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Ngày KH&CN Việt Nam (18/5): Đột phá từ khoa 

học và công nghệ đến phát triển kinh tế 
 

hững năm gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bình Thuận 

triển khai gần 100 đề tài, dự án KH&CN thuộc nhiều lĩnh vực nông lâm 

thủy sản, công nghệ sinh học, tiết kiệm năng lượng, công nghệ sau thu 

hoạch cho các huyện, thị trong tỉnh; góp phần sản xuất nông sản hàng hóa có giá 

trị đáp ứng nhu cầu thị trường, xuất khẩu. 

.  

Giới thiệu các chế phẩm sinh học 

Triển khai đề tài khoa học, công nghệ thiết thực 

Điển hình như chuyển giao thành công các mô hình: chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

2 vụ lúa + 1 vụ màu trên đất 3 lúa; thâm canh thanh long bền vững, an toàn dịch 

bệnh; sản xuất rau an toàn theo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ; chọn tạo giống 

N 
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lúa mới. Cùng đó, các mô hình cải tạo giống bò chuyên thịt bằng phương pháp thụ 

tinh nhân tạo; cải tạo giống nuôi chủ lực trong nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm thẻ chân 

trắng theo hướng VietGAP… Tại thị xã La Gi, sở đã chuyển giao cho ngư dân 1 mô 

hình công nghệ hệ thống hầm lạnh bảo quản sản phẩm giảm tổn thất sau khai thác 

bằng máy bảo ôn trên tàu lưới kéo, tăng thời gian bảo quản sau khai thác trên 20 

ngày, tăng 15% giá bán sản phẩm. Trong khi đó, 2 mô hình hệ thống tời thủy lực cho 

nghề chụp mực bốn tăng gông đã được chuyển giao ngư dân Phú Quý, Phan Thiết, 

giúp giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm thời gian, công sức, tăng hiệu quả đánh bắt từng 

chuyến biển… 

Đặc biệt, lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học thực hiện hiệu quả ứng dụng công 

nghệ nuôi cấy mô thực vật phát triển một số loài cây nông nghiệp Bình Thuận; xây 

dựng mô hình sản xuất chế phẩm sinh học Ometar phòng trừ rầy nâu trên lúa; chăn 

nuôi heo trên đệm lót lên men, giảm ô nhiễm môi trường ở Đức Linh; ứng dụng công 

nghệ sinh học nghiên cứu rút ngắn thời gian sản xuất nước mắm bằng Enzyme 

protease từ vi sinh vật. Nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô và trồng thâm canh 

chuối già lùn ở xã vùng cao La Dạ, Hàm Thuận Bắc; trồng các loại nấm ăn, nấm 

dược liệu... Qua ứng dụng tại nhiều địa bàn trong tỉnh đã góp phần tăng giá trị, năng 

suất cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân…   

Phấn đấu tự chủ tài chính hoạt động khoa học, công nghệ 

 Trong buổi làm việc với Sở KH&CN, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng biểu 

dương việc triển khai nhiều đề tài KH&CN thiết thực trên, có tác dụng thúc đẩy phát 

triển sản xuất sản phẩm lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý điều kiện 

phát triển KH&CN tỉnh nhà còn bất cập, nhiều cơ quan, địa phương chưa coi trọng 

lĩnh vực này, khó khăn phối hợp chuyển giao KH&CN; trình độ đội ngũ cán bộ của 

ngành chưa ngang tầm. Các đơn vị trong ngành phải từng bước tự chủ vươn lên đáp 

ứng theo cơ chế thị trường trong đấu thầu các dự án KH&CN. Bí thư Tỉnh ủy cho 

rằng, kinh tế tỉnh nhà phát triển khá đồng đều những năm qua, nhưng chưa phát huy 

được thế mạnh KH&CN. Bởi vậy, toàn ngành phải lấy khâu đột phá từ KH&CN để 

thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Thông qua ứng dụng mạnh mẽ KH&CN 

vào các loại cây trồng, con nuôi chủ lực của tỉnh (thanh long, cao su, lúa, trôm, tôm 

giống…), nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế. 

Do đó đòi hỏi ngành phải kiện toàn lại bộ máy tổ chức, sớm hoàn thành Khu thực 

nghiệm công nghệ sinh học rộng 7 ha ở ngoại thành Phan Thiết, liên kết với các 

trường đại học, viện, trung tâm khoa học ứng dụng thực hiện nhiều dự án KH&CN, 

tạo sản phẩm chất lượng cao, phục vụ đời sống; đồng thời học hỏi kinh nghiệm các 

đơn vị đầu ngành. Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hóa về KH&CN, tạo thuận lợi cho 

các đơn vị trong ngành cùng phát triển, tiến tới tự chủ về tài chính trong lĩnh vực đặc 

thù này; chú trọng phát triển thị trường KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp KH&CN hình thành. 

