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Ngày 06/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-
BKHCN về việc 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 

và có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018.

Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ban hành kèm theo Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/
BKHCN và quy định lộ trình áp dụng Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN đối với nhóm sản 
phẩm thiết bị điện, điện tử kể từ ngày 01/9/2019 đến ngày 01/7/2021.

Riêng trong năm 2020, kể từ ngày 01/7/2020, nhóm sản phẩm máy xay sinh tố, máy ép 
trái cây, máy xay thịt, máy đánh trứng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Sửa đổi 1:2018 
QCVN 9:2012/BKHCN này trước khi lưu thông trên thị trường.

Do đó, kể từ ngày 01/7/2020, các đơn vị nhập khẩu nhóm sản phẩm máy xay sinh tố, 
máy ép trái cây, máy xay thịt, máy đánh trứng phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra và thực hiện đánh giá sự phù hợp đáp 
ứng các yêu cầu quy định tại Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

NHÓM SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI 
ÁP DỤNG SỬA ĐỔI 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN 
KỂ TỪ NGÀY 01/7/2020 MÃ VẠCH CHO 
DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU
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Mã định danh y tế có những đặc tính cơ 
bản như: Luôn trong trạng thái sẵn sàng để 
các cơ sở y tế có thể truy vấn, sử dụng; có khả 
năng xác định danh tính của một cá nhân gắn 
liền với một mã định danh hợp lệ; có thể được 
sử dụng kết hợp với các thông tin khác để tạo 
ra mã liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống 
thông tin khác nhau; có khả năng tạo liên kết 
và kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế 
cấp và quản lý Mã số BHXH của người dân 
đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người 
dân. Đồng thời, BHXH Việt Nam có trách 
nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã 
số BHXH và thông tin định danh liên quan của 
người dân phục vụ công tác khám chữa bệnh. 
Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định 
danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng 
tư, an toàn và bảo mật thông tin

MÃ ĐỊNH DANH Y TẾ SẼ GỒM 
10 KÝ TỰ, KẾ THỪA TỪ MÃ SỐ BHXH

Ngày 25/5/2020, Bộ Y tế vừa ban 
hành Quyết định số 2153/QĐ-BYT 
ban hành quy chế xác lập, sử dụng 

và quản lý mã định danh y tế. Theo đó, Mã số 
BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế.

Theo Quyết định này, mỗi người dân chỉ 
được cấp một mã định danh y tế duy nhất và 
tồn tại suốt đời. Cơ sở y tế sử dụng mã định 
danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của 
người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe 
điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số, là số 
định danh cá nhân của người tham gia BHXH, 
BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/
QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định 
quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng 
chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH. Bộ dữ 
liệu thông tin định danh gồm: Mã số BHXH, 
họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/
xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu 
người dân có tham gia BHYT). Nguồn tin: https://baohiemxahoi.gov.vn
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PHƯƠNG PHÁP 
ĐỘNG NÃO

 (BRAINSTORMING)

Brainstorming là một công cụ được sử 
dụng để tìm kiếm các ý kiến, ý tưởng 
của một nhóm người có liên quan về 

một chủ đề nào đó. Nó bao gồm việc thu thập, 
phân tích và thông qua những ý kiến có thể 
giải quyết những vấn đề cụ thể, cải tiến hoặc 
thiết lập các chiến lược mới mà tổ chức quan 
tâm.

Brainstorming được sử dụng cho họp 
nhóm, thường 3-4 thành viên trở lên tham gia 
và tốt nhất là thuộc nhiều đối tượng, thành 
phần khác nhau hay từ các bộ phận khác nhau. 
Nguyên tắc không bình luận, chỉ trích hay tra-
nh cải mà chỉ tập trung vào thu thập ý kiến, ý 
tưởng mới

Phương pháp này giúp giải quyết những 
vấn đề có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Thông qua đó, ta có thể thấy được quan 

điểm của các thành viên khác nhau và tìm ra 
được giải pháp tốt nhất

Để thực hiện cần phải xác định chủ đề và 
thành lập nhóm thích họp những người có liên 
quan bao gồm trong và ngoài tổ chức. Để xác 
định người liên quan, cần trả lời vấn đề sau: 
vấn đề này có ảnh hưởng chính đến đối tượng 
nào? Các giải pháp thực hiện sẽ tác động tới 
những đối tượng nào? Cá nhân nào kiến thức, 
kỹ năng và năng lực để hiểu vấn đề này? Ai 
là người phê duyệt các giải pháp? Ai là người 
điều phối buổi họp Brainstorming.

