
1. Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương.

2. Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 
12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

3. Các văn bản liên quan về nhiên liệu sinh học.

4. Triển khai một số nội dung liên quan công tác thu, chi 
ngân sách nhà nước.
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Chúc mừng

Ngày Quốc tế 
Phụ nữ
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5. Nội dung quan trọng tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

6. Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với 
người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

7.Hội thảo Phát triển Nguồn Nhân lực thúc đẩy hoạt động 
năng suất và chất lượng tại Doanh nghiệp.

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

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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Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi 
một số Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, lĩnh vực xăng dầu: Bãi bỏ, 
sửa đổi một số Điều, Khoản của Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Khoản 1 Điều 
7 được sửa đổi: Doanh nghiệp được thành lập 
theo quy định của pháp luật”. Khoản 2 Điều 27 
được sửa đổi: “Có cầu cảng chuyên dụng nằm 
trong hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, có 
kho chứa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng 

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra  - Chi cục TCĐLCL.

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN 

ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC 

sở hữu, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quy 
định”. Điểm i khoản 1 Điều 40 được sửa đổi: 
“Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, ngành có liên quan xây dựng Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất 
trong cả nước” và bãi bỏ Điều 5, khoản 6 Điều 
7, Điều 10, khoản 1 Điều 24 và khoản 4, khoản 
5 Điều 41 và một số nội dung tại Điều 7.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 
ngày ký ban hành.

Nội dung cụ thể Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP quý bạn đọc có thể tra cứu, 
xem tại cổng thông tin điện tử Chính phủ: 
http://www.chinhphu.vn.

PHẠM VI QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA 

BỘ CÔNG THƯƠNG
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Ngày 28/9/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 
12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên 
thị trường.

Theo đó, một số nội dung được sửa đổi cơ bản như:

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Quý bạn đọc quan tâm, có thể xem thông tin chi tiết Thông tư số 12/2017/

TT-BKHCN trên các trang thông tin điện tử.

THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BKHCN 
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 

SỐ 26/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC 

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Nội dung kiểm tra nhãn hàng hóa bổ sung thêm mã số, mã vạch được in 
trên nhãn hàng hóa.

Việc thử nghiệm mẫu sẽ được tiến hành thử nghiệm tại các tổ chức cấp 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hoặc được cơ quan có 
thẩm quyền chỉ định để thử nghiệm.

Đối với việc xử lý kết quả kiểm tra, Thông tư quy định chi tiết và cụ 
thể hơn về quyền và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra, cơ quan có thẩm 
quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan khi tiến hành xử lý kết quả kiểm tra.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra  - Chi cục TCĐLCL.
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Với mục đích cung cấp đầy đủ các 
thông tin liên quan về quy định cũng 
như lộ trình sử dụng xăng sinh học 

qua đó giúp cho việc nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ 
chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về 
việc sử dụng nhiên liệu sinh học, góp phần bảo 
đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần 
sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi 
trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết 
của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm 
khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền 
vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng lập danh mục các văn 
bản liên quan về nhiên liệu sinh học.

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 

VỀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Quyết định số 

177/2007/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt “Đề án phát triển nhiên 
liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 
năm 2025”.

20/11/2007 12/12/2007

2
Quyết định số 

53/2012/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc ban hành lộ trình áp dụng 
tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên 
liệu truyền thống.

22/11/2012 15/01/2013

3
Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ

Về kinh doanh xăng dầu. 03/9/2014 01/11/2014

4
Nghị định số

 08/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ

Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

15/01/2018 15/01/2018

5

Thông tư liên tịch số 
147/2009/TTLT-BTC-
BCT của Bộ Tài chính 

- Bộ Công thương

Thông tư liên tịch quy định chế độ quản lý, 
sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực 
hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học.

21/7/2009 04/9/2009

NHIÊN LIỆU 
SINH HỌC
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6
Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của  
Bộ Công Thương

Thông tư quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 
9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu.

24/10/2014 01/11/2014

7
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

8

Thông tư số 
15/2015/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN quy định về 
đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng 
dầu.

25/8/2015 01/4/2016

9
Thông tư số 

43/2015/TT-BCT của  
Bộ Công Thương

Thông tư quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu 
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. 08/12/2015 01/5/2016

10
Thông tư số 

11/2013/TT-BCT của  
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. 18/6/2013 01/8/2013

11
Thông tư số 

48/2014/TT-BCT của  
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong 
tồn trữ và phân phối xăng sinh học E10 tại 
cửa hàng xăng dầu - QCVN 02:2014/BCT.

05/12/2014 20/02/2015

12
Thông tư số 

51/2014/TT-BCT của  
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện 
sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển 
etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10 tại kho 
xăng dầu - QCVN 03:2014/BCT.

