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BAN HÀNH 04 LUẬT, 05 NGHỊ ĐỊNH 
MỚI VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG 
NĂM 2018-2019

Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-CP ban hành 
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 
19/5/2018 của hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính 
trị thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW. 

Theo nội dung của Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tập 
trung xây dựng, hoàn hiện một số văn bản quy định về các chính sách đối với cán bộ, công 
chức, viên chức trong thời gian từ nay đến hết năm 2019, cụ thể như sau:

04 Luật 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công 
chức và Luật viên chức;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen 
thưởng;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính 
phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhà ở (Quy 
định về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức);
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05 Nghị định
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 
chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập.
Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong 
các cơ quan hành chính nhà nước.
Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, 
từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, 
viên chức lãnh đạo, quản lý
Nghị định quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công 
chức đối với cán bộ;
Nghị định quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công 
chức, viên chức.

Nguồn tin:   Phòng Kế hoạch Tổ chức
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NHỮNG HIỆU QUẢ KHÔNG NGỜ TỪ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
KINH DOANH LIÊN TỤC THEO TIÊU CHUẨN ISO 22301:2012

ISO 22301:2012

Hầu hết các doanh nghiệp “có tiếng 
tăm” trên thị trường Việt Nam đều 
đã áp dụng và được chứng nhận ISO 

9001, một số doanh nghiệp đã áp dụng ISO 
14001, ISO 22000…Tuy nhiên, nhiều doanh 
nghiệp dù đã được chứng nhận ISO 9001 vẫn 
lúng túng khi xử lý các sự cố gây gián đoạn 
hoạt động. 

Tiểu ban kỹ thuật ISO/TC 223 – An ninh 
xã hội đã xây dựng Tiêu chuẩn ISO 22301 và 
khuyến nghị các thành viên ISO áp dụng. ISO 
22301 được thiết kế nhằm giúp quản lý rủi ro 
ảnh hưởng đến tính liên tục của doanh nghiệp 
và đảm bảo việc phục hồi doanh nghiệp trong 
trường hợp bị gián đoạn. 

Hiện nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đang chuyển dịch và trình 
Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng nguyên xi 
và đồng bộ Tiêu chuẩn này giống như các bộ 
Tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000…
Việc áp dụng ISO 22301:2012 mang đến các 
lợi ích như:

- Giảm thiểu rủi ro: Giúp nhận biết các 
rủi ro tồn tại; Hỗ trợ phân tích các rủi ro.

- Giảm thiểu thời gian gián đoạn 
(downtime): Hướng dẫn triển khai các chiến 
lược phục hồi có hiệu quả; Giảm thời gian 
gián đoạn tăng doanh thu và mang lại các giá 
trị dài hạn.

- Gìn giữ thương hiệu và danh tiếng: 
Giúp bảo vệ thương hiệu, duy trì các giá trị 
của doanh nghiệp, tổ chức; Phản ứng nhanh 
chóng, kịp thời và hiệu quả khi gặp phải các 
sự cố.

- Cải thiện tính sẵn sàng: Cải thiện sự 
sàng đối mặt trong các thảm họa; Giúp thiết 
lập qui trình để duy trì và cập nhật kế hoạch 
cho sự liên tục cải thiện tính sẵn sàng.

Nguồn tin:   http://vietq.vn
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CPTPP 
SẼ CÓ HIỆU LỰC 
SAU 60 NGÀY NỮA

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Chiến 
lược Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
đã được phê chuẩn tại 6 quốc gia 

Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, 
Canada và Australia. Hiệp định này sẽ có hiệu 
lực vào cuối tháng 12. “Việc này đã kích hoạt 
quá trình đếm ngược 60 ngày để hiệp định 
có hiệu lực và bắt đầu vòng cắt giảm thuế 
nhập khẩu đầu tiên”, Bộ trưởng Thương mại 
và Xuất khẩu New Zealand - David Parker 
cho biết. New Zealand là quốc gia chịu trách 
nhiệm theo dõi và ghi chép tiến trình hiệp 
định này.

