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Ngày 24/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 
số 06/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong 

hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ  xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư có các 
nội dung chính sau:

1. Bãi bỏ Phụ lục III, IV, V, VI  ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT và 
thay thế bằng Phụ lục I, II, III, IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Mẫu C/O mẫu CPTPP mới được ban hành kèm theo thông tư này với sửa đổi, 
bổ sung tại các ô số 1, 2, 3, 5 và 11. 

3. Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP cũng được sửa đổi tương ứng tại Phụ lục 
kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BCT. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2020. 

QUY ĐỊNH MỚI TRONG 
QUY TẮC XUẤT XỨ 
HÀNG HOÁ TRONG 
HIỆP ĐỊNH CPTPP

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

số 27/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý 

và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia và quy chuẩn kỹ thuật (Thông tư 27/2020/TT-BTC).

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

KINH PHÍ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

QUỐC GIA VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Thông tư này hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (viết tắt 

là TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật (viết tắt là QCKT), bao gồm lập kế hoạch, rà soát, xây dựng, thẩm 

định TCVN và QCKT. Đối tượng áp dụng của Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là Bộ, ngành, địa phương), các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định 

của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Cơ quan nhà nước khi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để 

áp dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình được áp dụng các quy định của Thông tư này.

Nguồn kinh phí xây dựng TCVN, QCKT được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong 

dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp hiện hành hoặc 

từ nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác và các nguồn kinh phí khác theo quy định 

của pháp luật.

Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác quản lý, xây dựng TCVN, QCKT là 

nhiệm vụ theo chức năng của các Bộ, ngành, địa phương được cấp có thẩm quyền quy định. Trong 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

phạm vi dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch xây 

dựng TCVN, QCKT trong năm, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực 

hiện kế hoạch, rà soát, chuyển đổi, xây dựng, thẩm định TCVN, QCKT cho phù hợp với tiến độ 

triển khai nhiệm vụ.

Đối với các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân phục vụ cho việc xây dựng 

TCVN, QCKT thực hiện theo thỏa thuận với nhà tài trợ, hỗ trợ; trong trường hợp không có thỏa 

thuận cụ thể với nhà tài trợ, hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Nội dung chi, định mức chi xây dưng TCVN, QCVN và việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán, 

quyết toán kinh phí xây dựng TCVN, QCVN  được quy định cụ thể tại Chương II của Thông tư 

27/2020/TT-BTC.

Những dự án xây dựng TCVN và QCKT đã được phê duyệt dự toán theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa 

học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy 

chuẩn kỹ thuật trước ngày hiệu lực của Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo dự toán đã được 

duyệt.

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/7/2009 của Liên 

Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành. Trường hợp các văn bản trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 

áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tương ứng.

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này thực hiện đến hết năm 

2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về 

cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người 

lao động trong doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2020

QCVN TCVN
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

DỰ THẢO 
“KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO 

ĐO LƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP”

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án 
tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN 
ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996.

Một trong bốn mục tiêu chung của Đề án 996 là xây dựng và triển khai hiệu quả Chương 
trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể của các giai đoạn triển khai Đề án đều 
đề cập đến việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50 000 doanh nghiệp trong 
giai đoạn đến năm 2025 và cho ít nhất 100 000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030). 
Hơn nữa, một trong 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án là hỗ trợ doanh nghiệp triển 
khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường. Vì vậy, Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu 
xuyên suốt, cốt lõi của Đề án.

Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định phê 
duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Dự thảo Quyết định 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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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Thực hiện trách nhiệm được Chính phủ giao tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 về kinh doanh khí, ngày 10/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư số 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 (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
15/3/2020). 

