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VIỆT NAM SẼ CÓ TIÊU CHUẨN KHUNG VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 VỀ THỰC HIỆN 
CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

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

GẦN 20.000 TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH

THÔNG BÁO VỀ ÁP DỤNG BIỂU MẪU KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT 
TRONG 

CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ 
TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

DANH SÁCH MÔ HÌNH KIỂU MẪU (MÔ HÌNH ĐIỂM) VỀ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

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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Kính chào Quý bạn đọc,
Xuân Kỷ Hợi đã tới bên thềm năm mới trong tiết Xuân ấm áp, Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng một lần nữa có cơ hội bày tỏ lời tri ân tới quý độc giả đã đồng hành cùng 
chúng tôi suốt một chặng đường hoạt động. Năm Kỷ Hợi khởi đầu một chặng đường mới, Chi 
cục tâm nguyện sẽ phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, xứng đáng với sự yêu mến và 
tin tưởng của độc giả.

Nhân dịp năm mới, kính chúc bạn đọc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, 
thịnh vượng và nhiều thành công với sức bật của niềm tin cất cánh. 

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT



| 2 |          BẢN TIN TBT SỐ 67 |  THÁNG 01

Tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm triển 
khai các mô hình thực hành tốt về đô 
thị thông minh của Việt Nam và một 

số thành phố trên thế giới” do Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức, những mô 
hình thực tiễn từ Singapore, Đài Loan đã được 
đề cập đến.

Cũng trong hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà 

Minh Hiệp cho biết, trong khuôn khổ APEC SOM 3 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với vai 

trò là Chủ tịch Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 

một diễn đàn về đô thị thông minh, đây là cơ hội để các nền kinh tế cùng nhau chia sẻ, nắm bắt 

được thông tin cập nhật về định hướng phát triển tiêu chuẩn về đô thị thông minh từ các nền kinh 

tế APEC;

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn khung về đô thị thông minh 

sau đó có kế hoạch cụ thể để cho các bộ ngành xây dựng các tiêu chuẩn về các lĩnh vực, sản phẩm, 

dịch vụ về đô thị thông minh như chiếu sáng thông minh, giao thông thông minh.

Tiêu chuẩn khung về đô thị thông minh đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

xây dựng. Hiện dự thảo 5 TCVN trong lĩnh vực này đang trong quá trình góp ý, hoàn thiện để ban 

hành, được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO và BS.

Các TCVN khung về đô thị thông minh sẽ được xem là cơ sở nền tảng thực hiện Đề án phát 

triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030 của 

Việt Nam.

Nguồn tin:   vnexpress.net

VIỆT NAM SẼ CÓ TIÊU CHUẨN KHUNG 
VỀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH
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Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 
01/2018/TT-VPCP hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC). Thông tư quy định số nội dung chính như sau:

1Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận 
Một cửa đối với các TTHC phải được công bố trong Quyết định công 

bố TTHC. Nội dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ 
quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong Quyết định công bố TTHC.

2 Các TTHC được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, 
giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối thiểu 

các điều kiện sau: 
- Không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 14 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 
- Được phép phân cấp hoặc ủy quyền cho Bộ phận Một cửa, cán 

bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xem xét, thẩm định, thẩm 
tra, xác minh hồ sơ và phê duyệt kết quả giải quyết TTHC theo quy định 
của pháp luật; 

- Bộ phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn tổ chức việc thực 
hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ 
phận Một cửa.

3 Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ các chỉ số đánh giá cũng như 
phương thức chấm điểm để đánh giá giải quyết TTHC.

4 Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử công chức, viên chức đủ tiêu 
chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và 

có đủ trình độ, năng lực chuyên môn và thẩm quyền để thực hiện toàn bộ 
quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2019.

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP 
NGÀY 23/4/2018 VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, 

MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nguồn tin:   Phòng Hành chính Tổng hợp
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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

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực 
hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) khi xuất 
khẩu sang EU, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, thương nhân muốn được hưởng ưu đãi theo GSP khi xuất khẩu sang các thị 
trường nêu trên phải đăng ký mã số REX, trừ khi lô hàng xuất khẩu có tổng giá trị không quá 
6000 EUR (tính theo giá xuất xưởng). Trong vòng 06 tháng, từ ngày 14/12/2018, tổ chức tiếp 
nhận đăng ký mã số REX công bố địa chỉ trang điện tử để thương nhân lựa chọn đăng ký mã số 
REX theo hình thức trực tuyến hoặc gửi hồ sơ đăng ký về tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX. 
Sau thời điểm này, việc đăng ký mã số REX được thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến.

