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Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đòi 
hỏi các chương trình chất lượng và 
an toàn đầy đủ đảm bảo việc tuân thủ 

luật pháp trong nước và quốc tế. Tiêu chuẩn 
quốc tế đưa ra các yêu cầu cho các chương 
trình như vậy đối với bao gói vừa mới được 
ISO cập nhật.

ISO 16106, Vận chuyển bao gói hàng 
hóa nguy hiểm - Đóng gói hàng hóa nguy 
hiểm, thùng chứa trung gian và bao bì lớn - 
Hướng dẫn áp dụng ISO 9001, đưa ra các yêu 
cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng hiệu 
quả áp dụng trong sản xuất và đo lường bao 
gói hàng hóa nguy hiểm.

Được xây dựng để sử dụng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn nổi tiếng nhất 
của ISO về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn 
này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu 
trong Khuyến nghị của Liên hợp quốc về vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm - được gọi là 

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM 
ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

Nguồn tin: vsqui.gov.vn

Quy định mẫu của Liên hợp quốc - bao trùm 
các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động này. 
Tiêu chuẩn này gần đây đã được sửa đổi để 
phù hợp với các phiên bản mới nhất của cả 
ISO 9001 và ISO 16495, Bao bì - Bao bì vận 
chuyển cho hàng nguy hiểm - Phương pháp 
thử. Thông tin thêm về bao bì lớn cũng được 
thêm vào.

ISO 16106 bao gồm mọi thứ, từ cách 
thiết lập một chính sách chất lượng, các hành 
động liên quan đến việc đạt được, lập hồ 
sơ/tài liệu và truyền đạt về chính sách chất 
lượng, đến tầm quan trọng của sự tham gia 
lãnh đạo, theo dõi/giám sát và hơn thế nữa.

Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật ISO /
TC 122, Bao gói, tiểu ban SC 3, Yêu cầu về 
tính năng và thử nghiệm phương tiện đóng 
gói, bao bì và tải trọng đơn vị, ban thư ký là 
BSI - cơ quan tiêu chuẩn Anh - thành viên 
của ISO.
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Result
Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

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 của năm 2020, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã tiếp nhận được 11 hồ sơ thuyết 

minh nhiệm vụ đăng ký, dự kiến hỗ trợ về huấn luyện và tư vấn cho hơn 1608 doanh nghiệp 

trên địa bàn Thành phố với tổng kinh phí đăng ký hỗ trợ trên 8 tỷ đồng.

Các đơn vị chủ trì đăng ký các nội dung hỗ trợ bao gồm: 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 quý 2 năm 2020, Chi cục sẽ tiếp tục tổ chức các đợt họp xét chọn theo quy trình để 

lựa chọn các đơn vị phù hợp triển khai các nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra. Rất mong sự tham 

gia của các đơn vị.

KẾT QUẢ 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

NÂNG CAO NĂNG SUẤT 

CHẤT LƯỢNG VÀ 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2020
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Hiện nay, Việt Nam chưa có văn bản đo lường quy định về phép đo khối lượng trong 
kiểm tra tải trọng xe cơ giới, vì vậy dẫn đến một số bất cập như: Tình trạng khiếu nại về 
kết quả kiểm tra tải trọng xe, không chấp hành biện pháp xử phạt vi phạm về tải trọng 

xe của lực lượng chức năng; Chưa thống nhất về cách xác định tải trọng xe cơ giới trong xử lý vi 
phạm giữa các lực lượng chức năng; Khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức 
năng đối với việc sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới…

DỰ THẢO THÔNG TƯ 
“QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHÉP ĐO 

KHỐI LƯỢNG TRONG KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE CƠ GIỚI”

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng 
trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Dự thảo Thông tư và tài liệu liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ 
Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến của các bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.
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Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ 
tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nghị định nêu rõ:
1. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình 

thức khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực 

hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an 
toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính.

3. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có 
yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm, bảo đảm ngôn ngữ, 
phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu 
cải cách thủ tục hành chính.

4. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân khai, nộp lại những dữ liệu mà cơ quan thực hiện thủ tục 
hành chính đang quản lý hoặc đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ. 

5. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm 
thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền.

6. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí 
ngoài quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

7. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến 
thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các hành vi không được làm của của cán bộ, công chức, 
viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bao gồm:

1. Cản trở việc lựa chọn phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử của tổ chức, cá nhân;

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu bằng văn bản giấy để xác minh, kiểm tra đối 
với các thành phần hồ sơ đã được ký số và ghi nhận tính pháp lý trong quá trình tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính;

3. Can thiệp trái phép vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 
bao gồm: truyền, thu thập, xử lý, gửi hoặc thông báo kết quả xử lý hồ sơ, giao dịch thanh toán; can 
thiệp trái phép, làm sai lệch dữ liệu hồ sơ, giao dịch thanh toán, kết quả xử lý thủ tục hành chính; 
tiết lộ thông tin, sao chép dữ liệu trái thẩm quyền;

4. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép danh tính điện tử của tổ chức, cá 
nhân, cơ quan có thẩm quyền;

5. Các hành vị bị cấm khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của cán bộ, công chức, 
viên chức trên môi trường điện tử.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.
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Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020” đã lan tỏa ở khắp các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh 
tế – xã hội.

Trong đó, dự án thành phần “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” do Bộ 
Khoa học và Công nghệ chủ trì, trong thời gian vừa qua đã tạo bước tiến quan trọng trên chặng 
đường nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm, hàng hóa và hội nhập quốc tế.

Có thể thấy, nhiệm vụ được triển khai từ năm 2011 đã mang lại những tác động rõ nét. 
Nếu trước đây, việc xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam (quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu 
cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi 
trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và 

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA: 

CHUẨN MỰC QUAN TRỌNG
 NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG HÀNG VIỆT
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Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn

hiệu quả…), quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và 
yêu cầu quản lý sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong 
hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ…) là điểm yếu thì nay một bức tranh hoàn toàn mới 
xuất hiện.

Các số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2019, dự án đã đem lại gần 900 
tiêu chuẩn Việt Nam, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hơn 500 tiêu chuẩn, xã hội 
hóa được 12 tiêu chuẩn, 1 quy chuẩn làm theo đặt hàng của các hiệp hội và doanh nghiệp (sử 
dụng kinh phí của doanh nghiệp). Tập trung cho các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa chủ lực 
và lĩnh vực liên quan, phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng 
hóa, nhu cầu sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa… Đây là tín hiệu tốt, cho thấy xã 
hội quan tâm đến lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hơn 250 tiêu chuẩn do các Bộ, ngành xây dựng đã được chuyển tới Bộ Khoa 
học và Công nghệ thẩm định, trong đó nhiều nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đáng chú ý, năm 2019 Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn soát xét, xây dựng, hình thành bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông 
nghiệp hữu cơ và đang xem xét xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Sâm Ngọc Linh.

Nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chuẩn, các quy định mới này, các thành viên thực hiện 
dự án đã chú trọng đến việc phổ biến thông qua các chương trình hướng dẫn trên quy mô toàn 
quốc. Nhờ vậy, hơn 350 tiêu chuẩn đã được giới thiệu cho hơn 2.000 tổ chức, doanh nghiệp, 
hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho khoảng 1500 lượt doanh nghiệp trong 
lĩnh vực cơ khí nông nghiệp, luyện kim, điện- điện tử, sản xuất sản phẩm nhựa, giấy, nông ng-
hiệp, thực phẩm…

Bên cạnh chất lượng của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia ngày càng được nâng 
lên thông qua đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho các thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia 
và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các ban kỹ thuật… 
Ngoài ra, chú trọng nhân rộng triển khai giảng dạy tiêu chuẩn hóa vào các trường đại học. Cụ 
thể là 11 trường với hơn 2000 sinh viên đã tiếp cận, đào tạo cho khoảng 3000 học viên, giảng 
viên tại 14 trường đại học trong cả nước, ngoài các nội dung cơ bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn 
còn cập nhật, giới thiệu tới các học viên về nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông minh 
để tiếp cận gần hơn với CMCN.4.0.