Một trong những điểm mới của Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN thể hiện tại Điều 14 
“Công bố cơ sở pha chế khí”. Đây là nội dung quy định mới, thể hiện phương thức quản lý khác 
biệt so với các quy định trước đây về “đăng ký cơ sở pha chế khí”, thể hiện quản lý nhà nước theo 
phương thức “hậu kiểm”. Theo đó, thương nhân pha chế khí lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư, 
lưu giữ hồ sơ này tại thương nhân pha chế khí và chỉ gửi Bản tự công bố phù hợp điều kiện pha 
chế khí về cơ quan quản lý để phục vụ cho việc hậu kiểm và thương nhân chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về các khai báo, công bố của mình.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là thương nhân kinh doanh khí bao gồm: thương nhân 
sản xuất, chế biến khí; thương nhân pha chế khí; thương nhân xuất khẩu, 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, kho chứa LPG chai; thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí; trạm nạp, 
trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; và 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 doanh khí.

QUẢN LÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ 
THEO PHƯƠNG THỨC HẬU KIỂM
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Với quy định về mức đóng, mức hưởng 
như hiện nay, người tham gia BHXH, 
BHYT đã được đảm bảo những quyền 

lợi hết sức cơ bản và ổn định. Đó là quyền lợi 
được hưởng Chế độ ốm đau, Chế độ thai sản, 
Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 
Chế độ hưu trí, Chế độ tử tuất, Chế độ Bảo 
hiểm thất nghiệp.

Không chỉ vậy, với người tham gia BHXH 
tự nguyện sẽ được hưởng 2 Chế độ là Hưu trí 
và Tử tuất…Đặc biệt, đối với người lao động 
khi tham gia BHXH, hoặc BHXH tự nguyện, tới 
khi đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được 
cấp Thẻ BHYT miễn phí. Đây là một lợi ích hết 
sức thiết thực và có giá trị vô cùng lớn đối với 
bản thân và gia đình người dân khi tham gia 
BHXH hoặc BHXH tự nguyện.

Thế nhưng, những ngày gần đây, do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều người lao 
động, đặc biệt ở một số tỉnh phía Nam như 
Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí 

HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN 

"LỢI BẤT CẬP HẠI"

Nguồn tin: https://baohiemxahoi.gov.vn

Minh…đã lựa chọn hưởng BHXH một lần. Đây 
là sự lựa chọn chưa thực sự thấu đáo. 

Bởi giá trị của BHXH không hẳn nằm ở 
mặt kinh tế nhìn thấy khi hưởng một lần mà 
nó còn là những giá trị nhân văn được Nhà 
nước gửi gắm, như chế độ hưu trí và rất nhiều 
quyền lợi thiết thực khác. Có thể số tiền khi 
nhận chế độ BHXH một lần sẽ giải quyết được 
khó khăn trước mắt, thế nhưng kéo theo đó, 
người dân đã tự đưa mình lọt khỏi lưới an 
sinh mà Nhà nước đã dệt nên, tự đưa mình 
đến gần những thiệt thòi không thể bù đắp 
được. 

Với việc nhận BHXH một lần, bản thân 
họ không chỉ nhận được số tiền ít hơn rất 
nhiều so với số tiền họ đã đóng mà khi muốn 
tham gia trở lại họ sẽ không được cộng nối 
thời gian, mọi việc sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. 
Dẫn đến tình trạng khi hết tuổi lao động thì 
họ có thể vẫn chưa đủ thời gian tham gia để 
được hưởng lương hưu, hoặc nếu có được 
hưởng thì với mức rất thấp. Đó là chưa kể đến 
việc nếu không được hưởng chế độ hưu trí, 
thì cũng không được cấp thẻ BHYT miễn phí. 
Điều này sẽ đưa bản thân và gia đình tiệm cận 
với những thiệt hại vô cùng lớn.

