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Gió bay đi, mà nhạc 
cũng bay theo,

Đưa tin mới khắp trên 
trời nước Việt.

Hoa cỏ đón, mà núi 
sông cũng biết,

Cờ Việt Nam oanh liệt 
gió mừng bay!
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1646/BKHCN-VP 
về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu. 
Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng 
cường công tác nắm bắt thông tin, khảo sát, kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng xăng dầu trên địa bàn, đồng thời báo cáo kịp thời Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ 
quan liên quan có thẩm quyền xử lý về việc vi phạm đối với các trường hợp sai phạm. 

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 

THANH TRA, KIỂM TRA VỀ 
TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU
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GIẢI THƯỞNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Ngày 14/7/2019, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
Quyết định số 3713/QĐ-UBND về 

Ban hành Quy chế đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Giải 
thưởng Đổi mới sáng tạo (Giải thưởng I-Star) 
chính thức trở thành giải thưởng thường 
niên, mỗi năm tổ chức một lần của Thành 
phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm 2018. 

Giải thưởng I-Star nhằm tôn vinh tổ 
chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 
hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; 
thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Năm 2018, Ban tổ chức giải thưởng 
I-Star đã nhận được gần 200 bài dự thi, chia 
thành 4 nhóm đối tượng – đại diện cho 4 
thành phần quan trọng, góp phần tạo nên làn 
sóng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sôi nổi 
của Thành phố trong nhiều năm qua và 11 
bài dự thi xuất sắc nhất đã giành được giải 
thưởng I-Star năm đầu tiên với mỗi giải trị 
giá 50 triệu đồng và được vinh danh trang 
trọng trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng 
tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
2018.

Năm 2019 là năm thứ hai giải thưởng 
I-Star được tổ chức và sáng ngày 29/3, Giải 
thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (I-Star 
2019) đã chính thức được khởi động. Giải 
thưởng năm nay sẽ được trao cho 4 nhóm đối 
tượng với tổng số 12 giải thưởng. Trong đó, 
mỗi nhóm đối tượng được chọn trao 3 giải 
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đồng hạng gồm: Giấy công nhận, Cúp lưu niệm của Ban tổ chức và tiền thưởng. Danh sách các 
nhóm đối tượng và tiêu chí đánh giá như sau:

Đối tượng 1: Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: là doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được thành lập để thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, 
mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Tiêu chí xét chọn: 1) Tính sáng tạo; 
2) Hiệu quả kinh tế; 3) Tác động xã hội.

Đối tượng 2: Giải pháp đổi mới sáng tạo: là cách thức mới, có tính sáng tạo được áp dụng 
nhằm giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Những giải pháp này đã được áp dụng có hiệu quả 
trên địa bàn Thành phố. Tiêu chí xét chọn: 1) Tính sáng tạo; 2) Tác động xã hội.

Đối tượng 3: Tác phẩm truyền thông: là tác phẩm báo chí, loạt tác phẩm, chuyên mục, 
chuyên đề thuộc các loại hình báo chí có tác động tích cực đến cộng đồng khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Tiêu chí xét chọn: 1) Chiều sâu nội dung; 2) Tính sáng tạo; 3) Tác động xã hội.

Đối tượng 4: Tổ chức, cá nhân: là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới 
sáng tạo, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tiêu chí xét chọn: Thông qua thành tích cống hiến cho cộng đồng 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 Các cá nhân, tập thể đăng ký tham gia 
giải thưởng gửi Ban tổ chức bài viết giới thiệu 
về những thành tích của tập thể, cá nhân mình 
trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
giải pháp hữu ích; các hoạt động hỗ trợ hiệu 
quả; giới thiệu về tác phẩm báo chí, loại hình 
truyền thông động viên cổ vũ phong trào đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp của Thành phố 
(Chi tiết về thể lệ và thông tin giải thưởng 
tham khảo tại đây: https://doimoisangtao.
vn/giaithuong2019).

