
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 

2  0  1  8

59
THÁNG 05



10

11

13

16

9

8

6

5

4

3

2

1Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 
formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 

từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may.

Chuyên đề Thanh tra Khoa học Công nghệ  
năm 2018.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp 
và làm việc với Viện tiêu chuẩn Đức về dự án 

hợp tác tăng cường hệ thống thông tin tiêu chuẩn. 

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Việt Nam - Singapore: Tăng cường hợp tác trong 
lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

Tăng cường năng lực kiểm tra và giám sát hàng 
hóa lưu thông trên thị trường. 

Cập nhật mới danh mục sản phẩm hàng hóa 
nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Chính phủ ban hành nghị định quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Khoa học 
và Công nghệ ở top đầu

BẢN TIN 
TBT-HCM

SỐ 59

TRONG SỐ NÀY

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

Danh sách doanh nghiệp công bố hợp chuẩn/
hợp quy và doanh nghiệp hủy bỏ/đình chỉ/

khôi phục.

Thông báo từ WTO.
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Ngày 23/10/2017, Bộ Công Thương ban hành 
Thông tư số 21/2017/TT-BCT về Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 

formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may với một số nội dung 
chính như:

- Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm 
dệt may không được vượt quá các giá trị sau:

+ 30 mg/kg với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 36 
tháng tuổi;

+ 75 mg/kg với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da;
+ 300 mg/kg cho sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp 

với da.
- Mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ 

thuốc nhuộm azo không vượt quá 30 mg/kg.
- Các hình thức công bố hợp quy.
- Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.
Ngày 26/4/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông 

tư số 07/2018/TT-BCT về Sửa đổi Thông tư số 21/2017/
TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn 
hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, qua đó dời hiệu 
lực thi hành Thông tư này từ ngày 01/5/2018 sang ngày 
01/01/2019.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN 
FORMALDEHYT VÀ CÁC 

AMIN THƠM CHUYỂN HÓA 
TỪ THUỐC NHỘM AZO 

TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Nguồn tin:  Điểm  TBT-HCM.
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Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, 
chương trình thanh tra chuyên đề năm 

2018 sẽ được triển khai từ tháng 6 cho đến hết 
năm. Theo đó, Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh thanh 
tra lĩnh vực xăng dầu. 

Theo ông Chương Hồng Dương, Chánh 
Thanh tra Bộ KH&CN, với trách nhiệm là cơ 
quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng 
đối với nhóm hàng hóa xăng dầu trong sản xuất, 
nhập khẩu, sang chiết, buôn bán, Bộ KH&CN sẽ 
tiến hành đợt thanh tra chuyên đề chất lượng xăng 
dầu. Ngoài ra, Bộ KHCN sẽ tiến hành thanh tra 
2 nội dung về mã số mã vạch liên quan đến chất 
lượng hàng hóa và thanh tra các dự án chương 
trình nông thôn miền núi.

Ông Dương cũng cho biết, thanh tra bộ đã 
đề xuất với lãnh đạo bộ thực hiện chương trình 
thanh tra chuyên đề vào 3 nội dung: Vấn đề chất 
lượng xăng dầu là xuất phát từ việc buôn lậu 

xăng dầu đã nổi lên ở một số các tỉnh, đặc biệt là 
khu vực miền Trung; vấn đề mã số hóa vạch liên 
quan đến chất lượng hàng hóa; một số dự án của 
chương trình nông thông miền núi mà cơ quan 
công an đã vào cuộc, xử lý một số sai phạm, một 
số cán bộ công chức trong quá trình thực hiện dự 
án đã vi phạm.

Hiện nay, Thanh tra Bộ đang xây dựng 
đề cương nội dung để các địa phương tự thanh 
tra. Bộ KH&CN sẽ tổng hợp báo cáo từ các địa 
phương, qua đó xem những bất cập trong thực 
tiễn để kiến nghị xử lý về vi phạm pháp luật, cơ 
chế chính sách. Đối với những địa phương gặp 
khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ, Bộ sẽ phối 
hợp cùng tiến hành thanh tra.

 Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng (Bộ KH&CN), tình hình buôn lậu và gian 
lận thương mại về xăng đang nổi lên ở một số 
t ỉ n h , 

thành phố như Nghệ An, Bắc 
Giang, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Cần Thơ… Hiện tượng gian lận thương 
mại xảy ra tại một số địa phương có liên quan 
việc bán xăng pha dung môi khiến xăng kém chất 
lượng. Để ngăn ngừa tình trạng trên, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có kế hoạch 
phối hợp với các địa phương để giám sát, lấy 
mẫu của các công ty, tổ chức kinh doanh xăng 
dầu để kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.

