
BQ KHOA HQC VA CONG NGH CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hinh phñc 

S: 13/2022/TT-BKHCN Ha NQi, ngày 15 tháng 9 nàm 2022 

THÔNG TIJ' 
A - A Quy dnh d!nh mtrc kinh te - ky thuit cho nhom dtch  vi 

sy nghip cong sir diing ngân sách nhà nir&c di vói hoit dng tiêu chun, 
quy chun k5 thut và hoit dng giãi thu'&ng chat luyng quc gia 

Can th Luçt Tiêu chudn và Quy chudn kjY thut ngày 29 tháng 6 nám 2006; 

Gán th Lut CMt lu'cing san phdm, hang hóa ngày 21 tháng]] nám 2007; 

C'án cá Ngh djnh so' 127/2007/ND-CT ngày 0] tháng 8 nám 2007 cña 
ChInh phi quy djnh clii tiêt thi hành m5t so diéu cza Lut Tiêu chudn và Quy 
chuán k5Y thuát; Nghi djnh so' 78/2018/ND-CT ngày l6tháng 5 nám 2018 cia 
Chinhphu sita dôi, bO sung môt so diêu cua Nghi din/i so 127/2007/ND-CF ngay 
01 thang 8 narn 2007 cua C'hinh phu quy d.znh chi tiet thi hanh mQt so dieu cua 
Luct Tiêu chuán và Quy chuán k9 thuçt, 

Can c& Nghj ct/nh so' 132/2008/ND-CF ngày 31 thángl2 nám 2008 cia 
Chinh phi quy dinh clii tiét thi han/i mç5t sO diêu cza Luat  Chat hrçing san phám, 
hang hóa, Ngh/ ct/nh so 74/2018/ND-CF ngàyl5 tháng 5 nám 2018 cia C'hInhphü 
tha dOi, bO sung mç5t sO diêu cia Nghj ct/nh sO 132/2008/ND-CP ngày 31 thông 12 
nàm 2008 cza C'hinhphi quy ct/nh chi tiêt thi hành m5t so diêu cia Luçt Chat ling 
san phám, hang hóa, 

Gán thNgh/ ct/nh so' 95/2017/ND-CF ngày 16 tháng 8 nám 2017 cia ChInh 
phi quy ct/nh chi'c náng, nhim vy, quyên hgn và ca cáu tO chc cza B5 Khoa hQc 
và COng ngh; 

Can ci'Ngh/ ct/nh so' 60/2021/ND-CF ngày 21 tháng 6 nám 2021 cia Chin/i 
phz quy ct/nh cct chê tt chi tài chinh cia don v/ st nghip cOng 1p,• 

Thrc hin Quylt ct/nh so' 2099/QD-ITg ngày 27 thông 12 nám 2017 cüa Thi 
tw&ng ChInh phü v vic ban hành Dan/i myc ct/eli vy s nghip cOng th dyng ngán 
sách n/ia nzró'c thuç5c linh v1rc quán l,i nhà nwó'c cia Bç3 Khoa hQc và COng ngh; 

Theo d nghi cza To'ng cyc trirO'ng Tdng eye Tiêu chudn Do lwO'ng GiOt 
hr'ng và Vy trithng Vy Pháp die; 

Bô trwO'ng Bó Khoa hQc và Cong ngh ban hành Thông twquy ct/nh ct/nh 
mzc kinh té - 1c9 thuát cho nhóm d/ch vy sr nghip cong st dyng ngán sách n/ia 
nzthc dOi vó'i hogt dç5ng tiéu chuán, quy chuán kfr thu2t và ho cit dçng giái thtrOiig 
chat lucing quOc gia. 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Thông tu nay quy djnh 05 (näm) djnh mire kinh t - k5 thi4t djch vj sir 
nghip cong sü diing ngân sách nha nuirc dôi vii hot dng tiéu chuân, quy chuân 
k thuât và hott dng giãi thuing chat krqñg quôc gia, c1i the: 
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1. Djnh mirc kinh t - k thu.t cho djch vi sir nghip cong sfr diing ngân sách 
nhà rnr6c dôi vâi xay dirng tiêu chuãn quOc gia ti Phii 1iic I kern theo Thông tix nay; 

2. Dinh mirc kinh tê - k thi4t cho djch viii sir nghip cong sfr diing ngãn sách 
nhà nuâc dôi vi xay dirng quy chuân k5 thut ti Phii 1iic II kern theo Thông tu nay; 