 

                                                                                          Báo Bình Thuận 
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Thấy gì qua truy xuất nguồn gốc trái cây? 

hị trường đàng hoàng đang mở sẵn, các doanh nghiệp, cơ sở chỉ có mỗi 

việc là góp phần giúp mặt hàng xuất khẩu đạt chất lượng và kiểm chứng 

cho chất lượng ấy qua tem truy xuất nguồn gốc là được. 

 

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (DN) xuất khẩu 

điều nhân vào thị trường châu Âu, do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư 

của châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ 

chức hôm nay (2/6) tại TP. Hồ Chí Minh. 

 

Dán tem chỉ dẫn địa lý cho trái thanh long 

163 cơ sở đóng gói? 

Cuối tháng 4/2019, trên trang web của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã đăng 

tải danh sách mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của các tỉnh, thành trong nước có 

liên quan đến 8 loại trái cây được phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Tại Bình Thuận, 

chỉ có trái thanh long được chính quyền và các doanh nghiệp, cơ sở đóng gói đăng ký 

với 77 mã số vùng trồng và 163 cơ sở đóng gói. So với các tỉnh khác có đăng ký 

thanh long thì Bình Thuận có số vùng trồng nhiều nhất nước. Tuy nhiên, số cơ sở 

đóng gói thì quá ít so với Tiền Giang, Long An. Ví dụ như Tiền Giang chỉ có hơn 30 

mã số vùng trồng nhưng lại có đến 647 cơ sở đóng gói. Trong khi Bình Thuận con số 

trên tương ứng là 77/163 cơ sở. Có thể các doanh nghiệp, cơ sở đóng gói thanh long 

trong tỉnh chưa kịp cung cấp thông tin cho chính quyền cấp huyện. Có thể những đợt 

T 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
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gửi bổ sung của huyện, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh chưa kịp điều 

chỉnh. Tương tự, có thể con số ở tỉnh gửi lên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chưa 

kịp công khai trên trang web. Vì thực tế, như tại Hàm Thuận Nam, số doanh nghiệp, 

cơ sở đóng gói thanh long đã đăng ký tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

lên con số ngót nghét 200 đơn vị. Nếu suy ra toàn tỉnh, con số 163 cơ sở trên là chưa 

đầy đủ. 

Một sự chưa đầy đủ khác là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh thông báo 

cho các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thống kê vùng trồng cũng như cơ sở đóng gói 

của 8 loại trái cây mà Trung Quốc chọn nhập khẩu nhưng cuối cùng, chỉ nhận được 

thông tin từ thanh long. Còn những xoài, chôm chôm, mít, chuối, nhãn và dưa hấu, 

những loại trái cây này thì không thấy thông tin nào, dù khi nói đến từng loại đã có 

thể hình dung từng vùng trồng trong tỉnh. Ví dụ, nói đến dưa hấu, chuối, chôm chôm 

là nghĩ đến Đức Linh, Tánh Linh; nói đến xoài, nhãn nghĩ đến Hàm Tân, La Gi. Tuy 

nhiên, hiện chưa có thông tin vùng trồng nào ở những nơi này, dù lâu nay thỉnh 

thoảng vẫn diễn ra cảnh giải cứu các loại trái cây, nổi lên như dưa hấu, chuối… vào 

những lúc trúng mùa nhưng hàng bán không hết. 

 “Đường đi” duy nhất   

  Qua những thông tin từ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát lại 

thêm lần nữa thấy thực trạng canh tác các loại cây trái trong tỉnh, đó là không có diện 

tích lớn và không có doanh nghiệp, cơ sở nào mua rõ ràng. Vì vậy, đến lúc thị trường 

láng giềng khổng lồ rõ ràng hơn trong mua bán thì chính quyền không tự tin kê khai, 

doanh nghiệp, cơ sở, thương lái không tự tin công nhận mặt hàng mình hay mua lâu 

nay. Sự không tự tin ấy có nhiều khía cạnh nhưng điều người ta thấy rõ nhất là trong 

quy trình trên, chính doanh nghiệp, cơ sở sẽ là người trực tiếp kết nối với các đơn vị 

có chức năng làm tem truy xuất nguồn gốc, rồi cũng chính họ sẽ đến tận vườn, tận 

ruộng kiểm tra chất lượng sản xuất vùng cây trái sẽ mua, sau đó dán tem truy xuất để 

đưa hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Lúc thông quan, hải quan Trung Quốc quét mã 

