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1Hệ thống xác định nguồn gốc sản phẩm

Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh 6 doanh nghiệp 
đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2017

Vai trò của Đo lường trong Cách mạng Công 
nghiệp 4.0

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi tiết thi hành 
một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
lượng sản phẩm, hàng hóa

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử 
dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy 

phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền  Tháng 
7 năm 2018

Thông quan hàng hóa trong 1 ngày, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đột phá trong kiểm tra chuyên ngành.

Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT từ ngày 
01/7/2018BẢN TIN 

TBT-HCM
SỐ 60

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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Tổ chức Mã số 
mã vạch quốc 
tế (GS1) là 

tổ chức tiêu chuẩn 
toàn cầu, tiên 
phong trong việc 
xây dựng và phổ 
biến áp dụng các 
tiêu chuẩn tạo thuận 
lợi cho hoạt động 
quản lý, sản xuất, kinh 
doanh, lưu thông phân 
phối hàng hóa thông suốt 
chuỗi cung ứng. Tổ chức Mã số 
mã vạch Việt Nam (GS1 Việt Nam) 
trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng là thành viên của GS1. Hiện 
tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng là cơ quan giúp Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý nhà nước về mã số mã 
vạch, đồng thời là đại diện của GS1 cấp và 
hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai áp 
dụng mã số mã vạch theo tiêu chuẩn của GS1 tại 
Việt Nam.

Xác định nguồn gốc (XĐNG) là một 
trong những công cụ giúp minh bạch hóa thông 
tin sản phẩm, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt 
động quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh sản 
phẩm, hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. XĐNG nhận được sự quan tâm chung 
của toàn cầu và cộng đồng GS1, Cụ thể GS1 
đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn XĐNG 

HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Nguồn tin:  Điểm  TBT-HCM.

toàn cầu thông qua 
việc ứng dụng 
các tiêu chuẩn 
GS1, đặc biệt 
là mã số mã 
vạch GS1 
vào hệ thống 
XĐNG. Giải 

pháp XĐNG 
của GS1 có ưu 

điểm về khả năng 
tương tác, chia sẻ và 

trao đổi thông tin giữa 
các hệ thống XĐNG, được 

chấp nhận toàn cầu và đang được 
khuyến nghị áp dụng của nhiều ngành 
và thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh, xuất nhập khẩu ở Việt Nam có 
nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống 
XĐNG hiệu quả, qua đó chủ động 
ứng phó với các biện pháp tăng cường 

quản lý XĐNG của đối tác, thị trường nước ngoài 
đối với các sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp 
liên hệ với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng về địa chỉ:

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

SỐ 8 HOÀNG QUỐC VIỆT, NGHĨA ĐÔ, CẦU GIẤY, HÀ NỘI.

ĐT: (024) 38361463; FAX: (024) 37562444

EMAIL: INFO@GS1VN.ORG.VN



| 2 |          BẢN TIN TBT-HCM SỐ 60 |  THÁNG 06

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÔN VINH 6 DOANH NGHIỆP 
ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA 2017

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) sáng ngày 
16/5/2018 tổ chức Lễ công bố và tuyên dương 
các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đạt 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2017.

Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 18/5, nhằm vinh danh những doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đạt chất 
lượng xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thanh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

Giải thưởng là động lực giúp các doanh 
nghiệp chú trọng nhiều hơn đến năng 
suất cũng như chất lượng của hoạt động 

sản xuất kinh doanh, đồng thời danh hiệu Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia chính là cam kết sắc 
son của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm - 
dịch vụ, cũng như các hoạt động thúc đẩy cải tiến 
năng suất, đào tạo nguồn nhân lực.



| 3 |          BẢN TIN TBT-HCM SỐ 60  |  THÁNG 06

Nguồn tin:  http://pcworld.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng trong giai đoạn hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện 
nay, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện các chương trình đổi mới sáng tạo về năng suất - chất lượng.

Trong đó, đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất - chất lượng không chỉ xét ở góc độ công 
nghệ - thiết bị, mà bao gồm cả về phương pháp và kỹ năng quản lý doanh nghiệp.

Năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có 6 đại diện doanh nghiệp trong tổng số 73 
doanh nghiệp toàn quốc đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Trong đó, 2 giải Vàng là Công ty 
cổ phần Nhựa Bình Minh và Công ty cổ phần địa ốc - cáp điện Thịnh Phát, còn 4 giải Bạc là Tổng 
Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO), Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Tân Quang Minh, Công ty Cổ phần Kim loại màu và Nhựa Đồng Việt, Trung tâm Dịch vụ Phân tích 
Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố 
Hồ Chí Minh cho biết công tác triển khai và tuyên truyền về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2017 
đã từng bước chuyển biến tích cực, thay đổi nhận thức của doanh nghiệp, đồng thời Sở Khoa học 
và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều khóa hướng dẫn viết báo cáo tham 
dự giải thưởng cho doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn e ngại bảo mật thông tin và chưa thực sự xem bộ 
tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là công cụ hỗ trợ đắc lực để doanh nghiệp rà soát, 
đánh giá quá trình hoạt động của mình”, ông Hà nhận định.

Vì lẽ đó, năm vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 10 doanh nghiệp đăng ký tham dự về 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2017 và có 6 doanh nghiệp lọt qua vòng sơ tuyển.

Do vậy, đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 
doanh nghiệp nên mạnh dạn đăng ký Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018 (nhận đăng ký đến 
ngày 15/6/2018) để Hội đồng sơ tuyển xem xét doanh nghiệp có hội đủ điều kiện hay chưa, bởi vì 
Hội đồng sơ tuyển sẽ có báo cáo phản hồi cho doanh nghiệp về những tiêu chí đánh giá, qua đó 
doanh nghiệp có cơ hội hoàn thiện.

“Trường hợp doanh nghiệp đã đủ điều kiện tham dự Giải thưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành hướng dẫn những bước tiếp theo”, ông Hà 
khẳng định.

Giải vàng

Giải bạc
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Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hưởng 

ứng Ngày Khoa học Công nghệ Việt 

Nam 18/5 và kỷ niệm Ngày Đo lường 

Thế giới 20/5, ngày 17/5 tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (SMEQ) tổ 

chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của Đo lường 

trong cách mạng công nghiệp 4.0”.

Hội thảo là dịp để các doanh nghiệp sản 

xuất, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp, 

thiết bị, công nghệ đo lường giao lưu trao đổi, 

chia sẻ, thảo luận, đề xuất giải pháp xây dựng 

và phát triển hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực 

cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc 

Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đo 

lường không phải là một ngành mới, nhưng lại 

có chiều hướng rất tích cực và cần có sự đầu tư, 

nghiên cứu để phát triển. Trong thời đại công 

nghiệp 4.0, đo lường là yếu tố quan trọng đẩy 
Nguồn tin: http://hcmcpv.org.vn

mạnh phát triển khoa học công nghệ, sử dụng 

tiết kiệm tài nguyên, vật tư năng lượng, bảo đảm 

an toàn sản xuất cho tới bảo vệ sức khỏe và môi 

trường. Các thiết bị đo lường hiện đại trong sản 

xuất không chỉ thuần túy đo lường mà còn tích 

hợp với toàn hệ thống để tối đa hóa hiệu quả.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng cho 

rằng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 

các yếu tố của đo lường còn biến đổi mạnh mẽ 

hơn rất nhiều. Ngoài việc ứng dụng tự động 

hóa trong sản xuất, khái niệm đo lường được 

mở rộng để định lượng thời gian làm việc, năng 

suất lao động, vật tư tiêu hao, sản lượng, chất 

lượng… nhất là khi dữ liệu đang được đánh giá 

là nguồn tài nguyên quan trọng nhất trong tương 

lai.

Cũng tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp 

đã tham gia triển lãm, giới thiệu các thiết bị đo 

lường hiện đại đang được ứng dụng vào quản lý, 

sản xuất, kinh doanh.

