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Chúng ta đang ở những ngày làm việc cuối cùng của năm Kỷ Hợi, 

mọi người đang ở trên đất mẹ hay ở nước ngoài ai ai cũng đang 

háo hức chờ đón tết cổ truyền và thời khắc giao thừa chuyển giao 

giữa năm Kỷ Hợi qua đi và đón năm Canh Tý đầy hứa hẹn.

Năm mới đang đến mang theo luồng gió mới, tiềm năng và cơ hội 

đang chờ đón tất cả, hãy hòa mình chung với nhịp đập rộn rã của mùa xuân 

và đón chào những thành công rực rỡ đang chờ đón chúng ta năm Canh Tý 

2020..

Nhân dịp năm mới, kính chúc bạn đọc một năm mới sức khỏe, hạnh 

phúc, an khang, thịnh vượng và nhiều thành công với sức bật của niềm tin cất 

cánh Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng một lần nữa có cơ hội bày tỏ 

lời tri ân tới quý độc giả đã đồng hành cùng chúng tôi suốt một chặng đường 

hoạt động, Chi cục tâm nguyện sẽ phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, 

xứng đáng với sự yêu mến và tin tưởng của độc giả..
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Từ ngày 2- 4/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng phối hợp với Tổ chức Năng suất châu Á - APO tổ chức hội thảo về “Xu hướng 
Phát triển Làng nghề Thủ công truyền thống trong Thời đại Công nghiệp 4.0”.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tìm hiểu những thách thức các làng nghề truyền 
thống đang phải đối mặt để đảm bảo tính bền vững, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trong thời 
đại Công nghiệp 4.0, xây dựng kế hoạch hành động khả thi để giải quyết các vấn đề và thách thức 
đó nhằm tăng cường phát triển bền vững toàn diện.

CMCN 4.0 VÀ CƠ HỘI 
PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 

THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG
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Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn

Phát biểu khai mạc Hội 
thảo, ông Hà Minh Hiệp – Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
nhận xét: “Việt Nam là một trong 
những quốc gia có các làng nghề 
hình thành và phát triển rất sớm 
ở nhiều địa phương, nhiều vùng 
miền với các sản phẩm đặc sắc, 
mang đậm văn hoá, tâm hồn và 
nét tài hoa của người Việt như: 
thêu ren, trạm khảm, đúc đồng,… 
như làng gốm Bát Tràng, lụa Vạn 

Phúc, tranh thêu Quất Động, làng tranh sơn 
mài, làng gốm Bình Dương…

Đặc biệt, khi nhu cầu của ngành du lịch 
đang tăng lên, nhiều quốc gia châu Á đã gia 
tăng thu nhập của các làng du lịch thủ công, 
góp phần giúp quốc gia phục hồi kinh tế và tự 

cung tự cấp cho khu vực nông thôn. Vì lý do này, các 
Chính phủ đã nỗ lực đáng kể để nhân rộng du lịch thủ 
công thành mô hình phát triển cộng đồng nông thôn 
thành công. Tuy nhiên, không phải làng nghề nào cũng 
thành công do sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là hộ gia đình; 
khả năng tiếp thị sản phẩm và giới thiệu làng nghề còn 

hạn chế và thiếu chuyên nghiệp; chất lượng một số sản phẩm chưa cao, mẫu mã chưa phong phú 
nên sản phẩm khó tiêu thụ.

Thông qua hội thảo lần này các diễn giả đã chia sẻ chi tiết những mô hình điển hình tại 
Canada, Ấn Độ… thuận lợi và cả thách thức khi hướng đến nền Công nghiệp 4.0. Các chuyên gia, 
đại biểu từ các quốc gia cùng trao đổi đánh giá hiện tại và những thách thức mà các làng nghề 
truyền thống đang phải đối mặt trong thời đại Công nghiệp 4.0; đề xuất xây dựng lộ trình phát 
triển các làng nghề truyền thống cho Việt Nam nói riêng và các quốc gia thành viên APO nói 
chung vừa năng suất, vừa giữ được nét mềm mại, giá trị tinh thần và truyền thống dân gian đặc 
biệt đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Xuân Canh Tý | 3 
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Nguồn tin: http://vietq.vn

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG 
CÔNG NGHỆ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Ngày 31/10 đã diễn ra Lễ ký kết biên 
bản ghi nhớ với nội dung tập trung 
vào hệ thống truy xuất nguồn gốc và 

các giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc 
có thể áp dụng với các doanh nghiệp tại Việt 
Nam.

