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QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ 
TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

BẢN TIN TBT-HCM
SỐ 69

MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ BHXH VÀ BHYT TRONG NĂM 2019

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU BẢO QUẢN TÀI 
LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ.

HỘI THẢO HƯỚNG DẪN TẬN DỤNG LỢI ÍCH TỪ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG 
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC 
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN 
ĐO TIÊU CỰ KÍNH MẮT TRONG SỬ DỤNG

MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
TCVN ISO 9001:2015 CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

NGƯỜI NHẬP KHẨU KHI CÓ NHU CẦU MIỄN GIẢM KIỂM TRA CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐĂNG 
KÝ THỦ TỤC MIỄN GIẢM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU TẠI 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN H ÀNH

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY VÀ DOANH NGHIỆP HỦY 
BỎ/ĐÌNH CHỈ/KHÔI PHỤC.

THÔNG BÁO TỪ WTO.

THÁNG 3
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA 
TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ 
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày 22/01/2019, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BCT 

quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

C/O do cơ quan có thẩm quyền cấp và 
có hiệu lực trong vòng 01 năm sau ngày phát 
hành hoặc lâu hơn theo quy định pháp luật 
của Nước thành viên nhập khẩu.

Theo Thông tư 03/2019/TT-BCT, cơ 
quan, tổ chức cấp C/O xem xét 

cấp C/O mẫu CPTPP cho 
hàng hóa của Việt Nam 

xuất khẩu trước 
ngày 08/3/2019 

để được hưởng 
ưu đãi thuế 
quan theo quy 
định của Hiệp 
định và theo 

quy định của 
Nước thành viên 

nhập khẩu.
Thông tư này 

có hiệu lực từ ngày 
08/3/2019.

Theo đó, thương nhân được miễn 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 
trong 02 trường hợp sau:

- Trị giá hải quan của lô hàng nhập 
khẩu không quá 1.000 USD hoặc tương 
đương với đồng tiền của Nước 
thành viên nhập khẩu 
hoặc theo quy định 
của Nước thành viên 
nhập khẩu nếu 
quy định về trị 
giá miễn chứng 
từ cao hơn.

- H à n g 
hóa được Nước 
thành viên nhập 
khẩu miễn hoặc 
không yêu cầu nhà 
nhập khẩu phải xuất 
trình C/O.
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Nguồn tin:  http://bhxhtphcm.gov.vn

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TRONG 
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO ĐÈN LEDMỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ 

BHXH VÀ BHYT 
TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, một số thay đổi về BHXH và BHYT để tăng quyền lợi cho người tham gia bảo 
hiểm như sau:

1. Không đổi thẻ BHYT
Từ năm 2019 trên thẻ BHYT mới chỉ 

ghi giá trị sử dụng từ ngày nào, bỏ quy định 
ghi giá trị sử dụng đến ngày nào. Vì vậy, người 
tham gia sẽ sử dụng thẻ BHYT sẽ không cần 
phải đổi lại thẻ hàng năm như trước.

Việc cấp thẻ BHYT chỉ thực hiện với các 
trường hợp như: Mất, hỏng, có thay đổi thông 
tin in trên thẻ (họ tên, ngày tháng năm sinh, 
giới tính, loại đối tượng, mã hưởng, thay đổi 
nơi khám chữa bệnh, thời gian đủ 5 năm liên 
tục).

2. Mức hưởng chế độ BHXH tăng 
theo lương cơ sở mới

Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 
triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng 
từ ngày 01/7/2019. Do đó mức hưởng chế độ 
BHXH bắt buộc với NLĐ sẽ tăng theo, cụ thể:

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 
đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng).

- Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi 
con nuôi dưới 6 tháng tuổi, trường hợp sinh 
con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì được 
trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 
đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng).

