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1Hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định số 
46/2017/QĐ-TTG

Thông tư số 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định về quy tắc 

xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt nam và Liên minh kinh tế Á ÂU (VN - EAEU 
FTA).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động 
cơ đốt trong.

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
15 tháng 6 năm 2018 về kinh doanh khí

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 

2015 của Bộ trưởng 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

Thông báo về việc áp dụng tiêu chuẩn hiệu suất 
năng lượng mới trong dán nhãn năng lượng đối 

với sản phẩm tủ lạnh

Tổng cục TCĐLCL thực hiện 03 thủ tục hành 
chính qua cơ chế một cửa quốc gia

Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính.

Tăng cường hậu kiểm, doanh nghiệp sai phạm có 
thể bị xử phạt gấp 5 lần.

BẢN TIN 
TBT-HCM

SỐ 61

TRONG SỐ NÀY

Hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng 
khi nhập khẩu.

Tình hình kiểm tra ISO 6 tháng đầu năm 2018 tại 
một số đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh

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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HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2017/QĐ-TTG

Ngày 11/6/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ có 
Công văn số 1768/BKHCN-TĐC gửi cho Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết 
định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 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. 
Công văn nêu rõ một số quy định mới trong Quyết 
định số 46/2017/QĐ-TTg như sau: Mạng lưới 
TBT Việt Nam hiện nay chỉ bao gồm Văn phòng 
TBT Việt Nam và các Điểm TBT của 9 Bộ; Bỏ thuật ngữ “Điểm TBT ở địa phương”; 
Chuyển nhiệm vụ thực hiện các quy định về TBT ở địa phương cho các Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Về tổ chức hoạt động:
Chủ động rà soát và có phương án hoàn thiện các quy định của địa phương đối với 

hoạt động TBT phù hợp với Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg.

- Về nhiệm vụ thường xuyên:
+ Chủ động tham vấn các cơ quan có liên quan, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp.
+ Tăng cường cung cấp thông tin về TBT thông qua việc chủ động thực hiện hoặc 

tiếp nhận từ Điểm TBT quốc gia. 
+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác TBT nắm vững các kiến thức 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Ngoài ra Công văn hướng dẫn các nội dung cần triển khai thực hiện tại Quyết định 
số 46/2017/QĐ-TTg:

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

- Về trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ TBT: 
Các đơn vị chủ động xây dựng và/hoặc hoàn thiện các trang tin, các cơ sở dữ liệu về 

TBT của đơn vị để chủ động cập nhật, cung cấp, xử lý thông tin về TBT khi có yêu cầu nhằm 
đáp ứng việc vận hành Cổng thông tin TBT Việt Nam.
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Ngày 29/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BCT về Sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (VN - 

EAEU FTA) với một số nội dung chính như:
- Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu EAV sẽ áp dụng theo Nghị 

định số 31/2018/NĐ-CP và Thông tư số 05/2018/TT-BCT (thay vì theo Thông tư số 06/2011/TT-
BCT và 01/2013/TT-BCT như hiện nay)

- Thay thế Phụ lục II của Thông tư số 21/2016/TT-BCT về Quy tắc cụ thể mặt hàng bằng Phụ 
lục ban hành kèm Thông tư số 11/2018/TT-BCT.

Quy tắc cụ thể mặt hàng tại Phụ lục này được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa (HS 
2017); hàng hóa thuộc danh mục này được xác định duy nhất bằng mã HS của hàng hóa, tên hàng 
hóa chỉ được sử dụng để thuận tiện.

