
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /BKHCN-TĐC 
V/v đánh giá tình hình thực hiện  

Luật TC&QCKT và Luật CLSPHH   

Hà Nội, ngày      tháng  7  năm 2021 

 
 

     Kính gửi:   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội khóa XI thông qua 

ngày 29/6/2006 và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Quốc hội khóa XII 

thông qua ngày 21/11/2007. Đến nay, qua quá trình triển khai 02 luật, Bộ Khoa 

học và Công nghệ nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc 

tế, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. 

Để có cơ sở chuẩn bị, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đề nghị Quý Cơ quan đánh giá tình hình thực hiện 02 luật này đối với lĩnh 

vực được phân công quản lý với các nội dung sau: 

I. Đối với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

1. Đánh giá về công tác xây dựng, thẩm định, công bố và triển khai áp 

dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn cơ sở (thống kê số lượng TCVN 

trong lĩnh vực chuyên ngành, mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế/tiêu chuẩn khu 

vực; số hiệu, ngày ban hành của văn bản quản lý chuyên ngành hướng dẫn quy 

trình/thủ tục xây dựng dự thảo, thẩm định, áp dụng tiêu chuẩn trong lĩnh vực 

chuyên ngành.  

2. Đánh giá về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức triển 

khai áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) thuộc thẩm quyền quản lý 

(danh mục QCVN có hiệu lực; thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất trong tổ 

chức xây dựng, triển khai áp dụng QCVN). 

3. Đánh giá về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức triển 

khai áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) thuộc thẩm quyền quản lý 

(danh mục QCĐP có hiệu lực; thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị trong triển 

khai xây dựng, thẩm định, ban hành, áp dụng QCĐP tại địa phương). 

4. Đánh giá, nhận xét chung về quy định phân công trách nhiệm quản lý 

nhà nước về công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; sự phối hợp giữa các bộ 

quản lý chuyên ngành, địa phương về thẩm quyền ban hành QCVN, QCĐP và đề 

xuất, kiến nghị. 
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5. Đánh giá về công tác xuất bản, phát hành TCVN, bảo vệ bản quyền tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài tại Việt Nam (thuận lợi, 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất). 

6. Đánh giá về hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn 

chuyên ngành (cung cấp thông tin, số lượng các Ban kỹ thuật hiện đang hoạt 

động tại các Bộ, ngành, số lượng chuyên gia Ban kỹ thuật, thuận lợi, khó khăn 

khi tổ chức hoạt động các Ban kỹ thuật tại các Bộ, ngành). 

7. Đánh giá về xã hội hóa hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (cung 

cấp thông tin, số liệu TCVN, tỷ lệ % các TCVN giao cho các tổ chức, cá nhân 

chủ trì biên soạn hằng năm, thuận lợi, khó khăn và đề xuất cơ chế, chính sách 

nhằm đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng TCVN trong thời gian tới). 

8. Đánh giá thực hiện các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 

động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; thanh tra, xử lý vi phạm, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật. 

9. Đánh giá quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy (thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất). 

10. Đánh giá về sự chồng chéo, trùng lặp giữa Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật với Luật chuyên ngành khác, đề xuất, kiến nghị. 

11. Những vấn đề vướng mắc, khó khăn khác còn tồn tại trong công tác 

quản lý, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thời gian qua và đề xuất, kiến 

nghị (nếu có).  

II. Đối với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

1. Đánh giá về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 

các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh 

giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (số ký hiệu, ngày ban hành của 

văn bản; thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển 

khai thực hiện). 

2. Đánh giá về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản 

xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm quản lý theo quy 

định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm tra, 

thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị). 

3. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc trách nhiệm quản lý; công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt 

động đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hoạt động chỉ định tổ 

chức đánh giá sự phù hợp; công tác phối hợp trong thanh tra, kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. 

4. Đánh giá về hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm soát viên chất 

lượng (thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị). 
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5. Đánh giá về việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa 

phương. 

6. Đánh giá sự cần thiết bổ sung quy định về mã số, mã vạch và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

7. Đánh giá về sự chồng chéo, trùng lặp giữa Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa với Luật chuyên ngành khác, đề xuất, kiến nghị. 

8. Những vấn đề vướng mắc, khó khăn khác còn tồn tại trong công tác 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thời gian vừa qua và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

Báo cáo nói trên đề nghị Quý Cơ quan 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, Hà Nội, Điện thoại: 024.37911636; Fax: 024.37911635; E-mail: 

vuhchq@tcvn.gov.vn) trước ngày 15/9/2021.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ;    

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 
 

  

mailto:vuhchq@tcvn.gov.vn


Danh sách gửi lấy ý kiến đánh giá  

thực hiện Luật TC và QCKT, Luật Chất lượng SPHH 

 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 

- Bộ Quốc phòng 

- Bộ Công an 

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

- Bộ Giao thông Vận tải  

- Bộ Ngoại giao 

- Bộ Y tế 

- Bộ Giáo dục Đào tạo 

- Bộ Tài chính  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Bộ Xây dựng  

- Bộ Công Thương 

- Bộ Tư pháp 

- Bộ Nội vụ 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường  

- Thanh tra Chính phủ 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Văn phòng Chính phủ  

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Ủy ban Dân tộc 

2. 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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