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Chúc mừng
         Ngày Phụ nữ Việt Nam

20/10
  Chúc một nửa Thế giới luôn 
thành công trong cuộc sống?

Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp 
trong mắt một nửa thế giới còn lại.
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1ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG 
ĐO LƯỜNG

KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 

TẠO TÍNH ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2018

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 
09/2016/TT-BKHCN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 

2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ LUẬT HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN 
QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH

CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ MÃ SỐ, MÃ VẠCH 
THƯỜNG GẶP 

CÔNG BỐ 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 
THUỘC LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 1 “DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT 
MAY   CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN” 

BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT  
QUỐC GIA QCVN:01/2017/BCT TẠI THÔNG TƯ SỐ 
21/2017/TT-BCT

BẢN TIN 
TBT-HCM

SỐ 63

TRONG SỐ NÀY

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM 
NĂM 2018

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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ĐỀ ÁN 
TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI 
HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG

Đề án với mục tiêu chung:
- Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia 

theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội 
nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường 
chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù 
hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, 
phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành 
và địa phương.

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong 
một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và 
triển khai hiệu quả Chương trình đảm bảo 
đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt 
động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh 
nghiệp.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa 

Ngày 10/8/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030” (Viết tắt là Đề án)

dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp 
phát triển hoạt động đo lường.

- Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu 
chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường 
để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác 
quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện 
chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ 
chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 
đo lường.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu 
rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo 
lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề án phấn đấu đến năm 2025, sẽ phát 
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Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công 
nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo 
quy hoạch đã được phê duyệt; công nhận ít 
nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế 
thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận thừa 
nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-
MRA); Thống nhất chung định hướng phát 
triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc 
gia đến cấp bộ ngành, địa phương; Phát triển 
được ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo lường, 
phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm 
bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; 
Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
về đo lường ít nhất 10.000 cán bộ tham gia 
hoạt động đo lường; Triển khai Chương trình 
đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng 
phương pháp đo cho ít nhất 50.000 doanh 
nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà 
nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư 
nhân; Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 1000 
phòng thí nghiệm được công nhận trong cả 
nước cho các lĩnh vực đo lường.

 Đến năm 2030 sẽ phát triển hạ tầng 
đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 
300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa 
nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận thừa nhận 
lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA); 
phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo 
lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu 
cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh 

nghiệp; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ về đo lường ít nhất 20.000 cán 
bộ tham gia hoạt động đo lường; Triển khai 
Chương trình đảm bảo đo lường thông qua 
hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động 
xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 100.000 
doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có vốn 
nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế 
tư nhân; Áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh 
giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 2.000 phòng 
thí nghiệm được công nhận trong cả nước 
cho các lĩnh vực đo lường để tăng cường 
hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước 
về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, 
hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, 
Đề án sẽ tiến hành đổi mới, sửa đổi chính 
sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ 
doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng 
đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai 
công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất 
lượng sản phẩm hàng hóa.
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KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TÍNH ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2018

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất

Năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tiếp tục triển khai Chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo theo 
hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ. 

Tính đến ngày 31/8/2018, Chi cục đã giải ngân được khoảng 1 tỷ đồng với số lượt 
doanh nghiệp được hỗ trợ về tư vấn là 09 doanh nghiệp, số lượt doanh nghiệp được hỗ trợ 
về huấn luyện là 80 doanh nghiệp, số lượt người được hỗ trợ là 468 lượt học viên. Các nội 
dung hỗ trợ gồm Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Nhận thức và đánh giá nội 
bộ ISO 17025, Xác nhận giá trị sử dụng trong lãnh vực sinh học và hóa học theo ISO 17025, 
xây dựng thương hiệu, GMP.

 Đồng thời, Chi cục đã tổ chức thêm 02 đợt họp xét chọn cho 05 nhiệm vụ với số lượng 
doanh nghiệp dự kiến được hỗ trợ về huấn luyện và tư vấn khoảng 800 doanh nghiệp với tổng 
kinh phí đăng ký xét chọn khoảng 9 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Chi cục đã tổ chức 01 đợt họp nghiệm thu cho nhiệm vụ Xây dựng tài liệu đào 
tạo trực tuyến về năng suất chất lượng, quản trị tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo với 12 video.
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Ngày 01/7/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 
Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
09/2016/TT-BKHCN ngày 06/9/2016 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy 
phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít 
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách 
nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ với một số nội dung như sau:

- Sửa đổi Điểm i Khoản 1 Điều 4 thành “Phương án làm sạch thiết bị 
và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc việc vận 
chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp Giấy phép”

- Thay thế Mẫu 3. PALSTB bằng Mẫu 3. PALSTB Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư.

