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Ngày 05/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2019/TT-BTC sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 Theo đó, một số quy định về xuất xứ được sửa đổi như:
- Nếu khác biệt mã số HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số HS trên tờ 

khai hải quan nhập khẩu thì căn cứ vào mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa có phù hợp với mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu, hàng hóa thực tế, cơ quan hải 
quan chấp nhận hoặc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Trường hợp có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu 
nhưng người khai hải quan không khai số tham chiếu, ngày cấp hoặc trường hợp chưa có chứng 
từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu nhưng người khai hải quan không khai 
chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu theo quy định, 
cơ quan hải quan từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo quy định.

 Ngoài ra, Thông tư còn quy định việc xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp 
dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương.

 Thông tư này cáo hiệu lực kể từ ngày 21/10/2019.
Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁCH XÁC ĐỊNH 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU. 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

THÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ 
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐẶC BIỆT ĐỂ 
THỰC THI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ 

TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương 
ban hành Thông tư số 19/2019/TT-
BCT quy định về áp dụng các biện 

pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quyết định việc áp dụng biện pháp khẩn cấp 
đối với hàng dệt may khi Kết luận điều tra của 
Cơ quan điều tra có các nội dung sau:

Thứ nhất, có sự gia tăng nhập khẩu 
tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, 
số lượng sản xuất trong nước của hàng dệt 
may bị điều tra từ một hay nhiều nước thành 
viên do kết quả hưởng ưu đãi thuế quan theo 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương.

Thứ hai, ngành sản xuất trong nước bị 
thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra 
thiệt hại nghiêm trọng do sự gia tăng nhập 
khẩu trên đây gây ra.

Trong trường hợp này, biện pháp khẩn 
cấp đối với hàng dệt may được áp dụng dưới 
hình thức tăng thuế suất đối với hàng hóa đó 
nhưng không vượt quá thuế suất ưu đãi có 
hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này 
hoặc thuế suất ưu đãi có hiệu lực vào ngày 
liền trước ngày Hiệp định có hiệu lực, tùy 
mức thuế suất nào thấp hơn.

Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ 
chuyển tiếp không vượt quá 02 năm và có thể 
gia hạn thêm tối đa 02 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 
45 ngày kể từ ngày ký.

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ 
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
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Ngày 06/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN 
sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện 
từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự. Trong đó quy định 

lộ trình áp dụng đối với các thiết bị điện, điện tử phải chứng nhận quy về tương thích điện từ.
 Theo đó, kể từ ngày 01/09/2019 máy sấy tóc phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy 

chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trước khi lưu thông trên thị trường.
 Từ ngày 01/07/2020, Máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy phải đáp ứng các yêu cầu 

quy định tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường. Các loại thiết bị điện tử còn 
lại như Lò vi sóng (kể cả loại kết hợp), bếp điện (bao gồm bếp điện từ) sẽ thực hiện vào ngày 
01/07/2021. 

 Ngoài ra, Thông tư khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết 
bị điện và điện tử gia dụng áp dụng quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện công bố hợp quy trước thời 
hạn có hiệu lực quy định tại Thông tư này.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN, KỂ TỪ 
NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2019
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PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: 
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ

Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong lĩnh vực phòng vệ thương mại 

(PVTM), thời gian qua, Bộ Công Thương tiếp 
tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về PVTM phục 
vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, trong tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và nhà nước 
chủ trương tăng cường sử dụng các biện 
pháp kỹ thuật, biện pháp PVTM để bảo vệ 
sản xuất trong nước, hàng xuất khẩu của Việt 
Nam phù hợp với các cam kết quốc tế.

Trên thực tế, chống bán phá giá, chống 
trợ cấp và tự vệ (biện pháp PVTM) được Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) và pháp 
luật các nước cho phép nhằm đảm bảo môi 
trường cạnh tranh công bằng, bảo vệ quyền 

lợi chính đáng của các ngành sản xuất trong 
nước. “Đối với Việt Nam, việc nâng cao năng 
lực PVTM thông qua thực hiện các điều ước 
quốc tế cũng như pháp luật trong nước về 
PVTM có vai trò then chốt trong việc nâng 
cao năng lực, hiệu quả của quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế”- Bộ Công Thương khẳng định.