Theo thống kê của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, hiện hệ thống tiêu chuẩn 
Việt Nam đang ngày càng phát triển với trên 11.500 TCVN và hàng vạn tiêu chuẩn cơ sở, làm 
chuẩn mực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Hệ thống này đã góp 
phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, góp phần tăng 
cường xuất khẩu và thuận lợi hóa giao dịch thương mại của Việt Nam trên trường quốc tế.
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Ngày 12/3/2020, Bộ Y tế ban hành 
Quyết định 870/QĐ-BYT về việc hướng 
dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang 

vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn. Quyết định 
này thay thế Quyết định số 775/QĐ-BYT ngày 
04/3/2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm 
thời cho khẩu trang vải phòng dịch tại cộng 
đồng. Văn bản hướng dẫn có các nội dung 
chính sau:

1 Quy định chung về yêu cầu kỹ thuật đối với 
khẩu trang vải kháng giọt bắn đường hô 

hấp, kháng khuẩn gồm:
- Không được gây dị ứng da cho người 

đeo.
- Bề mặt phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ 

xơ vải và không có lỗi ngoại quan.
- Dây đeo được kết cấu chắc chắn.
- Kiểu dáng, kích thước phải đảm bảo 

che kín mũi và miệng, các mép khẩu trang 
phải ôm khít khuôn mặt người đeo, không tạo 
khe hở.

2 Cấu trúc yêu cầu đối với khẩu trang vải 
kháng giọt bắn, kháng khuẩn phải có tối 

thiểu 3 lớp:
- Lớp ngoài cùng là lớp có tính kháng 

nước, kháng giọt bắn đường hô hấp hoặc kết 
hợp kháng khuẩn.

- Các lớp còn lại là lớp lọc, kháng khu-
ẩn (lớp kháng khuẩn là vải kháng khuẩn, nano 
bạc, than hoạt tính hoặc tương đương.

3Chỉ tiêu kỹ thuật của khẩu trang gồm:
- Khả năng kháng giọt bắn.
- Trở lực hô hấp
- Khả năng bảo vệ chống nhiễm khuẩn
- Giới hạn cho phép các nguyên tố kim 

loại nặng có trong vải
Quyết định 870/QĐ-BYT có hiệu lực từ 

ngày ký ban hành.

4. Đóng gói

Theo công bố của nhà sản xuất, khuyến 
khích đóng gói riêng lẻ, đảm bảo vô trùng khẩu 
trang khi đóng gói.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

QUYẾT ĐỊNH 870/QĐ-BYT NĂM 2020 VỀ HƯỚNG DẪN 

KỸ THUẬT TẠM THỜI CHO KHẨU TRANG VẢI KHÁNG 

GIỌT BẮN, KHÁNG KHUẨN DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH
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Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của 
Hoa Kỳ, phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp 
từ năm 1953 đến năm 1961. Ông đã 

thiết lập phương pháp giúp lựa chọn một hành 
động có thật sự cần thiết, từ đó dần dần tiến 
tới "loại bỏ" nhiệm vụ đó chứ không phải còn 
lặp lại nó một cách vô thức nữa.

Theo Eisenhower, muốn sử dụng thời 
gian một cách hiệu quả với hiệu suất làm việc 
cao nhất thì phải dành thời gian vào những thứ 
quan trọng (Important) chứ không phải vào 
những thứ khẩn cấp (Urgent). Việc quan trọng 
thường ít khẩn cấp và việc khẩn cấp ít khi quan 
trọng. Trong đó, việc quan trọng là những việc 
mà sau khi được hoàn thành sẽ tạo ra kết quả 
để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra

Để áp dụng chiến lược của Eisenhower, 
cần liệt kê những hoạt động và dự án phải làm, 
kể cả những hoạt động không quan trọng nhưng 

MA TRẬN EISENHOWER 
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

làm mất thời gian tại nơi làm việc. Sau đó sắp 
xếp các hoạt động dựa trên tầm quan trọng và 
tính cấp thiết của chúng:

1. Khẩn cấp và quan trọng (nhiệm vụ 
cần phải làm ngay lập tức).

2. Quan trọng nhưng không phải khẩn 
cấp (nhiệm vụ được lên kế hoạch để làm 
sau).

3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng 
(nhiệm vụ nên bàn giao cho người khác).

