Dự thảo

CHÍNH PHỦ
Số:

/2021/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP,
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm
2007;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số
86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
về truy xuất nguồn gốc.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Sửa đổi, bổ sung điểm k khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số
132/2008/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) như sau:
“k) Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho nước ngoài, để sản
xuất hàng xuất khẩu; nguyên liệu để sản xuất hàng hóa trong trường hợp hàng
hóa đã được quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn
kỹ thuật địa phương tương ứng”.
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2. Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ quy định miễn kiểm tra đối với hàng hóa
nhập khẩu là các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh (loại
hình phi mậu dịch) theo quy định của pháp luật quy định tại điểm p khoản 7
Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều
1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP):
Phương án 1: Kiến nghị giao Bộ Tài chính quy định cụ thể nội dung này.
Phương án 2: Trường hợp không ban hành được quy định này thì kiến
nghị bãi bỏ quy định miễn kiểm tra đối với các loại hàng hóa khác không
nhằm mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch).
3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
4. Bãi bỏ Điều 19d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
5. Bãi bỏ Mẫu số 15, Mẫu số 16, Mẫu số 17, Mẫu số 18 Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
6. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐCP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP
như sau:
“d) Bộ Xây dựng:
- Công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở;
- Vật liệu xây dựng;
- Kiến trúc, quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng,
quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dụng điểm dân cư nông thôn, quy
hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch
xây dựng các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng;
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ
cao;
- Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh
lao độngthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an
toàn, vệ sinh lao động;
- Công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời thuộc phạm vi quản lý nhà
nước theo quy định hiện hành;
- Dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng.”
7. Sửa đổi điểm l khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“l) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Trang thiết bị luyện tập, thi đấu
của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao.”
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8. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 32 Nghị định số
132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số
74/2018/NĐ-CP như sau:
“m) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tiền tệ, kim loại quý và đá quý,
hoạt động ngân hàng, các thiết bị chuyên dùng cho ngân hàng.”
9. Sửa đổi điểm g khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trang thiết bị luyện tập, thi đấu
của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao.”
10. Bổ sung điểm h khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“h) Bộ Xây dựng: Công trình thể thao và quảng cáo ngoài trời thuộc
phạm vi quản lý nhà nước theo quy định hiện hành.”
11. Bổ sung điểm i khoản 3 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP như sau:
“i) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Kim loại quý và đá quý.”
Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19
tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Đo lường.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
Bổ sung Mục 8 Chương II “Quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm,
hàng hóa” và bổ sung Điều 19đ trong Mục 8 như sau:
“Mục 8
QUẢN LÝ VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 19đ. Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm,
hàng hóa
1. Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà
nước về truy xuất nguồn gốc bảo đảm nâng cao năng lực kỹ thuật cho việc truy
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, hàng hóa
chủ lực, phát triển kinh tế-xã hội của các bộ, ngành, địa phương.
2. Các bộ, ngành phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai,
thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh
vực được phân công quản lý.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với
các bộ, cơ quan triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
tại địa phương”.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

tháng

năm 2021.
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2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị
trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

