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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC  
VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 02/2014/TT-BKHCN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008  
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi Điều 2 

Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”. 

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2008 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện 
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” 
như sau: 

“Điều 2. Mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy, xe gắn máy, xe đạp 
máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự xe mô tô, xe máy, xe gắn 
máy (sau đây gọi tắt là mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy) sản xuất trong 
nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận 
hợp quy, công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN 
ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ”.  
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Điều 2. Điều khoản thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. 
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ 

chức triển khai thực hiện Thông tư này. 
2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Thông tư này./. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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