CONG HÖA XÄ HOI CHn NGHÍA VIÇT NAM

BO KHOA HOC VÅ CÖNG NGHÆ
TONG CrC TIÊU CHUÂN
DO LUONG CHÁT LUONG

Doc l-p-Ty do - Hanh phúc

Hà Noi, ngày0t tháng 6 nm 2021

S6:tOC/TDC - HCHQ

GIAY CHÚNG NHAN
DNG KÝ HOAT DONG GIÁM DINH
Cn cu Nghi dinh só 107/2016/NÐ-CP ngày 01 tháng 7 nm 2016 cua Chinh

phù quy dinh ve dieu kiÇn kinh doanh dich u dánh giá se phiù hop và NghË dinh só
154/2018/NÐ-CP ngày 09/11/2018 cua Chinh phù quy dinh vë viÇc sta dói, bó sung,

bai bo mot só quy dinh vê dieu kiÇn dâu tu, kinh doanh trong +inh vyc quan lý nhà
cua BÙ Khoa hoc và Công nghë vá mÙt sõ quy dnh ve kiem tra chuyën nganh;

Can ct Oruyét dinh só 08/2019/0D-TTg ngày 15 tháng 02 nm 2019 cça Thi
uong Chinh phù quy dinh chúc nng,

nhiÇm vu, quyên h¡n và co câu tó chire cua

Tong cuc 1iêu chuan Do lrong Chát lugng truc thuoc BÙ Khou hoc và Cóng nghê;

Xét de nghi cia Vu truóng Vu ánh
Tiêu chuân o

giá hop chuán và hop qy, Tóng cuc

luong Chât lugmg ching nhân:

1. Công ty TNHH ILI.T.S

Dia chi liên l¡c: Làu 3, tòa nhà Waseco, 10 Phó Quang, Phuong 2, Qu-n Tân
Biul, Thàuul1 plhô Hô Chí Minh.

DiÇntho¡i:028. 62961998

-

Fax: 028. 62961986

Email: info@its-group.com
Dã ng

ký ho¡t Ùng

giám dËnh ôi

vói tông hop a

ngành trong l+nh vyrc:

Giám dinh chât lupng sån phân, hàng hóa (chi ti¿t theo Phu luc kèm theo giây

ching nhán nay).
2. Só dng
3.

ký: 85/GD - TÐC.

Giáy chúng nh-n có hiÇu lyc 05 nm

Noi nhan:
Công ty TNHH I.I.T.S
BÙ KH&CN (ê b/c)
Luru: VT, HCHQ.
-

k tir ngày ký./t

KT. TÔNG cyt TrUöNG

PHÓ TÓNG CYC TRUÖNG

-

-

K A
HOCc

ACONG NG

N e n oang Linh

ACONG NGHE
A O A

VA TIR

HOC

Phy lyc

DANH yc CÁC SÅN PHÅM, HÀNG HÓA

wAN TNG ÚNG DNG KY HOAT DONG GIÁM INH

(Ban hdkentheojáy chng nhân sóAtO6 /TÐC- HCHQ ngày 0}6/2021
cuat g e

uong Tong cuc Tiêu chuân o

luong Chát lhuong)

Tiêu chuân

Tên sån phâm, hàng hóa

STT

PD7.5/AG/20

Nong sån (G¡o, lúa mì, ngô, | Phuong pháp giám dËnh g¡o

lac, diêu)

PD7.5/AG/13
Phuong pháp giám djnh hàng nông sån

Hang tiêu dùng (thuc phâm,

2

bao bi)

PD7.5/GC/02V
Phuong pháp giám dËnh hàng tiêu
dùng

Ghi chú:
Dôi vói các sån phâm, hàng hóa thuÙc ph¡m vi diêu chinh cça Quy
chuan ký thu-t quôc gia liên quan và các vn bán quy pham pháp luât ê qun
ly, Công ty TNHH LI.T.S phài dugc chi dËnh cça các BÙ quän lý ngành, lînh
vyc tuong úng truóc khi thåc hiÇn giám Ënh.
-

PD7.5/..:

Phuong pháp giám jnh nÙi bÙ cça Công ty TNHH LIT.S.A