Chương trình diễn ra với hai nội 
dung chính: Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa 
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) 
và Công ty Bering & Company Oy về “việc 
quảng bá và cung cấp công nghệ truy xuất 
nguồn gốc Blockchain tại Việt Nam” và lễ ký 
kết biên bản ghi nhớ ba bên giữa Công ty 
Bering & Company Oy, QUACERT và Công ty 
Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO) về “việc thí điểm hệ thống truy 
xuất nguồn gốc cho HABECO”.

Truy xuất nguồn gốc đang là yêu cầu 
bức thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. 
Không chỉ các nước nhập khẩu đòi hỏi sự 
minh bạch của các thông tin do doanh nghiệp 
cung cấp, mà đây còn là sức ép ngay cả từ thị 
trường nội địa. Khái niệm truy xuất nguồn 
gốc không chỉ bó hẹp ở truy xuất thông tin 
về sản phẩm (với các hiểu thông thường là 

thành phẩm cuối cùng), mà là thông tin trong 
toàn bộ quá trình sản xuất từ khi là nguyên 
liệu thô đến khi tới tay người tiêu dùng. Như 
vậy, nó là một hệ thống thu thập, lưu trữu 
thông tin liên tục của cả chuỗi sản xuất, và 
phải có khả năng truy xuất một cách chính xác 
theo các mục đích khác nhau.

Do đó, việc ký kết hợp tác với Bering 
& Company Oy của Phần Lan sẽ giúp đỡ rất 
nhiều trong việc phổ biến và áp dụng công 
nghệ truy xuất nguồn gốc Blockchain cho các 
doanh nghiệp tại Việt Nam để đạt được những 
kết quả kinh doanh khả quan hơn nữa cũng 
như bắt kịp các doanh nghiệp quốc tế trong 
vấn đề đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ 
của hàng hóa.
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THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐĂNG KÝ XÉT 
CHỌN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 

THAM GIA HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP KIỂU 
MẪU (MÔ HÌNH ĐIỂM) NĂM 2019

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐĂNG KÝ XÉT 

CHỌN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 

THAM GIA HÌNH THÀNH DOANH NGHIỆP KIỂU 

MẪU (MÔ HÌNH ĐIỂM) NĂM 2019

Xuân Canh Tý | 5 

Ngày 13/11/2019 Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 
2558/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký xét chọn hỗ 

trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu 
(Mô hình điểm) năm 2019

Thời gian tiếp nhận hồ sơ liên tục trong năm kể từ ngày thông báo (chi 
tiết theo Thông báo đính kèm).

Đây là một nội dung thực hiện 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”. 

Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng là đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

2020
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CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2019/NĐ-CP 

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN 

CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN 
KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Ngày 08/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực 
lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Theo đó, phụ cấp ưu đãi theo nghề 
được tính như sau:

- Bằng 70% mức lương hiện hưởng 
(theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền 
của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên 
vượt khung (nếu có).
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK theo 
tháng được Nghị định 76/2019/NĐ-CP hướng dẫn cánh tính như sau:

Mức phụ cấp nêu trên áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng sau:

- Trường hợp có từ 50% trở lên thời 
gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK theo chế độ 
làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định 
thì được tính cả tháng;

- Trường hợp có dưới 50% thời 
gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK thì không 
tính;

- Đối với nhà giáo đạt từ 50% định 
mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được 
tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng 
lương đối với nhà giáo theo chế độ thì được 
tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi 
theo nghề.

- Công chức, viên chức và người lao 
động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục 
trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp;

- Công chức, viên chức và người lao 
động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế 
trong các cơ sở y tế của Nhà nước;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực 
tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết 
hợp quân dân y.

