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CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRONG DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO ĐÈN LED

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRONG 
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2018/TT-BKHCN NGÀY 
15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH 

“QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG”.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN CHUYỂN TIẾP ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH TẠI 
THÔNG TƯ SỐ 06/2018/TT-BKHCN

KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNGFORMALDEHYDE ĐẢM BẢO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG

BẢO MẬT DỮ LIỆU CHO DOANH NGHIỆP THÔNG QUA CÁC TIÊU CHUẨN CẬP NHẬT VỀ 
ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT BẢO MẬT THÔNG TIN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
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. 16
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KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguồn tin:  Phòng Hành chính Tổng hợp

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(Chi cục) là đơn vị quản lý nhà nước 
về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 
thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo 
Quyết định số 44/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ngày 27/3/1982, hoạt động đến 
nay đã được 37 năm. 

Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi cơ cấu 
tổ chức và hoạt động để phù hợp với nhu cầu 
phát triển của xã hội, ngày 12/11/2018, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ 
Chí Minh một lần nữa đã ký ban hành Quyết 
định số 1223/QĐ-SKHCN kiện toàn cơ cấu 
tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng theo đúng chức năng 
nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch 
số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV, đồng thời bổ 
sung thêm chức năng thanh tra chuyên ngành 
về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
theo Nghị định số 27/2017/NĐ-CP. Theo đó, 

cơ cấu tổ chức mới của Chi cục gồm các phòng, 
đơn vị trực thuộc như sau:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp;
2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Thông 

báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại (gọi tắt là phòng Quản lý Tiêu chuẩn và 
TBT);

3. Phòng Quản lý Đo lường;
4. Phòng Quản lý Chất lượng;
5. Phòng Quản lý Năng suất chất lượng.
6. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi cục thực thi nhiệm vụ quản lý nhà 

nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của 
pháp luật, góp phần đưa hoạt động tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng đi vào đời sống một cách 
thiết thực nhất.
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Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4889/QĐ-BCT công bố Tiêu 

chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp 

dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED.

Theo đó, áp dụng Tiêu chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật trong dán nhãn năng lượng đối với sản 

phẩm đèn chiếu sáng LED kể từ ngày 01/01/2020.

Hướng dẫn kỹ thuật này hướng dẫn các yêu cầu về kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý đối 

với các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng (sau đây gọi là đèn LED) có điện 

áp danh định không quá 250 V, công suất nhỏ hơn 60 W và các sản phẩm chiếu sáng LED khác 

theo hình thức tự nguyện tham gia chương trình dán nhãn năng lượng.

Đối với đèn chiếu sáng LED tham gia chương trình dán năng lượng phải đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật gồm yêu cầu về công suất, quang thông đèn, tuổi thọ tối thiểu, yêu cầu về an toàn 

và hiệu suất năng lượng.

Quy định kỹ thuật này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối 

và kinh doanh sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, các cơ quan quản lý Nhà nước và 

các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Nguồn tin:  Phòng Quản lý Chất lượng

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRONG 
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO ĐÈN LED
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Nguồn tin:  thuvienphapluat.vn

Ngày 23/01/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 02/CT-TTg 

về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước các cấp. Theo đó, trong thời gian qua, cơ quan nhà nước các cấp đã chủ 

động, tích cực triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành, 

trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đã đạt được những kết quả quan 

trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan nhà nước các cấp vẫn còn những bất cập, hạn chế. 

Để khắc phục những bất cập, hạn chế đó, nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá 

trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, Thủ tướng Chính 

phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương; Thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước 

các cấp; Ban Cơ yếu Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; Bộ Tài chính; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và 

các cơ quan thông tấn, báo chí có những hoạt động cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý, sử 

dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả theo quy định của pháp luật 

về chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

CHỈ THỊ VỀ VIỆC 

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG 

CHỮ KÝ SỐ 
CHUYÊN DÙNG

CHÍNH PHỦ TRONG 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC CẤP



| 4 |          BẢN TIN TBT SỐ 68 |  THÁNG 02

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Chất lượng

Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư số 
10/2018/TT-BKHCN về việc sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu 
nhờn động cơ đốt trong”.

