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CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Cấp 

thẩm 

quyền 

Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

trích yếu văn bản 

Tình trạng VB bị thay thế 

Còn 
hiệu 

lực 

Hết 
hiệu 

lực 1 

phần 

 
Hết 
hiệu 

lực 

Kiến 

nghị 
sửa 

đổi, 
bổ 

sung, 
thay 

thế, 
huỷ bỏ 

 Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 

Ngày hết 

hiệu lực 

      
khoản

, điều 

Lý 

do 
 

khoản, 

điều 

Lý 

do 
   

Trung Ương 

Luật 

Quốc 

hội 

68/2006/QH11 29.6.2006 01.1.2007 
 u t  i u chu n và 
 uy chu n k  thu t 

x         

05/2007/QH12 21.11.2007 01.07.2008 
 u t Chất lượng sản 
ph m, hàng hóa. 

x      
18/199/PL-
UBTVQH10 

24.12.1999 01.07.2008 

06/2007/QH12 21.11.2007 01.07.2008  u t Hóa chất x         

04/2011/QH13 11.11.2011 01.07.2012  u t Đo lường x      
16/1999/PL-

UBTVQH10 
10.6.1999 01.7.2012 

15/2012/QH13 20.6.2012 01.07.2013 
 u t xử lý vi phạm 

hành chính 
x         

Nghị định 

Chính 

phủ 

185/2013/NĐ-

CP 
15.11.2013 01.07.2014 

 uy định xử phạt 

hành chính trong 

hoạt động thương 
mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng 
cấm và bảo vệ 

quyền lợi người ti u 
dùng. 

x      

06/2008/NĐ-CP 16.01.2008 

01.01.2014 

107/2008/NĐ-CP 22.9.2008 

06/2009/NĐ-CP 22.01.2009 

112/2010/NĐ-CP 01.12.2010 

76/2010/NĐ-CP 12.7.2010 

19/2012/NĐ-CP 16.3.2012 

08/2013/NĐ-CP 01.01.2013 
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80/2013/NĐ-
CP 

19.7.2013 15.9.2013 

 uy định xử phạt 
hành chính trong 

lĩnh vực ti u chu n, 
đo lường và chất 

lượng sản ph m, 
hàng hóa. 

x      54/2009/NĐ-CP 05.06.2009 15.09.2013 

86/2012/NĐ-
CP 

15.12.2012 15.12.2012 

 uy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 
một số điều của lu t 

đo lường. 

x         

127/2007/NĐ-
CP 

01.8.2007 30.8.2007 

 uy định chi tiết thi 

hành một số điều 
của  u t  i u chu n 

và  uy chu n k  
thu t 

x         

67/2009/NĐ-
CP 

03.08.2009 22.09.2009 

Sửa đổi một số điều 

của Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP 

ngày 01/08/2007 
của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành 
một số điều  u t 

 i u chu n và  uy 
Chu n k  thu t và 

Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 

của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 

một số điều của 
 u t Chất lượng sản 

ph m, hàng hóa. 

x         

132/2008/NĐ-

CP 
31.12.2008 30.01.2009 

 uy định chi tiết thi 

hành một số điều 

của  u t Chất lượng 
sản ph m, hàng hóa. 

x         

89/2006/NĐ-
CP 

30.8.2006 15.9.2006 Về nhãn hàng hóa. x         
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108/2008/NĐ-

CP 
07.10.2008 22.10.2008 

 uy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành 

một số điều của 
 u t Hóa Chất 

x         

26/2011/NĐ-

CP 
08.04.2011 01.06.2011 

Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 

Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 10 

năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi 
hành một số điều 

của  u t Hóa chất. 

x         

104/2009/NĐ-

CP 
09.11.2009 31.12.2009 

 uy định danh mục 

hàng nguy hiểm và 

v n chuyển hàng 
nguy hiểm bằng 

phương tiện giao 
thông cơ giới đường 

bộ. 

