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Ngày 18/07/2019, tại Thành phố Hồ 
Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh), Viện 
Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp 

với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp 
Nhật Bản (METI), Tổ chức xúc tiến thương 
mại Nhật Bản (JETRO) và Cục Quản lý thị 
trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị 
“Phân biệt hàng thật - hàng giả”. 

Hội nghị được tổ chức nằm trong 
khuôn khổ thực hiện Chương trình nâng 
cao năng lực cho các cơ quan thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ nhằm mục đích tăng 
cường kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng 
giả cho cán bộ quản lý thị trường trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Bách – Quyền Cục 
trưởng Cục Quản lý Thị trường TP. Hồ 
Chí Minh cho biết việc sản xuất hàng giả, 
hàng nhái trên thị trường ngày càng có xu 
hướng tinh vi, phức tạp hơn, điều này gây 

HỘI NGHỊ “PHÂN BIỆT HÀNG THẬT - HÀNG GIẢ” 
CHO CƠ QUAN THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

khó khăn không nhỏ cho lực lượng thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh. Việc tổ chức Hội nghị giúp cho cán bộ 
của Cục Quản lý Thị trường TP. Hồ Chí Minh 
là việc làm hết sức cần thiết, giúp cán bộ 
thực thi có thêm được những kỹ năng nhất 
định phục vụ cho hoạt động chống hàng giả, 
hàng nhái trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội nghị, đại diện của các doanh 
nghiệp Nhật Bản đã giới thiệu cách thức 
phân biệt hàng thật - hàng giả thông qua 
các hình ảnh so sánh và được tham quan 
khu trưng bày sản phẩm để nghe chia sẻ, 
hướng dẫn chi tiết về cách nhận biết hàng 
thật - hàng giả giúp cán bộ thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ có thêm được những hiểu 
biết nhất định nhằm góp phần nâng cao 
hiệu quả trong hoạt động chống hàng giả, 
hàng nhái trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
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BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA 
NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC 
HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg 
ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu 
nhập. Theo đó, phế liệu theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định không 

còn trong danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Phế 
liệu nhập khẩu sẽ thực hiện theo quy định riêng về cửa khẩu nhập tại Thông tư 01/2019/
TT-BCT của Bộ Công Thương. Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan 
tại cửa khẩu nhập theo Quyết định này bao gồm:

1. Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm 
khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, 
ngửi, ngậm.

2. Rượu.
3. Bia sản xuất từ malt.
4. Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.
5. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba 

bánh nguyên chiếc, có động cơ đốt trong 
kiểu piston có dung tích xi lanh trên 125cc.

6. Máy bay, du thuyền.
7. Xăng các loại.
8. Điều hòa không khí, có công suất 

từ 90.000 BTU trở xuống.
9. Bài lá.
10. Giấy vàng mã.

11. Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ 
công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công 
Thương quy định

12. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh 
mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an 
ninh do Chính phủ ban hành.

13. Hàng hóa nhập khẩu từ các 
quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về 
nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

14. Hàng hóa trong các vụ việc áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương mại 
và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại theo quyết định do 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.



| 3 |          BẢN TIN TBT SỐ 74 | THÁNG 8

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định cửa 
khẩu nhập để làm thủ tục hải quan đối với Danh 
mục hàng hóa nhập khẩu nêu trên bao gồm:

- Đối với phương thức vận tải đường biển, 
đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng biển, 
cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống 
hoặc cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận 
đơn nơi hàng hóa được vận chuyển đến.

- Đối với phương thức vận tải đường sắt, 
cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế 
ở biên giới.

- Đối với phương thức vận tải đường bộ, 

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu quốc 
tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập khẩu đi 
vào lãnh thổ Việt Nam.

- Đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp 
dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu nhập khẩu 
thì cửa khẩu nhập thực hiện theo quy định tại 
Luật Quản lý ngoại thương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/9/2019. Quyết định này thay thế 
Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành ngày 12/5/2017.
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Ngày 09/8/2019 tại Quy Nhơn, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ 

chức hội thảo công tác tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng các tỉnh, thành phố 
năm 2019. Tham dự Hội thảo có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, Phó 
Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh 
cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng 
cục, lãnh đạo các Sở KH&CN, Chi cục 
TCĐLCL, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 
địa phương….

HỘI THẢO 

CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN, 
ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG 
TỈNH, THÀNH PHỐ 
NĂM 2019

Khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, cơ sở pháp luật về TCĐLCL về 
cơ bản đã được xây dựng và đang được tiếp tục hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý và phát 
triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới của nước ta. 

