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1. Xăng E5.

2. Huấn luyện trong công nghiệp 
Training Within Industry 2017 
TWI Summit.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ 
tăng cường thanh, kiểm tra đối với 
hoạt động kinh doanh xăng dầu.

4. Đề án đo lường sự hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước giai đoạn 2017-2020.

5. Nghị định quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa.

6. Đẩy mạnh việc giảm chi phí 
xuất nhập khẩu, thông quan hàng 
hóa.

7. Triển khai thực hiện Quyết định 
số 619/QĐ-TTG ngày 08/5/2017 
của Thủ tướng chính phủ quy định 
về xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

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

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

10. Thông báo từ WTO.
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góp phần bảo đảm an 
ninh năng lượng và bảo 
vệ môi trường, phù hợp 
với xu thế phát triển 
chung của thế giới, đồng 
thời nâng cao giá trị các 
sản phẩm nông nghiệp 
của chúng ta.

Các kết quả thử 
nghiệm cho thấy, sử dụng 
xăng E5 cải thiện công 
suất động cơ, suất tiêu 

hao nhiên liệu, giảm đáng kể 
phát thải HC, CO.

Cụ thể, so với xăng RON 
92 thông thường, khi sử dụng 
xăng E5 công suất trung bình 
của ô tô tăng khoảng 3,31%, 
suất tiêu hao nhiên liệu giảm 
5,18%. Lượng phát thải CO 
giảm 27,76%, HC giảm 16,23% 
so với xăng RON 92.

Do quá trình chất xăng E5 được cải 
thiện nên hàm lượng Nox và CO2 có tăng tuy 
nhiên lượng CO2 tính theo chu trình khép 
kín sẽ giảm do nguyên liệu sử dụng để chế 
tạo ethanol sẽ hấp thụ một phần.

“Nhiên liệu xăng E5 hoàn toàn có thể 
sử dụng an toàn trên động cơ xăng đang lưu 
hành ở Việt Nam mà không cần phải thay đổi 
về kết cấu hay vật liệu chi tiết”, PGS.TS Phạm 
Hữu Tuyến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng cũng khẳng định, thời gian qua chưa 
có bất kỳ khiếu hại nào của người tiêu dùng 
về chất lượng xăng E5. Thực hiện thanh tra 
chuyên ngành về chất lượng xăng E5 lưu 
thông trên thị trường đều đảm bảo quy định.

“Xăng E5 vừa bảo vệ môi trường vừa 
cải thiện tính năng động cơ do ethanol có trị 

Từ ngày 01/01/2018, xăng E5 
sẽ được bán đại trà trên cả 
nước, thay thế hoàn toàn xăng 

khoáng RON 92. 
Tuy nhiên, đến nay lượng xăng E5 bán 

ra trên cả nước mới chỉ chiếm 9,21% so với 
tổng lượng xăng khoáng bán ra.

Theo đánh giá của các chuyên gia, 
nguyên nhân là do người tiêu dùng chưa mặn 
mà, vẫn còn nghi ngại sử dụng xăng sinh học 
sẽ ảnh hưởng đến động cơ, máy móc. Hơn 
nữa, chênh lệch giá bán lẻ xăng E5 và xăng 
khoáng RON 92 chưa đủ sức hút với người 
tiêu dùng.

Tại Hội thảo “Sử dụng nhiên liệu sinh 
học - Giải pháp phát triển bền vững” do Bộ 
Công Thương tổ chức ngày 17/10/2017, PGS.
TS Phạm Hữu Tuyến - Viện Cơ khí động lực, 
Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, nhiên 
liệu sinh học là một dạng năng lượng mới 
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Nguồn tin:  http://infonet.vn

lực cần được nghiên cứu nghiêm túc với các giải 
pháp phù hợp mới có thể đáp ứng được mục tiêu 
phát triển nhiên liệu sinh học.

Theo ông Lưu Quang Thái - Chủ tịch 
Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam, tất cả 
các nhà máy sản xuất E100 đều lấy sắn là nguyên 
liệu chính, do vậy cần ổn định nguồn cung và 
giá mua hợp lý để cạnh tranh với giá E100 nhập 
khẩu.