x         

97/2013/NĐ-

CP 
27.8.2013 10.10.2013 

 uy định xử phạt vi 

phạm hành chính 
trong lĩnh vực dầu 

khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí dầu 
mỏ hóa lỏng 

x      

104/2011/NĐ-CP 16.11.2011 

10.10.2013 
145/2006/NĐ-CP  30.11.2006 

105/2011/NĐ-CP  15.11.2011 

107/2008/NĐ-
CP 

22.09.2008 07.10.2008 

 uy định xử phạt 
hành chính các hành 

vi đầu cơ, găm 
hàng, tăng giá quá 

mức, đưa tin thất 
thiệt, buôn l u và 

gian l n thương mại. 

x         

06/2008/NĐ-

CP 
16.01.2008 13.02.2008 

 uy định về xử  vi 
phạm hành chính 

trong hoạt động 
thương mại. 

   x      
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83/2014/NĐ-
CP 

03.09.2014 01.11.2014 
Về kinh doanh xăng 
dầu. 

x      

84/2009/NĐ-CP 15.10.2009 

01.11.2014 
Điều 1, Nghị 

định số 
118/2011/NĐ-CP 

16.12.2011 

24/2012/NĐ-
CP 

03.04.2012 25.05.2012 

Về quản lý hoạt 

động kinh doanh 
vàng. 

x      174/1999/NĐ-CP 09/12/1999 24/12/1999 

80/2013/NĐ-

CP 
19.7.2013 15.9.2013 

 uy định về xử phạt 

vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực ti u 

chu n, đo lường và 

chất lượng sản 

ph m, hàng hóa. 

x         

97/2013/NĐ-

CP 
27.8.2013 10.10.2013 

 uy định về xử phạt 

vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực dầu 

khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí dầu 

mỏ hóa lỏng. 

x         

118/2011/NĐ-

CP 
16.12.2011 01.02.2012 

Sửa đổi, bổ sung thủ 
tục hành chính trong 

lĩnh vực kinh doanh 
xăng dầu và khí dầu 

mỏ hóa lỏng 

x 
Điều 

2 
       

185/2013/NĐ-

CP 
15.11.2013 01.01.2014 

 uy định xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong hoạt động 

thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi 

người ti u dùng. 

x         

19/2016/NĐ-

CP 

22.3.2016 15.5.2016 Về kinh doanh khí 

x      

107/2009/NĐ-CP 26.11.2009 15.5.2016 

 Điều 2, 
118/2011/NĐ-CP 

16.12.2011 15.5.2016 
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105/2016/NĐ-
CP 

01.7.2016 01.7.2016 

 uy định về điều 
kiện hoạt động của 

tổ chức kiểm định, 
hiệu chu n, thử 

nghiệm phương tiện 
đo, chu n đo lường 

x      

 

  

87/2016/NĐ-
CP 

01.7.2016 01.7.2016 

 uy định về điều 

kiện kinh doanh mũ 
bảo hiểm cho người 

đi mô tô, xe máy 

x      

 

  

107/2016/NĐ-

CP 

01.07.2016 01.07.2016 Nghị định quy định 

về điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đánh 

giá sự phù hợp 

x      

 

  

 43/2017/NĐ-CP 14.4.2017 01.6.2017 Về nhãn hàng hóa x      89/2006/NĐ-CP 30.8.2006 01.6.2017 

 

Chỉ thị 

 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

04/CT-TTg 08.3.2011  

về việc tăng cường 

quản lý sản xuất, 
kinh doanh và sử 

dụng mũ bảo hiểm 
khi tham gia giao 

thông 

x         

Quyết định 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ; 

Bộ 

14/2006/ Đ-

TTg 
17.01.2006 01.02.2006 

Ph  duyệt 10 chu n 

đo lường quốc gia. 
x         

50/2006/ Đ-

TTg 
07.3.2006 22.03.2006 

Về việc ban hành 

Danh mục sản 

ph m, hàng hóa 

phải kiểm tra về 

chất lượng. 

x         

36/2010/ Đ- 15.04.2010 07.06.2010 ban hành “ uy chế x         
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TTg phối hợp kiểm tra 

chất lượng sản 

ph m, hàng hóa”. 