Các nước còn lại trong CPTPP là Việt 
Nam, Chile, Malaysia, Brunei và Peru. Tại Việt 
Nam, CPTPP cũng sẽ được trình lên Quốc hội 
phê chuẩn tại kỳ họp đang diễn ra.

CPTPP ban đầu có tên Hiệp định Đối 

tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau khi 
Tổng thống Mỹ - Donald Trump rút nước này 
khỏi TPP đầu năm ngoái, các nước còn lại đã 
nỗ lực đàm phán, dưới sự dẫn dắt của Nhật 
Bản, để đạt hiệp định mới vào tháng 11.

 CPTPP bao phủ 13% GDP toàn cầu 
(tương đương 10.000 tỷ USD). Nó được coi 
là một hiệp định thương mại tự do (FTA) 
tiêu chuẩn cao, đề cập tới các lĩnh vực truyền 
thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng 
hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở hữu trí tuệ, 
hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại. 
Hiệp định này cũng xử lý những vấn đề mới, 
phi truyền thống như lao động, môi trường, 
mua sắm của Chính phủ, doanh nghiệp Nhà 
nước...

Nguồn tin:  https://vnexpress.net
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THÔNG TƯ SỐ 41/2018/TT-BCT 
QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC PHẾ LIỆU 
TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, 
TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT

Ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 
số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng 
kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. 

Theo đó, danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm 
theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017, dẫn chứng 
là các mặt hàng sau:

- Thạch cao; thạch cao khan; thạch cao plaster (bao 
gồm thạch cao nung hay canxi sulphat đã nung), đã hoặc chưa 
nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất xúc tác 
hay chất ức chế (Mã hàng: 2520).

- Các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện 
tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc các dạng tương tự, các hợp chất 
hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử (Mã hàng: 3818).

- Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa) 
(Mã hàng: 4707).

- Tơ tằm phế liệu (kể cả kén không thích hợp để quay tơ, 
xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế) (Mã hàng: 5003)…

Lưu ý: Các trường hợp liệt kê mã 4 số thì áp dụng quy 
định của Thông tư đối với toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 
số này.

Thông tư 41/2018/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 
20/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

Nguồn tin: Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT
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VIỆT NAM 
CHÍNH THỨC 

TRỞ THÀNH QUỐC 
GIA THỨ 7 THÔNG QUA 

“HIỆP ĐỊNH THẾ KỶ” CPTPP

Chiều ngày 12/11/2018, Quốc 
hội chính thức thông qua Nghị 
quyết phê chuẩn Hiệp định Đối 

nguồn nhân lực để bảo đảm tận dụng và phát 
huy các cơ hội, lợi ích mà Hiệp định CPTPP 
đem lại; 

Đồng thời xây dựng, triển khai hiệu 
quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những 
tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan 
với tỷ lệ tán thành 100%.

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ, Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao và các tổ chức, cơ quan có liên quan 
theo thẩm quyền tiến hành rà soát các dự án 
luật tại Phụ lục 3 và các văn bản pháp luật 
khác để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành mới kịp thời, bảo 
đảm tính thống nhất của hệ thống pháp 
luật và đúng lộ trình thực hiện các cam 
kết trong Hiệp định CPTPP. 

Thủ tướng Chính phủ chịu 
trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo 
các cơ quan, tổ chức có liên quan 
ở trung ương và địa phương triển 
khai kế hoạch thực hiện Hiệp 
định CPTPP; chú trọng đào tạo 
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trình thực hiện Hiệp định CPTPP; thông tin, 
tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội dung Hiệp 
định để tạo sự thống nhất trong nhận thức 
và hành động của hệ thống chính trị, doanh 
nghiệp và người dân về việc Việt Nam tham 
gia Hiệp định CPTPP.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên 
quan hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định 
CPTPP và thông báo thời điểm có hiệu lực đối 
với Việt Nam. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của 
Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các 
đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 

Trước đó, hôm 2/11, Quốc hội đã nghe 
tờ trình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về 
việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các 
văn kiện liên quan.  Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng nhấn mạnh, việc tham gia và sớm 
phê chuẩn CPTPP giúp Việt Nam thể hiện cam 
kết mạnh mẽ với đổi mới và hội nhập quốc tế 
toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò và vị 
thế địa - chính trị quan trọng của Việt Nam 
trong khu vực Đông Nam Á, cũng như châu 
Á - Thái Bình Dương. 

