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HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ 

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư ban hành Thông tư số 05/2019/
TT-BKHĐT về hướng dẫn hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc 
đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh 
doanh, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; tổ chức thực hiện chương trình 
đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên 
phương tiện thông tin đại chúng cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với nội dung hỗ trợ bao gồm:
- Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị 

kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, 
đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, 
chế biến;

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

- Đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các 
phương tiện thông tin đại chúng;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ 
trợ với mức cụ thể như sau:

- Hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ 
chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 
quản trị kinh doanh.

- Hỗ trợ 100% học phí đối với học viên 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa 
bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Hỗ trợ 100% học phí đối với học viên 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh 
doanh, quản trị kinh doanh và quản trị kinh 
doanh chuyên sâu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 12/5/2019.
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
ISO NĂM 2019

Ngày 09/4/2019, Ủy ban nhân dân 
Thành phố đã ban hành Quyết định 1389/
QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch triển 
khai ISO năm 2019. 

Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 gồm 
có bốn mục tiêu và sáu nhiệm vụ chính như 
sau:

Thực hiện ISO điện tử cho 80% 
thủ tục hành chính đã áp dụng HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

BỐN MỤC TIÊU:

95% thủ tục hành chính đã 
được Ủy ban nhân dân 

Thành phố công bố của các cơ quan hành 
chính nhà nước (các Sở/ban/ngành, Ủy ban 
nhân dân quận/huyện) được công bố Hệ 
thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

90% thủ tục hành chính 
đã được Ủy ban nhân 

dân Thành phố công bố của Ủy ban nhân dân 
phường/xã/thị trấn được công bố HTQLCL 
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. 

70% các Sở/ban/ngành, 
UBND quận/huyện 

thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh 
giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 
2019 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

SÁU NHIỆM VỤ:

1Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, 
hướng dẫn, học tập kinh nghiệm về 

xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001 vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước

2Kiểm tra các cơ quan hành chính 
nhà nước về việc xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001.

3Tiếp tục hỗ trợ triển khai áp dụng 
mô hình chuẩn hóa HTQLCL tại 15 

phường và UBND Quận 10. Mở rộng mô hình 
cho 01 quận/huyện. Đồng thời chuẩn hóa 
quy trình xử lý thủ tục hành chính ở quận/
huyện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015.

4Thực hiện ISO điện tử

5Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, 
áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

6Hướng dẫn chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng, duy trì, và cải tiến HTQLCL 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 và thực hiện ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần thúc đẩy tiến 
trình xây dựng chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính Thành phố.
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PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
ĐO LƯỜNG QUỐC GIA THEO 
HƯỚNG ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, 
ĐÁP ỨNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 
Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996). Nhiệm vụ chính của Đề án 996 là hướng 
tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 
hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, 
phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam…

Cụ thể theo Đề án 996, đến năm 2025, sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp 
ứng công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo quy hoạch; công nhận ít nhất 200 
phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; thống nhất chung định hướng phát triển hạ 
tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ ngành, địa phương; phát triển được 
ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; 
triển khai Chương trình đảm bảo đo lường ít nhất 50.000 doanh nghiệp; triển khai áp 
dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 1.000 phòng thí nghiệm 
được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường.
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Đến năm 2030 sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp ứng công nhận ít nhất 
300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, 
chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại;  bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
về đo lường ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình 
đảm bảo đo lường ít nhất 100.000 doanh nghiệp; áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá 
các lĩnh vực đo lường ít nhất 2.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho 
các lĩnh vực đo lường…

Nhằm triển khai Đề án, ngày 19/4/2019, tại Quảng Ninh, Bộ KH&CN tổ chức “Diễn 
đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 
nhằm chia sẻ, bàn luận về những nội dung liên quan đến các chính sách tạo thuận lợi 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc 
gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa,… đi đến thống nhất chung về 
định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp Bộ ngành, địa 
phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo 
đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của 
Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tham 
dự diễn đàn có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Đặng Huy Hậu, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các 
đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Văn phòng Chính phủ, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; 
doanh nghiệp, tập đoàn và đại diện của các Sở KH&CN trong cả nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, đo lường 
là một lĩnh vực khoa học – kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò 
quan trọng đối với đời sống kinh tế – xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, 
an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng 
xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch 
kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an 
toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; và là công cụ đắc lực góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập 
kinh tế quốc tế

