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1Gới thiệu mạng lưới TBT Việt Nam

Gới thiệu về ban liên ngành TBT Việt Nam

Cơ quan thực hiện hoạt ðộng TBT ở địa phương

Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN Sửa đổi 1:2018 
QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và 
điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 6 
năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa 

đổi, bổ sung Thông tư  số 15/2015/TT-BKHCN

Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật

Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách 
hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2018

Giải thưởng Chất lượng quốc gia - một số điểm 
thay đổi 

BẢN TIN 
TBT-HCM

SỐ 62

TRONG SỐ NÀY

Hướng dẫn triển khai Thông tư số 12/2017/TT-
BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ

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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GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI 
TBT VIỆT NAM

Nhằm củng cố, hoàn thiện cơ sở pháp 
lý và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan liên quan có trách 

nhiệm thực hiện các nghĩa vụ minh bạch hóa 
về TBT (Technical Barriers to Trade), các cam 
kết về TBT trong Hiệp định TBT/WTO và cam 
kết về TBT trong các Hiệp định Thương mại 
Tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam là thành 
viên, Mạng lưới TBT Việt Nam theo quy định 
tại Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 
24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
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 (thay thế Quyết định số 114/2005/QĐ-
TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan 
Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại) chỉ bao 
gồm:

	1.	 Văn	 phòng	 TBT	 Việt	 Nam	 (đầu	
mối	TBT	quốc	gia	và	là	Điểm	TBT	của	Bộ	
Khoa	 học	 và	 Công	 nghệ)	 là	 cơ	 quan	 duy	
nhất	thực	hiện	chức	năng	thông	báo	cho	
quốc	tế	về	các	biện	pháp	TBT	và	các	thông	
báo	khác	của	Việt	Nam	liên	quan	đến	TBT	
theo	 quy	 định	 tại	 các	 Điều	 ước	 quốc	 tế	
mà	Việt	Nam	là	thành	viên.	Ngoài	ra,	Văn	
phòng	TBT	Việt	Nam	còn	có	trách	nhiệm	
giúp	Tổng	cục	Tiêu	chuẩn	Đo	lường	Chất	
lượng	thực	hiện	các	nhiệm	vụ:

 - Thống nhất quản lý hoạt động thông 
báo và hỏi đáp về TBT;

- Thông báo, 
thông tin về TBT 
cho các tổ chức 
nước ngoài, quốc tế 
đáp ứng những quy 
định tại các điều 
ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên;
 - Tập hợp, tiếp nhận, chuẩn bị và cung 

cấp thông tin cảnh báo cho các bộ, ngành, 
hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan địa 
phương có liên quan về các biện pháp TBT 
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Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

của nước ngoài;
 - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 

đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin 
về TBT ở Việt Nam;

 - Chủ trì tham gia đàm phán và triển 
khai các cam kết về TBT;

 - Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp 
nhằm tăng cường nguồn lực cho Mạng lưới 
TBT Việt Nam;

 - Đầu mối thực hiện các nghĩa vụ thông 
báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Bộ Khoa 
học và Công nghệ giúp Ban liên ngành TBT 
thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

 2.	Điểm	TBT	của	Bộ	bao	gồm	09	Bộ	
(Bộ	Công	Thương;	Bộ	Giao	thông	Vận	tải;	
Bộ	Lao	động,	Thương	binh	và	Xã	hội;	Bộ	
Nông	nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn;	Bộ	
Tài	Nguyên	và	Môi	trường;	Bộ	Thông	tin	
và	Truyền	thông;	Bộ	Văn	hóa,	Thể	thao	và	
Du	lịch;	Bộ	Xây	dựng	và	Bộ	Y	tế)	giúp	các	
Bộ	thực	hiện	các	nhiệm	vụ:

 - Rà soát và gửi cho Điểm TBT quốc 
gia danh mục các văn bản liên quan đến biện 
pháp TBT;

 - Thống nhất thông tin với các cơ quan, 
tổ chức thuộc bộ, các Điểm TBT của Bộ khác 
trong Mạng lưới TBT Việt Nam;

 - Chủ động phối hợp với cơ quan, tổ 
chức liên quan đề xuất kế hoạch xây dựng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ng-
hiên cứu các biện pháp TBT của nước ngoài;

 - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 
đào tạo, tập huấn, tư vấn, cung cấp thông tin 
về TBT;

 - Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế 
có liên quan đến việc triển khai hoạt động 
TBT theo đề xuất từ Điểm TBT quốc gia.

