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6. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 
01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức.

7. Giới thiệu các văn bản quản lý chất 
lượng mũ bảo hiểm và phổ biến TCVN 
5756:2017 về mũ bảo hiểm cho người đi 
mô tô, xe máy. 

8. Thêm nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ 
phát triển bền vững.

9. “Diễn đàn Chất lượng Quốc gia” Hỗ trợ 
doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế 
và khu vực.

10. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật 
mới.

11. Danh sách doanh nghiệp công bố hợp 
chuẩn/hợp quy và doanh nghiệp hủy bỏ/
đình chỉ/khôi phục.

12. Thông báo từ WTO.

1. Tình hình kiểm tra việc xây dựng, áp 
dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 
chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2017.

2. Hội nghị quốc tế về thành phố thông 
minh 2017.

3. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 
01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

4. Tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt 
buộc đội mũ bảo hiểm trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh.

5. Góp ý thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật về dầu nhờn động cơ. 
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Ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân 
Thành phố đã ban hành Quyết 
định số 2487/QĐ-UBND về Phê 

duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, 
áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2017 và Quyết định số 2488/
QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm 
tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 
tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra do 
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở 
Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra các 
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
Thành phố là 64 đơn vị (bao gồm kiểm tra 
thực tế tại trụ sở cơ quan là 32 đơn vị, theo 
chế độ báo cáo là 33 đơn vị). Đến thời điểm 
này, Đoàn kiểm tra đã hoàn tất việc kiểm 
tra thực tế tại trụ sở cơ quan là 32 đơn vị, 
theo chế độ báo cáo là 33 đơn vị. Kết quả 
kiểm tra cho thấy đa số các cơ quan hành 
chính nhà nước thực hiện tốt việc xây dựng, 

TÌNH HÌNH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, 
ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) THEO TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 CỦA 
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

Nguồn tin: Phòng Phát triển Năng suất 
- Chi cục TCĐLCL.

áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
và hiện đang trong quá trình duy trì và mở 
rộng HTQLCL. Tuy nhiên do sự thay đổi 
của văn bản quy phạm pháp luật, việc ISO 
hóa các thủ tục hành chính phụ thuộc vào 
bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt nên việc mở rộng 
HTQLCL còn chậm. 

Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn 
vị được kiểm tra thực hiện các hành động 
khắc phục, các điểm lưu ý (theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008) được phát 
hiện qua đợt kiểm tra này và báo cáo tình 
hình thực hiện về Sở Khoa học và Công 
nghệ kèm theo hồ sơ chứng minh.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Sở 
Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo 
tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL 
theo TCVN ISO 9001:2008 trình Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân Thành 
phố theo quy định.
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 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 
VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2017

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tổ chức
- Chi cục TCĐLCL.

Ngày 25/10/2017 Văn phòng Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở 
Thông tin và Truyền thông phối hợp 

với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT 
Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội nghị quốc 
tế về thành phố thông minh 2017 (Smart City) 
tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, Số 88, Đồng 
Khởi, Quận 1, phường Bến Nghé, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Hội nghị tổ chức nhằm mục đích chia sẻ 
tầm nhìn, chiến lược và kinh nghiệm xây dựng 
đô thị thông minh, đưa ra những chiến lược, 
giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô 
thị thông minh dựa trên nền tảng công nghệ mới 
như IoT, Big Data, AI, AR... Hội nghị với sự 
tham dự của hơn 550 đại biểu là đại diện của 
Chính phủ, các Bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh 
thành phố và đại diện các doanh nghiệp chủ 
chốt trong các ngành điện, nước, giao thông, 
môi trường, tài chính, y tế…. Hội nghị cũng có 
sự tham dự của nhiều đoàn khách quốc tế đến 
từ Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, 
Nhật Bản… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình 
bày một loạt những giải pháp cho việc xây 
dựng và phát triển Smart City như: Khung tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN cho đô thị thông minh, 