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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Ngày 26/3/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư 08/2019/TT-BCA về danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an. 
Thông tư này ban hành danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an như sau:

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

THÔNG TƯ 08/2019/TT-BCA 

VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ 

KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

- Súng bắn lưới; súng 
điện đa năng (điện tử, 
đạn điện...);

- Đạn cao su 9,5 mm;

- Lựu đạn khói; lưu đạn 
khói cay;

- Quả khói; quả rít khói màu; quả 
cay khói nổ; quả nổ nghiệp vụ;

- Dùi cui điện; gậy chỉ 
huy giao thông;

- Lá chắn điện; áo giáp chống đạn 
cấp III; áo phao chống đạn cấp I, 
cấp II, cấp III; áo giáp chống đâm;

- Bình chữa cháy xách 
tay; bình chữa cháy có 
bánh xe;

- Lựu đạn khói cay đa năng; 
lựu đạn khói màu đa năng…

Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Công an. 

Thông tư 08/2019/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 10/5/2019.
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THÔNG TƯ 08/2019/TT-BCA 

VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ 

KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

- Đạn cao su 9,5 mm;

HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO 
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14/4/2017 
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Ngày 24/4/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức buổi Hội thảo góp ý dự thảo 
Thông tư hướng dẫn Nghị định số 43/2017/
NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa. Tham dự hội thảo gồm có: 
Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng; Ông Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục 
Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đại 
diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
của các địa phương; đại diện các Hiệp hội do-
anh nghiệp; đại diện các cơ quan quản lý nhà 
nước và doanh nghiệp... 

Tại Hội thảo, Ông Trần Quốc Tuấn 
– Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trình bày dự thảo Thông tư 
hướng dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về 
nhãn hàng hóa. Dự thảo Thông tư bao gồm 
3 chương và 17 điều và nội dung dự thảo 
được biên soạn dựa trên các đề xuất những 
nội dung cần hướng dẫn thực hiện từ các cơ 
quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp sau khi 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP có hiệu lực. 
Việc xây dựng Thông tư này nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc 

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

ghi nhãn hàng hóa, tạo môi trường kinh do-
anh thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
của công tác quản lý nhà nước về nhãn hàng 
hóa, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản 
phẩm, hàng hóa có nhãn hàng hóa minh bạch, 
rõ ràng và tuân thủ các quy định pháp luật về 
nhãn hàng hóa.

Với mục đích của hội thảo nhằm lấy ý 
kiến góp ý từ các cơ quan, hiệp hội, doanh ng-
hiệp để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tổng 
hợp, xem xét, tiếp thu những ý kiến góp ý để 
hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 
trước khi ban hành.
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PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN CÔNG CỤ GIẢI PHÁP 
CHO ĐẦU TƯ, DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CỦA 
ASEAN DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP ASEAN

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác của Ủy ban điều phối 
dịch vụ ASEAN (CCS), ASEAN đã giới thiệu phần mềm trực 
tuyến mang tên: Công cụ giải pháp cho đầu tư, dịch vụ và 

thương mại của ASEAN (The ASEAN Solutions for Investments, 
Services and Trade - ASSIST). Giao diện trực tuyến của phần 
mềm trên được phát triển bởi dự án Hỗ trợ hội nhập khu 
vực ASEAN từ EU (ASEAN Regional Integration Support 
from the EU – ARISE) và có thể truy cập tại đường dẫn sau:

http://assist.asean.org/
(Thông tin chi tiết các câu hỏi thường gặp về ASSIST 

được đăng tại:https://assist.asean.org/read/faq/30/?m=46 )
ASSIST có cơ chế không ràng buộc và tư vấn giải pháp 

nhanh chóng và hiệu quả cho các vướng mắc trong quá trình 
hoạt động vận hành mà các Doanh nghiệp ASEAN gặp phải về các 
vấn đề xuyên biên giới liên quan đến việc thực thi các hiệp định kinh 
tế ASEAN và trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
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Nguồn tin: https://tcvn.gov.vn

CÁC VẤN ĐỀ MÀ ASSIST XỬ LÝ GỒM:
1. Các biện pháp thuế quan và phi thuế quan ảnh hưởng đến hàng hóa;
2. Các vấn đề trong lĩnh vực dịch vụ xuyên biên giới; 
3. Các biện pháp hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của hội nhập ASEAN.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ASSIST:
1. Cổng thông tin trực tuyến có giao diện thân thiện với người dùng sẽ được 
truy cập thông qua cổng thông tin Cơ sở dữ liệu thương mại ASEAN (ATR);

2. Bảng điều khiển giao diện kỹ thuật số cho phép các tác nhân 
chính theo dõi các thủ tục trực tuyến;

3. Cung cấp diễn đàn công cộng nơi dữ liệu về loại và số 
lượng đơn, các ví dụ thực tiễn về các vấn đề được giải quyết, 

và phản hồi từ các Doanh nghiệp ASEAN có thể được công bố.