Ngoài thuận lợi, tham gia CPTPP cũng 
đặt ra những thách thức về kinh tế - 

xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện 
khung khổ pháp luật, thể 

chế… Đặc biệt, việc mở 
cửa các hoạt động kinh 

tế, đi kèm với quy 
định về lao động, 

minh bạch hoá, 
chống tham 

nhũng… đòi 
hỏi Việt Nam 
chủ động, nỗ 
lực đổi mới, 
tiếp tục 

hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết 
lập các cơ chế quản lý để phù hợp với điều 
ước quốc tế nhưng đảm bảo sự vững chắc ổn 
định chính trị - xã hội. 

Ngoài ra, việc có quan hệ FTA với các 
nước CPTPP sẽ giúp cơ cấu lại thị trường xuất 
nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó 
nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. 
Việt Nam cũng có cơ hội tham gia chuỗi cung 
ứng hình thành sau khi CPTPP có hiệu lực, 
là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ 
phát triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia 
vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng 
cao hơn. 

Tuy nhiên, CPTPP cũng mang đến nhiều 
thách thức khi mở cửa thị trường 3 nước 
Canada, Mexico và Peru. Xét theo mặt hàng, 
thịt heo, thịt gà là những mặt hàng có thể gặp 
phải sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu do 
sức cạnh tranh còn yếu. Ngoài ra, một số sản 
phẩm có thể gặp khó khăn như giấy, thép, ô 
tô... Tuy nhiên, Chính phủ cũng khẳng định có 
nhiều giải pháp để khắc phục các thách thức. 

Còn tại Báo cáo thẩm tra Quốc hội chỉ 
ra rằng, đa số các đại biểu tán thành sự cần 
thiết phê chuẩn Hiệp định CPTPP và cho rằng 
đây là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 
chất lượng cao và khá toàn diện với mức độ 
cam kết sâu nhất từ trước tới nay. 

Theo đó, Uỷ ban Đối ngoại cho rằng mặc 
dù Hiệp định mang lại nhiều cơ hội, nhưng đi 
cùng theo đó là những rủi ro và thách thức 
đối với các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu 
tư, nông nghiệp, thu ngân sách, sở hữu trí tuệ, 
lao động, an toàn thông tin. Do vậy, Chính phủ 
cần kiểm soát chặt chẽ những rủi ro, thách 
thức, có các phương án chủ động ứng phó, 
hạn chế tối đa những tác động tiêu cực trong 
quá trình triển khai thực hiện. 

Nguồn tin:  https://dantri.com.vn
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THÔNG BÁO TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

TẠI CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

Thực hiện theo nội dung Công văn số 2810/TĐC-QLCL ngày 05/10/2018 của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia 
và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ khách hàng 

tốt hơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thông báo đến các tổ chức, cá nhân 
về triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu được thực hiện 
thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

- Kể từ ngày 03/12/2018, Chi cục triển khai 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm giải 
quyết của Chi cục thông qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia.

- Cách thức thực hiện: Các tổ chức, cá nhân 
có liên quan đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa quốc gia 
có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ:            
http://vnsw.gov.vn/ Tab Triển khai cơ chế một cửa 
của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tab Kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc website Chi 
cục: http://chicuctdc.gov.vn/ Tab Thủ tục hành 
chính/ Tab Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu tại cổng thông tin một cửa quốc gia/ Tab 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa 
quốc gia hoặc có thể liên hệ trực tiếp Bộ phận Một 
cửa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo 
địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 
TP.HCM; ĐT: (028) 39307204 để được hướng dẫn 
cụ thể.
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Nguồn tin:  Phòng Phát triển năng suất

Ngày 16/11/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học 
và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Hội Chất lượng Thành phố 
Hồ Chí minh tổ chức buổi hội thảo “Quản lý Chất lượng 4.0”.

