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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

ỨNG DỤNG 
EISENHOWER 

VÀ PODOMORO 
VÀO KANBAN

Kanban, Eisenhower và Podomoro là 
các công cụ dùng để phân chia và xử 
lý công việc. Ba công cụ này ra đời 

vào những khoảng thời gian khác nhau. 
Tuy nhiên, giữa chúng có một số điểm 
tương quan nhất định, nếu dùng phối kết 
hợp giữa chúng, ta sẽ quản lý được công 
việc của mình với quỹ thời gian vô cùng 
hiệu quả

Để thực hiện chúng ta sẽ dùng 
Kanban làm gốc, và dùng Eisenhower và 
Podomoro phụ trợ. Eisenhower dùng để 
phân chia công việc, Podomoro dùng để xử 
lý công việc. Cách thực hiện như sau

Chia 03 bảng công việc: Requested 
(1), In progress (2), Done (3)

(1) Dùng Eisenhower để chia thành 04 
nhóm các việc cần làm: [Quan trọng 

– Khẩn cấp (làm ngay)]; [Quan trọng – Không 
khẩn cấp (lựa chọn để làm)]; [Không quan trọng 
– khẩn cấp (Ủy thác để làm)]; [Không quan trọng 
– Không khẩn cấp (không cần thiết phải làm)].

(2) Chia bảng này làm 03 bảng nhỏ: Work-
ing (2.1), Waiting (2.2), Review (2.3) 

Chọn các nhóm việc đã phân chia tại (1) và cho 
vào 2.1 và dùng Podomoro để xử lý, nếu việc 
dang dở, có nhiều phần hoặc ủy thác để làm thì 
cho vào mục 2.2, kết thúc phần việc thì đưa vào 
2.3. Hạn chế việc ở 2.2 càng nhiều càng tốt.

(3) Sau khi hoàn tất các nhóm việc (1) đưa 
vào bảng này theo thứ tự để kiểm soát 

toàn bộ công việc .
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DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, 
THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA 
CHUYÊN NGÀNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG 

VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự 
thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đang 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.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHIẾU NẠI 
VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
Về đại diện thực hiện việc khiếu nại, người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy 

quyền cho luật sư, trợ giúp viên 
pháp lý hoặc ủy quyền cho người 
khác có năng lực hành vi dân sự 
đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. 
Trường hợp người khiếu nại là 
người chưa thành niên, người mất 
năng lực hành vi dân sự thì người 
đại diện theo pháp luật của họ thực 
hiện việc khiếu nại. 

Cơ quan, tổ chức thực hiện 
việc khiếu nại thông qua người 
đại diện theo pháp luật. Người đại 
diện của cơ quan, tổ chức được ủy 

quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.
Việc ủy quyền quy định nêu trên phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. 

Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy 
quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện.

Người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó 
được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại; người thừa kế 
khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng 
minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật 
sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc 
khiếu nại. Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một 
trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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Doanh nghiệp rất vui mừng khi Chính 
phủ quyết giao cơ quan hải quan làm 
đầu mối thực hiện việc kiểm tra chuyên 

ngành, nhằm giảm tối đa chi phí thời gian, công 
sức, tiền bạc cho doanh nghiệp.

 Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
nhập khẩu tại cửa khẩu hiện nay còn rất nhiều 
bất cập.

Thông quan còn chậm
Giảm thời gian thông quan là yêu cầu 

luôn được đặt ra trong các nghị quyết của Chính  
phủ về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường 
kinh doanh. Trên thực tế, thời gian thông qua 
bị kéo dài không phải nằm ở thủ tục hải quan, 
mà nằm ở khâu kiểm tra chuyên ngành. Mục 
tiêu các nghị quyết đặt ra là đến năm 2020 phải 

GIAO HẢI QUAN LÀM ĐẦU MỐI 
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH: 

DOANH NGHIỆP MỪNG, BỘ BĂN KHOĂN
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giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên 
ngành tại khâu thông quan từ 25-27%, xuống 
còn tối đa 10%; giảm ít nhất 50% danh mục 
hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, hiện tại các bộ, ngành vẫn thực hiện kiểm 
tra chuyên ngành tại khâu thông quan đối với 
78.000 mặt hàng, tức là chỉ giảm được 12.000 
mặt hàng so với năm 2015; tỷ lệ lô 
hàng phải kiểm tra chuyên ngành hiện 
tại là 19,4%, thay vì tối đa 10% như 
mục tiêu đặt ra tại các nghị quyết về 
cải thiện môi trường kinh doanh.

Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng 
ban Nghiên cứu môi trường kinh do-
anh và năng lực cạnh tranh, Viện Ng-
hiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thừa nhận, 
nhiều bộ, ngành đã có chuyển biến tích 
cực trong việc kiểm tra chuyên ngành. 
Song, nhìn vào số liệu báo cáo của 
Tổng cục Hải quan kể trên, bà Thảo nhận định: 
“Chuyển biến, nhưng rất chậm, không đạt yêu 
cầu của Chính phủ cũng như kỳ vọng của cộng 
đồng doanh nghiệp”.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 
ông Mai Xuân Thành cho rằng, những bất cập 
hiện nay trong kiểm tra chuyên ngành vẫn là 
gánh nặng cho doanh nghiệp và là một trong 
những yếu tố chiếm tỷ trọng khá lớn cấu thành 
thời gian thông quan hàng hóa mà hiện nay vẫn 
chưa được cải thiện đáng kể, từ đó dẫn tới giảm 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong trao 
đổi thương mại.

Bộ, ngành băn khoăn
Cũng theo ông Mai Xuân Thành, Đề án 

Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra 
an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu 
đang được Bộ Tài chính hoàn thiện theo yêu 
cầu của Chính phủ sẽ giải quyết triệt để tồn tại, 
bất cập hiện nay.

Nội dung chính của Đề án là giao cơ quan 

hải quan làm đầu mối trong kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu. Đây chính là bước đột phá trong cắt 
giảm thủ tục hành chính; giảm thời gian thông 
quan; cắt giảm nguồn lực, chi phí cho cả doanh 
nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, nhưng vẫn 
nâng cao được tính tuân thủ pháp luật của do-
anh nghiệp, bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng.

Xây dựng Đề án, cơ quan hải quan nhận 
được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng doanh 
nghiệp. Nhưng nhiều bộ, ngành lại đang băn 
khoăn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) tuy vẫn đồng ý cần phải 
cải cách thủ tục, nhưng theo ông “cải cách phải 
tuân theo quy định của pháp luật, chứ không 
phải muốn cải cách kiểu gì cũng được”.

Ông Tuấn nói vậy vì thời gian qua, Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa kiểm 
tra 1.000 lô hàng nhập khẩu, đã phát hiện ra 40 
lô không đạt chất lượng (tỷ lệ vi phạm lên tới 
4%), xử phạt vi phạm hành chính 2,6 tỷ đồng. 
“Nếu không kiểm tra chuyên ngành ngay tại 
cửa khẩu, hàng hóa đã đưa vào thị trường tiêu 
thụ mà ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, lây 
lan bệnh dịch, gây chết người thì ai chịu trách 
nhiệm”, ông Tuấn lo lắng.

Nguồn tin: baodautu.vn
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MỐI NGUY HIỂM TỪ THIẾT BỊ 
TÍCH ĐIỆN GIÁ RẺ ĐỐI VỚI TRẺ EM

Trong lúc đang sử dụng quạt tích 
điện thì bất giờ phát nổ khiến bé 
trai 14 tuổi tại Bắc Ninh bị cụt 3 

ngón tay.
Điện lưới chập chờn là nguyên nhân đầu 

tiên gây nên sự suy giảm tuổi thọ của các thiết 
bị điện, đặc biệt là các loại thiết bị điện tử nhạy 
cảm như: hệ thống thông tin, điều khiển công 
nghiệp, đặc biệt là trong trung tâm dữ liệu cần 
nguồn điện sạch và ổn định.

Khi nguồn điện không ổn định hay khi 
mất nguồn đột ngột sẽ làm mất dữ liệu, ảnh 
hưởng chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng tới 
khách hàng và ảnh hưởng tới các thiết bị liên 
quan, đặc biệt cùng với sự phát triển của khoa 
học kỹ thuật có rất nhiều thiết bị sử dụng bộ 

lưu điện như xe đạp điện, máy vi tính, các loại 
sạc đa năng lưu trữ pin cho các thiết bị điện 
tử, đèn chiếu sáng nạp pin, quạt tích điện …
Đó là những thiết bị dùng lưu điện ra đời như 
một giải pháp tối ưu nhất cho nguồn điện và 
các thiết bị sử dụng điện. Mặc dù khá tiện lợi 
nhưng các thiết bị tích điện lại tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ. 