Vì vậy, khi cân nhắc quyết định có nên 
hưởng BHXH một lần, người lao động cũng 
cần nghĩ đến gánh nặng cuộc đời mà họ dồn 
lên vai con cháu mình. Với những chia sẻ này 
mong rằng ai đó, trước khi quyết định hưởng 
BHXH một lần hãy suy nghĩ thật thấu đáo để 
có một sự lựa chọn hợp lý làm chỗ dựa khi về 
già.
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THÔNG BÁO VỀ BÃI BỎ ĐỐI VỚI THÔNG TƯ
 SỐ 22/2011/TT-BKHCN NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2011 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Ngày 27/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN 
về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.

Theo Điều 1 Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN bãi bỏ đối với Thông tư số 22/2011/TT-
BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 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.

Dây và cáp điện tiếp tục được quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 21/2016/
TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.

Việc miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với dây và cáp điện nhập khẩu được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan 
biết và thực hiện.
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Các FTA  đã tạo nhiều cơ hội cho thị 
trường được mở rộng nhưng cũng khiến 
hàng hóa Việt Nam đối mặt với nhiều 

rào cản, đặc biệt là trong vấn đề về tiêu chuẩn, 
chất lượng, truy xuất nguồn gốc…Vậy nước ta 
cần phải làm gì để doanh nghiệp có thể vượt 
qua các rào cản này?

1. Tạo nền tảng cho doanh nghiệp hội 
nhập

Hiện Việt Nam đã thực hiện rà soát, cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường pháp lý 
và kinh doanh; Tạo sân chơi bình đằng minh 
bạch giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh ng-
hiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh ng-
hiệp tư nhân; Cơ quan quản lý nhà nước đã cắt 
giảm các thủ tục hành chính trong kinh doanh; 
Thực hiện xã hội hóa các hoạt động dịch vụ tư 
vấn, đánh giá sự phù hợp; Hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật của Việt Nam không ngừng được nâng 
cao; Hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia đã phủ 
cho hầu hết các sản phẩm hàng hóa của Việt 
Nam.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT RÀO CẢN KHI THAM GIA 

VÀO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA)
Tính đến nay, Việt Nam hiện có khoảng 

12.000 TCVN, đạt tỷ lệ 56% hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia có khoảng 
800 QCVN dần hoàn thiện, phù hợp với hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn chung của quốc 
tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. Tiêu chuẩn quốc gia với tỷ lệ 56% 
hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực tạo 
thuận lợi về hành lang kỹ thuật để hàng hóa 
của Việt Nam vào các thị trường lớn đầy sức 
cạnh tranh phải đối mặt với các hàng rào kỹ 
thuật về kiểm dịch, môi trường, an toàn thực 
phẩm, thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm.

Tuy nhiên, để vượt qua rào cản, đặc 
biệt trong vấn đề về tiêu chuẩn, chất lượng, 
theo Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục 
trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL), chúng ta cần đồng bộ về chính 
sách giữa các bộ, ngành, hiệp hội, doanh ng-
hiệp; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia hài hòa tiêu chuẩn quốc tế để tạo sự 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh. 
Chủ động hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức 
thực thi các hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn 
kỹ thuật sản phẩm, quy chuẩn về an toàn sức 
khỏe và bảo vệ môi trường và hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, thông qua các hoạt 
động chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN, 
QCVN, chứng nhận về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm……Chỉ 
khi thực hiện tốt các vấn đề này thì hàng hóa 
Việt Nam mới có thể cạnh tranh được trên thị 
trường quốc tế.

2. Hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động truy 
xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu của các 
FTA

Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – 
Trung Quốc (ACFTA) đề cao vấn đề truy xuất 
nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, do đó, để đảm 
bảo TXNG đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 
với Trung Quốc – Việt Nam, Trung tâm Mã số 
Mã vạch Quốc gia (MSMV) đã làm việc với cơ 
quan chức năng của chính phủ Trung Quốc 
để ký hợp tác về TXNG, bước đầu thừa nhận 
lẫn nhau về TXNG, tiến tới thừa nhận kết quả 
chứng nhận chất lượng hàng hóa…Còn đối 
với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – 
EU (EVFTA), EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lí 
của Việt Nam, chủ yếu là nông sản được coi là 
“cánh cửa mở” cho xuất khẩu nông sản Việt 
Nam sang thị trường EU, nhưng điều đó chỉ 
thành hiện thực khi các doanh nghiệp Việt 
Nam vượt qua được hàng rào kỹ thuật của 
một trong những thị trường có tiêu chuẩn 
chất lượng khắt khe nhất thế giới hiện nay. 
Việc đáp ứng các quy tắc xuất xứ hay vượt qua 
được các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch động 
thực vật là các vấn đề đáng quan ngại đối với 
nhiều doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết: 
“Về vấn đề này, Tổng cục TCĐLCL đã giao 
Trung tâm MSMV Quốc gia xây dựng TCVN 
12850:2019 về yêu cầu chung đối với hệ 
thống TXNG, đồng thời trình Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư quản lý về mã 
số mã vạch và TXNG. Trong năm 2020, Trung 
tâm MSMV Quốc gia tiếp tục xây dựng các 
TCVN về thể thức vật mang dữ liệu và các loại 
mã truy vết sử dụng trong TXNG để đáp ứng 
các quy tắc xuất xứ mà FTA này đặt ra“. Ông 
Nguyễn Hoàng Linh cũng cho biết thêm, để 
đảm bảo chất lượng hàng hóa và các yêu cầu 
truy xuất nguồn gốc cực kỳ khắt khe của bên 
Hàn Quốc, Trung tâm MSMV Quốc gia đã tiến 
hành liên lạc và kết nối thành công với KTR 
(Viện Nghiên cứu Thử nghiệm Hàn Quốc) về 
việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong 
việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, thương mại 
điện tử, thừa nhận kết quả chứng nhận. Điều 
này đáp ứng yêu cầu tại Hiệp định Thương 
mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) mà 
Việt Nam đã ký kết.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Chuyển đổi nhanh (Quick Change 
Over) hay còn gọi là SMED (Single 
Minute Exchange of Die) là phương 

pháp thực hành việc giảm thời gian thay 
đổi dây chuyền sản xuất hay máy móc từ sản 
phẩm này sang sản phẩm khác, điều kiện lý 
tưởng là <10 phút cho một lần chuyển đổi.

Việc chuyển đổi nhằm giảm lượng bán 
thành phẩm (Work In Process); gia tăng khả 
năng sinh lợi từ vốn đầu tư (Return On In-
vestment) của thiết bị đầu tư thông qua việc 
sử dụng hiệu quả hơn; loại trừ những thao tác 
thừa, đơn giản hóa trong cài đặt thiết bị. Việc 
áp dụng SMED là chìa khóa tạo lợi thế cạnh 
tranh cho các nhà sản xuất trong sản xuất, 
chuẩn bị, xử lý hay đóng gói nhiều sản phẩm 
trên một máy, dây chuyền hay đơn vị làm việc

Để thực hiện chuyển đổi nhanh cần 
phải quan sát quá trình chuyển đổi sản phẩm. 
Điển hình khi sản phẩm cuối cùng của lần 
chạy trước đã được sản xuất, thiết bị ngừng 
lại và khóa an toàn, dây chuyền được dọn 
sạch, dụng cụ được trả lại vị trí quy định, các 
dụng cụ mới sẽ được lặp đặt để tạo điều kiện 
cho việc sản xuất sản phẩm tiếp theo. Sau khi 
được điều chỉnh, những thông số quan trọng 
đã được cài đặt và dần dần quá trình hoạt 
động sẽ điều chỉnh, kiểm tra chất lượng và 
tăng tốc độ tới tiêu chuẩn. Thời gian của quá 
trình này có thể giảm được thông qua phương 
pháp chuyển đổi nhanh.