Thông tư số 11/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

THÔNG TƯ SỐ 11/2018/TT-BCT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ 
QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 

TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU 
(VN - EAEU FTA)

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN 

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

Tên chỉ tiêu

Mức giới hạn

Phương pháp thửDầu nhờn 
động cơ 

4 kỳ

Dầu nhờn 
động cơ 

2 kỳ

1. Độ nhớt động học, mm2/s (cSt)
Theo tiêu 

chuẩn công 
bố áp dụng

Ở 100°C 
Không nhỏ 

hơn 6,5

TCVN 3171:2011 (ASTM D445-11) 
hoặc ISO 3104:1994 hoặc các tiêu 
chuẩn tương ứng

2. Chỉ số độ nhớt, không nhỏ hơn 95 - TCVN 6019:2010 (ASTM D2270-04)
3. Trị số kiềm tổng (TBN), mg KOH, 
không nhỏ hơn 4,0 - TCVN 3167:2008 (ASTM D2896-07a)

4. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, 
không nhỏ hơn 180 - TCVN 2699:1995 hoặc TCVN 

7498:2005 (ASTM D92-02b)
5. Độ tạo bọt/mức ổn định, ml, theo 
chu kỳ 2, không lớn hơn 50/0 - ASTM D892-13 hoặc ISO 6247:1998

6. Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, 
Zn, % khối lượng, không nhỏ hơn 0,1 -

TCVN 7866:2008 (ASTM D4951-06) 
hoặc ASTM D5185-13e1 hoặc ASTM 
D4628-05

7. Hàm lượng nước, % thể tích, 
không lớn hơn 0,05 0,05 TCVN 2692:2007 (ASTM D95-05e1)

8. Ăn mòn tấm đồng 1a - TCVN 2694:2007 (ASTM D130-04e1)
9. Cặn cơ học (cặn pentan), % khối 
lượng, không lớn hơn 0,03 - ASTM D4055-02

10. Tro sunfat % khối lượng, 
không lớn hơn - 0,18 TCVN 2689:2007 (ASTM D874-06) 

hoặc ISO 3987:2010

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN 
về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Theo đó:

 - Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập 
khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong.

 - Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị 
trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 
15/6/2020.

 - Các chỉ tiêu hóa lý bắt buộc và các mức giới hạn của dầu nhờn động cơ đốt trong được 
quy định trong quy chuẩn theo bảng sau:

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 
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Chính phủ vừa ban hành Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 về kinh doanh khí, 

Nghị định gồm 06 Chương, 62 Điều và 

01 Phụ lục, cụ thể như sau: 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2018/NĐ-CP
CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018 
VỀ KINH DOANH KHÍ

- Điểm nổi bật nhất của Nghị định này là đã đơn giản hóa và bãi bỏ các điều kiện kinh 

doanh về quy mô tối thiểu, quy định về sở hữu cơ sở vật chất, quy định bắt buộc phải thiết lập 

hệ thống phân phối, nhấn mạnh các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy.

- Quy định về quản lý đo lường, chất lượng khí: Thương nhân chỉ được nhập khẩu, lưu 

thông, tiêu thụ các loại khí đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng; Thương nhân có hoạt động kinh doanh khí phải tuân 

thủ các quy định về quản lý đo lường, chất lượng khí trong quá trình kinh doanh khí; Sản phẩm 

khí sau khi pha chế phải phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng thương nhân đã công bố.

- Nghị định nêu rõ, điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: Là 

thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; có bồn chứa khí đáp ứng các quy 

định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp 

đồng thuê bồn, thuê chai LPG; đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2018. Nghị định này thay thế Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra.
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Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra.

BỘ TRƯỞNG 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
Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư số 05/2018/TT-BKHCN sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015 
của Bộ trưởng 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.

Theo đó, công chức 
thanh tra chuyên ngành 
khoa học và công nghệ (sau đây 
viết tắt là công chức thanh tra chuyên 
ngành) là công chức làm việc trong các cơ 
quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau 
đây viết tắt là Tổng cục, Cục, Chi cục) được 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, Cục trưởng Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân, Chi cục trưởng Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây 

viết tắt là Tổng cục trưởng, Cục trưởng, 
Chi cục trưởng) giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành khoa học và công 
nghệ và được công nhận theo quy định tại 
Thông tư này.