 Thiết bị tích điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
nhất là đối với trẻ nhỏ. Ảnh: Hà Nội Mới

Một trường hợp đáng tiếc vừa xảy ra tại 
Bắc Ninh. Theo tin tức trên báo Hà Nội Mới, bé 
trai đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - 
Đức (Hà Nội) trong tình trạng cụt 3 ngón bàn 
tay trái do pin quạt tích điện mà em đang sử 
dụng bất ngờ phát nổ.
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bình thường. Tuy nhiên, kéo theo đó, vị trí lắp 
pin cũng bị thu hẹp. Khi lắp pin vào không 
gian chật hẹp đó sẽ gây chập cháy, nổ pin. Tình 
huống hay gặp khác là, nhiều trẻ em khi sử 
dụng quạt tích điện trong tình trạng có mồ hôi 
tay hoặc để thiết bị vào chỗ ẩm ướt rất dễ xảy 
ra chập điện, phát nổ.

Trong khi đó, 
nhiều người giữ thói 
quen sử dụng hàng 
thiết bị tích điện trôi 
nổi ngoài thị trường 
cho con là do những 
thiết bị này có giá 
rẻ hơn nhiều so với 
hàng chính hãng. Mặt 
khác, bản thân nhiều 
phụ huynh cũng chưa 
ý thức được mức độ 
nguy hiểm khi xảy ra 
tai nạn.

Vì thế, các bác sĩ 
khuyến cáo, bên cạnh 

trang bị kỹ năng kiến thức cho trẻ khi sử dụng 
các thiết bị tích điện thì chính các phụ huynh 
cũng cần từ bỏ thói quen mua, sử dụng thiết bị 
tích điện không bảo đảm chất lượng cho chính 
mình và con cái. Đặc biệt, phụ huynh không để 
con học theo những video tự chế liên quan đến 
thiết bị tích điện trên mạng xã hội. Mỗi người 
dân hãy là người tiêu dùng thông thái, không 
sử dụng thiết bị tích điện trôi nổi, để không gây 
hại cho mình cũng như con mình.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Nguồn tin: vietq.vn

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, 
bé trai cụt 3 ngón bàn tay trái do pin quạt tích 
điện phát nổ sống tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh). 
Khi đang nghịch pin của quạt tích điện thì pin 
bất ngờ phát nổ khiến em bị dập nát bàn tay 
trái, cụt các ngón 1, 2, 3.

Không chỉ quạt tích điện mà trong thực 

tế, thiết bị sạc điện như đèn pin, sạc dự phòng, 
vợt bắt muỗi… cũng có thể gây cháy, nổ. Tìm 
hiểu tại các chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ, bán 
hàng rong… cho thấy, rất dễ mua các sản phẩm 
tích điện trôi nổi, không nguồn gốc ngoài thị 
trường như quạt tích điện mini với giá 20.000-
100.000 đồng/chiếc; đèn pin, vợt bắt muỗi giá 
20.000 - 50.000 đồng/chiếc; sạc pin dự phòng 
giá 50.000 đồng/chiếc...

Thông tin rõ hơn về các thiết bị tích 
điện, PGS Lê Văn Doanh, Trưởng khoa Điện 
và Bảo dưỡng công nghiệp, Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa cho hay, nhiều quạt tích điện 
có kích thước, trọng lượng nhỏ, hẹp hơn quạt 
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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, 

CHẤT LƯỢNG THÁNG 10 NĂM 2020

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang được tiếp nhận 14 thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Chi cục đã được công bố theo Quyết định số 76/QĐ-TĐC 
ngày 12 tháng 8 năm 2020 về việc công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015. Trong đó, có 09 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. 
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành 

chính tại Bộ phận một cửa, đăng trên trang thông tin điện tử của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, website Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đối với các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 1.769 hồ sơ, trong đó có 1.688 hồ sơ trực tuyến 
(chiếm 95,42% trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết).

 Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%: 1.769 hồ sơ giải quyết/1.769 hồ sơ 
tiếp nhận. 

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai công tác 
khảo sát mức độ hài lòng của 93 cá nhân, tổ chức đánh giá đối với 
công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên máy 
tính bảng, đạt được 100% lượt đánh giá hài lòng khi 
khảo sát đánh giá đối với việc giải quyết thủ tục 
hành chính (93 lượt đánh giá hài lòng/93 
lượt khảo sát).
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QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chức, viên chức. 

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công 
vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

Theo đó, Nghị định quy định các hình thức kỷ luật như sau:
- Đối với cán bộ có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức; bãi 

nhiệm.
- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 5 hình thức xử lý kỷ luật gồm: Khiển 

trách; cảnh cáo; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.
- Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 4 hình thức xử lý kỷ luật gồm: 

Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; buộc thôi việc. 
Điểm mới trong Nghị định số 112/2020/NĐ-CP là hình thức kỷ luật hạ bậc lương được áp 

dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2020.
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VIỆT NAM ĐÃ XÂY DỰNG 

750 TIÊU CHUẨN,
 HƯỚNG TỚI THÚC ĐẨY 
TĂNG TRƯỞNG XANH

Việt Nam hiện có gần 13.000 tiêu chuẩn quốc gia và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia được xây dựng. Trong đó đã xây dựng được 750 tiêu chuẩn hướng tới thúc đẩy tăng 
trưởng xanh.

Đến nay, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã bao phủ gần như toàn bộ các hoạt động kinh tế – 
xã hội: từ các tiêu chuẩn cho sản phẩm hàng hóa cụ thể; tiêu chuẩn liên quan đến quá trình sản 
xuất; các tiêu chuẩn cho quá trình canh tác, trồng trọt; các tiêu chuẩn cho các sản phẩm hữu cơ; 
đến các nhóm tiêu chuẩn phục vụ cho việc thúc đẩy, xây dựng các đô thị thông minh… Tính đến 
thời điểm này, đã có tổng cộng gần 13.000 tiêu chuẩn quốc gia và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia được xây dựng. Trong đó, tỉ lệ hài hòa của tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam so với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực là gần 60%, theo đúng mục tiêu và tiến độ Thủ tướng Chính phủ đã 
đề ra.
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Nguồn tin:  http://tcvn.gov.vn

Tại hội thảo “Tiêu chuẩn thúc đẩy tăng trưởng xanh” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Bộ KHCN) tổ chức nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Tiêu chuẩn thế giới, ông Nguyễn 
Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng cho biết, thời 
gian vừa qua, Tổng cục đã nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tiễn từ việc xử lý loại chất thải rắn là tro 
xỉ của các nhà máy nhiệt điện. Tổng cục đã cùng Bộ Xây dựng và các Ban kỹ thuật khẩn trương 
nghiên cứu, đánh giá thử nghiệm để xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia – nền tảng kỹ thuật cho 
việc biến chất thải tro xỉ thành vật liệu làm đường. Đây là vấn đề không chỉ khiến doanh nghiệp 
quan tâm mà cả xã hội cũng rất quan tâm.

Định hướng phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng 
Linh cho hay, sẽ tiếp tục xem xét, rà soát các hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và nâng tỉ lệ hài hòa với 
tiêu chuẩn quốc tế lên thêm một nấc nữa, phấn đấu đạt 70% vào năm 2030. Tuy nhiên, mức độ 
hài hòa này sẽ được cân đối, tính toán cũng như có lộ trình phù hợp để làm sao vừa giúp doanh 
nghiệp vượt qua rào cản quốc tế, vừa giữ được các lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của 
Việt Nam.

Việc tập trung xây dựng các tiêu chuẩn mang tính chất thân thiện với môi trường bởi tiêu 
chuẩn “xanh” chính là lợi thế giúp cho các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam vượt qua rào cản mới 
của nước ngoài. Cụ thể, sẽ ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến các nguyên liệu, nhiên 
liệu mới thay thế cho nguồn nhiên liệu khoáng; năng lượng tái tạo; hiệu suất năng lượng cho các 
sản phẩm thiết bị sử dụng điện; tái sử dụng nước thải; tái chế chất thải; các sản phẩm có tính 
năng tiết kiệm nước; các công nghệ thân thiện với môi trường; bao bì phân hủy sinh học… Bên 
cạnh đó, còn xây dựng các tiêu chuẩn về ứng phó biến đổi khí hậu như tiêu chuẩn về định lượng 
và kiểm kê khí nhà kính cho các ngành công nghiệp, điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh 
thế hệ mới thay thế các môi chất lạnh cũ có chứa các chất làm suy giảm tầng ozone.