3. Djnh müc kinh té - k5 thuat cho djch vii sr nghip cong sir d'ting ngãn 
sách nhà nuâc dôi vri tham gia xây dirng tiêu chuân quôc tê ti Phi liic III kern 
theo Thông tu nay; 

4. Djnh müc kinh tê- k thu.t cho djch vi s1r nghip cong sirdng ngãn 
sách nhà nu&c diôi vài phô bién, huàng dan áp ding tiêu chuân quôc gia, quy 
chuân k5 thui quOc gia, tiêu chuân quôc té, tiêu chuân khu vrc, tiêu chuân nuâc 
ngoài tai  Phii 1iic IV kern theo Thông tu nay; 

5. Djnh müc kinh tê - k5 thu.t cho djch vçi sr nghip cOng si:r diing ngân 
sách nhà rnrâc dôi vâi hot dng giái thi.rô'ng chat luçmg quôc gia ti Ph'çi liic V 
kern theo Thông tu nay. 

Diu 2. Di ttrçrng áp duing 

1. Co quan, t chüc, cá nhân sfr diing ngân sách nhà nrncc thirc hin djch vi 
xây dimg tiêu chuân quôc gia; xay dirng quy chuân k5 thu.t; tham gia xây dirng 
tiéu chuân quôc té; phô biên, hithng dan áp dirng tiêu chuân quôc gia, quy chuân 
k5 thuât quOc gia, tiêu chuân quôc tê, tiêu chuân khu virc, tiêu chuân nu6c ngoài 
và hoat dng giâi thu&ng chat luçing quôc gia. 

2. Co quan, t chüc, cá nhân lien quan dn hoat  dng 9uãn l, si'r diing ngân 
sach nha rnroc thuc hiên dich vu xây dung tiêu chuân quôc gia, xây dung quy 
chuân k5 thi4t; tharn gia xây dirng tiêu chuân quOc tê; phô biên, huàng dan áp 
ding tiêu chuân quôc gia, quy chuân k5 thut quOc gia, tiêu chuân quôc tê, tiêu 
chuân nithc ngoài và hoat dng giâi thithng chat luqng quôc gia. 

.. r - Dieu 3. Giai thich tir ngw 

1. Tiêu chuán quo'c gia là tiêu chun do B trurng, Thu tnthng co quan 
ngang b, Thu tru&ng co quan thutc ChInh phü to chüc xây dirng dr tháo tiêu 
chuân quOc gia thuc ngành, lTnh vrc duçic phân cong quãn l; B tru&ng B 
Khoa hc va Cong ngh to chi'rc thâm djnh dir thào tiêu chuân quôc gia và cong 
bô tiêu chuân quôc gia theo trInh tr, thU t1ic quy djnh. 

2. Quy chun k9 thuçt là quy djnh v mirc giói han  cUa dc tInh k thut và 
yeu câu quãn 1 ma san phâm, hang hoá, djch vii, qua trInh, môi tnthng và các dOi 
tuqng khác trong hoat  dng kinh tê - xA hi phãi tuân thu dê bâo dam an toân, v 
sinh, s1rc khoê con ngui; bão v dQng 4t, thc 4t, rnôi trung; bão v lqi Ich và 
an ninh quoc gia, quyén lçii cUa ngu1i tiêu dUng và các yêu câu thiêt yêu khác. 
Quy chuan k5 thu.t do co quan nhà nu&c Co thm quyên ban hành duói dng vn 
bàn dê bat buc áp diing. 

3. Tiêu chudn quó'c tl là tiêu chun do mt t chirc tiêu chun hóa qu& t 
hotc tO chuc quôc té có hoat dng trong 1mb vrc tiêu chuân cOng bô. 
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4. Tiêu chun khu vtrc là tiêu chun do t chic tiêu chun hóa khu vic 
hoc to chrc khu virc có hot dng trong linh virc tiêu chuân cong bô. 

5. Tiêu chudn nzthc ngoài là tiêu chun do t chüc tiêu chun quOc gia cüa 
nuâc ngoài hoc to chüc nuóc ngoài có hoat dng trong lTnh virc tiêu chuân (hip 
hi nghê nghip, vin nghiên elm chuyên ngành...) cOng bô. 

6. Giái thithng cMt lwng quc gia là hInh thüc ton vinh, khen thu&ng & 
cap quOc gia do Thu tithng ChInh phü tang cho các to chüc, doanh nghip Co thành 
tich xuât sac trong vic nâng cao chat krqng san phâm, hang hóa theo các tiêu chI 
cüa giài thu&ng chat luqng quôc gia và hot dng hcip pháp tai  Vit Nam It nhât 
03 (ba) näm. 