CHUYÊN ĐỀ THANH TRA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
NĂM 2018
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Trong khuôn khổ Dự án hợp tác tăng 
cường hệ thống thông tin tiêu chuẩn 
giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng (STAMEQ) và Viện Tiêu chuẩn của 
Đức (DIN) thực hiện từ năm 2017 đến 2019, 
sáng ngày 07/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã có buổi tiếp và làm việc 
với chuyên gia của DIN.

Tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Nam 
Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, đại diện Vụ Hợp 
tác Quốc tế, Vụ Tiêu chuẩn, Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt Nam và Trung tâm Thông tin. 
Về phía chuyên gia DIN có bà Maria Albert - 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 
LƯỢNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN TIÊU 

CHUẨN ĐỨC VỀ DỰ ÁN HỢP TÁC TĂNG CƯỜNG 
HỆ THỐNG THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

Giám đốc Dự án và bà Siglinde Kaiser - Điều 
phối viên Dự án.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao 
đổi về chương trình của dự án với mục tiêu phát 
triển hệ thống thông tin tiêu chuẩn tại Tổng cục, 
củng cố vị trí là nhà cung cấp thông tin về các 
tiêu chuẩn cho các tổ chức tiêu chuẩn của các 
quốc gia khác và cho các tổ chức, doanh nghiệp, 
hiệp hội trong nước nhằm thúc đẩy quá trình ng-
hiên cứu, áp dụng các thông tin tiêu chuẩn phục 
vụ cho sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các 
mặt hàng của Việt Nam ra thị trường quốc tế 
được thuận lợi hơn.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Thông tin đã 
phối hợp với các chuyên gia DIN tổ chức cuộc 
họp với khách hàng về “Tiêu chuẩn hóa, thông 
tin tiêu chuẩn và các dịch vụ liên quan - Cơ hội 
và thách thức” với mục đích chia sẻ với khách 
hàng về việc quản lý, khai thác thông tin tiêu 
chuẩn và nắm bắt những ý kiến của khách hàng 
về các nguồn thông tin họ đang mong muốn tìm 
kiếm để hỗ trợ họ một cách khoa học và thuận 
tiện nhất.

Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn.
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KIỂM TRA VIỆC 
XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, 
DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) 
THEO TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA 

Thực hiện Quyết định số 1335/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra 

việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, Đoàn kiểm 

tra do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Sở 

Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ kiểm tra các 

cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành 

phố là 63 đơn vị (bao gồm kiểm tra thực tế tại trụ sở 

cơ quan là 30 đơn vị, theo chế độ báo cáo là 33 đơn 

vị) từ ngày 22/5/2018.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá 

khách quan, toàn diện kết quả thực hiện việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các Sở, 

ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và 

phường, xã, thị trấn. Đồng thời thông qua việc kiểm 

tra thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc việc 

công bố HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001 tại Ủy ban nhân dân dân các phường, xã, 

thị trấn, góp phần nâng cao điểm Chỉ số cải cách 

hành chính của Thành phố.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở Khoa học và 

Công nghệ sẽ tổng hợp, báo cáo tình hình xây dựng 

và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 để trình 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành 

phố theo quy định.

ISO 9001:2015

TCVN ISO 9001

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất 
- Chi cục TCĐLCL.
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ISO 9001:2015

VIỆT NAM - SINGAPORE: 
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc chính thức của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc tại Singapore, 

ngày 25/4/2018, đại diện lãnh đạo Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam và đại diện lãnh 
đạo Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của 
Singapore (Enterprise Singapore) - Bộ Công 
Thương Singapore đã ký Bản ghi nhớ  (MOU) 
về việc hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa 
và đánh giá sự phù hợp. 