Giải thưởng I-Star sẽ tiếp tục là một 
trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng 
trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng 
dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản 
xuất, kinh doanh, góp phần tạo ra những đột 
phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của 
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước 
nói chung.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban 
hành công văn 3083/TCHQ-GSQL 
ngày 20/5/2019 chỉ đạo các Chi cục 

Hải quan trực thuộc thực hiện Tăng cường 
kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu 
từ Trung Quốc nhưng trên nhãn hàng hóa thể 
hiện “Made in Vietnam” với các nội dung sau:

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA XUẤT XỨ ĐỐI VỚI 
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC 
NHƯNG TRÊN NHÃN HÀNG HÓA THỂ HIỆN 
“MADE IN VIETNAM”

1Tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ, nhãn mác hàng hóa nhập khẩu theo 
đúng quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 về xuất xứ hàng 

hóa, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định 
xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy trình kiểm tra xác định xuất xứ ban hành kèm 
theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan và Nghị định 
số 43/2017/NĐ-GP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về ghi nhãn hàng hóa và các công văn 
hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

2Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, khi kiểm tra hồ sơ lô hàng, kiểm tra 
thực tế hàng hóa (nếu có) yêu cầu công chức hải quan thực hiện kiểm tra cụ thể tên 

hàng, mã số HS, xuất xứ hàng hóa, nhãn hàng hóa phải phù hợp với tên hàng, mã số HS, xuất xứ 
hàng hóa trong bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có).

Trường hợp phát hiện hàng hóa nhập khẩu ghi “Made in Vietnam” yêu cầu Cục Hải quan 
các tỉnh, thành phố xác minh làm rõ, trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa nhập khẩu có 
chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa thì tùy theo 
hành vi vi phạm cụ thể, tính chất, mức độ hành vi vi phạm để xử lý theo thủ tục tố tụng hình sự 
hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 
15/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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Ngày 10/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định nguyên tắc, 
thẩm quyền, yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ, hướng 
dẫn thành phần một số chế độ báo cáo công tác định kỳ, quy định trách nhiệm của các cơ 

quan, tổ chức trong việc thực hiện chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ, áp dụng đối với các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.

Một số quy định của Thông tư như sau:

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 
CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ

1Nội dung chế độ báo cáo 
công tác ngành Nội vụ  theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định 
số 09/2019/NĐ-CP .

2Yêu cầu cụ thể đối với việc 
ban hành các  loại chế độ 

công tác đột xuất, chuyên đề, 
định kỳ ngành Nội Vụ.

3Thời gian chốt số liệu 
trong chế độ báo cáo công 

tác định kỳ.
4Thời gian gửi báo trong 

chế độ báo cáo công tác 
định kỳ.

5 Hướng dẫn chế độ báo cáo 
sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng 

kết công tác năm.

Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 và thay thế Thông tư 06/2016/
TT-BNV ngày 24/11/2016.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2019/NĐ-CP VỀ BIỂU THUẾ 
XUẤT KHẨU ƯU ĐÃI, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰC HIỆN CPTPP 
GIAI ĐOẠN 2019 - 2022

Ngày 26/6/2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế 
xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022. Nội dung 

nổi bật tại nghị định như sau:
Đối tượng được áp dụng Nghị định trên gồm: 
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan; 
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
* Điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi
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Nguồn tin: https://www.vpcp.chinhphu.vn

Theo quy định, hàng hóa xuất khẩu từ 
Việt Nam được áp dụng thuế suất xuất khẩu 
ưu đãi theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị 
định số 57/2019/NĐ-CP phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau:

1. Được nhập khẩu vào lãnh thổ các 
nước theo quy định tại Hiệp định CPTPP, 
bao gồm 6 nước: Australia; Canada; Nhật 
Bản; United Mexican States; New Zealand; 
Republic of Singapore.

2. Có chứng từ vận tải (bản 
chụp) thể hiện đích đến thuộc 
lãnh thổ 6 nước nêu trên.

3. Có tờ khai hải 
quan nhập khẩu của lô 
hàng xuất khẩu từ Việt 
Nam nhập khẩu vào lãnh 
thổ 6 nước nêu trên (bản 
chụp và bản dịch tiếng Anh 
hoặc tiếng Việt trong trường 
hợp ngôn ngữ sử dụng trên tờ 
khai không phải là tiếng Anh).

