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Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày M thảng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lục 

toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021

Bộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đôi, bô sung một số điểu cùa Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ vê quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 
của Chính phủ sửa đoi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chỉnh phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một 
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.^kí

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trường (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiếm sát nhân dân tổi cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, PC



DANH MỤC
HẠM PHÁP LUẬT HÉT HIỆU Lực TỎÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HÉT HIEU LrệfepW ?ỈUN THUỘC LĨNH vục QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021 f ̂Bận híÀih ịẸff ỊỈĩầb Quyết định Sổỉbỉb/QĐ-BKHCN ngày /12/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

A. VÃ]\  B^ế ị p ì ỈÍH M èSp ÁP luật HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ

STT Tênloầk 
văn bản

~3pT£#Tiệu; ngày, 
fc*Tnang, năm ban 

hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung 

của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực

1 . Nghị định Số 54/2016/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 6 năm 

2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 60/2021/NĐ- 
CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của 
don vị sự nghiệp công lập

15/8/2021

2. Quyết
định

Số 19/2015/QĐ- 
TTg ngày 15 tháng 6 

năm 2015

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp 
công nghệ cao

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2021/QĐ- 
TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định 
doanh nghiệp công nghệ cao

30/4/2021

3. Thông tu Số 16/2011/TT- 
BKHCN ngày 30 
tháng 6 năm 2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy 
định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số 
mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định 
số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 10/2020/TT- 
BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

01/4/2021

4. Thông tư Sổ 27/2012/TT- 
BKHCN ngày 12 

tháng 12 năm 2012

Quy định việc kiểm ưa nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư sổ 06/2020/TT- 
BKHCN ngày 10 ngày 12 tháng 2020 quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị 
định sổ 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số

15/01/2021

5. Thông tư Số 07/2017/TT- 
BKHCN ngày 16 
tháng 6 năm 2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và



2

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung 
của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết

hiêu lưc • •
Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ

154/2018/NĐ-CP ngay 09 tháng 11 năm 
2018 và Nghị định sô‘l 19/2017/NĐ-CP ngày 
01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ

6. Thông tư Số 09/2013/TT- 
BKHCN ngày 15 
tháng 3 năm 2013

Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 06/2021/TT- 
BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trường Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn quản lý Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia dến năm 2030

02/8/2021

7. Thông tư Số 02/2014/TT- 
BKHCN ngày 31 
tháng 3 năm 2014

về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 
04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe máy”.

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 04/2021/TT- 
BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ 
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

01/8/2021

8. Thông tư Số 01/2017/TT- 
BKHCN ngày 12 

tháng 01 năm 2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 
năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế 
tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập

Het hiệu lực cùng với Nghị định số 
54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 
của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 
tổ chức khoa học và công nghệ công lập 
theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

15/8/2021

9. Thông tư Số 17/2017/TT- 
BKHCN ngày 29 

tháng 12 năm 2017

Quy định quản lý chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2021/TT- 
BKHCN ngày 11 tháng 6 năm2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
đinh về quản lý Chương trình phát triển tài

26/7/2021

sản trí tuệ đến năm 2030
10. Thông tư

liên tich •
Số 29/2014/TTLT- 

BKHCN-BNV
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 01/2021/TT- 
BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ

15/4/2021
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung 
của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 

hiệu lực
ngày 15 tháng 10 

năm 2014
môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

trường Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn về khoa học và công nghệ 
thuộc ủy ban nhân dân cấp tình, cấp huyện

11. Quyết
định

Số 15/2006/QĐ- 
BKHCN ngày 23 
tháng 8 năm 2006

về việc ban hành “Quy định về việc cấp, 
sử dụng và quản lý mã sổ mã vạch”

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 10/2020/TT- 
BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành một số 
điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

01/4/2021

12. Quyết
định

Số 04/2008/QĐ- 
BKHCN ngày 28 
tháng 4 năm 2008

Quyết định số của Bộ trường Bộ Khoa học 
và Công nghệ về việc ban hành và thực 
hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ 
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

Hết hiệu lực bời Thông tư số 04/2021/TT- 
BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ 
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

01/8/2021

Tổng số: 12 văn bản

V • •
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B. VĂ\  BẢN ỌUY PHẠM PHÁP LUẬT HÉT HIỆU LỤC MỘT PHÀN

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản
Nội dung,

quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực

1 Nghị định Sổ 23/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 
năm 2014 của Chính phủ về điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Một số điều của Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia: 
Khoản 2, khoản 5 Điều 3; khoản 
2, khoản 3 Điều 4; khoản 2, 
khoản 9 Điều 6; khoản 1, điểm c 
khoản 2 Điều 8; Điều 12; Điều 
13; khoản 1 Điều 15; Điều 17; 
khoản 2 Điều 14

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi 
Nghị định số 19/2021/NĐ-CP 
ngày 15/3/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Qũy phát triển khoa học và công 
nghệ quốc gia ban hành kèm theo 
Nghị định sổ 23/2014/NĐ-CP 
ngày 03/4/2014 cùa Chính phủ

01/5/2021

2. Thông tư Sổ 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 
tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về 
công bổ hợp chuẩn, công bổ hợp quy 
và phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Khoản 3, 5, 6 Điều 3; khoản 
2, 3, 4 Điều 12; điểm b 
khoản 1, điểm b khoản 2, 
điểm b khoản 3 Điều 13; 
điểm b khoản 1 Điều 14; 
điểm đ khoản 1 Điều 17

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 
06/2020/TT-B KHCN ngày 10 ngày 
12 tháng 2020 quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008, Nghị định sổ 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018, Nghị đinh số 
154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 
năm 2018 và Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngay 01 tháng 11 
năm 2017 của Chính phù

15/01/2021

3. Thông tư Số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 
tháng 3 năm 2017 của Bộ trường Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN 12 thang 12 
năm 2012 của Bộ trường Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tỏng sô: 03 văn bàn