Theo đó, sửa 
đổi bổ sung Điều 1 

như sau: 
“Điều 1. Ban 

hành kèm Thông tư 
này QCVN 14:2018/
BKHCN Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về 

dầu nhờn động cơ 
đốt trong và Sửa đổi 

1:2018 QCVN 14:2018/
BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về dầu nhờn động cơ 
đốt trong”.

Sửa đổi bổ sung Điều 3 như sau: 
“Điều 3. Thời hạn chuyển tiếp
Kể từ ngày 15/9/2019, sản phẩm dầu 

nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, 
nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp 
dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN 
và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.

Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, 
pha chế, nhập khẩu đã được lưu thông trên 
thị trường trước ngày 15/9/2019 tiếp tục 
được lưu thông trên thị trường cho đến hết 
ngày 15/9/2021.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/12/2018. 

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG 

TƯ SỐ 06/2018/TT-BKHCN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
BAN HÀNH “QUY CHUẨN 

KỸ THUẬT QUỐC 

GIA VỀ DẦU 

NHỜN ĐỘNG 

CƠ ĐỐT 

TRONG”.
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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 
ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN CHUYỂN TIẾP 
ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 
06/2018/TT-BKHCN

1
Ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-

BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 
15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2018/BKHCN. Theo đó, kể từ 
ngày 15/9/2019 sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu, lưu 
thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 
1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN theo Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN.

2
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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KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG

FORMALDEHYDE 
ĐẢM BẢO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG

Theo các nghiên cứu khoa học, formaldehyde 
có tác động tiêu cực đến sức khỏe con 
người. Tổ chức Y tế Thế giới đã 

cảnh báo, chỉ với hàm lượng thấp 
formaldehyde mà cơ thể con người 
tiếp xúc thường xuyên trong thời gian 
dài sẽ gây ra nhiều tác hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe như có khả năng gây 
ung thư nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt 
là ung thư đường hô hấp như mũi, họng, phổi.

Nghiêm trọng hơn, formaldehyde là tác nhân 
gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, 
phụ nữ có thai bị nhiễm có thể bị 
ảnh hưởng đến sự phát triển 
của bào thai. Các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm 
cũng có tác động thâm nhập 
vào cơ thể con người, chúng 
có thể bị phân hủy trong hệ 
trao đổi chất của cơ thể và 
sản sinh ra chất aromatic 
amine. Đây đều là các tác 
nhân có thể gây nhiều loại 
ung thư cho con người.
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Chính vì những tác hại nêu trên, mà hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã ban hành các 
Luật và Quy định chặt chẽ để kiểm soát mức giới hạn hàm lượng formaldehyde trong sản phẩm 
tiêu dùng. Việt Nam cũng đã ban hành quy định kiểm 
soát này tại Thông tư 37/2015/TT-BCT.

Với mục tiêu tạo điều kiện kinh do-
anh thuận lợi cho doanh nghiệp và thực 
hiện quy định của Luật chất lượng sản 
phẩm hàng hóa và xu thế phát triển của thế 
giới theo hướng chuyển phương thức quản lý chất 
lượng sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyde và các amin 
thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (được ban hành 
tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017) thay thế Thông tư 37/2015/TT-BCT.