Từ nay các doanh nghiệp ASEAN khi có những 
có khăn về rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT) 
trong các nước ASEAN có thể gửi kiến nghị đến trang 
web trên đến Ban Thư ký ASEAN để được xét duyệt và 
có thể mong đợi các giải pháp thiết thực được tìm thấy 

thông qua ASSIST trong tối đa 40-60 ngày.
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Ngày 10/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên 
chức có hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ 
luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Cụ thể:

- Hình thức kỷ luật khiển trách: Áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố 
cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp 
luật;

+ Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo dẫn đến 
việc người tố cáo bị trả thù, trù dập.

- Hình thức kỷ luật cảnh cáo: Áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo 
khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật:

+ Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính 
của người tố cáo;

+ Cố ý không thụ lý tố cáo, không ban hành kết luận nội dung tố cáo;
+ Không quyết định xử lý tố cáo theo thẩm quyền hoặc không kiến nghị người có thẩm 

quyền xử lý tố cáo.

KHÔNG GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

SẼ BỊ CÁCH CHỨC
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- Hình thức kỷ luật cách chức: Áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố 
cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật:

+ Cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định, an ninh, 
trật tự xã hội;

+ Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai lệch hồ sơ 
vụ việc; bao che cho người bị tố cáo gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội;

+ Không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền làm cho người tố cáo bị 
trả thù, trù dập dẫn đến thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 61% trở 
lên hoặc bị chết.

- Về xử lý kỷ luật đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức thì tùy theo 
tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có 
một trong những hành vi sau:

+ Biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc 
đã được cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo 
nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo;

+ Cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật;
+ Sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến 

uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị .
Nghị định 31/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019, thay thế Nghị định 

76/2012/NĐ-CP.

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp
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Nguồn tin: http://vietq.vn

Diễn đàn Tiêu chuẩn các nước khu 
vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 
42 (PASC – Pacific Asia Standards 

Congress) vừa được tổ chức tại Wellington, 
Newzeland

 Đây là Hội nghị thường niên và là diễn 
đàn trao đổi thông tin, tìm kiếm sự đồng 
thuận và ủng hộ các nước thành viên nhằm 
tăng cường năng lực tham gia vào hoạt động 
hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
hóa. Hội nghị có sự tham gia của 19 cơ quan 
tiêu chuẩn hóa quốc gia thành viên, cũng 
như sự có mặt của đại diện các tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế và khu vực như ISO, IEC, 
ITU, APML, AMLF, COPANT, APEC/SCSC, 
ASEAN/ACCSQ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) 
Nguyễn Hoàng Linh làm trưởng đoàn Việt 
Nam đã tham dự hội nghị.

Chủ đề quan tâm và được đưa ra thảo 
luận tại Hội nghị lần này là những thách thức 
và cơ hội mà các nước thành viên PASC đang 
phải gặp phải như sự xuất hiện của các công 
nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, 
block chain, IoT … hay sự quan tâm chưa đúng 
mức của các cơ quan quản lý nhà nước, các 
doanh nghiệp hay người tiêu dùng … đối với 
tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Bên lề Hội nghị, đoàn Việt Nam đã gặp 
gỡ và làm việc với rất nhiều đối tác để trao 
đổi một số hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật đối với 
các lĩnh vực Việt Nam quan tâm. Đặc biệt, 
đoàn đã có cuộc gặp với Chủ tịch ISO, Ông 
John Walter trao đổi về các phương thức xã 
hội hóa hoạt động tiêu chuẩn và thúc đẩy 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam 
(TCVN) thành tiêu chuẩn quốc tế (ISO) cũng 
như chiến lược tiêu chuẩn hóa của Việt Nam 
trong thời gian tới.

Diễn đàn tiêu chuẩn các nước khu vực 
châu Á Thái Bình Dương lần thứ 

42
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Ngày 18/2/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN quy định cụ thể các hành vi vi phạm 
hành chính về: Đo lường; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã số mã vạch; sử dụng giấy chứng nhận, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch; thẩm quyền xử lý vi 
phạm…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, thay thế 
cho Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.