phát triển bền vững của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, chỉ số đánh giá thành 
phố thông minh của Tổ chức Công nghiệp 
Điện toán châu Á - châu Đại dương ASOCIO, 
giải pháp Chính phủ số của Công ty hệ thống 
thông tin FPT, nền tảng công nghệ mới IoT 
của Hewlett Packard Enterprise Việt Nam, giải 
pháp Microsoft Aware và nền tảng Internet 
vạn vật của Cisco. Các đại biểu đã được nghe 
kinh nghiệm triển khai Smart City của đại diện 
Singapore, Đài Bắc và Công viên phần mềm 
Quang Trung – một mô hình thành phố nhỏ 
trong lòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị còn trao đổi thảo luận về các 
chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển các 
thành phố thông minh tại Việt Nam đồng thời 
đưa ra những giải pháp giúp xây dựng, phát 
triển đô thị thông minh cho Thành phố Hồ Chí 
Minh và các thành phố khác của cả nước, giúp 
giải quyết các vấn đề cấp thiết đang được các 
thành phố quan tâm như quản lý giao thông, đô 
thị, an ninh trật tự, môi trường… phục vụ cho 
đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội, 
góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh 
vượng.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01:2017/BCT VỀ MỨC GIỚI HẠN 
HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ 

THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Ngày 23/10/2017, Bộ Công 
Thương ban hành Thông tư 
số 21/2017/TT-BCT ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 
01:2017/BCT về mức giới hạn hàm 
lượng formaldehyt và amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may. Theo đó:

- Mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyt trong sản phẩm dệt may 
không được vượt quá các giá trị sau:

+ 30 mg/kg với sản phẩm dành 
cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;

+ 75 mg/kg với sản phẩm tiếp 
xúc trực tiếp với da;

+ 300 mg/kg cho sản phẩm không 
tiếp xúc trực tiếp với da.

- Mức giới hạn về hàm lượng 
amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm 
azo không vượt quá 30 mg/kg.

- Các sản phẩm, hàng hóa trước 
khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt 
Nam phải được công bố hợp quy, theo 
một trong các hình thức:

+  Tự công bố hợp quy dựa trên 
kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.

+  Công bố hợp quy dựa trên kết 
quả chứng nhận/giám định của tổ chức 
chứng nhận/ giám định đã được chỉ định.

Quý bạn đọc xem thông tin chi 
tiết tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
QCVN 01:2017/BCT.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
Chất lượng - Chi cục TCĐLCL.
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Thực hiện chỉ đạo của 
Ủy ban An toàn giao 
thông Quốc gia, ngày 

25/9/2017, Ban An toàn giao 
thông Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành Kế hoạch số 367/
KH-BATGT về việc tổng kết 10 
năm thực hiện quy định bắt buộc 
đội mũ bảo hiểm đối với người đi 
mô tô, xe gắn máy trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình tổng kết nhằm mục đích 
đánh giá toàn diện kết quả đạt được, những 
tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau 
10 năm triển khai quy định bắt buộc đội mũ 
bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn 
máy trên địa bàn Thành phố. Rà soát, đánh 
giá quá trình xây dựng và thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu 
chuẩn liên quan đến sản xuất, kinh doanh và 
sử dụng mũ bảo hiểm đối với người tham gia 
giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp 
điện. Định hướng những nhiệm vụ cần tiếp 
tục thực hiện để nâng cao hơn nữa kết quả và 
hiệu quả của quy định pháp luật về bắt buộc 
đội mũ bảo hiểm nhằm góp phần kéo giảm 
thiệt hại do tai nạn giao thông đối với người 
tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy 
và xe đạp điện.

Ban An toàn giao thông Thành phố đã 
yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, 

Ủy ban nhân dân - Ban An toàn giao thông 
các quận huyện có kế hoạch tổ chức các 
hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện quy 
định người đi mô tô, xe máy trên tất cả 
các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo 
hiểm; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, điều 
kiện thực tế của địa phương, các đơn vị báo 
cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện 
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối 
với người đi xe mô tô, xe gắn máy. Đồng 
thời đề nghị các sở, ngành, quận, huyện 
xét chọn và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 
nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các 
tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện 
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2007 - 2017) 
dự kiến tổ chức vào ngày 10/11/2017.

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUY ĐỊNH BẮT BUỘC 
ĐỘI MŨ BẢO HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra
- Chi cục TCĐLCL.
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GÓP Ý THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
VỀ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ

Thị trường dầu nhờn Việt Nam hiện có rất nhiều loại và thương hiệu. Tuy nhiên, hiện 
nay chưa có TCVN hoàn chỉnh về yêu cầu kỹ thuật của dầu nhờn cho động cơ, việc 
kiểm soát chất lượng chủ yếu thông qua các TCVN về phương pháp thử và các tiêu 

chuẩn cơ sở do nhà sản xuất công bố.
Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật về dầu nhờn động cơ.

