giám định đối với:
1. Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng;

2. Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 năm, kể từ ngày 13 tháng
9 năm 2019.
Điều 3. Công ty TNHH Nippon Kaiji Kentei Việt Nam có trách nhiệm thực
hiện việc giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục
vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám
định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do đơn vị mình
thực hiện.
Điều 4. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2660/QĐ-BKHCN ngày
13 tháng 9 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 5. Công ty TNHH Nippon Kaịịi Kentei Việt Nam và các cơ quan, tổ
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điềư 4 (đế thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Lê Xuân Định (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải);
-LưuVT, VụĐTG.
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