THỜI GIAN 
LÀM VIỆC

Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

HỘI THẢO CAM KẾT VỀ LAO ĐỘNG TRONG 
HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ EVFTA: CƠ HỘI VÀ 

THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, mở cửa nền kinh tế không chỉ giới hạn ở việc mang lại cơ 
hội tiếp cận thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa giữa các nước thông qua xóa bỏ 
rào cản thuế quan và phi thuế quan mà hội nhập kinh tế quốc tế còn giúp các quốc gia 

đạt được mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 
trường,... đặc biệt là nâng cao tiêu chuẩn lao động nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc cho 
người lao động. Vấn đề lao động ngày càng được quan tâm nhiều trong đàm phán và ký kết các 
Hiệp định thương mại tự do.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Với mục tiêu nâng cao nhận 
thức và hiểu biết cho các cơ quan 
quản lý nhà nước và doanh nghiệp về các 
cam kết lao động của Việt Nam trong Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định 
Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), 
ngày 08 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Trung 
tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố 
Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Cam kết về lao động trong 
Hiệp định CPTPP và EVFTA: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp” tại Khách sạn Victory, số 14 
Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung của Hội thảo xoay quanh các vấn đề về lao động trong 
các Điều ước Quốc tế Việt Nam tham gia; Nâng cao các tiêu chuẩn 

và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhằm kết nối chuỗi cung 
ứng toàn cầu và khu vực. Theo đó, Ông Nguyễn Mạnh Cường – Vụ 
trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
trình bày nội dung về cam kết lao động trong các Điều ước quốc tế 

Việt Nam tham gia và quá trình thực thi; Ông Phạm Bình An – Giám 
đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố đã trình bày Báo 

cáo đánh giá thực trạng nhận thức về cam kết lao động trong các Hiệp 
định thương mại thế hệ mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội thảo, đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chứng nhận, các hiệp 
hội và đông đảo các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh đã trao đổi, thảo luận về cơ hội và thách thức trong thực thi cam kết lao động trong 
Hiệp định CPTPP và EVFTA. Qua đó, các bên đã hiểu rõ các cơ hội/lợi ích và thách thức đối với 
doanh nghiệp khi thực thi các cam kết lao động trong Hiệp định CPTPP và EVFTA; Các phương 
thức đạt được các tiêu chuẩn về lao động và các tiêu chuẩn khác trong thương mại quốc tế hiện 
đại; Nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhằm thực hiện các cam kết và yêu cầu chuẩn bị tích cực 
của các bên liên quan.
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THÔNG TƯ 21/2019/TT-BCT QUY ĐỊNH 
QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA 

TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 
ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC

Ngày 28/3/2018, Hiệp định Thương 
mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung 
Quốc (AHKFTA) được các Bên ký kết 

tại Mianma. Ngày 07/01/2019, Chính phủ 
Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP 
phê duyệt AHKFTA. Ngày 28/02/2019, Bộ 
Ngoại giao gửi công thư thông báo cho Ban 
Thư ký ASEAN về việc Việt Nam phê duyệt 
Hiệp định này.

Tính đến nay, Việt Nam cùng các nước 
thành viên khác gồm Lào, Mianma, Singapor, 
Thái Lan và Hồng Công, Trung Quốc đã phê 
chuẩn AHKFTA và có nghĩa vụ thực thi từ 
ngày 11/6/2019.

Thực hiện cam kết quốc tế trong 
AHKFTA, ngày 08/11/2019 Bộ trưởng 
Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 
21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong AHKFTA. Thông tư gồm 4 
Chương, 35 Điều và 5 Phụ lục kèm theo, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung
- Chương II: Quy tắc xuất xứ hàng hóa
- Chương III: Quy trình chứng nhận và 

kiểm tra xuất xứ hàng hóa
- Chương IV: Điều khoản thi hành
Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

xuất khẩu và nhập khẩu, Thông tư quy định 
về việc cấp và chấp nhận C/O hồi tố tại Điều 
35 “Điều khoản thi hành”. Theo đó, cơ quan, 
tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK 
cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực để được hưởng 
ưu đãi thuế quan theo quy định của AHKFTA 
và theo quy định của Nước thành viên nhập 
khẩu; cơ quan hải quan Nước thành viên nhập 
khẩu chấp nhận C/O mẫu AHK phát hành từ 
ngày 11/6/2019.

Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK để cho 
hưởng ưu đãi thuế quan được thực hiện theo 
quy định của AHKFTA, các nội dung quy định 
tại Chương III Thông tư này và các văn bản 
pháp luật có liên quan khác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
23/12/2019.