Hội thảo tập trung bốn chuyên đề: Quản lý nhà nước về đo lường; Quản lý chất lượng, 
đánh giá sự phù hợp và thanh tra kiểm tra; Mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc và chứng nhận; 
Nhãn hàng hóa và sự phối hợp của các Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL vùng và địa phương. Tại 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

hội thảo, đại diện các đơn vị: Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy, Viện Đo lường, Cục Quản lý Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia cùng một số các Trung tâm kỹ 
thuật địa phương đã có những tham luận chuyên sâu, tập trung vào các vấn đề: Công tác kiểm 
tra, khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; thanh tra chuyên ngành; công tác 
hậu kiểm; đánh giá sự phù hợp; Công tác quản lý đo lường, …

Ngoài ra, các đại biểu cũng rất quan tâm đến việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp VN nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Hoạt động mã số mã vạch; truy xuất nguồn 
gốc và chứng nhận truy xuất nguồn gốc…

Đánh giá vai trò của hoạt động TCĐLCL trong những năm qua, Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
nhấn mạnh về những đóng góp tích cực của hoạt động này đối với sự phát triển kinh tế – xã hội 
của đất nước. Đến nay đã xây dựng và phổ biến rộng rãi hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và 
Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) gồm khoảng 11.500 TCVN và 780 QCVN; Duy trì, 
bảo quản và khai thác tốt 27 chuẩn đo lường được công nhận; thực hiện dẫn xuất chuẩn nhằm 
đảm bảo tính liên kết chuẩn; Hoạt động đánh giá sự phù hợp, bao gồm công nhận, chứng nhận, 
giám định, thử nghiệm ngày càng đi vào nề nếp; hoạt động thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; 
Phong trào năng suất, chất lượng được triển khai trong phạm vi cả nước, đã tác động tích cực 
đến nhận thức của toàn xã hội đối với vấn đề năng suất và chất lượng gắn với TCĐLCL. “Các hoạt 
động trên góp phần làm cho chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam được cải thiện rõ rệt 
và tăng tính cạnh tranh trong giao dịch thương mại. Bộ KH&CN ghi nhận những thành tích trong 
lĩnh vực TCĐLCL đã đạt được này”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh và khẳng định, đóng 
góp vào những kết quả trên là một phần không nhỏ công sức của các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành 
phố – hệ thống TCĐLCL ở địa phương.

Đề cập đến mục tiêu đã được đặt ra của toàn ngành TCĐLCL, Tổng cục trưởng Trần Văn 
Vinh cho rằng, việc tổng kết và đánh giá hoạt động TCĐLCL địa phương luôn là một hoạt động rất 
cần thiết để thấy được thực trạng công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL tại địa phương; qua đó 
tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; để phổ biến cho các địa phương 
các quy định mới về TCĐLCL và đặc biệt để định hướng cho địa phương các hoạt động trọng tâm, 
trọng điểm trong công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

HỘI THẢO CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2019

HỘI THẢO CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2019
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Bộ Công Thương vừa đưa ra lấy ý kiến 
Dự thảo Thông tư quy định về cách 
xác định sản phẩm, hàng hóa là sản 

phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất 
tại Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, Dự thảo Thông 
tư được đưa ra lấy ý kiến phục vụ cho việc 
ghi nhãn hàng hóa và tiếp thị hàng hóa lưu 
thông trên thị trường Việt Nam.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ 
02 trường hợp không được phép thể hiện là 
hàng hóa của Việt Nam. Trước hết là hàng 
hóa nhập khẩu vào Việt Nam và lưu thông 
trên thị trường Việt Nam. Hai là hàng hóa 
tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất, hàng hóa 
chuyển khẩu, quá cảnh Việt Nam không được 
phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam trên 
nhãn hàng hóa và/hoặc trên bất kỳ tài liệu, 
vật phẩm nào chứa đựng thông tin liên quan 
đến hàng hóa đó.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

THẾ NÀO LÀ HÀNG HÓA 
“MADE IN VIETNAM”

Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng 
đưa ra 07 trường hợp cụ thể đối với hàng 
hóa không được coi là hàng hóa của Việt 
Nam nếu chỉ trải qua một hoặc kết hợp nhiều 
công đoạn. Điển hình như: Các công việc bảo 
quản hàng hoá trong quá trình vận chuyển 
và lưu kho (thông gió, trải ra, sấy khô, làm 
lạnh, ngâm trong muối, xông lưu huỳnh hoặc 
thêm các phụ gia khác, loại bỏ các bộ phận 
bị hư hỏng và các công việc tương tự); các 
công việc như lau bụi, sàng lọc, chọn lựa, 
phân loại (bao gồm cả việc xếp thành bộ), 
lau chùi, sơn, chia cắt ra từng phần; thay đổi 
bao bì đóng gói và tháo dỡ hay lắp ghép các 
lô hàng… 