CÔNG CỤ 
CHUYỂN ĐỔI NHANH 

(QUICK CHANGE OVER)
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Ngày 10/3/2020 Bộ Công an  ban 
hành Thông tư số 24/2020/TT-
BCA quy định các biểu mẫu và việc  

sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực 
hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.Việc 
sử dụng biểu mẫu phải đảm bảo đầy đủ nội 
dung, thống nhất về hình thức, kích thước 
được quy định cụ thể tại các biểu mẫu kèm 
theo Thông tư này, chẳng hạn như đối với các 

văn bản mật được quy định như sau:
 Thông tư 24/2020/TT-BCA có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/7/2020 thay thế 
cho cho Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 
20/7/2015. Các tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước đã được đóng dấu chỉ mật trước ngày 
01/7/2020 theo mẫu quy định tại Thông tư 
số 33/2015/TT-BCA tiếp tục được bảo vệ 
theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước.

 QUY ĐỊNH MỚI VỀ 
SỬ DỤNG BIỂU MẪU 
TRONG CÔNG TÁC 

BẢO VỆ BÍ MẬT 
NHÀ NƯỚC
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QUY ĐỊNH DANH MỤC 
HÀNG HOÁ NGUY HIỂM, 
VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ 

NGUY HIỂM BẰNG PHƯƠNG 
TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI 

ĐƯỜNG BỘ VÀ VẬN CHUYỂN 
HÀNG HÓA NGUY HIỂM TRÊN 

ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA.

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành 
Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định 
về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận 

chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. 
Nghị định này thay thế Nghị định 104/2009/
NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy 
định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển 
hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ, Nghị định 29/2005/NĐ-CP 
ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định Danh 
mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận chuyển 
hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Theo đó, khi vận chuyển hàng hóa nguy 
hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, không  được vận chuyển các loại 

thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy, 
nổ khác đi qua các công trình hầm có chiều dài 
từ 100 m trở lên. Ngoài ra, người (người tham 
gia giao thông hoặc hành khách) cùng phương 
tiện (đã được cấp phép vận chuyển hàng nguy 
hiểm) đang thực hiện vận chuyển các loại hàng 
hóa này cũng không được vận chuyển đồng thời 
trên cùng một chuyến phà.

Nghị định cũng quy định, phương tiện vận 
chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông 
theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên 
dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật 
quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 
theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 
hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp theo mẫu 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

quy định và bao gồm các nội dung về: tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của đơn vị được cấp giấy phép; 
họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật; loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm; hành trình, lịch 
trình vận chuyển; thông tin về phương tiện, người điều khiển (đối với trường hợp cấp theo từng 
chuyến hàng). Thời hạn của Giấy phép cấp theo từng chuyến hàng hoặc từng thời kỳ, tùy thuộc vào 
đề nghị của đơn vị vận chuyển nhưng tối đa là 24 tháng và không quá niên hạn sử dụng của phương 
tiện.

Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên 
một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu 
trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau của phương tiện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020.
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Trong bối cảnh hội nhập quốc tế mở 
rộng, nhiều hàng rào thuế quan được 
gỡ bỏ. Cùng với đó, nhiều hàng rào phi 

thuế quan như các biện pháp phòng vệ trong 
thương mại, quy định về giữ gìn môi trường 
sinh thái, vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ 
hàng hóa, yêu cầu về an sinh xã hội… đã được 
dựng lên dày đặc. Xu hướng phát triển kinh tế 
xanh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và thân 
thiện môi trường cùng với các tiêu chuẩn cao 
đã được đặt ra, Việt Nam cần có các thay đổi để 
đáp ứng sự phát triển bền vững. 