Nguồn tin: https://moit.gov.vn
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THÔNG BÁO THAM GIA TUYỂN 
CHỌN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

“XÂY DỰNG KHUNG HUẤN 
LUYỆN VỀ NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO”

Nhằm xây dựng khung huấn luyện 
làm cơ sở cho việc xem xét các 
chương trình/nhiệm vụ hỗ trợ huấn 

luyện nâng cao năng suất chất lượng và đổi 
mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ 
và giúp các doanh nghiệp có thể tham khảo tự 
huấn luyện, đào tạo, áp dụng cho nội bộ đơn vị 
mình;

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân 
trọng kính mời Quý đơn vị tham gia tuyển chọn thực 
hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất 
chất lượng và đổi mới sáng tạo”.

Nội dung chi tiết theo Thông báo số 2517/TB-SKHCN ngày 
08/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời tham gia tuyển 
chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng khung huấn luyện về năng suất 
chất lượng và đổi mới sáng tạo” 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong 
sự hưởng ứng tham của Quý đơn vị để phong trào Năng 
suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển

| 11 
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Ngày 07/11/2019, Hội nghị thường 
niên Diễn đàn Đo lường Pháp định 
châu Á – Thái Bình Dương (APLMF) 

lần thứ 26 đã được khai mạc tại thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện được Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với 
Ban Thư ký của APLMF tổ chức.

 Phát biểu tại Hội nghị thường niên 
Diễn đàn Châu Á – Thái Bình Dương về Đo 
lường pháp định lần thứ 26, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Trần Văn Vinh nhận định khung pháp lý về 

KHUNG PHÁP LÝ VỀ ĐO LƯỜNG CỦA VIỆT NAM 
HÀI HÒA VỚI KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
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đo lường pháp định của Việt Nam đã đáp ứng 
được yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho 
biết, việc Việt Nam là thành viên của APLMF – 
một tổ chức khu vực Châu Á Thái Bình Dương 
có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới về đo 
lường pháp định với sự tham gia của những 
nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung 
Quốc và Nhật Bản, những năm qua, Việt Nam 
mà đại diện là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, 
đã tích cực tham gia vào các tổ chức đo lường 
quốc tế và khu vực. Việt Nam đã trở thành 
thành viên chính thức của Chương trình Đo 
lường Châu Á Thái Bình Dương (APMP) vào 
năm 1995, Diễn đàn Đo lường pháp định châu 
Á Thái Bình Dương (APLMF) năm 1996 và Tổ 
chức Đo lường Pháp định Quốc tế (OIML) vào 
năm 2003.

Với sự hội nhập kinh tế thế giới ngày càng 
sâu rộng, đặc biệt năm 2018 với sự phê chuẩn 
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP), nhằm tạo 
thuận lợi thương mại, hội nhập kinh tế quốc 
tế, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực xây dựng một 
khung pháp lý bao gồm cả khung pháp lý về đo 
lường pháp định hài hòa với thông lệ của khu 
vực và quốc tế.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, 
hội nghị lần này bàn thảo và thống nhất các 
phương pháp đo để đảm bảo tính thống nhất 
và độ chính xác cần thiết; đảm bảo độ chính 
xác của phương tiện đo; đảm bảo sự thống 
nhất của phép đo và phương pháp đo; đảm 

bảo sự công bằng giữa người mua và người 
bán trong định lượng hàng hoá, dịch vụ mua 
bán và thanh toán; đảm bảo công bằng trong 
giao dịch thương mại; đảm bảo sự an toàn; 

bảo vệ sức khoẻ và môi trường; phục vụ việc 
giám định tư pháp; hoạt động công vụ khác 
của nhà nước, đồng thời đưa ra những chuẩn 
mực chung tạo thuận lợi thương mại trong 
nước và quốc tế.

Định hướng đẩy mạnh các hoạt động 
về đo lường pháp định trong thời gian tới, 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, về 
hạ tầng đo lường Việt Nam đang đứng trong 
top 5 khu vực Đông Nam Á, trong thời gian 
tới cần đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao 
chuẩn cao hơn để ngang bằng với các nước 
như Malaysia, Singapore,… và để đảm bảo độ 
chính xác đo lường đúng theo thông lệ của 
quốc tế./.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Xuân Canh Tý | 13 
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QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ 
MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ KIỂM TRA 

CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 85/2019/
NĐ-CP quy định việc thực hiện 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 
quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu.

