
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu  

làm nguyên liệu sản xuất 

(điều chỉnh, bổ sung phạm vi giám định được chỉ định) 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; 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 thi hành một số điều Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và  Công nghệ và một 

số quy định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-

BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 

môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol tại Công văn số 

38/CV-WSC ngày 15 tháng 6 năm 2020 kèm theo Hồ sơ đăng ký mở rộng phạm 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:            /QĐ-BTNMT 
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vi tham gia hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối 

với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol (trụ sở chính tại 

144/16 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; số 

điện thoại 028.38407495; thư điện tử worldcontrol@gmail.com) thực hiện việc 

giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Phạm vi giám định được 

điều chỉnh, bổ sung bao gồm: 

- Giám định phế liệu sắt, thép nhập khẩu phù hợp với QCVN 31:2018/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu 

làm nguyên liệu sản xuất; 

- Giám định phế liệu nhựa nhập khẩu phù hợp với QCVN 32:2018/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất; 

- Giám định phế liệu giấy nhập khẩu phù hợp với QCVN 33:2018/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất; 

- Giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu phù hợp với QCVN 

66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim 

loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 04 tháng 01 năm 

2022 và thay thế Quyết định số 1468/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức giám định phế 

liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Điều 3. Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol có trách nhiệm thực hiện 

việc giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy 

định tại Điều 1 phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy 

định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá do đơn vị mình thực hiện. 

Điều 4. Công ty Cổ phần giám định Worldcontrol và các cơ quan, tổ chức 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ KH&CN, Tổng cục ĐLCL; 

- Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan; 

- Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh;  

- Cổng thông tin một cửa quốc gia, Bộ Tài chính;  

- Cổng thông tin một cửa Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TCMT, QLCT (12). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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