Đến nay, thực hiện chủ trương chủ 
động hội nhập kinh tế, nền kinh tế nước ta đã 
hội nhập rất sâu rộng, thể hiện ở việc tham 
gia WTO và 16 Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới như 
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuy-
ên Thái Bình Dương (CPTPP), FTA Việt Nam 
- EU (EVFTA). Cũng như WTO, các FTA này 
đều quy định chi tiết về việc áp dụng các biện 
pháp PVTM.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Trên cơ sở quy định của WTO và các 
FTA, Việt Nam từng bước xây dựng và hoàn 
thiện khung khổ pháp lý về việc áp dụng 
các biện pháp PVTM, bao gồm: Luật Quản lý 
Ngoại thương số 05/2017/QH14 được Quốc 
hội thông qua ngày 12/6/2017; Nghị định 
số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp 
PVTM; Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 
20/4/2018 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số nội dung của Nghị định số 
10/2018/NĐ-CP về các biện pháp PVTM (Bộ 
Công Thương hiện đang xây dựng Thông tư 
sửa đổi Thông tư số 06/2018/TT-BCT để kịp 
thời cập nhật những vấn đề phát sinh trong 
thực tế triển khai hoạt động quản lý nhà nước 
về PVTM); Thông tư số 19/2019/TT-BCT 
ngày 30/9/2019 của Bộ Công Thương quy 
định về áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt để 
thực thi Hiệp định CPTPP.

Như vậy, hiện hệ thống văn bản pháp 
luật về PVTM của Việt Nam về cơ bản đã khá 
đầy đủ, phù hợp với cam kết quốc tế để thực 
hiện công tác về PVTM nhằm đảm bảo môi 
trường cạnh tranh bình đẳng cho sản xuất 
trong nước cũng như lợi ích của người tiêu 
dùng.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp 
luật và căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 
22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng 
xây dựng chính sách phát triển công nghiệp 
quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; Quyết định số 2903/QĐ-BCT ngày 
16/8/2018 của Bộ Công Thương về việc ban 
hành Chương trình hành động của ngành 
Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại 
ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-
2020, xét đến 2025, Bộ Công Thương đã 

phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 
Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó 
với các biện pháp PVTM nhằm hỗ trợ phát 
triển một số ngành công nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025.

Bộ Công Thương nhận định, Chương 
trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các 
biện pháp PVTM nhằm hỗ trợ phát triển một 
số ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2018-2020, xét đến năm 2025, cùng với các 
văn bản pháp luật liên quan sẽ tạo nền tảng 
cho việc triển khai các chính sách, biện pháp 
về PVTM phù hợp với cam kết quốc tế để phát 
triển các ngành sản xuất trong nước, thực 
hiện thành công các mục tiêu mà Đảng và nhà 
nước đã đặt ra.

Đặc biệt, trước tình hình các hành vi 
gian lận xuất xứ, gian lận thương mại, lẩn 
tránh biện pháp PVTM có dấu hiệu gia tăng, 
Bộ Công Thương đã tham mưu Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 824/QĐ-
TTg ngày 4/7/2019 phê duyệt Đề án tăng 
cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh 
biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ. Theo 
đánh giá của Bộ Công Thương, đây là một 
hành động, bước đi kịp thời, đúng đắn để 
sớm ứng phó, giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, 
Bộ Công Thương cũng đang tham mưu Chính 
phủ xây dựng Nghị quyết về một số biện pháp 
cấp bách để tăng cường quản lý nhà nước về 
chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận 
xuất xứ.