Lựa chọn địa điểm phù hợp và chuẩn bị 
sẵn các vật dụng thiết bị cho việc chia sẽ và thu 
thập ý kiến sẽ giúp cho việc cung cấp ý kiến 
được thoải mái và số lượng nhiều hơn.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã 
ban hành Thông tư số 15/2020/TT-
BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.
Theo đó, các cửa hàng xăng dầu được 

phân cấp theo tổng dung tích chứa xăng dầu và 
phải đáp ứng các yêu cầu chung như:

- Vị trí xây dựng, neo đậu 
cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ 
tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu 
phải đảm bảo yêu cầu an toàn 
giao thông, xây dựng, vệ sinh môi 
trường, phòng cháy và chữa cháy 
theo quy định.

- Việc sử dụng các thiết bị 
công nghệ để thanh toán phải 
được thực hiện ngoài vùng nguy 
hiểm hoặc các thiết bị phải là loại 
phòng nổ.

- Đối với cửa hàng xăng 
dầu có kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng đóng chai trong khu vực 
cửa hàng, phải tuân thủ các quy 
định về yêu cầu an toàn.

- Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng 
phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy 
định.

- Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, 
chữa cháy theo quy định.

Bên cạnh đó, còn quy định riêng với cửa 
hàng xăng dầu trên mặt đất và cửa hàng xăng 
dầu trên mặt nước. 

THÔNG TƯ SỐ 15/2020/TT-BCT BAN HÀNH 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU 

CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
Thông tư cũng quy định chi tiết về yêu 

cầu đối với bể chứa xăng dầu; cột bơm xăng 
dầu; đường ống công nghệ; hệ thống điện; 
trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống 
cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; hệ thống 
thu hồi hơi xăng dầu; khoảng cách của cửa hàng 
xăng dầu đến các công trình hạ tầng khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
01/01/2021, thay thế Thông tư số 11/2013/
TT-BCT ngày 18/6/2013 ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng 
xăng dầu và Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 
11/12/2015 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 
trên mặt nước
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

CÔNG TƠ ĐIỆN ĐƯỢC QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

Luật Đo lường quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng đối với phương tiện đo. Ngành 
điện với tư cách là tổ chức sử dụng công tơ điện phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật 
về sử dụng công tơ. Các công tơ điện lắp đặt tại các hộ dân phải được kiểm định, có niêm 

phong, kẹp chì và còn trong hạn kiểm định.
Đối với các công tơ đo đếm dùng để bán điện cho khách hàng được quản lý đảm bảo tuân 

thủ các quy định về đo lường như sau: Điều 19 Luật Đo lường năm 2011; Thông tư số 23/2013/
TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối 
với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 
ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 
ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Cụ thể: tất cả các chủng loại công tơ sử dụng 
trên lưới đều được phê duyệt mẫu bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và thực hiện các 
biện pháp kiểm soát đo lường gồm kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa 
chữa trong quá trình sử dụng.

Hàng năm, các công ty điện lực đều được các cơ quan chuyên môn kiểm tra nhà nước về đo 
lường đối với việc tuân thủ các quy định về đo lường trong việc sử dụng phương tiện đo.
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Nguồn tin: http://thoibaotaichinhvietnam.v

Dẫn thông tin từ Tổng cục Hải quan 
- cơ quan Thường trực Ủy ban 
chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một 

cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASE-
AN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại 
(Ủy ban 1899)  - cho biết, tính đến ngày 
15/5/2020, đã có 13 bộ, ngành kết nối 
NSW với 198 thủ tục hành chính. Tổng số 
hồ sơ hành chính được xử lý trên Cổng 
thông tin một cửa quốc gia đạt xấp xỉ 3,07 
triệu bộ hồ sơ, với hơn 38400 doanh ng-
hiệp. Kết quả này đã tăng đáng kể so với 
thống kê tại thời điểm ngày 31/1/2020 là 
188 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành 
kết nối NSW, với hơn 2,8 triệu hồ sơ của 
hơn 35000 doanh nghiệp. 