4. Không khẩn cấp cũng không quan 
trọng (nhiệm vụ phải được loại bỏ).

Khi biết rõ việc gì quan trọng và việc gì 
khẩn cấp, sẽ vượt qua được thói quen mang 
tính chất bản năng là tập trung vào những công 
việc không quan trọng, đồng thời có đủ thời 
gian để làm những điều cần thiết cho thành 
công trong tương lai.
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Thông tư 20/2019/TT-BKHCN quy 
định về đo lường, chất lượng trong 
kinh doanh khí và hoạt động công bố 

cơ sở pha chế khí tại Việt Nam có hiệu lực từ 
ngày 15/3/2020.

Theo đó, Thông tư 20/2019/TT-BKHCN 
quy định về quản lý chất lượng sản xuất, chế 
biến, pha chế khí, thương nhân phải thực hiện 
các yêu cầu sau:

Xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) hoặc 
Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành 
dầu khí theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/
TS 29001:2013 (ISO/TS 29001:2010).

 Thương nhân phải báo cáo với cơ quan 
có thẩm quyền tiêu chuẩn phụ gia khi sử dụng 
để sản xuất, chế biến, pha chế khí .

PHẢI BÁO CÁO TIÊU CHUẨN PHỤ GIA
KHI SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, PHA CHẾ KHÍ

Về năng lực thử nghiệm: Có phòng thử 
nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê 
tối thiểu 01 năm của thương nhân, tổ chức có 
phòng thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử 
nghiệm theo quy định của pháp luật, có đủ 
năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng 
khí theo tiêu chuẩn công bố áp dụng và quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản 
phẩm khí do thương nhân chế biến, pha chế 
với nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc 
gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (nếu có) và 
bảo đảm chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn 
công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị 
trường. Hoạt động công bố tiêu chuẩn áp 
dụng thực hiện theo quy định của pháp luật 
về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp sản phẩm khí được nhà 
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Nguồn tin: http://vietq.vn

máy sản xuất lần đầu trên thị trường, thương 
nhân đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng 
nhận được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng chỉ định để được kiểm tra, đánh 
giá bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn chất 
lượng, đo lường theo quy định pháp luật;

Trường hợp pha chế khí, thương nhân 
xây dựng bản thuyết minh năng lực của từng 
cơ sở pha chế khí;

Trường hợp có hệ thống phân phối khí 
trong nước, thương nhân xây dựng và thực 
hiện quy chế kiểm tra, kiểm soát và tổ chức 
thực hiện việc tuân thủ các quy định về chất 
lượng trong hoạt động kinh doanh khí của hệ 
thống phân phối khí do thương nhân quản lý;

Cung cấp cho khách hàng, 
thương nhân kinh doanh khí, 
thương nhân kinh doanh dịch vụ 
vận chuyển khí bản sao thông báo 
tiếp nhận công bố hợp quy hoặc 
có biện pháp quản lý thích hợp để 
bảo đảm hồ sơ công bố hợp quy 
luôn được lưu giữ và cung cấp kịp 
thời khi được yêu cầu;

Khi sử dụng phụ gia để sản 
xuất, chế biến, pha chế khí, thương 
nhân thông báo về Bộ Khoa học 
và Công nghệ thông qua Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

tiêu chuẩn của phụ gia (tên phụ gia, thành 
phần, hàm lượng phụ gia trước khi đưa vào 
sản xuất, chế biến khí) và cam kết bảo đảm 
chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến 
an toàn cho người, động vật, thực vật, môi 
trường và chất lượng khí.