Thương nhân phải phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP cho từng 
lô hàng và có giá trị hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP có thể được 
phát hành sau khi đã xuất khẩu nhưng phải nộp cho cơ 
quan hải quan của nước nhập khẩu trong vòng 02 năm kể 
từ ngày nhập khẩu.

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP được miễn 
đối với hàng hóa đóng gói nhỏ có tổng giá trị không quá 500 
EUR hoặc hàng hóa là hành lý cá nhân có tổng giá trị không 
quá 1200 EUR. Đối với hàng hóa được miễn chứng nhận 
xuất xứ nêu trên chỉ được nhập khẩu với mục đích sử dụng 
cá nhân chứ không được nhập khẩu với mục đích thương 
mại và việc nhập khẩu diễn ra không thường xuyên.

Thông tư 38/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 
14/12/2018, đối với chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo 
GSP được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Trong thời gian chuyển tiếp, thương nhân chưa có 
mã số REX vẫn được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu 
A khi xuất khẩu sang EU, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT



| 5 |          BẢN TIN TBT SỐ 67 |  THÁNG 01

Nguồn tin:  tcvn.gov.vn

Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng được ban 
hành giúp cho các cơ quan quản lý thuận lợi 
hơn trong việc giám sát, quản lý chất lượng và 

kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp. 
Hiện nay, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đang là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai 
thực hiện công tác tiêu chuẩn, phối hợp cùng các bộ 
ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc xây dựng 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản 
phẩm, hàng hóa. Tổng cục cũng chủ động xây dựng 
kế hoạch, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho các bộ, 
ngành rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật. Đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất 
lượng đã chia sẻ, cơ quan đang nỗ lực trong các hoạt 
động xây dựng tiêu chuẩn để phục vụ tốt hơn trong 
công tác quản lý chất lượng. 

Tính từ năm 1962 đến nay, đã có gần 20.000 
TCVN được công bố, trong số đó có khoảng 800 
TCVN là của năm 2018. Từ khi các tiêu chuẩn được 
ban hành, việc quản lý, giám sát, kiểm tra chất lượng 
trở nên dễ dàng hơn, doanh nghiệp có thể tự kiểm 
soát được quá trình sản xuất.

Ngoài ra, việc ban hành tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng giúp cho các doanh nghiệp xây dựng thương 
hiệu và tự khẳng định được mình.

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng đúng 
quy định trong sản xuất sẽ giảm được rủi ro lỗi sản 
phẩm, hoặc sản phẩm bị thu hồi. Bên cạnh đó, áp 
dụng các tiêu chuẩn chất lượng vào sản phẩm hàng 
hóa của Việt Nam sẽ tăng cơ hội lưu thông vào thị 
trường quốc tế.

GẦN 20.000 TIÊU CHUẨN 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH
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Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 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, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thông báo đến các 
tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung như sau:

- Kể từ ngày 10/12/2018, các tổ chức, cá nhân khi đăng ký kiểm tra chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu đề nghị sử dụng Biểu mẫu đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu tại website Chi cục theo địa chỉ: http://chicuctdc.gov.vn/ Thủ tục hành 
chính/ Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

- Trong trường hợp cần hướng dẫn hoặc có thắc mắc về việc thực hiện các nội dung 
khai báo theo biểu mẫu được nêu trên, các tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục (địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 
7, Quận 3; điện thoại: 028 39307204) để được hướng dẫn cụ thể.

Chi cục Thông báo đến các tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu biết và thực hiện.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

THÔNG BÁO VỀ ÁP DỤNG BIỂU MẪU 
KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

- Đối với sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong 
sản xuất, pha chế trong nước, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan phải thực hiện việc công bố hợp quy tại Tổ 
một cửa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi 
cục) theo địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 
3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 028 39307204.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA

 CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong – QCVN 14:2018/BKHCN kèm theo 
Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 

số 06/2018/TT-BKHCN, kể từ ngày 15/5/2018 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.

