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Trong văn bản gửi Bộ Khoa học và Công 
nghệ, các doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong ngành hàng thép 

không gỉ nêu: Phạm vi của QCVN 20:2019/
BKHCN về thép không gỉ được ban hành kèm 
theo Thông tư 15/2019/TT-BKHCN chưa bao 
gồm các sản phẩm tiêu dùng được sản xuất 
từ thép không gỉ như: nồi, ấm, lưới quạt điện, 
khay, giá đỡ, tủ đựng tài liệu, bàn, ghế… và thép 
hình như: ống tròn, thép hình hộp, thép góc.

 Do đó, nếu không bổ sung các đối tượng 
sản phẩm này vào quản lý thì sản phẩm tiêu 
dùng được sản xuất từ thép không gỉ và sản 
phẩm thép hình kém chất lượng sẽ được nhập 
khẩu vào Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh không 
bình đẳng giữa sản phẩm sản xuất trong nước 
và hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VỀ THÉP KHÔNG GỈ 

 Ngay sau khi nhận được phản ánh, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi 
làm việc với các doanh nghiệp thép không gỉ 
trong nước để làm rõ một số nội dung và giải 
đáp thắc mắc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẳng định: 
Với phương diện là người làm chính sách thì 
bất kì quy định nào được đưa ra cũng nhằm 
mục đích tốt hơn cho cả doanh nghiệp lẫn 
người tiêu dùng.

 Tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, 
ông Nguyễn Hoàng Linh khẳng định sẽ nghiên 
cứu, xem xét một cách kỹ càng. Nếu vướng mắc 
là đúng thì sẽ nghiên cứu tháo gỡ nhanh tạo 
điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.
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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
 ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  - 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
KỸ THUẬT VÀ HỘI NHẬP 

TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ 
VỀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG 

Giai đoạn 2015-2020, hoạt động hợp tác 
quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng đã được đẩy mạnh cả về chiều 

rộng lẫn chiều sâu.
Về khía cạnh hợp tác, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) tiếp 
tục thực hiện các hoạt động hợp tác trong 
khuôn khổ 14 tổ chức quốc tế, khu vực mà Việt 
Nam là thành viên, ký kết thêm nhiều thỏa 
thuận hợp tác với các tổ chức Tiêu chuẩn hoá, 
đo lường nước ngoài góp phần tăng cường 
hài hòa tiêu chuẩn, tăng cường năng lực thử 
nghiệm, chứng nhận, thúc đẩy sử dụng Tiêu 
chuẩn nước ngoài có bản quyền tại Việt Nam, 
thúc đẩy thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam 
và các quốc gia, giúp thuận lợi hóa hoạt động 
xuất khẩu của doanh nghiệp…

Thông qua các đàm phán và thực thi 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương 
và song phương nhất là các FTA thế hệ mới, 
Tổng cục đã tham gia đàm phán và thực thi 
điều khoản TBT của 13 FTA đa phương và 
song phương. Nổi bật là Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và gần đây là Hiệp định Thương mại 
Việt Nam – EU (EVFTA) mới được Quốc hội 
Việt Nam phê chuẩn, Hiệp định đối tác kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP) đã kết thúc đàm 
phán về TBT. Quá trình đàm phán và thực thi 
các hiệp định FTA cho thấy Việt Nam đang 
ngày càng tham gia vào sân chơi bình đẳng 
với các nước khác trong khu vực và trên thế 
giới.
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Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục 
đã chủ động đề xuất các hoạt động phục vụ 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mình 
qua các năm ví dụ như đề xuất sáng kiến về 
chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn và đánh giá 
sự phù hợp về thành phố thông minh trong 
năm APEC 2017, đề xuất Xây dựng kế hoạch 
tổng thể nâng cao năng suất quốc gia dựa trên 
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; trung 
tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 
năng suất trong khuôn khổ APO, và sáng kiến 
về thúc đẩy sản xuất thông minh trong năm 
ASEAN 2020 và rất nhiều các đề xuất khác.