* Điều kiện áp dụng thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt

Đối với hàng hóa nhập khẩu được áp 
dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
theo Hiệp định CPTPP phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau:

1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặc biệt hoặc Danh mục hàng hóa và thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã 
qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan 
để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 
57/2019/NĐ-CP.

2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ 
các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, 
bao gồm 7 nước: Australia; Canada; Nhật 
Bản; United Mexican States; New Zealand; 

Republic of Singapore; Việt Nam (Hàng hóa 
từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị 
trường trong nước).

3. Được vận chuyển vào Việt Nam 
từ 7 nước nêu trên. Trường hợp quá cảnh, 
chuyển tải thì phải đáp ứng điều kiện quá 
cảnh, chuyển tải theo quy định của Hiệp định 
CPTPP, cụ thể:

a. Hàng hóa được vận chuyển tới Việt 
Nam vẫn được giữ nguyên xuất xứ nếu không 

quá cảnh, chuyển tải qua lãnh thổ 
của nước không phải thành viên 

của Hiệp định CPTPP.
b. Trường hợp hàng 

hóa vận chuyển qua lãnh 
thổ của một hay nhiều 
nước không phải thành 
viên của Hiệp định CPTPP, 

hàng hóa đó được giữ 
nguyên xuất xứ nếu đáp ứng 

các điều kiện sau:
- Không trải qua bất kỳ công 

đoạn sản xuất, gia công nào bên ngoài 
lãnh thổ 7 nước nêu trên, trừ trường hợp:

+ Bốc, dỡ hàng, chia tách lô hàng, lưu 
kho, dán nhãn hoặc đánh dấu theo yêu cầu 
của Việt Nam; hoặc

+ Các hoạt động cần thiết khác để bảo 
quản tốt hàng hóa hoặc để vận chuyển hàng 
hóa tới lãnh thổ của Việt Nam.

- Dưới sự giám sát của cơ quan hải 
quan trong lãnh thổ của nước không phải 
thành viên của Hiệp định CPTPP.

4.  Đáp ứng các quy định về xuất xứ 
hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hoá theo quy định của Hiệp định CPTPP.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 
26/6/2019.
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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về việc 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vửa 
và nhỏ được Chính phủ ban hành 

ngày 24/6/2019.
Nghị định này quy định chi tiết các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, 
cơ quan,tổ chức khác và các cá nhân có liên 
quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Cụ thể, sau khi thỏa thuận dịch vụ tư 
vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù 
hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên theo danh 
sách được đăng tải trên cổng thông tin của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn 
pháp luật về vụ việc, vướng mắc đến Bộ, cơ 
quan ngang Bộ.

Căn cứ nguồn lực, chương trình hỗ 
trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa quyết định hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên 
như sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ 
nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động nữ hơn nộp hổ sơ đáp ứng đủ 
điều kiện hỗ trợ trước; Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa sử dụng từ 30% tổng số lao động Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

trở lên là người khuyết tật theo quy định 
của Luật Người khuyết tật; Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện 
hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Mức chi phí hỗ trợ như sau: Doanh        
nghiệp “siêu” nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí 
tư vấn pháp luật theo văn bản thoả thuận cung 
cấp dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên 
pháp luật và doanh nghiệp, nhưng không quá 
03 triệu đồng/năm; Doanh nghiệp nhỏ được 
hỗ trợ tối đa 30% chi phí, không quá 05 triệu 
đồng/năm; Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối 
đa 10% chi phí, không quá 10 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy 
định rằng, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp 
tỉnh có trách nhiệm trả lời đối với vướng mắc 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 
áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi 
ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý 
trong 15 ngày làm việc, trường hợp vướng 
mắc phức tạp thì trả lời trong tối đa 30 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
16/8/2019 và thay thế Nghị định số 
66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính 
phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Ngày 13/6/2019, Sở Công 
Thương đã có văn bản đề nghị 
các Doanh nghiệp đầu mối, 

Tổng đại lý, Đại lý, Thương nhân kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh tăng cường công tác tự kiểm tra, 
giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, cụ thể: 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát 
hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các Đại lý, Cửa 
hàng xăng dầu trực thuộc; thường xuyên kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, 
đo lường, chất lượng tại các Tổng đại lý, Đại lý, hệ thống phân phối xăng 
dầu của mình; tăng cường tần suất lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng xăng 
dầu từ các đơn vị đầu mối cung ứng.