- Đối với sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong nhập 
khẩu, ngày 14/12/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng giao Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa triển 
khai thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với dầu 
nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu tại Công văn số 3704/TĐC-
HCHQ về việc giao thực hiện kiểm tra chất lượng dầu nhờn động 
cơ đốt trong nhập khẩu. Do đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đăng ký 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với dầu nhờn động 
cơ đốt trong liên hệ trực tiếp Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa miền Nam theo địa chỉ số 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, 
TP Hồ Chí Minh; Email: qlclhh_mn@vnn.vn; ccqlclhhmn@tcvn.
gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.
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Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã 
ban hành Kế hoạch số 5738/KH-UBND cao điểm đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, với những nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động tổ chức lực lượng, 

triển khai các biện pháp để kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, ngăn 
chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 
2019.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh, người dân hiểu, thấy rõ tác 

hại của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả, hàng hóa kém chất lượng; không tham 

gia, không tiếp tay cho những hành vi này.
Các lực lượng chức năng, Sở ngành, 

Ủy ban nhân dân các quận-huyện tập 
trung tăng cường các biện pháp nghiệp 
vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các 
chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, 
các khu vực buôn bán khác trong nội địa 
nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả 
các hoạt động buôn lậu, hàng hóa không 
rõ nguồn gốc; gian lận thương mại; sản 
xuất, buôn bán hàng giả. Chú ý các nhóm 

hàng, lĩnh vực: Nhóm mặt hàng ảnh 
hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội 

và Nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ trong 
dịp Tết Nguyên đán.

CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG 
BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 

VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU 
TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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DANH SÁCH MÔ HÌNH KIỂU MẪU
(MÔ HÌNH ĐIỂM) VỀ NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Ngày 10/01/2019 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã 
ban hành Quyết định số 09/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh sách Mô hình kiểu 
mẫu (Mô hình điểm) về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

Quyết định đã công nhận 02 đơn vị thuộc danh sách Mô hình điểm bao gồm: Bệnh 
viện Chợ Rẫy thuộc lĩnh vực dịch vụ Y tế với mô hình ISO 9001; Công ty Cổ phần Kim loại 
màu và nhựa Đồng Việt thuộc lĩnh vực sản xuất cơ khí chế tạo với mô hình Áp dụng 7 tiêu 
chí Giải thưởng Chất lượng Quốc Gia.

Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” và sẽ tiếp tục 
được triển khai trong năm 2019, 2020.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị trực tiếp hỗ trợ nhân rộng các 
mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thông qua việc tuyên truyền, 
tham quan, học tập mô hình điểm.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1

Thông tư số  
22/2018/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Về danh mục hàng hóa nhập khẩu, 
xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát 
hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành

28/12/2018 12/02/2019

2
Thông tư số  

52/2018/TT-BCT của 
Bộ Công thương

Quy định về định mức tiêu hao năng 
lượng trong ngành công nghiệp chế biến 
thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến 
công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá 
dơ trơn và tôm do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành

25/12/2018 18/02/2019

3
Thông tư số  

53/2018/TT-BCT của 
Bộ Công thương

Quy định chương trình, nội dung về 
huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với 
hoạt động kinh doanh khí

25/12/2018 18/02/2019

4
Thông tư số  

01/2019/TT-BCT của 
Bộ Công thương

Quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế 
liệu do Bộ trưởng Bộ Công Thương 
ban hành

09/01/2019 22/02/2019

5
Thông tư số  

55/2018/TT-BCT của 
Bộ Công thương

Quy định về việc nhập khẩu thuốc lá 
nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan 
năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành

25/12/2018 18/02/2019

6
Nghị định số 

169/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về quản lý trang thiết bị y tế

31/12/2018 31/12/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Vòi nước vệ sinh; 
Sứ vệ sinh.