712/ Đ-TTg 21.05.2010 21.05.2010 

Về việc Ph  duyệt 

chương trình  uốc 

gia “Nâng cao năng 

suất và chất lượng 

sản ph m, hàng hóa 

của doanh nghiệp 

Việt Nam đến năm 

2020” 

x         

682/ Đ-TTg 05.10.2011 05.10.2011 

 uyết định Ph  
duyệt Đề án thực thi 

Hiệp định hàng rào 
k  thu t trong 

thương mại (the 

Agreement on 
Technical Barriers 

to  rade, sau đây 
gọi là Hiệp định 

 B ) giai đoạn 
2011 – 2015. 

x         

225/ Đ-TTg 22.02.2012 22.02.2012 

Về việc ph  duyệt 

Dự án “ húc đ y 

năng suất và chất 

lượng quốc gia 

“Nâng cao năng suất 

và chất lượng sản 

ph m hàng hóa cho 

doanh nghiệp Vi t 

Nam đến năm 2020” 

x         

1361/ Đ-TTg 08.08.2013 08.08.2013 

Ph  duyệt quy 

hoạch phát triển 

chu n đo lường 

x         
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quốc gia đến năm 

2020. 

19/2014/ Đ-

TTg 
05.03.2014 15.08.2014 

Về việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu 

chu n quốc gia 

TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt 

động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính 

nhà nước. 

x         

26/2006/ Đ-

BKHCN 
10.11.2006 25.11.2006 

 uy định về 

trách nhiệm tổ chức 

thực hiện việc kiểm 

tra chất lượng sản 

ph m, hàng hóa lưu 

thông tr n thị 

trường trong nước 

và xuất kh u, nh p 

kh u. 

x         

22/2007/ Đ-

BKHCN 
28.09.2007 14.10.2007 

Ban hành quy chế 

và hoạt động của 

Ban k  thu t ti u 

chu n quốc gia. 

x         

24/2007/ Đ-

BKHCN 
11.04.2007 28.09.2007 

 uy định về chứng 
nh n hợp chu n/ 

chứng nh n  hợp 

quy, công bố hợp 
chu n/ công bố hợp 

quy. 

x         
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28/2007/ Đ-

BKHCN 
25.12.2007 09.01.2008 

 uy định về chứng 

nh n chu n đo 

lường để kiểm định 

phương tiện đo. 

x         

04/2008/ Đ-

BKHCN 
28.04.2008 14.05.2008 

Ban hành Quy 

chu n k  thu t quốc 

gia về mũ bảo hiểm 

cho người đi mô tô, 

xe máy QCVN 

02:2008/BKHCN. 

x         

41/2009/ Đ-

UBND 
09.6.2009 19.6.2014 

Ph  duyệt đề án 

phát triển hệ thống 

phân phối bán buôn, 

bán lẻ tr n địa bàn 

 hành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 

2015, tầm nhìn đến 

năm 2020. 

x         

20/2009/ Đ-

BKHCN 
30.09.2009 30.03.2010 

Ban hành quy chu n 

k  thu t quốc gia về 

xăng và nhi n liệu 

đi zen  CVN 

01:2009/BKHCN. 

x      
16/2007/ Đ-
BKHCN 

27.08.2007 30.03.2010 

1550/2013/ Đ-

BKHCN 
25.06.2014 25.06.2014 

Về việc đính chính 

 hông tư 

22/2013/TT-

BKHCN ngày 

26/9/2013 của Bộ 

KHCN  uy định về 

quản lý đo lường 

trong kinh doanh 

vàng và quản lý chất 

lượng vàng trang 

x         
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sức, m  nghệ lưu 

thông tr n thị 

trường. 

Thông tư 

Bộ 

KHCN 

09/2007/TT-

BKHCN 
06.4.2007 21.04.2007 

Hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Nghị định 

89/2006/NĐ-CP 

ngày 30/8/2006 của 

Chính phủ về nhãn 

hàng hóa. 

x         

14/2007/TT-

BKHCN 
25.7.2007 03.09.2007 

Bổ sung thông tư  

09/2007/TT-

BKHCN hướng dẫn 

thi hành một số điều 

của Nghị định 

89/2006/NĐ-CP. 

x         

23/2007/TT-

BKHCN 
28.9.2007 13.10.2007 

Về hướng dẫn xây 

dựng, th m định và 

ban hành quy chu n 

k  thu t. 

x         

21/2007/TT-

BKHCN 
28.9.2007 17.10.2007 

Hướng dẫn về xây 

dựng và áp dung 

ti u chu n. 

x         

04/2008/ Đ-

BKHCN 
28.04.2008 14.05.2008 

 uyết định về việc 

ban hành và thực 

hiện “ uy chu n k  

thu t quốc gia về 

mũ bảo hiểm cho 

người đi mô tô, xe 

máy”. 

x         

15/2009/TT-

BKHCN 
02.06.2009 17.07.2009 

Hướng dẫn trình tự, 

thủ tục đăng ký việc 
x         
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sử dụng phụ gia 

không thông dụng 

để sản xuất, chế 

biến, pha chế xăng 

và nhi n liệu đi zen. 

08/2009/TT-

BKHCN 
08.04.2009 22.05.2009 

 hông tư hướng dẫn 

về y u cầu, trình tự, 

thủ tục đăng ký lĩnh 

vực hoạt động đánh 

giá sự phù hợp. 

x         

09/2009/TT-

BKHCN 
08.04.2009 24.05.2009 

Hướng dẫn y u cầu, 

trình tự, thủ tục, chỉ 

định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp. 

x         

01/2009/TT-

BKHCN 
20.03.2009 05.05.2009 

 uy định danh mục 

sản ph m, hàng hóa 

có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của 

Bộ khoa học và 

Công nghệ. 

x         

10/2009/TT-

BNV 
21.10.2009 04.12.2009 

 uy định chức danh 

mã số ngạch và ti u 

chu n nghiệp vụ các 

ngạch công chức 

chuy n ngành kiểm 

soát vi n chất lượng 

sản ph m hàng hóa. 

x         

18/2009/TT-

BKHCN 
26.6.2009 15.04.2010 

Về việc ban hành và 

thực hiện  CVN đồ 

chơi trẻ em. 

x         

19/2009/TT-

BKHCN 
30.06.2009 30.06.2009 

 uy định các biện 

pháp quản lý chất 
x         
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lượng đối với sản 

ph m, hàng hóa cần 

tăng cường quản lý 

trước khi đưa ra lưu 

thông tr n thị 

trường. 

231 /2009/TT-

BTC 
09.12.2009 13.01.2014 

 uy định chế độ 

thu, nộp và quản lý 
sử dụng lệ phí trong 

lĩnh vực ti u chu n 
đo lường chất lượng 

x         

20/2009/TT-

BKHCN 
30.09.2009 31.03.2010 

Về việc ban hành và 

thực hiện “ uy 

chu n k  thu t  uốc 

gia về xăng và nhi n 

liệu đi zen và nhi n 

liệu sinh học. 

x         

21/2009/TT-

BKHCN 
30.09.2009 14.11.2009 

Về việc ban hành và 

thực hiện “ uy 

chu n k  thu t quốc 

gia về an toàn đối 

với thiết bị điện và 

điện tử”. 

x      
16/2007/ Đ-

BKHCN 
27.8.2007 30.3.2010 

22/2009/TT-

BKHCN 
30.09.2009 15.11.2009 

Hướng dẫn trình tự, 

thủ tục đăng ký sản 

ph m mới có khả 

năng gây mất an 

toàn thuộc trách 

nhiệm của quản lý 

của Bộ khoa học và 

Công nghệ. 

x         

28/2010/TT-

BCT 
28.06.2010 16.08.2010 

 uy định cụ thể một 

số điều của  u t 

Hóa chất và Nghị 

x         
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định số 

108/2008/NĐ-CP 

ngày 07/10/2008 

cùa Chính phủ quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

 u t Hóa chất. 

12/2010/TT-

BKHCN 
30.07.2010 15.09.2010 

 uy định về quản lý 

đo lường chất lượng 

trong kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa 

lỏng. 

x         

12/2010/TT-

BKHCN 
30.07.2010 15.09.2010 

Hướng dẫn về quản 

lý chất lượng, đo 

lường trong kinh 

doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng. 

x         

11/2010/TT-

BKHCN 
30.07.2010 15.09.2010 

 uy định về quản lý 

đo lường, chất 

lượng trong kinh 

doanh xăng dầu quy 

định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

x         

16/2010/TT-

BKHCN 
21.09.2010 05.11.2010 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung  hông tư 

21/2009/TT-

BKHCN ban hành 

và thực hiện  uy 

chu n k  thu t quốc 

x         
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gia về an toàn đối 

với thiết bị điện và 

điện tử. 