QR thì sẽ truy được về nơi sản xuất. Có thể nói, các bước ấy đã quyết định nâng tầm 

doanh nghiệp, cơ sở đóng gói lên tầm công nghệ 4.0 

Những người quan tâm đến nông nghiệp cho rằng, đã đến lúc chín muồi thúc đẩy 

sản xuất lớn. Nhưng để lớn thì buộc phải liên kết với nông dân, chuyện không dễ 

nhưng không phải không làm được. Điều đáng nói, thị trường đàng hoàng đang mở 

sẵn thì bây giờ, các doanh nghiệp, cơ sở góp phần giúp mặt hàng xuất khẩu đạt chất 

lượng và kiểm chứng cho chất lượng ấy qua tem truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu 

của thị trường là được. Còn sau đó, có thể doanh nghiệp Trung Quốc sẽ trực tiếp đến 

Việt Nam kiểm tra thực tế từng vùng trồng, cơ sở đóng gói xem có đáp ứng đủ yêu 

cầu hay không. Một bước đi đầy triển vọng, và cũng là đường đi duy nhất cho xuất 

khẩu, nhất là với thị trường khổng lồ Trung Quốc. 

 

                                                                                Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp 
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Từ ngày 1/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị 

ghi, in kết quả
ổng cục TCĐLCL vừa được ban hành văn bản số 1216/TĐC-ĐL của về việc 

thực hiện quy định Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ. Theo đó kể từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có in 

thiết bị ghi, in kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu.  

    Mục tiêu quy định này là bảo đảm sẵn 

sàng cung cấp kết quả đo cho khách hàng 

khi có yêu cầu, giúp người tiêu dùng có 

chứng cứ, tài liệu để khiếu nại, tố cáo 

hành vi vi phạm pháp luật đo lường, chất 

lượng của thương nhân bán lẻ xăng dầu 

gây thiệt hại cho người tiêu dùng và cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có đủ 

chứng cứ, tài liệu để xử lý khiếu nại, tố 

cáo, xác định thu lợi bất chính do vi phạm 

về đo lường trong kinh doanh xăng dầu. 

Quy định cụ thể về các loại hình phương tiện, thiết bị ghi, in kết quả đo như sau: 

- Gắn máy in với cột xăng dầu để ghi, in kết quả đo và cung cấp kết quả đo và cung cấp 

kết đo và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu; 

- Sử dụng hệ thống quản trị chuyên dụng điều khiển, vận hành máy tính kết nối với cột 

đo xăng dầu để ghi, in và sẵn sàng cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu (như 

hệ thống quản trị hàng hóa EGAS của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; hệ thống tự động cấp 

phát nhiên liệu sử dụng thiết bị định danh vòi bơm và nhận diện phương tiện của Công ty 

Cổ phần Vật tư TKV- Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam…) 

- Lắp thiết bị đọc thẻ (máy Pos) để khách hàng thanh toán bằng thẻ ngân hàng kết hợp 

với dịch vụ nhắn tin để cung cấp thông tin kết quả đo cho khách hàng (ví dụ: lượng xăng 

dầu, thời điểm giao dịch, số tiền giao dịch…) qua tin nhắn trên điện thoại di động của 

khách) 

- Lắp hệ thống camera tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ghi hình ảnh, thông tin về 

giao dịch của khách hàng để trích xuất, cung cấp kết quả đo, thông tin, hình ảnh về giao 

dịch khi khách hàng yêu cầu; 

- Có sẵn mẫu phiếu kết quả đo để ghi và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu 

cầu; 

- Thiết lập ứng dụng (App) để khách hàng thanh toán và lưu thông tin về kết quả đo, số 

tiền, thời gian giao dịch trên điện thoại di động; 

- Cung cấp cho khách hàng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử,… 

 

Phòng TBT tổng hợp 
 

T 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
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Tăm gỗ 

Ngày 11/3/2019, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm 

gỗ. 

 
Tăm gỗ được xem là loại vật liệu tiếp xúc 

dùng một lần, là một sản phẩm vệ sinh tiếp 

xúc trực tiếp với khoang miệng của con 

người và liên quan chặt chẽ đến sức khỏe 

của con người. Do đó, trong tiêu chuẩn này, 

các chỉ số liên quan đến hạn chế vi sinh vật 

ảnh hưởng đến sức khỏe là bắt buộc. Tiêu 

chuẩn này bao gồm: thuật ngữ và định 

nghĩa, phân loại, thông số kỹ thuật và dung 

sai, kiểm tra chất lượng và giới hạn vi sinh 

vật, quy tắc kiểm tra, ghi nhãn, đóng gói, 

vận chuyển và lưu trữ. 

Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày 

kể từ ngày thông báo cho WTO. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 

tháng kể từ ngày thông qua. 

 Hạn cuối cùng để các nước thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 

10/5/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1312 

 

Mỹ phẩm 

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm 

trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy định sẽ bao 

gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình 

kiểm tra, các hạng mục kiểm tra, v.v. 

 
 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực sau. 

Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể 

từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1311 
  

Chất có tác dụng đến hệ thần kinh 

trung ương 

Ngày 26/2/2019, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo Chỉ định chất "Shitei Yakubutsu" phải 

tuân thủ Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng.  

 

 
Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm Dược 

phẩm và Thiết bị Y tế. Mục đích của Dự 

thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn 

của con người. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/620 

THÔNG BÁO TBT 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1427_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_1021_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_1103_00_e.pdf
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Xe điện 

Ngày 11/3/2019, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Sửa đổi quy định kỹ thuật đối 

với 5 mục Bộ sạc và linh kiện của xe điện. 

 

Các sửa đổi như sau: 

* Điều khoản 6.3.3. của IEC 61851-1 mô 

tả: Các bộ điều hợp không được phép sử 

dụng để kết nối đầu vào của xe với đầu nối 

của xe. 

* Tuy nhiên, Hàn Quốc khuyến khích cho 

phép sử dụng các bộ điều hợp được chứng 

nhận để kết nối đầu vào của xe với đầu nối 

của xe bằng cách sửa đổi tiêu chuẩn an toàn 

hiện có trên các bộ sạc và linh kiện của xe 

điện. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 

30/6/2019. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

31/12/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/815 

 

Sản phẩm tiêu dùng 

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Sửa đổi quy định thực thi đối với 

các thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng . 

 

Cụ thể, thiết bị tập thể dục ngoài trời sẽ 

được đảm bảo an toàn. Đảm bảo an toàn có 

nghĩa là chứng nhận an toàn của sản phẩm 

được thử nghiệm bởi cơ quan kiểm tra tuân 

thủ các tiêu chuẩn an toàn. Mục đích của dự 

thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn 

của con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06 

năm 2019 hoặc muộn hơn. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 

05 năm 2020 hoặc muộn hơn. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2019/TBT/KOR/19_1177_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/813 

 

Thiết bị tập thể dục ngoài trời 

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị 

tập thể dục ngoài trời. 

 
 

Cụ thể. dự thảo sẽ đưa ra yêu cầu an toàn, 

phương pháp kiểm tra và yêu cầu ghi nhãn 

đối với thiết bị tập thể dục ngoài trời. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 6 

năm 2019 hoặc muộn hơn. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 

năm 2020 hoặc muộn hơn. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/20

19/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/814 

 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1177_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1177_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 

VIÊN WTO TRONG THÁNG 4+5/2019 

 
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB 

1 

G/TBT/N/ARE/462 

G/TBT/N/BHR/563 

G/TBT/N/KWT/524 

G/TBT/N/OMN/396 

G/TBT/N/QAT/561 

G/TBT/N/SAU/1111 

G/TBT/N/YEM/164 

15/05/2019 

Các Tiểu 

Vương quốc Ả 

Rập Thống 

Nhất 

Đồ uống (ICS 67.160) 

Bahrain 

Kuwait 

Oman 

Qatar 

Vương quốc Ả 

Rập Saudi 

Yemen 

2 G/TBT/N/ARE/461 02/05/2019 

Các Tiểu 

Vương quốc Ả 

Rập Thống 

Nhất 

Xe chạy bằng hydro và pin 

(ICS 43.020) 

3 G/TBT/N/ARG/365 06/05/2019 Argentina 
Thực phẩm dành cho trẻ sơ 

sinh và trẻ nhỏ (ICS 67.040) 

4 G/TBT/N/BRA/865 14/05/2019 Brazil 
Đo lường và phép đo (ICS 

17.020) 

5 G/TBT/N/BWA/104 10/05/2019 Botswana Đèn điện (ICS 29.140.40) 

6 G/TBT/N/BWA/105 10/05/2019 Botswana Đèn điện (ICS 29.140.40) 

7 G/TBT/N/BWA/106 10/05/2019 Botswana 
Sữa và sản phẩm sữa (ICS 

67.100.01) 

8 G/TBT/N/BWA/107 10/05/2019 Botswana 
Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, 

lò,… (ICS 13.120; 97.040.20) 

9 G/TBT/N/BWA/108 10/05/2019 Botswana 
Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, 

lò,… (ICS 97.040.20) 