Bộ Công Thương đang thực hiện 3 thủ 
tục hành chính (gồm cả hình thức dịch vụ 
công trực tuyến) trong lĩnh vực PVTM. Theo 
kế hoạch, các dịch vụ công này sẽ kết nối với 
hệ thống Hải quan một cửa trong thời gian tới 
để tạo thuận lợi tối đa cho các bên liên quan, 
kể cả doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
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NÔNG SẢN VIỆT 
DỨT KHOÁT PHẢI ĐẢM BẢO 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã khẳng định, hiện nay, việc truy xuất 
nguồn gốc, tem nhãn hàng hóa… là chuyện dứt khoát phải bảo đảm đối với nông 
sản Việt nếu muốn vươn ra thị trường quốc tế.

Tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu trước kia được xác định chỉ có 4 nhà: 
Nhà nông, Nhà doanh nghiệp (DN), Nhà nước, Nhà phân phối. Nhưng bây giờ được xác 
định gồm 6 nhà: Nhà nông, Nhà nước, Nhà khoa học, DN, Nhà băng và Nhà phân phối, 
nghĩa là tất cả các thành phần kinh tế, tất cả những người tham gia quá trình sản xuất 
tiêu thụ nông sản gọi là chuỗi để nâng cao giá trị.

Trong suốt thời kỳ đổi mới vừa qua, hơn 10 triệu hộ nông dân chính là hạt nhân 
kinh tế phát triển, hạt nhân sáng tạo. Đó là những người lao động chân chính làm nên 
nền nông nghiệp của chúng ta hôm nay. Nhưng có thể nói trong nền kinh tế mở, nếu 
từng hộ gia đình tham gia quá trình sản xuất, chúng ta sẽ không thể nào tiếp cận những 
yêu cầu, tiêu chuẩn nhất định thay đổi rất nhanh chóng của thương trường thế giới. 
Muốn thâm nhập, phát triển mạnh hơn phải có liên kết. Và liên kết đó chính là DN. Bởi 
DN không chỉ tham gia vào quá trình sản xuất, nhất là giai đoạn thu hoạch, chế biến, chế 
biến sâu giá trị nông sản, mà họ còn là lực lượng tiên phong, là những người có vốn, có 
kinh nghiệm quản trị trong nước và quốc tế nên họ có điều kiện ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất nông nghiệp, lan tỏa những mô hình nông nghiệp từ những DN này tới 
người dân, nhất là những khu vực có liên kết DN với người dân.
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Bên cạnh đó, DN chính là những người thâm nhập vào thị trường quốc 
tế, hiểu những quy định của thị trường quốc tế từ đó trở lại hướng dẫn, đào 
tạo, dẫn dắt người dân sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo những tiêu chuẩn 
quốc tế ấy. Và bây giờ rõ ràng việc truy xuất nguồn gốc, tem nhãn hàng hóa 
là chuyện dứt khoát phải bảo đảm. Chúng ta mong muốn sản xuất nhiều hơn 
nhưng chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc này nếu muốn phát triển ra 
thị trường quốc tế. Và đó chính là vai trò của DN.

Mặt khác DN vừa có vốn của bản thân và cũng có điều kiện hơn để tiếp 
cận với nguồn tín dụng trong nước và quốc tế. Trên cơ sở tín dụng này, DN có 
thể bằng nhiều phương thức như hợp đồng cung ứng, dịch vụ đầu vào để ký kết 
với người dân, bao tiêu sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. 
Do đó, trong thời gian tới cần đẩy nhanh hợp tác này giữa DN với người dân, và 
giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã.

Từ thực tiễn đó có thể thấy, cơ chế tạo ra sân chơi để thu hút đầu tư của 
các DN rất quan trọng. Còn hỗ trợ của Nhà nước cho DN có lẽ chủ yếu chỉ có thể 
dành cho DN khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Do đó, cần thu hút những DN 
lớn, những DN có nhiều vốn, có kinh nghiệm quản trị vào đây cũng nhằm vào 
việc họ đầu tư cao hơn các nguồn lực ở trong DN.

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG 11 THÁNG NĂM 2019.