Quy chuẩn kỹ thuật này đã đảm bảo thực thi các giải pháp về cải cách thể chế được nêu 
trong Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ trong các năm vừa qua, thể hiện qua những điểm sau: 

+ Đối với sản phẩm nhập khẩu, toàn bộ khâu kiểm tra được chuyển hoàn toàn sang sau 
thông quan (hậu kiểm); 

+ Doanh nghiệp được toàn quyền lựa chọn các phương thức đánh giá, công bố hợp quy 
sản phẩm khác nhau; 

+ Không phát sinh các thủ tục hành chính do các cơ quan quản lý nhà nước không trực tiếp 
tác động vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tư số 21/2017/TT-BCT 
ngày 23/10/2017 đã có hiệu lực vào ngày 01/01/2019.

Sau gần 01 tháng triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã nhận được một số phản hồi từ 
Hiệp hội dệt may, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan v.v…Với mục tiêu bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho 
doanh nghiệp, với tinh thần cầu thị, không ngừng cải cách hành chính trong hoạt động quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành, Bộ Công thương đang xúc tiến tổ chức làm việc với Hiệp hội dệt may, các 
cơ quan đơn vị có liên quan để tiếp tục rà soát, đánh giá và phân tích các yếu tố phát sinh trong 
việc áp dụng, thực thi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyde và 
các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
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BẢO MẬT DỮ LIỆU CHO DOANH 
NGHIỆP THÔNG QUA CÁC TIÊU 

CHUẨN CẬP NHẬT VỀ ĐÁNH GIÁ 
KIỂM SOÁT BẢO MẬT THÔNG TIN

Hiện nay, tấn công phần mềm, 
trộm cắp, phá hoại tài sản trí 
tuệ chỉ là một số trong nhiều 

rủi ro bảo mật thông tin mà các tổ chức, 
doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Trên thực tế, hầu hết các tổ chức, 
doanh nghiệp đều có các biện pháp 
kiểm soát để bảo vệ thông tin, nhưng 
không dễ dàng để các tổ chức này đảm 
bảo được rằng các biện pháp kiểm soát 
họ đang thực hiện có đủ để ngăn chặn 
các hành vi phá hoại, tấn công phần 
mềm. Chính vì vậy, các hướng dẫn tham 
khảo quốc tế để đánh giá kiểm soát an 
ninh thông tin vừa được cập nhật để hỗ 
trợ các tổ chức, doanh nghiệp.



| 9 |          BẢN TIN TBT SỐ 68 |  THÁNG 02

Đối với bất kỳ tổ 
chức, công ty nào thì 
thông tin là một trong 
những tài sản có giá trị 
nhất và việc vi phạm, 
ăn cắp dữ liệu có thể 
gây tổn thất nặng nề về 
mặt kinh doanh và gây 
ra những hậu quả khôn 
lường khác. Do đó, cần 
các biện pháp kiểm soát 
tại chỗ đủ nghiêm ngặt 
để bảo vệ được phần 
mềm cũng như thông 
tin doanh nghiệp và 
được theo dõi một cách 
thường xuyên để theo 
kịp thời xử lý các rủi ro.

Được phát triển 
bởi Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa quốc tế ISO và Ủy 
ban kỹ thuật điện quốc tế 
(IEC), ISO/IEC TS 27008, 
Công nghệ thông tin – Kỹ 
thuật bảo mật – Hướng 
dẫn đánh giá kiểm soát 
an ninh thông tin, cung 
cấp hướng dẫn đánh giá 
việc kiểm soát hiện có 
để đảm bảo phù hợp với 

mục đích, hiệu lực và 
hiệu quả và phù hợp với 
mục tiêu của công ty.