Đồng thời ông kiến nghị, giữ mức thuế 
nhập khẩu E100 ở mức 20% như hiện hành. Bởi 
nếu hạ xuống 10 hoặc 15% thì khả năng cạnh 
tranh của cồn Việt Nam là rất thấp, nguyên nhân 
chính là giá nguyên liệu của Việt Nam cao, năng 
suất cây trồng thấp, nhu cầu chủ yếu lại để xuất 
khẩu.

Đại diện Sở Công Thương Thành phố 
Hồ Chí Minh cũng kiến nghị, Chính phủ, bộ 
ngành cần có kế hoạch đảm bảo nguồn cung 

số Octan cao (109) nên khi pha vào xăng sẽ làm 
tăng trị số Octan và tăng khả năng chống kích 
nổ của nhiên liệu. Hàm lượng oxy cao hơn xăng 
thông dụng, giúp quá trình cháy trong động cơ 
diễn ra hoàn toàn hơn, tăng công suất, giảm tiêu 
hao nhiên liệu. Việt Nam hoàn toàn yên tâm về 
chất lượng khi xăng E5 đưa ra ngoài thị trường”, 
ông Hải cho hay.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng cũng cho biết, trên 
thế giới, nhiều nước đã sử dụng rộng rãi xăng 
sinh học như: Châu Âu đã quy định bắt buộc áp 
dụng xăng E5, dự kiến đến năm 2020 áp dụng 
xăng E10. Mỹ đang sử dụng xăng sinh học E10. 
Cuối năm 2010, hơn 90% tổng lượng xăng bán ra 
ở Mỹ được pha trộn với ethanol, ngoài ra nhiều 
xe ô tô đang sử dụng hoàn toàn nhiên liệu sinh 
học E100.

Còn Brazil, đã sử dụng xăng sinh học từ 
năm 1976, đến năm 2007 đã sử dụng lên đến 
xăng E25.

Ấn Độ bắt buộc sử dụng xăng E5 từ năm 
2008; từ tháng 10/2015 bắt buộc sử dụng xăng 
E10.

Thái Lan cũng sử dụng xăng E5 từ năm 
2005, từ năm 2008 đã bắt đầu bán xăng E20 và 
E85, đến nay chủ yếu tiêu thụ xăng E10.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, 
sang năm 2018, khi loại bỏ xăng RON 92 thay 
thế bằng xăng E5, cả nước cần có 5,4 triệu m3 
xăng E5 và nguồn cung để nguyên liệu E100 để 
pha chế xăng E5 khoảng 250.000 - 270.000 tấn/
năm.

Hiện có 4 nhà máy sản xuất là nhà máy 
cồn ở Đồng Nai, Quảng Nam, Dung Quất, Bình 
Phước với tổng công suất gần 400.000 m3/năm.

Về nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc 
sản xuất E100, ông Nguyễn Như Hải, Trưởng 
phòng cây lương thực, cây thực phẩm (Cục 
Trồng trọt - Bộ NN và PTNT) cho biết, thời gian 
tới, sắn, mía và Jatropha sẽ là 3 cây trồng chủ 

ethanol phục vụ sản xuất, phối trộn 
xăng E5; tuyên truyền, phổ biến về lợi 
ích, hiệu quả của xăng E5 để tạo niềm 
tin cho người tiêu dùng. Ban hành cơ 
chế, chính sách hỗ trợ giảm các loại 
thuế, phí, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp kịp thời để giảm giá thành 
nguồn ethanol, giảm giá bán xăng sinh 
học E5. 
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“The training within industry report 1940 
– 1945” “New zealand TWI”, “Science and 
Technology”…

Hội thảo cũng đã có phần giới thiệu 
về vai trò của TWI trong hoạt động cải tiến 
năng suất, chất lượng; kết quả áp dụng TWI 
tại một số doanh nghiệp như Traphaco 
CNC, Xí nghiệp Bao bì Liksin, Tổng Công 
ty Liksin...

Những doanh nghiệp này đã biết đến 
và áp dụng TWI trong phát triển đội ngũ lãnh 
đạo và là công cụ cơ bản để cải tiến năng suất, 
ổn định chất lượng từ năm 2014 đến nay. Tuy 
nhiên các diễn giả cũng khẳng định việc áp 
dụng TWI có thành công và có đạt mục tiêu 
cải tiến năng suất, chất lượng hay không còn 
tùy thuộc sự cam kết và quyết tâm cao của 
người đứng đầu doanh nghiệp.