7. Djch vy sr nghiêp cong th dyng ngán sách nhà nwóv di v&i hot dng 
tiêu ehuân, quy chuân k5S'  thut và hot dng giãi thix&ng chat luçmg quOc gia là 
dich vu su nghiêp cong thuôc linh virc khoa h9c và cong ngh, do dan vj s1r nghip 
cOng th%rc hin, &rçc nha nuâc bâo dam toàn b kinh phi hoc hO tr kinh phi dé 
thuc hin. 

8. Djnh mtc /dnh tE - /c9 thut djch vy str  nghip cong th dyng ngán sách 
nhà nwó'c doi vâi hoat dông tiêu chuân, quy chuân k thut yà hot dng giài 
thuàng chat li.rqng quoc gia (sau day viêt tat là djnh mic kinh tê - /g thuçU,) là mIre 
hao phi can thiêt ye lao dung, may moe, thiêt bj, 4t tii trong mt diêu kin c11 the, 
theo quy trInh thirc hin djch vi tuang 1mg dé hoàn thành mt dan vj san phâm 
(hoc mt khôi krqng cOng viêc nhât dinh) d.t di.rqc các tiêu chI, tiêu chuân do co 
quan có thâm quyên ban hành. 

9. Trong Thông tu nay, các chü vi& tt duâi day duqc hiu nhu sau: 

- Chix viet tat A Nçi dung viet tat 
TCVN Tiêu chun quéc gia 
QCVN Quy chuAn k5 thut quôc gia 
QCDP Quy chun k5 thut dja phuung 
TCQT Tiêu chun quc t 
TCKV Tiêu chun khu virc 
TCNN Tiêu chun nuOc ngoài 

GTCLQG Giài thu&ng cht luçmg quc gia 
HDST Hi dng sa tuyn 
HDQG Hi dng quc gia 

A • - A D,eu 4. Phwrng phap xay di1rng dnh mire kinh te - ky thut 

1. Xây dirng djnh mIre áp diing quy djnh tai  các vn ban quy phm pháp 1u.t 
sau day: 

a) Luât Tiêu chun và Quy chun k thut ngày 29 tháng 6 nàm 2006; Nghj 
djnh s6 127/2007/ND-CP ngày 01 tháng 8 nàm 2007 cüa ChInh phü quy djnh chi 
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ti& thi hành mt s diu cüa Lut Tiêu chu.n và Quy chun k thut; Nghj djnh s 
78/201 8/ND-CP ngày 16 tháng 5 nàm 2018 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so 
diu cüa Nghi dinh s 1 27/2007/NfJ-CP ngày 01 tháng 8 nàm 2007 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut lieu chun và Quy chun k5 thut; 

b) Lut Cht lisqng san ph.m, hang hóa ngày 21 tháng 11 nàm 2007; Nghj 
djnh s 132/2008/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2008 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt thi hành mt s diu cüa Lust  Cht hrçing san phm, hang hóa; Nghj dj.nh s 
74/201 8/ND-CP ngày 15 tháng 5 nam 2018 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so 
diu cüa Nghj djnh s 132/2008/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2008 cüa ChInh 
phü quy dnh chi ti& thi hành mt s6 diu cüa Lut Cht lucing san phm, hang hóa; 

c) Nghj djnh s 204/2004/ND-CP ngày 14 tháng 12 nàm 2004 cüa ChInh 
phü quy djnh v ch t tin krcing di vi can b, cong chrc, viên chüc và 1irc 
hrçTng v€i trang; 

d) Nghi dinh s 38/2019/ND-CP ngày 09 tháng 5 nm 2019 cüa ChInh phü quy 
djiih m1rc krcing co sâ di vài can b, cong chüc, viên chüc và hrc lucing vu trang; 

d) Quy& djnh s6 50/201 7/QD-TTg ngày 31 tháng 12 näm 2017 cüa ThU tuOng 
Chmnh phU quy dinh tiêu chu.n, djnh mUc sU d%ing may móc, thiêt bj; 

e) Thông tu s 11/20211r1-BKHCN ngày 18 tháng 11 nm 2021 cUa B 
truâng B Khoa hçc và Cong ngh quy djnh chi tit xây drng vâ áp diing tiêu chu.n; 

g) Thông tu s 26/2O19iTT-BKHCN ngày 25 tháng 12 nam 2019 cUa B 
truâng Bô Khoa h9c và Cong ngh quy djnh chi tit v xây dirng, thm djnh và ban 
hành quy chun k5 thut; 

h) Thông tix s 27/2019/TT-BK}ICN ngày 26 tháng 12 näm 2019 cUa Bi 
tnthng B Khoa h9c và Cong ngh quy djnh chi ti& thi hãnh mt s diu cUa Nghj 
djnh s 132/2008/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2008 và Nghj djnh so 
74/201 8/ND-CP ngày 15 tháng 5 nam 2018 cUa ChInh phU ye giãi thixông cht 
hrçing quôc gia; 

i) Thông tu s 27/2020/Tl-BTC ngày 17 tháng 4 nám 2020 cUa B tru&ng 
B Tài chInh hu&ng dn quãn 1 và sU diing kinh phi xây dirng tiêu chun quc 
gia vâ quy chun k5' thut; 

k) Thông tu s 40/2017/TT-BIC ngày 28 tháng 4 näm 2017 cUa B tru&ng 
B Tài chinh quy djnh ch d cOng tác phi, ch d chi hi nghj; 

1) Thông tu lien tjch s 55/2015iTTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 nàm 
2015 cUa Bô truàng B Tài chInh và B truâng BQ Khoa hc và Cong ngh huOng 
dk djnh mUc xay drng, phân b dir toán và quy& toán kinh phi dM v&i nhim vii 
khoa h9c và cong ngh có sir diving ngân sách nhà nuc; 
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m) Thông tr s 45/201 8/TF-BTC ngày 07 tháng 5 nm 2018 cüa Bi trithng 
B Tài chinh hir&ng dn ch d quãn 1, tInh hao môn, khu hao tài san Co djnh tai 
co quan, t chüc, &m vi vâ tài san cé, djnh do Nba nuâc giao cho doahh nghip quãn 
1 không tInh thành ph.n vn nba nuóc tai  doanh nghip; 

n) Thông tr lien tjch s 24/2O14IFTLT- BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 näm 
2014 cüa Bô tnr&ng Bô Khoa hçc và Cong ngh vâ B tnthng B Ni vi quy djnh 
ma s vâ tiêu chun chüc danh ngh& nghip vién chtrc chuyên ngành khoa h9c Va 

cong ngh; 

o) Quy& djnh s 22/2007/QD-BKHCN ngày 28 tháng 9 näm 2007 cüa B 
truâng B Khoa h9c và Cong ngh v vic ban hành "Quy ch th chirc và boat dng 
cüa ban k thut tiêu chu.n quc gia". 

2. Xây d1rng djnh müc chua có quy djnh C11 th 

Phrn:ing pháp xay drng djnh müc chua Co vn bàn quy phm pháp 1ut quy 
djnh C11 th thc hin theo quy djnh tai  Diu 10 Thông tu s 21/2O19iTT-BKHCN 
ngày 18 tháng 12 nàm 2019 cüa Bi tnrâng B Khoahçc và Cong ngh quy djnh quy 
trInh xây dirng djnh mire kinh t - k thu.t djch vi sir nghip cong sir diing ngân sách 
nhà nuóc thuc 11th we quãn l nhà nu&c cüa Bc3 Khoa bce và Cong ngh. 

a) Phi.rcmg pháp thong kê tng hqp 

Trén Co sâ s 1iu thng ké h.ng nm hoc trong các k' báo cáO (s 1iu thng 
kê báo dam do tin cay, tinh pháp 1 trong thOi gian 03 (ba) näm lien tçic truâc thOi 
dim xây dijng dlnh mirc kinh t - k5 thut) và dira vào kinh nghim thirc t& 

b) Phrcrng pháp tiêu chuAn 

Trên cci sâ các tiêu chun k thuQ.t, quy dinh  pháp  luat  v th&i gian lao dng, 
ch d nghi ngcii d xay drng djnh mire lao dtng cho ttrng cong vic.. 

Cin cir các tiêu chun k thut, quy djnh pháp lut d xác djnh mire tiêu hao 
d& vâi tfrng cOng vic, xây dirng djnh mire cho thi& bj và vt tu. 

c) Phrnmg pháp phân tIch, thc nghim 

Trin khai các boat  dông kbâo sat, phân tIch, dánh giá, thrc nghim t1rng yu 
t c&r thành djnh mire áp ding cho các cong vic trong xây drng tiêu chu.n, quy 
chun k thut, boat dng giãi thung chit krig quc gia. 

• . A Dieu 5. N9i dung d!nh  mirc kinh te - ky thuit 

1. Ni dung djnh mIre kinh t - k5 thut thrc hin theo quy djnh tai  Diu 14 
Thông trr s6 21/2019iTT-BKHCN, bao gm the djnh mire thành phn nhii sau: 

a) Djnh m&c lao d5ng là mire tiêu hao lao dng cn thit cüa ngu?i lao dng 
theo chuyên môn, ngbip vi d hoàn thành vic thirc hin mOt  djch vi sir nghip 
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cong di vsi xây dimg tiêu chun quc gia; xây dirng quy chun k thut; tham 
gia xay drng tiêu chu.n quc t; ph bin, huàng dn áp diing tiêu chun quc 
gia, quy chu.n k5 thu.t quc gia, tiêu chun quc t, tiêu chun khu virc, tiêu 
chun nuâc ngoài và hoat dng giãi thu&ng chit krçing quc gia theo quy dinh. 

Djnh müc lao dng là thii gian lao dng trirc tip và gián tiOp c.n thit dé san 
xut ra mt san phm ho.c d thirc hin mt buóc cong vic hoc thirc hin mt cOng 
vic ci th và than gian lao dng trong qua trinh kMm tra nghim thu san phm. 

Djnh mi'xc lao = Djnh müc lao dng trirc + Djnh müc lao dng gián 
dng tiép (thirc hin) tiêp (quàn 1, phiic vii) 

- Djnh mrc lao dng trirc tip là thani gian thirc hin xong mt djch vi sir 
nghiêp cong. Mirc hao phi thôi gian lao dng trong djnh müc duqc tIiih bng công; 

- Djnh mrc lao dng gián tip (quãn l, phic vii) quy djnh theo t 1 phn 
tram (%) cüa lao dng trçrc tip. 

Djnh mirc lao dng gián tip (quan l, phiic vi) thirc hin mt djch vi sir 
nghip cong d& vOi xây dirng tiêu chun quc gia; xây d1rng quy chun k5 thu.t; 
tham gia xây dirng tiêu chuân quôc tê; phô biên, hiz&ng dk áp ding tiêu chun 
quôc gia, quy chun k5 thut quc gia, tiêu chun quc t, tiêu chun khu virc, 
tiêu chuân nrn9c ngoài và hoat dng giài thi.r&ng chat krqng quc gia là 10 % (muani 
phân tram) cüa djnh miic lao dng trrc tip. 

b) Djnh mü'c may móc, thiê't bj là th&i gian sir ding cAn thit di vói tirng loai 
may moe, thiêt bj d hoàn thành mt djch vii sir nghip cOng xây dirng tiêu chuAn 
quOc gia; xây drng quy chuân k5 thutt; tham gia xây dirng tiêu chuân quc t; 
phO biên, huàng dn áp d1ing tiêu chuAn quOc gia, quy chuân k thi4t quôc gia, 
tiêu chuân quc t, tiêu chuân nithc ngoài; hoat  dng giãi thu&ng chAt luvng quc 
gia do ca quan có thâm quyên quy djnh, dan vj tinh là Ca. 

c) Dfnh mtc vgt tu' là mire tiêu hao tmg loti nguyen, nhiên vt lieu, vt tu 
can thiêt dê hoàn thành vic thc hin mt djch vi sr nghip cong dat  di.rçc các 
tiêu chi, tiêu chuAn do co quan có thAm quyên ban hành. T' l thu hôi 4t tu ap 
diing Thông tii s 45/2 0 18/TT-BTC và can cir vào thirc t dã thirc hin các 11am 
gall ctây cña ti'rng loai  4t tu tiêu hao cAn thi& d hoàn thành các buóc cOng vic. 

2. Tng djnh mire, áp ding djnh mire 

a) Djnh mire kinh t - k thut djch vii sir nghip cOng sir diing ngân sách nhà 
nuirc di vii hoat  dng xây drng tiêu chuAn quc gia; xây dirng quy chuAn k5 
thut; tham gia xây dirng tiêu chuAn quc t; ph6 bin, huing dn áp diing tiêu 
chu.n quc gia, quy chun k thut qu6c gia, tiêu chun quc t, tiêu chuk khu 
v1c, tiêu chuAn nuic ngoài và hoat  dng giãi thuing chAt lucing quc gia ban 
hành kern theo Thông ttx nay là mirc t,i da các chi phi, tiêu hao các yu t v lao 
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ctng, thi& bj và vt ttx d hoàn thành mt dcin vi san phm hoc mt khi 1ung 

cong vic dt dugc do cci quan có thm quyn quy djnh. 