Thông số kỹ thuật 
(TS) gần đây đã được 
cập nhật để phù hợp với 
các phiên bản mới của 
các tiêu chuẩn bổ sung 
khác về quản lý bảo mật 
thông tin, cụ thể là ISO/
IEC 27000 (tổng quan và 
từ vựng), ISO/IEC 27001 
(các yêu cầu) và ISO/IEC 
27002 (mã thực hành 
kiểm soát bảo mật thông 
tin), tất cả đều được 
tham chiếu trong bộ tiêu 
chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO/
IEC TS 27008 sẽ giúp các 
tổ chức đánh giá và xem 
xét các biện pháp kiểm 
soát hiện tại của họ đang 
được quản lý thông qua 
việc áp dụng tiêu chuẩn 
ISO/IEC 27001. Tiêu 
chuẩn ISO/IEC TS 27008 
có thể giúp các tổ chức, 
doanh nghiệp tin tưởng 
rằng các biện pháp kiểm 

soát của họ là hiệu quả, 
đầy đủ và phù hợp để 
giảm thiểu rủi ro bảo mật 
thông tin mà các tổ chức, 
doanh nghiệp này gặp 
phải. ISO/IEC TS 27008 
có lợi cho các tổ chức, 
doanh nghiệp thuộc mọi 
loại hình và quy mô, có 
thể là công khai, riêng tư 
hoặc phi lợi nhuận và bổ 
sung cho hệ thống quản 
lý bảo mật thông tin 
được xác định trong ISO/
IEC 27001.

Tiêu chuẩn được 
phát triển bởi Ủy ban 
kỹ thuật ISO/IEC JTC 1, 
Bảo mật thông tin, Tiểu 
ban SC 27, Kỹ thuật bảo 
mật Công nghệ thông tin, 
ban thư ký do DIN, thành 
viên ISO của Đức điều 
hành. Tiêu chuẩn này có 
thể mua thông qua các 
thành viên của ISO tại các 
quốc gia hoặc thông qua 
cửa hàng trực tuyến ISO.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP
VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sázch ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực khoa học công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 

miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng…
 Theo Nghị định này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường

Được thành lập và hoạt Động theo luật doanh nghiệp;

có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ Được 
cơ quan có thẩm quyền Đánh giá, thẩm Định, công nhận theo quy Định 
tại khoản 2 Điều 7 của nghị Định này;

có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình 
thành từ kết quả khoa học và công nghệ Đạt tỷ lệ tối thiểu 
30% trên tổng doanh thu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.
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Nội dung hỗ trợ doanh 
nghiệp về năng suất 
chất lượng và đổi mới 

sáng tạo theo hình thức xét 
chọn nhiệm vụ khoa học công 
nghệ (vận dụng) là một nội 
dung 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”. 

Năm 2018, Chi cục đã 
tổ chức 04 đợt họp xét chọn 
cho 09 đơn vị, bao gồm 03 đợt 
họp xét chọn hỗ trợ tư vấn và 
01 đợt xét chọn mô hình điểm.  

Kết quả đã hỗ trợ cho 09 
nhiệm vụ và đưa vào danh sách 
mô hình điểm 02 doanh nghiệp; 
Số lượng doanh nghiệp được 
hỗ trợ về huấn luyện và tư vấn 
là 1.528 doanh nghiệp/ 3.551 
lượt học viên/ 9.499.679.950 
đồng, trong đó đã tổ chức 

03 đợt họp nghiệm thu cho 
các tài liệu trực tuyến gồm 
54 video/ kinh phí hỗ trợ là 
2.255.311.000 đồng. 

Nội dung hỗ trợ tư vấn 
và huấn luyện gồm: TCVN 
ISO 9001:2015, xây dựng 
thương hiệu, GMP, Nâng cao 
năng lực về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm hiệu quả, 
ISO 13485:2016, OHSAS 
18001:2007, ISO 14001:2015, 
TCVN ISO 13485:2017, 5S, 
ISO 17025, IATF 16949, Đổi 
mới sáng tạo, Quản trị doanh 
nghiệp,…

Đối tượng doanh nghiệp 
thụ hưởng bao gồm: Cơ khí 
(8.1%); Điện, điện tử, công 
nghệ thông tin (4.7%); Hóa 
dược nhựa cao su (13.1%); 
Chế biến tinh lương thực, 
thực phẩm (10.9%); Dệt may 
(6.3%); Da giày (1.3%); Công 

nghiệp khác (19.4%); Dịch vụ 
(29.1%); Cơ quan quản lý nhà 
nước (7.1%).

