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1. Sử dụng xăng E5 - An toàn, hiệu quả 
và bảo vệ môi trường. 

2. Văn bản đo lường Việt Nam.

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 
ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 
danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

5. Chế độ bồi dưỡng đối với người làm 
nhiệm vụ tiếp công dân,  xử lý đơn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

6. Phần mềm quét mã vạch trên điện 
thoại di động SCAN & CHECK của STAMEQ.

7. Kết quả hoạt động năng suất chất 
lượng năm 2017. 

8. Danh mục Văn bản quy phạm pháp 
luật mới.

9. Danh sách doanh nghiệp công bố hợp 
chuẩn/hợp quy và doanh nghiệp hủy 
bỏ/đình chỉ/khôi phục.

10. Thông báo từ WTO.
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Hiện nay, Xăng sinh học được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, châu Âu. Ở nhiều quốc gia, Chính phủ 
quy định ôtô bắt buộc phải chạy bằng xăng sinh học, như châu Âu đã quy định bắt buộc áp 
dụng xăng E5 (xăng khoáng pha trộn 5% ethanol). Trong khối ASEAN, Philippines và Thái 
Lan là hai quốc gia đi đầu trong việc sử dụng nhiên liệu sinh học.

XĂNG E5 HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CHO ĐỘNG CƠ
Xăng E5 cải thiện tính năng động cơ 

do ethanol có trị số octan cao (109) khi pha 
vào xăng sẽ làm tăng trị số octan và tăng khả 
năng chống kích nổ của nhiên liệu. Hàm 
lượng oxy cao hơn xăng thông dụng cũng 
giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra 
hoàn toàn hơn, tăng công suất và giảm tiêu 
hao nhiên liệu của phương tiện giao thông. 
Bên cạnh việc giảm đáng kể thành phần khí 
CO và HC khi sử dụng Xăng E5, thì khả 
năng tăng tốc của xe cũng tốt hơn đối với 
xăng sinh học E5. Quá trình cháy trong động 
cơ sử dụng xăng sinh học E5 được cải thiện 
nhờ hỗn hợp giữa không khí và nhiên liệu 
đồng đều hơn do khả năng bay hơi tốt của 
xăng sinh học E5.

Viện Cơ khí động lực đã tiến hành 
đánh giá tính năng kỹ thuật ôtô, xe máy sử 

dụng xăng E5. Khi thử nghiệm xăng E5 trên 
ôtô, chúng tôi chọn loại xe Ford Laser Ghia 
1.8 với hệ thống phun xăng điện tử ở các 
chế độ số từ 2-5 với 100% tải và gia tốc từ 
0-100km/h; xe máy là loại Honda Dream, chế 
hòa khí với gia tốc tương tự từ 0-70km/h. Kết 
quả thử nghiệm cho thấy, so với xăng Ron 
92 thông thường, khi sử dụng xăng E5 công 
suất trung bình tăng khoảng 3,31%, ngược 
lại, suất tiêu hao nhiên liệu giảm tới 5,18%. 
Đặc biệt, trung bình hàm lượng phát thải CO 
giảm tới 27,7%, HC giảm 16,23% so với xăng 
RON 92 thông thường. Do quá trình cháy 
được xăng E5 cải thiện nên hàm lượng NOx 
và CO2 có tăng, tuy nhiên lượng CO2 tính 
theo chu kỳ khép kín sẽ giảm do nguồn 
nguyên liệu sử dụng để chế tạo ethanol sẽ 
hấp thụ một phần.
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PGS Phạm Hữu Tuyến - Viện Cơ khí Động lực - Trường ĐH 
Bách Khoa Hà Nội khẳng định “Không có bất cứ ảnh hưởng gì đến 
động cơ, máy móc khi chuyển đổi sử dụng từ xăng truyền thống 
sang xăng sinh học E5”. Theo ông, có thể trộn 2 loại xăng trên theo 
bất kỳ tỷ lệ nào vào bình chứa xăng của xe, bởi xăng sinh học E5 có 
tinh tương thích tốt.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG XĂNG E5
Sử dụng nhiên liệu sinh học góp 

phần đảm bảo an ninh năng lượng: Phát 
triển nhiên liệu sinh học giúp các quốc gia 
chủ động, không bị lệ thuộc vào vấn đề nhập 
khẩu nhiên liệu, đặc biệt với những quốc gia 
không có nguồn dầu mỏ và than đá. Đồng 
thời, kiềm chế sự gia tăng giá dầu, ổn định 
tình hình năng lượng cho thế giới. Việc phát 
triển nhiên liệu sinh học trên cơ sở tận dụng 
các nguồn nguyên liệu sinh khối khổng lồ và 
được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có thể 
tái tạo được sẽ thật sự là một lựa chọn ưu 
tiên trong việc đảm bảo về vấn đề an ninh 
năng lượng cho các quốc gia. Thêm vào đó, 
giá Xăng E5 có giá thành thấp hơn xăng A95 
(hiện xăng E5 có mức giá ưu đãi hơn từ 1.000 
- 1.200 đồng/lít).

Về nguồn cung, đến tháng 01/2018, 
nước ta có 3 nhà máy, hết Quý I/2018 sẽ có 4 
nhà máy cung cấp E100, đáp ứng đủ nhu cầu 
cho thị trường. Hiện tại thị trường nguồn 
cung rất “mở”, các đầu mối kinh doanh E5 
có thể mua từ các nhà máy trong nước hoặc 
nhập khẩu trong khu vực và trên thế giới, 
mức giá tương đương. Thủ tướng Chính phủ 
đã yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính 
phối hợp, xem xét mức thuế rất kỹ, tránh 
hiện tượng độc quyền, thao túng thị trường.

Sử dụng nhiên liệu sinh học góp 
phần bảo vệ môi trường: Mức độ ô nhiễm tại 
các thành phố lớn của Việt Nam đã ở mức 
báo động. Báo cáo triển vọng môi trường 
toàn cầu 4 do Chương trình Môi trường liên 
hợp quốc (UNEP) công bố từ năm 2007 đã 
đánh giá Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
là hai trong số sáu thành phố ô nhiễm nhất 
trên thế giới. Vì vậy, việc sử dụng nhiên liệu 
sinh học pha vào xăng dầu sẽ góp phần giúp 
cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường nhờ 
giảm thiểu việc tạo các loại khí thải có trong 
các nhiên liệu truyền thống như CO, SO2, 
hạt bụi và CO2.

Sử dụng nhiên liệu sinh học 
phát triển kinh tế nông thôn: Cồn sinh học 
trong hỗn hợp nhiên liệu sinh học được sử 
dụng như một chất chứa oxy thay thế cho 
các hợp chất pha vào xăng trước đây như chì 
hay ete. Cồn sinh học được sản xuất từ quá 
trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và các 
phế phẩm nông nghiệp khác. Ethanol ở Việt 
Nam chủ yếu được sản xuất từ sắn được thái 
lát. Các nhà máy ethanol dùng sắn lát làm 
nguyên liệu đầu vào sẽ giúp người trồng sắn 
có đầu ra ổn định. Theo tính toán, mỗi nhà 
máy khi đi vào sản xuất sẽ thu mua ổn định 
cho khoảng 15 nghìn hộ trồng sắn tại các xã 
vùng cao của các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây 
Nguyên và Đông Nam Bộ. Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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Ngày 08/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
đã ký Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về 
việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo 

lường Việt Nam. 
Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đã ban hành 19 Văn bản Kỹ thuật Đo lường 
Việt Nam. Cụ thể, ban hành thay thế 17 quy trình 
kiểm định, thử nghiệm và ban hành mới 02 quy trình 
kiểm định (Quy trình kiểm định máy thở dùng trong 
y tế và quy trình kiểm định máy theo dõi bệnh nhân). 
Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ 
lục kèm theo Quyết định này.

VĂN BẢN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.
Nội dung cụ thể Quyết định số 1782/QĐ-TĐC quý bạn đọc có thể tra cứu, xem tại cổng 

thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: http://www.tcvn.gov.vn.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.
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Ngày 02/12/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 
khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 

ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Tham dự lễ khai giảng có sự hiện diện của ông Hà Minh 
Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, đại diện Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, đại 
diện Trường Cán bộ Thanh tra cùng các học viên đang công 
tác tại các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 
phía Nam.

 Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Tổng cục trưởng Hà 
Minh Hiệp khẳng 
định tầm quan 
trọng của công tác 
thanh tra trong 
việc ngăn ngừa, 
phát hiện và xử lý 
những hành vi vi 
phạm pháp luật.

Thông qua khóa bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp 
cận với nhiều nội dung mới được cập nhật từ các văn bản pháp 
luật, văn bản nghiệp vụ của ngành Thanh tra. Đồng thời được 
hướng dẫn về phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra, 
thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra, chứng cứ trong 
hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nghiệp vụ 
giải quyết khiếu nại hành chính, nghiệp vụ giải quyết tố cáo...

BỒI DƯỠNG 

NGHIỆP VỤ 

THANH TRA 

CHO  NGÀNH 

TIÊU CHUẨN 

ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG
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Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG BỐ 
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 

THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 08/12/2017, Bộ trưởng bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban hành 
Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN 

về việc công bố danh mục sản phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, tại Phụ lục được ban 
hành kèm theo Quyết định bao gồm các 
nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 
tương ứng và văn bản quy phạm pháp 
luật quản lý.

Đối với các danh mục sản phẩm, 
hàng hóa nhập khẩu thuộc Phụ lục nêu 
trên được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 27/2017/TT-BKHCN ngày 

12/12/2012 và Thông tư số 07/2017/TT-
BKHCN ngày 16/6/2017.

Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN 
ngày 08/12/2017 có hiệu lực kể từ ngày 
ký đồng thời huỷ bỏ Quyết định số 1171/
QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
việc công bố Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất 
lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
trước khi thông quan thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết độc giả vui lòng 
tham khảo tại đường dẫn: http://tcvn.
gov.vn/wp-content/uploads/2017/12/
Trang_12_27-2.pdf.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng  - Chi cục TCĐLCL.
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T 
iếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh (tiếp công dân) là công tác quan trọng 
trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các 
cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước 

ta. Làm tốt công tác tiếp công dân là thể hiện bản chất Nhà nước 
của dân, do dân và vì dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân 
với Đảng và Nhà nước. Mặt khác, thông qua công tác tiếp công 
dân giúp cho Đảng và Nhà 
nước tiếp nhận được những 
thông tin phản hồi từ thực 
tế, những vấn đề nảy sinh từ 
cuộc sống, từ đó đề ra những 
chủ trương, quyết sách đúng 
đắn, hợp lòng dân. 

Do vậy, Nhà nước có nhiều quy định để đảm bảo điều kiện 
cho hoạt động tiếp công dân, trong đó có quy định về chế độ bồi 
dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, là cơ sở pháp 
lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực 
hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 07/12/2017, tại kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 
14/2017/NQ-HĐND về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm 
vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ 
tiếp công dân bao gồm các nội dung: quy định cụ thể về Trụ sở 
và địa điểm tiếp công dân, các đối tượng được hưởng chế độ bồi 
dưỡng, nguyên tắc áp dụng chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày 
làm việc với các mức chi được quy định cụ thể phù hợp với thời 
gian tiếp dân thực tế, nguồn kinh phí chi trả đối với từng cơ quan, 
đơn vị. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào dự toán ngân sách được 
giao hàng năm để tổ chức thực hiện.

CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ 

TIẾP CÔNG DÂN,  XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU 
NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
  

Nguồn tin:  Phòng  Kế hoạch Tổ chức - Chi cục TCĐLCL.
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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã xây dựng và đưa vào vận 
hành phần mềm quét mã vạch trên 

điện thoại di động (viết tắt là Scan & Check) 
đáp ứng nhu cầu thực tế của các cơ quan 
chức năng, của người tiêu dùng, của các đơn 
vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt là của hơn 
25 ngàn doanh nghiệp thành viên GS1 Việt 
Nam về xác thực nguồn gốc thông tin chủ sở 
hữu và hàng hóa sử dụng mã số mã vạch.

Scan & Check được sử dụng để quét 
kiểm tra tính hợp pháp của mã số mã vạch 
cũng như thông tin chính hãng về sản phẩm 
trước khi người tiêu dùng ra quyết định mua 
hàng.

Doanh nghiệp tham khảo đường dẫn 
cài đặt Scan & Check trên Android: 

https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.gs1vn.scanandcheck&hl=vi.

Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn

PHẦN MỀM QUÉT MÃ VẠCH TRÊN 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SCAN & CHECK 
CỦA STAMEQ
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KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 

Tính đến ngày 15/12/2017, Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(Chi cục) đã thực hiện một số hoạt 

động liên quan đến lĩnh vực năng suất chất 
lượng như sau:

 Về Dự án “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 
2020” năm 2017 (Dự án 9), Chi cục đã 
hoàn tất nhiệm vụ Điều tra khảo sát nhu 
cầu của doanh nghiệp; nhiệm vụ Giám 
sát các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng 
hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ nâng 
cao năng suất sau hỗ trợ đã ký hợp đồng 
nhưng chưa thanh lý; nhiệm vụ Kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa 
học công nghệ đối với các tổ chức, doanh 
nghiệp đã được hội đồng xét chọn; nhiệm 
vụ Đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt năm 2017, Chi cục đã triển 
khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới 
sáng tạo theo hình thức nhiệm vụ khoa 
học công nghệ. Kết quả đã họp xét chọn 
21 nhiệm vụ khoa học công nghệ cho 14 
đơn vị, đã giải ngân 13 hợp đồng với kinh 
phí 8.073.887.500 đồng. Số doanh nghiệp 
được hỗ trợ về tư vấn là 42 doanh nghiệp. 
Số doanh nghiệp được hỗ trợ về huấn 
luyện là 764 doanh nghiệp. Số lượt người 
được đào tạo là 2.023. 

 Công tác triển khai Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia (GTCLQG): Chi 
cục đã đề xuất lên Hội đồng Quốc gia các 

doanh nghiệp đạt giải năm 2017 gồm 03 
giải Bạc, 03 giải Vàng. Kết quả hiệp y đối 
với các doanh nghiệp được Thủ tướng 
Chính phủ tặng GTCLQG năm 2017 là 
02 giải Vàng, 04 giải Bạc.

Công tác tổ chức các lớp tuyên 
truyền, tập huấn và hợp tác quốc tế về 
xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
tiên tiến, Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia và các công cụ cải tiến năng suất, đổi 
mới sáng tạo, … Chi cục đã tổ chức được 
17 lớp và biên soạn được 15 tài liệu.

 Về ISO điện tử, Chi cục đã hoàn tất 
kiểm tra 32 Ủy ban nhân dân quận huyện 
và các cơ quan chuyên môn và đã kiểm 
tra theo chế độ báo cáo 33 cơ quan đơn vị 
theo Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình 
xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2008 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2017.

Công tác Hỗ trợ và hướng dẫn sử 
dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính 
nhà nước xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 
tiến và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: Chi cục 
đã hướng dẫn cho 56 cơ quan hành chính 
nhà nước của thành phố lập dự toán kinh 
phí với số tiền 4.027.250.000 đồng.

Công tác thực hiện nhiệm vụ chuẩn 
hóa: Chi cục đã xây dựng bộ công cụ hỗ trợ 
thực hiện chuẩn hóa các quy trình thủ tục 
hành chính.

Nguồn tin:  Phòng  Phát triển Năng suất
 - Chi cục TCĐLCL.

KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2017 
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Quyết định số 

46/2017/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Mạng lưới các cơ quan thông báo và 
hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại.

24/11/2017 10/01/2018

2
Thông tư số 

24/2017/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Thông tư quy định định mức tiêu hao 
năng lượng trong sản xuất giấy. 23/11/2017 10/01/2018

3
Thông tư số 

25/2017/TT-BCT của Bộ 
Công Thương

Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá 
nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 
2018.

29/11/2017 01/01/2018

4 46/2017/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông vận tải

Thông tư quy định về an toàn và phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng 
nguy hiểm bằng tàu biển.

27/11/2017 15/01/2018

5

Thông tư số 
34/2017/TT-BTTTT của 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực 
đại của tín hiệu âm thanh trong các chương 
trình truyền hình - QCVN 115:2017/BTTTT.

22/11/2017 01/7/2018

6

Thông tư số 
48/2017/TT-BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời 
tiết - QCVN 64:2017/BTNMT.

20/11/2017 21/5/2018

7
Thông tư số 

278/2017/TT-BQP của 
Bộ Quốc phòng

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ - 
QCVN 03:2017/BQP.

27/10/2017 15/12/2017

8
Thông tư số 

28/2017/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng 
dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 
và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công Thương.

08/12/2017 01/01/2018

9
Thông tư số 

27/2017/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí 
điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

06/12/2017 06/12/2017

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Vữa cho bê tông nhẹ/ 
Keo dán gạch/ Keo Chà 
ron

Công ty Cổ phần Nam 
Việt Úc

120/7 Hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

2
Ống Bê tông cốt thép 
thoát nước/ Cống hộp 
Bê tông cốt thép

Công ty TNHH Xây 
dựng công trình Hùng 
Vương

435-437 Hòa Hảo, Phường 5, Quận 10

3
Thép góc cạnh đều/ 
Thép cán dùng cho kết 
cấu chung

Công ty Cổ phần Thép 
Nhà bè - VNSTEEL

56 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, 
Quận 1

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy - QCVN 2:2008/BKHCN

1 Công ty TNHH SX TM Kỹ thuật Á Châu
38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú

2 Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn 199 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

3 Công ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh
298/17-19 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú 

4 Công ty TNHH TM DV SX Tuấn Nhung
411/7-411/9 Tân Thới Hiệp 21, Khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 
TẠI CHI CỤC (TỪ 16/12/2017 ĐẾN 15/01/2018)
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II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hảo
166 (lầu 1) Chu Văn An, Phường 2, Quận 
6

2 Công ty TNHH SX TM Nhựa Chợ Lớn 8H An Dương Vương, Phường 16, Quận 8

III Thiết bị điện và điện tử - QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 01:2016 QCVN 4:2009/
BKHCN

1
Công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật á 
châu

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú

2 Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn 199 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3

3 Công ty TNHH MTV SX TM DV Hành Sanh
298/17-19 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú 

4 Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa
18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú

5 Hộ kinh doanh Vũ Thảo
224/39/33, Đường 8, Khu phố 6, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

Stt Thông báo số Quốc gia Ngày
 phát hành Hạn góp ý Sản phẩm có liên quan

1 G/TBT/N/ITA/31 Ý 12/01/2018 12/03/2018
Dịch vụ truy cập Internet; phần 
mềm và nội dung kỹ thuật số. 
Thiết bị đầu cuối truyền thông.

2 G/TBT/N/USA 
/1284/Add.2 Mỹ 12/01/2018 12/03/2018 Động cơ ngoài.

3 G/TBT/N/USA 
/1304/Add.1 Mỹ 12/01/2018 12/03/2018 Vật liệu phóng xạ.

4 G/TBT/N/ARG 
/193/Add.4 Argentina 12/01/2018 12/03/2018 Xe cơ giới.

5 G/TBT/N/ARG 
/325/Add.1 Đài Loan 12/01/2018 12/03/2018 Các sản phẩm thực phẩm             

đóng gói sẵn.

6 G/TBT/N/EU/431 European 
Union 15/01/2018 15/3/2018

Fluroxypyr (thuốc trừ sâu hoạt 
chất).

7 G/TBT/N/EU/434 European 
Union 20/01/2018 20/3/2018 Dầu thô (thuốc trừ sâu hoạt 

chất).

8 G/TBT/N/
CAN/507 Canada 21/01/2018 21/3/2018 Các chất phá hủy tầng Ozone 

(ODSs) và hydrofluoro (HFCs).

9 G/TBT/N/USA 
/1305/Add.1 Mỹ 13/11/2017 12/01/2018 Xe buýt trường học.

10 G/TBT/N/USA 
/1315 Mỹ 13/11/2017 12/01/2018

Đồ chơi và các sản phẩm 
chăm sóc trẻ em có chứa chất 
phthalates. 

THÔNG BÁO TỪ WTO



ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TBT 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.300.972 (028) 39.307.206

Số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

http://tbthcm.org.vn tbt.skhcn@tphcm.gov.vn