	3.	 Thuật	 ngữ	 “Điểm	 TBT	 ở	 địa	
phương”	 tại	 Quyết	 định	 số	 114/2005/
QĐ-TTg	 đã	 không	 còn	 theo	 Quyết	 định	
số	46/2017/QĐ-TTg,	 thay	 vào	đó	 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.

ĐIỂM TBT CỦA BỘ GỒM 09 BỘ

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ LAO ĐỘNG, 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ XÂY DỰNG

BỘ Y TẾ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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N      gày 24/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về 
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 (Ban liên ngành TBT Việt Nam). Trong 

đó, tại Chương III quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban liên ngành TBT Việt 
Nam với một số nội dung chính sau:

GIỚI THIỆU VỀ
BAN LIÊN NGÀNH TBT VIỆT NAM  

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

1.	Chức	năng:
Ban liên ngành TBT có chức năng tham mưu, tư vấn, đề xuất cho 
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trong việc:
- Đàm phán, ký kết các Điều ước quốc tế liên quan đến TBT.
- Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế 
liên quan đến TBT mà Việt Nam là thành viên.
- Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp về TBT giữa 
Việt Nam và các thành viên ký kết các Điều ước quốc tế liên quan 
đến TBT.

2.	Nhiệm	vụ:
- Nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị các cơ quan có 
thẩm quyền.
- Tham gia các hoạt động về TBT ở trong nước và 
ngoài nước.
- Tiếp cận thông tin về TBT từ các tổ chức trong 
nước và ngoài nước; tham dự và thảo luận về các 
vấn đề liên quan đến TBT.

3.	Cơ	cấu	tổ	chức:
Ban liên ngành TBT gồm 01 trưởng ban 
là lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, 01 
phó trưởng ban là đại diện lãnh đạo Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
thành viên thư ký là Giám đốc Văn phòng 
TBT Việt Nam và các thành viên khác là 
đại diện các cơ quan có liên quan. 
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CƠ QUAN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TBT 
Ở ĐỊA PHƯƠNG

Ngày	24/11/2017	Thủ	tướng	Chính	phủ	
ban	hành	Quyết	 định	 số	 46/2017/QĐ-
TTg	 về	 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	(TBT).	Quyết	định	
này	thay	thế	Quyết	định	số	114/2005/QĐ-TTg	
ngày	26/5/2005	về	việc	thành	lập	và	ban	hành	
Quy	chế	tổ	chức	và	hoạt	động	của	Mạng	lưới	cơ	
quan	Thông	báo	và	Điểm	hỏi	đáp	của	Việt	Nam	
về	hàng	rào	kỹ	thuật	trong	thương	mại.

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

Mạng lưới TBT Việt Nam bao gồm cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại của quốc gia (Điểm TBT quốc gia), cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại của các Bộ (Điểm TBT của Bộ) và cơ quan thực hiện hoạt động TBT 
ở địa phương.

Trong đó, hoạt động TBT ở địa phương thực hiện thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

1.	Chức	năng
- Thực hiện nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Việt Nam trong việc thực 

thi các Điều ước quốc tế liên quan đến TBT;
- Hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp 

về TBT nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa Việt Nam ở thị trường trong 
nước và nước ngoài.

2.	Nhiệm	vụ
- Phối hợp với Điểm TBT quốc gia, Điểm TBT của Bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa 

phương bảo đảm việc xử lý các thông tin TBT có liên quan đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cơ 
quan trong nước và/hoặc ngoài nước;

- Chủ động rà soát, tổng hợp và gửi Điểm TBT quốc gia các văn bản, dự thảo biện pháp TBT 
của địa phương có khả năng gây vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp giữa Việt Nam và các nước 
thành viên ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến TBT;

