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Mười nhiệm vụ và giải pháp chính trong Kế hoạch  

phát triển KT-XH năm 2019 
uốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2019, với 10 nhiệm vụ và giải pháp lớn… 

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh 

của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế 

gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công 

nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát 

triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống 

thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh 

gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; 

- Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; 

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; 

- Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; 

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; 
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- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo 

giảm 4%; 

- Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, 

chứng chỉ đạt 24-24,5%; 

- Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%; 

- Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%. 

Mười nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Tại Nghị quyết, Quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong 

các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát chuyên đề. 

Quốc hội đề nghị các cơ quan thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại 

Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời yêu cầu tập trung thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

Một là, tăng cường năng lực, chủ động phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình 

quốc tế, trong nước để có đối sách phù hợp và kịp thời. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, 

linh hoạt, thận trọng, phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác 

nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, 

phù hợp với diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý; điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình 

phù hợp, tránh tác động bất lợi đến chỉ số giá tiêu dùng. Kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, 

thiết bị nhập khẩu bằng các hàng rào kỹ thuật phù hợp; phấn đấu cân bằng thương mại bền 

vững. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 

kinh tế. 

Hai là, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược. Kiên định mục tiêu đổi mới thể 

chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến 

mạnh mẽ hơn nữa trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là  ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ 

cao. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghệ thông 

tin. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Cảng hàng 

không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông, công nghiệp trọng điểm, có sức lan tỏa cao, 

tạo nền tảng phát triển giai đoạn tiếp theo. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực 

chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Ba là, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi 

mới mô hình tăng trưởng. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, 

công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, đa dạng hóa sản 

phẩm, đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, phát triển mạnh du lịch biển, đảo; mở 

rộng áp dụng thị thực điện tử và đơn phương miễn thị thực cho một số địa bàn trọng điểm. Có 

chính sách thu hút hiệu quả khách du lịch quốc tế; quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng kinh 

doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, hoạt động lữ hành có yếu tố nước ngoài. 
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Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Ban hành chiến lược quốc gia về Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và xã hội hóa xây dựng hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ 

nghiên cứu phát triển. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các dịch vụ, mô hình kinh doanh mới 

và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng. Tăng cường huy động và khai thác 

nguồn lực đầu tư từ xã hội cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, chuyển giao 

công nghệ. 

Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, hiệu 

quả và sức cạnh tranh cao. Thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ 

cao, thân thiện môi trường, gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp trong 

nước. Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. 

Thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Ban hành chính sách thu hút đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn. Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, 

công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, chế biến nông sản. Đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm 

đầu ra ổn định cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế 

rừng, kinh tế biển. Chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép, không đăng ký, không khai 

báo. 

Bốn là, tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý thu 

ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; xử 

lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; kiểm soát các chỉ tiêu nợ 

công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn theo Nghị quyết số 

25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

Đẩy mạnh thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch 

hoạt động và nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phát 

huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp. Tập trung giải pháp để xử lý các dự án thua lỗ. 

Tiếp tục phát triển thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản minh bạch và 

lành mạnh. Sớm hình thành các trung tâm tài chính tại các đô thị lớn. Tiếp tục triển khai và 

giám sát chặt chẽ việc thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Tiếp tục 

tăng cường giám sát xử lý sở hữu chéo, đầu tư chéo giữa ngân hàng thương mại và doanh 

nghiệp để ngăn chặn tình trạng các cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn của các ngân hàng 

thương mại thao túng, chi phối hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng phục vụ lợi ích cho các cổ 

đông lớn, nhóm cổ đông lớn. 

Năm là, quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; 

chủ động trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 Nâng cao khả năng tiếp cận đất đai và hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, khắc phục tình 

trạng chồng chéo, thiếu thống nhất giữa các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai. Chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là ở các thành phố lớn, tại 

những địa phương có nhiều khiếu kiện về đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc cho phép chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, nhất là đất lúa, đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng. Rà soát, chuyển đổi quy hoạch đất lúa kém hiệu quả để chuyển đổi 

sang cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao hơn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng. Thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án 

phát triển kinh tế - xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 
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Tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai ở các công ty nông, lâm nghiệp, 

nhất là thu tiền sử dụng đất. 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; ngăn 

chặn và xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phòng, chống sạt lở bờ sông, 

suối, ven biển, kè sông, kè suối biên giới ở những vị trí xung yếu. 