10 G/TBT/N/BWA/109 10/05/2019 Botswana ICS 29.220; 97.180 

11 G/TBT/N/BWA/110 10/05/2019 Botswana 

Máy thông gió; Quạt; Máy 

điều hòa không khí (ICS 

23.120) 

12 G/TBT/N/BDI/29 15/05/2019 Burundi 
Mỹ phẩm. Đồ dùng trong 

phòng tắm (ICS 71.100.70) 

13 G/TBT/N/BDI/30 15/05/2019 Burundi 
Mỹ phẩm. Đồ dùng trong 

phòng tắm (ICS 71.100.70) 

14 G/TBT/N/BDI/31 15/05/2019 Burundi Mỹ phẩm. Đồ dùng trong 

DANH MỤC THÔNG BÁO 

TBT 
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phòng tắm (ICS 71.100.70) 

15 G/TBT/N/BDI/32 15/05/2019 Burundi 
Mỹ phẩm. Đồ dùng trong 

phòng tắm (ICS 71.100.70) 

16 G/TBT/N/CAN/586 08/05/2019 Canada 
Thông tin vô tuyến (ICS 

33.060; 33.100) 

17 G/TBT/N/CAN/587 14/05/2019 Canada Dược phẩm (ICS 11.120) 

18 G/TBT/N/CHL/474 08/05/2019 Chi Lê Đèn điện (ICS 29.140.40) 

19 G/TBT/N/CHL/475 08/05/2019 Chi Lê Đèn điện (ICS 29.140.40) 

20 G/TBT/N/CHE/235 01/05/2019 Thụy Sĩ Chất hóa học (ICS 71) 

21 G/TBT/N/CHE/236 15/05/2019 Thụy Sĩ 
Hàng đóng gói sẵn (ICS 

55.020) 

22 G/TBT/N/CHN/1322 01/05/2019 Trung Quốc Thuốc lá điện tử (ICS 65.160) 

23 G/TBT/N/CHN/1323 01/05/2019 Trung Quốc Len cừu (ICS 59.060.10) 

24 G/TBT/N/CHN/1324 01/05/2019 Trung Quốc 

Cấy ghép trong phẫu thuật, bộ 

phận giả và dụng cụ chỉnh 

hình (ICS 11.040.40) 

25 G/TBT/N/CHN/1325 01/05/2019 Trung Quốc Xe chuyên dụng (ICS 43.160) 

26 G/TBT/N/CHN/1326 01/05/2019 Trung Quốc 
Thiết bị truyền máu, truyền 

dịch (ICS 11.040.20) 

27 G/TBT/N/CHN/1327 01/05/2019 Trung Quốc Chữa cháy (ICS 13.220.10) 

28 G/TBT/N/CHN/1328 01/05/2019 Trung Quốc 
Mô tô và xe máy (ICS 

43.140) 

29 G/TBT/N/CHN/1329 01/05/2019 Trung Quốc 
Tiêu chuẩn hóa. Nguyên tắc 

chung (ICS 01.120) 

30 G/TBT/N/CHN/1330 15/05/2019 Trung Quốc Nồi hơi (ICS 27.060) 

31 G/TBT/N/ECU/401 03/05/2019 Ecuador 
Kem và kẹo có nhân kem 

(ICS 67.100.40 ) 

32 G/TBT/N/ECU/402 03/05/2019 Ecuador 
Đường và sản phẩm đường 

(ICS 67.180.10) 

33 G/TBT/N/ECU/403 03/05/2019 Ecuador Máy móc 

34 G/TBT/N/ECU/404 03/05/2019 Ecuador Axit chì 

35 G/TBT/N/ECU/405 03/05/2019 Ecuador 
Dụng cụ nấu, đồ dao kéo 

(ICS 97.040.60) 

36 G/TBT/N/ECU/406 03/05/2019 Ecuador 
Thiết bị âm thanh giải trí (ICS 

33.160; 97.200) 

37 G/TBT/N/ECU/407 03/05/2019 Ecuador 
Thiết bị bảo vệ đầu (ICS 

13.340.20 ) 

38 G/TBT/N/ECU/408 03/05/2019 Ecuador 
Đồ chơi trẻ em (ICS 97.190; 

97.200.50) 

39 G/TBT/N/ECU/409 03/05/2019 Ecuador 

Bộ lọc dầu hoặc xăng cho 

động cơ đốt trong (HS 

842123); Bộ lọc khí nạp cho 
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động cơ đốt trong (HS 

842131); Khác (HS 842199) 

40 G/TBT/N/ECU/410 13/05/2019 Ecuador 

Thiết bị vận chuyển sản 

phẩmdầu mỏ và khí thiên 

nhiên (ICS 75.200) 