- Xử lý, thu hồi sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đang 
lưu thông trong hệ thống phân phối cửa hàng của mình.

- Thông tin kịp thời các trường hợp vi phạm, các sản phẩm xăng dầu không đảm bảo chất 
lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với các cơ quan chức năng.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TỰ 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH XĂNG DẦU
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PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG 
VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG TRUY XUẤT 

NGUỒN GỐC (ĐỀ ÁN 100)

Ngày 19/01/2019 Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 100/
QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, 

áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ 
trì xây dựng kế hoạch và triển khai các nội 
dung của Đề án 100.

Đề án với các mục tiêu được cụ thể hóa 
để đến năm 2030: Hoàn thiện Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc 
gia, bảo đảm nhu cầu trao đổi và khai thác 
thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
trong nước và quốc tế; Hoàn thiện hệ thống 
quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, 
hàng hóa trong nước và quốc tế. 

Trong đó, mục tiêu giai đoạn từ nay 
đến năm 2020: Rà soát các văn bản quy định, 
pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng và xử 
lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc; Xây dựng, 
ban hành tối thiểu 05 tiêu chuẩn quốc gia, 
01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất 
nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng; 
Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng 
hóa trong nước như nông lâm thủy sản, thực 
phẩm, thuốc chữa bệnh; Xây dựng và đưa vào 
vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
Đồng thời, Đề án đưa ra các nhiệm vụ 

và giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra 
như: 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, 
tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa; 

- Xây dựng, triển khai, ứng dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc thống nhất trong 
cả nước; 

- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ 
mới để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất 
nguồn gốc; 

- Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc; 

- Thiết lập, xây dựng, vận hành Cổng 
thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa quốc gia.

Ngày 14/6/2019, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Công văn số 1735/BKHCN-
TĐC về việc triển khai đề án Truy xuất nguồn 
gốc. Trong đó giao các Sở Khoa học và Công 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

nghệ triển khai một số nội dung của Đề án 100 tại 
địa phương, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, bao gồm 
nguồn tài chính và nhân lực để triển khai các nội 
dung của Đề án 100;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện xây 
dựng chương trình để triển khai Đề án 100 trong 
địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về lợi ích và 
tầm quan trọng của Đề án thông qua các hội nghị, 
hội thảo, các bài báo viết, báo hình hoặc trang tin 
tức, chuyên đề, phóng sự về Đề án;

- Triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu 
chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia về hệ thống 
truy xuất nguồn gốc; tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm 
áp dụng các giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn 
gốc của các địa phương;

- Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cần 
thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của địa 
phương;

- Xây dựng Danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất 
nguồn gốc tại địa phương dựa trên nghiên cứu nhu cầu của thị trường, ưu tiên thị trường xuất 
khẩu và yêu cầu về vệ sinh, an toàn;

- Quy định các sản phẩm bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc và lộ trình phù hợp theo 
nguyên tắc mức độ an toàn, khả năng thực thi và yêu cầu của thị trường xuất khẩu tại địa phương;

- Xây dựng chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút doanh nghiệp trên địa bàn có 
thể đầu tư xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp và sự hỗ 
trợ của Nhà nước.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động về truy xuất nguồn gốc trên địa bàn;
- Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ để triển khai ứng dụng các công 

nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc tại địa phương.
- Phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong hoạt động đào tạo, tổ chức 

tuyên truyền, quảng bá và nâng cao nhận thức về sự cấp thiết, lợi ích của truy xuất nguồn gốc, 
nội dung của Đề án 100, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc được kết nối với 
cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và được thừa nhận ở thị trường xuất khẩu.