Ủy ban 1899 cũng lưu ý các Bộ, 
ngành, cần được tiếp tục cải cách, đổi 
mới theo hướng tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp. Trong quá trình xây dựng và ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến quản lý và kiểm tra chuyên 
ngành, đặc biệt là các nội dung liên quan 
đến kiểm tra nhà nước về hải quan, các bộ, 
ngành cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
thường trực (Tổng cục Hải quan) để các 
văn bản có tính khả thi và đi vào cuộc sống, 
tránh tình trạng các văn bản quy phạm 
pháp luật chồng chéo, gây khó khăn cho 
người dân, doanh nghiệp và các cơ quan 
quản lý nhà nước. 

NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG TÍCH CỰC TRONG 
CÔNG TÁC KẾT NỐI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA 

    Trong thời gian qua, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã công khai tất cả các thủ 
tục hành chính về quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành vào NSW, ASW. Ngay sau khi Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
1254/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành 
động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công 
tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận 
lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng ký xây 
dựng 6 thủ tục hành chính trên Cổng thông 
tin một cửa Quốc gia. Trong đó, bao gồm 
kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; cấp giấy chứng nhận lưu 
hành tự do; kiểm tra nhà nước về đo lường 
đối với phương tiện đo, lượng của hàng 
đóng gói sẵn nhập khẩu; phê duyệt mẫu 
phương tiện đo; cấp giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng 
xạ); cấp giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ (nhập khẩu chất phóng xạ). Hiện tại, cả 
6 thủ tục trên đã được kết nối trên Cổng 
thông tin một cửa Quốc gia. Tổng số hồ sơ 
xử lý trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia 
đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ là 
gần 69000 lượt hồ sơ được đăng ký và xử 
lý
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THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BCT QUY ĐỊNH QUY TẮC 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 

DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

Ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương ban 
hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT 
về quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Thông tư 
này bao gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ 
lục. Trong đó, quy định chung về cơ chế chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa như sau:

- Hàng hóa có xuất xứ Liên minh châu 
Âu nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu 
đãi thuế quan theo EVFTA khi nộp một trong 
những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

+ C/O được phát hành theo quy định từ 
Điều 20 đến Điều 23 Thông tư này.

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo 
quy định tại Điều 24 Thông tư này do nhà xuất 
khẩu đủ điều kiện theo quy định của Liên minh 
châu Âu phát hành đối với lô hàng có trị giá bất 
kỳ; hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ phát hành đối 
với lô hàng không quá 6.000 EUR.

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát 
hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ 
liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh 
châu Âu và đã được thông báo với Việt Nam. 
Thông báo có thể gồm quy định Liên minh châu 
Âu ngừng áp dụng điểm a và điểm b khoản 1 
Điều 19 Thông tư này.

- Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập 
khẩu vào Liên minh châu Âu được hưởng ưu 
đãi thuế quan theo EVFTA khi có một trong 
những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

+ C/O được phát hành theo quy định tại 
Điều 4 và từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư này.

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo 
quy định tại Điều 25 Thông tư này phát hành 
bởi nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không quá 
6.000 EUR.

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát 
hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà 
xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù hợp 
quy định của Bộ Công Thương.

+ Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 19 thực hiện 
theo quy định của Bộ Công Thương và áp dụng 
sau khi Việt Nam thông báo tới Liên minh châu 
Âu.

- Trong trường hợp áp dụng Điều 29 
Thông tư này, hàng hóa có xuất xứ được 
hưởng ưu đãi EVFTA mà không cần nộp chứng 
từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại 
Điều 19 Thông tư này.