Với hướng dẫn cách xác định và ghi 
nhãn hàng hóa Việt Nam tại Dự thảo Thông 
tư, Bộ Công Thương khẳng định, việc thực 
hiện Thông tư sẽ không làm phát sinh thêm 
chi phí cho doanh nghiệp.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Ngày 09/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 05/2019/
TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền Thông. Thông tư 

này gồm 5 điều và 2 phụ lục. 
Nội dung Thông tư gồm một số nội dung chính như sau:
- Chỉ áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa có mô tả sản phẩm, hàng hóa quy định 

tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.
- Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 có tích hợp 

chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 
phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp 
dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

- Trường hợp phát sinh vướng mắc về việc xác định mã số HS của mặt hàng nhập 
khẩu là sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư này thì Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục 
Hải quan) xử lý thống nhất.

Ngoài ra, phụ lục của Thông tư 05/2019/TT-BTTTT bổ sung thêm nội dung về 
mã số HS; Mô tả sản phẩm, hàng hóa và sản phẩm áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT thay thế Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 
08/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 
thông. 

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

THÔNG TƯ 05/2019/TT-BTTTT VỀ DANH MỤC 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY 

MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ 
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề xuất triển khai thử nghiệm 
hệ thống tiếp nhận, giải quyết, đánh giá sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp do 
Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ (HDKING) đề xuất.

Theo đó, Thành phố thống nhất chọn từ 1 đến 3 quận - huyện để thử nghiệm trong thời 
gian 3 tháng; kinh phí lắp đặt và triển khai thử nghiệm do Công ty HDKING hỗ trợ và chi trả 
100%.

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương phối hợp với Công ty 
HDKING chọn đơn vị thí điểm và xây dựng kế hoạch triển khai thử nghiệm, bảo đảm việc thử 
nghiệm được triển khai nhanh chóng và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 
sơ kết, tổng kết việc thử nghiệm, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện, làm cơ sở để hoàn 
chỉnh các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong đề án tổng triển khai Nghị định số 61/2018/
NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG, 
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

NỘP HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC THẨM QUYỀTN GIẢI QUYẾT CỦA CHI CỤC 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRÊN 
HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 27/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) đã triển khai nộp hồ sơ trên Hệ thống 
Dịch vụ công trực tuyến của Sở, theo đó các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (Chi cục) có thể đăng ký thực hiện theo các bước như sau:
1. VỀ HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
Cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở tại 

địa chỉ https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn.
2. CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA SỞ

BƯỚC 1: 
Chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ theo quy định của từng thủ tục và scan 
thành file .pdf, .jpg, có thể nén file theo định dạng .rar, .zip.

BƯỚC 2: 
Truy cập Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở tại địa chỉ 
https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn và đăng ký tài khoản người 
dùng.

BƯỚC 3: 
Thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Hệ thống.

BƯỚC 4: 
Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thông qua chức năng Quản lý hồ sơ trên Hệ 
thống.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có khó khăn hoặc phát sinh lỗi, các tổ chức, cá nhân 
vui lòng liên hệ trực tiếp Bộ phận Một cửa của Chi cục theo địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 
7, Quận 3, TP.HCM; ĐT: (028) 393.072.04 để được hướng dẫn và hỗ trợ.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) tiếp tục triển khai Chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo vận dụng 
theo hình thức nhiệm vụ khoa học công nghệ. 

KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT 

CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
ĐẾN THÁNG 8 NĂM 2019

ĐẾN NGÀY 20/8/2019 

Chi cục đã giải ngân được trên 2 tỷ 
đồng với số lượt doanh nghiệp được 
hỗ trợ về tư vấn là 18 doanh nghiệp; 
số lượt doanh nghiệp được hỗ trợ về 
huấn luyện là 428 doanh nghiệp; số 
lượt người được hỗ trợ là 836 lượt 
học viên; xây dựng được 05 video 
huấn luyện trực tuyến.

CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ 

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016; TCVN 
ISO 13485:2017; ISO 9001:2015; ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007, 5S, …và 
các lớp huấn luyện: Huấn luyện nâng cao 
năng lực về quản lý năng lượng; Công cụ 
nâng cao năng suất chất lượng cho Doanh 
nghiệp; Ứng dụng Công nghệ mới trong 
nâng cao năng suất cho doanh nghiệp,…

TRONG CUỐI NĂM 2019 

Chi cục tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Chi cục đã nhận được 16 hồ sơ thuyết 
minh nhiệm vụ đăng ký, dự kiến hỗ trợ về huấn luyện và tư vấn cho hơn 2255 doanh nghiệp.