Gần đây, các phong trào về môi trường phát triển khá mạnh và nhiều doanh nghiệp đã 
hưởng ứng sử dụng các tiêu chuẩn “xanh”, trong đó có Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14000 về hệ thống 
quản lý môi trường – bộ tiêu chuẩn khá nổi tiếng trên thế giới và được phát triển rộng rãi ở Việt 
Nam. Theo số liệu của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế, Việt Nam đã có gần 1.500 doanh nghiệp 
triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường này.
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DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP 

NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM 

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 28/2020/
QĐ-TTg về danh mục phế liệu được 

phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 
sản xuất. Danh mục phế liệu được phép nhập 
khẩu từ nước ngoài gồm phế liệu sắt, thép, 
nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò 
cao, trong đó: 

- Phế liệu sắt, thép: Phế liệu và mảnh vụn 
của gang; phế liệu và mảnh vụn của thép hợp 
kim: bằng thép không gỉ; phế liệu và mảnh vụn 
của sắt hoặc thép tráng thiếc;...

- Phế liệu nhựa: Phế liệu và mẩu vụn của 
plastic (nhựa) từ Polyme Etylen (PE) dạng xốp, 
không cứng; phế liệu và mẩu vụn của plastic 
(nhựa) từ Polyme Etylen (PE): Loại khác; phế 

liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ Polyme 
Styren: Loại khác;...

- Phế liệu giấy: Giấy loại hoặc bìa loại thu 
hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy kaft hoặc bìa 
kaft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng; 
giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn 
thừa): Giấy hoặc bìa khác đã được làm chủ yếu 
bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã 
tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ;...

- Phế liệu thuỷ tinh: Thủy tinh vụn và 
thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh 
ở dạng khối.

- Phế liệu kim loại màu: Đồng phế liệu và 
mảnh vụn; Niken phế liệu và mảnh vụn; Nhôm 
phế liệu và mảnh vụn; Kẽm phế liệu và mảnh 
vụn; Thiếc phế liệu và mảnh vụn; Mangan phế 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

liệu và mảnh vụn.
- Phế liệu xỉ hạt lò cao: Xỉ hạt (xỉ cát) từ 

công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao 
gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện 
gang, sắt, thép).

Quy định về lộ trình đối với một số 
loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất đến hết ngày 
31/12/2021:

- Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu 
và vụn thừa): Loại khác, kể cả phế liệu và vụn 
thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00).

- Xỉ hạt (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt 
hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát 
từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) (mã HS 
2618.00.00).

Về điều khoản chuyển tiếp, các loại phế 
liệu được nhập khẩu từ nước ngoài theo Giấy 
xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy 
định của pháp luật được tiếp tục nhập khẩu 
đến hết hiệu lực của Giấy xác nhận

Quyết định này thay thế Quyết định 
số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 Thủ 
tướng Chính phủ về danh mục phế liệu được 
phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên 
liệu sản xuất. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 
15/11/2020.
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Tính đến tháng 9/2020, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) 
đã hỗ trợ về huấn luyện, đào tạo, 

hướng dẫn, kinh phí cho khoảng gần 6.200 
lượt doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản 
lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng; áp dụng TCVN, QCVN; chứng nhận sản 
phẩm hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng, áp dụng 
TCCS; tham gia giải thưởng Chất lượng quốc 
gia... với sự tham dự của gần 14.000 lượt 
đại biểu/ học viên. Tổng kinh phí thực hiện 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong giai 
đoạn 2017 đến 2020 dự kiến hơn 30 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) 
với kết quả nổi bật là trong giai đoạn 2015-
2020 đã có 23 doanh nghiệp tham gia và đạt 
GTCLQG đặc biệt là trong số đó có 02 doanh 
nghiệp đạt Giải thưởng Châu Á- Thái Bình 
Dương là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên 
Long và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, 

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

hình thành và nhân rộng các mô hình kiểu 
mẫu/ mô hình năng suất điển hình với kết quả 
tiêu biểu là Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí 
nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị điển 
hình áp dụng chuẩn mô hình 5S, Bệnh Viện 
Chợ Rẫy là đơn vị dịch vụ điển hình áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Việt là doanh ng-
hiệp vừa và nhỏ điển hình áp dụng mô hình 
Kaizen – 5S, Công ty TNHH MTV Phát triển 
Công viên Phần mềm Quang trung là doanh 
nghiệp khoa học và Công nghệ nghệ  đã áp 
dụng thành công ISO 27000.

Từ những kết quả đạt được sau khi 
thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục có những 
định hướng mục tiêu cụ thể cho hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng giai đoạn tiếp theo.

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 
NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

QUỐC GIA NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư Số 

04/2020/TT-BKHCN của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định về việc xác định 
tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ 
cao, dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và thẩm định 
hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng công nghệ 
cao, doanh nghiệp thành lập mới 
từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm 
công nghệ cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao

28/9/2020 15/11/2020

2
Thông tư Số 

88/2020/TT-BTC của 
Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 
số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 
9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 9 năm 2018  của Chính phủ 
quy định về hóa đơn điện tử khi bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ

30/10/2020 01/11/2020

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

3

Thông tư Số 
10/2020/TT-NHNN 

của Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 28/2015/TT-NHNN 
ngày 18/12/2015 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quy định về việc quản lý, sử dụng 
chữ ký số, chứng thư số và dịch 
vụ chứng thực chữ ký số của Ngân 
hàng Nhà nước

02/11/2020 01/01/2021

4

Thông tư Số 
32/2020/TT-BTTTT của 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Quy định danh mục dịch vụ viễn 
thông bắt buộc quản lý chất lượng

04/11/2020 15/12/2020

5

Thông tư Số 
33/2020/TT-BTTTT của 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT 
ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định về quản lý chất lượng dịch 
vụ viễn thông

04/11/2020 15/12/2020
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1
Vữa dán gạch; Vữa xây dựng; 
Vữa bê tông nhẹ; Sơn tường 
dạng nhũ tương (sơn lót)

Công ty Cổ phần Nam Việt 
Úc

120/7 Hẻm 249, Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

2 Sơn Alkyd 450 mL,800 mL, 3 L
Công ty TNHH AllyBuild 
Việt Nam

Phòng 2.28, Tầng 2, Cao ốc Kingston 
Residence, 223-223B Hoàng Văn Thụ, 
Phường 8, quận Phú Nhuận

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 15/10/2019 ĐẾN 16/11/2019)
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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 Sản xuất thương mại Sóng Hùng 137/19A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú

2 Hộ kinh doanh Trí Liễu 242/29 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8

II 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

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

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dây và Cáp điện 
Tài Trường Thành

192 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 4, phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân

2 Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Lucky Star 1702 – 1704 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận 
Bình Tân

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

IV Thép làm cốt bê tông – QCVN 7:2011/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Công nghiệp Thép Hợp Nhất 1/5N Đường số 18B, Khu phố 10, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân

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

V Dầu nhờn động cơ đốt trong – QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/
BKHCN

1 Công ty TNHH Hóa Dầu Đông Á Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1

2 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1
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DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THI HÀNH 
VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN 
PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN CẤM VŨ KHÍ 

HÓA HỌC
Theo tin cảnh báo 

số G/TBT/N/CZE/251 
ngày 9/9/2020, Cộng 
hòa Séc thông báo 
Dự thảo Nghị định thi 
hành về việc thực hiện 
một số biện pháp liên 
quan đến cấm vũ khí 
hóa học.

Dự thảo luật 
không có bất kỳ tham 
chiếu nào đến các tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc 
gia, tài liệu kỹ thuật 
hoặc tiêu chuẩn công 
ty, các tiêu chuẩn châu 
Âu, tiêu chuẩn hài hòa, 
các tiêu chuẩn hoặc 
khuyến nghị quốc tế.

Từ quan điểm nội dung, dự thảo đưa ra 
một số lượng sửa đổi hạn chế liên quan, đặc 
biệt, một phần mở rộng nhỏ về phạm vi cơ sở 
mà các chất trong Bảng 1 có thể được xử lý, xóa 

bỏ các lịch trình (được liệt kê trực tiếp trong 
Công ước và được áp dụng trực tiếp) và các 
sửa đổi đối với việc lưu trữ hồ sơ của các chất 
đã được lên lịch với trọng tâm nhiều hơn vào 

dạng kỹ thuật 
số. Tuy nhiên, 
từ quan điểm 
chính thức, 
đây là bản 
sửa đổi toàn 
diện của Nghị 
định thi hành 
cần thiết bởi 
sự thay đổi 
thuật ngữ để 
xác định các 
chất theo lịch 
trình và nhu 
cầu hiện đại 
hóa văn bản 
phù hợp với 
xu hướng lập 

pháp và kỹ thuật hiện nay.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ 
cuộc sống, sức khoẻ động, thực vật; Bảo vệ môi 
trường. 

THÔNG BÁO TỪ WTO
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DỰ THẢO QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VẬN HÀNH VÀ TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VỀ SẢN 
XUẤT HỮU CƠ

THÔNG BÁO TỪ WTO

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/746 ngày 18/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo 
về Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện 
Châu Âu và Hội đồng liên quan đến các yêu cầu đối với nhóm người vận hành và mô hình chứng 
chỉ chứng nhận tuân 
thủ các quy tắc về sản 
xuất hữu cơ.

Do đại dịch 
COVID-19, đề xuất hiện 
tại về Quy chế của Nghị 
viện và Hội đồng Châu 
Âu sửa đổi Quy chế 
(EU) 2018/848 về sản 
xuất hữu cơ sẽ hạn chế 
một năm kể từ ngày áp 
dụng Quy định (EU) 
2018 /848 về sản xuất 
hữu cơ. Sau khi được 
thông qua, thay vì bắt 
đầu áp dụng vào ngày 1 
tháng 1 năm 2021, Quy định (EU) 2018/848 sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 đặt ra thách thức chưa từng có đối với các quốc gia 
Thành viên EU và nhà điều hành hữu cơ ở EU và ở các nước thứ ba; hiện tại, ưu tiên chính của các 
nhà khai thác hữu cơ là tìm giải pháp cho các vấn đề do đại dịch gây ra về sản xuất, kiểm soát và 
thương mại. Những trường hợp bất thường đó có tác động tiêu cực đến việc chuẩn bị của các nhà 
điều hành hữu cơ ở EU và ở các nước thứ ba để thực hiện Quy định (EU) 2018/848 trước ngày 1 
tháng 1 năm 2021. 
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XÂY DỰNG LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI NHÃN HỮU CƠ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP 
HOA KỲ

THÔNG BÁO TỪ WTO

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1637 ngày 10/8/2020, Hoa Kỳ thông báo Chương 
trình hữu cơ quốc gia; Tăng cường thực thi hữu cơ.

Các sửa đổi được đề xuất nhằm bảo vệ tính toàn vẹn trong chuỗi cung ứng hữu cơ, xây 
dựng lòng tin của người tiêu dùng và ngành công nghiệp đối với nhãn hữu cơ của USDA bằng cách 
tăng cường hệ thống kiểm soát hữu cơ, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc từ trang trại đến 
thị trường và thực thi mạnh mẽ các quy định hữu cơ của USDA.

Các chủ đề được đề cập trong quy tắc đề xuất này bao gồm: Khả năng áp dụng quy định và 
miễn trừ chứng nhận hữu cơ; Chứng nhận nhập khẩu thuộc Chương trình Hữu cơ Quốc gia; lưu 
trữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chứng nhận trình độ và đào tạo nhân viên đại lý; các 
chứng chỉ hợp chuẩn về hoạt động hữu cơ; kiểm tra tại chỗ không báo trước đối với các hoạt động 
được chứng nhận; giám sát các hoạt động chứng nhận; hệ thống đánh giá sự phù hợp của nước 
ngoài; chứng nhận hoạt động của nhóm người trồng; ghi nhãn cho các container không bán lẻ; 
yêu cầu cập nhật hàng năm cho các hoạt động được chứng nhận; các quy trình tuân thủ và kháng 
nghị; tính toán hàm lượng hữu cơ của các sản phẩm đa thành phần.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng về nhãn mác; phòng 
chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.
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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