b) Djnh müc kinh t - k5 thut dch vi sir nghip cong sü ding ngân sách nhà 
rn.râc phiic vii xay drng dir toán và don giá cho djch vi xây dmg tiêu chun qu6c 

gia; xây dmg quy chun k thut; tham gia xây drng tiêu chun quc t; ph bin, 
huóng dn ap ding tiêu chun quc gia, quy chu.n k5 thut quc gia, tiéu chuân 

quc t, tiêu chun khu virc, tiêu chuAn nixóc ngoài và hoat  dng giái thi.r&ng cht 

luçrng quc gia có sCr dung kinh phi theo phucing thüc do nhà nuóc dt hang, giao 

nhim vi si:r ding nguôn ngân sách nhà ntrâc. 

3. Các co quan, th chüc xây dirng tiêu chu.n quc gia; xây dirng quy chun 

k thuat; tham gia xay dmg tiêu chun quc t; ph bin, htrOng dn áp diing tiêu 

chun quic gia, quy chun k5 thut quc gia, tiêu chu.n quc t, tiêu chun khu 

e, tiêu chun nuóc ngoài và hoat  dng giãi thithng ch.t 1ung quc gia, can cü 

vào yêu c.0 k5 thut; diu kin, tInh hInh thrc t cci quan, t chüc, dja bàn d áp 

diing toàn b hoc trng phn djnh müc ban hành kern theo Thông tiz n.y, tth 

tnrmg hçip có quy djnh khác. 

Diu 6. Co' s& xây dirng djnh mfrc kinh t - k5? thut 

Djnh mrc kinh t - k5 thut quy djnh tai  Thông ttr nay xây drng trên cci si 05 

(näm) quy trInh thirc hin djch vçi s%r nghip cOng sir d1ing ngân sách nhà nithc 
tixcing 'trng dã duçic phé duyt, CJi the: 

1. Quy trmnh th%Ic hin djch vi xây dimg tiêu chu.n quôc gia; 

2. Quy trInh thrc hin djch vii xây dimg quy chuãn k5 thut; 

3. Quy trInh thirc hin djch vi tham gia xây dirng tiêu chun quOc tê; 

4. Quy trInh thirc hin djch vii ph bin, hu&ng dn áp dyng tiêu chun quc 

gia, quy chu.n k5 thuât quc gia, tiêu chu.n quc tê, tiêu chuân khu c, tiêu chuân 

nu6c ngoài; 

5. Quy trInh thrc hin djch vii boat dng giâi thuO'ng chit krqng quôc gia. 
.A Dieu 7. To chtrc thtyc hiçn 

1. Tong ciic tnrng Tng ciic Tiêu chun Do hthng Ch.t hrçing có trách nhim 

t chirc huàng dan, ph bin, tuyên truyn, trin khai thrc hin Thông tir nay. 

2. Triràng hqp các van bàn duçc vin dn trong Thông tir nay dixqc sàa dOi, 
b sung hoc thay th thI th%rc hin theo van bàn mói duçic ban hành. 
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Diu 8. Diu khoãn thi hành 

1. Thông tiz nay eó hiu 1irc thi hành k ti'r ngày 01. thang j.'1am 2022. 

2. Các b, ca quan ngang b, ca quan thuc ChInh phU, Uy ban nhân dan 
các tinh, thành ph trçrc thuc Trung uo'ng va the t chüc, cá nhân lien quan có 

trách nhim thi hành Thông tu nay. 

3. Trong qua trInh thuc hin, nu có khó khàn, vuàng m&c, d nghj the ca 
quan, don vj phãn ánh v B( Khoa hçc và Cong ngh d xem xét, giãi quyêt./. 

Noin1:in: . TR1XNG9 
- Thii tuàng, các Phó Thu tiróng ChInh phü; l HU' TRU'(JNG 

- Các B, c quan ngang B, co quan thuc Chmnh PhCi; 
- IJBND các tinh, thânh ph trxe thuc Trung ucmg; 

- Van phông Tng Bi Thu; 
- Van phông Chü tjeh nuàc; 

- VAn phông Qu6c hi; 

- Tàa an nhân dan ti cao; 

- Vin Kim sat nhân dan ti cao; 

- Ci,ic Kim tra vAn bàn QPPL (B Tir pháp); 

- Cong báo VPCP; 
- Cong TTDT BQ KH&CN; 

- Luii: VT, TDC, KHTC, PC. )lthui/' 
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