Dự thảo Thông tư đã được gửi cho các cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu và góp ý.

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP 
NGÀY 01/9/2017 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức; thay thế cho Nghị định số 
18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính 
phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Nghị 
định số 101/2017/NĐ-CP có một số điểm mới 
như sau:

1. Phân định rõ hình thức đào tạo và 
hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức; qua 
đó, quy định cụ thể về từng yêu cầu, điều 
kiện, đối tượng, nội dung, hình thức đào tạo 
và bồi dưỡng tại hai chương khác nhau (quy 
định về đào tạo tại Chương II và về bồi dưỡng 
tại Chương III của Nghị định).

2. Về điều kiện đào tạo
Cán bộ, công chức phải đáp ứng điều 

kiện: Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở 
lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên 
tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi 
tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại 
học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành 
chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất 

gấp 2 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào 
tạo phù hợp với vị trí việc làm.

3.  Quy định cụ thể về chi phí đền bù, 
cách tính chi phí đền bù, quy trình, thủ tục xét 
đền bù; trả và thu hồi đền bù đối với trường 
hợp  cán bộ, công chức, viên chức được cử 
đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng 
nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của 
cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, 
viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn 
phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong 
thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo 
cấp văn bằng tốt nghiệp; đã hoàn thành và 
được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng 
bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian đã 
cam kết.

4. Quy định rõ về hình thức, nội dung, 
chương trình, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, 
công chức; bổ sung một số nội dung bồi dưỡng 
mới và quy định các hình thức bồi dưỡng.

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu 
lực thi hành từ ngày 21/10/2017.

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tổ chức
- Chi cục TCĐLCL.
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GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MŨ BẢO HIỂM VÀ 
PHỔ BIẾN TCVN 5756:2017 VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

Ngày 25/10/2017, Hội thảo giới thiệu các 
văn bản quản lý chất lượng mũ bảo hiểm 
và phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

5756:2017 về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam (VINASTAS) chủ trì thực hiện 
phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt 
Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Nội dung chính của hội thảo gồm: 
- Giới thiệu nội dung TCVN 5756:2017 

về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
- Trao đổi về các yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử nghiệm quy định trong TCVN 
5756:2017.

- Giới thiệu nội dung dự thảo đề nghị soát 
sét QCVN 2:2008/BKHCN.

- Trao đổi, thảo luận về biện pháp áp dụng 
TCVN 5756:2017.

Theo ông Nguyễn Duy Trinh - Viện Tiêu 
chuẩn chất lượng Việt Nam cho biết Tiêu chuẩn 
TCVN 5756:2017 thay thế cho Tiêu chuẩn TCVN 
5756:2001 và Tiêu chuẩn TCVN 6979:2001 có 
những điểm mới bổ sung như:

- Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn 
5756:2017 áp dụng cho các loại mũ bảo hiểm 

dùng cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe 
máy điện và các loại xe tương tự khi tham gia giao 
thông, bao gồm cả người điều khiển xe và người 
đi cùng trên xe. Tiêu chuẩn này không áp dụng 
đối với các loại mũ chuyên dụng dùng cho môn 
thể thao đua xe hoặc các loại phương tiện khác.

- Mũ bảo hiểm được phân thành 4 loại: 
mũ che nửa đầu và ba phần tư đầu, mũ che cả 
đầu và tai, mũ che cả đầu, tai và hàm và có 9 cỡ 
dạng đầu.

- Phần yêu cầu kỹ thuật có thêm phần thử 
ổn định và có quy định về kính bảo vệ có màu, 
đồng thời yêu cầu về thử nghiệm độ bền va đập 
và hấp thu xung động trong Tiêu chuẩn 5756: 
2017 có sự thay đổi là bỏ phần quy định về độc 
tố cho phù hợp với quốc tế. 