41 G/TBT/N/ECU/411 13/05/2019 Ecuador 

Nguyên liệu và dụng cụ tiếp 

xúc với thực phẩm (ICS 

67.250) 

42 G/TBT/N/ECU/412 13/05/2019 Ecuador 
Giấy văn phòng (ICS 

85.080.10) 

43 G/TBT/N/ECU/413 13/05/2019 Ecuador Van (ICS 23.060 ) 

44 G/TBT/N/ECU/414 13/05/2019 Ecuador 
Thang máy và thang cuốn 

(ICS 91.140.90) 

45 G/TBT/N/ECU/415 13/05/2019 Ecuador 
Mô tô và xe máy (ICS 

43.140) 

46 G/TBT/N/ECU/416 13/05/2019 Ecuador Van (ICS 23.060 ) 

47 G/TBT/N/ECU/417 13/05/2019 Ecuador 
Đèn và thiết bị liên quan (ICS 

29.140 ) 

48 G/TBT/N/ECU/418 13/05/2019 Ecuador Máy điện quay (ICS 29.160) 

49 G/TBT/N/ECU/419 13/05/2019 Ecuador 
Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, 

lò,… (ICS 97.040.20) 

50 G/TBT/N/ECU/420 13/05/2019 Ecuador 
Dãy bếp, bàn để làm thức ăn, 

lò,… (ICS 97.040.20) 

51 G/TBT/N/ECU/421 13/05/2019 Ecuador 
Thiết bị nhà bếp (ICS 

97.040 ) 

52 G/TBT/N/ECU/422 13/05/2019 Ecuador Thiết bị nâng (ICS 53.020 ) 

53 G/TBT/N/ECU/423 13/05/2019 Ecuador 
Phụ kiện xây dựng (ICS 

91.190) 

54 G/TBT/N/ECU/424 14/05/2019 Ecuador ICS 29.060; 33.120.10 

55 G/TBT/N/ECU/425 14/05/2019 Ecuador 
Thép ống công dụng riêng 

(ICS 77.140.75) 

56 G/TBT/N/EGY/210 10/05/2019 Ai Cập 
Thiết bị chăm sóc toàn thân 

(ICS 97.170) 

57 G/TBT/N/EGY/211 10/05/2019 Ai Cập 
Sản phẩm của công nghệ hóa 

chất (ICS 71.100) 

58 G/TBT/N/EGY/212 10/05/2019 Ai Cập 
Sản phẩm thực phẩm (ICS 

67.040) 

59 G/TBT/N/EGY/213 10/05/2019 Ai Cập Bình gas (ICS 23.020.35) 

60 G/TBT/N/EGY/214 10/05/2019 Ai Cập 
Thiết bị bảo vệ đầu (ICS 

13.340.20) 

61 G/TBT/N/EGY/215 10/05/2019 Ai Cập 

Ống nhựa (ICS 23.040.20); 

Hệ thống thoát nước (ICS 

91.140.80) 
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62 G/TBT/N/EGY/216 10/05/2019 Ai Cập 

Ống nhựa (ICS 23.040.20); 

Thiết bị lắp đặt trong nhà 

(ICS 91.140) 

63 G/TBT/N/EGY/217 14/05/2019 Ai Cập ICS 23.040.01; 91.140.40 

64 G/TBT/N/EGY/218 14/05/2019 Ai Cập 
Thực phẩm đóng gói và chế 

biến sẵn (ICS 67.230) 

65 G/TBT/N/EU/654 09/05/2019 EU 
Thiết bị tầm ngắn (ICS 

33.060.20) 

66 G/TBT/N/IND/100 07/05/2019 Ấn Độ 
Axit axetic (Mã HS 

29152100) (ICS 71.080.40) 

67 G/TBT/N/IND/98 07/05/2019 Ấn Độ 
Sản phẩm thực phẩm (ICS 

67.040) 

68 G/TBT/N/IND/99 07/05/2019 Ấn Độ Gia vị (ICS 67.220.10) 

69 G/TBT/N/KEN/887 14/05/2019 Kenya Đồ uống (ICS 67.160) 

70 G/TBT/N/KOR/826 02/05/2019 Hàn Quốc 
Sản phẩm của công nghệ hóa 

chất (ICS 71.100) 

71 G/TBT/N/KOR/827 02/05/2019 Hàn Quốc 
Xe cơ giới (ICS 43.020; 

43.040) 

72 G/TBT/N/KOR/828 03/05/2019 Hàn Quốc 
Ô (dù) dành cho trẻ em (ICS 

97.180; 97.190) 