Tập trung triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông lớn; điều phối, 

giám sát, giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ 

tài nguyên nước, cả nước mặt và nước ngầm; hợp tác chặt chẽ với các nước trong chia sẻ nguồn 

nước xuyên biên giới. 

Tăng cường điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường biển, nhất là rác thải nhựa. Cập nhật, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ 

liệu về tài nguyên và môi trường. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, môi 

trường các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; xử lý triệt để các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Sáu là, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe của Nhân dân. Tiếp tục rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với 

người có công với cách mạng bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời chấn chỉnh, 

xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực. Chú trọng phát triển thị trường nhà ở cho thuê, nhà ở 

cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đẩy nhanh độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Hoàn thiện các chính sách giảm nghèo, chuyển sang hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, 

địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, hộ 

cận nghèo tích cực, chủ động tham gia, được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản và có 

cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững. Tập trung chỉ 

đạo, bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách đã ban hành về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi. 

Tổng kết, nghiên cứu tích hợp hệ thống chính sách hiện hành cho vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi để tập trung và bảo đảm nguồn lực, khắc phục phân tán, chồng chéo, kém hiệu quả; 

 tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan liên quan và thu gọn đầu 

mối quản lý. Ban hành tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi bảo đảm khách quan, 

khoa học, hợp lý làm cơ sở để hoạch định chính sách dân tộc. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Đề ra các giải pháp mạnh mẽ để phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em. 

Bảy là, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và 

quản lý hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách về khám bệnh, 

chữa bệnh, dự phòng và nâng cao sức khỏe Nhân dân; xây dựng cơ chế tài chính y tế theo 

hướng tiếp tục thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, giảm dần mức chi của 

người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác công tư trong lĩnh 

vực y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức 

khỏe toàn dân; tăng cường và ưu tiên y tế dự phòng, y tế cơ sở, giảm quá tải cho tuyến trên. 
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Đẩy mạnh hoạt động cung ứng dịch vụ tầm soát, phát hiện sớm các bệnh ung thư, tim mạch, 

bệnh bẩm sinh di truyền, bệnh lây nhiễm. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm và thực phẩm 

chức năng; quản lý phòng khám tư nhân, thuốc; phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. Mở rộng phạm vi, danh mục đấu thầu tập trung thuốc, vật tư y tế theo pháp 

luật về đấu thầu. 

Triển khai đúng hạn Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của 

Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Kịp thời chấn chỉnh 

những hạn chế, bất cập trong việc in, phát hành, sử dụng sách giáo khoa để chống độc quyền, 

tránh lãng phí. Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Tiếp tục xử lý căn cơ vấn đề 

thừa, thiếu giáo viên cục bộ; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục 

nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả, chất lượng; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra, phối hợp chặt 

chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân luồng học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở vào học nghề, bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu trình độ trong đào tạo nghề 

phù hợp với thị trường lao động; chú trọng đào tạo lại cho công nhân và đào tạo gắn với giải 

quyết việc làm có thu nhập cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc. Phát triển mạnh thị 

trường lao động, hoàn thiện hệ thống thông tin kết nối. 

Tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, kỹ năng 

sống cho học sinh, môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. 

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình theo kết quả đầu ra. 

Tám là, tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật 

thể; bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc thiểu số. Có chính sách huy động nguồn lực xã hội 

hóa để đầu tư tôn tạo các di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới. Tập trung xây dựng môi 

trường văn hoá lành mạnh, từng bước cải thiện nâng cao giá trị đạo đức xã hội, nâng cao chất 

lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt Cuộc vận động 

toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Quản lý hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo, bảo đảm đoàn kết dân tộc; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm 

tiết kiệm, văn minh, an ninh, trật tự xã hội. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tự nguyện tham 

gia xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Tiếp tục duy trì thành tích, phấn đấu nâng 

cao thứ hạng của thể thao Việt Nam ở khu vực và châu lục. 

