Ngày 09/11/2018, Chính ph ban hành Ngh nh 154/2018/N-CP sa i, b sung, bãi b mt s quy nh v iu
kin u t, kinh doanh trong lnh vc qun lý nhà nc ca B Khoa hc và Công ngh và mt s quy nh kim tra
chuyên ngành vi nhiu ni dung sa i, b sung, bãi b áng chú ý nh:
- Bãi b Ngh nh 87/2016/N-CP v iu kin kinh doanh m bo him cho ngi i mô tô, xe máy.
- Sa i Ngh nh 105/2006/N-CP ngày 22/9/2006 quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut S hu
trí tu. Theo ó, quy nh t chc giám nh s hu trí tu ch c phép hot ng khi có ít nht mt giám nh viên s hu
trí tu, b các iu kin:
+ Có tr s, trang thit b, phng tin làm vic;
+ Có ngun c s d liu thông tin cn thit thc hin hot ng giám nh.
- Ngoài ra, các quy nh liên quan n lnh vc tiêu chun, o lng, cht lng nh Ngh nh 105/2016/N-CP quy
nh iu kin hot ng ca t chc kim nh, hiu chun, th nghim phng tin o, Ngh nh 107/2016/N-CP quy nh v iu
kin kinh doanh dch v ánh giá s phù hp, Ngh nh 132/2008/N-CP quy nh chi tit thi hành mt s iu ca
Lut cht lng, sn phm, hàng hóa cng c sa i, b sung nhiu ni dung.
áng chú ý là quy nh: Hàng hóa nhp khu có cùng tên gi, công dng, nhãn hiu… ca cùng mt c s sn
xut, do cùng mt ngi nhp khu, sau 03 ln nhp khu liên tip, có kt qu ánh giá phù hp quy chun k thut
quc gia c c quan kim tra có vn bn xác nhn min kim tra nhà nc v cht lng trong thi gian 02 nm.
Ngh nh này c ban hành ngày 09/11/2018, có hiu lc cùng ngày. Ti vn bn ti ây