1 2

3
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Ngày 21/11/2015, Bộ trưởng các nước 
thành viên ASEAN và Trung Quốc ký 
Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung 

về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa tại Ma-lai-xia (ACFTA). Sau khi 
ký Nghị định thư sửa đổi ACFTA, các Nước thành 
viên tiếp tục đàm phán Quy tắc cụ thể mặt hàng 
(PSR) và tiến hành chuyển đổi PSR sang Phiên 
bản HS 2017.

Thực hiện cam kết quốc tế trong ACFTA, 
ngày 30/7/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BCT quy 
định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định 
khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa. Thông tư số 12/2019/TT-
BCT gồm 34 Điều và 4 Phụ lục. Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Thông tư số 12/2019/TT-BCT 
có một số điểm mới so với trước đây như sau:

* Đối với Quy tắc xuất xứ hàng hóa
- Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu 

được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ;

- Ngoài tiêu chí RVC, quy tắc chung áp 
dụng thêm tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã số 
hàng hóa ở cấp độ 4 số (CTH);

- Quy định về De Minimis;
- Nguyên liệu giống nhau và có thể thay 

thế được cho nhau.
* Đối với Quy trình chứng nhận và kiểm 

tra xuất xứ hàng hóa
Về thời hạn trả lời, kiểm tra xác minh xuất 

xứ hàng hóa, trường hợp cơ quan, tổ chức cấp 
C/O của nước xuất khẩu không trả lời trong thời 
hạn 90 ngày sau ngày nhận được thư đề nghị 
xác minh của cơ quan hải quan nước nhập khẩu, 
cơ quan, tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu có 
thể gửi văn bản đề nghị gia hạn thêm 90 ngày.

* Đối với Quy tắc cụ thể mặt hàng
Ngoài quy tắc xuất xứ chung, PSR được 

xây dựng trên Phiên bản HS năm 2017, bổ sung 
tiêu chí xuất xứ hàng hóa đối với nhiều dòng 
hàng.

Thông tư số 12/2019/TT-BCT có hiệu lực 
kể từ ngày 12/9/2019.

Nguồn tin: Cục Xuất nhập khẩu

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA 
TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN 

GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ 
NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
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Tháng 6/2019, phiên bản IEC 31010:2019 được xuất bản dưới 
dạng tiêu chuẩn logo kép với ISO và cung cấp hướng dẫn về 
lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật để đánh giá rủi ro trong một 

loạt các tình huống. Các kỹ thuật được sử dụng để hỗ trợ đưa ra quyết 
định khi không chắc chắn, để cung cấp thông tin về các rủi ro cụ thể 
và là một phần của quá trình quản lý rủi ro. Tài liệu cung cấp tóm tắt 
của một loạt các kỹ thuật, với các tham chiếu đến các tài liệu khác 
trong đó các kỹ thuật được mô tả chi tiết hơn. Phiên bản thứ hai này 
hủy bỏ và thay thế phiên bản đầu tiên được xuất bản vào năm 2009. 
Phiên bản này bao gồm những thay đổi kỹ thuật quan trọng sau đây 
đối với phiên bản trước:

Chi tiết hơn được đưa ra về quá trình hoạch định, thực hiện, 
kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của việc sử dụng các kỹ 
thuật;

Số lượng và phạm vi áp dụng các kỹ thuật đã được tăng lên;
Các khái niệm được nêu trong ISO 31000 không còn được lặp 

lại trong tiêu chuẩn này.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

2019

TIÊU CHUẨN ISO/IEC 31010 
PHIÊN BẢN MỚI 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 

63/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 
công; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 

11/7/2019 01/9/2019

2
Thông tư số 

26/2019/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 
công tác cải cách hành chính nhà nước  

10/5/2019 01/7/2019

3
Thông tư số 

38/2019/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài 
chính – ngân sách nhà nước 03 năm 
2020-2022; Kế hoạch tài chính 05 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
giai đoạn 2021-2025

28/6/2019 12/8/2019

4
Thông tư số 

49/2019/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

08/8/2019 23/9/2019

5
Thông tư số 

12/2019/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong hiệp định khung về hợp tác kinh 
tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa

30/7/2019 12/9/2019

6
Thông tư số 

11/2019/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Hướng dẫn hoạt động xúc tiến thương 
mại phát triển ngoại thương thuộc 
chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 
thương mại