Chín là, thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ 

cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện 

đồng bộ, hiệu quả. Khẩn trương triển khai việc tách chức năng quản lý nhà nước với quản lý 

của các đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện cơ chế tự 

chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong tất cả các lĩnh vực; chuyển giao dịch vụ công đối 

với những lĩnh vực mà xã hội và thị trường có thể đảm nhận được. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, tăng cường thanh tra công vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và hiệu lực 

thực thi pháp luật. 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. 

Quyết liệt rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, 

coi đây là một khâu đột phá thúc đẩy tăng trưởng. Triển khai nhanh cấp số định danh cá nhân, 

xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông trong các lĩnh vực. Ứng dụng công nghệ tiên tiến để 

nâng cao năng lực quản lý đô thị, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ 

Nhân dân. 
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Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy 

tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi hiệu quả tài sản bị thất thoát. 

Ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ 

thuê. Tập trung chỉ đạo, phối hợp thi hành hiệu quả các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, 

các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng; có giải pháp cụ thể tháo gỡ 

vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử 

lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm pháp luật về tố 

tụng hành chính. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh 

tiêu cực như quản lý, sử dụng đất, tài sản công, cổ phần hóa, thuế, hải quan. Thực hiện nghiêm 

pháp luật về tiếp công dân, đề cao trách nhiệm người đứng đầu nhằm giải quyết kịp thời khiếu 

nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, gây mất an ninh trật tự. 

Mười là, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh để bảo vệ đất nước; giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn 

làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an 

ninh quốc gia, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, lợi ích, an ninh của đất nước, không để bị 

động, bất ngờ. Bảo vệ vững chắc chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa, 

truyền thông, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, hội nghị, các mục tiêu trọng điểm về an 

ninh quốc gia. Bảo đảm an toàn thông tin mạng và không gian mạng. Tăng cường truyền thông 

về an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cuộc sống của người dân. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy đàm phán, xây dựng 

Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Tăng cường thúc đẩy để đạt kết quả thực chất trong giải 

quyết các vấn đề biên giới trên biển và trên đất liền còn tồn đọng với các nước. 

 Hoàn thiện các điều kiện cần thiết và xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật để thực 

hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đẩy mạnh vận 

động sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Chủ 

động phòng ngừa, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. 

 Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao phục vụ phát triển, quan tâm công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân. Tiếp tục mở rộng và đưa các mối quan hệ với các đối 

tác, các nước láng giềng chung biên giới, nước lớn, đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định 

và hiệu quả. Chủ động, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng, định hình các cơ chế đa phương, 

tiếp tục vận động các nước ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; chuẩn bị tốt cho việc Việt Nam đảm nhiệm 

vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2020. 

Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí. Tăng cường tính kịp thời, 

hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Cơ quan nhà nước chủ động cung cấp thông tin, nhất 

là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí, nhằm 

tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 

luật, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật./. 

Phòng TBT tổng hợp 
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Bình Thuận thu ngân sách 11 tháng đặt 113,24% dự toán năm 
heo báo cáo của Sở Tài chính, 11 tháng năm 2018 thu ngân sách nhà nước 9.625,4 tỷ 

đồng, đạt 113,24% dự toán năm (tăng 8,40% so cùng kỳ năm trước). Trong đó: Thu nội 

địa (trừ dầu) 6.767,9 tỷ đồng, đạt 112,42% dự toán năm (tăng 20,76% so cùng kỳ năm 

trước). Riêng thu thuế, phí 5.403,1 tỷ đồng, đạt 101,56% dự toán năm (tăng 23,71% so cùng kỳ 

năm trước); thu tiền sử dụng đất 1.364,8 tỷ đồng, đạt 194,98% dự toán năm (tăng 10,34%); thu 

thuế xuất nhập khẩu 1.180,7 tỷ đồng, đạt 118,07% dự toán năm (giảm 26,08%) và thu dầu thô 

1.676,9 tỷ đồng, đạt 113,30% dự toán năm (giảm 0,04% so cùng kỳ năm trước). 