 Nghị định này quy định về việc 
thực hiện thủ tục hành chính đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 
theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một 
cửa ASEAN; quy định về kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh; quản lý, vận hành, trao 
đổi, chia sẻ dữ liệu thông qua Cổng thông 
tin một cửa quốc gia.

 Theo đó, nguyên tắc trong kiểm 
tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh là áp dụng 
nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức 

tuân thủ pháp luật chuyên ngành của tổ chức, cá nhân. Cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện 
kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng áp dụng cho mặt 
hàng kiểm tra được bộ quản lý ngành, lĩnh vực công bố trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

 Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các trường hợp được miễn kiểm tra chuyên ngành 
trước thông quan, cụ thể như hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát 
nhanh có giá trị hải quan được miễn thuế; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

 Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng
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DOANH NGHIỆP PHẢI ĐĂNG KÝ 
ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn 

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

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Theo đó, kể từ ngày 01/11/2020, 
các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký 
áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này./.

Có hiệu lực từ ngày 14/11/2019

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM

(CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 11/11/2019)

Stt Tên Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương Số hiệu Ngày 

hiệu lực Nơi ban hành

1 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
đối với rượu bưởi Tân Triều QCĐP 1:2013/ĐN 25/10/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai

2
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 

Khai thác thủy sản bằng nghề 
Lưới Đáy hàng khơi

QCĐP 2:2014/TV 16/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh

3
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 

Khai thác Nghêu và Sò huyết 
giống tự nhiên

QCĐP 3:2014/TV  16/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh

4
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: 
Quy trình sản xuất và sản phẩm

 rượu Xuân Thạnh
QCĐP 02:2016/TV 17/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh

5 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
về nước thải sinh hoạt QCĐP 01:2019/HY 10/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên

6 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
về nước thải công nghiệp QCĐP 02:2019/HY 10/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên

7
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

đối với sản phẩm tinh dầu 
tràm Huế

QCĐP 1:2017/TT-H 25/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế

8 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
tôm chua Huế QCĐP 1:2018/TT-H  15/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế

9 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
đối với sản phẩm Ruốc Huế QCĐP 1:2019/TT-H 15/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế

10 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
đối với sản phẩm mè xửng Huế QCĐP 02:2019/TT-H 01/8/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về hạt điều nguyên liệu 
tỉnh Bình Phước

QCĐP 1: 2019/BP 12/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Phước
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

21/2019/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định thương mại tự do 
Asean – Hồng công, Trung Quốc

08/11/2019 23/12/2019

2
Nghị định số 

81/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 
diệt hàng loạt 11/11/2019 11/11/2019

3
Nghị định số 

82/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu 
biển đã qua sử dụng 12/11/2019 30/12/2019

4
Nghị định số 

83/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 
17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thành lập và quản lý quỹ 
phòng, chống thiên tai

12/11/2019 01/01/2020

5
Quyết định số 

1616/QĐ-TTg của 
Thủ tướng chính phủ

Tổ chức đại hội thể thao Đông Nam 
Á lần thứ 31 và đại hội thể thao người 
khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 
2021 tại Việt Nam  

13/11/2019 13/11/2019

6
Thông tư số 

25/2019/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 
tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ 
Công Thương thực hiện quy tắc xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định thương 
mại hàng hóa  Asean

14/11/2019 01/01/2020

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT



         Bản tin TBT số 78                                                          18 | 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 01/11/2019 ĐẾN 15/11/2019)

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Quạt Điện
Công ty TNHH 
Tân Tiến SENKO

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

2 Gạch Terazo
Công ty Cổ phần 
Gạch Thanh Bình

273 Lê Văn Quới, Khu phố 
1, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, 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 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 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

II Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy – QCVN 2:2008/BKHCN

1 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BB Quốc tế 158 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành 
phố Hồ Chí Minh

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

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thú Nhồi 
Bông Thành Đạt

55/1B Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 
6, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại 
VIỆT SING

177/6 Trương Định,  Phường 9, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại LIÊN HIỆP 
THÀNH 

105D Lò Siêu, Phường 16, Quận 11, Thành 
phố Hồ Chí Minh

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

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

2 Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng TOSHIBA 
VIỆT NAM

Số 12 Đường 5, Khu phố 4, Phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, 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 CASTROL BP PETCO
số Lầu 9, Tòa nhà Times Square, Số 57-69F 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng.