Luôn luôn đảm bảo đóng niên liễm đầy 
đủ và đúng hạn, đăng cai cuộc họp thường 

niên được các bạn bè quốc tế đánh giá cao, ng-
hiêm túc tham gia góp ý các văn bản của các tổ 
chức, bỏ phiếu thông qua các tiêu chuẩn quốc tế 
tại các ban kỹ thuật ISO, IEC mà Việt Nam tham 
gia thành viên. Đảm nhận vai trò Chủ tịch APO, 
ACCSQ, Đồng Chủ tịch Đối thoại ACCSQ-Mỹ về 
Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp, Đồng Chủ 
tịch Tiểu ban TBT Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA). Ngay cả khi đại 
dịch Covid-19 đang tác động đến mọi mặt đời 
sống xã hội thì hoạt động hợp tác quốc tế vẫn 
tiếp tục giúp kết nối và duy trì hợp tác với các tổ 
chức quốc tế, khu vực và nước ngoài, các phiên 
họp trực tuyến do Tổng cục chủ trì và tham gia 
vẫn được thực hiện một cách hiệu quả.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Hoạt động đo lường có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong đời sống, sản xuất, 
nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc 

phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp 
phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong 
giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm 
bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; 
đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; 
tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công 
cụ đắc lực góp phần nâng cao chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội và hội 
nhập quốc tế.

Hiện nay, để quản lý hoạt động kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường, ngoài Luật Đo lường là văn bản 
pháp lý cao nhất quy định chung về hoạt động 

đo lường, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật quy định về điều kiện hoạt động của các tổ 
chức này. Tuy nhiên, các văn bản nêu trên chưa 
quy định rõ các chỉ tiêu về kỹ thuật để làm căn 
cứ đánh giá phục vụ việc cấp giấy chứng nhận 
đăng ký, cấp quyết định chỉ định, xem xét thừa 
nhận kết quả cũng như phục vụ việc thanh tra, 
kiểm tra đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy 
định tại Luật Đo lường và các quy định khác của 
pháp luật về đo lường có liên quan. Do vậy, Viện 
Đo lường Việt Nam đã xây dựng dự thảo Tiêu 
chuẩn quốc gia về “Đánh giá năng lực đo lường 
– Yêu cầu chung”.

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và tài liệu 
liên quan đang được gửi lấy ý kiến của các bộ, 
ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ 
“ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐO LƯỜNG - 

YÊU CẦU CHUNG”
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỀ TCĐLCL 
GIỮA TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG VÀ BỘ CÔNG AN

Ngày 14/7/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã có buổi làm 
việc với Cục Khoa học, chiến lược và 

lịch sử công an (Bộ Công an) liên quan đến 
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) trong 
năm 2020 và định hướng đến năm 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Khoa 
học, chiến lược và lịch sử công an (Bộ Công 
an) đã trình bày kế hoạch hoạt động TCĐLCL 

năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 
về công tác xây dựng tiêu chuẩn, phía Bộ Công 
an đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm 
định, công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
và tiếp tục đề xuất công bố 14 TCVN thuộc kế 
hoạch phê duyệt 2018 và 2019, tổ chức triển 
khai 7 TCVN thuộc kế hoạch năm 2020.

Về công tác quản lý đo lường, đơn vị 
đã phối hợp với Viện Đo lường thuộc Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 
kiểm định, hiệu chuẩn cho hàng nghìn lượt 

máy bắn tốc độ và máy đo nồng độ; Phối hợp 
với Viện Trang thiết bị y tế, Bộ Y tế kiểm định, 
hiệu chuẩn các phương tiện đo y tế…

Phía Bộ Công an cũng đề xuất kiến nghị 
tăng cường phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đối với công tác hướng 
dẫn xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn đối với 
các thiết bị đo lường; bên cạnh đó, tạo điều 

kiện để cán bộ chiến sỹ được tham gia các lớp 
tập huấn về công tác TCĐLCL.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng - Nguyễn Hoàng Linh đánh giá cao 
hoạt động phối hợp giữa hai bên. Đồng thời 
nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên sẽ tăng 
cường phối hợp hơn nữa để đạt những hiệu 
quả cao hơn.
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Nguồn tin: http://thoibaotaichinhvietnam.v

Ngày 21/7/2020 Bộ Nội 
vụ ban hành Thông tư 
03/2020/TT-BNV quy 

định chi tiết về thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, biện pháp bảo 
vệ vị trí công tác của người tố 
cáo là cán bộ, công chức, viên 
chức. Theo đó, biện pháp bảo 
vệ vị trí công tác của người tố 
cáo là cán bộ, công chức, viên 
chức quy định như sau:

BIỆN PHÁP BẢO VỆ VỊ TRÍ CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI 
TỐ CÁO LÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCC, viên chức thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 57 Luật Tố cáo 2018, gồm:

a) Tạm đình chỉ, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý kỷ luật hoặc quyết định khác 
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ;

b) Khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ 
việc làm cho người được bảo vệ;

c) Xem xét bố trí công tác khác cho người được bảo vệ nếu có sự đồng ý của họ để tránh bị 
trù dập, phân biệt đối xử;

d) Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo 
quy định của pháp luật đối với người có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của người được bảo vệ.

2. Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, 
phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian 
được bảo vệ, trừ các trường hợp sau:

a) Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định 
59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

b) Được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;
c) Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
3. Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được 

bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 05/9/2020.

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn
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Ngày 10/8/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN về việc Ngưng 
hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN 

ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” 
(QCVN 20:2019/BKHCN). Nội dung Thông tư có các ý chính 
sau:

Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngưng hiệu lực thi 
hành đến hết ngày 31/12/2021.

Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 23/9/2020.

Kể từ ngày Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN có hiệu lực 
thi hành, thép không gỉ sản xuất trong nước và nhập khẩu từ 
ngày 01/6/2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ THÉP KHÔNG GỈ - 
QCVN 20:2019/BKHCN

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP 
GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 

NGUY HIỂM LOẠI 5, LOẠI 8 

Ngày 28/7/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 2187/
BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
loại 5, loại 8 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thủy nội địa.

 Theo đó, để triển khai hoạt động cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 
8 theo quy định pháp luật và giảm thiểu các tồn tại trong việc xử lý thẩm quyền cấp phép, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đề nghị Sở khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố làm đầu mối thực hiện tiếp 
nhận và xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa hàng hóa nguy 
hiểm loại 5, loại 8.
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 Sau khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi về Bộ Khoa học và Công 

nghệ. Đầu mối tiếp nhận và cấp Giấy phép của Bộ Khoa học và Công nghệ là Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường chất lượng.

 Ngoài ra, đối với trường hợp tổ chức cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và trên đường thủy nội địa có khối 

lượng hàng hóa nguy hiểm tồn trữ trên phương tiện vận chuyển vượt ngưỡng quy định tại Phụ 

lục IV kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, thì doanh nghiệp xây dựng biện pháp ứng cứu sự 

cố hóa chất trong quá trình vận chuyển theo quy định pháp luật về hóa chất.

 Liên quan đến thành phần hồ sơ về vật liệu bao gói, thùng chứa hàng nguy hiểm quy định 

tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP, khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với hóa chất sản xuất, nhập khẩu, nếu tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp phép có thành phần hồ sơ “Thông tin phản hồi khai báo hóa chất của cơ quan chuyên 

quản lý hoạt động hóa chất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Công Thương)” hoặc “Thông tin 

phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (Bộ Công Thương)” 

thì hồ sơ này đã đáp ứng cho thành phần hồ sơ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Nghị định số 

42/2020/NĐ-CP.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

Theo Thông tư, tổ chức, doanh nghiệp 
tham dự GTCLQG phải có tư cách 
pháp nhân đã hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam 
và không vi phạm các quy định của pháp 
luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 
tháng tính đến thời điểm đăng ký tham 
dự GTCLQG; không hạn chế số lần và 
thời gian tham dự của tổ chức, doanh 
nghiệp đã đạt GTCLQG; tổ chức, doanh 
nghiệp đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc 
gia thì sau hai năm kể từ năm được Thủ 
tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất 
lượng quốc gia được tiếp tục tham dự 
lại GTCLQG.

Việc xét tặng GTCLQG cho tổ chức 
dựa trên kết quả đánh giá, tính điểm 
của 07 tiêu chí với tổng số điểm là 
1000 điểm, gồm: Vai trò lãnh đạo; 
Chiến lược hoạt động; Chính 
sách định hướng vào khách 
hàng và thị trường; Đo 
lường, phân tích quản lý 
tri thức; Quản lý nguồn 
nhân lực; Quản lý quá 
trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

CÁC QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 27/2019/TT-BKHCN 
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2019 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI 
HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP 
VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

VỀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG 
được nhận Cúp và Giấy chứng nhận 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ. Tổ chức, doanh nghiệp đạt 
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 
được đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen xét theo tổng 

số điểm mà tổ chức, doanh nghiệp 
đạt được từ cao xuống thấp.