Riêng tháng 11/2018 ước thu ngân sách đạt 920 tỷ đồng. Dự 

ước các khoản thu tăng (giảm) của 11 tháng năm 2018 so 

cùng kỳ năm trước như sau: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 

1.262,7 tỷ đồng (tăng 64,69% so cùng kỳ năm trước), thu 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 622,8 tỷ đồng (tăng 

15,99%), thu ngoài quốc doanh 969,3 tỷ đồng (tăng 

18,03%), thuế thu nhập cá nhân 462,9 tỷ đồng (tăng 

39,37%), thuế bảo vệ môi trường 376,2 tỷ đồng (giảm 

15,47%), lệ phí trước bạ 256,1 tỷ đồng (tăng 36,21%), thu 

từ các loại phí, lệ phí 121,0 tỷ đồng (giảm 3,46%), thu xổ số 

kiến thiết 749,4 tỷ đồng (tăng 19,90%); thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản 95,5 tỷ đồng (tăng 22,63%), thu tiền sử dụng đất 1.364,8 tỷ đồng (tăng 

10,34%), thu từ dầu thô 1.676,9 tỷ đồng (giảm 0,04%) và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.180,7 tỷ 

đồng (giảm 26,08%). 

Riêng khối huyện, thị xã, thành phố kết quả thu trong tháng 11/2018 ước đạt 182,0 tỷ đồng, lũy 

kế 11 tháng 2.579,0 tỷ đồng, đạt 139,86% dự toán năm (tăng 23,90% so cùng kỳ năm trước). Trong 

đó: Phan Thiết thu 1.157,1 tỷ đồng, đạt 139,07% dự toán; La Gi: 179,9 tỷ đồng, đạt 146,26% dự 

toán; Tuy Phong: 230,8 tỷ đồng, đạt 122,14% dự toán; Bắc Bình: 131,1 tỷ đồng, đạt 165,89% dự 

toán; Hàm Thuận Bắc: 364,3 tỷ đồng, đạt 175,99% dự toán; Hàm Thuận Nam: 173,3 tỷ đồng, đạt 

119,49% dự toán; Tánh Linh: 90,0 tỷ đồng, đạt 108,40% dự toán; Đức Linh: 115,6 tỷ đồng, đạt 

128,43% dự toán; Hàm Tân: 99,8 tỷ đồng, đạt 131,37 dự toán và Phú Quý thu 37,1 tỷ đồng, đạt 

185,59% dự toán năm. 

Nhìn chung thu ngân sách đã có nhiều cố gắng. Một số khoản thu có tỷ trọng lớn trong dự toán 

đã tăng cao so cùng kỳ năm trước nên đã tác động đến mức tăng thu là: Thu từ doanh nghiệp nhà 

nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế 

thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu xổ số kiến thiết, thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, bên cạnh đó 

vẫn còn một vài nguồn thu có tỷ trọng khá lớn đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ năm trước 

như: Thu thuế bảo vệ môi trường (mới đạt 63,76% dự toán năm, giảm 15,47% so cùng kỳ năm 

trước). 

Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thanh - kiểm tra thuế năm 2018. Đặc biệt chú 

trọng các doanh nghiệp thuộc các ngành có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao 

như: Khai thác khoáng sản, du lịch, xăng dầu; doanh nghiệp có hoàn thuế; các doanh nghiệp có hoạt 

động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, 

mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; các doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề kinh 

doanh mới. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, thu hồi nợ đọng, thường xuyên triển 

khai chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần 

cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế…  Nguồn binhthuan.gov.vn 

T 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
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Quy định biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

ây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 154/2018/NĐ-

CP ngày 09/11/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành. 

Cụ thể, Nghị định này quy định đối với 

hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công 

dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của 

cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một 

người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên 

tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia được cơ quan kiểm tra có văn 

bản xác nhận sẽ được miễn kiểm tra nhà nước 

về chất lượng trong thời hạn 02 năm. 

