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QUYẾT ĐỊNH
v ề  viêc công bố thủ tuc hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành 
chính thuôc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghê

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Cân cứ Thông tư số 02/20! 7/TT-VpOP ngãv 3 ! tháng 10 nám 20 ỉ 7 cùa Bõ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghíêp vụ kiếm soát thủ
lục hành chính:

Xét đê nghi cua ¡'ông euc bương Toiig cục Tiêu chi lâu Đo ỉIrồng Chat 
lượng và Chánh Văn nhông Bộ,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 
hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 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 hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.



- Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp T.-.-ng ương T:-zũ tục cấp mã 80, mã 
vạch đã được công bố tại Quyết định số 4098/Q FK H C N  ngày 3 ỉ tháng ỉ 2 năm 
/015 và Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ; Thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia 
và Thủ tục chỉ định tô chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám 
định, kiếm định, chứng nhận phục vụ quản lý Nhà nước đã được công bố tại 
Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 
Khoa học và Công nghệ.

- Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp tỉnh: Thủ tục xét tặng giải thưởng chất 
lượng quốc gia đã được công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngàv 31 
tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh 
Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
~ Trung tâm Công nghệ Thông tin (để cập nhật);
-Lưu: VT, VP,TĐC.

ƯĨBỘ TRƯỞNG

Ằ



THỦ TỤC HÀNH CHINH MỚỈ BAN HÃNH/THÍ' TỤC HÀNH CHÍNH BỊ 
BẲI B ố  TRONG LĨNH v ự c  TIÊU CHUẨN ĐO LỪỜNG CHẤT LƯỢNG
VÀ THỦ TỤC HÀNH. CHINH THUỘC PHẠM VI CHỨC NÃNG QUẢN LÝ 

\  CỦA B ộ KHOA HỘC VÀ CÔNG NGHỆ 
y (Ban hành kèm theo Quyết định s ổ V /QĐ-BKHCN 
ngày J  V thảng (c năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẨN Iỉ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Danh muc thủ tuc hành chính mới ban hành

•  •

STT Tên thủ tuc hành chính
•

Lĩnh vưc
•

Cơ quan 

thưc hiên

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1 .

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá 
sự phù hợp hoạt động thử 
nghiệm, giám định, kiểm định, 
chứng nhận

Tiêu chuẩn đo 
lường chât lượng

Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực

2.
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, 
lĩnh vực đánh giá sự phù họpđược 
chỉ định

Tiêu, chuẩn đo 
lường chât lượng

Bộ quản lv 
ngành, lĩnh vực

3.
Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ 
định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Bộ quản lý
1 ngành, lĩnh vực
1 11

Tổng cục Tiêu 
chuấn Đo lường Ị 
Chất lượng

4.
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mã số, mâ vạch

Ticu chuẩn đo 
lường chất lượng

5.
Thủ tục cấp lại Giấy chửng nhận 
quyền sử dụng mã sồ, mã vạch

ị Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

Tống cực Tiêu 
chuấn Đo lường 
Chất lượng

6.
Thủ tục xác nhận sử dụng mã 
nước ngoài hoặc ủy quyền sử 
dụng mã số, mã vạc

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

r r t  Ẵ Alông cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng

7.

Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất 
lượng quốc gia

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

- Hội đồng sơ
7 r

J A  A  T ”% /Vtuyến câp Bộ, 
ngành (Bộ, 
ngành thành
lập)

Hội đồ 
quốc Ễ



Đo lường Chất 
lượng, Bẹ 
Khoa học và 
Côn nghệ

8.

Thủ tuc kiểm tra nhà nước về chất 
lượng đối với sản phấm, hàng hóa 
nhóm 2 nhập khấu

Tiêu chuân đo 
lường chất lượng

- Cơ quan ki< 
tra chất lượng 
sản phâm, hâ 
hóa thuộc 
quản lý ngành, 
lĩnh vực (sản 
phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 thuộc 
trách nhiệm quản 
lý của các 1 

ngành).

- Cục Quản lý 
chất lượng sản 
phẩm, hàng 
hóa (xăng, nhiên 
liệu điêzen, nhiên 
liệu sinh học, khí 
dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG) v à  các 
loại hàng hóa 
khác theo s ự  

chi đạo của CO' 

quan c ó  thâm 
quyên).