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một 
ngày bằng: 372.500 đồng (mức hiện hành là 
347.500 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi 
sức khỏe tại gia đình; 596.000 đồng (mức 
hiện hành là 556.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng 
sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

3. Người lao động được giám sát 
việc đóng BHXH

Từ năm 2019 người sử dụng lao động 
phải công khai 7 nội dung thực hiện dân chủ 
ở cơ sở tại nơi làm việc trong đó có nội dung 
liên quan đến bảo hiểm là: Người sử dụng lao 
động phải công khai các thông tin trích nộp 
kinh phí công đoàn, phí đóng BHXH, BHYT, 
bảo hiểm thất nghiệp, nội quy, quy chế liên 
quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp 
của người lao động.
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MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ 

BHXH VÀ BHYT 
TRONG NĂM 2019

Nguồn tin:  Phòng Hành chính Tổng hợp

Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định 
tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử áp dụng 
đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nội dung Thông tư bao gồm 2 vấn đề 

chính như sau:

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐẦU VÀO
VÀ YÊU CẦU BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ.

1. Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu 
vào của cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

- Tài liệu lưu trữ điện tử được số hóa 
từ tài liệu lưu trữ nền giấy.

- Tài liệu ảnh.
- Tài liệu âm thanh.
- Dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ 

liệu tài liệu lưu trữ hình thành từ Hệ thống 
quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ 
chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử..

- Dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ quy 
định

- Biên mục, cập nhật nội dung dữ liệu 
đặc tả của tài liệu lưu trữ

2. Yêu cầu bảo quản cơ sở dữ liệu tài 
liệu lưu trữ

- Không lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 
trữ có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật 
nhà nước trên các thiết bị kết nối với mạng 
Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông; 

không chuyển mục đích sử dụng các thiết bị 
đã lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa 
thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước khi 
chưa loại bỏ triệt để cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 
trữ; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải được 
sao lưu ít nhất 02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương 
tiện lưu trữ độc lập; việc sao lưu phải bảo 
đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn; bảo 
đảm thống nhất quy trình kiểm tra, sao lưu, 
phục hồi dữ liệu và người được giao quản lý 
cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ 
chức có trách nhiệm kiểm tra, bảo quản, sao 
lưu, phục hồi.

- Kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 
sao lưu phần mềm và cơ sở dữ liệu tài liệu 
lưu trữ; phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 
và bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu tài liệu lưu 
trữ…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 10/3/2019.
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HỘI THẢO HƯỚNG DẪN TẬN DỤNG LỢI ÍCH TỪ QUY TẮC 

XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN 

DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

HỘI THẢO HƯỚNG DẪN TẬN DỤNG LỢI ÍCH 
TỪ QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG 
HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ 
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Chất lượng

Nhằm cập nhật thông tin và hướng dẫn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP cho 
cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận thị trường các nước 
thành viên Hiệp định, ngày 27/02/2019 Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương 
phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội 

thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương” cho các tỉnh 

phía Nam. 
Đến tham dự Hội thảo, các cơ quan quản lý 

nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp được Bà 
Trịnh Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Xuất xứ hàng 
hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phổ 
biến tất cả các quy định thực hiện các quy tắc 
xuất xứ trong Hiệp định CPTPP theo Thông tư 
số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; nội dung Thông tư 
gồm 5 Chương, 33 Điều và 9 Phụ lục kèm theo, bao gồm: Quy định 

chung; Quy tắc chung về xuất xứ hàng hóa; Quy trình chứng nhận và kiểm tra xuất 
xứ hàng hóa; Quy định riêng đối với hàng dệt may và Điều khoản thi hành. 

Tại Hội thảo, Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập 
khẩu, Bộ Công Thương đã hướng dẫn cụ thể cách kê khai C/O mẫu CPTPP và kiểm tra xuất xứ 
đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Đồng thời, Ông cũng cho biết: 

- Đối với công thức tính RVC (Công thức tính một ngưỡng theo tỷ lệ phần trăm mà hàng 
hóa phải đạt được đủ để coi là có xuất xứ) thì ngoài công thức gián tiếp và trực tiếp, có thêm công 
thức tính RVC theo trị giá tập trung và công thức tính RVC theo chi phí tịnh (chỉ áp dụng với ô tô 
và phụ tùng ô tô). 