Thông tư cũng bổ sung nhiệm vụ, 
quyền hạn của Tổng cục trưởng, 

Chi cục trưởng được giao thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành, bộ phận tham 
mưu về công tác thanh tra 
chuyên ngành tại Tổng cục, 

Chi cục và tiêu chuẩn công chức 
thanh tra chuyên ngành, các quy 

định về thẻ công chức, trang phục của 
công chức thanh tra chuyên ngành.

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

Nội dung cụ thể Thông tư số 
05/2018/TT-BKHCN quý bạn đọc có thể 
tra cứu, xem tại cổng thông tin điện tử 
Chính phủ: http://www.chinhphu.vn.
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG 
TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG MỚI 

TRONG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG 
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TỦ LẠNH

Theo quy định, các sản phẩm tủ lạnh, 
tủ đông đã được dán nhãn theo tiêu 
chuẩn cũ Doanh nghiệp tiếp tục sản 

xuất, nhập khẩu sau ngày 01/7/2018 sẽ phải 
tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn 
năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo 
thông số hiệu suất năng lượng mới.

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BCT 
ngày 31/3/2017 của Bộ Công Thương về 
việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng 
lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn 
năng lượng, Bộ Công Thương đã thông báo 
để Doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm và 
đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm 

Tủ lạnh (Tủ mát, Tủ lạnh và Tủ đông) theo 
TCVN 7828:2016 Tủ mát, Tủ lạnh và Tủ đông 
- Hiệu suất năng lượng, TCVN 7829:2016 Tủ 
mát, Tủ lạnh và Tủ đông - Phương pháp xác 
định Hiệu suất năng lượng; trước thời điểm 
bắt buộc áp dụng 15 tháng. 

Từ thời điểm ngày 01/7/2018, Doanh 
nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công bố dán nhãn 
năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh, tủ kết đông 
lạnh sẽ phải căn cứ Phiếu thử nghiệm đánh 
giá theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7828:2016, 
TCVN 7829:2016, các Phiếu thử nghiệm đánh 
giá theo TCVN 7828:2013, TCVN 7829:2013 
được coi là không hợp lệ.

Các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông đã đông 
đã được dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ Doanh 
nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu sau ngày 

Nhãn năng lượng mẫu đối với Tủ lạnh
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01/7/2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng 
lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới. Mẫu nhãn và quy cách ghi thông tin trên nhãn trên 
nhãn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2. Thông tư số 36/2016/TT-BCT; Doanh nghiệp lưu ý các thông 
tin về cấp sao năng lượng, mức hiệu suất năng lượng, thông tin về TCVN áp dụng hiểm thị trên 
nhãn năng lượng mới.

Đối với các chủng loại sản phẩm tủ lạnh đã dán nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn cũ là hàng 
hóa tồn kho, sản phẩm đã bán ra thị trường trước thời điểm ngày 01/7/2018, Bộ Công Thương đề 
nghị Doanh nghiệp báo cáo số lượng, tình hình thực hiện dãn nhãn năng lượng theo mẫu tại Phụ 
lục 3, Thông tư số 36/2016/TT-BCT và gửi kế hoạch về biện pháp xử lý để đảm bảo việc tuân thủ 
quy định về nhãn năng lượng được nhất quán.

Danh sách các Phòng Thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất 
năng lượng cho Tủ lạnh như sau:

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

1. Trung Tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chât lượng 1 (Quatest 1)

Địa chỉ: Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Thụy 
Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

2. Trung tâm Kỹ thuật Phòng Thử nghiệm 
hiệu suất năng lượng thuộc Viện Cơ khí năng lượng 
Mỏ Vinacomin - (LABFTEE)

Địa chỉ: Số 3 ngõ 76 Đường Trung Văn, huyện 
Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 3 (Quatest 3)

Địa chỉ: Lô C5, Đường K1, KCN Cát Lái, Quận 2, TP. 
Hồ Chí Minh.
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Nguồn tin:  http://baochinhphu.vn

Kể từ ngày 22/6/2018, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực 
hiện 3 thủ tục hành chính qua Cơ chế một 
cửa quốc gia (NSW) gồm: 

1 Thủ tục kiểm tra nhà nước về đo 
lường đối với phương tiện đo, 

lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; 

2Thủ tục phê duyệt phương tiện đo 
nhập khẩu; 

3Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu 
hành tự do.