Ngày 15/5/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông báo của Bộ 
Y tế Công cộng về việc rút các Thông báo 
không cần thiết liên quan đến Chất độc 
hại thuộc trách nhiệm quản lý của Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái 
Lan.

Cụ thể, 5 Thông báo được rút lại như 
sau: 

– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng liên 
quan đến miễn đăng ký sản phẩm và thông báo về 
sản phẩm được sử dụng trong gia đình hoặc trong y 
tế công cộng B.E. 2541 (1998).

– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các chất 
độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm (số 2) B.E. 2543 (2000).

– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về các chất độc 
hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm (số 3) B.E. 2545 (2002).

– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về hoạt động của các 
chất độc hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm (số 4) B.E. 2547 (2004).

– Thông báo của Bộ Y tế Công cộng: Miễn các nghĩa vụ theo Đạo luật Chất độc hại B.E. 2535 (1992) đối 
với các chất thuộc trách nhiệm quản lý của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Thái Lan (số 4) B.E. 2545 
(2002). Vậy, với những điều trên, việc sản xuất chất tẩy rửa gia dụng có chứa NPE phải tuân theo Quy định của 
Bộ trưởng B.E. 2537 (1994), được ban hành theo Đạo luật Chất độc hại B.E. 2535 (1992). Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ động thực vật cũng như bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào khoảng tháng 7 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 
ngày 14/7/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2878_00_x.pdf
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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 công nghiệp Thái Lan cho Xi 

măng Portland (TIS 15 - 25XX (20XX).

Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn công nghiệp Thái Lan cho Xi măng Portland 
(TIS 15 – 25XX (20XX). Cụ thể, Viện Tiêu chuẩn Công 
nghiệp Thái Lan (TISI) đã đề xuất thay thế Tiêu chuẩn 

Công nghiệp Thái Lan đối với Xi măng Port-
land Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật (TIS 15 

Phần 1-2555 (2012) bằng tiêu 
chuẩn bắt buộc đối với Xi 

măng Portland (TIS.15-25XX 
(20XX). Tiêu chuẩn bao gồm 

các điều về phạm vi; định ng-
hĩa; nguyên vật liệu; yêu cầu tài 

sản vật lý; bao bì; đánh dấu và 
ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá sự 

phù hợp. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Hiện nay Thái Lan chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông 
tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_2618_00_x.pdf
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh khí

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho 
các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng 
trong kinh doanh khí.

Thông tư này quy định về 
đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh khí tại Việt Nam, bao gồm 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí 
thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí 
thiên nhiên nén (CNG) (sau đây 
viết tắt là khí) và hoạt động đăng 
ký cơ sở pha chế khí.

Thông tư này áp dụng đối 
với:

+ Thương nhân kinh doanh khí bao gồm: 
thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương 
nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh 
doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh 
dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn 
chứa khí, khi chứa LPG chai, phương tiện vận 
chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng 
bán lẻ chai LPG chai; thương nhân sản xuất, sửa 
chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG 
mini.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, 
chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh do-
anh khí.

Các nguyên tắc chung:
Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), 

thương nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha 

chế khí phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp 
dụng và thực hiện các biện pháp quản lý chất 
lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí dầu mỏ hóa lỏng trước 
khi đưa ra lưu thông trên thị 
trường.

Đối với khí thiên nhiên 
hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên 
nén (CNG), thương nhân nhập 
khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế 
khí phải công bố tiêu chuẩn áp 
dụng trước khi lưu thông trên thị 
trường và bảo đảm chất lượng khí 
phù hợp tiêu chuẩn công  bố áp 

dụng khi lưu thông trên thị trường. Tiêu chuẩn 
sử dụng để công bố thực hiện theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 
Thương nhân kinh doanh khí chịu trách nhiệm 
về đo lường, chất lượng khí trong hệ thống phân 
phối thuộc sở hữu của mình và liên đới chịu 
trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm về đo 
lường, chất lượng của thương nhân, tổ chức, 
cá nhân thuộc hệ thống phân phối của thương 
nhân. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất 
lượng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 
10/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến là ngày 12/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chiti-

etduthao.aspx?iDuThao=756



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