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
!i

1 í1.

Ị

Thủ tục chi định to chức đánh giá 
sự phù hợp hoạt động thử 
nghiệm, giám định, kiểm định, 
chứng nhận

l  iêu chuân đo 
lường chât lượng

Uy ban nhân 
dân cấp tinh

2.
Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm 
vi, lĩnh vực đánh giá sự phù họp 
được chỉ định

Tiêu chuấn đo 
lường chất lượnị

Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh

3. Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ 
định tô chức đánh giá sự phù hợp

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượn ị

Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh

4.

Thủ tục đăng ký tham dự sơ 
tuyến xét tặng Giải thưởng chất 
lượng quốc gia

Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng

- Hội đồng sơ 
tuyên (Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất 
lượng, Sở Khoa



1.......■■ ■■
học v& Cong 
nghệ)

Thủ tục kiểm tra nhà nước về Tiêu chuẩn đo
ị

- Cơ quan kiêm

5.

chất lượng sản phấm, hàng hóa 
hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

lường chất lượng fra chuyên ngành 
thuộc Ưv ban 
nhân dân câp tỉnh

- Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chat lượng (sản
phâm, hàng hóa 
hàng hóa nhóm 
2 thuộc trách 
nhiệm của Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ, trừ 
xăng, nhiên ìiệu 
điêzen, nhiên 
liệu sinh học, 
khí dâu mỏ hỏa 
lỏng (LPG) và 
các loại hàng 
hóa khác theo 
sự chỉ đạo cua 
cơ quan có 
thâm quyển). \



II. Danh muc thủ tuc hành chính bị bãi bỏ thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Khoa hoc và Công nghệ

STT Số h ồ  SO’

TTHC
Tên thủ tuc 
hành chính

Tên VBQPPL quy định viêc bãi 
bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh
vưc

C(
quan 
th ực 
hiên

___ JL_____

A. Thủ tục hảnh chính cấp trung ương

1.

B-BKC-
282519-
TT

Thủ tục cấp 
mã số, mã 
vạch

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
sửa đối, bố sung một sô điều cùa 
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 phấm, hàng hoá

Tiêu
chuân

đo
lường
chất

lượng

Tổr
cụ«

Tiêu
chu;

Đc
lượng
Ch;
lượi

2

B-BKC-
282186-
TT

Thủ tục xét 
tặng giải 
thưởng chất 
lượng quốc
gia

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ 
sửa đoi, bo 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 phấm, hàng hoá

Tiêu
chuân

đo
lường
chât

lượng

Tổr
cục

Tiêu
chuẩn

Đo
lường
Chất
lượng

Ị

i1
1 3* 
I

B-8K1C- 
2 8 2 !87- 
TT

1ị

Thử tục chỉ 
định tô chức 
đánh giá sự 
phù hợp hoat 
động thử 
nghiệm, giám 
định, kiếm 
định, chứng 
nhận phục vụ 
quản lý Nhà 
nước

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/7018 bỉm Chính phủ 
sửa đối, bố 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 lương 
sản phâm, hàng hoá

Tiêu
(■huân

đo
lường
c.íìảt

lượng

Tông 
cục 
Tiêu 

chnan ! 
Do

lường
Chất
lượng

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BKC-
282137-
TT

Thủ tục xét 
tặng giải 
thưởng chất 
lượng quốc 
gia

Nghị định số 74/2018/NĐ-C 
ngày 15/5/2018 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 phấm, hàng hoá

Tiê
chuân

đo
lườr
chấ

lưọi

Chi
cục

Tiêu
chuấn

Đo
lường
Chất
lượng



PfiẲN Rí NỘI m rSG  ( V THẺ c ỏ  .1 YÙV* TH Í TLC HANK CHĨNH 
TRCNG LĨNH 'V ực; T ĩẾ r (HUÂN B ũ  LƯỜNG CBẨT LƯỢNG VÀ 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TB1ĨỘC PHẠM VICHỬC NÀNG QUẢN LÝ 

CỦA Bộ KHOA HỌC VA CÔNG NGHỆ

Á. Thủ tue hành chính cấp trung ương

1« Thủ tục chỉ đinh tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử 
nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

a. Trình tự  thực hiện:

Bước 1ĩ Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức đánh giá sự phù hơp khi có nhu cầu tham gia hoạt động thử
nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước nộp hồ sơ 
đăng ký chỉ định hoạt động đánh gí á sự phù hợp:

- Đối với sản phấm, hàng hóa nhóm 2 Thuộc trách nhiệm quản ỉý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, hồ sơ đăng ký chỉ định gửi vỗ Bộ Khoa học và Công 
nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Cơ quan chỉ định),

- Đối với sản phấm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bô. 
quản lý ngành, lĩnh vực, hồ sơ đăng ký chỉ định gửi về Bộ, quản lý ngành, lĩnh 
vưc (Cơ quan đầu mối do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định - Cơ quan chỉ 
đỉnh).

Bước 2: Xử lv hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, 
nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Cơ quan chỉ định thông báo bằng 
văn bản yêu cầu tổ chức đánh giá sự phù hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chỉ định cử chuyên gia hoặc 
thành lập đoàn đánh giá và phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự 
phù hợp về việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, chuyên gia hoặc 
đoàn đánh giá phải hoàn thành việc đánh giá năng lực thực tế tại tổ chức đánh giá 
sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tê.

Trường hơp, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải khắc phục các nội dung quv 
định trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký biên 
bản đánh giá thực tế, tố chức đánh giá sự phù hợp phải gửi báo cáo kết quả hành 
động khắc phục về Cơ quan chỉ định; trường hợp phải kéo dài thêm thời han thì 
phải nêu rõ thời hạn chính thức hoàn thành việc khắc phục các nôi dung còn lại.

Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá của chuyên gia hoặc đoàn đánh giá do 
tô chức đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định bảo đảm.

Bước 3: Ban hành Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo két quả



hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế, nếu tổ chức đánh giá sự phù 
hợp đáp ứng yêu cầu theo quy định, Cơ quan chỉ định ban hành quyết định chỉ 
định cho tố chức đánh giá sự phù họp. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định 
không quá 05 năm kế từ ngày ký ban hành.

Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Cơ quan chỉ định phải thông báo lý 
do bằng văn bản cho tô chức đánh giá sự phù hợp.

Bước 4: Trả kết quả

Trả kêt quả trực tiêp tại trụ sở Cơ quan chỉ định hoặc theo đường bưu
điện.

b. Cách thức thưc hiện: Nộp hô sơ trực tiêp hoặc qua đường bưu điện.

- Trường họp nộp hồ sơ trực tiếp, bản sao các chứng chỉ, tài liệu theo quy 
định tại Điều 18b Nghi dinh số 74/2018/NĐ-CP chưa được chứng thực thì phải 
có bản chính dế đối chiếu;

- Trường hợo hô SO' được gứi qua buu d:ện, tô chúc đánh giá sự phù hợo 
phải nộp bản sao được chứng thực hoặc bản sao V bản chính (có ký tên và đóng
dẩu của tố chức) cốc chứng chỉ, tài liệu theo quy dinh tai Điểu 18b Nghị dinh sô 
74/2018/NĐ-CP-

c. Thành phần, sơ lương hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký chỉ định đánh giá sụ phù hợp theo quy định tại Mầu số 04 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm, giám định, 
kiếm định, chứng nhận;

- Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia 
đánh giá theo quy định tại Mau số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP có bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ;

- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục thử nghiệm, 
giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng theo quy định tại Mầu số 06 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, có bản sao Quy trình, thủ tục 
thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng 
hóa, quá trình, môi trường đăng ký chỉ định kèm theo;

- Danh mục máy móc, thiết bị thử nghiệm đối với lĩnh vực đăng ký chỉ 
định (đối với tổ chức thử nghiệm, kiểm định) theo quy định tại Mầu số 07 Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, có bản sao Giấy chứng nhận 
kiếm định, hiệu chuân còn hiệu lực kèm theo;

- Bản sao Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm, giám định, kiêm 
định, chứng nhận do tổ chức công nhận họp pháp cấp (nếu có);

- Bản sao kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối với 
phương pháp thử của sản phấm, hàng hóa đăng ký chỉ định (đối với tố chức thử



nghiệm).