 

Ảnh minh họa

Liên quan đến thực hiện NSW và Cơ 
chế một cửa ASEAN (ASW), đến hết tháng 4, 
có 47 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành 
được kết nối NSW (chưa tính thủ tục trong 
lĩnh của Bộ Tài chính) với hơn 1,1 triệu hồ 
sơ của gần 21.000 doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn 
các cục hải quan địa phương phân quyền sử 
dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống xử lý 
điện tử hải quan (E-customs) đối với 3 thủ 
tục của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng (Bộ KH&CN) sắp thực hiện NSW.

TỔNG CỤC TCĐLCL 
THỰC HIỆN 03 
THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH QUA CƠ CHẾ 
MỘT CỬA QUỐC GIA
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Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức

NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP 
VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, 
MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG 
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này áp dụng đối 
với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương, không áp 

dụng đối với việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia quy định tại Luật 
Hải quan.

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính như sau:       
- Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 

03 hình thức:

1 Trực tiếp 
tại Bộ phận 

Một cửa; 
3 Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua 
thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc 
qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

2    Trực tuyến tại          
Cổng Dịch vụ 

công cấp bộ, cấp tỉnh. 

- Mỗi hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một Mã số hồ sơ được ghi  trong Giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng Mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải 
quyết thủ tục hành chính tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

- Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trên, cán bộ, công chức, 
viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức xử lý 
xem xét, thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định này thay thế cho Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/015 về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và có hiệu lực 
thi hành từ ngày 21/6/2018.
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TĂNG CƯỜNG HẬU KIỂM, DOANH NGHIỆP 
SAI PHẠM CÓ THỂ BỊ 
XỬ PHẠT GẤP 5 LẦN

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) 

nhận định, việc tiền kiểm sẽ chặt chẽ hơn so 
với hậu kiểm. Nhưng thực hiện theo biện pháp 
quản lý mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi, môi 
trường thông thoáng cho doanh nghiệp.

Nguồn tin:  http://vietq.vn

Tuy nhiên, để tránh rủi ro về chất lượng 
sản phẩm, ảnh hướng tới người tiêu dùng khi 
đẩy mạnh cơ chế từ tiền sang hậu kiểm, ông 
Linh cho biết, khả năng xảy ra rủi ro đương 
nhiên sẽ là nhiều hơn so với tiền kiểm. Tuy 
nhiên, khả năng đó có xảy ra nhiều hay không 
thì còn phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của 
cả doanh nghiệp. Chính vì vậy, cơ chế hậu 
kiểm cũng sẽ được áp dụng rất linh hoạt.

“Trường hợp doanh nghiệp bị phát hiện 
vi phạm về chất lượng trong quá trình hậu kiểm 
sẽ có thể bị xử phạt mạnh đồng thời xem xét 
áp dụng cơ chế tiền kiểm và ngược lại, nếu hậu 
kiểm chứng minh doanh nghiệp có lịch sử chất 
lượng tốt, doanh nghiệp có thể được miễn giảm 
kiểm tra” ông Linh khẳng định.