Nội dung cụ thể Quyết định số Thông tư 18/2018/TT-BKHCN quý bạn 
đọc có thể tra cứu, xem tại cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công 
nghệ: https://www.most.gov.vn

THÔNG TƯ SỐ 18/2018/TT-BKHCN 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 119/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
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Công văn vừa được ban hành số 1216/
TĐC-ĐL của Tổng cục TCĐLCL về 
việc thực hiện quy định Thông tư 

số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó ngày 
15/6/2018, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã ký ban 
hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa 

đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 
15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, 
chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, kể 
từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có 
in thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng 
khi có yêu cầu. 

TỪ NGÀY 1/7/2019 CỘT ĐO XĂNG DẦU 
PHẢI CÓ THIẾT BỊ GHI, IN KẾT QUẢ
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Mục tiêu quy định này là bảo đảm sẵn 
sàng cung cấp kết quả đo cho khách hàng 
khi có yêu cầu, giúp người tiêu dùng có 
chứng cứ, tài liệu để khiếu nại, tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật đo lường, chất lượng 
của thương nhân bán lẻ xăng dầu gây thiệt 
hại cho người tiêu dùng và cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền có đủ chứng cứ, tài 
liệu để xử lý khiếu nại, tố cáo, xác định thu 
lợi bất chính do vi phạm về đo lường trong 
kinh doanh xăng dầu. Thời gian qua các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã tích 
cực triển khai thực hiện quy định với nhiều 
loại hình phương tiện, thiết bị ghi, in kết 
quả đo khác nhau như sau:

- Gắn máy in với cột xăng dầu để ghi, 
in kết quả đo và cung cấp kết quả đo và 
cung cấp kết đo và cung cấp kết quả đo cho 
khách hàng khi có yêu cầu;

- Sử dụng hệ thống quản trị chuyên 
dụng điều khiển, vận hành máy tính kết nối 
với cột đo xăng dầu để ghi, in và sẵn sàng 
cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có 
yêu cầu (như hệ thống quản trị hàng hóa 
EGAS của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; hệ 
thống tự động cấp phát nhiên liệu sử dụng 
thiết bị định danh vòi bơm và nhận diện 
phương tiện của Công ty Cổ phần Vật tư 
TKV- Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt 
Nam…)

- Lắp thiết bị đọc thẻ (máy Pos) để 
khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng 
kết hợp với dịch vụ nhắn tin để cung cấp 
thông tin kết quả đo cho khách hàng (ví dụ: 
lượng xăng dầu, thời điểm giao dịch, số tiền 
giao dịch…) qua tin nhắn trên điện thoại di 
động của khách)

- Lắp hệ thống camera tại các cửa 
hàng kinh doanh xăng dầu ghi hình ảnh, 
thông tin về giao dịch của khách hàng để 
trích xuất, cung cấp kết quả đo, thông tin, 
hình ảnh về giao dịch khi khách hàng yêu 
cầu;

- Có sẵn mẫu phiếu kết quả đo để ghi 
và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi 
có yêu cầu;

- Thiết lập ứng dụng (App) để khách 
hàng thanh toán và lưu thông tin về kết quả 
đo, số tiền, thời gian giao dịch trên điện 
thoại di động;

-Cung cấp cho khách hàng hóa đơn 
giấy, hóa đơn điện tử,…

Với việc triển khai các loại hình 
phương tiện, thiết bị ghi, in kết quả đo nêu 
trên, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã 
thực hiện đúng yêu cầu và mục đích của quy 
định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN.

Nguồn tin: https://tcvn.gov.vn
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 
ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. CẤM NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CHẤT 
LƯỢNG KÉM, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Theo quy định tại Quyết định, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhập khẩu hàng hóa.

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu 
được quy định tại Điều 4 của Quyết định như sau:

- Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu,chất lượng kém, gây ô nhiễm môi 
trường; 

- Không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật.

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg cũng quy định, chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh 
nghiệp tại Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 
18/2019/QĐ-TTCP NGÀY 19/4/2019 VỀ QUY ĐỊNH 

VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY 
CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG 
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2. CHỈ NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG DƯỚI 10 NĂM TUỔI
Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi tuổi thiết bị không 

vượt quá 10 năm. Đồng thời,  phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy 
chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong trường 
hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu thì máy móc, thiết bị nhập khẩu 
phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam 
hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng 
môi trường.