Việc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đẩy mạnh triển khai Đề án 100 tại các địa phương 
sẽ giúp đưa Đề án này nhanh chóng đi vào cuộc sống.
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KHÔNG PHẢI NỘP CÁC CHỨNG TỪ GIẤY 

KHI ĐÃ NỘP CÁC CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Vừa qua, Tổng cục Hải quan vừa có 
văn bản chỉ đạo cục hải quan các 
tỉnh thành phố quán triệt tới từng 

cán bộ công chức thực hiện theo đúng quy 
định, không yêu cầu doanh nghiệp nộp 
các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan 
trong khi doanh nghiệp đã nộp các chứng 
từ điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ 
liệu điện tử hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. 
Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ 

đạo các chi cục hải quan trực thuộc quán triệt đến từng cán bộ công chức thực hiện đúng 
quy định tại Khoản 2 Điều 3, điểm a Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 23 Thông tư 38/2015/
TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 7, Khoản 12 Điều 1 Thông tư 39/2018/
TT-BTC của Bộ Tài chính.

Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan căn cứ vào các thông tin trên tờ khai 
hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp thông qua Hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm tra, đối chiếu, không yêu cầu người khai hải 
quan phải xuất trình, nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan để kiểm tra.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, trường hợp phát hiện công chức hải 
quan yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan khi doanh nghiệp đã 
nộp các chứng từ điện tử qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thì thực hiện kiểm 
điểm làm rõ trách nhiệm và luân chuyển công chức sang bộ phận công tác khác, không bố 
trí tại khâu kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hải quan.

Nguồn tin: Báo Hải quan Online
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Nguồn tin: https://thuvienphapluat.vn

HƯỚNG DẪN TÍNH TĂNG LƯƠNG, 
 PHỤ CẤP KỂ TỪ 01/7/2019

Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV 
hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng 
lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 

của Đảng, Nhà nước.
Trong Thông tư nêu rõ cách tính mức lương, phụ cấp, hoạt động phí đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước kể từ ngày 01/7/2019 như sau:

- Mức lương = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.
- Đối với khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở = 1.490.000 đồng/

tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cấp 

hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung 
= (Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
thực hiện từ ngày 01/7/2019 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện 
từ ngày 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên 
theo quy định hiện hành.

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số 
chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

- Mức hoạt động phí = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo 
quy định.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

51/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động khoa học và công 
nghệ, chuyển giao công nghệ

13/6/2019 01/8/2019

2
Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ

Về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 24/6/2019 16/8/21019

3
Nghị định số 

57/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện 
Hiệp định đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái bình dương giai đoạn 
2019-2022

26/6/2019 26/6/2019

4
Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật phòng, chống tham 
nhũng 

01/7/2019 15/8/2019

5
Quyết định số 

824/QĐ-TTg của
 Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý 
nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại và gian lận xuất 
xứ”

04/7/2019 04/7/2019

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 Sơn Alkyd Công ty TNHH CANGO Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, 
Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Cửa đi, cửa sổ - Cửa 
kim loại (Cửa đi, 
cửa sổ bằng khung 
nhôm); Cửa sổ và cửa 
đi bằng khung nhựa 
cứng U-PVC

Công ty Cổ phần Cửa Sơn Hải 506/11/19  Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Vữa cho bê tông nhẹ Công ty TNHH MTV Keo xây 
dựng Cementech Vina

112/15 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Gạch bê tông tự chèn; 
Gạch TERAZO

Công ty TNHH Phan Lâm 
Anh

243, Quốc Lộ 1K, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/6/2019 ĐẾN 15/7/2019)

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

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học - QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 
1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN

1 Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
Tầng 14-18, Tòa nhà PetroVietNam Tower, 
Số 1-5, Đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
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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 Cơ Sở Mũ Bảo Hiểm Minh Thảo
951/60, đường Hương Lộ 2, Khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 
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

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

1 Công ty TNHH R Star 919 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành 
phố Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH MTV TM XD Hoàng Thu 236/61, Đường An Dương Vương, Phường 16, 
Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty TNHH Thú Nhồi Bông Diễm Trúc 36A, Đường 197, Tân Phú, Thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ In Ấn Thiết kế 
Quảng cáo Hoàng Việt

14/32/90, Đường số 53, Phường 14, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

5 Hộ Kinh doanh Hân Hân 
753/48/16, Đường Tỉnh lộ 10, Khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh

6 Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hảo 428 Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, TP Hồ 
Chí Minh

7 Công ty Cổ phần Công nghệ GAM MA 65/3, đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

8 Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật C.B.L 19A, đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

9 Công ty TNHH Nguyễn Quang Huy 270/10, Đường Hồ Văn Huê, Phường 9, quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