 

Hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra gồm: 

- Văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu 

loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; 

đơn vị tính. 

- Bản sao kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp. 

Người nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra lập 01 bộ hồ sơ như trên đề nghị 

miễn kiểm tra, gửi về cơ quan kiểm tra (cơ quan có trách nhiệm quản lý loại hàng hóa được 

nhập khẩu) 

Thêm vào đó, Nghị định cũng quy định trong thời gian được miễn giảm kiểm tra, nếu 

hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường phát hiện không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh giá sự 

phù hợp và được xác minh đúng sự thật hoặc qua kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu có kết 

quả đánh giá sự phù hợp không đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra sẽ có văn bản thông báo dừng 

áp dụng chế độ miễn kiểm tra. Định kỳ hằng năm, cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tại cơ 

sở lưu giữ hàng hóa của người nhập khẩu. 

Các quy định trên chính thức có hiệu lực vào ngày 09/11/2018./. 

Tú Oanh
 

 

Đ 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHÂT LƯỢNG 
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Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình 

Thuận giai đoạn 2018-2021 
 

Ngày 19/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 

3177/QĐ-UBND  về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2018-2021 

 

Mục tiêu của Chương trình nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Hỗ trợ 

tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ 

sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, 

tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đẩy nhanh tốc độ phát triển 

doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế. 

Đối tượng của Chương trình là các Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp 

nhỏ và  vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

Nội dung hỗ trợ là các nhóm giải pháp, bao gồm: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng; Hỗ trợ thuế, 

kế toán; Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, 

khu làm việc chung; Hỗ trợ mở rộng thị trường; Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; Hỗ trợ 

phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Hỗ trợ tiếp nhận vốn, tài trợ từ Quỹ phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Theo nội dung Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ hỗ trợ các 

nhóm giải pháp như: 
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Nhóm giải pháp Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc 

chung: Phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao 

năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, 

chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của 

doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập theo hình thức đối tác công tư các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc 

chung; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập 

cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy 

định. 

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh 

nghiệp. 

Nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Chủ trì, phối hợp 

cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định 

pháp luật./. 

Lê Xin 
 

Kết quả thanh tra các đơn vị Điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 
 

Trong tháng 10-11/2018, Chi cục đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

Đo lường của 03 đơn vị điện lực thuộc địa bàn huyện Đức Linh, Tuy Phong và Thị xã 

La Gi. Kết quả 03 đơn vị điện lực đều thực hiện tốt các quy định của Luật Đo lường 

trong việc quản lý và sử dụng phương tiện đo, cụ thể như sau: 

 

 Các công tơ điện đều thuộc danh mục phương tiện đo đã 

được Tổng cục TCĐLCL phê duyệt mẫu. Các công tơ mẫu (để 

giải quyết kiến nghị của khách hàng về hoạt động của công tơ 

điện và công tác tổ chức kiểm tra sử dụng điện của các đơn vị 

điện lực) đều được hiệu chuẩn và còn trong thời hạn sử dụng. 

Kiểm tra thực tế ngẫu nhiên các hồ sơ tháo lắp công tơ điện, 

kết quả các đơn vị đều thực hiện kịp thời gian theo hiệu lực 

kiểm định của công tơ điện. Đồng thời Đoàn đã thực hiện kiểm 

tra ngẫu nhiên các công tơ điện được treo tại các trụ điện, hộ 

dân, kết quả các công tơ điện đều còn chì niêm và còn hiệu lực 

kiểm định. 

Qua công tác thanh tra, Đoàn cũng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường 

đến các đơn vị điện lực, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật 

về đo lường trong kinh doanh, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận./. 

Thiên Hòa 
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Sử dụng mức đáng kể một số chất hóa 

học 

Ngày 24/09/2018, Cơ quan bảo vệ môi 

trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo 

bổ sung các quy định mới về sử dụng mức 

đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo 

luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) 

trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1395. 

 
Theo đó, quy định áp dụng đối với 28 

chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện 

phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) 

và phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban 

hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái 

này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm 

cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào 

trong 28 chất hóa học này nếu được coi là 

sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm 

vi áp dụng của quy định này phải thông báo 

cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi 

nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá về 

mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét. 

Các tổ chức, cá nhân không được phép sản 

xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc 

xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến 

hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định 

phù hợp với thông báo và các tổ chức, các 

nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định 

đó. 

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 16 

tháng 11 năm 2018 và sẽ được ban hành vào 

lúc 13h00 ngày 01/10/2018. Hạn cuối cùng 

để các nước thành viên WTO tham gia góp 

ý kiến vào trước ngày 17/10/2018. Thông 

tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

 https://members.wto.org/crnattachments

/2018/TBT/EEC/18_5157_01_e.pdf 

 

 

 

Quy định của Hòa Kỳ về Hóa học 

Ngày 22/10/2018, Cơ quan bảo vệ môi 

trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo 

bổ sung các quy định mới về sử dụng mức 

đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo 

luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA) 

trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1401. 

 
Theo đó, quy định áp dụng đối với 13 

chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện 

phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) 

và phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban 

hành bởi EPA dựa theo TSCA. Động thái 

này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm 

cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào 

trong 13 chất hóa học này nếu được coi là 

sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm 

vi áp dụng của quy định này phải thông báo 

cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi 

nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá về 

mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét. 

Các tổ chức, cá nhân không được phép sản 

xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc 

xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến 

hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định 

phù hợp với thông báo và các tổ chức, các 

nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định 

đó. Chưa xác định thời gian thông qua và 

thời gian có hiệu lực của Dự thảo. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên WTO tham gia 

góp ý kiến vào trước ngày 15/11/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2018/TBT/USA/18_5541_00_e.pdf 

 

Hàn Quốc: Quy định thực thi Đạo luật 

Mỹ phẩm 

Ngày 25/10 /2018, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi Quy định thực thi Đạo 

THÔNG BÁO TBT 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0224_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0224_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5541_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5541_00_e.pdf
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luật mỹ phẩm trong mã thông báo 

G/TBT/N/KOR/795. 

 
Các sửa đổi như sau: 

1) Mở rộng phạm vi tiêu chuẩn đủ điều 

kiện cho các cơ sở sản xuất/bán hàng      

A. Người có bằng cấp chuyên ngành liên 

quan đến dược phẩm từ một trường cao 

đẳng hoặc bằng cử nhân trở lên.      

B. Người đã hoàn thành các khóa đào 

tạo về quản lý bán hàng (đào tạo trong lĩnh 

vực kinh doanh sản phẩm xà phòng làm 

đẹp, bột nhuộm tóc đen hoặc sáp tẩy lông) 

2) Bổ sung "xà phòng làm đẹp, bột nhuộm 

tóc đen và sáp tẩy lông" vào danh mục mỹ 

phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 

gia góp ý kiến vào ngày 24/12/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2018/TBT/KOR/18_5596_00_x.pdf 

 

Philippines: Tiêu chuẩn chung cho 

phụ gia thực phẩm, sữa và các sản phẩm 

từ sữa 

Ngày 29/10 /2018, Philippines thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Tiêu chuẩn chung cho phụ gia 

thực phẩm (Tiêu chuẩn Codex 192-1995); 

Tiêu chuẩn chung về sử dụng bơ sữa (Tiêu 

chuẩn Codex 206-1999); 

 

Tiêu chuẩn Codex về sữa và các sản 

phẩm từ sữa theo quy định tại Lệnh này; và 

Tiêu chuẩn khu vực Codex cho các sản 

phẩm đậu tương không lên men trong mã 

thông báo G/TBT/N/PHL/207.  Dự thảo này 

nhằm mục đích chính thức áp dụng các tiêu 

chuẩn codex đáp ứng quy định trong phần 

IV.A mục 1-10 (Hướng dẫn chung) của bản 

dự thảo này, để làm cơ sở trong việc phân 

loại và xác định các sản phẩm thực phẩm. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự 

kiến có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày 

đăng công báo trên toàn quốc. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên tham gia góp ý 

kiến vào 28/11/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2018/TBT/PHL/18_5658_00_e.pdf 

