
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:            /BKHCN-TĐC 
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định 

định mức KT-KT đối với hoạt động tư 

vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 

9001: 2015 trong cơ quan HCNN 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2021 

Kính gửi: 

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, 

trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 lĩnh vực bao gồm cả 

hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO 9001: 2015 trong các cơ 

quan hành chính Nhà nước. 

Ngày 18/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 

21/2019/TT-BKHCN quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Phụ lục của Thông tư đã quy định chi 

tiết các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật. Để triển khai và thực hiện Thông tư này, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 

chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001: 2015 vào các hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính Nhà nước.  

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến 

đối với dự thảo nêu trên và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội; bản mềm gửi theo địa chỉ email: qtc@qtc.gov.vn trước ngày 

30/8/2021. 

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 Lê Xuân Định 
 

 

 

 



 

 

Danh mục các Bộ, tỉnh thành gửi Công văn 

(Kem theo công văn số             /BKHCN-TĐC ngày      tháng    năm 2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ) 

 

1. Bộ Công Thương 

2. Bộ Y tế 

3. Bộ Xây dựng 

4. Bộ Giao thông vận tải 

5. Bộ Thông tin truyền thông 

6. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

7. BộTài nguyên và Môi trường 

8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

9. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

10. Bộ Tư pháp 

11. Văn phòng Chính phủ 

12. 63 UBND các tỉnh, thành phố 

13.  Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN. 
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