Hội thảo được đóng góp các bài báo cáo tham 
luận, phân tích các diễn giả: 

Bài phát biểu khai mạc của ông 
Nguyễn Văn Hà -  Chi cục trưởng 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng; 

Bài Chương 
trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao 
năng suất chất 
lượng và đổi mới 
sáng tạo của bà 
Nguyễn Thu Thảo – 
Trưởng phòng Phát 
triển năng suất; 

Bài Quản lý chất 
lượng 4.0 trong quản lý 
doanh nghiệp - Cơ hội và 
thách thức của Tiến sỹ Ngô Văn 
Nhơn – Chủ tịch Hội Chất lượng Thành 
phố Hồ Chí Minh; 

Xây dựng hạ tầng dữ liệu cho doanh nghiệp số 
của ông Phạm Huy Sang - Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp và thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc 
quản lý chất lượng trong cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

HỘI THẢO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4.0

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra



| 10 |          BẢN TIN TBT SỐ 66 |  THÁNG 12

DIỄN ĐÀN CHỐNG HÀNG GIẢ, BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU 
DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0

Nhân Ngày phòng chống hàng giả, 
hàng nhái Việt Nam (29/11), ngày 
27/11/2018 Văn phòng đại diện Cục 

sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Tổng cục Quản lý thị trường và Công ty Vina 
CHG đã phối hợp tổ chức “Diễn đàn chống 
hàng giả, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp 
trong thời kỳ công nghiệp 4.0” tại Hội trường 
Thành ủy, 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố 
Hồ Chí Minh.

Nguồn tin:  Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT

Hiện nay tình hình hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam diễn ra 
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các phương thức ngày một tinh vi, phức tạp 
và khó kiểm soát, bao gồm cả kinh doanh trực tiếp, trực tuyến và mạng xã hội. Do đó, mục đích 
của diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa đại diện các cơ quan quản lý 
nhà nước, các hiệp hội, các doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông về công tác chống hàng 
giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Chương trình có sự tham gia của Đại diện Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Thương mại điện 
tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng 
như các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan báo đài. Thông qua diễn đàn, việc chia sẻ những công 
tác chỉ đạo, xử lý, điều tra, thực thi chống hàng giả, hàng nhái hoặc các hình thức mua bán, kinh 
doanh… của các diễn giả cũng giúp cho người nghe hiểu được phần nào sự nỗ lực, quyết tâm và 
những khó khăn của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chống hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn đã gặp 
trong quá trình đầu tư, kinh doanh, hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật hàng 
giả và những giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trong bối cảnh công nghiệp 4.0…

Nhìn chung, để giải quyết những khó khăn này, chúng ta cần sự chung tay, phối hợp chặt 
chẽ từ phía nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội. Đồng thời doanh 
nghiệp cũng phải tự cứu lấy mình và có những giải pháp để tự bảo vệ uy tín thương hiệu.
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QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN 
PHƯƠNG TIỆN ĐO CHO TRẠM QUAN TRẮC 
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Ngày 06/8/2018, Bộ Khoa học đã ban 
hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN 
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện 
đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự 
động, liên tục.

Thông tư này quy định định mức kinh tế 
- kỹ thuật về mức hao phí cần thiết đối với lao 
động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để 
hoàn thành một bước công việc hoặc toàn bộ 
công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn 
phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường 
không khí tự động, liên tục phục vụ xây dựng 
dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn có sử dụng kinh phí theo phương 
thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng 
nguồn ngân sách Nhà nước. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
15/9/2018.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số  

38/2018/TT-BCT 
của Bộ Công thương

Quy định thực hiện chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế 
quan phổ cập của liên minh Châu Âu, 
Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

30/10/2018 14/12/2018

2
Thông tư số  

29/2018/TT-BYT 
của Bộ Y tế

Quy định về thử thuốc trên lâm sàng 29/10/2018 01/01/2019

3
Thông tư số  

53/2018/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông vận tải

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

28/10/2018 01/07/2019

4
Thông tư số  

27/2018/TT-BYT 
của Bộ Y tế

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và 
khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến 
HIV/AIDS do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành

26/10/2018 01/01/2019

5
Thông tư số  

28/2018/TT-BYT 
của Bộ Y tế

Quy định về quản lý điều trị người 
nhiễm HIV, người phơi nhiễm với hiv 
tại các cơ sở y tế

26/10/2018 01/01/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH
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DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

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

ban hành
Ngày 

hiệu lực

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

6
Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ và một số 
Quy định về kiểm tra chuyên ngành

09/11/2018 09/11/2018

7
Nghị định số 

149/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ 
Luật lao động về thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

07/11/2018 01/01/2019
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Máy lọc nước dùng 
trong gia đình

Công ty TNHH Công 
nghệ Xử lý Nước sạch Đại 
Việt

Lô IV-11, đường số 4, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

CÔNG BỐ HỢP QUY

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/11/2018 ĐẾN 15/12/2018)

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

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

1 Công ty TNHH MTV SX TM Hoàng Quán 4A/15 Thanh Niên, Ấp 4, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh.

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

1 Công ty TNHH Công nghệ Xử lý Nước sạch Đại 
Việt

Lô IV-11, Đường số 4, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

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

III Dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH CASTROL BP PETCO Lầu 9, Tòa nhà Times Square, Số 57-69F 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.
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(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)

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

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (TỪ 16/11/2018 ĐẾN 15/12/2018)

Stt Yêu cầu 
thông báo Tên doanh nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, 

kiểu, loại
Nhãn 
hiệu

1

Hủy bỏ hiệu lực 
kết quả tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp 
quy từ 07/11/2018

Công ty TNHH Sản 
xuất Mũ bảo hiểm Hoa 
Hải Thanh

881/24A Quốc 
lộ 1A, Khu phố 
1, phường Bình 
Hưng Hòa A, 
quận Bình Tân.

Mũ bảo hiểm: 
HT2 - Mũ che 
nửa đầu, có kính 
và không có kính 
chắn gió, cỡ lớn.

ANDIS



| 16 |          BẢN TIN TBT SỐ 66 |  THÁNG 12

THÔNG BÁO TỪ WTO
Thông báo của EU về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369

Thông báo của EU về Dự thảo Quy định đối với màn hình điện tử 
theo Chỉ thị 2009/125/EC

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Quy định đối với màn hình 
điện tử theo Chỉ thị 2009/125 /EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu; sửa đổi Quy định Ủy ban (EC) 

số 1275/2008 và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) 642/2009 trong thông báo mã G/TBT/N/EU/609.
Cụ thể, dự thảo quy định đưa ra các yêu cầu về hiệu suất năng lượng tối thiểu, đặc biệt là nhu cầu năng 

lượng tối đa ở các chế độ mở, chờ, và network standby (chế độ chờ những vẫn kết nối mạng) và tắt. Không yêu 
cầu điện năng tối đa ở chế độ mở phải được hiển thị trên màn hình chỉ dẫn. Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra yêu 
cầu về hiệu quả tài nguyên, bao gồm thiết kế để tăng cường khai thác các thành phần chính, ghi dấu các bộ 
phận làm bằng nhựa và có logo để cảnh báo chứa thủy ngân hoặc cadmiu. Theo Chỉ thị Ecodesign 2009/125/
EC, các màn hình điện tử không đáp ứng những yêu cầu này sẽ không được phép sử dụng trên thị trường EU. 
Quy định này áp dụng đối với các màn hình điện tử (cụ thể là màn hình tivi, biển báo) được sử dụng tại thị 
trường EU. Dự thảo dựa trên kết quả nghiên cứu kỹ thuật, môi trường và kinh tế và đã xem xét ý kiến của các 
bên liên quan khác nhau.  Thời gian dự kiến thông qua của Dự thảo vào tháng 01/2019. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến vào 08/12/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5273_01_e.pdf

Ngày 09/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo bổ sung Quy định EU 2017/1369 
của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến ghi nhãn năng lượng màn hình điện tử và bãi bỏ 