VAI TRÒ CỦA 
ĐO LƯỜNG 
TRONG CÁCH 
MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0
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Ngày 15/5/018, Chính phủ đã ban 

hành Nghị định số 74/2018/

NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, sản phẩm, hàng hóa nhóm 

2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập 

khẩu gồm: Hành lý của người nhập cảnh, 

tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong 

định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ 

giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện); 

Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại 

giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn 

thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP 

NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

chuyên dùng, xe đạp điện); Mẫu hàng để 

quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng 

mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm 

phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm 

liên phòng; Hàng hóa tạm nhập khẩu để 

trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm 

thương mại (không bao gồm xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng, xe đạp điện); Quà biếu, 

tặng trong định mức thuế (không bao gồm 

xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp 

điện); Hàng hóa trao đổi của cư dân biên 

giới trong định mức thuế; Hàng hóa, vật tư, 

thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không 

tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam (không 
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Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra  - Chi cục TCĐLCL.

bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 

xe đạp điện); Hàng hóa quá cảnh, chuyển 

khẩu, trung chuyển; Hàng hóa từ nước 

ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp 

dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan 

đưa vào nội địa tiêu thụ); Nguyên liệu, vật 

tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân 

nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu; 

Hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho 

khách xuất cảnh (quản lý theo chế độ tạm 

nhập – tái xuất); Hàng hóa tái nhập khẩu để 

sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác 

nước ngoài; Hàng hóa nhập khẩu phục vụ 

yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hàng hóa nhập 

khẩu chuyên dụng phục vụ mục đích quốc 

phòng, an ninh; Các loại hàng hóa khác 

không nhằm mục đích kinh doanh (loại 

hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

Nghị định cũng bổ sung quy định 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa lưu thông 

trên thị trường. Theo đó, sản phẩm, hàng 

hóa lưu thông trên thị trường phải bảo đảm 

không gây mất an toàn cho người, động vật, 

thực vật, tài sản, môi trường. Khi phát hiện 

sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường 

không phù hợp yêu cầu về an toàn theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc 

có khả năng gây mất an toàn cho người, 

động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì 

tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý, thu 

hồi sản phẩm, hàng hóa đó và thực hiện theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền khi có yêu cầu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2018.
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2018/NĐ-CP
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP

 NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH 
MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra  - Chi cục TCĐLCL.

Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 
01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật, cụ thể như sau:
- Bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia cho các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được Chính 
phủ phân công, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc xây dựng, ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và 
hạt nhân; mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe máy; thiết bị điện - điện tử gia dụng; nhiên liệu; thép;...

- Khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phải rà soát các quy định về thừa nhận 
tương đương, bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký 
kết, tham gia.

- Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật có khả năng tạo rào cản kỹ thuật trong 
thương mại quốc tế, cơ quan ban hành phải gửi dự thảo quy chuẩn kỹ thuật đến Bộ 
Khoa học và Công nghệ để gửi lấy ý kiến quốc tế theo quy định tại các điều ước quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, tham gia.

- Nội dung tiêu chuẩn công bố áp dụng phải bảo đảm, an toàn, vệ sinh, môi 
trường, sức khỏe con người và tài sản, không trái với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7 /2018.
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DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ 
DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT 

ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI

Stt Tên gọi (thiết bị)
Tiêu chuẩn quốc gia

Từ 10/7/2018 Từ 10/7/2020
I. Nhóm thiết bị gia dụng:

1 Bóng đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2008 TCVN 7896:2015

2 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 7897:2008 TCVN 7897:2013

3 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 8248:2009 TCVN 8248:2013

4 Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN 8249:2009 TCVN 8249:2013

5 Quạt điện TCVN 7826:2007 TCVN 7826:2015

6 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh TCVN 7828:2013 TCVN 7828:2013

7 Máy điều hòa không khí không ống gió TCVN 7830:2015 TCVN 7830:2015

8 Máy giặt gia dụng TCVN 8526:2010 TCVN 8526:2013

9 Máy thu hình TCVN 9536:2012 TCVN 9536:2012

10 Nồi cơm điện TCVN 8252:2009 TCVN 8252:2015

11 Bình đun nước nóng có dự trữ TCVN 7898:2009 TCVN 7898:2009
II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

1 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012 TCVN 9508:2012

2 Máy photocopy TCVN 9510:2012 TCVN 9510:2012

3 Máy in TCVN 9509:2012 TCVN 9509:2012

4 Tủ giữ lạnh thương mại TCVN 10289:2014 TCVN 10289:2014
III. Nhóm thiết bị công nghiệp:

1 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc TCVN 7540-1:2013 TCVN 7540-1:2013

2 Máy biến áp phân phối TCVN 8525:2010 TCVN 8525:2015

3 Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp TCVN 8630:2010 TCVN 8630:2010

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ  về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại 

bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Theo đó:

 Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh kể từ khi Quyết định này có hiệu lực đối 

với các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được quy định cụ thể như sau:

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/ 7/2018. 