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển 
Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Nam Hải 
và Phó Tổng giám đốc Cơ quan tiêu chuẩn hóa 
quốc gia của Singapore phụ trách lĩnh vực chất 
lượng và tiêu chuẩn hóa - bà Choy Sauw Kook, 
đã ký MOU về việc hợp tác trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp.
Trong bối cảnh Việt Nam – Singapore 

đang tích cực chuẩn bị long trọng kỷ niệm 
45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao  
(1/8/1973-1/8/2018) và 5 năm thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược, việc ký kết MOU trong lĩnh 
vực TĐC giữa hai nước là một trong những hoạt 
động mang lại nhiều ý nghĩa của hai cơ quan 
tiêu chuẩn hóa quốc gia Việt Nam – Singapore, 
đồng thời góp phần tăng cường hơn nữa mối 
quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, 
quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp. 
Điều này không chỉ tạo thuận lợi thương mại 
giữa hai quốc gia nói chung mà còn mở rộng 
thị trường nói riêng cho doanh nghiệp hai nước 
có cơ hội mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường 
Chất lượng - Chi cục TCĐLCL.
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TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM TRA 
VÀ GIÁM SÁT HÀNG HÓA 
LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Đẩy mạnh việc chuyển đổi phương thức 

quản lý sản phẩm hàng hóa từ tiền kiểm sang 

hậu kiểm là một trong những chỉ đạo của Chính 

phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục, hướng tới cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, vai 

trò của công tác giám sát, kiểm tra sản phẩm 

hàng hóa lưu thông trên thị trường là hết sức 

quan trọng.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng 

Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, 

thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

19 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KHCN) đã đẩy mạnh việc chuyển đổi phương 

thức quản lý sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực 

quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhằm tạo 

ra môi trường thông thoáng hơn cho các do-

anh nghiệp. Sau gần 2 năm triển khai quyết liệt 

thì đến nay Bộ KHCN đã giảm được 91% sản 

phẩm hàng hóa phải kiểm tra. Cụ thể là 22/24 

nhóm sản phẩm do Bộ KHCN quản lý đã được 

chuyển sang cơ chế hậu kiểm.

Việc chuyển đổi phương thức quản lý 

sản phẩm hàng hóa từ tiền kiểm sang hậu kiểm 

đã tạo ra những điều kiện thuận lợi dễ thấy, tuy 

nhiên vẫn có nhiều người còn đặt câu hỏi có 

hay không chuyện buông lỏng công tác quản 

lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tổng cục 

Sáng ngày 15/3/2018, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TCĐLCL) đã 

phối hợp với Ủy ban An toàn Sản 
phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tổ 
chức Hội thảo “Kinh nghiệm của 
Hoa Kỳ về tăng cường hoạt động 
kiểm tra và giám sát hàng hóa lưu 
thông trên thị trường”.

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh
phát biểu tại Hội thảo
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Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn

Đại diện Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) chia sẻ tại Hội thảo

trưởng cho rằng Hội thảo là cơ hội để Việt Nam học hỏi, nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản 

phẩm hàng hóa.

Đại diện CPSC đã chia sẻ về những đánh giá liên quan đến sản phẩm tiêu dùng tại Hoa Kỳ, 

các yêu cầu về thủ tục và kỹ thuật đối với sản phẩm, vai trò của tiêu chuẩn và quy trình giám sát 

hàng hóa nhập khẩu, trên thị trường…“Tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ kiểm tra, theo dõi việc tuân thủ 

tiêu chuẩn sản phẩm tự nguyện và theo quy định, theo dõi điều tra sự cố của người tiêu dùng, theo 

dõi khiếu nại thương mại. Nhân viên điều tra của chúng tôi có thể đến kiểm tra vào lúc thích hợp 

bất cứ cơ sở nào có liên quan đến quá trình sản xuất, nhập khẩu, phân phối hay bán sản phẩm tiêu 

dùng”, bà Arlene Flecha, Quản lý Chương trình Quốc tế của CPSC cho biết.

Tại Hội thảo, các cán bộ của Việt Nam đã cùng tìm hiểu về hoạt động đánh giá và quản lý 

rủi ro sản phẩm hàng hóa của một nước phát triển như Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng 

công tác giám sát, kiểm tra hàng hóa của Việt Nam. Đồng thời chắt lọc, tìm ra giải pháp phù hợp 

cho đơn vị mình.

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh
phát biểu tại Hội thảo
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CẬP NHẬT MỚI DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG 
HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Ngày 08/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT 
thay thế cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định về Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. Theo đó:

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc 
phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục I.

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc 
phải công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục II.

 Việc quản lý chất lượng sản phẩm nhóm 2 được thực hiện theo quy định về chứng nhận hợp 
quy và công bố hợp quy chuyên ngành và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.

 Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn mới sửa đổi, thay thế quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 này thì áp dụng quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn mới.

 Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và tại Thông tư này về 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì thực hiện theo Thông tư này.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

CẬP NHẬT MỚI 
DANH MỤC SẢN 
PHẨM HÀNG HÓA 
NHÓM 2 THUỘC 
TRÁCH NHIỆM 
QUẢN LÝ CỦA BỘ 
THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 

Ngày 08/5/2018, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã ban hành Thông 

tư số 04/2018/TT-BTTTT thay thế 

cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 

26/12/2016 quy định về Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (nhóm 

2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. Theo đó:

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên 

ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt 

buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp 

quy được quy định tại Phụ lục I.

 Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên 

ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt 

buộc phải công bố hợp quy được quy định tại 

Phụ lục II.

 Việc quản lý chất lượng sản phẩm nhóm 

2 được thực hiện theo quy định về chứng nhận 

hợp quy và công bố hợp quy chuyên ngành và 

các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.

 Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn mới sửa đổi, thay thế quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quy định tại Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa nhóm 2 này thì áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn mới.

 Trường hợp có sự khác nhau giữa quy 

định tại quy chuẩn kỹ thuật và tại Thông tư này 

về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì 

thực hiện theo Thông tư này.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/7/2018.

Nguồn tin:  Điểm  TBT-HCM.



| 9 |          BẢN TIN TBT-HCM SỐ 59  |  THÁNG 05

 CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH 
CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH

LUẬT TRÁCH NHIỆM 
BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước.

Nội dung nổi bật của Nghị định này là 

mức bồi thường của người thi hành công vụ 

khi gây thiệt hại. Theo đó, nếu người thi hành 

công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải 

hoàn trả với mức như sau:

- Nếu số tiền nhà nước đã bồi thường 

cao hơn 100 tháng lương của người thi hành 

công vụ thì mức hoàn trả là 50 tháng lương của 

người đó;

- Nếu số tiền nhà nước đã bồi thường 

từ trên 80 đến 100 tháng lương của người thi 

hành công vụ thì mức hoàn trả từ 40 đến dưới 

50 tháng lương nhưng tối đa 50% số tiền mà 

Nhà nước bồi thường;

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức 
-Chi cục TCĐLCL

- Nếu số tiền nhà nước đã bồi thường từ 

60 đến 80 tháng lương của người thi hành công 

vụ thì mức hoàn trả từ 30 đến dưới 40 tháng 

lương nhưng tối đa 50% số tiền mà Nhà nước 

đã bồi thường;

- Nếu số tiền nhà nước đã bồi thường 

thấp hơn 60 tháng lương của người thi hành 

công vụ thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền 

Nhà nước đã bồi thường.

Lương để hoàn trả là lương cơ sở nhân 

với hệ số theo ngạch, bậc tại thời điểm có quyết 

định hoàn trả; trường hợp đã nghỉ việc thì việc 

hoàn trả căn cứ vào lương của người đó tại thời 

điểm trước khi nghỉ việc.

Nghị định 68/2018/NĐ-CP có hiệu lực 

ngày kể từ ngày 01/7/2018.
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Nguồn tin:  http://vietq.vn

Sáng ngày 02/5/2018, 
Ban chỉ đạo Cải cách 
hành chính của Chính 

phủ tổ chức Hội nghị công bố 
chỉ số cải cách hành chính và 
chỉ số hài lòng về sự phục sự 
hành chính năm 2017 của các 
bộ ngành, tỉnh thành phố trực 
thuộc trung ương.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ ngành chia làm 2 nhóm. Nhóm 
thứ nhất gồm 12 bộ, cơ quan ngang bộ có chỉ cải cách hành chính trên 80%, gồm: Ngân hàng 
nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công 
thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động và Thương 
binh và Xã hội.

Nhóm thứ 2 gồm 7 bộ có kết quả từ 70-80%, gồm: Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Bộ 
Giao thông Vận tải, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Ủy 
ban dân tộc.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nội dung công 
bố, công khai thủ tục hành chính và tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn theo quy 
định. Tỷ lệ điểm số trung bình mà các bộ nhận được qua điều tra xã hội học chỉ ở mức 70,05%.

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH 
CHÍNH CỦA 
BỘ KHOA HỌC VÀ         
CÔNG NGHỆ Ở TOP ĐẦU
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1

Nghị định số 

55/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phân bón.
16/4/2018 16/4/2018

2

Nghị định số 

53/2018/NĐ-CP

 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/

NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh 

sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất 

khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân 

sự.