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài 
liệu theo quy định tại Điều 8 của Quyết định như sau:

   - Một là, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. 
Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu.

   - Hai là, bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và 
tiêu chí của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/QĐ-TTg 
trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc.

   - Ba là, Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định số 18/QĐ-TTg trong trường hợp máy móc, thiết bị 
được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà 
sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc.

3. CHỈ NHẬP KHẨU DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG KHI CÔNG SUẤT SẢN 
PHẨM ĐẠT TRÊN 85%

Theo đó, công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ 
trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc 
hiệu suất thiết kế.

Ngoài ra, dây chuyền, công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các 
tiêu chí khác như: Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ 
môi trường; Mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế; Công 
nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục 
công nghệ hạn chế cấm chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ; công nghệ của dây chuyền công nghệ phải được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản 
xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OEDC)…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2019.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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HỘI THẢO CẢI TIẾN SẢN XUẤT 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT 

LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP

Ngày 13/4/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã 
phối hợp cùng Hội Dệt may thêu đan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Cải tiến 
sản xuất nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp”.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Qua chương trình hội thảo, các diễn giả đã 
giới thiệu một số nội dung về công cụ nâng cao 
năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo, cũng 
như việc chia sẽ kinh nghiệm áp dụng thành công 
tại các doanh nghiệp, đơn vị trong hoạt động cải 
tiến sản xuất.

Ngoài ra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng giới thiệu về các chương trình, kế hoạch sẽ 
triển khai trong năm 2019 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”.

Buổi hội thảo đã thu hút được nhiều doanh 
nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dệt may, 
da giày và các ngành công nghiệp dịch vụ khác.



| 19 |          BẢN TIN TBT SỐ 71 | THÁNG 05

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

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

31/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành luật tố cáo

10/4/2019 28/5/2019

2
Nghị định số 

33/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định việc quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ

23/4/2019 17/6/2019

3
Thông tư số 

24/2019/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn một số nội dung của 
Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 
11/01/2019 của Chính phủ quy định 
về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 
ô tô

22/4/2019 06/6/2019

4
Quyết định số 

471/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt đề án “ Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác phổ biến, giáp dục pháp luật 
giai đoạn 2019-2021”

26/4/2019 26/4/2019

5
Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND 
của Ủy ban nhân dân

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy định về xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 
số 11/2017/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 
năm 2017

03/4/2019 15/4/2019

6
Quyết định số 

18/2019/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính Phủ

Quy định việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng

19/4/2019 15/6/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Cửa sổ, cửa đi bằng 
gỗ

Công ty Cổ phần PACIFIC 
WOOD

Phòng 0904-V6, Tòa nhà Sunrise City, 
Số 23, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 
Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Quạt điện Công ty TNHH Tân Tiến 
SENKO

Lô số 47- 49, Khu công nghiệp Tân Tạo, Đường 
số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh

3

Vữa cho bê tông 
nhẹ; Bột bả tường 
gốc xi măng pooc 
lăng; Bột bả tường 
gốc xi măng pooc 
lăng trong nhà và 
ngoài trời

Công ty TNHH Sản xuất 
- Vận tải - Xây dựng - 
Thương mại T&N      

B76, Đường Nguyễn Thần Hiến, Phường 
18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

4
Đèn Led có môđun 
led dùng cho chiếu 
sáng thông dụng

Công ty TNHH Phát sáng Đại 
Tín

418/64, Đường Hồng Bàng, Phường 16, Quận 
11, Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/4/2019 ĐẾN 15/5/2019)
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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 MTV Đầu tư và Phát triển Công 
nghệ Sơn Tùng

152, Đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Chí 
Thành V.N

611, Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kỹ thuật Á 
Châu

38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu Công ng-
hiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Hộ Kinh Doanh Hiệp Son Số 39, Đường 72, Phường 10, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty Cổ phần Sữa Chuyên nghiệp 21A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh

5 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nhựa Chợ Lớn 8H, Đường An Dương Vương, Phường 16, 
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

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

1 Công ty TNHH Tân Tiến SENKO
Lô số 47-49, Khu công nghiệp Tân Tạo, 
Đường số 2, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ Chí Minh



| 22 |          BẢN TIN TBT SỐ 71 |  THÁNG 05

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

IV Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích 
tương tự - QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN

1 Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE 
Complex

Lô I-11, đường D2, Khu Công nghệ cao, 
phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí Minh