Thông tư số 11/2020/TT-BCT có hiệu 
lực thi hành từ 01/8/2020

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 
THÉP KHÔNG GỈ - DOANH NGHIỆP VÀ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG CÙNG HƯỞNG LỢI

QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ ra đời không chỉ góp phần thúc đẩy 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng minh bạch, 
công bằng mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tránh 

trường hợp người dân phải sử dụng các sản phẩm thép kém chất lượng.
Trước khi QCVN 20:2019/BKHCN được ban hành, vấn đề quản lý chất 

lượng thép không gỉ đã gặp phải những bất cập từ thực tế. Theo đánh giá của các 
đơn vị đánh giá sự phù hợp, thời gian qua trong quá trình kiểm tra, đánh giá phù 
hợp chất lượng thép nhập khẩu, nhận thấy có một số doanh nghiệp nhập khẩu 
thép không gỉ, không đảm bảo chất lượng, bằng cách công bố theo tiêu chuẩn cơ 
sở, trong đó có những yêu cầu cơ lý tính và thành phần hóa học rất thấp so với 
Tiêu chuẩn quốc gia hay Tiêu chuẩn nước ngoài. Các chuyên gia cho rằng, việc 
doanh nghiệp được tự xây dựng và công bố sản phẩm thép không gỉ theo Tiêu 
chuẩn cơ sở nên sẽ có rất nhiều mác thép có mức chất lượng rất kém như thành 
phần hóa học không đủ, tính chất cơ lý không đảm bảo so với các sản phẩm sản 
xuất theo Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Do đó, việc xây dựng và ban hành QCVN 20:2019/BKHCN về thép không 
gỉ sẽ thống nhất một căn cứ kỹ thuật trong quản lý chất lượng thép không gỉ sản 
xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, giúp lành mạnh hóa thị 
trường, bổ sung thêm công cụ chống gian lận thương mại, đảm bảo an toàn cho 
người và kết cấu công trình. Theo Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng 
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Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) nếu để doanh nghiệp tự 
công bố theo tiêu chuẩn cơ sở của họ thì rất dễ xảy ra việc họ không quy định các 
thành phần theo mức cụ thể hoặc quy định thành phần ở mức thấp dẫn đến việc 
sản xuất ra các sản phẩm thép không gỉ kém chất lượng, có nguy cơ gây mất an 
toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nếu tình trạng doanh nghiệp tự công bố 
sản phẩm theo tiêu chuẩn xảy ra không kiểm soát sẽ dễ dẫn tới gian lận thương 
mại. Ví dụ như tình trạng doanh nghiệp công bố các mác thép tương tự với các 
mác thép nổi tiếng (một hình thức nhái hàng) nhưng thực chất không đáp ứng 
tiêu chuẩn như mác thép nổi tiếng đó.

Quá trình xây dựng QCVN 20/2019/BKHCN luôn được công khai để các 
doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia đóng góp ý kiến, đặc biệt là đối với các dự 
thảo. Sau khi xây dựng xong, QCVN 20/2019/BKHCN còn được thông báo rộng 
rãi, gửi cả cho các tổ chức, đơn vị quốc tế theo đúng quy định tại Luật tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật. Bản thân Hiệp hội thép Việt Nam cũng kiến nghị cần ban 
hành quy chuẩn này để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tạo sự công bằng, 
minh bạch trong quá trình sản xuất, kinh doanh thép.

Việc quy định các sản phẩm thép phải theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam 
hoặc tiêu chuẩn quốc gia của bất kỳ nước nào, hoặc tiêu chuẩn quốc tế là nhằm 
mục tiêu giúp người Việt được sử dụng sản phẩm đủ chất lượng, theo chuẩn mực 
nhất định, tránh tình trạng người tiêu dùng dùng phải sản phẩm kém chất lượng.

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

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định 774/QĐ-TTg về Danh 
mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 
tham nhũng. Nội dung danh mục như sau:

1. Trong hoạt động thanh tra gồm:
a) Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất 

trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo 
quy định của Luật Thanh tra;

b) Báo cáo kết quả thanh tra của thành viên 
Đoàn thanh tra, của Đoàn thanh tra;

c) Nội dung Kết luận thanh tra chưa công 
khai.

2. Trong hoạt động giải quyết tố cáo gồm:
a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo 

và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính 
của người tố cáo, người được bảo vệ theo quy định 
của Luật Tố cáo, trừ trường hợp người tố cáo có 
yêu cầu khác;

b) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo 
trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo;

c) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo 
trước khi công khai kết luận nội dung tố cáo.