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

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, 
PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 7 NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại (TBT) và năng suất chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền 

liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT, hệ thống quản lý chất lượng và các 
công cụ nâng cao năng suất tháng 07 năm 2018 như sau:

- Nội dung phổ biến: 
Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về 
công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật

- Địa điểm: 
Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tham gia miễn phí.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự, vui 
lòng liên hệ chị Thúy Nga 

Điện thoại: (028) 393.08.228 - 0909.985.027 
Email: tttnga.skhcn@tphcm.gov.vn          
Fax: 028.393.07.206.
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THÔNG QUAN HÀNG HÓA TRONG 1 NGÀY, 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ 
TRONG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

Thời gian thông quan đối với hàng hóa 
thuộc danh mục do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý hiện chỉ còn 24 giờ 

- Đó là thông tin được ông Nguyễn Hoàng Linh 
- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ 
công bố tại hội thảo Thực hiện Nghị quyết 19 
của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính 
trong hoạt động quản lý, kiểm tra đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu do Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương phối hợp cùng Dự án 
Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện 
tổ chức ngày 11/6/2018 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết thời 
gian thông quan trung bình 1 lô hàng ở giai 
đoạn 2012-2015 là 23 ngày, giai đoạn 2015-
2016 là 13 ngày và giai đoạn 2017 đến nay là 
1 ngày. 

Để đạt được kết quả này trên cơ sở Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 
số 07/2017/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 
01/10/2017 chính thức áp dụng cơ chế hậu 
kiểm cho 96% lô hàng (93% nếu tính theo mã 
HS) và kéo giảm thời gian thông quan xuống 
còn 1 ngày. Nếu so với các nước trong khu vực 
ASEAN4 (4 nước phát triển nhất ASEAN gồm 
Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia) là 
90 giờ thì thời gian thông quan của Việt Nam, 
tính riêng nhóm hàng hóa do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý là ngắn nhất. Đây là nỗ lực 
cải cách của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
132/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết 
một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng - Chi cục TCĐLCL
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ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT TỪ 
NGÀY 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở 
sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu 
đồng/tháng (theo Nghị quyết 49 của 

Quốc hội), do đó sẽ thay đổi mức đóng bảo 
hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, mức đóng và 
mức hưởng bảo hiểm y tế được điều chỉnh.

Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng bảo 
hiểm xã hội  bắt buộc từ ngày 1.7 gồm: người 
hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 
thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà 
nước quy định, người lao động (NLÐ) đi làm 
việc ở nước ngoài. 

Cụ thể, ông Trần Ðình Liệu, Phó Tổng 
Giám đốc BHXH Việt Nam, cho biết Luật 
BHXH 2014 quy định, tiền lương tháng đóng 
BHXH bắt buộc đối với NLÐ thuộc đối tượng 
thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy 
định là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc 
quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, 
phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 
thâm niên nghề (nếu có). Riêng với 
người hoạt động không chuyên 
trách ở xã, phường, thị trấn 
đóng theo mức lương cơ 
sở từng thời kỳ. Tỷ 
lệ đóng BHXH của 
NLÐ bằng 8% mức 
tiền lương tháng.

Cách tính như 
sau: Đối với người hoạt 
động không chuyên trách 
ở xã, phường, thị trấn, tiền 
lương tính đóng BHXH bắt 
buộc là 1,39 triệu đồng/tháng 

(bằng lương cơ sở mới). Công thức tính: 1,39 
triệu x 8% = 111.200 đồng/tháng. Ðối với các 
đối tượng hưởng tiền lương do nhà nước quy 
định số tiền đóng được tính theo công thức: 
(lương + các khoản phụ cấp tính theo mức 
lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng) x 8%.