15/12/2014 28/01/2015

13
Thông tư số 

47/2015/TT-BCT của  
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 
trên mặt nước - QCVN 10:2015/BCT.

11/12/2015 01/7/2016

14

Thông tư số 
22/2015/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Thông tư về việc ban hành và thực hiện 
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên 
liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” - QCVN 
1:2015/BKHCN.

11/11/2015 01/01/2016

15

Thông tư số 
04/2017/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Thông tư “Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/
BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 
học.

22/5/2017 01/7/2017

Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

Nguồn tin:  Điểm TBT-HCM.
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Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức - Chi cục TCĐLCL.

THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM CHỐT SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ 

kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Theo đó, thời điểm chốt 
số liệu báo cáo tài chính tháng, năm là ngày 05 của tháng tiếp theo (lấy theo ngày kết sổ); quy định 
hiện hành tại Thông tư 08/2013/TT-BTC là ngày 10 của tháng tiếp theo.

Thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm được chia 
làm 2 giai đoạn:

- Chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau 
(lấy theo ngày kết sổ); quy định hiện hành tại Thông tư 08/2013 là lấy đến hết ngày 15/3 năm sau.

- Chốt số liệu quyết toán lần cuối cùng: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau (lấy theo 
ngày kết sổ).

Thông tư 77/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2017 và thay thế cho 
Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.

VIỆC HẠCH TOÁN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGÀY 01/01/2018
Ngày 21/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 324/2016/TT-BTC  Quy định Hệ 

thống Mục lục ngân sách nhà nước, thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 và 
các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung được thực hiện thống nhất từ năm ngân sách 2018.

Để hướng dẫn, thực hiện MLNS từ năm 2018, 
Bộ Tài chính cũng đã ban hành công văn 7078/
BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của mục lục NSNN; công văn 
17809/BTC-KBNN ngày 29/12/2017 về việc hướng 
dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục 
NSNN mới (trong đó có danh mục ánh xạ chuyển 
đổi Chương; Loại, Khoản; Mục, tiểu mục). Các đơn 
vị chủ động nghiên cứu để thực hiện đúng quy định.

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN CÔNG 
TÁC THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH 
CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 02/02/2018 Chính phủ ban hành 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 
38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi 
tiết thi hành một về một số điều của Luật an 
toàn thực phẩm và bãi bỏ Chương II Thông tư 
liên tịch số 12/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-
BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp 
trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Nghị định có nội dung quan trọng như 
sau:

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 
được tự công bố sản phẩm trên phương tiện 
thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của 
mình hoặc niêm yết tại trụ sở thay vì phải Công 
bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an 
toàn thực phẩm như hiện nay.

Cụ thể, sản phẩm được tự công bố gồm: 
thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ 

gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; 
dụng cụ chứa đựng thực phẩm; vật liệu bao gói 
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trừ:

- Nhóm sản phẩm được miễn thủ tục tự 
công bố: sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập 
khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất 
khẩu hoặc phục vụ sản xuất nội bộ (không tiêu 
thụ trong nước); 

- Nhóm sản phẩm phải làm thủ tục đăng 
ký bản công bố sản phẩm:

+ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực 
phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 
chế độ ăn đặc biệt;

+ Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuổi;

+ Phụ gia hỗn hợp có công dụng mới, 
phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục 
được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng 
sử dụng theo quy định của Bộ Y Tế.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực 
từ ngày 02/02/2018.

Nguồn tin:  Điểm  TBT-HCM.
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Đây là yêu cầu của Thủ tướng tại Chỉ 
thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 
về việc đẩy mạnh triển khai các giải 

pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt 
buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, 
xe gắn máy, xe đạp điện.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa 
học và Công nghệ tiếp tục rà soát, đánh giá và 
hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm 
quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm, nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra, giám sát chất lượng 
sản phẩm đối với hoạt động sản xuất mũ bảo 
hiểm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm và thông 
báo rộng rãi, thường xuyên trên các phương 
tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất mũ 
bảo hiểm đạt và không đạt Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia. Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn 
chất lượng mũ bảo hiểm tiệm cận tiêu chuẩn 
quốc tế, xác định rõ lộ trình thực hiện, đặc biệt 

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng - Chi cục TCĐLCL.

là nâng cao khả năng nhận biết và khả năng 
truy xuất nguồn gốc mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức thực hiện bắt buộc quy 
định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh 
viên; đặc biệt là học sinh từ 06 tuổi trở lên 
được người lớn chở đến trường bằng mô tô, xe 
gắn máy, xe đạp điện.

Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm phụ 
huynh chở con, em đến trường không đội mũ 
bảo hiểm; đối với học sinh, sinh viên vi phạm, 
hàng tháng, quý thông báo đến các trường học 
trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở. 

Các bộ, ngành khác có liên quan cũng 
thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng để đến 
năm 2020 nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn 
đối với người lớn là 95% và trẻ em là 80%. 