Tiêu chuẩn áp dụng để công bố thực 
hiện theo quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Thương nhân 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử 
dụng phụ gia trong sản xuất, chế biến, pha 
chế khí. Đặc biệt, phải tuân thủ các quy định 
của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Thương nhân phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền tiêu chuẩn 
phụ gia khi sử dụng để sản xuất, chế biến, pha chế khí .
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NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ 

THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN 
TỪ NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban 
hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về 
công tác văn thư (thay thế Nghị định 

110/2004/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký.

Theo đó, quy định thể thức và kỹ thuật 
trình bày văn bản hành chính như sau:

Thể thức văn bản là tập hợp các thành 
phần cấu thành văn bản, bao gồm những 
thành phần chính áp dụng đối với tất cả các 
loại văn bản và các thành phần bổ sung trong 
những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số 
loại văn bản nhất định.

- Thể thức văn bản hành chính bao 
gồm các thành phần chính:

+ Quốc hiệu và Tiêu ngữ.
+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn 

bản.
+ Số, ký hiệu của văn bản.
+ Địa danh và thời gian ban hành văn 

bản.
+ Tên loại và trích yếu nội dung văn 

bản.
+ Nội dung văn bản.
+ Chức vụ, họ tên và chữ ký của người 

có thẩm quyền.
+ Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.
+ Nơi nhận.

Ngoài các thành phần nêu trên, văn 
bản có thể bổ sung các thành phần khác như: 
Phụ lục; Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ 
dẫn về phạm vi lưu hành; Ký hiệu người soạn 
thảo văn bản và số lượng bản phát hành; Địa 
chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông 
tin điện tử; số điện thoại; số Fax (trước đây 
có thêm số Telex).

Thể thức văn bản hành chính được 
thực hiện theo quy định tại Phụ lục I.

- Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm:
+ Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, 

phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày 
các thành phần thể thức, số trang văn bản.

+ Kỹ thuật trình bày văn bản hành 
chính được thực hiện theo quy định  tại Phụ 
lục I.

+ Viết hoa trong văn bản hành chính 
được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.

+ Chữ viết tắt tên loại văn bản hành 
chính được thực hiện theo quy định tại Phụ 
lục III.

Như vậy, thể thức và kỹ thuật trình bày 
văn bản hành chính được hướng dẫn cụ thể 
tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, thay vì được 
hướng dẫn tại các thông tư như trước đây.

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp
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Hàng trăm đồ chơi búp bê mô phỏng nhân vật hoạt hình 
bị phát hiện chứa chất độc hại, đã được bày bán rộng 
rãi tại Anh. 

Các đồ chơi búp bê mô phỏng nhân vật trong những bộ 
phim đình đám của Disney được cho là chứa hóa chất chết 
người. Chúng đã được bày bán tại một trong những khu chợ 
nổi tiếng nhất ở Anh trước khi mọi người cách ly xã hội vì 
Covid-19.

Các thử nghiệm cho thấy những con búp bê bị làm giả, 
mô phỏng nhân vật trong phim hoạt hình đình đám Frozen 2, 
được sản xuất bằng phthalates, một chất làm mềm nhựa hóa 
học bị cấm do có liên quan đến việc gây hen suyễn, dị ứng và 
vấn đề sinh sản.

Một bộ gồm 4 con búp bê bị gắn nhãn sai có tên là Aagel 
Girls, cũng phát hiện chứa hóa chất được sử dụng trong sàn 
vinyl, đồ vệ sinh cá nhân và bình sữa.

Ngoài ra, một loại búp bê khác có hộp phát nhạc dùng 
pin nhưng chỉ được che lại bằng băng dính nên trẻ em có thể 
dễ dàng tháo ra và nuốt.

ĐỒ CHƠI BÚP BÊ CHO BÉ 
CÓ THỂ CHỨA HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

Các đồ chơi độc hại đã được bán tại một trong những khu chợ ngoài trời 
lớn nhất ở Anh.