22/2011/TT-

BKHCN 
22.09.2011 01.02.2012 

Về việc quản lý chất 

lượng đối với dây 

và cáp cáp điện 

bằng PVC có điện 

áp danh định đến và 

bằng 450/750V. 

x         

20/2010/TT-

BKHCN 
29.12.2010 31.01.2011 

Về quy định tổ 

chức, quản lý và 

điều hành Chương 

trình quốc gia 

“Nâng cao năng suất 

và chất lượng sản 

ph m, hàng hóa của 

doanh nghiệp Việt 

Nam đến năm 

2020”. 

x         

11/2011/TT-

BKHCN 
30.06.2011 20.08.2011 

Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của 

 hông tư số 

09/2009/TT-

BKHCN ngày 08 

tháng 04 năm 2009 

của Bộ trưởng Bộ 

khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn về 

y u cầu, trình tự, 

thủ tục chỉ định tổ 

chức đánh giá sự 

phù hợp. 

x         
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10/2011/TT-

BKHCN 
30.06.2011 20.08.2011 

 hông tư Sửa đổi, 

bổ sung một số quy 

định của  hông tư 

số 08/2009/  -

BKHCN ngày 

08/4/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

hướng dẫn về y u 

cầu, trình tự, thủ tục 

đăng ký lĩnh vực 

hoạt động đánh giá 

sự phù hợp. 

x         

17/2011/TT-

BKHCN 
30.06.2011 20.08.2011 

 uy định về Giải 

thưởng Chất lượng 

 uốc gia. 

x 
Khoản 

2, 

Điều 7 
       

21/2011/TT-

BKHCN 
22.9.2011 01.06.2012 

Ban hành QCVN 

thép làm cốt b  

tông. 

x         

130/2011/TTL

T-BTC-

BKHCN 

16.09.2011 01.11.2011 

 uy định về chế độ 

quản lý tài chính đối 

với các nhiệm vụ 

thuộc chương trình 

qốc gia “Nâng cao 

năng suất chất lượng 

sản ph m, hàng hóa 

của doanh nghiệp 

Việt Nam 2020”. 

x         

30/2011/TT-

BKHCN 
15.11.2011 01.01.2012 

Sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy 

định của  hông tư 

số 23/2007/  -

BKHCN ngày 

x         
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28/9/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

hướng dẫn xây 

dựng, th m định và 

ban hành quy chu n 

k  thu t. 

29/2011/TT-

BKHCN 
15.11.2011 01.01.2012 

Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của 

 hông tư số 

21/2007/TT-

BKHCN ngày 

28/9/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

hướng dẫn về xây 

dựng và áp dụng 

ti u chu n. 

x         

14/2012/TT-

BKHCN 
01.9.2012 01.09.2012 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 1  hông 

tư số 20/2009/  -

BKHCN ngày 

30/9/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về 

việc ban hành và 

thực hiện " uy 

chu n k  thu t  uốc 

gia về xăng, nhi n 

liệu đi zen và nhi n 

liệu sinh học". 

x         

04/2012/TT-

BCT 
13.02.2012 30.03.2012 

 uy định phân loại 

và ghi nhãn hóa 

 

x 
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chất. 

07/2012/TT-

BKHCN 
02.04.2012 01.06.2012 

Sửa đổi, bổ sung 

khoàn 2 điều 7 

 hông tư số 

17/2011/TT-

BKHCN ngày 

30/06/2011 của 

BKHCN quy định 

về giải thưởng chất 

lượng quốc gia. 

         

10/2012/TT-

BKHCN 

24.4.2012 

 
01.06.2012 

Ban hành QCVN 

khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG). 

x         

16/2012/ Đ-

BKHCN 
27.8.2012 15.10.2012 

 uy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất 

lượng sản ph m 

trong sản xuất thuộc 

trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

x         

11/2012/TT-

BKHCN 
12.4.2012 01.06.2012 

Ban hành  CVN về 

tương thích điện từ 

đối với thiết bị điện 

và điện tử gia dụng 

và các mục đích 

tương tự. 

x         

28/2012/ Đ-

BKHCN 

12.12.2012 

 
27.01.2013 

 uy định về công 

bố hợp chu n, công 

bố hợp quy và 

phương thức đánh 

giá sự phù hợp với 

ti u chu n, quy 

chu n k  thu t. 