Tổ chức, doanh nghiệp tham 
dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) 

phải đáp ứng các tiêu chí: Tổ chức, do-
anh nghiệp xuất sắc đã được trao Giải 
vàng Chất lượng quốc gia trong một 
năm của hai năm gần nhất tính đến 
năm đăng ký tham dự. Trong thời 
gian hai năm này tổ chức, doanh 

nghiệp chưa từng đạt GPEA và 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng xem 
xét lựa chọn và đề cử 
với Hội đồng GPEA 
của APQO.

Thông tư này 
có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. 
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HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA ĐỂ HƯỞNG 

ƯU ĐÃI THUẾ QUAN EVFTA

Ngày 15/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-
BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh Châu Âu (EVFTA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. 

Để triển khai Thông tư số 11/2020/TT-BCT và hỗ trợ thương nhân xuất khẩu hàng hóa 
nhằm tận dụng ưu đãi EVFTA, Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có Công văn số 812/
XNK-XXHH ngày 30/7/2020 về việc hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA. 
Nội dung hướng dẫn có các ý chính như sau: 

- Khai báo trên www.ecosys.gov.vn đối với: 
+ Trường hợp C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp. 
+ Trường hợp doanh nghiệp phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ. 
- Việc kê khai C/O mẫu EUR.1 được Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương hướng dẫn 

chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn số 812/XNK-XXHH.
- Trường hợp thương nhân xuất khẩu hàng hóa sang Vương quốc Anh, các thương nhân 

xuất khẩu chỉ kê khai C/O mẫu EUR.1 hoặc phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đến hết 
ngày 31/12/2020.

Công văn số 812/XNK-XXHH được gửi đến các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

E V F TA
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Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, theo đề nghị của Vụ 
trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

27/2020/TT-BTC ngày 27/4/2020 về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

 Theo đó, 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, 

BAN HÀNH THÔNG TƯ 27/2020/TT-BTC 
NGÀY 27/4/2020 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ XÂY DỰNG 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

thẩm định TCVN và QCKT. Thông tư được 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, 
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 
gồm:

- 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.

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các 
tổ chức, cá nhân khác.

- Các nguồn kinh phí khác theo quy 
định của pháp luật.

 Công tác quản lý, xây dựng TCVN, QCKT là nhiệm vụ 
theo chức năng của Bộ, ngành, địa phương được cấp có thẩm 
quyền quy định. Trong 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 của nhà tài trợ, hỗ trợ thì thực 
hiện theo quy định tại Thông tư này.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2020.
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TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ 
XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 25/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN Quy 
định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020. Các Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN 
ngày 28/9/2007 và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN có các điểm chú ý như sau:
1. Về lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (viết tắt là QCĐP):
- Vào quý II hằng năm, căn cứ vào nhu cầu xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế QCĐP, 

cơ quan, tổ chức gửi đề nghị kế hoạch xây dựng QCĐP cho năm sau bằng văn bản đến Ủy ban nhân 
dân Thành phố (Sở KHCN đang thực hiện) kèm theo dự án xây dựng QCĐP để xem xét, tổng hợp. 

- Việc lấy ý kiến: Bao gồm lấy kiến các sở, ban, ngành, các bộ, ngành có liên quan.
- Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch xây dựng QCĐP cho năm sau vào quý VI 

hàng năm.
2. Về xây dựng QCĐP: 
- Cơ quan xây dựng QCĐP do Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ định theo kế hoạch đã phê 

duyệt. 
- Các bước xây dựng, ban hành QCĐP bao gồm: Thành lập ban soạn thảo; Biên soạn dự thảo 

QCĐP; Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo QCĐP; Xem xét, cho ý kiến 
về việc ban hành QCĐP; Ban hành QCĐP.