Về Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001 
theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg: Chi cục đã 
viết 17 bản tin, đã xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn 
chuyển đổi, tổ chức 15 lớp phổ biến, hướng dẫn 
cho 70 đơn vị thực hiện chuyển đổi áp dụng TCVN 
ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học 
và Công nghệ (BKHCN); Thực hiện 08 lớp đào tạo 
cơ bản, 03 lớp đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN 
ISO 9001 tại các CQHCNN; 

Chi cục đã hướng dẫn cho 63 CQHCNN của 
Thành phố lập dự toán kinh phí cho hoạt động xây 
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001.

Đến ngày 31/10/2019, Chi cục đã hoàn tất 
kiểm tra 30/30 Sở/ban/ngành, Ủy ban nhân dân 
quận/huyện và phường/xã/thị trấn và tiếp tục 
triển khai công tác kiểm tra theo chế độ báo cáo 
theo tiến độ.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Tính đến ngày 21/10/2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã thực hiện các 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực năng suất chất lượng như sau: 

Về Dự án ”Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”(Dự án 9): Chi cục đã tuyên truyền dự án đến 230 
doanh nghiệp (DN), hiệp hội, tổng công ty, các khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn, đào tạo. Chi 
cục đã thống kê được 256.532 DN sản xuất sản phẩm ưu tiên nâng cao năng suất chất lượng của 
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), 248 lượt khảo sát nhu cầu liên quan đến Dự án 9, viết 60 bản 
tin đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ (SKHCN) và Chi cục; 

Hoạt động hỗ trợ DN: Chi cục đã tiếp nhận 19 hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ và đã họp xét 
chọn 6 đợt, trong đó có xét chọn hình thành 01 mô hình điểm. Tính đến thời điểm này, Chi cục 
đã hỗ trợ cho 622 DN về huấn luyện (tổng số 1119 lượt học viên) và về tư vấn cho 20 DN, với 
tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng; và hiện đang triển khai Nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả Dự án 9.

 Về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG): Chi cục đã họp Hội đồng sơ tuyển vào 
ngày 13 tháng 9 năm 2019 và đã đề xuất lên Hội đồng Quốc gia các DN đạt giải năm 2019 (gồm 
02 giải Vàng và 02 giải GTCLQG).
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Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ 改  (“kai”) có nghĩa là 
thay đổi và từ 善   (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên 
tục”. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là “ongoing improvement”.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

VÀ NHỮNG LỢI ÍCH TỪ VIỆC 
ÁP DỤNG KAIZEN

 Tại Nhật Bản, Kaizen 
đã có lịch sử hơn 50 năm 
và Toyota là công ty đầu 
tiên triển khai Kaizen. Sau 
đó, Kaizen được áp dụng 
rộng rãi trong mọi công ty 
thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau và hiện nay. Kaizen không chỉ giới hạn 
trong ngành sản xuất mà còn có thể áp dụng 
được trong ngành dịch vụ, kinh doanh bán lẻ 
và thậm chí là một khóa học bất kì nào đó.

 Thực hiện Kaizen cũng ít tốn kém 
hơn đổi mới bởi nó nâng cao chất lượng 
công việc, ghi nhận sự tham gia của của nhà 
quản lý cũng như mọi nhân viên, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm chi 
phí hoạt động. Đây chính là một điểm hấp 

dẫn của Kaizen vì nó không 
đòi hỏi các kỹ thuật phức tạp 
hay công nghệ mới. Để thực 
hiện Kaizen, bạn chỉ cần các 
kỹ thuật thông thường, đơn 
giản như 7 công cụ kiểm soát 
chất lượng (biểu đồ Pareto, 

nhân quả, tổ chức, kiểm soát, phân tán, các 
đồ thị và phiếu kiểm tra)

 Do vậy, công nhân chỉ phải dự trữ một 
khối lượng nhỏ cho mỗi sản phẩm và thường 
xuyên bổ sung chúng dựa trên những gì mà 
khách hàng thật sự lấy đi. Điều này giảm thao 
tác thừa của công nhân, máy móc thiết bị giúp 
tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng 
công việc, giảm giá thành sản phẩm.
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành 
Thông tư số 11/2019/TT-BNV bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành liên quan 
đến cán bộ, công chức. Theo đó, bãi bỏ toàn 
bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ban hành, đơn cử như sau:

- Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 
24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý 
biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

- Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 
01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

-Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 

21/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng 
dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị 
định số 15/2007/NĐCP ngày 26/01/2007 
của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính 
cấp tỉnh và cấp huyện.

- Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 
11/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công 
chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, 
dự trữ.

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV 
ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch công chức ngành thanh tra.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/11/2019.

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ 
ĐỊNH 91/2017/NĐ-CP QUY 

ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THI ĐUA, 
KHEN THƯỞNG.

Ngày 04/11/2019 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thông tư này thay thế 

Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Một số nội dung thay đổi so với Thông tư 08/2017/TT-BNV như sau:
Bổ sung Khoản 7 Điều 2: Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ 

chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Bổ sung Khoản 2 Điều 3: “Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất Người 

đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền, trường hợp thành tích tiêu biểu 
xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh thì đề nghị khen thưởng 
cấp Nhà nước”.

Sửa đổi Điều 9 từ “Khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc” thành “Khen thưởng thành 
tích đặc biệt xuất sắc đột xuất”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH
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Ngày 07/11/2019, Sở Khoa học và 
Công nghệ phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn và 

Sở Công Thương tổ chức Hội thảo Khoa học 
“Kết nối phát triển các nhóm sản phẩm chủ 
lực của Thành phố Hồ Chí Minh” tại Trụ sở 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 
86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

HỘI THẢO KHOA HỌC “KẾT NỐI 
PHÁT TRIỂN 
CÁC NHÓM 
SẢN PHẨM 

CHỦ LỰC CỦA 
THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH”
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Mục tiêu của Hội thảo là thúc đẩy và 
hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: 
Nhà nước – Nhà khoa học – Ngân hàng – 
Doanh nghiệp, trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ trong các 
ngành công nghiệp chủ lực gồm: Cơ khí – tự 
động hóa; điện – điện tử, công nghệ thông 
tin; công nghệ sinh học; y tế và nông nghiệp, 
từ đó hình thành sản phẩm mới, nâng cao 
năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh 
cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Hội thảo có sự tham dự của Ông Lê 
Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại 
diện các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp 
hội và đông đảo các doanh nghiệp thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh.

 Tại Hội thảo, các bên đã tập trung làm 
rõ những khó khăn trong hợp tác liên kết 
và đề xuất cơ chế chính sách; Phân tích nhu 
cầu về phát triển, chuyển giao công nghệ của 
doanh nghiệp để từ đó định hướng phát 
triển các sản phẩm chiến lược của doanh 
nghiệp; Nhận định năng lực nghiên cứu của 
các tổ chức khoa học công nghệ, các trường/
viện nghiên cứu cùng các kết quả có thể 
chuyển giao cho doanh nghiệp.

Kết thúc Hội thảo là chương trình 
ký kết hợp tác giữa các đơn vị trong nhóm 
chủ lực, khẳng định những nỗ lực của chính 
quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong việc 
quyết tâm xây dựng mối liên kết 4 nhà nhằm 
phát triển nguồn nhân lực, hình thành các 
sản phẩm mới và cải tiến nâng cao năng suất 
chất lượng, năng lực cạnh tranh cho doanh 
nghiệp trên địa bàn Thành phố.
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CUỘC HỌP LẦN THỨ 54 CỦA ỦY BAN ĐO LƯỜNG 
PHÁP ĐỊNH QUỐC TẾ

Cuộc họp lần thứ 54 của Ủy ban Đo lường pháp định 
quốc tế, một sự kiện thường niên của Tổ chức Đo 
lường pháp định quốc tế (OIML) đã được tổ chức 

tại thành phố Bratislava, Cộng Hòa Slovakia từ ngày 21/10 
/2019 đến ngày 25/10/2019.