3. Trong hoạt động phòng, chống tham 
nhũng gồm:

a) Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản 
ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường 
hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham 
nhũng có yêu cầu khác;

b) Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;

c) Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo 
cáo về tham nhũng;

d) Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc 
gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xác định là không công 
khai.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 /7/2020.

DANH MỤC BÍ MẬT 

NHÀ NƯỚC THUỘC 

LĨNH VỰC THANH 

TRA, GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

VÀ PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

NĂNG SUẤT XANH GP 
(GREEN PRODUCTIVITY)

Năng suất xanh - Green productivity (GP) là một chiến lược nhằm nâng cao năng suất 
và chất lượng môi trường cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, do Tổ 
chức Năng suất Châu Á - APO đưa ra từ năm 1994.

Năng suất xanh được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu 
dùng, tổ chức, doanh nghiệp và các bên liên quan là sản phẩm, dịch vụ cũng như qui trình sản 
xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó phải thân thiện với môi trường.. 

Phương pháp năng suất xanh là sự kết hợp các công cụ, kĩ thuật và công nghệ thích hợp 
để giảm thiểu tác động môi trường ra môi trường của các hoạt động, hàng hoá, dịch vụ của tổ 
chức. Năng suất xanh kết hợp việc ứng dụng rất nhiều công nghệ khác nhau, bao gồm phòng 
tránh phát thải và chất thải, bảo toàn năng lượng, kiểm soát ô nhiễm và hệ thống quản lí môi 
trường. 

Năng suất xanh là một chiến lược để nâng cao năng suất đồng thời đáp ứng các yêu cầu 
bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp như: giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực; nó còn là một phương pháp kết hợp giữa các biện pháp tăng năng suất với các kĩ 
thuật quản lí môi trường nhằm tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ hài hoà với môi trường để tăng 
năng suất mà không làm ô nhiễm môi trường. 

Năng suất xanh có thể được áp dụng cho không chỉ trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch 
vụ mà cho cả ngành công nghiệp.



| 12 | | 13 |          BẢN TIN TBT SỐ 85 | THÁNG 07         BẢN TIN TBT SỐ 85 |  THÁNG 07

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy định 
mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử 

dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở 
hữu công nghiệp, trong đó quy định cụ thể: 

1. Đối với đăng ký (xác nhận) sử dụng 
mã số mã vạch nước ngoài, mức thu, nộp phí 
như sau:

- Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 
31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu phí quy 
định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/
TT-BTC và trong thời gian này không áp dụng 
mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số 
mã vạch nước ngoài theo quy định tại khoản 2 
Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC .

- Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí 
đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch 
nước ngoài theo mức thu quy định tại khoản 2 
Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC.

2. Đối với sở hữu công nghiệp, mức thu 
nộp phí như sau:

- Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 
31/12/2020, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp 
bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A 

BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ 
ĐĂNG KÝ (XÁC NHẬN) SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH 

NƯỚC NGOÀI VÀ LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 
ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/
TT-BTC và trong thời gian này, không áp dụng 
mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy 
định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu 
công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 
263/2016/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, thực 
hiện nộp lệ phí sở hữu công nghiệp theo mức 
thu quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí 
sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông 
tư số 263/2016/TT-BTC .

3. Về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp 
dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, 
lệ phí; quản lý và sử dụng phí, lệ phí; chứng 
từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các 
nội dung khác liên quan không quy định tại 
Thông tư này thực hiện theo quy định Thông 
tư số 232/2016/TT-BTC và Thông tư số 
263/2016/TT-BTC .

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

62/2020/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán 
các khoản chi thường xuyên từ 
Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc 
Nhà nước

22/6/2020 06/08/2020

2
Thông tư số 

15/2020/TT-BCT 
của Bộ Tài chính

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng 
xăng dầu

30/6/2020 01/01/2021

3
Thông tư số 

05/2020/TT-BKHĐT của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT 
ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 
chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua 
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

30/6/2020 01/9/2020

4
Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quản lý và sử dụng viện trợ không 
hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 
cho Việt Nam

08/7/2020 17/9/2020

5
Nghị định số 

81/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy 
định về phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp

09/7/2020 01/9/2020

6
Thông tư số 

15/2020/TT-BTTTT của 
Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về Pin Lithium cho thiết 
bị cầm tay”