Nội dung chi tiết xem Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 
25/12/2019.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT



| 14 | | 15 |          BẢN TIN TBT SỐ 86 | THÁNG 08         BẢN TIN TBT SỐ 86 |  THÁNG 08

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



| 16 | | 17 |          BẢN TIN TBT SỐ 86 | THÁNG 08         BẢN TIN TBT SỐ 86 |  THÁNG 08

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Máy lọc nước R.O đa năng
Công ty Cổ phần Đầu tư 

RôBốt

Robot Tower, 308 - 308C Điện Biên Phủ, 

Phường 4, Quận 3

2 Quạt điện
Công ty TNHH Tân Tiến 

SENKO

Lô 47 - 49, Đường số 2, KCN Tân Tạo, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

3 Ống nhựa HDPE dùng cho 
tuyến cáp ngầm

Công ty TNHH SX TM DV 
Nhựa Tân Long

1A 141 Vĩnh Lộc, Ấp 1, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh

4 Cửa đi bằng khung nhựa 
cứng U-PVC Công ty TNHH Sung Yu Lô 37, Đường số 2, KCN Tân Tạo, phường 

Tân Tạo A, quận Bình Tân

5
Chế phẩm vi sinh - Chế 
phẩm vi sinh vật phân giải 
Xenlulo BiOz

Công ty TNHH Sản xuất 
Nguyên liệu Hữu cơ Thắng 
Nguyễn

122/17 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú

6 Thép hình cán nóng - Thép 
góc cạnh đều

Công ty Cổ phần Thép Nhà 
Bè - VNSTEEL

Tầng 4, Tòa nhà VPĐD tại TPHCM Tổng 
Công ty Thép Việt Nam - CTCP 56 Thủ 
Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1

7 Vữa khô trộn sẵn DM 
(3,32,39,36)

Công ty Cổ phần Sản xuất 
Phát triển Vật liệu Xây dựng 
CTA

260A Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, 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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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 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 Một thành viên Sản xuất Kim Minh 
MM

1152/17 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 2A, phường 
Tân Thới Hiệp, Quận 12

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

1 Công ty TNHH R STAR 15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, phường Tân 
Thới Nhất, Quận 12

2 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại & Dịch vụ Tia Sáng C17/45 Đinh Đức Thiện, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh

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

1 Công ty TNHH Quốc tế Phi Trường 63 Bến Bình Đông, Phường 11, Quận 8

2 Công ty TNHH Tân Tiến SENKO Lô 47 - 49, Đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân 
Tạo A, Quận Bình Tân

3 Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam – CADIVI 70 - 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1

4 Công ty Cổ phần Nhôm - Nhựa Kim Hằng Số 1 Ba Tơ, Phường 7, Quận 8

5 Công ty Cổ Phần Dây Cáp điện DAPHACO 15/15 Phan Văn Hớn, Khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12
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V Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự – 
QCVN 9:2012/BKHCN và ửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN

1 Công ty Cổ Phần KOODA Việt Nam Lô 14/1 Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân

2 Công ty Cổ Phần DAIKIN Air Conditioning (Viet Nam) Tầng 14 - 15, Tòa nhà VP Nam Á, 201 - 203 Cách 
Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3

VI 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 57 - 69F Đồng Khởi, Lầu 9, Tòa nhà Times Square, 
phường Bến Nghé,Quận 1
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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/1633 Mỹ 16/7/2020 16/9/2020 Khí thải xe 

2 G/TBT/N/MEX/471 Mexico 23/7/2020 23/9/2020 Sản phẩm điện - chiếu sáng

3 G/TBT/N/KOR/909 Hàn Quốc 24/7/2020 24/9/2020 Mỹ phẩm

4 G/TBT/N/TPKM/406/
Add.1

Đài Loan 
Trung Quốc 28/7/2020 28/9/2020 Đèn Led

5 G/TBT/N/ISR/1155 Israel 28/7/2020 28/9/2020 Ván ép

6 G/TBT/N/RUS/103 Liên bang Nga 31/7/2020 31/9/2020 Đồ chơi trẻ em

7 G/TBT/N/EU/730 Liên minh 
Châu Âu 03/8/2020 03/10/2020 Sản phẩm diệt khuẩn

8 G/TBT/N/THA/578 Thái Lan 07/8/2020 07/10/2020 Sản phẩm công ghiệp

9 G/TBT/N/USA/1637 Mỹ 10/8/2020 10/10/2020 Sản phẩm hữu cơ

10 G/TBT/N/CHL/504/Add.1 Chile 12/8/2020 12/10/2020

Các sản phẩm chiếu sáng 
trong nhà: bóng đèn tròn, 
đèn huỳnh quang compact, 
đèn LED và bóng đèn halo-
gen

11 G/TBT/N/THA/55/Rev.1/
Add.1 Thái Lan 14/8/2020 14/10/2020 Thép dẹt cán nóng

Nguồn tin:  http://tbtims.wto.org 



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