Đối với các phép thử chưa có điều kiện để thử nghiệm thành thạo hoặc so 
sánh liên phòng thì phải bố sung hô sơ phương pháp thử, xác nhận giá trị sử dung 
của phương pháp thử và chất chuấn đế kiếm soát chất lượng thử nghiệm.

Trường hợp tố chức đánh giá sự phù họp đồng thời nộp hồ sơ đăng ký hoạt 
động (theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù họp) và hô sơ đăng ký 
chỉ định thì tố chức đánh giá sự phù hợp không phải nộp kèm theo các thành phần 
hồ sơ quy định tại điếm b, c, d, đ, e của khoản 1 Điều 18b Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

íL Thời han giải quvết:

~ t ỉ G i i g  l l i ù l  ỉ iội i  0J liỊ^ciy iatìỉ viec ke ĨU Tíịụv-Ỉ u l ì a ĩ ỉ  uliC/C ho SO’ đăĩì£ ky 1 Cơ 
iììúứ rh1 oiĩlh Ỷhỏr!ữ h^o vêu r‘?l! °ửa đỏi ko Qiinor hò CA'

- Trong thời han 20 ngay Kẻ từ khi nhân dươc hò sơ nơp lệ: Cơ quan chỉ 
định đánh giá năng ỉ ực thực tè lại tô chức đánh giá sụ phù họp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kẽ lừ ngày nhậu được báo cáo kếi Oiiá 
uGũb dong khác phục theo bién ban đanh giá thực Eẻ: Cơ quan chi dịnh ban hành 
Quyêt định chi đinh.

Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, Cơ quan chỉ định phải thông báo lý 
do băng văn bản cho tố chức đánh giá sự phù hợp.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tuc hành chính: Tổ chức đánh giá SỤ' phù hợp

e. Cữ’ quan thưc hiên thủ tục hành chính: Tống cục Tiêu chuấn Đo 
lường Chât lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Cơ quan đầu mối do Bộ
quản ỉý ngành, lĩnh vực chỉ định.

g. Kết quả thưc hiện thủ tục hành chính: Quvết định chỉ định tồ chức 
đánh giá sự phù hợp.

h. Lệ phí: không.

LTên mâu đơn, mâu tờ khai:

- Đơn đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù họp (mẫu kèm theo).

- Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiêm định viên, chuyên gia 
đánh giá (mâu kèm theo).

- Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, chứng nhận (mẫu kèm theo).

- Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thử nghiệm/kiếm định (mẫu kèm
theo).

k. Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính.

- Điều kiện đối với tố chức thử nghiệm được chỉ định:



+ Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy 
định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, trong đó có lĩnh vực thử nghiệm đăng ký 
chỉ định;

+ Phải thực hiện việc thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối 
với phương pháp thử của sản phẩm, hàng hóa đàng ký chỉ đinh.

Đối với các phép thử chưa có điều kiện để thử nghiệm thành thạo hoặc so 
sánh liên phòng thì phải bố sung hồ sơ phương pháp thử, xác nhận giá trị sử dụng 
của phương pháp thử và chất chu ấn đe kiêm soát chất lượng thử nghiệm.

- Điều kiện đối với tổ chức kiểm định, giám định, chứng nhận được chỉ định: 
Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoat động kiếm định, giám định, chứng 
nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, trong đó có lĩnh vực kiếm 
định, giám định, chúng nhận đăng ký chỉ đinh.

/. Cân cú'pháp ỉỷ của thú tục hành chính:

- Luât Chat ỉu ^m  sản phẳm, hàĩìơ hÃB sỏ ppĂY thupọ ì ;iSri P007

- Nghỉ đính số Ị 3 7/2008/NĐ-CP nnèv 3) ítiHHR ì 2 nầin 7008 cùa Chính 
phu quy đinh chi tiêt thi hành một sô diêu của Luật Chải luọng sản pharn, hàng
hóa.

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngàv í tháng 5 năm 20 í 8 cua Chính phủ 
về việc sửa đối, bố sung một so 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 sổ điêu Luật Chât 
lưọng sản phẩm, hàng hoá.