Tham dự kỳ họp 
lần thứ 54 có đại diện 
Tổng cục Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất 
lượng ông Hà Minh 
Hiệp - Phó Tổng cục 
trưởng và ông Nguyễn 
Hùng Điệp - Vụ trường 

Vụ Đo lường thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Là thành viên của Tổ chức từ năm 2002, Việt Nam đã 

tích cực đóng góp ý kiến cho các văn bản của Tổ chức Đo 
lường pháp định quốc tế (OIML). Việt Nam cũng đã tổ chức 
thành công Cuộc họp lần thứ 48 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2013 và được các nước thành viên OIML đánh giá cao vì 
tổ chức chuyên nghiệp và sự hiếu khách.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BCT về hoạt 
động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/11/ 2019 đã tăng số hành vi bị cấm đối với công chức đang làm việc tại cơ quan 

Quản lý thị trường từ 15 hành vi như hiện hành lên thành 25 hành vi.
Một số hành vi bị cấm nổi bật như: Gợi ý, đòi hỏi phải thỏa mãn các lợi ích vật chất, phi vật 

chất hoặc cố ý vay mượn tiền bạc, mua hàng của tổ chức, cá nhân đang trong quá trình thanh tra 
chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

Các hành vi bị cấm khác gồm: Tiết lộ trái phép thông tin liên quan đến bí mật nhà nước; 
sử dụng thông tin, tài liệu có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác để cung cấp, tư vấn 
trái phép cho tổ chức, cá nhân khác hoặc để khiếu nại, tố cáo trái pháp luật gây mất đoàn kết nội 
bộ, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

THÔNG TƯ SỐ 18/2019/TT-BCT 
VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA 

LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

68/2019/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn điện tử khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ

30/9/2019 14/11/2019

2
Thông tư số 

48/2019/TT-BCA 
của Bộ Công An

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 
03 năm 2016 của Bộ Công An quy định 
về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước 
công dân

15/10/2019 01/12/2019

3
Nghị định số 

79/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/
NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính Phủ quy định về tiền sử dụng 
đất

26/10/2019 10/12/2019

4
Thông tư số 

906/2019/TT-BXD
của Bộ Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư liên quan đến quản lý, sử 
dụng nhà chung cư

31/10/2019 01/01/2020

5

Thông tư số 
18/2019/TT-BTNMT 
của Bộ Tài Nguyên 

Môi Trường

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất 
lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước để điều tra, thu 
thập thông tin xây dựng, điều chỉnh 
khung giá các loại đất

31/10/2019 16/12/2019

6 Thông tư số 12/2019/TT-
BNV của Bộ Nội Vụ

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 
31 tháng 7 năm 2017 của Chính Phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, Khen thưởng

04/11/2019 01/01/2020

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/10/2019 ĐẾN 15/11/2019)

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Máy lọc nước dùng trong gia đình
Công ty TNHH 
Công nghệ Xử lý 
Nước sạch Đại Việt

Lô IV.11, Đường số 4, Khu 
công nghiệp Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Máy lọc nước RO
Công ty Cổ phần 
Cơ Điện lạnh Đại 
Việt

Lô IV.11, Đường số 4, Khu 
công nghiệp Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh

3 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Xi măng 
Hà Tiên 1-Trạm 
nghiền Phú Hữu

Tổ 8, Khu phố 4, phường 
Phú Hữu, Quận 9, 
Thành phố Hồ Chí Minh

4
Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước; Cột điện bê tông 
cốt thép ly tâm (Nhóm I); Cống hộp bê tông cốt 
thép

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 
Số 1 Mê Kông

Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 
67 Mai Chí Thọ, phường An 
Phú, Quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh
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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 Sản xuất Thương mại Phát triển 
Việt

439/6 Cây Trâm, Phường 8, quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH Nhi An
53-55-57, Đường số 13, KDC Ấp 5 Phong Phú, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

