ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3499 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 01 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tiêu chuẩn
và Quy chuẩn kỹ thuật.

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhận được Công văn số
1713/BKHCN-TĐC ngày 12/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về
việc lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Dự thảo Luật sửa đổi). Sau
khi nghiên cứu, UBND tỉnh Lào Cai cơ bản nhất trí với nội dung và bố cục
của Dự thảo Luật sửa đổi. Tuy nhiên, để hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi,
UBND tỉnh Lào Cai có một số ý kiến góp ý cụ thể như sau:
1. Tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 1, Điều 1 (sửa đổi, bổ sung
khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật) quy định: Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản
7 các khái niệm về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy đảm bảo
thống nhất với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tại khoản 12 Điều 3
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định: Chứng nhận là việc đánh giá
và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch
vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng (gọi là chứng nhận hợp chuẩn) hoặc với
quy chuẩn kỹ thuật (gọi là chứng nhận hợp quy). Như vậy, các khái niệm
về chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy đã được quy định cụ thể
tại khoản 12 Điều 3 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, đề nghị cơ quan
soạn thảo bỏ quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 3 Luật (không thực hiện
sửa đổi, bổ sung).
2. Tại khoản 13, Điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Luật. Tuy
nhiên, Điều 17 Luật có 04 khoản, nội dung dự thảo Luật chưa quy định rõ
nội dung sửa đổi, bổ sung là khoản 1, khoản 2, khoản 3 hay khoản 4, đề
nghị chỉnh sửa đảm bảo rõ ràng, chính xác.
3. Tại Điều 2, tên của Điều: Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ
tại một số điều, khoản, điểm của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Tuy nhiên, nội dung tại khoản 1, khoản 2 của Điều chỉ quy định thay thế
cụm từ và bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 11 mà không có bổ sung và thay thế
từ, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa tên của Điều cho thống
nhất với các nội dung quy định cụ thể.
4. Tại khoản 1, Điều 2 dự thảo quy định: Thay thế từ “chứng nhận”
bằng từ “đánh giá” tại: tên Mục 4 Chương IV, tên Điều 50. Tuy nhiên, qua
rà soát Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, tại Điều 52 Luật quy định
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp nhưng chưa được rà
soát để thay thế cụm từ trong tên gọi, do đó, để đảm bảo tính thống nhất,
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đầy đủ, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa cả tên của Điều 52 Luật;
5. Tại khoản 2, Điều 2 dự thảo: Đề nghị bỏ một từ “khoản” trong câu
“Bãi bỏ điểm b khoản khoản 3 Điều 11” vì bị trùng lặp.
6. Tại khoản 2, Điều 45 quy định “Tổ chức, cá nhân công bố hợp
chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm
quyền” đề nghị sửa thành “Tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố hợp
chuẩn và đăng ký bản công bố hợp chuẩn đến cơ quan nhà nước có thẩm
quyền trước khi đưa sản phẩm, hàng hóa ra lưu thông trên thị trường”.
Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung: Để đảm bảo sản phẩm, hàng hóa
trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp chuẩn phù hợp
với Tiêu chuẩn.
7. Tại khoản 2, Điều 48 “Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải
đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền” đề
nghị sửa thành “Tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố hợp quy và đăng
ký bản công bố hợp quy đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi
đưa sản phẩm, hàng hóa ra lưu thông trên thị trường”.
Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung: Để đảm bảo sản phẩm, hàng hóa
trước khi lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy phù hợp với
Quy chuẩn kỹ thuật.
8. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả trong dự thảo văn bản như:
tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 3, Điều 1 dự thảo Luật quy định: “… vể đo
lường, chất lượng..”; tại gạch đầu dòng thứ 3 khoản 4 Điều 1 quy định: “…
đề án trong điểm quốc gia”
Trên đây là ý kiến góp ý của UBND tỉnh Lào Cai về Dự thảo Luật
sửa đổi, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- Sở KH&CN;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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