Chi cục cũng đã tổ chức 
kiểm tra, giám sát; đánh giá 
hiệu quả việc thực hiện nhiệm 
vụ đối với các tổ chức, doanh 
nghiệp đã được Hội đồng tư 
vấn xét chọn với 128 lượt 
giám sát/ 2.214 phiếu đánh 
giá. 

Mục đích của việc thực 
hiện giám sát và đánh giá 
hiệu quả nhằm xem xét sự 
phù hợp về nội dung, phương 
pháp triển khai, tiến độ thực 
hiện với thuyết minh nhiệm 
vụ được phê duyệt; là cơ sở 
để nghiệm thu nhiệm vụ; lắng 
nghe ý kiến góp ý của các 
doanh nghiệp…Từ đó, tham 
mưu cho Sở Khoa học và 
Công nghệ đưa ra giải pháp 
thực hiện cho năm tiếp theo.

Nguồn tin:  Phòng  Quản lý Năng suất chất lượng

KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2018
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

12/2019/NĐ-CP
của Chính phủ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Chính phủ ban hành

01/02/2019 20/3/2019

2
Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP
của Chính phủ

Về doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ

01/02/2019 20/3/2019

3
Nghị định số 

14/2019/NĐ-CP
của Chính phủ

Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi 
nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của luật thuế tiêu 
thụ đặc biệt

01/02/2019 20/3/2019

4
Thông tư số 

03/2019/TT-BCT
của Bộ Công Thương

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

22/01/2019 08/03/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.



| 13 |          BẢN TIN TBT SỐ 68 |  THÁNG 02

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

Cửa sổ cửa đi bằng 
thanh nhôm; Cửa 
sổ, cửa đi bằng 
thanh nhựa cứng 
U-PVC.

Công ty TNHH Cửa sổ 
Việt Châu Á ASEANWIN-
DOW

A7/40 Ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh.

2 Quạt bàn. Công ty TNHH Tân Tiến 
SENKO

Lô 47-49 Khu công nghiệp Tân Tạo, Đường số 
2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

3 Gạch Terrazzo.
Công ty Cổ phần Sản xuất 
Xây dựng Thương mại Dịch 
vụ Phụng Thiên.

1127/20D Tỉnh lộ 43, Tổ 8, Khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

4 Chế phẩm vi sinh 
phân giải xenlulo.

Công ty TNHH Hóa Dược 
Hoàng An.

39/3 Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, 
Quận 9.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/01/2018 ĐẾN 15/02/2018)

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

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 Cổ phần 
(PVOIL)

Tầng 14-18, tòa nhà PetroVietNam Tower, 
1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1.

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

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

1 Hộ kinh doanh Bùi Thị Mầu 2/31/42 Đường 2D, phường An Lạc, quận 
Bình Tân.

III Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH SX TM QC Hoa Mặt Trời 2A Duy Tân, Phường 8, quận Tân Bình.

2 Công ty Cổ phần Ekid Studio
P702A Tầng 7 Toà nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, quận Phú 
Nhuận.

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

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

1 Công ty cổ phần Rogen 112A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, 
Quận 3.

2 Công ty TNHH Tân Tiến SENKO
Lô 47-49 Khu công nghiệp Tân Tạo, 
Đường số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân.

3 Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đại Việt
Lô II-6, Cụm 4, Đường số 13, Nhóm CN 
II, Khu Công Nghiệp Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú.