- Ngoài ra, điều kiện thuần hóa mẫu khi 
thử nghiệm có thêm phần nhiệt độ thấp (-10°C) 
để hạn chế dùng nhựa tái sinh. Thông số khi thử 
nghiệm va đập và hấp thu xung động có yêu cầu 
sát với thực tế so với tiêu chuẩn cũ. Cụ thể mũ 
che nửa đầu và ba phần tư đầu chỉ thử một lần, 
riêng 2 loại mũ còn lại phải thử hai lần.

- Tiêu chuẩn còn kết hợp cho cỡ mũ nhỏ 
cho trẻ em và cỡ mũ lớn cho người lớn và được 
phân loại thành bốn loại nhưng hai nhóm, chủ 
yếu áp dụng cho loại xe có dung tích xi lanh 
khác nhau, vận tốc xe chạy khác nhau; có yêu 
cầu kỹ thuật sát với thực tế hơn.

Theo ông Đinh Văn Trữ - Phó Chủ nhiệm 
Câu lạc bộ Mũ bảo hiểm Thành phố Hồ Chí 
Minh, Tiêu chuẩn 5756: 2017 có tham khảo thêm 
tiêu chuẩn về mũ bảo hiểm phổ biến là Nhật bản 
JIS T 8133:2007 và cập nhật, hài hòa tương đối 
với các tiêu chuẩn nước ngoài khác.

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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THÊM NHIỀU DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chương trình Phát triển doanh nghiệp 
bền vững (SCORE) đã hỗ trợ cho trên 
140 doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực 

chế biến gỗ, cơ khí và dệt may với nhiều kết quả 
tích cực. Chương trình sẽ mở rộng đối tượng hỗ 
trợ sang nhiều lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Đây là thông tin được đưa ra tại diễn đàn 
“Nâng cao năng suất - tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu” diễn ra ngày 27/10 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí 
Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) tổ chức. Diễn đàn nhằm 
chia sẻ thêm các thông tin, góc nhìn về cơ hội và 
thách thức đối với các DN nhỏ và vừa của Việt 
Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo nhận định của ông Brian Mtonya, 
Chuyên gia kinh tế cấp cao Ngân hàng Thế giới, 
trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, với sự 
phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc 
biệt việc thế giới đang bước vào cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, cùng với sự thay đổi về 
chính sách tiền lương gần đây, việc cạnh tranh 
thông qua ưu thế về nguồn lao động dồi dào với 
chi phí thấp không còn được coi là ưu thế của 
DN Việt Nam.

Thay vào đó, ông cho rằng, năng suất lao 
động, chất lượng sản phẩm đóng vai trò quyết 
định tới khả năng cạnh tranh của DN. Đặc biệt, 
đối với các DN vừa và nhỏ (SMEs). Việc tham 
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi mỗi 
DN không ngừng tìm kiếm các giải pháp phù 
hợp nhằm tiết kiệm chi phí, cải tiến sản xuất, 

nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh hạn 
chế nhiều về nguồn lực công nghệ, tài chính và 
nguồn nhân lực.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI 
cho biết, trong chiến lược nâng cao năng lực 
cho DN Việt để tham gia tích cực và có hiệu 
quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc trang bị 
các điều kiện cần thiết giúp DN giữ vững được 
thị trường trong nước cũng như tham gia thành 
công vào thị trường xuất khẩu được Chính phủ, 
các Bộ ban, ngành, các hiệp hội và bản thân các 
DN ưu tiên chú trọng đầu tư.

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ về mặt kỹ 
thuật của ILO, từ năm 2011, VCCI-HCM đã 
phối hợp với Dự án SCORE của ILO triển khai 
các chương trình đào tạo, tư vấn giúp cho DN 
nhỏ và vừa trong ngành chế biến gỗ tại các tỉnh 
Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Long An và 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho 
trên 140 DN trong lĩnh vực chế biến gỗ, gần 30 
DN cơ khí và dệt may với nhiều kết quả tích cực 
như: 91% DN tham gia tiết kiệm được chi phí 
sản xuất; 61% DN áp dụng được phương pháp 
cải thiện giao tiếp tại nơi làm việc; giảm 29% lỗi 
trên dây chuyền sản xuất; giảm 42 % tỉ lệ thôi 
việc của nhân viên. Bên cạnh đó, chương trình 
cũng giúp nâng cao hơn nữa vai trò của các hiệp 
hội DN tại địa phương.