- Danh mục PSR (quy tắc cụ thể mặt hàng) được quy định chi tiết theo công đoạn sản xuất 
cụ thể. Do đặc thù cấu trúc danh mục PSR trong CPTPP, Thông tư gồm 3 danh mục PSR là danh 
mục PSR đối với mặt hàng dệt may, danh mục PSR đối với xe và các bộ phận, phụ kiện và danh 
mục PSR đối với các mặt hàng còn lại. 

 Ngoài ra, Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp trao đổi, giải đáp các thắc mắc từ đó nắm 
rõ cơ hội, thách thức đến từ quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP giúp doanh 
nghiệp hoạch định hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị nguồn lực để thuận lợi hóa thương 
mại.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 15/02/20219, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 08/2019/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Cơ cấu tổ chức Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng bao gồm 

07 Vụ, 02 Văn phòng, 01 Cục, 10 Trung tâm, 03 Viện, cụ thể như sau:

- Vụ Tiêu chuẩn; 
- Vụ Đo lường; 
- Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy;
- Vụ Kế hoạch Tài chính; 
- Vụ Hợp tác quốc tế; 
- Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế - Thanh tra;

- Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; 
- Viện Đo lường Việt Nam;
- Viện Năng suất Việt Nam.

07

03

VIỆN

VỤ
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

- Văn phòng; 
- Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia; 
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1; 
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; 
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; 
- Trung tâm Chứng nhận phù hợp; 
- Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 
- Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 
- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1; 
- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2; 
- Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt - Đức.

Quyết định này thay thế Quyết định số 
27/2014/QĐ-TTg ngày 04/4/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 
15/04/2019.

10
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI 
PHƯƠNG TIỆN ĐO TIÊU 
CỰ KÍNH MẮT TRONG
SỬ DỤNG

Phương tiện đo tiêu cự kính mắt là phương tiện đo các trị số của thấu kính, lăng kính của 
mắt kính cầu và mắt kính loạn, để đánh dấu mắt kính chưa cắt và kiểm tra độ chính xác 
việc lắp mắt kính vào gọng kính cho các người bệnh về mắt. Theo Thông tư số 23/2013/

TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối 
với phương tiện đo nhóm 2, phương tiện đo tiêu cự kính mắt thuộc Danh mục phương tiện đo 
bắt buộc phải thực hiện kiểm định nhằm đảm bảo sự chính xác của thiết bị.

Ngày 05/3/2019, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 101/
TĐC-ĐL đề nghị  UBND các quận/huyện 
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
và kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 
phương tiện đo tiêu cự kính mắt tại các cơ sở 
có sử dụng thiết bị này. 

Đồng thời, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cũng đề nghị các cơ sở có sử dụng 
phương tiện đo tiêu cự kính mắt thực hiện 
đầy đủ các quy định về đo lường trong việc sử 
dụng phương tiện đo./.
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MÔ HÌNH KHUNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 21/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN 
về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại 

địa phương (Mô hình khung).
Căn cứ vào tình hình thực tế, các cơ quan chủ động, tham khảo Mô hình khung của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, phối hợp tổ chức tư vấn (nếu cần thiết) để xây dựng, rà soát, chuyển đổi 
việc áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp với tình hình thực tế 
của cơ quan.

Mô hình khung gồm 3 phần chính:

Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm 
vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước tại địa phương.

Các cơ quan có thể tham khảo Mô hình khung tại địa chỉ: 
http://chicuctdc.gov.vn/mo-hinh-khung-he-thong-quan-ly-
chat-luong-iso-9001-2015-cho-cac-co-quan-to-chuc-thuoc-
he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-tai-dia-phuo.html

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc, bao gồm 
Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải 
chi tiết và Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải 
chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng các quy trình 
giải quyết công việc của cơ quan.