Theo số liệu của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TĐC), rất nhiều doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu 
sang các thị trường quốc tế và DN nước ngoài 
vào Việt Nam, cùng với sự thay đổi nhanh 
chóng của hệ thống tiêu chuẩn thế giới. Để 

đảm bảo vị trí của sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ của Việt Nam tại thị trường trong và ngoài 
nước, đáp ứng yêu cầu quản lý và nhu cầu của 
DN, bắt buộc hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia phải thay đổi. Việc chủ động 
xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với 
thông lệ quốc tế đã đáp ứng kịp thời tiến độ, lộ 
trình hội nhập và tăng cường uy tín, vị thế của 
Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, tạo 
cơ hội cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam 
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ngay trên sân nhà, 
góp phần bước ra thị trường thế giới dễ dàng 
hơn.

Hiện nay, TĐC đã ban hành trên 11.500 
tiêu chuẩn (TCVN); trong đó, tỷ lệ hài hòa với 
tiêu chuẩn quốc tế và khu vực đạt khoảng 54%. 
Hệ thống này đã góp phần tích cực nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt 

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA VIỆT NAM PHẢI 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP
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Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Việt Nam hiện có 136 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 
quốc gia và 54 Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia gồm hơn 1.100 chuyên gia là các 
giáo sư, tiến sĩ, nhà quản lý hàng đầu trong những lĩnh vực chuyên môn sâu tham gia xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam cũng là 
thành viên chính thức của 20 Ban kỹ thuật và Tiểu Ban kỹ thuật quốc tế ISO, IEC; tham 
gia với tư cách thành viên quan sát đối với 62 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế của ISO. 
Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia rất tích cực trong quá trình xây dựng và áp dụng các tiêu 
chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm CODEX. Đây là nền tảng quan trọng để trong 
thời gian tới, các TCVN tăng tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn thế giới và khu vực. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn phải tuân theo định hướng của thị trường, đặc biệt các 
lĩnh vực mới tiết kiệm năng lượng, nông nghiệp hữu cơ, đô thị thông minh, … cần được 
quan tâm nghiên cứu để việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn tập trung đúng nhu cầu 
và định hướng cũng là hướng đi mà Việt Nam đang hướng đến. 

Mặt khác, để nâng cao tỷ lệ hài hòa của các tiêu chuẩn, quy chuẩn thì việc tham gia 
của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng như các tổ chức xã hội trong công tác xây 
dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn là rất cần thiết.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã ban hành thông tư số 05/2019/
TT-BKHĐT về hướng dẫn hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa.

Đối tượng áp dụng của thông tư này 
bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập, tổ 
chức và hoạt động theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí 
xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy 
định tại Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP; 
Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thông tư Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ tối thiểu 50% tổng chi phí tổ chức một 
khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị 
kinh doanh. Các khóa đào tạo được quy định 
cụ thể về thời gian, đối tượng, quy trình,… bao 
gồm:  Khóa đào tạo khởi sự kinh doanh; Khóa 
đào tạo quản trị kinh doanh và quản trị kinh 
doanh chuyên sâu; Khóa đào tạo trực tiếp tại 
doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, chế biến.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng sẽ vận dụng hướng dẫn của Thông tư 
này vào các chương trình, nhiệm vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 
và đổi mới sáng tạo.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

THÔNG TƯ 05/2019/TT-BKHĐT VỀ 
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ 

Quy định phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải 05/5/2020 01/7/2020

2
Thông tư số 

10/2020/TT-BTTTT của
Bộ Thông tin và Truyền thông

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của thông tư số 30/2011/TT-
BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 
2011 của Bộ Trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy định về 
chứng nhận hợp quy và công bố 
hợp quy đối với sản phẩm, hàng 
hóa chuyên ngành công nghệ 
thông tin và truyền thông

07/5/2020 01/07/2020

3
Thông tư số  

06/2020/TT-BYT 
của Bộ Y tế

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống 
kê dược - mỹ phẩm 07/5/2020 01/7/2020

4
Thông tư số 

09/2020/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Quy định về lộ trình áp dụng 
cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu 
đối với hàng hóa kinh doanh 
tạm nhập tái xuất, kinh doanh 
chuyển khẩu, gửi kho ngoại 
quan