x         
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26/2012/TT-

BKHCN 
12.12.2012 27.01.2013 

 uy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa lưu 

thông tr n thị 

trường. 

x      
16/2009/TT-

BKHCN 
02.6.2009 27.01.2013 

27/2012/TT-

BKHCN 
12.12.2012 27.01.2013 

 uy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa 

nh p kh u thuộc 

trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

x         

06/2013/TTLT-

BKHCN-BCT-

BCA-BGTVT 

28.02.2013 15.05.2013 

 uy định về sản 

xuất, nh p kh u, 

kinh doanh và sử 

dụng mũ bảo hiểm 

cho người đi mô tô, 

xe gắn máy, xe đạp 

máy. 

x         

22/2013/TT-

BKHCN 
26.9.2013 01.06.2014 

 uy định về quản lý 

đo lường trong kinh 

doanh vàng và quản 

lý chất lượng vàng 

trang sức, m  nghệ 

lưu thông tr n thị 

trường. 

x         

23/2013/TT-

BKHCN 
26.9.2013 15.11.2013 

 uy định về đo 

lường đối với 

phương tiện đo 

nhóm 2. 

x      

1073/ Đ-

BKHCNMT 
17.5.2002 

15.11.2013 

65/2002/ Đ-

BKHCNMT 
19.8.2002 

22/2006/ Đ-
BKHCN 

10.11.2006 

13/2007/ Đ-
BKHCN 

06.7.2007 
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25/2007/ Đ-
BKHCN 

05.10.2007 

11/2008/ Đ-
BKHCN 

29.8.2008 

14/2011/TT-

BKHC 
30.6.2011 

14/2011/TT-

BKHCN 
30.6.2011 20.8.2011 

Sửa đồi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều 
của quy định về việc 

ph  duyệt mẫu 
phương tiện đo 

x         

24/2013/TT-

BKHCN 
30.9.2013 15.11.2013 

 uy định về hoạt 

động kiểm định, 

hiệu chu n, thử 

nghiệm phương tiện 

đo, chu n đo lường. 

x      

17/2005/ Đ-
BKHCN 

01.11.2005 

15.11.2013 

20/2006/ Đ-

BKHCN 
10.11.2006 

21/2006/ Đ-

BKHCN 
10.11.2006 

28/2007/ Đ-

BKHCN 
25.12.2007 

12/2011/TT-

BKHCN 
30.6.2011 

13/2011/TT-
BKHCN 

30.6.2011 

15/2011/TT-
BKHCN 

30.6.2011 

13/2013/TT-

BKHCN 
12.4.2013 01.06.2013 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của  hông tư số  

21/2011/TT-

BKHCN ,  hông tư 

số 10/2012/  -

BKHCN và Thông 

tư số 11/2012/  -

BKHCN của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

x         
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14/2013/TT-

BKHCN 
12.7.2013 30.08.2013 

 uy định về đo 

lường đối với chu n 

quốc gia. 

x         

15/2013/TT-

BKHCN 
12.07.2013 30.08.2013 

 hông tư Sửa đổi, 

bổ sung Khoản 2 

Điều 5  hông tư số 

12/2010/TT-

BKHCN ngày 30 

tháng 7 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ hướng dẫn về 

quản lý chất lượng, 

đo lường trong kinh 

doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng. 

x         

28/2013/TT-

BKHCN 
17.12.2013 01.06.2014 

 uy định việc kiểm 

tra nhà nước về đo 

lường. 

x      
31/2002/ Đ-

BKHCNMT 
17.5.2002 01.6.2014 

44/2013/TTLT-

BCT-BKHCN 
31.12.2013 01.06.2014 

 hông tư li n tịch 

 uy định về quản lý 

chất lượng thép sản 

xuất trong nước và 

thép nh p kh u. 

x         

21/2014/TT-

BKHCN 
15.07.2014 30.08.2014 

 uy định về đo 

lường đối với lượng 

của hàng đóng gói 

sẵn. 