Phần 2: Hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng 
theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những 
thay đổi cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008; nội dung của mô hình hệ thống quản 
lý chất lượng, các Phụ lục và hướng dẫn kèm theo.

Nguồn tin:  Phòng  Quản lý Năng suất chất lượng
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Chất lượng

NGƯỜI NHẬP KHẨU KHI CÓ NHU CẦU MIỄN GIẢM KIỂM TRA 

CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ THỦ TỤC MIỄN GIẢM KIỂM 

TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHÓM 2 NHẬP KHẨU 

TẠI CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính 
kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần 
nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp 

dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu trong thời hạn 02 
năm.

Trình tự thực hiện đăng ký Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập 
khẩu được quy định cụ thể tại Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 6/12/2019 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

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

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

22/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định về tố cáo và giải quyết tố 
cáo trong công an nhân dân

25/02/2019 15/04/2019

2
Thông tư số 

05/2019/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy 
định về phát triển dự án và hợp đồng 
mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án 
điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành

11/03/2019 25/04/2019

3
Thông tư số 

11/2019/TT-BGTVT 
của Bộ Công Thương

Sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BGT-
VT quy định về xây dựng biểu đồ 
chạy tàu và điều hành giao thông vận 
tải đường sắt do bộ trưởng bộ giao 
thông vận tải ban hành

11/03/2019 01/05/2019

4

Thông tư số 
01/2019/TT-BTNMT 
của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường

Quy định ngưng hiệu lực thi hành một 
số quy định của Thông tư 08/2018/
TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành

08/03/2019 08/03/2019

5

Thông tư số 
04/2019/TT-BCT 

của Bộ Công Thương

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn 
ngạch thuế quan nhập khẩu đối với 
mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 
2019 

04/03/2019 17/04/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Gạch Bê tông tự 
chèn; Gạch Terazo

Công ty Cổ phần Đẩu tư 
Phát triển Hoàng Liên Sơn

42F Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, 
Quận 9.

2 Cọc bê tông ly tâm 
ứng lực trước

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Xây dựng Hưng Long Phước

Lô B4 Khu Công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhà Bè.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/02/2019 ĐẾN 15/03/2019)

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

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 Nhựa Chí Thành V.N 611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân.

2 Công ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc Tài 109D/40D1 Lạc Long Quân, Phường 3, 
Quận 11.

3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Quân Nguyên

206/47/9 Tân Chánh Hiệp 13, Khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.
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(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)

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

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Tam Anh 581 Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú 
Nhuận.

2 Cơ sở Hưng Phát 235/18 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11.

3 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Đồ chơi 
Đồng Sanh

23 Đường số 2, Khu dân cư Nam Long, 
phường An Lạc, quận Bình Tân.

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 DV XNK Hòa Phong 704/58 Hương Lộ 2, Khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.
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Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết 

bị sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt

THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 18/10/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng 

nước tiết kiệm trong sinh hoạt. Thông tư này quy định các tiêu chí xác định 
và biện pháp đánh giá sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Danh mục các sản phẩm, thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư này được quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Thông tư 

này áp dụng đối với:
– Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, thiết bị sử 

dụng nước.
– Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Việc đánh giá các sản phẩm và thiết bị tiết kiệm nước theo tiêu chí tại Điều 
4 của dự thảo Thông tư này sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của tổ chức 

và cá nhân.
Nhãn tiết kiệm nước phải có các thông tin sau:

– Số chứng nhận, được thể hiện dưới dạng mã số/mã vạch do tổ 
chức chứng nhận cấp. Số chứng nhận này phải thể hiện theo đúng 

quy định của mã số/mã vạch và phải cung cấp tối thiểu các thông 
tin sau:

– Tên và địa chỉ của tổ chức chứng nhận;
– Thông tin về tổ chức/cá nhân được cấp nhãn tiết kiệm 

nước;
– Thông tin về sản phẩm được dán nhãn tiết kiệm 

nước;
Cấp hiệu quả sử dụng nước của sản phẩm được thể 

hiện dưới dạng dấu sao. Cấp 1 ứng với một sao, cấp 2 ứng với 
hai sao và cấp 3 ứng với ba sao.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 17/12/2018

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/136
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THÔNG BÁO TỪ WTO

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định Ủy ban đối với cho máy rửa bát gia dụng

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định Ủy ban đối với các sản phẩm chiếu sáng

Ngày 08/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy 
ban đối với các sản phẩm chiếu sáng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi 
bỏ Quy định Ủy ban (EC) số 244/2009, (EC) số 245/2009 và (EU) Số 1194/2012. Dự thảo này đặt ra các yêu cầu 
về hiệu suất năng lượng, chức năng và thông tin tối thiểu nhằm đáp ứng mục tiêu hiệu quả về chi phí, hạn chế 
tiêu thụ năng lượng và cải thiện chất lượng. Theo Chỉ thị Ecodesign 2009/125/EC, những sản phẩm không đáp 
ứng các yêu cầu này sẽ không được phép lưu hành trên thị trường EU. Dự thảo sẽ thông qua vào Quý 01 năm 
2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý kiến là ngày 07/12/2018.

Ngày 15/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy 
ban đối với cho máy rửa bát gia dụng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, sửa 
đổi Quy định của Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EU) số 1016/2010. Dự thảo đưa 
ra yêu cầu tối thiểu về hiệu suất năng lượng, đặc biệt là năng lượng tối đa ở chế độ hoạt động và chế độ năng 
lượng thấp của máy rửa bát gia dụng. Cụ thể, các yêu cầu này bao gồm các mục tiêu đảm bảo kinh tế, hiệu 
quả tài nguyên, sửa chữa và bảo trì, phục hồi và tái chế; yêu cầu về làm sạch và các yêu cầu về thông tin. Theo 
Chỉ thị Ecodesign 2009/125/EC, máy rửa bát gia dụng không đáp ứng các yêu cầu này 
sẽ không được phép lưu hành trên thị trường EU. Dự thảo dựa trên kết quả 
nghiên cứu kỹ thuật, môi trường, kinh tế và có tham khảo ý kiến của 
các bên liên quan khác nhau. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi 
trường. Dự thảo sẽ thông qua vào tháng 01/2019 và sẽ có hiệu lực 
sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 
kiến vào 14/12/2018.
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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 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 

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chế Ủy ban đối với sản phẩm cung cấp điện EPS.

Ngày 05/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban 
đối với sản phẩm cung cấp điện EPS theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ 
Quy định của Ủy ban (EC) số 278/2009. Cụ thể, Dự thảo này đưa ra các yêu cầu liên quan đến hiệu suất năng 
lượng và các yêu cầu thông tin đối với bộ cung cấp điện. Theo Chỉ thị Ecodesign 2009/125 / EC, những sản 
phẩm không đáp ứng các yêu cầu này sẽ không được phép lưu hành thị trường EU. Dự thảo dựa trên kết quả 
của các nghiên cứu kỹ thuật, môi trường và kinh tế và có tham khảo ý kiến của các bên liên quan. Mục đích 
của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Dự thảo sẽ thông qua vào tháng 01/2019 và 
sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến là ngày 04/12/2018.

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.
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Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 
đổi tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu và kiểm tra đối với đèn LED 
có ballast

Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn 
quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan 

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 17/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn 
về hiệu suất năng lượng tối thiểu và kiểm tra đối với đèn 
LED có ballast nhằm mục đích nângcao hiệu suất năng 
lượng của các bóngđèn LED. Đài Loan chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào tháng 01 năm 2020. Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 16/11/2018

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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