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

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Liên Hiệp
Lô số 2-4 , Đường số 3 , Khu Công Nghiệp Tân 
Tạo , phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tấn Đại Phát 05, Đường 57C, Khu phố 9, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng Toshiba Việt 
Nam

Số 12, Đường 15, Khu phố 4, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

V Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - QCVN 8:2012/BKHCN

1 Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần
Lầu 12-15, Tòa nhà PV GAS Tower, số 673, 
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Nhà 
Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

VI 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
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 01/3/2019 EU thông báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị 
viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm bảo vệ 
thực vật.

Ngày 18/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định 
đối với các sản phẩm thuốc thú y và quy định về sản xuất 
và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thuốc thú y. Cụ 
thể, Dự thảo sẽ giới thiệu các biện pháp kiểm soát chất 
lượng mới, nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đối 
với chất lượng thuốc thú y. Thời gian dự kiến thông qua 
vào tháng 3 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 3 
năm kể từ ngày công bố trên KAMPO. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại:

Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo sửa đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và 
quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm 
thuốc thú y.

Cụ thể hoạt chất Thiophanate-Methyl sẽ không tiếp 
tục được chấp thuận theo Quy định (EC) số 1107/2009. 
Các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa Thiophan-
ate-Methyl sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Hành động này 
dựa trên đánh giá về chất sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ 
sâu tại EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này 
trước đây đã được phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC. 
Thời gian dự kiến thông qua vào Quý II năm 2019. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày công bố 
trên Công báo của EU.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1140_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_0328_00_e.pdf
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Yêu cầu ghi nhãn đối với mỹ phẩm đóng gói sau khi nhập khẩu.

Cụ thể, Dựa trên Khoản 2, Điều 8 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm, đã đề xuất các loại mỹ 
phẩm mà các nhà máy sản xuất phải tuân thủ Quy định Thực hành sản xuất tốt. Mục đích của dự thảo nhằm 
đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_1135_00_e.pdf

Ngày 05/2/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo yêu cầu ghi 
nhãn đối với mỹ phẩm đóng gói sau khi nhập khẩu. Cụ thể, theo Tiểu đoạn 10, Đoạn 1, Điều 7, đề xuất các yêu 
cầu ghi nhãn cho các sản phẩm mỹ phẩm được đóng gói lại hoặc đóng gói phụ sau khi nhập khẩu. Mục đích 
của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_0603_00_e.pdf

Đài Loan thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Các loại mỹ phẩm được chỉ 
định sẽ phải tuân thủ Quy định Thực 
hành sản xuất tốt.
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Thái Lan thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo: 
Tiêu chuẩn, phương pháp và điều 
kiện đối với sản phẩm thuốc 
lá và bao bì thuốc lá B.E. 
2561 (2018).

Ngày 13/02/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo về Tiêu chuẩn, phương pháp và điều kiện đối với 

sản phẩm thuốc lá và bao bì thuốc lá (B.E. 2561 (2018)). Bao bì của thuốc lá trong nước hoặc 
nhập khẩu phải có định dạng và đặc điểm theo quy định khi không có văn bản, hình ảnh, logo, ký hiệu, nhãn 

hiệu, hình ảnh, đánh dấu, thiết kế hoặc các vấn đề khác ngoài những thông báo được cho phép trong Dự thảo 
này, ví dụ:

– Gói, hộp, hoặc thùng đựng thuốc lá phải có hình chữ nhật;
– Tất cả các mặt bên ngoài của bao bì hoặc hộp đựng thuốc lá phải được bao bởi giấy couche màu Pan-

tone (Pantone 448C);
– Tên thương hiệu phải bằng tiếng Thái hoặc tiếng Anh, sử dụng phông chữ “TH Sarabun PSK” và 

chiều cao không quá 1,5 mm. Màu chữ phải là màu xám nhạt (Pantone Cool Grey 2C) và chỉ được phép hiển 
thị ở một vị trí.

Thời gian dự kiến thông qua vào 13/12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 10/9/2019. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_0858_00_e.pdf

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.307.203

(028) 39.307.206

Số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

http://chicuctdc.gov.vn

chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn


