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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 3004/STP-

XD&KTVBQPPL ngày 10/8/2021 của Sở Tư pháp về việc đánh giá thực tiễn thi 

hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, Sở Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) đánh giá như sau: 

1. Thống kê các quy định pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh 

có trách nhiệm thuộc thẩm quyền 

Hệ thống pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh, Sở KH&CN có 51 

văn bản, gồm: Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 10 văn bản; Năng lượng nguyên tử, an toàn 

bức xạ  và hạt nhân: 23 văn bản; Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 18 văn 

bản. 

(Có Danh mục văn bản kèm theo ) 

2. Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có 

trách nhiệm 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện áp dụng các văn bản pháp luật 

về thực hành kinh doanh có trách nhiệm đối với các Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ; Năng 

lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 

nhìn chung cơ bản đã được quy định cụ thể, rõ ràng, dễ nghiên cứu và dễ áp dụng; 

đảm bảo tính đồng bộ, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi và phù hợp với tình 

hình thực tiễn. Nên đã tạo điệu kiện thuận lợi môi trường kinh doanh cho các cá 

nhân, tổ chức kinh doanh và cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy định./. 
 

   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 VỀ THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày     /8/2021 của Sở KH&CN) 

 

TT Tên Văn bản 

I  Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ : 10 Văn bản 

1 

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về 

sở hữu công nghiệp  

2 

Luật Sở hữu trí tuệ 29/11/2005; Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) 19/6/2009; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm, luật Sở hữu trí tuệ 

ngày 14/6/2019; 

3 

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp.  

4 

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  

5 

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  

6 

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về 

quyền tác giả, quyền liên quan 

7 
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 

8 

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 năm 02 năm 2007 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 

tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp  

9 

Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 năm 06 năm 2016 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-

BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 

tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 

2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013   
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10 

Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

II Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ  và hạt nhân: 23 văn bản 

1 Luật Năng lượng nguyên tử 03/6/2008 

2 
Nghị định số 70/2010/NĐ-CP  ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà 

máy điện hạt nhân 

3 
Nghị định số 07/2010/NĐ-CP  ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 

4 
Nghị định số 107/2013/NĐ-CP  ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

5 

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP  ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử 

6 

Thông tư số 31/2007/TT – BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi 

đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành 

7 

Thông tư số 15/2010/TT – BKHCN ngày 14/9/2010 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn 

bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép 

8 

Thông tư số 24/2010/TT – BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức 

xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” 

9 
Thông tư số 19/2010/TT – BKHCN ngày 28/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân 

10 
Thông tư số 23/2010/TT – BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 

11 

Thông tư số 27/2010/TT – BKHCN ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng 

lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 

12 

Thông tư số 19/2012/TT – BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ 

nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 

13 

Thông tư số 38/2012/TT – BKHCN ngày 30/11/2011 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt 

nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

14 Thông tư số 23/2012/TT – BKHCN ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ 
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KH&CN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ 

15 

Thông tư số 16/2013/TT – BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và 

cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia" 

16 

Thông tư số 25/2014/TT – BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

17 

Thông tư số 22/2014/TT – BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử 

dụng. 

18 

Thông tư số 34/2014/TT – BKHCN ngày 22/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người 

phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ 

19 

Thông tư số 13/2015/TT – BKHCN ngày 21/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 

12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo 

đảm an ninh nguồn phóng xạ. 

20 
Thông tư số 13/2014/TT – BKHCN ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về bảo đẩm an toàn bức xạ trong y tế 

21 

Thông tư số 06/2016/TT – BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề 

đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 

22 

Thông tư số 28/2015/TT – BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang 

tổng hợp dùng trong y tế 

23 

Thông tư số 287/2016/TT – BKHCN ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

III Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 18 văn bản 

1 

 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/qh13 được quốc hội thông 

qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và luật số 67/2020/qh14 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính; 

2 
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

3 
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

4 

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

5 Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy 

http://www.varans.vn/van-ban/159/13/2015/TT-BKHCN.html
http://www.varans.vn/van-ban/159/13/2015/TT-BKHCN.html
http://www.varans.vn/van-ban/159/13/2015/TT-BKHCN.html
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định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, 

chuyển giao công nghệ; 

6 
Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 

7 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

8 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

9 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa;  

10 

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định 

về kiểm tra chuyên ngành; 

11 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 

hóa; 

12 

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá;  

13 

Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh 

vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường 

14 

Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu;  

15 

Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2018, sửa đổi, bổ 

sung khoản 7, Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng 

trong kinh doanh xăng dầu; 

16 

Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; 

17 

Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhañ 

hàng hóa; 
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18 

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam; 
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