Với những thành quả đang khích lệ đó, 
lãnh đạo VCCI cho biết, chiến lược phát triển 
trong giai đoạn tiếp theo của chương trình 
SCORE là mở rộng đối tượng hỗ trợ sang nhiều 
lĩnh vực sản xuất khác như công nghiệp phụ 
trợ, may mặc, da giày, chế biến thực phẩm, 
điện-điện tử… thông qua việc áp dụng phương 
pháp và kinh nghiệm đào tạo SCORE đã được 
phát triển và cải tiến trong giai đoạn 2011-2017.

Nhân dịp này, một cuộc triển lãm về 
thành quả cải tiến mà các DN nhỏ và vừa đã đạt 
được khi tham gia áp dụng chương trình đào tạo 
SCORE cũng được tổ chức nhằm chia sẻ những 
kinh nghiệm và thực hành tốt của chương trình 
đến rộng rãi cộng đồng DN.

Nguồn tin: http://baochinhphu.vn. 
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nghiệp nhỏ và vừa ASEAN;
- Các tham luận của một số doanh 

nghiệp;
- Trao đổi, thảo luận.
Qua Diễn đàn, người tham dự nắm 

được các kiến thức về hạ tầng chất lượng, một 
số thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, về hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại của EU, ASE-
AN và Việt Nam.

Diễn đàn cũng nêu được thực trạng, 
yêu cầu và khả năng của Việt Nam tham gia 
sân chơi với ASEAN, EU - hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực.

Các chuyên gia có uy tín quốc tế, các 
chuyên gia quản lý, chuyên gia tư vấn của 
Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa 
ra các nhận xét, khuyến nghị , các ví dụ thực 
tế, các giải đáp cụ thể làm bài học kinh ng-
hiệm cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia 
hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Các doanh nghiệp tham dự cũng trao 
đổi về những vấn đề doanh nghiệp quan tâm 
trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng.

Ngày 03/11/2017, tại Trung 
tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3, 
Diễn đàn Chất lượng Quốc 

gia - Chủ đề Hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam hội nhập quốc tế và khu vực do 
Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Viện 
Vật lý kỹ thuật Cộng hòa Liên bang 
Đức - PTB tổ chức.

Diễn đàn có sự tham gia của Đại diện 
Tổng cục TCĐLCL, các diễn giả quốc tế và các 
diễn giả trong nước giàu kinh nghiệm, các cơ 
quan quản lý và các doanh nghiệp quan tâm.

Diễn đàn nhằm tăng cường sự hiểu biết 
của khối nhà nước và tư nhân, đặc biệt là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ về vai trò của hạ tầng 
chất lượng quốc gia bao gồm tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, đo lường và đánh giá sự phù 
hợp; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong ASEAN, các công cụ hỗ trợ thương 
mại, giúp doanh nghiệp hội nhập hiệu quả vào 
nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Các tham luận tại Diễn đàn bao gồm:
- Giới thiệu về hạ tầng Chất lượng 

Quốc gia và tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình 
đánh giá sự phù hợp;

- Các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau - 
MRA’s khu vực EU và ASEAN, lợi ích đối với 
các doanh nghiệp;

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(TBT) và quy định TBT tại các thị trường xuất 
khẩu trọng điểm của Việt Nam;

- Hạ tầng Chất lượng Quốc gia Việt 
Nam;

- Vai trò của Ủy ban điều phối doanh 
Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

“DIỄN ĐÀN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA” 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

21/2017/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt 
may - QCVN: 01/2017/BCT.

23/10/2017 01/5/2018

2

Thông tư số 
18/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tương thích điện từ đối với 
thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng 
- QCVN 112:2017/BTTTT.

11/9/2017 01/7/2018

3

Thông tư số 
24/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 
E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến - QCVN 
110:2017/BTTTT.

17/10/2017 01/7/2018

4

Thông tư số 
25/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động 
E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến. - 
QCVN 111:2017/BTTTT.

17/10/2017 01/7/2018

5

Thông tư số 
26/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tương thích điện tử đối với thiết bị 
DECT - QCVN 113:2017/BTTTT.

17/10/2017 01/7/2018

6

Thông tư số 
31/2017/TT-BGTVT của 

Bộ Giao thông vận tải

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về kính an toàn của xe ô tô - QCVN 
32:2017/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về lốp hơi dùng cho ô tô - QCVN 34:2017/
BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc 
tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của 
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - 
QCVN 35:2017/BGTVT.

22/9/2017 01/4/2018

7

Thông tư số 
32/2017/TT-BGTVT của 

Bộ Giao thông vận tải

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao 
thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, 
khai thác trên biển - QCVN 67:2017/BGTVT.

26/9/2017 01/4/2018

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Quạt điện
Công ty TNHH Tân Tiến 
Senko

Lô số 47-49, KCN Tân Tạo, đường số 2, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân

CÔNG BỐ HỢP QUY

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

1 Cơ sở Sản xuất Mũ bảo hiểm Minh Thảo C6/3T, Ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

2 Công ty TNHH SX TM Sóng Hùng
137/19A Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú

3 Công ty TNHH An Thịnh An
17/2/35 Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hoà 
B, quận Bình Tân

4 Công ty TNHH TM DV SX Kim Tú 183/36 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10

5
Công ty TNHH SX TM Nhựa Chí Thành 
V.N

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1
Công ty TNHH MTV TM Xây dựng 
Hoàng Thu

236/61 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8

2 Công ty Cổ phần TM GOLDENKIDS
Phòng 805, Tòa nhà Citilight, số 45, Phường 
ĐaKao, Quận 1

3 Công ty TNHH SX & TM Gấu con Đức Mai C5/145B Ấp 3, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

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

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 
TẠI CHI CỤC (TỪ 16/10/2017 ĐẾN 15/11/2017)
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ 
ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (TỪ 16/10/2017 ĐẾN 15/11/2017)

Stt Yêu cầu 
thông báo Tên doanh nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, 

kiểu, loại
Nhãn 
hiệu

1

Đình chỉ hiệu lực 
kết quả tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp 
quy từ 14/11/2017

Cơ sở Trung Lệ 
164A Tùng Thiện 
Vương, Phường 11, 
Quận 8

Cờ tướng, 
Cờ vua, 
Cờ Cá ngựa, 
Cờ Vây, 
Đôminô, 
Cờ Tân phú 
ông

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

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

1 Công ty TNHH Tân Tiến Senko
Lô số 47-49 KCN Tân Tạo, đường số 2, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân

2
Công ty TNHH MTV SX TM DV Hành 
Sanh

298/17-19 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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Stt Thông báo số Quốc gia Ngày
 phát hành Hạn góp ý Sản phẩm có liên quan

1 G/TBT/N/IND/ 64 Ấn độ 06/11/2017 05/01/2018 Bao bì sử dụng để đóng gói           
sản phẩm thực.

2 G/TBT/N/BRA 
/756 Brazil 08/11/2017 07/01/2018 Các thiết bị y tế.

3 G/TBT/N/UGA 
/781 Uganda 09/11/2017 08/01/2018 Thiết bị chơi game.

4 G/TBT/N/ARG 
/193/Add.4 WArgentina 13/11/2017 12/01/2018 Xe cơ giới.

5 G/TBT/N/ARG 
/325/Add.1 Đài Loan 13/11/2017 12/01/2018 Các sản phẩm thực phẩm             

đóng gói sẵn.

6 G/TBT/N/ITA /31 Ý 13/11/2017 12/01/2018
Dịch vụ truy cập Internet; phần 
mềm và nội dung kỹ thuật số. 
Thiết bị đầu cuối truyền thông.

7 G/TBT/N/USA 
/1284/Add.2 Mỹ 13/11/2017 12/01/2018 Động cơ ngoài.

8 G/TBT/N/USA 
/1304/Add.1 Mỹ 13/11/2017 12/01/2018 Vật liệu phóng xạ.

9 G/TBT/N/USA 
/1305/Add.1 Mỹ 13/11/2017 12/01/2018 Xe buýt trường học.

10 G/TBT/N/USA 
/1315 Mỹ 13/11/2017 12/01/2018

Đồ chơi và các sản phẩm 
chăm sóc trẻ em có chứa chất 
phthalates.

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO
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ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ 
TBT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (+028) 39.300.972 
         Fax: (+028) 39.307.206 

 
 
 
Website: http://tbthcm.org.vn 
Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn 

 


