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1. Tiêu chuẩn tạo lập sân chơi
bình đẳng (Standards Level
The Playing Field).

Trong soá naøy: 

BAÛN TIN TBT-HCM
HAØNG RAØO KYÕ THUAÄT TRONG THÖÔNG MAÏI

Technical Barriers to Trade (TBT)
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

CHI CUÏC TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG Số 16 
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2. Xác định sai số của kết quả
phép đo lượng hàng hóa tiêu
dùng thông thường trong
thương mại bán lẻ.
3. Quản lý chất lượng xe đạp
điện.
4. Kết quả kiểm tra chất lượng
thiết bị điện, điện tử lưu thông
trên thị trường.
5. Nội dung khóa đào tạo
Kiểm tra hoạt động xây dựng,
áp dụng, duy trì và cải tiến hệ
thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2008 tại cơ
quan hành chính nhà nước. 
6. Một số văn bản quy phạm
pháp luật mới ban hành.
7. Danh sách tổ chức ĐGSPH
được chỉ định thực hiện việc
thử nghiệm, giám định, chứng
nhận về EMC và các mục đích
tương tự phù hợp QCVN
9:2012/BKHCN (Cập nhật đến
ngày 19/9/2014).
8. Danh sách tổ chức chứng
nhận mới đã đăng ký lĩnh vực
hoạt động chứng nhận tại TT 
08/2009/TT-BKHCN và TT
10/2011/TT-BKHCN (Cập
nhật đến ngày 19/9/2014).
9. Danh sách doanh nghiệp
công bố hợp chuẩn/ hợp quy
tại Chi cục (22/8/2014 -
19/9/2014).
10. Danh sách doanh nghiệp
bị hủy bỏ/ đình chỉ/ khôi phục
thông báo tiếp nhận hồ sơ
công bố hợp quy (22/8/2014 –
19/9/2014)

TIEÂU CHUAÅN TAÏO LAÄP SAÂN CHÔI BÌNH ÑAÚNG

(STANDARDS LEVEL THE PLAYING FIELD)

Nguoàn tin: TBT-HCM
11. Thông báo từ WTO

     Ngày 14/10/1946, tại Luân Đôn, đại diện của 25 quốc gia đã họp, nhất
trí thành lập Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Tổ chức ISO chính
thức hoạt động từ năm 1947 với mục tiêu được xác định trong tuyên bố
ngày 23/2/1947 là “Thúc đẩy sự phối hợp và liên kết quốc tế trong lĩnh
vực tiêu chuẩn công nghiệp”. Năm 1970, theo sáng kiến của Chủ tịch ISO
- Ngài Faruk Sunter, tổ chức ISO đã quyết định chọn ngày 14/10 làm
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Đây là ngày hội truyền thống của những người
làm công tác tiêu chuẩn trên toàn cầu. Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hóa
hàng đầu thế giới là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ
thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đều
thống nhất đưa ra một Thông điệp với những chủ đề khác nhau cho Ngày
Tiêu chuẩn Thế giới. 

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay,
với biểu tượng con xúc sắc có 6 mặt
như nhau, thông điệp năm nay nhấn
mạnh vai trò của tiêu chuẩn mang
đến các cơ hội và lợi thế ngang bằng
cho cả người tiêu dùng lẫn nhà sản
xuất, qua đó nêu bật những đóng góp
của tiêu chuẩn trong việc góp phần
thúc đẩy thương mại, vượt qua những
rào cản do chính con người tạo ra,
từ đó tạo một sân chơi bình đẳng.

           “Tiêu chuẩn tạo lập sân chơi bình đẳng” được chọn là Thông điệp của

     Hơn 50 năm qua, hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt
Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.
Hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã và đang trở thành công cụ
hữu hiệu đắc lực góp phần phục vụ yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
và sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn
 nữa việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở làm
   nền tảng cho sản xuất, kinh doanh nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các
     doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Việt Nam. 

Standards Level The Playing Field



Số 16 (Tháng 10/2014)

XAÙC ÑÒNH SAI SOÁ CUÛA KEÁT QUAÛ PHEÙP ÑO LÖÔÏNG HAØNG HOAÙ

TIEÂU DUØNG THOÂNG THÖÔØNG TRONG THÖÔNG MAÏI BAÙN LEÛ

Nguoàn tin: Phoøng Quaûn lyù Ño löôøng Chaát löôïng - Chi cuïc TCÑLCL



QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG XE ÑAÏP ÑIEÄN

Số 16 (Tháng 10/2014)

KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG THIEÁT BÒ ÑIEÄN, ÑIEÄN TÖÛ

LÖU THOÂNG TREÂN THÒ TRÖÔØNG

Nguoàn tin: Phoøng Keá hoaïch Toå chöùc - Chi cuïc TCÑLCL

Nguoàn tin: Phoøng Kieåm tra - Chi cuïc TCÑLCL



Số 16 (Tháng 10/2014)

Noäi Dung Khoaù Ñaøo Taïo "Kieåm tra hoaït ñoäng xaây döïng, aùp duïng,

duy trì vaø caûi tieán Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo

Tieâu chuaån quoác gia TCVN ISO 9001:2008

taïi cô quan haønh chính nhaø nöôùc"



Nguoàn tin: Phoøng Phaùt trieån Naêng suaát - Chi cuïc TCÑLCL

Số 16 (Tháng 10/2014)

MOÄT SOÁ VAÊN BAÛN QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT MÔÙI BAN HAØNH

Nguoàn tin: 



DANH SAÙCH TOÅ CHÖÙC ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ PHUØ HÔÏP ÑÖÔÏC CHÆ ÑÒNH THÖÏC HIEÄN VIEÄC THÖÛ