x      

02/2008/ Đ-
BKHCN 

25.02.2008 

30.08.2014 
07/2008/ Đ-

BKHCN 
09.7.2008 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/71034DB03E214C02A1EC210E6A589808/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Bo-KHCN/71034DB03E214C02A1EC210E6A589808/
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26/2014/TT-

BKHCN 
10.10.2014 01.12.2014 

 uy định chi tiết thi 

hành một số điều 

 uyết định số 

19/2014/ Đ-TTg 

ngày 05/3/2014 của 

 hủ tướng  hủ 

tướng chính phủ Về 

việc áp dụng Hệ 

thống quản lý chất 

lượng theo  i u 

chu n quốc gia 

TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt 

động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính 

nhà nước. 

x         

30/2014/TT-

BKHCN 
15.10.2014 01.12.2014 

 hông tư ban hành 

 uy chu n k  thu t 

quốc gia sửa đổi, bổ 

sung một số quy 

định của  uy chu n 

k  thu t quốc gia 

QCVN 

1:2009/BKHCN về 

xăng, nhi n liệu 

đi zen và nhi n liệu 

sinh học ban hành 

kèm theo  hông tư 

số 20/2009/ T-

BKHCN ngày 30 

tháng 9 năm 2009 

của Bộ trưởng Bộ 

x         

http://webnoibo.chicuctdc.gov.vn/upload/in/year-2014/month-11/day-19/30-bkhcn.pdf
http://webnoibo.chicuctdc.gov.vn/upload/in/year-2014/month-11/day-19/30-bkhcn.pdf
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Khoa học và Công 

nghệ. 

231/2009/TT-

BTC 
09.12.2009 23.01.2010 

 uy định chế độ 

thu, nộp và quản lý 

sử dụng lệ phí trong 

lĩnh vực ti u chu n 

đo lường chất 

lượng. 

x         

10/2009/TT-

BNV 
21.10.2009 05.12.2009 

 uy định chức 

danh, mã số ngạch 

và ti u chu n nghiệp 

vụ các ngạch công 

chức chuy n ngành 

kiểm soát chất 

lượng sản ph m, 

hàng hoá. 

x         

27/2011/TT-

BKHCN 
04.10.2011 19.11.2011 

Hướng dẫn một số 

nội dung triển khai 

xây dựng và áp 

dụng hệ thống quản 

lý chất lượng theo 

ti u chu n quốc gia 

TCVN ISO 

9001:2008 đối với 

cơ quan hành chính 

nhà nước. 

x         

01/2011/TTLT-

BNV-BKHCN 
07.04.2011 20.05.2011 

Hướng dẫn việc 

chuyển xếp ngạch 

và xếp lương đối 

với công chức 

chuy n ngành kiểm 

soát chất lượng sản 

ph m, hàng hóa. 

x         
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26/2011/TT-
BKHCN 

4.10.2011 20.11.2011 

 uy định về trang 
phục, phù hiệu, biển 

hiệu, thẻ kiểm soát 

vi n chất lượng đối 
với công chức 

chuy n ngành kiểm 
soát chất lượng sản 

ph m, hàng hóa 

x 

Điều 
3,4,5
,6,13 

và 
các 
phụ 

lục I, 
II, III

Bị sửa 
đổi, 

thay 
thế 

bởi 
Thông 

tư số 

10/20
15/TT

-
BKH

CN  

      

19/2014/TT-

BKHCN 
01.7.2014 15.8.2014 

Hướng dẫn một số 

điều của định định 

số của Nghị định số 

80/2013/NĐ-CP 

ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm 

hành chính trong 

lĩnh vực ti u chu n, 

đo lường và chất 

lượng sản ph m, 

hàng hóa. 

x         

05/2014/TT-

BTP 
07.02.2014 24.03.2014 

Hướng dẫn công bố, 

ni m yết thủ tục 

hành chính và báo 

cáo về tình hình, kết 

quả thực hiện kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x         

10/2015/TT-

BKHCN 
19.6.2015 03.8.2015 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 
 hông tư số 

26/2011/TT-
BKHCN ngày 

4/10/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

x         
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và Công nghệ quy 
định về trang phục, 

phù hiệu, biển hiệu, 
thẻ kiểm soát vi n 

chất lượng đối với 
công chức chuy n 

ngành kiểm soát 

chất lượng sản 
ph m, hàng hóa. 