HUẤN LUYỆN TRONG CÔNG NGHIỆP
 TRAINING WITHIN INDUSTRY 2017 TWI SUMMIT

Ngày 20/10/2017 Công ty TNHH Đầu 
tư- Tư vấn- Đào tạo Nhân Khang đã 
tổ chức Hội thảo Huấn luyện trong 

công nghiệp Training Within  Industry 2017 
TWI Summit.

Hội thảo đã giúp các đại biểu tham dự 
tìm hiểu về TWI hay Huấn luyện trong công 
nghiệp. Đây là chương trình phát triển Lãnh 
đạo được thiết kế để cung cấp cho các quản 
trị viên và các nhà Lãnh đạo nhóm khả năng 
lãnh đạo, hướng dẫn và cải tiến phương pháp 
trong công việc của họ. 

Diễn giả chính của Hội thảo là Ông 
Mark Warren là một chuyên gia về LEAN 
và TWI, một trong những người tiên phong 
chia sẻ về kinh nghiệm áp dụng TWI trên các 
mạng truyền thông và internet. Mark Warren 
là tác giả của nhiều ấn phẩm về LEAN và 
TWI, tập trung vào các phương pháp giúp 
giải quyết vấn đề, nhận diện và phân tích sai 
lỗi, cải tiến liên tục… Cùng với Bryan Lund 
ông xuất bản cuốn “Job instruction training” 

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất 
-Chi cục TCĐLCL.
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Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện một 
số hành vi gian lận về chất lượng xăng dầu bằng 
cách pha chất dung môi và chất tạo màu vào 

xăng để bán cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu bán cho 
người tiêu dùng.
 Trước thực trạng trên, ngày 26/10/2017, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã có Công văn 
số 3586/BKHCN-TTra về việc phối hợp, chỉ đạo xử lý 
hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật đề nghị Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ:
 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 
như công an, quản lý thị trường, hải quan…tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có thông tin, 
nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm về chất lượng xăng dầu, 
tiến hành lấy mẫu thử nghiệm để xử lý theo quy định 
của pháp luật.
 - Chủ động, phối hợp với các tổ chức đánh giá sự 
phù hợp để tiến hành thử nghiệm đối với các mẫu xăng 
dầu nghi ngờ vi phạm về chất lượng, đồng thời làm rõ 
ảnh hưởng, tác hại của xăng có chứa chất dung môi do 
pha chế trái phép đối với động cơ xe, môi trường, trật tự 
an toàn xã hội.
 Bộ KH&CN cũng lưu ý, trong quá trình thanh 
tra, kiểm tra, kiểm định tại các cơ sở kinh doanh xăng 
dầu cần chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các trường 
hợp gian lận đo lường, chất lượng xăng dầu thông qua 
hệ thống công nghệ như: lắp đặt van tách khí, chia ngăn 
bể đong cố định… nhằm mục đích che dấu việc bán 
hàng kém chất lượng.

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra- Chi cục TCĐLCL.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG 
THANH, KIỂM TRA ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU
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ĐỀ ÁN ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, 
TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020

Ngày 10/10/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định 
số 2640/QĐ-BNV về Phê duyệt Đề án “Đo lường sự 
hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 

của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2017-2020”.
Theo đó, đề án này đặt ra 22 tiêu chí đo lường sự hài lòng 

của người dân trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan 
hành chính, nổi bật như:

- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ;
- Thời hạn giải quyết (tính từ hồ sơ được tiếp nhận đến 

ngày trả kết quả) là đúng quy định; 
- Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự;   
- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ;
- Thời hạn giải quyết (tính từ hồ sơ được tiếp nhận đến 

ngày trả kết quả) là đúng quy định; 
- Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự; 
- Công chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người 

dân/đại diện tổ chức;
- Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo;
- Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công 

việc;
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị 
kịp thời...

Quyết định số 2640/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký và thay thế Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28/12/2012.

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức 
- Chi cục TCĐLCL.
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Ngày 01/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 

Theo đó, một số nội dung mới về xử phạt vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa được bổ sung như sau:

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG 
VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.

