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QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
(lặnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

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

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng).

Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại 
Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều 
kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị cọ liên quan thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KST^THC;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



THỬ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUAN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Lĩnh vực: Tíêụ chuẩn Ho lường Chất lượng)
(Ban hành kèm thèo Quyết định số: D3/QĐ~BKHCN

ngày ịo  thong 40L năm ộỉQUo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHÀN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Tên thủ tuc hành chính
•

Lĩnh vực Co’ quan thi
hiên•

1 . Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm

1 - * * 1 "V
í n r n «  ề% 1 ATiêu chuân 

đo lường chất 
lượng

rr« A  - n r i  •Tông cục Tiêu 
chuẩn Đo 

lường Chất 
lượng

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm trường hợp giấy chứng nhận 
đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không 
thể tiếp tục được sử dụng

Tiêu chuẩn 
đo lường chất 

lượng

’---------------9 ------------ '— ----------------- :----------- 1r*f"»A Í T '* *  / \Tông cục Tiêu 
chuẩn Đo 

lường Chất 
lượng

3. Thủ tục điều chỉnh nội dung của Giấy 
chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã 
được c -

Tiêu chuân 
đo lường chất 

lượng

Tồng cục Tiêu 
chuẩn Đo 

lường Chất 
lượng

4. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm đã bị chấm dứt hiệu lực theo 
quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị 
định 105/2016/NĐ-CP khi tổ chức cung 
cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp 
khắc phục

r p *  /V  1  ẴTiêu cầuân 
đo lường chất 

lượng

9 ' * 1 
r rT p i»  /VTong cục Tiêu 

chuẩn Đo 
lường Chất 

lượng

5. Thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực của 
giấy chứng nhận đăng ký

Tiêu chuẩn 
đo lường chất 

lượng

•npi Ẵ  r r % mTông cục Tiêu 
chuẩn Đo 

lường Chất 
lượng

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Số hồ sơ Tên thủ tuc hành
s

Tên VBQPPL 
quy định việc Lĩnh vưc 

•

Cơ quan
TTHC chính bãi bỏ, hữỷ 

bỏ TTHC
thưc hiên 

•  •



1. B-BKC-
282014-
TT

Thủ tục đăng ký 
cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, 
chuẩn đo lường

Theo quy định 
tại Khoản 3 
Điều 74 Luật 
Đầu tư 2014 
và bị thay thế 
bởi Nghị định 
105/2016/NĐ- 
CP

■ rp* ATiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Tổng cục 
Tiêi

chuẩn Đo 
lường 
Chất

lượng

2 . B-BKC-
282033-
TT

Thủ tục điều chỉnh 
nội dung của Giấy 
chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch V 
kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, 
chuẩn đo lường

Theo quy định 
tại Khoản 3 
Điều 74 Luật 
Đầu tư 2014 
và bị thay tl 
bởi Nghị định 
105/2016/NE 
CP

rtri* ATiêu 
chuẩn đo 

lường 
chất 

lượng

Tổng cục 
Tiêu

chuẩn Đo 
lường 
Chất 

lượng