- Bãi bỏ Điểm i Khoản 1 Điều 4 về “Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm 
định đối với vật liệu bao gói, phương tiện chứa hàng nguy hiểm”.

- Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 6 về “Báo cáo hoạt động vận chuyển 
hàng nguy hiểm đối với khối lượng đã thực hiện theo Giấy phép vận chuyển 
đã được cấp theo Mẫu 6. BCHĐVC” đối với hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép 
vận chuyển.

- Bãi bỏ Mục 5 Mẫu 6. BCHĐVC về “Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong vận chuyển hàng nguy 
hiểm trong kỳ báo cáo”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018. 

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BKHCN 
NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng
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Thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg 
ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức

Stt Nội dung công việc Thời gian thực hiện

1 Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật 2018 - 2020

2 Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 2018

3 Quản lý và phát triển hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 2018

4
Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

2018-2019

5
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và 
thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý

2018-2019

Các đơn vị được phân công trong Quyết định số 1942/QĐ-BKHCN có trách nhiệm chủ 
động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, 
hiệu quả và tiết kiệm.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆU QUẢ 

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, ngày 09/7/2018 Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Quyết định 
số 1942/QĐ-BKHCN xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP với các nhiệm vụ 
chủ yếu như sau:
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THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG 
MÃ SỐ, MÃ VẠCH

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra

Theo 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 (Nghị định 74/2018/NĐ-CP 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 
2018), thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mã số, mã vạch được quy định 
cụ thể như sau: 

- Đối với trường hợp cấp mới:
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận 

không quá 03 năm kể từ ngày cấp.
- Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng 

nhận: 
Giấy chứng nhận được cấp lại áp dụng 

đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có giấy 
chứng nhận còn hiệu lực nhưng bị mất, hư 
hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức, 
cá nhân.

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận 
ghi theo thời hạn hiệu lực của giấy chứng 
nhận được cấp.
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Các hành vi vi phạm về mã số, mã vạch thường gặp:
- Không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ 

giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc không thông báo bằng văn bản khi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng mã số, mã vạch bị mất hoặc hỏng; 

- Không làm thủ tục gia hạn khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết hiệu 
lực;

- Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch theo quy định;
- Sử dụng mã số, mã vạch đã bị thu hồi. 
Các hành vi vi phạm về mã số, mã vạch sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

CÁC HÀNH VI 
VI PHẠM VỀ 
MÃ SỐ, MÃ VẠCH 
THƯỜNG GẶP 

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra
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CÔNG BỐ 05 THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH MỚI 
THUỘC LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Ngày 15/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1662 QĐ/BKHCN 
về việc bãi bỏ và ban hành mới các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng. Theo đó, bãi bỏ 3 TTHC và ban hành mới 8 TTHC cấp Trung ương, 

bãi bỏ 1 TTHC và ban hành mới 5 TTHC cấp tỉnh. 
Các TTHC mới được công bố theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ về việc 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 hoá. Tại 
các tỉnh, thành phố áp dụng các TTHC sau:

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức

Tên TTHC Cơ quan thực hiện

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự 
phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, chứng nhận.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnhThủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh 
vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ 
chức đánh giá sự phù hợp.

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét 
tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Hội đồng sơ tuyển (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, Sở Khoa học và Công nghệ).

Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

- Cơ quan kiểm tra chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sản phẩm, 
hàng hóa hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, trừ xăng, nhiên liệu điêzen, 
nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các 
loại hàng hóa khác theo sự chỉ đạo của cơ quan có 
thẩm quyền).
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SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 1 

“DANH MỤC SẢN PHẨM DỆT MAY   
CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA QUY CHUẨN” 
BAN HÀNH KÈM THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT  QUỐC GIA 
QCVN:01/2017/BCT TẠI THÔNG TƯ SỐ 21/2017/TT-BCT 

Ngày 15/8/2018,  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BCT về Sửa đổi 
phụ lục 1 “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn” ban hành 
kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/

TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 
Nội dung tại thông tư này là bãi bỏ mã hàng 9619: “Băng (miếng) và nút bông vệ sinh 

(tampons), khăn và tã lót cho trẻ và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu”.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT 

Nút bông 
vệ sinh Khăn cho trẻ Tả lót cho trẻ



| 10 |          BẢN TIN TBT SỐ 63 |  THÁNG 9

Ngày 11-13/9/2018, Văn phòng 
TBT Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng thực 

hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức 
năng “Thực thi các cam kết về Hiệp định 
Hàng rào kỹ thuật trong thương mai trong 
khuôn khổ WTO và một số Hiệp định 
thương mại tự do (FTAs) năm 2018” đã tổ 
chức Hội nghị tập huấn nhằm cập nhật, bổ 
sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về 
TBT cho mạng lưới TBT Việt Nam. 

Nội dung của đợt tập huấn bao gồm:
- Giới thiệu về Sổ tay hướng dẫn điểm 

hỏi đáp TBT bản 2018 của WTO.
- Giải quyết tranh chấp và một số vụ 

kiện của WTO.
- Giới thiệu về quan ngại thương mại 

của các nước thành viên WTO đối với các 
biện pháp của Việt Nam năm 2018.

- Các cam kết về TBT trong hiệp định 
CPTPP và EVFTA.

- Giới thiệu và hướng dẫn đăng ký tài 
khoản về hệ thống cảnh báo xuất khẩu trên 
hệ thống ePing.

- Một số bài tham luận của các Điểm 
TBT địa phương nhằm trao đổi kinh nghiệm 
hoạt động trong đó có Điểm TBT-HCM.

Qua đợt tập huấn, các Điểm TBT địa 
phương cập nhật được nhiều thông tin bổ ích 
về Quy trình thông báo dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp 
đến các nước thành viên WTO; Quá trình 
giải quyết tranh chấp của WTO và một số 
vụ giải quyết tranh chấp; Một số quan ngại 
thương mại của các nước thành viên với Việt 
Nam như luật An toàn An ninh mạng, Nghị 
định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu 
và Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định về 
điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và 
kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô 
tô; Một số nội dung cam kết TBT trong hiệp 
định CPTPP và EVFTA; Hướng dẫn đăng ký 
tài khoản hệ thống ePing và nêu một số lợi 
ích khi đăng ký.

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT

2018HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 
MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM NĂM 2018
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2018
Stt Loại văn bản

/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 
ban hành

Ngày 
hiệu lực

1
Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo 15/8/2018 01/10/2018

2
Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định nông nghiệp hữu cơ 29/8/2018 15/10/2018

3
Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định quy định về quản lý và tổ 
chức lễ hội

29/8/2018 15/10/2018

4
Nghị định số 

111/2018/NĐ-CP
 của Chính phủ

Nghị định quy định về ngày thành lập, 
ngày truyền thống, ngày hưởng ứng 
của các bộ, ngành, địa phương

31/8/2018 15/10/2018

5
Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 11 năm 2014 của chính 
phủ về chính sách tinh giản biên chế

31/8/2018 15/10/2018

6
Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ 
chứa nước

04/9/2018 04/9/2018

7
Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về an toàn thực phẩm.

04/9/2018 20/10/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

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

ban hành
Ngày 

hiệu lực

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

8
Thông tư số 

20/2018/TT-BCT     
của Bộ Công Thương

Thông tư Sửa đổi Phụ lục I “Danh 
mục sản phẩm dệt may chịu sự điều 
chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 
21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của 
Bộ Công Thương

15/8/2018 01/01/2019

9

Thông tư số 
10/2018/TT-BNNPTNT 
của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

 Thông tư ba hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung 
(QCVN 01-187:2018/BNNPTNT)

14/8/2018 14/02/2019

10
Quyết định số 
5066/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế

Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ 
chăm sóc Mắt

16/8/2018 16/8/2018

11
Quyết định số 

4513/QĐ-BCA-V03 
của Bộ Công an

Quyết định về việc phê duyệt Phương 
án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hoá xuất, nhập 
khẩu và đơn giản hoá, cắt giảm điều 
kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của 
Bộ Công an

15/8/2018 15/8/2018
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1

Ống nhựa POLY-
ETYLEN dùng 
để cấp nước; Ống 
nhựa PVC Chịu Áp 
lực; Ống nhựa dùng 
để cấp nước; Ốn g 
nhựa POLYVINYL 
CLORUA không 
hóa dẻo (PVC-U) 
dùng để cấp nước.