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

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế 
Vitexco

20/5 Tổ 8, Đường Trần Văn Mười, ấp Xuân 
Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện 
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 
định về kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu

Ngày 05/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi 
quy định về kiểm tra pháp lý đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ. Cụ thể, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra 
sẽ áp dụng phiên bản tiêu chuẩn mới nhất, CNS 15503 “Yêu cầu chung về an toàn sản phẩm của trẻ em”, được 
công bố vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, làm tiêu chuẩn kiểm tra đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ. Trong bản 
sửa đổi này, DMP và DEP sẽ được xoá khỏi phạm vi của các phthalate bị hạn chế, làm giảm số lượng phthalate 
bị hạn chế từ 8 xuống 6 (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP và DNOP) và giá trị tối đa trong tổng số hỗn hợp của 
chúng không thể vượt quá 0,1% (wt / wt). Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/3/2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 05/2/2019

Ngày 11/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định 
về kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Điều 14 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm quy định rằng 
một số sản phẩm mỹ phẩm có khả năng gây mất an toàn vệ sinh bắt buộc phải kiểm tra lấy mẫu. Để thực hiện 
điều đó, Bộ Y tế và Phúc lợi đưa ra dự thảo trên với nội dung bao gồm các yêu cầu về phương pháp, kỹ thuật, 

kiểm tra lấy mẫu và phạm vi kiểm tra lấy mẫu cũng như các biện pháp hành chính khác. 
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. 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 tham gia 
góp ý kiến vào 09/2/2019.

Đài Loan thông báo 
cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi quy định về kiểm tra pháp lý đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc ban hành chứng 
nhận quản lý bắt buộc đối với tủ lạnh lớn với thể tích lớn hơn 500 L

Trung Quốc thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Quy định thực hiện chứng nhận 
bắt buộc đối với thiết bị gas trong 
nước.

Trung Quốc thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Quy định thực hiện chứng nhận 
bắt buộc đối với thiết bị điện sử dụng 
trong môi trường dễ nổ. 

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo 
cho các nước thành viên WTO về việc ban hành 
chứng nhận quản lý bắt buộc đối với tủ lạnh lớn với 
thể tích lớn hơn 500L. Mục đích của Dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào 01/10/2019. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 
trước ngày 20/1/2019.

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo 
cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối 
với thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ nổ. 
Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, 
chế độ chứng nhận, quy trình chứng nhận, các yêu 
cầu chung về chứng nhận, chứng nhận, sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận, phí, v.v. Mục đích của Dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
01/10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 20/1/2019.

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo 
cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối 
với thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ nổ. 
Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, 
chế độ chứng nhận, quy trình chứng nhận, các yêu 
cầu chung về chứng nhận, chứng nhận, sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận, phí, v.v. Mục đích của Dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
01/10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 20/1/2019.
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Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi các tiêu chí an toàn cho các sản phẩm nhựa

Ngày 22/11/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi 
các tiêu chí an toàn cho các sản phẩm nhựa. Cụ thể, sẽ sửa đổi nồng độ chì, cadmium và phthalates trong các 
sản phẩm nhựa. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 
của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 03 năm 2019. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 21/1/2019. 

Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Đạo luật về thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng

Ngày 22/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho 
các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Đạo luật về thiết bị điện và sản phẩm tiêu 
dùng. Các nội dung chính của dự thảo như 
sau:

– Các sản phẩm nhựa sẽ phải 
tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sản 
phẩm tiêu dùng.

THÔNG BÁO TỪ WTO

– Các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu sẽ phải 
tự xác nhận các sản phẩm tiêu dùng tuân thủ các 

tiêu chuẩn an toàn.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm 

bảo sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 03 năm 2019. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên tham gia góp ý 

kiến vào 21/1/2019.
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Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo 
Hiện đại hóa các quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu 
mạnh chưng cất và đồ uống có chứa mạch nha

Ngày 30/11/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Hiện đại 
hóa các quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu mạnh chưng cất và đồ uống có chứa mạch nha. 
Cụ thể, Cục Thương mại và Thuế về Rượu và Thuốc lá Hoa Kỳ đề xuất áp dụng các quy định này để đơn giản

hóa và làm rõ các tiêu chuẩn quy định, kết hợp các văn bản hướng dẫn và chính sách hiện hành vào các 
quy định và giảm gánh nặng pháp lý cho các thành viên liên quan. 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 tham gia góp ý kiến vào trước 
ngày 26/3/2019.

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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