16/4/2018 16/4/2018

3

Quyết định số

 490/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
07/5/2018 07/5/2018

4

Thông tư số 

07/2018/TT-BCT của 

Bộ Công thương

Sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT về 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức 

giới hạn hàm lượng formaldehyt và các 

amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm 

azo trong sản phẩm dệt may

26/4/2018 26/4/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH
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5

Thông tư số 

20/2018/TT-BGTVT 

của Bộ Giao thông 

vận tải

Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, 

trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết 

bị an toàn trên phương tiện giao thông 

đường sắt.

26/4/2018 01/7/2018

6

Thông tư số 

09/2018/TT-BYT

 của Bộ Y tế

Thông tư ban hành Danh Mục hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được 

xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 

Nam.

27/4/2018 12/6/2018

7

Thông tư số 

04/2018/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Quy định danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông.

08/5/2018 01/7/2018

8

Thông tư số 

05/2018/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia thiết bị lặp thông tin di động 

W-CDMA FDD.

09/5/2018 01/7/2019

9

Thông tư số 

06/2018/TT-BTTTT 

của Bộ  Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia thiết bị trạm gốc thông tin di 

động W-CDMA FDD.

09/5/2018 01/7/2019

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Vữa xây dựng

Công ty TNHH Một 

thành viên Keo xây dựng 

Cementech Vina

112/15 Phan Xích Long, Phường 2, quận 

Phú Nhuận.

2

Ống bê tông cốt 

thép thoát nước; 

Cống hộp bê tông 

cốt thép; Ống bê 

tông cốt thép thoát 

nước; Cống hộp bê 

tông cốt thép; Cọc 

bê tông ly tâm ứng 

lực trước.

Công ty TNHH Xây dựng 

công trình Hùng Vương

670-672 Đường 3 tháng 2, Phường 14, 

Quận 10.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/4/2018 ĐẾN 15/5/2018)
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CÔNG BỐ HỢP QUY

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

1 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BB Quốc tế 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10.

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 Hộ kinh doanh Hưng Phát 235/18 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11.

3 Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Phương 171 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6.

4 Công ty TNHH R Star 919 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6.

5 Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Nam 
Hoa

71/4A Hiệp Thành 13, Khu phố 7, phường 
Hiệp Thành, Quận 12.

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

1 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 121 - 123 - 125 Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

2 Công ty TNHH New USS 1A 194/7 Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh.

3 Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5.

4 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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Stt Yêu cầu 
thông báo Tên doanh nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, 

kiểu, loại
Nhãn 
hiệu

1

Khôi phục hiệu lực 

kết quả tiếp nhận 

hồ sơ công bố hợp 

quy từ 29/3/2018

Cơ sở Trung Lệ

164A Tùng Thiện 

Vương, Phường 

11, Quận 8.

Đồ chơi trẻ em

TR
U

N
G

 L
Ệ

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ 
HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 
(TỪ 16/4/2018 ĐẾN 15/5/2018)
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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/ARE/410

Các Tiểu 
Vương Quốc 
Ả Rập Thống 

Nhất

26/4/2018 25/6/2018 Cá mập và vây cá mập.

2 G/TBT/N/CHE/230 Thụy Sĩ 26/4/2018 25/6/2018 Thiết bị viễn thông, thiết bị vô 
tuyến và thiết bị đầu cuối.

3 G/TBT/N/ARG/333 Argentina 27/4/2018 26/6/2018
Cá, động vật thân mềm và động 
vật giáp xác.

4 G/TBT/N/GBR/32 Vương quốc 
Anh 14/5/2018 13/7/2018

Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc 
cá nhân.

5 G/TBT/N/KOR/763 Hàn Quốc 14/5/2018 13/7/2018 Đèn chiếu sáng.

6 G/TBT/N/RUS/86 Liên bang 
Nga 14/5/2018 13/7/2018 Thiết bị điện áp cao.

7 G/TBT/N/ 
USA/1109/Add.3 Mỹ 14/5/2018 13/7/2018 Mã phòng cháy.

8 G/TBT/N/ 
USA/1110/Add.3 Mỹ 14/5/2018 13/7/2018 An toàn công nghiệp.

9 G/TBT/N/ 
USA/1111/Add.3 Mỹ 14/5/2018 13/7/2018 Thiết bị giải trí.

10 G/TBT/N/ 
USA/1341/Add.1 Mỹ 14/5/2018 13/7/2018 Hệ thống đường ống áp lực cao.

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