09/7/2020 01/7/2021

7
Thông tư số

14/2020/TT-BYT
 của Bộ Y tế

Quy định một số nội dung trong 
đấu thầu trang thiết bị y tế tại các 
cơ sở y tế công lập

10/7/2020 01/9/2020

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
Cọc ván bê tông cốt thép dự 

ứng lực và Sản phẩm bê tông 

ứng lực trước

Công ty TNHH Xây dựng và 

Khảo sát Công trình Thanh 

Tuấn

1/23 Đường 33, Khu phố 2, phường Bình 

An, Quận 2

2
Gạch TERAZO và Gạch bê 

tông tự chèn

Công ty Cổ phần Kiểm định 

Xây Dựng Á Châu
140/54 Lê Đức Thọ, Phường 6, quận Gò Vấp

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 17/05/2019 ĐẾN 17/06/2019)
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học – QCVN 1:2015/BKHCN

1 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần Tầng 14 -18, Toà nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1

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

1 Công ty TNHH MTV SX TM Hoàng Quán 4A/15 Đường Thanh Niên, Ấp 4, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh

2 Công ty TNHH Mua bán và Dịch vụ Tổng hợp Nam Hồng 84 Lê Bình, Phường 4, quận Tân Bình

3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kỹ thuật Á Châu 38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú

III Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN hoặc QCVN 3:2019/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3

2 Hộ kinh doanh Phú Thành 53 Đường số 5A, phường Bình Trị Đông B, quận 
Bình Tân

3 Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp

4 Hộ kinh doanh Nguyễn Bích Phương 171 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6

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

1 Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

2 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
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

3 Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đại Việt Lô IV.11 Đường số 4, KCN Tân Bình, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú

4 Công ty Cổ phần Đầu tư RÔBỐT Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, 
Quận 3

5 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Cơ khí Điện Cường 
Anh

1/7 Đường 45, Khu phố 2, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức

6 Công ty Cổ phần Ro Gen 112A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3

7 Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Lucky Star 1702 – 1704 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận 
Bình Tân
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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 
16/10/2019

Hộ kinh doanh 
Bùi Thị Mầu

Số 2/31/42, Đường số 2D, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe 
máy. Chi tiết theo 

Phụ lục Giấy chứng 
nhận số 18065.

HQ5/KT4

/

2

Hủy bỏ hiệu 
lực kết quả tiếp 

nhận hồ sơ công 
bố hợp quy từ 

28/3/2020

Công ty TNHH 
Trần Đại Dũng

Số B4/11B, Ấp 2, xã Hưng Long, 
huyện Bình Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dầu nhờn động cơ 
đốt trong. Chi tiết 
theo Phụ lục Giấy 

chứng nhận số 18066.
HQ5/KT4

/

(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 16/07/2019 ĐẾN 15/08/2019)
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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/1628 Mỹ 16/6/2020 16/8/2020 Chất hóa học

2 G/TBT/N/ARG/368/Add.1 Argentina 19/6/2020 19/8/2020 Công tơ điện xoay chiều

3 G/TBT/N/THA/567/Add.1 Thái Lan 23/6/2020 23/8/2020 Các chất độc hại được sử 
dụng trong nông nghiệp

4 G/TBT/N/EU/724 Châu Âu 23/6/2020 23/8/2020 Sản phẩm diệt khuẩn

5 G/TBT/N/USA/903/Add.3 Mỹ 26/6/2020 26/8/2020 Máy giặt quần áo

6 G/TBT/N/USA/1629 Mỹ 26/6/2020 26/8/2020
Hóa chất độc hại trong các 
sản phẩm dành cho trẻ em

7 G/TBT/N/UGA/1204/Add.1 Uganda 26/6/2020 26/8/2020 Túi không dệt

8 G/TBT/N/UGA/1216 Uganda 07/7/2020 07/9/2020 Thép tấm cán nóng

9 G/TBT/N/KOR/904 Hàn Quốc 13/7/2020 13/9/2020 Thiết bị vô tuyến hàng 
không

10 G/TBT/N/TPKM/422 Đài Loan 
Trung Quốc 30/6/2020 30/8/2020 Khẩu trang y tế

Nguồn tin:  http://tbtims.wto.org 
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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


