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VÀ CÔNG NGH

-

Hà Noi,

s6: A0/2022/TT-BKHCN

ngày&Y tháng } nm

2022

THONG TU
Sra doi, bô sung mÙt só diêu Thông tur só 28/2013/TT-BKHCN

ngày

17

tháng

12 n m

2013

cüa

BÙ truöng BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ

quy dinh kiêm tra nhà nuóe vê o

Can cú Luat Do luong ngày 11 tháng 11 nm

luong

2011;

Can cir Nghi inh

só 95/2017/NEÐ-CP ngày 16 tháng 8 nm 2017 cia Chinh
Khoa hÍc
phu quy dinh chúc nng, nhiÇm vy, quyén han và co câu tô chúc cua BÙ
và Cong nghÇ;
Can cir Nghi dinh só 86/2012/NEÐ-CP ngày 19 tháng 10 nm 2012 ciça Chính
phi quy djnh chi tiêt và huóng dân thi hành mÙt só diêeu cua Luat Do luong;

Can cu Nghi dinh só l13/2022/NÐ-CP ngày 21 tháng 01 nm

2022 cua Chính

phù sia dôi, bô sung mÙt só ieu NghË inh só 132/2008/NÐ-CP ngày 31 tháng
12 nm 2008, Nghi djnh só 74/2018/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 nm 2018 cua Chinh
hóa
phi quy dinh chi tiêt thi hành mot só diêu Luât Chát lhuong sán phâm, hàng
và Nghi dinh só 86/2012/NÐ-CP ngày 19 tháng 10 nm 2012 cua Chính phù quy

dinh chi tiét và huóng dan thi hành mÙt só diéu Luát Do luong;

Theo de nghj cça Tóng cuc truong Tóng cuc Tiêu chuán Do luong Chát

luong và Vå truóng Vå Pháp che;
Bo truong BÙ Khoa hÍc và Cong nghÇ ban hành Thông tu súa dôi, bô sung
mot só diéu Thông tur só 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 nm

2013 cua BÙ

truong B6 Khoa hoc và Cóng nghÇ quy djnh kiêm tra nhà nuóe vê do luong.

Diêu 1. Süa dôi, bô sung mÙt sô iêu
ngày 17 tháng 12 nm

Thông tur só 28/2013/TT-BKHCN

2013 cüa BÙ truöng BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ quy

dinh kiem tra nhà nuróe vê do luòng

1. Súa doi, bÏ sung diêm a khoàn 1 iêu 1 nhur sau:
"a) Kiem tra ôi vÛi phuong tiÇn o, phép o, luong cça hàng óng gói sn
trong sån xuât, luu thông trên thË truong ho·c trong st dång;".
Sta dôi, bô sung khoàn 3 iêu

21 nhu sau:

3. Truong hop kièm tra trong luru thông trên thi truòng ho·c trongsë dung
phát hiÇn phuong tiÇn do, lugng cça hàng dóng gói sn nhâp khâu không phù hop
quy dinh pháp luât vê do luòng, co quan chç tri kiêm tra xë lý theo thâm quyên

và có trách nhiÇm thông báo bàng vn bàn cho Tông cue Tiêu chuân o

luòng

Chât luong. Tùy theo múc Ù và quy mô ành huong, Tông cuc Tiêu chuân o
luong Chât lugng thông báo bng vän ban cho Co quan chuyên món có chrc nng
tham muu vê tiêu chuân do luòng chât luong ho·c Chi cuc Tiêu chuân o luong

cuong kiêm tra t¡i cua
khâu ho·c kiên nghj co quan nhà nuóc có thâm quyên ra quyêt Ënh t¡m dùng

Chât luong và

co

quan Hài quan noi

nhâp

khâu ê

ho·c dùng viÇc nh-p khâu lo¡i phuong tiÇn o,

tng

hàng óng

Diêu 2. Bäi bö mÙt sô nÙi dung quy Ënh

gói sn ó.".

t¡i Thông tur sô 28/2013/TT-

BKHCN ngày 17 tháng 12 nm 2013 cça BÙ truöng BÙ Khoa hÍe và Công
nghe quy dËnh kiêm tra nhà nuóc vê o luong

1. Bai bo Chuong II; khoàn 1 iêu 39.
2. Bai bò Mau 1. DKKT, Mau 2. PTNHSÐK và Mau 3. TBKQKT t¡i Phu
luc ban hành kèm theo Thông tu só 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 nm
2013 cua BÙ truóng BÙ Khoa hÍc và Công nghê quy dËnh kiêm tra nhà nuócvë

o luong.

Dieu 3. HiÇu lyc thi hành

Thông tu này

có

hiÇu luc thi

hành kê të

ngàykdtháng 9

nm

2022.

Diêu 4. Trách nhiÇm thi hành

1. Tong

cåc

truong Tông

cuc Tiêu

chuân o

luong Chât luong

có trách

nhiem tô chúc, huóng dân triên khai thuc hiÇn Thông tu này.

2. Trong quátrinh thrc hiÇn, nêu có vân ê phát sinh ho·c vuóng mc,
chúc, cá nhân phàn ánh kip thÝi bng

vn

tô6

bàn vê BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ dë

duoc huóng dan ho·c nghiên céu sùa ôi, bô sung cho phù hgp.
3. Bo truong, Thù truong co quan ngang BÙ, Thù truÛng co quan thuc

Chinh phi, Chù tich Uy ban nhân dân tinh, thành phô tryc thuÙc Trung uong và
các to chúc, cá nhân liên quan chju trách nhiÇm thi hành Thông tu này./.

TRUÖNG

Noi nhn:
Thù tuóng, các Phó Thù tuóng Chính phüu;
- Các BÙ, co quan ngang BÙ, co quan thuÙc Chinh phü;
-

- UBND tinh, TP truc thuÙc Trung uong;
-

Vn

- Vn
-

phòng Trung uong ång;

phòng Chç tjch nuóc;

Vän phông Quôc hÙi;
Tòa án nhân dân tôi cao,

HOCVA

CON

HO

Vien Kiêm sát nhân dân tôi cao
-

Cuc Kiem

tra

VBQPPL (BÙ Tu pháp);

- Bo KH&CN: BÙ trurông và các Thér truóng;

Công báo;
- Luu: VT, TDC, PC.
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