Theo đó, Bộ KH&CN đã tham mưu cho 
Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2017/
NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (Nghị định 119) quy 
định rõ các hành vi, vi phạm sản phẩm hàng 
hóa gây mất an toàn cho cộng đồng thì mức xử 
phạt đã được nâng lên, thậm chí nâng lên theo 

số lượng hàng hóa vi phạm. Ví dụ như giá trị 
hàng hóa là 1, khi cơ quan chức năng tiến hành 
hậu kiểm, nếu xét thấy có mức sai phạm thì 
doanh nghiệp có thể bị xử phạt tăng lên mức 
độ 5 lần giá trị hàng hóa hiện tại. Hay nói cách 
khác, các hành vi, cách thức xử lý, răn đe được 
nâng lên theo tinh thần của Nghị định 119.

Cũng theo ông Linh, hiện nay, điều kiện 
kinh doanh được quy định ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau của Bộ như: an toàn bức xạ hạt nhân, sở 
hữu trí tuệ; đánh giá thẩm định công nghệ, tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng. Tuy nhiên, công 
cuộc đổi mới của Bộ KH&CN sẽ không dừng 
lại ở những kết quả trên mà vẫn tiếp tục triển 
khai theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 75, 
Nghị quyết 19 của Chính phủ trong việc thống 
nhất, rà soát điều kiện kinh doanh. Đồng thời, 
đánh giá, đề xuất cụ thể trong việc cải cách các 
thủ tục kiểm tra chuyên ngành, phấn đấu trình 
Chính phủ tiếp bổ sung, sửa nhiều Nghị định 
hơn nữa để cắt giảm tiếp các điều kiện kinh 
doanh sớm hơn thời gian dự kiến theo tinh thần 
của Nghị quyết 19.

XỬ PHẠT
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Nguồn tin:    Phòng Quản lý Đo lường Chất  lượng

HÀNG HÓA NHÓM 2 
ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG KHI NHẬP KHẨU

Theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 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, có 15 hàng hóa thuộc 
nhóm 2 sẽ được miễn kiểm tra chất lượng khi 
nhập khẩu được quy định tại Khoản 3 Điều 1 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, hành lý của người nhập cảnh, 
tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong 
định mức miễn thuế; hàng hóa của các tổ 
chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong 
định mức miễn thuế; 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…; 
hàng tạm nhập để trưng bày, giới thiệu tại hội 
chợ triển lãm; quà biếu, tặng trong định mức 
thuế; hàng trao đổi của cư dân biên giới trong 
định mức thuế; vật tư, thiết bị, máy móc tạm 
nhập - tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại 
Việt Nam.

Nghị định quy định rõ sản phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng 
khi nhập khẩu không bao gồm xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng, xe đạp điện.
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TÌNH HÌNH KIỂM TRA ISO 6 
THÁNG ĐẦU NĂM 2018 TẠI 
MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thực hiện Kế hoạch số 932/KH-SKHCN ngày 02/5/2018 
của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, áp dụng, 
duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001 trên 

địa bàn Thành phố năm 2018, Đoàn kiểm tra gồm Sở Khoa học 
và Công nghệ (Sở KHCN) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền 
thông (Sở TTTT) đã tiến hành kiểm tra tại 12 đơn vị là UBND các 
quận/huyện, một số Sở ngành và Văn phòng UBND Thành phố.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra đã có 
nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001, thuê các tổ chức tư vấn, 
mở các lớp đào tạo cho cán bộ, công chức trong đơn vị, học hỏi 
kinh nghiệm của các đơn vị khác… từ đó đạt được những mục 
tiêu đề ra trong quá trình thực hiện công việc như rút ngắn 
được số ngày giải quyết hồ sơ, thường xuyên cập nhật văn bản 
mới, thống kê những lỗi phát sinh kịp thời báo cáo cho ban 
lãnh đạo của đơn vị để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục…

Ngoài ra, một số đơn vị đang tiến hành xây dựng lộ 
trình chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo 
Công văn số 491/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ đúng thời hạn đã quy định.

Sở KHCN phối hợp cùng Sở TTTT sẽ tiếp tục thực 
hiện kiểm tra cho 18 đơn vị còn lại trong kế hoạch đã ban 
hành dự trù đến hết tháng 9/2018.