V
Dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 
14:2018/BKHCN 

1 Công ty Cổ phần AP Saigon Petro Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, Quận 1.
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Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Thông tư Quy định đối với sản phẩm sữa tươi 

phục vụ Chương trình Sữa học đường

THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 26/9/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định đối 

với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải 
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu 

giáo và tiểu học đến năm 2020.
Thông tư này quy định các yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi phục 

vụ Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 
08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Sữa học 

đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc 
trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020”. Thông tư này áp dụng 

đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa 
tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường để lưu hành tại Việt 

Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc ghi 
nhãn sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học 

đường thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa. Mục 
đích của Dự thảo nhằm bảo đảm sức khoẻ và sự an toàn 
của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 
10/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày 
kể từ ngày ký chính thức. Hạn cuối cùng để các nước 
Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 25/11/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/2018-

09-15-TTSua%20hoc%20duong-DT4.docx
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/135
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Nhật Bản thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo sửa đổi danh 
mục các chất độc hại

Nhật Bản thông báo cho 
các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo sửa 
đổi một phần các yêu cầu 
tối thiểu đối với các sản 
phẩm sinh học

Ngày 05/10/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một 

phần các yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học.

Cụ thể, sẽ sửa đổi tiêu chuẩn cho “Albumin” (một loại protein huyết tương trong cơ thể người) và ” 

Human Normal Immunoglobulin được xử lý với axit có độ ph-4”(Thuốc human normal immunoglobulin có 

tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể để giảm nguy cơ nhiễm trùng ở những người suy giảm miễn 

dịch). Mục đích của Dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại Nhật Bản chưa 

xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành 

viên WTO đưa ra góp ý là ngày 07/11/2018.

Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo sửa đổi danh mục các chất độc 

hại. Cụ thể, theo quy định của Đạo luật kiểm soát các chất 

độc hại, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi chỉ định thêm 4 chất 

vào danh mục các chất độc hại. Mục đích của Dự thảo nhằm 

kiểm soát cần thiết đối với các chất có hại với sức khoẻ. Thời 

gian dự kiến thông qua vào ngày 15/12/2018. Thời gian 

dự kiến có hiệu lực là ngày 01/1/2019. Hạn cuối cùng 

đểcác nước Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 

14/12/2018. Thông tin chi tiết của Mã thông báo: 

G/TBT/N/JPN/609
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Đặc tính thấm khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà

Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thiết bị y tế tốt”

Ngày 10/10/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi 
“Tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thiết bị y tế tốt”. Cụ thể, dựa theo Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, sẽ yêu 

cầu bổ sung kiểm tra QMS,chỉnh sửa định nghĩa thuật ngữ và sửa đổi biểu mẫu kiểm tra. Mục đích của Dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hàn Quốc 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 WTO đưa ra góp ý là ngày 10/12/2018.

EU bổ sung Quy định (EU) Số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến đặc tính 
thấm khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà.

Ngày 15/11/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy 
ban bổ sung Quy định (EU) Số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến đặc tính thấm khí 
của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà trong thông báo mã G/TBT/N/EU/619.

Dự thảo quy định này dựa theo EN 1873, EN 1873-1 , EN 1873-2, EN 1873-3 và EN 14963. Thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của Dự thảo vào Quý I năm 2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 14/1/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_5894_01_e.pdf
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Tiêu chuẩn Quốc gia của Trung Quốc về đặc tính trắc quang của đèn ban 
ngày dành cho xe điện

Trung Quốc thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Sửa đổi thông số kỹ thuật 
an toàn Mỹ phẩm.

Ngày 12/10/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi 
thông số kỹ thuật an toàn Mỹ phẩm. Sửa đổi này đáp ứng một số yêu cầu đối với các chất bị cấm/hạn chế 

cũng như phương pháp thử và đánh giá của những chất này. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và 
sự an toàn của con người. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. Các nước Thành viên WTO có 60 ngàykể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5362_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1287

Ngày 07/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về đặc tính trắc quang của đèn ban 
ngày dành cho xe điện trong thông báo mã G/TBT/N/CHN/1289.
Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính trắc quang, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra và các quy 

định khác của đèn ban ngày dành cho xe điện.
Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua 

sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. 
Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 06/1/2019. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_5748_00_x.pdf

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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