- Bổ sung quy định cụ thể đối với hàng hóa nhập khẩu chưa được thông quan thì áp 
dụng nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
để xử phạt đối với các vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Phạt tiền đến 70.000.000 đồng nếu vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển hàng 
nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ, các chất ăn mòn.

-  Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
đã hết hiệu lực.

- Phạt tiền đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, pha chế khí, xăng dầu khi chưa 
được cấp giấy chứng nhận hoặc sử dụng giấy chứng nhận đã hết hiệu lực.

 Ngoài ra, Nghị định bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục 
trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2017 và thay thế Nghị định số 80/2013/
NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.
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Vào ngày 19/10/2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 
38/CT-TTg về tăng cường thực hiện 

và khai thác hiệu quả các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ về các nhiệm vụ quan trọng nhằm tận 
dụng hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, điển 
hình như:

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
tạo cơ chế một cửa quốc gia nhằm rút ngắn 
thời gian cấp giấy phép cho doanh nghiệp, 
giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan 
hàng hóa.

- Tăng cường sự tham gia của người 
dân và doanh nghiệp vào quá trình làm 
luật để phù hợp với cam kết hội nhập kinh 
tế quốc tế và đảm bảo lợi ích trong nước.

- Đánh giá mức độ cạnh tranh của 
các ngành để có kế hoạch nâng cao khả 
năng cạnh tranh hoặc định hướng điều 
chỉnh sản xuất tương ứng.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp triển khai các FTA theo nội dung 
tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016.

Quý bạn đọc quan tâm, có thể xem 
thông tin chi tiết Chỉ thị 38/CT-TTg trên 
các trang thông tin điện tử.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường 
Chất lượng - Chi cục TCĐLCL.

ĐẨY MẠNH VIỆC GIẢM CHI PHÍ XUẤT NHẬP KHẨU, 
THÔNG QUAN HÀNG HÓA
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TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 619/QĐ-TTG 
NGÀY 08/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ 

XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

chế, tồn tại trong quản lý, tổ chức thực hiện 
các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.

3. Cải thiện điều kiện tiếp cận thông 
tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành 
chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân.

4. Đánh giá, công nhận, xây dựng 
xã hội, tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng 
cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người 
dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán 
triệt, triển khai  nội dung cơ bản của Quyết 
định số 619/QĐ-TTg; Thông tư số 07/2017/
TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn 
cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và 
một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số 
văn bản có liên quan. Đồng thời các đại biểu 
được trao đổi, thảo luận những vướng mắc, 
bất cập từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây 
dựng cấp phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật.

Sáng ngày 30/10/2017, Sở Tư pháp tổ 
chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết 
định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 

của Thủ tướng chính phủ quy định về xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật với mục đích nhằm: 

1. Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo 
dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành 
pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền 
công dân, quyền được thông tin về pháp 
luật, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, 
vướng mắc, kiến nghị trong thi thành pháp 
luật trên địa bàn cấp xã.  

2. Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu 
quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý 
nhà nước và xã hội bằng pháp luật qua việc 
tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nắm bắt 
thực trạng, đề xuất giải pháp khắc phục hạn 

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức
-Chi cục TCĐLCL.
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

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

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

116/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ

Nghị định quy định điều kiện sản 
xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh 
doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng 
ô tô.

17/10/2017 17/10/2017

2
Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
đo lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.

01/11/2017 15/12/2017

3

Quyết định số 
4154/QĐ-BNN-BVTV của 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Quyết định về việc loại các thuốc bảo 
vệ thực vật chứa hoạt chất Trichlorfon 
khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật 
được phép sử dụng và bổ sung 02 hoạt 
chất Trichlorfon và Carbofuran vào 
danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 
sử dụng tại Việt Nam.

16/10/2017 16/10/2017

4

Quyết định số 
1782/QĐ-TĐC 

của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

Ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam. 08/11/2017 08/12/2017

5 Thông tư số 40/2017/TT-
BYT của Bộ Y tế

Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an 
toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống 
và định lượng bữa ăn của thuyền viên 
làm việc trên tàu biển Việt Nam.