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn, tư vấn cho các 
tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp tại địa phương về các biện pháp TBT của nước ngoài và các 
thông tin TBT khác nhằm nâng cao nhận thức về các cơ hội, thách thức của TBT ở trong nước và 
ngoài nước để hỗ trợ hoạt động tiếp cận thị trường xuất khẩu.
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Ngày	06/6/2018,	Bộ	trưởng	Bộ	Khoa	học	và	Công	nghệ	ban	hành	Thông	
tư	số	07/2018/TT-BKHCN	Sửa	đổi	1:2018	QCVN	9:2012/BKHCN	Quy	chuẩn	
kỹ	thuật	quốc	gia	về	Tương	thích	điện	từ	đối	với	thiết	bị	điện	và	điện	tử	gia	
dụng	và	các	mục	đích	tương	tự.

Theo	đó,	một	số	thiết	bị	điện	điện	tử	đã	được	bổ	sung	vào	danh	mục	
phải	chứng	nhận	hợp	quy	về	tương	thích	điện	từ,	cụ	thể:

THÔNG TƯ SỐ 07/2018/TT-BKHCN 
SỬA ĐỔI 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN 
VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ

Nguồn tin:  https://www.most.gov.vn

1 Mấy sấy tóc: kể từ 
ngày 01/9/2019 phải 

đáp ứng các yêu cầu quy 
định tại Quy chuẩn này 
trước khi lưu thông trên 
thị trường.

2 Máy xay sinh tố, máy ép 
trái cây, máy xay thịt, 

máy đánh trứng: kể từ ngày 
01/7/2020 phải đáp ứng các 
yêu cầu quy định  tại Quy chuẩn 
này trước khi lưu thông trên thị 
trường.

3 Lò vi sóng, bếp 
điện: kể từ ngày 

01/7/2021 phải đáp 
ứng các yêu cầu quy định  
tại Quy chuẩn này trước 
khi lưu thông trên thị 
trường.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức 
hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018. 
Quý bạn đọc quan tâm, có thể xem thông tin chi tiết Thông tư 07/2018/TT-BKHCN trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn
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THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BKHCN 
NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ  
SỐ 15/2015/TT-BKHCN

N gày 15/6/2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư 
số 08/2018/TT-BKHCN về 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 do-
anh xăng dầu. Nội dung cụ thể như sau:

Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng 
dầu của các cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo 
(trước đây gọi là máy in chứng từ) để in 
và cung cấp kết quả đo cho khách hàng 
khi có yêu cầu. Thiết bị ghi, in kết quả 
đo phải đảo bảo các yêu cầu về đo lường 
sau đây: 

- Không có cơ cấu, chức năng tác 
động làn thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ 
thuật đo lường của cột đo xăng dầu.

- Kết quả đo phải đảo bảo đủ thông 
tin, rõ ràng, minh bạch để người có thẩm 
quyền và nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc 
thực hiện phép đo, phương tiện đo, lượng 
hàng hóa.

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

Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn

Cột đo xăng dầu được gắn thiết bị ghi, in
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QUY ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ KINH PHÍ 
CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ 
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Ngày 12/7/2018, Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh khoá IX, kỳ 
họp thứ chín (từ ngày 10 đến ngày 

12 /7/2018) đã thông qua Nghị quyết số 
10/2018/NQ-HĐND quy định mức phân bổ 
kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trên địa bàn Thành phố, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 /8/2018.

 Nghị quyết này quy định mức phân 
bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành 
phố, bao gồm các văn bản như: Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân các cấp, Quyết định 
của Ủy ban nhân dân các cấp. 

Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ 
quan, đơn vị được giao nhiệm vụ với mức 
phân bổ kinh phí như sau:

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức

1. Đối với Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân 
được ban hành mới hoặc thay thế: 

- Thành phố: 10 triệu đồng/văn bản 
(mười triệu đồng/văn bản);

- Quận, huyện: 8 triệu đồng/văn bản 
(tám triệu đồng/văn bản);

- Phường, xã, thị trấn: 6 triệu đồng/văn 
bản (sáu triệu đồng/văn bản).

2. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung: 
- Thành phố: 8 triệu đồng/văn bản 

(tám triệu đồng/văn bản);
- Quận, huyện: 6,4 triệu đồng/văn bản 

(sáu triệu bốn trăm ngàn đồng/văn bản);
- Phường, xã, thị trấn: 4,8 triệu đồng/

văn bản (bốn triệu tám trăm ngàn đồng/văn 
bản).

Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí 
bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 
luật trên địa bàn Thành phố do ngân sách nhà 
nước đảm bảo theo phân cấp nhà nước hiện 
hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
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tt

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức

Ngày 06/6/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND 
về Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố 
năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH BỔ SUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018

2.	CẢI	CÁCH	THỦ	TỤC	HÀNH	CHÍNH:
- Nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa đối 

với thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành 
chính về cấp phép đăng ký kinh doanh dịch 
vụ lưu trú, thành lập và đăng ký hoạt động 
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo phương 
thức từ “tiền kiểm sang hậu kiểm” trong giải 
quyết thủ tục hành chính.

- Xây dựng giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong quy trình một cửa 
liên thông giải quyết thủ tục hành chính; giải 
pháp kiểm soát quy trình giải thích, hướng 
dẫn thủ tục để khắc phục tình trạng hồ sơ 
phải bổ sung nhiều lần; bổ sung ngoài thời 
gian pháp luật quy định.

	1.	CẢI	CÁCH	THỂ	CHẾ:
- Ban hành các quyết định, quy định, 

đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố 
về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển Thành phố.

- Ban hành chỉ thị nâng cao chất lượng 
công tác ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân Thành phố gắn với 
trách nhiệm của từng đơn vị soạn thảo, thẩm 
định, ban hành văn bản.

3.	 CÔNG	 TÁC	 TUYÊN	 TRUYỀN	 CẢI	
CÁCH	HÀNH	CHÍNH:

Tăng cường tuyên truyền, vận động 
cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nộp hồ 
sơ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, 
nhất là đối với lĩnh vực đăng ký thành lập 
doanh nghiệp.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong 
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện 
tốt nhiệm vụ được phân công; nêu cao trách 
nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất, giải 
quyết kịp thời những nhiệm vụ được giao; 
xây dựng và triển khai Đề án đo lường sự hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 
vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.
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Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định 

132/2008/NĐ-CP.
Liên quan đến hoạt động Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia đã có một số thay đổi 
như sau:

Cơ cấu Giải sẽ gồm hai loại Giải Vàng 
chất lượng quốc gia và Giải thưởng chất 
lượng quốc gia (thay thế cho Giải Bạc chất 
lượng quốc gia so với trước đây). Bộ Khoa 
học và Công nghệ xem xét và lựa chọn tối đa 
20 doanh nghiệp đạt Giải Vàng chất lượng 
quốc gia xuất sắc nhất để đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành 
tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA - 
MỘT SỐ ĐIỂM THAY ĐỔI

Ngoài các Hội đồng sơ tuyển cấp địa 
phương được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng thành lập theo đề nghị của Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương như trước đây thì 
sẽ có thêm Hội đồng sơ tuyển cấp bộ, ngành 
do các bộ, ngành thành lập sau khi thống nhất 
với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định thêm quyền lợi cho các doanh 
nghiệp đạt giải theo hướng Các tổ chức, do-
anh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc 
gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, 
địa phương và các quỹ khác theo quy định của 
pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, 
dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao 
công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa 

Nguồn tin:  Phòng Phát triển năng suất
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Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra  - Chi cục TCĐLCL.

Ngày 02/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Công 
văn số 2176/TĐC-QLCL về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 12/2017/
TT-BKHCN ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 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, Tổng cục hướng dẫn một số nội dung 
như sau:

Quy đinh tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung 
điểm a, điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN không tước bỏ quyền 
khiếu nại của người bán hàng. Quyền này đã được quy định tại Khoản 5 Điều 15 và 
Khoản 1 Điều 64 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, theo đó người bán hàng có 
quyền khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra (bao gồm kết luận về kết quả thử nghiệm 
mẫu) và quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy 
định tại Điều 65 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cơ quan nhà nước, người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp 
luật về khiếu nại.

Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung điểm a, 
điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN có quy định: “…. Mỗi mẫu 
được chia làm 2 đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu mang đi thử nghiệm, một đơn vị mẫu 
lưu tại cơ quan kiểm tra…”. Với quy định này và các quy định nêu tại Khoản 5 Điều 
15 và Khoản 1 Điều 64 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thì “đơn vị mẫu lưu tại 
cơ quan kiểm tra” sẽ được sử dụng để giải quyết khiếu nại của người bán hàng (nếu 
có) đối với kết luận của đoàn kiểm tra về kết quả thử nghiệm mẫu hoặc khiếu nại của 
người bán hàng (nếu có) về quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền với lý do kết quả thử nghiệm mẫu không chính xác.

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI 

THÔNG TƯ SỐ 12/2017/TT-BKHCN 
NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1

Thông tư số 
07/2018/TT-BNNPTNT 
của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Quy định về kiểm tra tạp chất trong 
tôm và sản phẩm tôm.

10/7/2018 24/8/2018

2

Thông tư số
 07/2018/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và 

Công nghệ

Thông tư Ban hành sửa đổi 1:2018 
QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối 
với thiết bị điện và điện tử gia dụng và 
các mục đích tương tự

06/6/2018 01/9/2018

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
Keo dán ghạch, keo 
chà ron

Công ty Cổ phần Nam 
Việt Úc

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

2
Phụ gia khoáng cho 
xi măng

Công ty Cổ phần Khoáng 
sản Minh Tiến

54/31- 54/33 Bạch Đằng 2, Phường 3, quận 
Tân Bình.

3 Gạch bêtông
Công ty cổ phần THQ 
PLUS

18A Đường số 6, Khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/7/2018 ĐẾN 15/8/2018)

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 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) 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 SX TM Nhựa Chí Thành V.N 611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân.

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

152 Đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú.

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

1 Cơ sở Vũ Quỳnh 67/164A Bùi Đình Túy, Phường 12, quận 
Bình Thạnh.

2 Công ty TNHH Dịch vụ In ấn và Quảng cáo 
Thành Phát

4 Khu phố 4, Đường số 8, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức

3 Công ty CP Kỹ Thuật Mới 1068 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8.

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

5 Công ty TNHH BGV 38/5 Nhật Tảo, Phường 4, Quận 10.

6 Công ty TNHH Thế giới Tí Hon DHL 225 Xóm Chiếu, Phường 15, Quận 4.

7 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mỹ Lan 19 Bis Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân 
Bình.

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

1 Công ty TNHH Hải Li 12 Đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, Quận 7.

2 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam 
Quốc H.L

642/66 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò 
Vấp.

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

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

1 G/TBT/N/KOR/783 Hàn Quốc 02/08/2018 01/10/2018 Thiết bị điện, sản phẩm tiêu dùng

2 G/TBT/N/ISR/1019 Israel 08/08/2018 07/10/2018 Ống tiêm y tế

3 G/TBT/N/THA/517 Thái Lan 09/08/2018 08/10/2018 Thiết bị đầu cuối viễn thông

4 G/TBT/N/UGA/ 
905 Uganda 09/08/2018 08/10/2018 Trà masala

5 G/TBT/N/EU/592 Liên minh 
châu Âu 14/08/2018 13/10/2018

Xe hạng nặng vận chuyển khí thải 
CO2

6 G/TBT/N/ISR/1020 Israel 14/08/2018 13/10/2018 Tã trẻ sơ sinh dùng một lần

7 G/TBT/N/TPKM/ 
321/Add.1

Đài Bắc 
Trung Quốc 14/08/2018 13/10/2018 Mũ bảo hiểm công nghiệp

8 G/TBT/N/UGA/ 
428/Add.2 Uganda 14/08/2018 13/10/2018 Cá và các sản phẩm thủy sản

9 G/TBT/N/USA/ 
1347/Add.1 Mỹ 14/08/2018 13/10/2018

Hồ bơi, bồn tắm nước nóng và 
spa

10 G/TBT/N/UGA/ 
594/Add.2 Uganda 13/08/2018 12/10/2018

Gối dùng trong gia đình, Gối tổng 
hợp chất xơ dùng trong gia đình

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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(028) 39.307.203

(028) 39.307.206

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