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THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN 
ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn 
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;  

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2007/TT-

BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1 khoản 3 Mục II như sau: 
1.1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 4 Bước 2 của điểm 3.1 như sau: 
“- Cơ quan đầu mối được chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Cơ 
quan đầu mối) tổ chức việc thẩm tra hồ sơ dự thảo TCVN để xem xét tính đầy 
đủ và hợp lệ của hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị 
định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007. 

- Kết quả thẩm tra được lập thành biên bản thẩm tra và kèm theo hồ sơ dự 
thảo TCVN chuyển Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định”. 

1.2. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 6 Bước 2 của điểm 3.1 với nội dung như 
sau: 

“- Tổ chức biên soạn thực hiện: 
+ Yêu cầu Ban soạn thảo TCVN hoàn thiện dự thảo TCVN và hồ sơ trên cơ 

sở biên bản thẩm tra; 
+ Trình Bộ, ngành chủ quản (qua Cơ quan đầu mối) hồ sơ dự thảo TCVN 

đã hoàn thiện để xem xét, quyết định việc chuyển Hồ sơ dự thảo TCVN đến 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để đề nghị thẩm định. Hồ sơ dự thảo 



TCVN đề nghị thẩm định được lập cho một hoặc một số dự thảo TCVN thuộc 
cùng một lĩnh vực tiêu chuẩn.” 

1.3. Sửa đổi, bổ sung bước 4 điểm 3.1 như sau: 
“ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức xem xét kết quả 

thẩm định và thực hiện việc trình công bố TCVN như sau: 
+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả thẩm định 

đến Bộ, ngành đề nghị thẩm định (qua cơ quan đầu mối) để chuyển Tổ chức 
biên soạn hoàn chỉnh dự thảo TCVN theo kết luận của Hội đồng thẩm định; 

+ Tổ chức biên soạn sau khi hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, trình 
Bộ, ngành chủ quản (qua cơ quan đầu mối) hồ sơ dự thảo TCVN để chuyển Bộ 
Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); 

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lập hồ sơ dự thảo TCVN trình 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định trong trường hợp Bộ, ngành không nhất trí với kết quả thẩm định.” 

2. Sửa đổi hai đoạn cuối của điểm 6.2 khoản 6 Mục II như sau: 
“Trường hợp đặc biệt, khi tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở 

chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, ISO 
18000, ISO/IEC 27000,…), ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia được thể hiện tuần tự từ 
trái sang phải như sau: cụm từ viết tắt TCVN, khoảng trống (auto space), cụm từ 
viết tắt tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận, khoảng trống, số hiệu tiêu chuẩn 
quốc tế được chấp nhận, dấu hai chấm (:), năm công bố tiêu chuẩn quốc gia và 
ký hiệu đầy đủ của tiêu chuẩn quốc tế được chấp nhận đặt trong dấu ngoặc đơn.  

Ví dụ: TCVN ISO/IEC 17011:2007 (ISO/IEC 17011:2004) là ký hiệu tiêu 
chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu chuẩn quốc 
tế ISO/IEC 17011:2004 và được công bố năm 2007. 

Khi thể hiện trên trang bìa của tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu trên được thể 
hiện như sau: 

TCVN ISO/IEC 17011:2007 
ISO/IEC 17011:2004”. 

3. Bổ sung Phụ lục V “Yêu cầu cơ bản đối với Tổ chức biên soạn” kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng 
dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. 

Điều 3.  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. 
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông 

tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 



nghệ và Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các 
văn bản mới. 

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này./. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
Trần Việt Thanh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục V 

YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC BIÊN SOẠN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

___________________ 

YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC BIÊN SOẠN 

Tổ chức biên soạn phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây: 

1. Là đơn vị có năng lực của Bộ, ngành và hoạt động trong lĩnh vực chuyên 
ngành tương ứng với lĩnh vực tiêu chuẩn đã được Bộ, ngành xác định.  

2. Có cơ cấu tổ chức và nguồn lực thích hợp để bảo đảm sự ổn định và tính 
liên tục của hoạt động xây dựng dự thảo TCVN cũng như giám sát quá trình xây 
dựng dự thảo TCVN. 

3. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ và năng lực để quản lý và hỗ trợ việc thực 
hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng TCVN theo yêu cầu của Bộ, ngành, 
nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tiêu chuẩn, nghiệp vụ 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong 
lĩnh vực được phân công. 

4. Có quy trình thực hiện việc lập và lưu giữ hồ sơ dự thảo TCVN trong quá 
trình xây dựng dự thảo TCVN.  

5. Cam kết bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc xây dựng TCVN theo 
quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về thực hành 
xây dựng tiêu chuẩn tốt quy định tại Phụ lục 3 của Hiệp định về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại của WTO; thực hiện đúng các quy trình xây dựng TCVN 
theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 21/2007/TT-
BKHCN và Thông tư này./. 
 

 

 