Cty Cổ phần Nhựa Tân 
Tiến

27 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

2
Xi măng giếng 
khoan chủng loại 
G.

Công ty Cổ phần Phát triển 
Sài Gòn

143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận 
Bình Thạnh.

3
Phụ gia hóa học 
cho Bê tông Loại D, 
F, G.

Công ty TNHH Đầu tư và 
Tư vấn Xây dựng Quốc Tế

14 (Lầu 3) Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, Quận 1.

4
Cửa sổ và cửa đi 
bằng khung nhựa 
cứng U-PVC.

Công ty TNHH Tân Vĩnh 
Lam

39 Đường 41, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân.

5
Vữa cho bê tông 
nhẹ.

Công ty CP SX Phát triển 
Vật liệu Xây dựng CTA

260A Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận 
Gò Vấp.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/8/2018 ĐẾN 15/9/2018)
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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 Sản xuất Thương mại 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.

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Tương Lai Việt 43 Đường 72, ấp Đình, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi.

2 Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng 
Hoàng Thu

236/61 An Dương Vương, Phường 16, 
Quận 8.

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

4 Công ty TNHH SX TM Thú Nhồi Bông Thành 
Đạt

55/1B Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 
6.

5 Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hảo 166 (lầu 1) Chu Văn An, Phường 2, Quận 
6.

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

1 Công ty TNHH SX TM Dây và Cáp điện Hiệp 
Thành

99/27 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú.

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Điện cơ 
Bifan 1B Nguyễn Sĩ Cố, Phường 15, Quận 8.

3 Công ty TNHH TM DV SX XNK Tân Huỳnh 
Phát

158 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, quận Gò 
Vấp.

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

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

IV Thép làm cốt bê tông - QCVN 7:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH lưới thép hàn Song Hợp Lực Lô số 3 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân.

V Khí dầu mỏ hóa lỏng - QCVN 8:2009/BKHCN

1 Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 
(PV GAS)

Lầu 12-15, 673 tòa nhà PV Gas Tower 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè.
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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/EGY /57/
Add.2 Egypt 04/09/2018 03/11/2018 Nội thất nhà bếp

2 G/TBT/N/UGA 
/417/Add.1 Uganda 04/09/2018 03/11/2018 Sản phẩm của ngành dệt may

3 G/TBT/N/UGA 
/919 Uganda 04/09/2018 03/11/2018

Khăn vệ sinh và băng vệ sinh, 
khăn ăn và khăn ăn cho trẻ sơ sinh 
và các sản phẩm vệ sinh tương tự

4 G/TBT/N/ARG 
/342/Add.2 Argentina 10/09/2018 09/11/2018 Đồ nội thất khác và các bộ phận 

của chúng

5 G/TBT/N/PER /84/
Add.1 Peru 10/09/2018 09/11/2018 Dược phẩm

6 G/TBT/N/BRA /838 Brazil 11/09/2018 10/11/2018 Đường và bánh kẹo đường

7 G/TBT/N/ARG 
/343 Argentina 14/09/2018 13/11/2018

Vật liệu và các chất liên quan tới 
thực phẩm

8 G/TBT/N/BDI/6 Burundi 14/09/2018 13/11/2018 Bơ

9 G/TBT/N/BDI/7 Burundi 14/09/2018 13/11/2018 Kem đánh răng

10 G/TBT/N/TPKM 
/320/Add.1 Đài Loan 14/09/2018 13/11/2018 Cửa ra vào và khung

11 G/TBT/N/USA 
/1305/Rev.1 Mỹ 14/09/2018 13/11/2018

Xe cơ giới để chở 10 người trở lên, 
kể cả lái xe

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.307.203

(028) 39.307.206

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

http://chicuctdc.gov.vn

chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn