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất



| 13 |          BẢN TIN TBT SỐ 61  |  THÁNG 07

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

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định về kinh doanh khí. 15/6/2018 01/8/2018

2

Thông tư số 
06/2018/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 
14:2018/BKHCN.

15/5/2018 30/7/2018

3

Thông tư số 
08/2018/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 
số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 
của Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định 
về đo lường, chất lượng trong kinh doanh 
xăng dầu.

15/6/2018 01/7/2018

4
Thông tư số

04/2018/TT-BXD
 của Bộ Xây dựng

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về “Xây dựng và lắp đặt phương tiện 
quảng cáo ngoài trời”, mã số QCVN 
17:2018/BXD.

20/5/2018 01/11/2018

5

Thông tư số 
32/2018/TT-BGTVT 
của Bộ Giao thông 

Vận tải

Ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khai thác đường sắt QCVN 08:2018/
BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về tín hiệu giao thông đường sắt QCVN 
06:2018/BGTVT).

15/5/2018 01/7/2018

6

Thông tư số 
39/2018/TT-BGTVT 
của Bộ Giao thông 

Vận tải

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về quy phạm phân cấp và đóng phương 
tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 
QCVN 72:2013/BGTVT.

21/6/2018 31/01/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

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
Công ty TNHH 

Tân Tiến SENKO

Đường số 2, phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân.

112/15 Phan Xích Long, Phường 2, quận 

Phú Nhuận.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/6/2018 ĐẾN 15/7/2018)

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 Nhi An 53-55-57 Đường số 13, KDC Ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

3 Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Phát Thành 45/13 Phạm Phú Thứ , Phường 3, Quận 6.

4 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất An Trần
64 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà 
B, quận Bình Tân.

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH SX-TM Liên Hiệp Thành 105D Lò Siêu, Phường 16, Quận 11.

2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam 
Hoa

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

3
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In ấn Thiết 
kế Quảng cáo Hoàng Việt

14/32/90 Đường số 53, Phường 14, Quận Gò 
Vấp.

4
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngô Dũng 
Phương

17/7 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú.

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

1 Công ty TNHH MTV Bảo Lợi 34 Đường số 124, Ấp 12, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi.

2 Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam Lầu 12, Tòa nhà Lotterry Tower, Trần 
Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5.

3 Công ty TNHH Tân Tiến SENKO Đường số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân.

4 Công ty TNHH SX TM Thiên Đại Phát 26 Đường số 4, KDC Hai Thành, Khu phố 
4, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

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/ARE/427 Vương quốc 
Ả Rập Saudi 12/7/2018 10/9/2018 Gia cầm và trứng

2 G/TBT/N/ARE/429 Vương quốc 
Ả Rập Saudi 12/7/2018 10/9/2018 Cá và các sản phẩm thủy sản

3 G/TBT/N/PKM/329 Đài Bắc       
Trung Quốc 12/7/2018 10/9/2018 Máy hút bụi

4 G/TBT/N/ARE/434 Yemen 13/7/2018 11/9/2018 Gia vị

5 G/TBT/N/UGA/874 Uganda 13/7/2018 11/9/2018 Sơn dùng trong giao thông

6 G/TBT/N/UGA/876 Uganda 13/7/2018 11/9/2018 Tấm sơn, tấm nhựa, vải dệt.

7 G/TBT/N/UGA/878 Uganda 13/7/2018 11/9/2018 Đường, bãi đỗ xe

8 G/TBT/N/UGA/879 Uganda 13/7/2018 11/9/2018 Vỉa hè

9 G/TBT/N/UGA/892 Uganda 13/7/2018 11/9/2018
Khăn trải giường bằng vải bông 
bệnh viện

10 G/TBT/N/UGA/893 Uganda 13/7/2018 11/9/2018 Máy hút bụi

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO
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