Trong trường hợp, nếu NLĐ trong 
doanh nghiệp, người hưởng lương theo chế 
độ tiền lương do nhà nước quy định có tiền 
lương tháng đóng BHXH bắt buộc cao hơn 
27,8 triệu đồng (tức hơn 20 lần mức lương cơ 
sở mới) thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt 
buộc chỉ bằng 20 lần mức lương cơ sở, tức là 
tối đa 1,39 triệu đồng x 20 x 8% = 2,224 triệu 
đồng/tháng.

Nguồn tin:  http://bhxhtphcm.gov.vn/tintuc
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều Luật chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa.

15/5/2018 01/7/2018

2
Nghị định số 

78/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật.

16/5/2018 01/7/2018

3
Quyết định số 

24/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ

Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình 
phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng 
phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu 
suất thấp không được xây dựng mới.

18/5/2018 10/7/2018

4

Thông tư số 
05/2018/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 
16/11/2015 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về thanh tra viên, công 
chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác 
viên thanh tra ngành khoa học và công 
nghệ.

15/5/2018 01/7/2018

5

Thông tư số 
30/2018/TT-BGTVT 
của Bộ Giao thông 

vận tải

Thông tư ban hành 02 quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phương tiện giao thông 
đường sắt (QCVN 15:2018/BGTVT; 
QCVN 18:2018/BGTVT).

14/5/2018 01/7/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.



| 13 |          BẢN TIN TBT-HCM SỐ 60  |  THÁNG 06

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/5/2018 ĐẾN 15/6/2018)

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 Sản xuất Thương mại Sóng Hùng 137/19A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú.

3
Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất Dịch 
vụ Gia công Tín Phát

31/3K khu phố Trung Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn.

4
Công ty TNHH SX TM và Dịch vụ Phú Gia 
Khang

558/25 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 3, 
phường Tân Phú, Quận 7.

5 Cty TNHH MTV SX TM Hoàng Quán 4A/15 Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh.

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Chăm sóc Trẻ em Việt 390/2 Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò 
Vấp.

2 Công ty TNHH TM DV May mặc Nguyễn Triều A32 Tô Ký, ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện 
Hóc Môn.

3 Hộ kinh doanh Hiệp Tháp Mười 39 Đường số 72, Phường 10, Quận 6.

4 Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Thái Toàn
D11/316 Trịnh Quang Nghị, Ấp 4, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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III Thiết bị điện và điện tử - QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 01:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN

1 Hộ kinh doanh Minh Phong 16 Đường số 4, Khu phố 17, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

2 Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng 01 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8.

3 Công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng Toshiba 
Việt Nam

12 Đường số 15, Khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức.

4 Công ty TNHH MTV SX TM Ngọc Vân 92 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú.

5 Công ty TNHH Vinta A5/20A9 Đường 1A, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh.

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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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/KOR/776 Hàn Quốc 13/6/2018 12/8/2018 Đồng hồ đo điện

2 G/TBT/N/ LTU/33 Lithuania 14/6/2018 13/8/2018 Sản phẩm xây dựng

3 G/TBT/N/ 
TPKM/324

Đài Bắc 
Trung Quốc 15/6/2018 14/8/2018 Thép dầm cán nóng

4 G/TBT/N/ 
MEX/372/Add.1 Mexico 07/6/2018 06/8/2018 Tủ lạnh và tủ đông gia dụng.

5 G/TBT/N/EU/575 Liên minh 
Châu Âu 11/6/2018 10/8/2018 Sản phẩm biocidal

6 G/TBT/N/EU/577 Liên minh 
Châu Âu 11/6/2018 10/8/2018

Xe cơ giới mới thuộc mọi chủng 
loại (xe chở khách, xe thương mại 
hạng nhẹ, xe tải và xe buýt, kể cả 
rơ-moóc, cũng như hệ thống, linh 
kiện và các đơn vị kỹ thuật riêng 
biệt dành cho các loại xe đó).

7 G/TBT/N/KAZ/20 Kazakhstan 11/6/2018 10/8/2018 Thiết bị điện áp cao.

8 G/TBT/N/LTU/32 Lithuania 11/6/2018 10/8/2018 Môi trường.

9 G/TBT/N/
USA/1351/Add.1 Mỹ 11/6/2018 10/8/2018 Sản phẩm thuốc lá.

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO
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