22/2015/TT-
BKHCN 

11.11.2015 01.01.2016 

Ban hành và thực 
hiện  uy chu n k  

thu t quốc gia về 
xăng, nhi n liệu 

đi zen và nhi n liệu 
sinh học. 

x      

20/2009/ Đ-
BKHCN 

30.9.2009 01.01.2016 

14/2012/TT-
BKHCN 

12.7.2012 01.01.2016 

30/2014/TT-

BKHCN 
15.10.2014 01.01.2016 

15/2015/TT-
BKHCN 

25.8.2015 01.4.2016 

 uy định về đo 

lường, chất lượng 
trong kinh doanh 

xăng dầu 

x      

11/2010/TT-

BKHCN 
30.7.2010 01.4.2016 

58/2015/TTLT-
BCT-BKHCN 

31.12.2015 21.3.2016 

 uy định về quản lý 

chất lượng thép sản 
xuất trong nước và 

thép nh p kh u 

x      
44/2013/TTLT-
BCT-BKHCN 

31.12.2013 21.3.2016 

116/2015/TT-
BKHCN 

11.8.2015 26.10.2015 

Quy định công tác 
quản lý tài chính đối 

với việc tư vấn, xây 
dựng, áp dụng, duy 

trì và cải tiến hệ 
thống quản lý chất 

lượng theo ti u 
chu n quốc gia 

TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính 

nhà nước 

x      
159/2010/TT-

BTC 
15.10.2010 26.10.2015 
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06/2009/TT-
BKHCN  

03.4.2009 03.10.2009 

Hướng dẫn về điều 
kiện, thủ tục xét 

tặng giải thưởng 
chất lượng sản 

ph m, hàng hoá của 
tổ chức, cá nhân 

x         

25/2010/TT-

BKHCN 
29.12.2010 15.02.2011 

Hướng dẫn thủ tục 

cấp giấy phép v n 

chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất ôxy 

hóa, các hợp chất ô 

xít hữu cơ và các 

chất ăn mòn bằng 

phương tiện giao 

thông cơ giới đường 

bộ. 

x         

09/2016/TT-
BKHCN 

09.6.2016 15.8.2016 

 uy định trình tự, 
thủ tục cấp giấy 

phép v n chuyển 
hàng nguy hiểm là 

các chất ôxy hóa, 
các hợp chất ô xít 

hữu cơ (thuộc loại 
5) và các chất ăn 

mòn (thuộc loại 8) 

bằng phương tiện 
giao thông cơ giới 

đường bộ, đường sắt 
và đường thủy nội 

địa 

x      
25/2010/TT-

BKHCN 
29.12.2010 15.8.2016 

 
21/2016/TT-

BKHCN 
15.12.2016 01.02.2017 

Ban hành sửa đổi 1: 

2016 QCVN 
4:2009/BKHCN 

 uy chu n k  thu t 

quốc gia về an toàn 
thiết bị điện và điện 

x         
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tử 

 
02/2017/TT-

BKHCN 
31.3.2017 15.5.2017 

 hông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điều 

của  hông tư số 
28/2012/TT-

BKHCN ngày 12 
tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 

nghệ quy định về 
công bố hợp chu n, 

công bố hợp quy và 

phương thức đánh 
giá sự phù hợp với 

ti u chu n, quy 
chu n k  thu t 

x         

UBND 

Chỉ thị 

 
19/2009/CT-
UBND 

05.11.2009 15.11.2009 

Về việc phân công 

trách nhiệm quản lý 
Nhà nước về ti u 

chu n, quy chu n k  
thu t và chất lượng 

sản ph m, hàng hóa 
tr n địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 

   x      

Quyết định 

 
39/2007/ Đ-

UBND 
06.3.2007 16.3.2007 

Về ph  duyệt quy 

hoạch Hệ thống cửa 

hàng xăng dầu tr n 

địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2007 - 2010 và 

định hướng đến năm 

2020. 

x         
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17/2012/ Đ-

UBND 
09.5.2012 20.5.2012 

Về việc sửa chữa, 

nâng cấp, xây dựng 

lại cửa hàng xăng 

dầu hiện hữu đã 

hoạt động từ ngày 

16 tháng 3 năm 

2007 trở về trước tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh. 

x         

 

 