14/5/2020 30/6/2020

5
Thông tư số 

11/2020/TT-BTTTT 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

14/5/2020 01/07/2020

6
Nghị quyết số

 68/NQ-CP 
của Chính phủ 

Ban hành chương trình cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định liên quan 
đến hoạt động kinh doanh giai 
đoạn 2020 - 2025

12/5/2020 12/5/2020

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Xi măng đa cấu tử
Công ty Cổ phần Phát triển 

Sài Gòn

143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận 

Bình Thạnh

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 17/04/2019 ĐẾN 17/05/2019)
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh Lô B8, Đường số 10, khu B, KCN Hiệp Phước, 
xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

2 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hoa Mặt Trời 2A Duy Tân, Phường 8, quận Tân Bình

3 Công ty TNHH R Star 919 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6

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

1 Công ty TNHH Nghệ Phong SINWA 325/26 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân

2 Công ty TNHH LOCK & LOCK HCM Tầng 9, 77 Hoàng Văn Thái , phường Tân Phú, Quận 
7

3 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dây và Cáp điện 
Đại Long

D17/26 Ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình 
Chánh

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

1 Công ty TNHH FPOIL 59A Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn

2 Công ty TNHH Castrol BP Petco 57-69F Đồng Khởi, Lầu 9, Tòa nhà Times Square, 
phường Bến Nghé, Quận 1
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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 
11/5/2020

Công ty TNHH 
Một Thành 

Viên Kim Ngọc 
Tài

- Địa chỉ: 109D/40D1 Lạc Long 
Quân, Phường 3, Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
- Xưởng sản xuất: 109 Nguyễn 

Quý Yêm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam.
- Xưởng sản xuất mút xốp: 66A1 

đường Mỹ Yên Thanh Phú, Ấp 
1A, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Mũ che nửa đầu, 
không có kính chắn 

gió, cỡ lớn, kiểu: 
KT2; KT3; KT4; 

KT7; KT1.1.
- Mũ che nửa đầu, 

có kính chắn gió, cỡ 
nhỏ, kiểu:  KT8.

Kinota

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

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 14/04/2019 ĐẾN 15/05/2019)



| 20 | | 21 |          BẢN TIN TBT SỐ 83 | THÁNG 05         BẢN TIN TBT SỐ 83 |  THÁNG 05

THÔNG BÁO TỪ WTO

Stt Thông báo số Quốc gia Ngày
 phát hành

Hạn 
góp ý Sản phẩm có liên quan

1 G/TBT/N/USA/1602 Mỹ 15/4/2020 15/6/2020 Khẩu trang lọc không khí

2 G/TBT/N/USA/1441/Add.4 Mỹ 17/4/2020 17/6/2020 Thiết bị công nghiệp

3 G/TBT/N/CHL/520 Chile 21/4/2020 21/6/2020 Máy điều hoà

4 G/TBT/N/EU/653/Add.1 European 
Union 27/4/2020 27/6/2020 Quạt thương mại và công 

nghiệp

5 G/TBT/N/EU/715 European 
Union 29/4/2020 29/6/2020 Sản phẩm diệt khuẩn

6 G/TBT/N/USA/1394/Add.4 Mỹ 04/5/2020 04/7/2020 Xe cơ giới

7 G/TBT/N/AUS/118 Úc 07/5/2020 07/7/2020 Cửa và cửa sổ

8 G/TBT/N/CHN/1420 Trung Quốc 11/5/2020 11/7/2020 Thực phẩm đóng gói sẵn 

9 G/TBT/N/ISR/1137 European 
Union 12/5/2020 12/7/2020 Tấm lợp EPDM

10 G/TBT/N/USA/1621 Mỹ 14/5/2020 14/7/2020 Thủ tục kiểm tra khí thải xe

11 G/TBT/N/THA/576 Thái Lan 14/5/2020 14/7/2020 Dầu cá

Nguồn tin:  http://tbtims.wto.org 
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