
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BKHCN-TĐC Hà Nội, ngày        tháng    năm 2022 
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi 

tiết việc xác định giá trị sản phẩm,  

hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ 

 

          

                  

                                    Kính gửi:   

 

Thực hiện khoản 3 Điều 13b 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 phẩm, hàng hóa được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, năm 2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã 

gửi Công văn số 2388/BKHCN-TĐC ngày 27 tháng 8 năm 2021 xin ý kiến dự 

thảo 4 Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm 

đã tiêu thụ, tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và 

tổ chức, cá nhân có liên quan còn có ý kiến khác nhau về cách xác định “Lượng 

hàng hoá vi phạm đã tiêu thụ”. Do đó, để đảm bảo chất lượng văn bản, Bộ Khoa 

học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan góp ý dự thảo Thông tư được 

chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên 

quan. 

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; email: thanhtratdc@tcvn.gov.vn; số điện thoại: 

0243.7911.627) trước ngày 20/8/2022. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 

 

 

 

 

mailto:thanhtratdc@tcvn.gov.vn


 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG XIN Ý KIẾN GÓP Ý 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /BKHCN-TĐC  

ngày     tháng    năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

1. 24 Bộ, Cơ quan ngang Bộ. 

2. 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI (Địa chỉ: Số 

9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội). 

4. Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng (Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà LADECO, số 

266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). 

5. Hội Khoa học và Kỹ Thuật về Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam -

VINASTAQ (Địa chỉ: số 214/22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội). 

6. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam - VINPA (Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, số 

39A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

7. Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (Địa chỉ: 91 

Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
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