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

2 Công ty TNHH Zinc Việt Nam 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh

3 Công ty TNHH Phát triển Ý Tưởng Mới
122/3 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh

4 Cơ sở Minh Ký 117/20-22 An Bình, Phường 6, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh

5 Cơ sở Hưng Phát 235/18 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Thành 
phố Hồ Chí Minh

6 Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Phương 171 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 
6, Thành phố Hồ Chí Minh

III Thiết bị điện và điện tử – QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/
BKHCN

1 Công ty TNHH Công nghệ Xử lý Nước sạch Đại 
Việt

Lô IV.11, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân 
Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đại Việt
Lô IV.11, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân 
Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh
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Stt Yêu cầu 
thông báo

Tên doanh 
nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, kiểu, loại Nhãn hiệu

1

Hủy bỏ hiệu 
lực kết quả 

tiếp nhận hồ 
sơ công bố 
hợp quy từ 
28/10/2019

Hộ kinh 
doanh thú 
nhồi bông 

Mi Ki

9/52 Võ Trường Toản, 
Phường 2, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chi tiết kiểu loại theo phụ lục 
Giấy chứng nhận số 0393

(mã số 0393-17-02/01)
MI KI

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ 
ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY TẠI CHI CỤC 
(TỪ 16/9/2019 ĐẾN 31/10/2019)

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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THÔNG BÁO TỪ WTO

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Quy định về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia 
sẻ dữ liệu các chất hoá học theo Quy định (EC).

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy 
định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu 
Âu về các sản phẩm mỹ phẩm.

Dự thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới 
– Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) – trong tẩy 
rửa, chăm sóc răng miệng và các sản phẩm mỹ phẩm và 
chỉ tồn dư nồng độ tối đa 0,7%. Mục đích của dự thảo 

nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày 

công bố trên công báo chính thức của EU. Thông tin chi tiết của
Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1780_01_e.pdf

EU thông báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy 

định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện 
và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm 
mỹ phẩm.

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc 
áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ dữ liệu các chất hóa học theo Quy định (EC) số 1907/2006 của 
Nghị viện và Hội đồng châu Âu.

Cụ thể, Dự thảo đưa ra quy định về tính toán trọng tải trong các chất đăng ký, khả năng cắt giảm việc 
áp dụng các yêu cầu đăng ký REACH và nghĩa vụ của các chất đã có trên thị trường 
tại thời điểm áp dụng REACH để cập nhật hồ sơ đăng ký sau ngày 01/6/2018. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức 
của EU.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
h t t p s : / / m e m b e r s . w t o . o r g / c r n a t t a c h m e n t s / 2 0 1 9 / T B T /

EEC/19_1777_00_e.pdf
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Ngày 21/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi 
một phần Quy định quản lý hiệu quả năng lượng đối với các thiết bị gia dụng. Cụ thể, sẽ bổ sung sản phẩm 
máy sấy quần áo và máy lọc không khí vào quy định này. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và bảo 
vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 30/5/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 
30/12/2019. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày dự thảo được thông báo để tham gia góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1654_00_x.pdf

Hàn Quốc 
thông báo 

cho các nước 
thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Quy 
định quản lý hiệu quả năng lượng đối với các thiết bị gia dụng

THÔNG BÁO TỪ WTO

Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Quy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách

Ngày 05/4/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảoQuy định 
về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách.

Dự thảo quy định về phạm vi bảo đảm chất lượng, chủ thể chịu trách nhiệm và trách nhiệm của các cơ 
quan chính phủ cũng như bộ phận kỹ thuật đối với các sản phẩm xe chở khách. Quy định này cũng điều 
chỉnh các nội dung kỹ thuật liên quan đến xe điện.

Mục đích của Dự thảo nhằm Phòng 
chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người 
tiêu dùng. 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://mem-
bers .wto.org/crnattach-
m e n t s / 2 0 1 9 / T B T /
CHN/19_1981_00_x.
pdf



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