30/7/2019 16/9/2019

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

Bảng từ; Bàn, ghế giáo viên và học sinh bằng gỗ, nhựa Polypro-
pylen (PP), Composite, thép không gỉ (INOX) và thép carbon 
sơn tĩnh điện; Thiết bị, đồ chơi vận động ngoài trời cho nhà 
trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học được làm bằng vật liệu sắt, nhựa, 
composite và được phủ lớp sơn tĩnh điện OHAIYO, sơn dầu 
Lobster và dầu bóng; Bàn, ghế, tủ, phản nằm, giá để đồ chơi và 
học liệu dùng cho trẻ em làm bằng nhựa HIPS, PE, gỗ tự nhiên 
và gỗ công nghiệp có lớp sơn phủ bằng sơn dầu, dầu bóng; Giá 
(tủ) úp cốc, bình ca cốc đựng nước, giá để giày dép, giá phơi 
khăn cho nhà trẻ và mẫu giáo bằng thép không gỉ

Công ty TNHH 
Sản xuất Thương 
mại Tân Khải 
Hoàn

176/37, đường 
Trần Huy Liệu, 
Phường 15, quận 
Phú Nhuận, Thành 
phố Hồ Chí Minh

2
Xi măng xây trát; Xi măng póoc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt;  Xi 
măng poóc lăng xỉ lò cao; Xi măng thủy hóa

Công ty TNHH 
Siam City Cement 
(Việt Nam)

11 Đoàn Văn Bơ, 
Phường 12, Quận 
4, Thành phố Hồ 
Chí Minh

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/7/2019 ĐẾN 15/8/2019)
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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

2 Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành Phố Hồ Chí 
Minh

27 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Thành 
Phố Hồ Chí Minh

3 Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV 15 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
Phố Hồ Chí Minh

II 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 BGV Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất Thương 
mại Thú nhồi bông Quốc Định

Số 8 Ngô Quyền, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Công ty TNHH Thế giới Trẻ em 16/23 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

5 Công Ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại 
Dịch vụ Việt Sing

177/6 Trương Định, Phường 9, Quận 3, 
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 Hộ Kinh Doanh Thăng Long 111C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

2 Hộ kinh doanh Hải Đăng 156/44, đường Lê Đình Cẩn , phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty TNHH MTV SX - TM - DV Hành Sanh 298/17-19 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại – Dịch Vụ Lợi 
Thanh

128 phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh

5 Công ty TNHH SX TM DV Yến Anh 978 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh

6 Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại TRẦN LINH.
HP 

93/8/2 đường TX38, phường Thạnh Xuân, 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

7 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

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

1 Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL 201 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 11/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ. Tăm gỗ được xem là loại vật liệu tiếp xúc dùng một lần, là một sản phẩm vệ 
sinh tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng của con người và liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của con người. 
Do đó, trong tiêu chuẩn này, các chỉ số liên quan đến hạn chế vi sinh vật ảnh hưởng đến sức khỏe là bắt buộc. 

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định 
về kiểm tra mỹ phẩm trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy định sẽ bao gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình 
kiểm tra, các hạng mục kiểm tra v.v. 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 sau và thời gian dự kiến có hiệu lực sau. Thông tin chi tiết của Dự 
thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm

Tiêu chuẩn này bao gồm: thuật ngữ và định 
nghĩa, phân loại, thông số kỹ thuật và dung 
sai, kiểm tra chất lượng và giới hạn vi sinh 
vật, quy tắc kiểm tra, ghi nhãn, đóng gói, 
vận chuyển và lưu trữ. Thời gian dự kiến 
thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo 
cho WTO. Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
06 tháng kể từ ngày thông qua.Thông tin chi 
tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattach-
ments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.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 Các loại mỹ phẩm được chỉ định sẽ phải tuân thủ quy 
định thực hành sản xuất tốt

Ngày 01/3/2019, 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. 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

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo 
lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy móc công 
nghiệp di động.

Ngày 13/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi 
tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy 
móc công nghiệp di động. Dự thảo áp dụng trong việc thử nghiệm phê duyệt, kiểm tra sự phù hợp trong sản 
xuất, kiểm tra tuân thủ phát thải và kiểm tra sự phù hợp trong dịch vụ đối với máy móc công nghiệp di động 
và động cơ diesel của nó. 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 01/12/2020. Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1480_00_x.pdf

TAIWAN
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Chỉ định chất “Shitei Yakubutsu”

Ngày 26/2/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Chỉ định 
chất “Shitei Yakubutsu” phải tuân thủ Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm 
Dược phẩm và Thiết bị Y tế.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua 
vào 19/2/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau vào 01/3/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_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