Quý bạn đọc quan tâm, có thể xem thông 
tin chi tiết Chỉ thị 04/CT-TTg  trên các trang 
thông tin điện tử.

ĐẨY MẠNH VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ĐỘI 

MŨ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP ĐIỆN
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Ngày 09/12/2017, Chi cục có tham dự 
Hội thảo Phát triển Nguồn nhân lực 
thúc đẩy hoạt động năng suất và chất 

lượng tại Doanh nghiệp tại Khách sạn Oscar 
Sài gòn do Viện Năng suất Việt Nam tổ chức.

Hội thảo đã có mặt của các diễn giả 
Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Năng suất 
Việt Nam, Bà Vũ Hồng Dân, Trưởng phòng tư 
vấn cải tiến năng suất, Viện Năng suất Việt 
Nam.

Trọng tâm của Hội thảo là Tọa đàm và 
Thảo luận mở giữa các đại biểu và khách mời. 
Khách mời của buổi Tọa đàm gồm Ông Đỗ 
Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ 
khí- Điện TPHCM, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Công ty cơ khí Duy Khanh; Bà Huỳnh 
Thị Thu Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Đầu 
tư Tư vấn Đào tạo Nhân Khang; Ông Nguyễn 
Minh Hiếu, QMR- Đại diện lãnh đạo chất 

lượng Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam 
(CADIVI); Bà Nông Vương Phi, Giám đốc 
Công ty Tư vấn và Đào tạo Nhân sự Phi&P, 
nguyên Giám đốc Nhân sự tại Công ty CP kỹ 
nghệ lạnh SEAREFICO, Trưởng phòng nhân 
sự Công ty Dây và Cáp SACOM.   

Các khách mời đã chia sẻ những câu 
hỏi liên quan đến nội dung: Khó khăn, thách 
thức của doanh nghiệp trong phát triển nguồn 
nhân lực thúc đẩy hoạt động năng suất và chất 
lượng; những bài học và kinh nghiệm thành 
công thất bại. 

Với những chia sẻ của các khách mời, 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng 
có thêm kinh nghiệm để tổ chức triển khai việc 
xây dựng mạng lưới các tổ chức, cá nhân hoạt 
động về năng suất chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa theo Dự án nâng cao năng suất chất lượng 
của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 
NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất - Chi cục TCĐLCL.
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP
 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai 
thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 
doanh vật liệu xây dựng; quản lý công 
trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 
động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử 
dụng nhà và công sở.

27/11/2017 15/01/2018

2
Thông tư số 

29/2017/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa 
lỏng mini.

20/12/2017 01/01/2019

3
Thông tư số 

31/2017/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về an toàn trong khai thác quặng 
hầm lò.

28/12/2017 01/7/2018

4
Thông tư số 

32/2017/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật hóa chất 
và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 
09 /10/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật hóa chất.

28/12/2017 28/12/2017

5
Thông tư số 

33/2017/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Thông tư sửa đổi, bổ sung mã số HS trong 
Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 
số 29/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Công Thương.

28/12/2017 01/01/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
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Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

6
Thông tư số 

46/2017/TT-BYT 
của Bộ Y tế

Thông tư quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP 
ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý 
trang thiết bị y tế.

15/12/2017 01/02/2018

7

Thông tư số 
27/2017/TT-BNNPTNT 

của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT về 
hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn 
thực phẩm muối nhập khẩu.

25/12/2017 15/02/2018

8

Thông tư số 
28/2017/TT-BNNPTNT 

của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn

Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.

25/12/2017 07/02/2018

9

Thông tư số 
29/2017/TT-BNNPTNT 

của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên 
liệu - QCVN 01-186:2017/BNNPTNT

29/12/2017 01/7/2018

10

Thông tư số 
33/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - Điểm 
- QCVN 53:2017/BTTTT

22/11/2017 01/7/2018

11

Quyết định số 
3482/QĐ-BKHCN 

của Bộ Khoa học và 
Công nghệ

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

08/12/2017 08/12/2017
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1

Ống nhựa gân 
xoắn HDPE 
dùng cho bảo 
vệ cáp.

Công ty Cổ phần An Đạt 
Phát Sài Gòn

122 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, quận Tân Bình

2

Ống uốn và 
ống cứng bằng 
PVC dùng cho 
quản lý cáp.