Đồ chơi giả mô phỏng nhân vật trong 
phim Frozen 2 đã được phát hiện có chứa 
hóa chất nguy hiểm tiềm ẩn.

Các nhân viên của Trading Standards đã tịch thu hàng giả 
từ chợ Wellesbourne ở Warwickshire. Tất cả đồ chơi đều không có tên và địa chỉ của nhà sản xuất 
hoặc nhà nhập khẩu trên bao bì, theo yêu cầu về mặt pháp lý, gây khó khăn cho việc phát hiện ra 
ai đã tạo ra chúng.

Cha mẹ được khuyên nên dừng 
ngay việc cho con chơi với búp bê và báo 
cáo nếu thấy nghi ngờ sự an toàn của các 
sản phẩm cho Trading Standards.

Ủy viên hội đồng quận Andy 
Crump, chịu trách nhiệm về an toàn cộng 
đồng, cho biết: "Tôi đã rất vui mừng khi 
các nhân viên Trading Standards đã kịp 
thời thực hiện hành động này để bảo vệ 
người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ".
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT Tên loại văn bản, số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của 
văn bản

1
Thông tư số 

03/2011/TT-BKHC;
 20/4/2011

Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương 
trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

2
Thông tư số 

07/2011/TT-BKHC;
 27/6/2011

Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng và 
chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 
2011 - 2015

3
Thông tư số 

22/2011/TT-BKHC;
 22/9/2011

Quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp 
cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định 
đến và bằng 450/750 V

4
Thông tư số 

31/2014/TT-BKHCN; 
06/11/2014

Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khác về khoa học và công nghệ

5
Thông tư số 23/2015/TT-BKHC;

 13/11/2015
Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng

6
Quyết định số 

1649/2000/QĐ-BKHCNMT;
 12/9/2000

Về việc ban hành quy định xét duyệt, quyết định xuất 
cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, nhân viên 
của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ngày 27/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban 
hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 
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STT Tên loại văn bản, số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của 
văn bản

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

7
Quyết định số 

22/2005/QĐ-BKHCN;
27/12/2005

Về việc ban hành “Quy chế xét tặng Cờ thi đua của Bộ 
Khoa học và Công nghệ

8
Quyết định số 

32/2007/QĐ-BKHCN;
31/12/2007 

Ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang 
chẩn đoán y tế

9
Quyết định số 

09/2008/QĐ-BKHCN; 01/8/2008
Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương

10
Chỉ thị số 

13/2006/CT-BKHCN;
07/6/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và 
an ninh các nguồn phóng xạ
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Đèn led dùng cho chiếu sáng 

đường phố

Công ty CP Bóng đèn Điện 

Quang

121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

2 Xi măng Pooc lăng loại I

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

3 Keo dán gạch; Keo chà Ron

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ & Sản xuất HNT 

NEWVISION

989/6/12/2 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, phường 

Bình Chiểu, quận Thủ Đức

4 Quạt điện; Quạt sưởi
Công ty Cổ phần Groupe 

Seb Việt Nam
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5

5
Ống nhựa gân xoắn HDPE 

dùng cho tuyến cáp ngầm

Công ty Cổ phần An Đạt 

Phát Sài Gòn

122 Nguyễn Sĩ Sách, Phường 15, quận Tân 

Bình

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/03/2019 ĐẾN 17/04/2019)



| 16 | | 17 |          BẢN TIN TBT SỐ 82 | THÁNG 04         BẢN TIN TBT SỐ 82 |  THÁNG 04

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 Một thành viên Sản xuất Thương mại 
Dịch vụ Hoằng Đạt

243/38D Liên khu 4-5, Khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hoà B, quận Bình Tân

2 Công ty TNHH Phát triển Sản xuất Đức Huy A6/177 Trần Đại Nghĩa, Ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện 
Bình Chánh

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Sản xuất Sài 
Gòn Sao

79 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, 
Quận 11

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

1 Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Lâm 
Hưng Phát

D9/11A, ấp 4, quốc lộ 1A, xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh

2 Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dich Vụ Lợi Thanh 128 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú

3 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Dây và 
Cáp điện Hoàng Phát

36/70/21, Đường D2, Phường 25, quận Bình 
Thạnh

4 Công ty Cổ phần Groupe Seb Việt Nam 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5

IV Dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 01:2018 QCVN 14:2018/
BKHCN

1 Công ty TNHH Castrol Bp Petco Lầu 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1
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THÔNG BÁO TỪ WTO

ĐÀI LOAN THÔNG BÁO CHO CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO VỀ VIỆC ĐƯA RA DỰ THẢO 
QUY ĐỊNH KIỂM TRA PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG SẠC XE MÁY ĐIỆN TRONG MÃ 
THÔNG BÁO G/TBT/N/TPKM/401

VIỆT NAM THÔNG BÁO CHO CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO VỀ VIỆC ĐƯA RA DỰ THẢO 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM ALITAM

Ngày 14/02/2020, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Quy định kiểm tra pháp lý đối với hệ thống sạc xe máy điện trong mã thông báo G/TBT/N/
TPKM/401. Cụ thể, trước các sự cố nổ hoặc cháy của xe máy điện, Đài Loan sẽ sửa đổi quy định an 
toàn đối với hệ thống sạc của xe máy điện. Ngoài ra, theo chính sách hạn chế sử dụng các chất độc 
hại để bảo vệ môi trường, các sản phẩm cũng được yêu cầu tuân thủ Mục 5 của CNS 15663. Quy 
trình đánh giá sự phù hợp sẽ là Đăng ký chứng nhận sản phẩm (Kiểm tra loại mô-đun II + kiểm tra 
nhà máy mô-đun VII). Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
01/1/2021. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 14/4/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_1181_00_e.pdf

Việt Nam thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm 
Alitam

Ngày 07/01/2020, Việt Nam thông báo 
cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
phụ gia thực phẩm Alitam. Quy chuẩn kỹ thuật 
này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý 
về chất lượng, an toàn đối với Alitam được sử 
dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu Alitam làm phụ gia thực phẩm.

Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian 
dự kiến thông qua vào 15/12/2020. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực vào 15/06/2021. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 
kiến vào 07/03/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattach-

ments/2020/TBT/VNM/20_0067_00_x.pdf
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Nguồn tin:  http://tbt.gov.vn

HOA KỲ THÔNG BÁO CHO CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO VỀ VIỆC ĐƯA RA DỰ THẢO 
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN LẠNH TIÊU DÙNG TRONG 
THÔNG BÁO MÃ G/TBT/N/USA/1561

Ngày10/01/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy trình thử nghiệm đối với các sản phẩm điện lạnh tiêu dùng trong thông báo mã G/TBT/N/
USA/1561. Cụ thể, dự thảo sẽ xây dựng lại thuật ngữ “ngăn” của sản phẩm điện lạnh và sửa đổi các 
phương pháp thử nghiệm hiệu quả sử dụng năng lượng. Những sửa đổi mới này sẽ không yêu cầu 
các nhà sản xuất phải tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của các sản phẩm đã tuân thủ. Các sản 
phẩm không tuân thủ trước đây sẽ có thêm cơ sở để đáp ứng tiêu chuẩn năng lượng hiện tại. Ngoài 
ra, Hoa Kỳ cũng đang có những hành động để lấy ý kiến công khai về dự thảo mới này. Mục đích 
của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên 
WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 21/02/2020

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0339_00_e.pdf

TRUNG QUỐC THÔNG BÁO CHO CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO VỀ VIỆC ĐƯA RA DỰ 
THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI 
TRONG CÁC CHẤT TẨY RỬA CÔNG NGHIỆP

Ngày 16/10/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo Tiêu chuẩn quốc gia về giới hạn hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong các chất tẩy rửa 
công nghiệp. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại Trung Quốc chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn 
cuối cùng để các nước Thành viên tham gia góp ý vào ngày 15/12/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5658_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

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG

DỊCH COVID-19