23/10/2017 06/12/2017

6

Thông tư số 
28/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tương thích điện từ đối với 
thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định 
và thiết bị phụ trợ - QCVN 114:2017/
BTTTT

07/11/2017 01/7/2018

7

Thông tư số 
29/2017/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di 
động hoạt động trong băng tần Ku - 
QCVN 116:2017/BTTTT.

07/11/2017 01/7/2018

8
Thông tư số 

40/2017/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông vận tải

Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn 
năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 
07 chỗ đến 09 chỗ.

09/11/2017 01/01/2018
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 
TẠI CHI CỤC (TỪ 16/11/2017 ĐẾN 15/12/2017)

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Đèn đường 
Led

Công ty CP Bóng đèn 
Điện Quang

121 - 123 - 125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, 
Q. 1

2 Ống bê tông
Công ty TNHH Xây 
dựng công trình HÙNG 
VƯƠNG

435-437 Hòa Hảo, P. 5, Q. 10

CÔNG BỐ HỢP QUY

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

1 Công ty TNHH TM-DV Blue Sea 231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Q. 1

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH VPP Đăng Khôi 32/40/1 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh

2 Công ty TNHH R Star 919 Hậu Giang, P.  11, Q. 6.

3 Công ty TNHH TM-DV-SX Sài Gòn Sao 79 Đường 281 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11

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

1 Công ty TNHH MTV TM Điện Thắng 99, Đường Nguyễn Văn Luông, P. 10, Q. 6

2 Công ty TNHH TM-SX Trần Thanh Vy C4/3, Ấp 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh

3 Công ty CP Dây và Cáp điện Kiến Đăng 944 Quốc Lộ 1A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân

4 Công ty CP BIG SUN Việt Nam 28D Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh

5 Công ty TNHH SX-TM NAM QUỐC H.L 642/66 Lê Đức Thọ, P. 15, Q. Gò Vấp
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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 16/11/2017 ĐẾN 30/12/2017)

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 17/11/2017

Hộ kinh doanh Ngọc 
Nguyên

41 Chấn Hưng, P. 6, 
Q. Tân Bình

Quạt điện: 
B200; 
H202; 
H303; 
H404.

ĐAI VI

2

Đình chỉ hiệu lực 
kết quả tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp 
quy từ 30/11/2017

Công ty TNHH Minh 
Hải VN

402/14 Phan Huy 
Ích, P. 12, Q. Gò Vấp

- Ấm đun 
nước: 

DT-96, 
DT-99,     

DT-103,    
DT-105.

- Bếp hồng 
ngoại:

 MH 203.

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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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/ 
MEX/273/Add.1 Mexico 28/11/2017 27/01/2018 Thiết bị dùng trong lắp đặt 

điện.

2 G/TBT/N/ 
MEX/361/Add.1 Mexico 28/11/2017 27/01/2018 Xe vận tải đường bộ.

3 G/TBT/N/ 
UGA/784 Uganda 28/11/2017 27/01/2018 Giải pháp cổ phần.

4 G/TBT/N/ 
UGA/785 Uganda 28/11/2017 27/01/2018 Bột mì.

5 G/TBT/N/ 
UGA/786 Uganda 28/11/2017 27/01/2018 Các sản phẩm ngô bắp cải.

6 G/TBT/N/ 
UGA/787 Uganda 28/11/2017 27/01/2018 Mỡ và dầu ăn.

7 G/TBT/N/ 
JPN/573 Nhật 29/11/2017 28/01/2018

Dược phẩm, thuốc bán sẵn, mỹ 
phẩm, thiết bị y tế và các sản 
phẩm y học tái tạo.

8 G/TBT/N/ 
KOR/741 Hàn Quốc 29/11/2017 28/01/2018

Chất tẩy rửa, máy rửa chén, ly, 
muỗng, đũa, nĩa, dao, giấy vệ 
sinh, giấy nhà bếp, khăn giấy, 
tăm.

9 G/TBT/N/ 
TUR/108 Thổ Nhĩ Kỳ 29/11/2017 28/01/2018 Sản phẩm đông lạnh.

10 G/TBT/N/ 
CHN/1245 Trung Quốc 30/11/2017 29/01/2018 Xe máy.

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 

 