Công ty TNHH Đầu tư 
VN Thiên Phú

201 Trung Mỹ Tây 2A, phường Trung Mỹ 
Tây, Quận 1.

2
Ngói Bê tông lợp 
mái; Gạch xi măng 
lát nền.

Công ty TNHH Sản xuất 
Xây dựng Thương mại 
Đồng Tâm

B7/27A Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 2, thị 
trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

3 Gạch Terrazzo.
Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Trường Việt

329 Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân.

4
Đèn led dùng cho 
chiếu sáng đường 
phố.

Công ty Cổ phần Bóng 
đèn Điện Quang

121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/12/2018 ĐẾN 15/01/2018)

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 SX TM Nhựa Chí Thành V.N 611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
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 Albetta International (Việt Nam) Lô M7-M9-M11, Đường KCN Cát Lái - 
Cụm II, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

2 Công Ty TNHH Semo Vina Lô AL, 09B, số 11-13, Đường 8, phường 
Tân Thuận Đông, Quận 7.

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

4 Công ty TNHH Một thanh viên Sản xuất Thương 
mại Thú nhồi bông Quốc Định

8 Ngô Quyền, phường Tân Thành, 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 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 Cổ phần Dây cáp Điện Lucky Star 1702-1704 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận 
Bình Tân.

3 Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1

IV Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích 
tương tự - QCVN 9:2009/BKHCN.

1 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1.

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

1 Công ty Cổ phần Dầu nhờn S.T.S 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

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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THÔNG BÁO TỪ WTO

Hàn Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn phê duyệt hoạt chất và sản phẩm diệt khuẩn

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 06/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn 
phê duyệt hoạt chất và sản phẩm diệt khuẩn trong mã thông báo G/TBT/N/KOR/798. Các nội dung 

chính của dự thảo như sau:
– Bộ Môi trường công bố tiêu chuẩn phê duyệt hoạt chất và sản phẩm diệt khuẩn theo Điều 12 (2) và 

Điều 20 (2) của Đạo luật về an toàn hoá chất và chất diệt khuẩn (Luật số 15511, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
1 năm 2019).

– Dự thảo sẽ cung cấp các tiêu chí khoa học để phê duyệt hoạt chất hoặc sản phẩm diệt khuẩn như về 
tác động bất lợi đối với sức khỏe con người và môi trường, hiệu quả…

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
01/1/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến 

vào 26/11/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattach-
ments/2018/TBT/KOR/18_5725_00_x.pdf
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Quy định mới của Hoa Kỳ về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học

Quy định của Hoa Kỳ về mức độ sử dụng hóa chất gây suy giảm khả năng sinh sản

Ngày 30/10/2018, Hoa Kỳ đưa ra Dự thảo sửa đổi mức độ sử dụng hóa chất gây suy giảm khả năng sinh 
sản: Tính toán lượng tiêu thụ trung bình của người tiêu dùng trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1408.
Cụ thể, khi doanh nghiệp đưa ra “mức độ” hóa chất gây suy giảm chức năng sinh sản trong một sản 

phẩm thực phẩm, “mức độ” đó không được tính bằng cách lấy trung bình nồng độ của hóa chất trong các sản 
phẩm thực phẩm từ các nhà sản xuất khác nhau hoặc được sản xuất ở các cơ sở khác nhau. Mục đích của Dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. 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 19/11/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5662_00_e.pdf

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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THÔNG BÁO TỪ WTO

Đài Loan đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản lý việc xem xét, 
đăng ký và cấp phép đối với thực phẩm và các sản phẩm liên quan

Philippines đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn chung cho phụ gia thực phẩm, sữa 
và các sản phẩm từ sữa

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

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản lý việc xem xét, 

đăng ký và cấp phép đối với thực phẩm và các sản phẩm liên quan (Thông 
báo số 1071302691 ban hành bởi Bộ Y tế và Phúc lợi) trong mã thông báo 
G/TBT/N/TPKM/341.

Tên của các quy định đã được thay đổi thành “Quy định quản lý việc 
xem xét, đăng ký và cấp giấy phép cho thực phẩm và các sản phẩm liên quan”. 
Sửa đổi quan trọng nhất của dự thảo là sửa đổi các điều khoản có liên quan 
về sữa bột cho trẻ sơ sinh và sữa dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi (sữa formula). 
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 07/1/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/TPKM/18_5799_00_x.pdf
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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

THÔNG BÁO TỪ WTO

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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