
 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKHCN-TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2022 

V/v triển khai Nghị định số 

13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 

của Chính phủ 

 

Kính gửi: 

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hoá và Thể thao, 

Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Du lịch, Tài chính; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN Bà Rịa – Vũng Tàu;  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải Quan tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Thực hiện văn bản số 4432/UBND-VP ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 

của Chính phủ,  

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đến 

các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố, như 

sau: 

- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ ban hành 

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 

86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều Luật Đo lường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2022. 

- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc miễn kiểm 

tra nhà nước về chất lượng đối với nguyên liệu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội 

địa, lưu thông trên thị trường; giao trách nhiệm cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực quyết định việc miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các loại hàng 

hóa không nhằm mục đích kinh doanh; bổ sung quy định quản lý nhà nước về 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm quản 

lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; bãi bỏ thủ tục hành chính về sử dụng mã số, mã vạch nước 

ngoài; bãi bỏ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2 nhập khẩu, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và 

triển khai thực hiện theo các nội dung quy định chi tiết tại Nghị định số 

13/2022/NĐ-CP. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
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nghị Quý cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ tổng 

hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Nghị định số Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính 

phủ có đăng tại Website: http://www.most.gov.vn) 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);   

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- Các phòng, đơn vị (t/h); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

 Trần Duy Tâm Thanh 

 

http://www.most.gov.vn/
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