Quy định Ủy ban Số 1062/2010 trong thông báo mã G/TBT/N/EU/610.
Cụ thể, dự thảo Quy định này yêu cầu nhà cung cấp, trước khi sản phẩm có thể được tiêu thụ trên thị 

trường EU, phải đăng tải dữ liệuvề nhãn, thông tin sản phẩm và tài liệu kỹ thuật vào cơ sở dữ liệu đăng ký sản 
phẩm. Quy định này áp dụng cho các màn hình điện tử (cụ thể là màn hình tivi, biển báo) được sử dụng tại thị 
trường EU và bãi bỏ Quy định (EU) số 1062/2010 liên quan đến ghi nhãn năng lượng của TV

Dự thảo Quy định dựa trên nghiên cứu đánh giá và 
trao đổi với các bên liên quan. Năm 2017, một nghiên cứu về 
sự hiểu biết của người sử dụng đối với nhãn được tiến hành.

Thời gian dự kiến thông qua của Dự thảo vào tháng 
02/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 
ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 08/12/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/

TBT/EEC/18_5274_01_e.pdf
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Philippines đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn chung cho 
phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa

Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định thực thi Đạo luật mỹ phẩm 

Ngày 25/10 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 
định thực thi Đạo luật mỹ phẩm trong mã thông báo G/TBT/N/KOR/795.
Các sửa đổi như sau:
1) Mở rộng phạm vi tiêu chuẩn đủ điều kiện cho các cơ sở sản xuất/bán hàng     
A. Người có bằng cấp chuyên ngành liên quan đến dược phẩm từ một trường cao đẳng hoặc bằng cử 

nhân trở lên.     
B. Người đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản lý bán hàng (đào tạo trong 

lĩnh vực kinh doanh sản phẩm xà phòng làm đẹp, bột nhuộm tóc đen hoặc sáp tẩy 
lông) 2) Bổ sung “xà phòng làm đẹp, bột nhuộm tóc đen và sáp tẩy lông” vào danh 

mục mỹ phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 

kiến vào ngày 24/12/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/

KOR/18_5596_00_x.pdf

Ngày 29/10 /2018, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn 
chung cho phụ gia thực phẩm (Tiêu chuẩn Codex 192-1995); Tiêu chuẩn chung về sử dụng bơ sữa (Tiêu 

chuẩn Codex 206-1999);
Tiêu chuẩn Codex về sữa và các sản phẩm từ sữa theo quy định tại Lệnh này; và Tiêu 

chuẩn khu vực Codex cho các sản phẩm đậu tương không lên men trong 
mã thông báo G/TBT/N/PHL/207.  Dự thảo này nhằm mục đích chính 

thức áp dụng các tiêu chuẩn codex đáp ứng quy định trong phần IV.A 
mục 1-10 (Hướng dẫn chung) của bản dự thảo này, để làm cơ sở trong việc 

phân loại và xác định các sản phẩm thực phẩm. Thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo trên 

toàn quốc. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 
28/11/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PHL/18_5658_00_e.pdf
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Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học

Ngày 22/10/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định 
mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) trong 
thông báo mã G/TBT/N/USA/1401.

Theo đó, quy định áp dụng đối với 13 chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện phải thông báo trước 
khi sản xuất (PMNs) và phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái 
này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào trong 13 chất hóa học 
này nếu được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông 

báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá về mục 
đích sử dụng trong thời hạn xem xét. Các tổ chức, cá nhân không 

được phép sản xuất (bao gồm cả nhập 
khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này 
cho đến khi EPA tiến hành xem xét 

thông báo, đưa ra quyết định phù 
hợp với thông báo và các tổ chức, 

các nhân thực hiện các yêu cầu 
trong quyết định đó. Chưa 

xác định thời gian thông 
qua và thời gian có hiệu 

lực của Dự thảo. Hạn 
cuối cùng để các 
nước thành viên 

WTO tham gia góp 
ý kiến vào trước ngày 15/11/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5541_00_e.pdf
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Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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