NGHIEÄM/GIAÙM ÑÒNH/CHÖÙNG NHAÄN VEÀ TÖÔNG THÍCH ÑIEÄN TÖØ ÑOÁI VÔÙI THIEÁT BÒ

ÑIEÄN VAØ ÑIEÄN TÖÛ GIA DUÏNG VAØ CAÙC MUÏC ÑÍCH TÖÔNG TÖÏ PHUØ HÔÏP QUY CHUAÅN

KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA QCVN 9:2012/BKHCN

(CAÄP NHAÄT ÑEÁN NGAØY 19/9/2014)

DANH SAÙCH TOÅ CHÖÙC CHÖÙNG NHAÄN MÔÙI ÑAÕ ÑAÊNG KYÙ LÓNH VÖÏC

HOAÏT ÑOÄNG CHÖÙNG NHAÄN THEO QUY ÑÒNH TAÏI THOÂNG TÖ SOÁ 08/2009/TT-BKHCN

NGAØY 08/4/2009 VAØ THOÂNG TÖ SOÁ 10/2011/TT-BKHCN NGAØY 30/6/2011 CUÛA BOÄ KHOA

HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ (CAÄP NHAÄT ÑEÁN NGAØY 19/9/2014)

Nguoàn tin: - Toång cuïc TCÑLCL

Số 16 (Tháng 10/2014)



DANH SAÙCH DOANH NGHIEÄP COÂNG BOÁ HÔÏP CHUAÅN/HÔÏP QUY TAÏI CHI CUÏC

(TÖØ 22/8/2014 ÑEÁN 19/9/2014)

Số 16 (Tháng 10/2014)

DANH SAÙCH DOANH NGHIEÄP BÒ HUYÛ BOÛ/ ÑÌNH CHÆ/ KHOÂI PHUÏC THOÂNG BAÙO

TIEÁP NHAÄN HOÀ SÔ COÂNG BOÁ HÔÏP QUY (TÖØ 22/8/2014 ÑEÁN 19/9/2014)



THOÂNG BAÙO TÖØ WTOTHOÂNG BAÙO TÖØ WTOTHOÂNG BAÙO TÖØ WTO

TRANG THIEÁT BÒ Y TEÁTRANG THIEÁT BÒ Y TEÁTRANG THIEÁT BÒ Y TEÁ

THAØNH PHAÀN SINH HOÏCTHAØNH PHAÀN SINH HOÏCTHAØNH PHAÀN SINH HOÏC

Nguoàn tin: TBT Vieät Nam

Số 16 (Tháng 10/2014)

Ngày 03/09/2014, Ủy ban Kinh tế Âu – Á Liên bang Nga có thông báo về Dự
thảo Hiệp định về các nguyên tắc và quy định chung đối với việc lưu thông
trang thiết bị y tế trong Liên hiệp Kinh tế Âu - Á. Dự thảo Hiệp định này được
soạn thảo nhằm thực thi các điều khoản của Hiệp ước về Liên hiệp Kinh tế
Âu - Á ngày 29/5/2014, xây dựng thị trường trang thiết bị y tế chung khi lưu
thông trong Liên hiệp Kinh tế Âu - Á. Mục đích của Hiệp định này là bảo vệ
an toàn, sức khỏe và cuộc sống người tiêu dùng, giảm thiểu các rào cản hành

chính và kỹ thuật đối với thương mại. Thời gian dự kiến để thông qua Hiệp định này là trước ngày 01/01/2015.
Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo địa chỉ sau:

http://www.eurasiancommission.org
Mã thông báo: G/TBT/N/RUS/38 

Ngày 23/09/2014, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản có thông
báo về sửa đổi một phần các Tiêu chuẩn đối với thành phần sinh học liên quan
đến dược phẩm dựa trên các kết quả khoa học tiên tiến nhất. 
Mục đích của quy định mới này là đưa ra hướng dẫn cần thiết khi áp dụng các
biện pháp liên quan đến việc sử dụng các thành phần sinh học trong sản xuất
dược phẩm, các loại thuốc quasi-drug (thuốc có tác dụng nhẹ, uống không cần
theo chỉ dẫn của thầy thuốc), mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Thời gian dự kiến
để thông qua quy định mới này là ngày 26/9/2014. Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo 
địa chỉ sau:

http://members.wto.org/crnattachments/2014/tbt/jpn/14_4205_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/467

TIEÂU THUÏ NHIEÂN LIEÄU ÑOÁI VÔÙI XE KHAÙCHTIEÂU THUÏ NHIEÂN LIEÄU ÑOÁI VÔÙI XE KHAÙCHTIEÂU THUÏ NHIEÂN LIEÄU ÑOÁI VÔÙI XE KHAÙCH

Ngày 06/10/2014, cơ quan tiêu chuẩn hóa của Trung Quốc có thông báo dự
thảo Tiêu chuẩn quốc gia về các phương pháp đánh giá và tiêu thụ nhiên liệu
cho xe chở khách. Nội dung dự thảo Tiêu chuẩn này quy định phương pháp để
xác định mức tiêu thụ nhiên liệu của xe để vận chuyển người và tỷ lệ trung
bình của mô hình và nhà sản xuất được áp dụng cho tất cả các loại xe nhóm M,
không áp dụng cho các loại xe sử dụng nhiên liệu là ethyl acohol. 
M	 ục đích của Tiêu chuẩn này là yêu cầu tiết kiệm năng lượng cho xe và nhà

sản xuất. Thời hạn dự kiến   thông qua là 90 ngày. 
T	 hời hạn góp ý là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Để xem nội dung đầy đủ của dự thảo này, có thể xem theo
địa chỉ sau: 
	

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1059
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