
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /BKHCN-TĐC 
V/v góp ý dự thảo Kết quả pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật đối với 

 Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021 

                         Kính gửi:  

                                                             

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ 

quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 

29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật đối với Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thuộc Chủ đề Khoa 

học, công nghệ (Đề mục số 8 thuộc Chủ đề số 19). 

Để hoàn thiện dự thảo Kết quả pháp điển, Bộ Khoa học và Công nghệ 

kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kết quả 

pháp điển. 

Công văn góp ý của Quý cơ quan xin gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ 

(qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 10/01/2022 để Bộ 

Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo 

quy định. 

Dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(www.most.gov.vn), mục “Lấy ý kiến về văn bản khoa học và công nghệ”. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 
 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Xuân Định 
 



 

 

DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH GỬI XIN Ý KIẾN ĐỐI VỚI KẾT QUẢ 

PHÁP ĐIỂN ĐỀ MỤC TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 

1. Bộ Quốc phòng 

2. Bộ Công an 

3. Bộ Ngoại giao 

4. Bộ Tư pháp 

5. Bộ Tài chính 

6. Bộ Công Thương 

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

8. Bộ Giao thông vận tải 

9. Bộ Xây dựng 

10.  Bộ Thông tin và Truyền thông 

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

12.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

13.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

14.  Bộ Nội vụ 

15.  Bộ Y tế 

16.  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

17.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 

18.  Thanh tra Chính phủ 

19.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

20.  Văn phòng Chính phủ 
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