73 G/TBT/N/KOR/829 03/05/2019 Hàn Quốc Ô (ICS 97.180) 

74 G/TBT/N/KOR/830 09/05/2019 Hàn Quốc Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

75 G/TBT/N/MEX/453   Mexico 

Sản phẩm liên quan đến bảo 

vệ chống ô nhiễm phóng xạ 

(ICS 13.280 ) 

76 G/TBT/N/PRY/108 15/05/2019 Paraguay 
Rau và sản phẩm từ rau (ICS 

67.080.20 ) 

77 G/TBT/N/PRY/109 15/05/2019 Paraguay 
Hệ thống chống va chạm và 

giảm chấn (ICS 43.040.80 ) 

78 G/TBT/N/RUS/92 15/05/2019 Liên bang Nga 
Thiết bị cho môi trường nổ 

(ICS 73.100.99) 

79 G/TBT/N/SAU/1109 01/05/2019 
Vương quốc  

Ả Rập Saudi 

Nguyên liệu và dụng cụ tiếp 

xúc với thực phẩm (ICS 

67.250) 

80 G/TBT/N/SAU/1110 01/05/2019 
Vương quốc  

Ả Rập Saudi 

Phụ tùng đường ống và 

đường ống (ICS 23.040) 

81 G/TBT/N/TZA/273 06/05/2019 Tanzania Thức ăn gia súc (ICS 65.120) 

82 G/TBT/N/TZA/274 06/05/2019 Tanzania Thức ăn gia súc (ICS 65.120) 

83 G/TBT/N/TZA/275 06/05/2019 Tanzania Thức ăn gia súc (ICS 65.120) 

84 G/TBT/N/TZA/276 06/05/2019 Tanzania Thức ăn gia súc (ICS 65.120) 

85 G/TBT/N/THA/540 03/05/2019 Thái lan 
Vật liệu và sản phẩm từ chất 

khoáng (ICS 91.100.15) 
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Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 

6 tháng đầu năm 2019 
 

Trong tháng 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở 

KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy 

trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan trên địa bàn tỉnh năm 2019; danh sách 

UBND cấp xã triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019  

Báo cáo tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù 

hợp địa bàn tỉnh năm 2018 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo cáo tình hình công tác quản 

lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2018 và phương hướng triển khai 

năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân 

đối chứng trên địa bàn tỉnh năm 2018; Báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực 

dựng từ năm 2013 – 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 

06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2017 

của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về quan hệ phối hợp công tác chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục cấp 05 giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5), các chất ăn 

mòn (thuộc loại 8); ban hành 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản 

phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, tro xỉ nhiệt điện đốt than; hướng dẫn 05 tổ chức, doanh 

nghiệp áp dụng mã số mã vạch. 

Xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019; 

văn bản góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ gửi Bộ Khoa học và 

Công nghệ; dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã 

tiêu thụ; dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm. 

Tham mưu lập kế hoạch triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020; rà 

soát, trang bị mới 29 tiêu chuẩn quốc gia.  

Về công tác quản lý đo lường, Chi cục tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); dự thảo Quy định phối hợp kiểm tra về đo 

lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết 

định số 3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015).  

Triển khai giám sát về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, tiến 

hành mua 49 mẫu xăng, dầu và gửi 05 mẫu xăng E5 RON92-II thử nghiệm chỉ tiêu Etanol 

trong xăng, kết quả các mẫu được giám sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất 

lượng; khảo sát tình hình hoạt động 15 trạm cân đối chứng tại trên địa bàn các huyện Phú 

Quý, Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi.  

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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Tham mưu, trình UBND tỉnh xử phạt VPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Trường Thế 

và được UBND tỉnh ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền là 140.000.000 đồng (Quyết 

định số 3610/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2018). 

Tham gia Đoàn làm việc với Sở KH&CN về triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ 

năm 2019 tại huyện Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong; phối hợp với Cục thuế tỉnh dán 

tem niêm phong công tổng cột đo xăng dầu tại 02 tàu dầu thuộc huyện Phú Quý. 

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã xây 

dựng 02 bản tin TBT; biên tập và gửi 137 tin hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, để 

đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi 

đến Sở, ngành và doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm 12 tin về sản phẩm, Đài Loan, 

Indonesia, Trung Quốc,...Triển khai việc xây dựng Bản đồ số Trạm cân đối chứng; xây 

dựng Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục năm 2019. 

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục đã báo cáo tình 

hình thực hiện Chương trình nâng cao năng suất chất lượng năm 2018 gửi Tổng cục TC-

ĐL-CL và UBND tỉnh.  

Tham mưu UBND tỉnh văn bản giới thiệu doanh nghiệp điển hình đã thành công về tăng 

năng suất chất lượng gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; triển khai kế hoạch 

xây dựng và quảng bá mô hình doanh nghiệp điểm về nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa.  

Gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2019 và đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia năm 2019. Hiện đã tiếp nhận, xem xét 04 hồ sơ hỗ trợ của 04 doanh nghiệp. 

Hỗ trợ tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng suất chất lượng cho Công ty CP xuất nhập 

khẩu Bình Thuận (ISO 22000, BRC) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (ISO/IEC 17025). 

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục tham mưu văn bản đề nghị UBND các huyện 

Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam đôn đốc 29 UBND xã thuộc các huyện 

trên đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 để hoàn thành 

trong quý II/2019. 

Tiến hành kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng HTQLCL tại 13 UBND xã thuộc các 

huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Nam. 

Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn việc  xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 cho 32 UBND cấp xã thuộc các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, 

bắt đầu thực hiện từ năm 2019. 

Về hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL: Gửi văn bản hướng dẫn triển khai công tác xây 

dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2019 gửi các sở, ban ngành 

trong tỉnh  

Tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019 theo Kế hoạch số 648/KH-

UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh 

Về hoạt động chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Tổ 

chức 02 lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 cơ 
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quan thực hiện chuyển đổi áp dụng trong năm 2019 theo Kế hoạch số 1959/KH-UBND 

ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh. 

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã kiểm tra 17 cơ sở (gồm: 08 cơ sở kinh doanh thiết 

bị điện- điện tử; 03 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 

01 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm), kết quả không có 

cơ sở vi phạm. 

Thanh tra nhà nước về đo lường đối với 03 đơn vị (02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt 

có sử dụng công tơ điện; 01 đơn vị kinh doanh nước sinh hoạt có sử dung đồng hồ nước 

lạnh), kết quả không có cơ sở vi phạm về đo lường. 

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh thanh 

tra, kiểm tra hoạt động điện lực, kinh doanh xăng dầu đối với 05 cở sở (4 cơ sở Điện lực, 01 

cơ sở kinh doanh xăng dầu), kết quả không có cơ sở vi phạm. 

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục tiếp tục triển 

khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng tiếp theo, cụ thể: 

- Tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh 

nghiệp theo quy định; triển khai kế hoạch xây dựng và quảng bá mô hình điểm năng suất 

chất lượng. 

- Hoàn thành việc hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của 22 cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh; hoàn thành kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND 

tỉnh về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019; theo dõi, hướng dẫn 

việc triển khai xây dựng HTQLCL của 32 UBND cấp xã. 

- Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo 

chương trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2019; Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh; phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về kiểm tra, kiểm soát hoạt động 

kinh doanh xăng dầu, LPG năm 2019. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu, dầu nhờn; tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng 

cột đo xăng dầu do Cục thuế tỉnh chủ trì. 

- Tham mưu Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 

3361/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành 

Quy định phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

- Được chỉ định Phòng thử nghiệm ATTP ngành NN&PTNT theo Thông tư liên tịch 

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN; Được Văn phòng Công nhận Chất lượng đánh giá chuyển 

đổi, đánh giá lạiại và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu 

chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

- Tiếp tục hướng dẫn xây dựng tài liệu và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại 

các phường, xã. 

Phạm Cúc 
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Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

 

Đầu tháng 5 năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình 

Thuận đã thông báo tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn của các đơn vị sản 

xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Bao gồm: hồ sơ công bố hợp chuẩn số 01/CBHC-ĐN ngày 24 tháng 4 năm 2019 

của công ty cổ phần sản xuất thương mại Đông Nam, địa chỉ: Km 06 Nguyễn Thông, 

KP5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết công bố cho sản phẩm Gạch Terazo, 

400 x 400 mm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7744: 2013 - Gạch Terazo và có giá trị đến 

ngày 22 tháng 4 năm 2022. Hồ sơ công bố hợp chuẩn số 09 CB/TH-GR.RĐ ngày 25 

tháng 4 năm 2019 của: công ty trách nhiệm hữu hạn Granite Rạng Đông, địa chỉ: J45 

Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, cho sản phẩm Cốt liệu lớn 

cho bê tông loại đá kích thước 5x20mm, 10x40mm, 20x70mm, sản xuất tại Mỏ đá 

núi Đen – thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam,phù hợp tiêu chuẩn 

TCVN 7570: 2006 - Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật và có giá trị đến 

ngày 24 tháng 4 năm 2022. 

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 28/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, Thông báo 

tiếp nhận công bố hợp chuẩn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ ghi 

nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân và không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, 

hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổ chức, cá nhân phải hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, 

kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Tú Oanh 
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