Công ty Cổ phần  Dây cáp 
điện Việt Nam

70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

3
Sơn Polyuretan 
- Sơn gỗ Lego

Công ty TNHH CANGO
Tầng 5, tòa nhà Songdo số 62A, Đường Phạm 
Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học- QCVN 1:2015/BKHCN

1
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty 
TNHH Một thành viên (PV Oil)

Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

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

1
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển 
công nghệ Sơn Tùng

152 đường DC 11, phường Sơn Kỳ, quận Tân 
Phú

2 Hộ Kinh Doanh Đoàn Văn Hùng
92A, Nhuận Đức, Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, 
huyện Củ Chi 

3
Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất 
Huỳnh Khang Thịnh

40D/13B Hòa Bình, Phường 5, Quận 11

4
Công ty TNHH Sản xuất Mũ bảo hiểm 
Lino

F3/15E, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh

5
Công ty TNHH SX TM Nhựa Chí Thành 
V.N

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân

6
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch 
vụ và Xuất nhập khẩu Hùng Hậu

69A Trương Phước Phan, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 
TẠI CHI CỤC (TỪ 16/01/2018 ĐẾN 15/02/2018)
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III Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại LHT
62, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường ĐaKao, 
Quận 1

3 Hộ kinh doanh Ưu Mỹ 448/4, Đường Tân Phước, Phường 6, Quận 11

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

1 Công ty TNHH KD Tổng hợp Ân Lâm 61, Đường Xuân Hồng, Phường 12, quận Tân 
Bình

2 Công ty Cổ phần Điện tử ASANZO Việt 
Nam

Lô B14/1, Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân

3 Hộ kinh doanh Trường Hải 20 Đường 31, Phường 10, Quận 6

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ 
ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (TỪ 16/01/2018 ĐẾN 15/02/2018)

Stt Yêu cầu 
thông báo Tên doanh nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, 

kiểu, loại
Nhãn 
hiệu

1

Hủy bỏ hiệu lực 
kết quả tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp 
quy từ 16/01/2018

Công ty TNHH Sản 
xuất Thương mại Xuất 
nhập khẩu Ỷ Thiên

97/1095Q Dương 
Quảng Hàm, 
Phường 17, quận 
Gò Vấp

Bếp hồng ngoại; 
Bếp nướng lẩu 
điện; Ấm đun 
nước điện. Kiểu 
loại 86-HA; 68-
HA; 39-HA

HAYASA

2

Khôi phục hiệu lực 

kết quả tiếp nhận hồ 

sơ công bố hợp quy 

từ 19/01/2018

Công ty TNHH Một 

thành viên Kim Ngọc Tài

109D/40D1 Lạc 

Long Quân, 

Phường 3, Quận 11

- Mũ bảo hiểm 

Kiểu KT5, KT6, 

KT11 Loại mũ che 

nửa đầu, không có 

kính chắn gió, cỡ 

lớn.

KINOTA

3

Hủy bỏ hiệu lực kết 

quả tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy từ 

16/01/2018

Chi nhánh Phương Nam 

Công ty TNHH Một 

thành viên 19-5 – Bộ 

Công An 

(Hủy bỏ)

125 Kha Vạn Cân, 

phường Linh Tây, 

quận Thủ Đức

- Mũ bảo hiểm 

Kiểu CA-02, CA-

03, CA-04 Loại 

Mũ che nửa đầu, 

không có kính 

chắn gió, cỡ lớn;

- Mũ bảo hiểm 

Kiểu CA-05 Loại 

Mũ che nửa đầu, 

không có kính 

chắn gió, cỡ trung.

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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Stt Thông báo số Quốc gia Ngày
 phát hành Hạn góp ý Sản phẩm có liên quan

1 G/TBT/N/ 
CAN/542 Canada 05/02/2018 07/03/2018 Thông tin vô tuyến.

2 G/TBT/N/ 
GBR/30  Mỹ 05/02/2018 07/03/2018 Các sản phẩm chăm sóc cá 

nhân có chứa microbeads.

3 G/TBT/N/ 
TZA/128 Tanzania 05/02/2018 07/03/2018 Thịt, sản phẩm thịt và các sản 

phẩm động vật khác.

4 G/TBT/N/ 
UGA/808 Uganda 05/02/2018 07/03/2018 Bột nở.

5 G/TBT/N/ 
USA/1256/Corr.3 Mỹ 05/02/2018 07/03/2018 Hệ thống quan trắc bay.

6 G/TBT/N/ 
MEX/390 Mexico 06/02/2018 08/03/2018 Sữa chua.

7 G/TBT/N/ 
MEX/391 Mexico 06/02/2018 08/03/2018 Sữa bột hoặc sữa khô.

8 G/TBT/N/ 
PHL/196/Rev.1 Philippines 06/02/2018 08/03/2018 Thiết bị điện trong nước nói 

chung.

9 G/TBT/N/ EU/541 Liên minh 
châu Âu 08/02/2018 10/03/2018 Thiết bị điện và điện tử.

10 G/TBT/N/ 
MEX/365/Add.1 Mexico 08/02/2018 10/03/2018 Thiết bị chống oxy hoá.

11 G/TBT/N/ 
USA/1315/Add.1 Mỹ 05/02/2018 07/03/2018

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

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

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