 

Hoa Kỳ: Việc sử dụng Hóa chất gây 

suy giảm khả năng sinh sản 

Ngày 30/10/2018, Hoa Kỳ đưa ra Dự 

thảo sửa đổi mức độ sử dụng hóa chất gây 

suy giảm khả năng sinh sản: Tính toán 

lượng tiêu thụ trung bình của người tiêu 

dùng  trong thông báo mã 

G/TBT/N/USA/1408. 

 
Cụ thể, khi doanh nghiệp đưa ra "mức 

độ" hóa chất gây suy giảm chức năng sinh 

sản trong một sản phẩm thực phẩm, "mức 

độ" đó không được tính bằng cách lấy trung 

bình nồng độ của hóa chất trong các sản 

phẩm thực phẩm từ các nhà sản xuất khác 

nhau hoặc được sản xuất ở các cơ sở khác 

nhau. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ 

sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa 

xác định thời gian thông qua và thời gian có 

hiệu lực của Dự thảo. Hạn cuối cùng để các 

nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến 

vào trước ngày 19/11/2018. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2018/TBT/USA/18_5662_00_e.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_5596_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_5596_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PHL/18_5658_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/PHL/18_5658_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5662_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5662_00_e.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 

VIÊN WTO TRONG QUÝ IV/2018 
STT Số TB Ngày TB Nước TB Sản phẩm/ Vấn đề TB 

Từ ngày 01/10 đến 30/10/2018 

1 G/TBT/N/ARE/447 02/10/2018 

Các Tiểu Vương 

quốc Ả Rập 

Thống Nhất 

Mật ong (ICS 67.180) 

2 G/TBT/N/ARG/345 08/10/2018 Argentina 
Phương tiện giao thông đường 

bộ 

3 G/TBT/N/ARG/346 10/10/2018 Argentina 
Xúc xích và các sản phẩm có 

nguồn gốc từ thịt 

4 G/TBT/N/ARG/347 10/10/2018 Argentina Thuốc trừ sâu (ICS 65.100) 

5 G/TBT/N/BRA/844 11/10/2018 Brazil Vắc-xin (ICS 11.120) 

6 G/TBT/N/BRA/845 11/10/2018 Brazil Xe mooc đường bộ 

7 G/TBT/N/BOL/11 03/10/2018 Bolivia 
Sữa và sản phẩm sữa chế biến 

(ICS 67.100.10) 

8 

G/TBT/N/BOL/12 

G/TBT/N/COL/234 

G/TBT/N/ECU/341 

G/TBT/N/PER/108 

04/10/2018 Bolivia 
Bao gói và phân phối hàng hóa. 

Quy định chung (ICS 55.020) 

   
Colombia 

 

   
Ecuador 

 

   
Peru 

 
9 G/TBT/N/CHL/459 10/10/2018 Chi Lê Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

10 G/TBT/N/CHN/1287 15/10/2018 Trung Quốc Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) 

11 G/TBT/N/ECU/339 04/10/2018 Ecuador 
Thiết bị vệ sinh (ICS 91.140.70 

) 

12 G/TBT/N/ECU/340 04/10/2018 Ecuador 68091100 

13 G/TBT/N/EU/600 02/10/2018 EU Thực phẩm (ICS 67.040) 

14 G/TBT/N/EU/601 03/10/2018 EU Hóa chất hữu cơ (ICS 71.080) 

15 G/TBT/N/EU/602 03/10/2018 EU Thực phẩm tiêu dùng 

16 G/TBT/N/EU/603 04/10/2018 EU 
Thiết bị làm lạnh (ICS 

97.040.30) 

17 G/TBT/N/EU/604 04/10/2018 EU 
Thiết bị làm lạnh (ICS 

97.040.30) 

18 G/TBT/N/EU/605 05/10/2018 EU 
Nguồn điện bên ngoài (EPS) 

(ICS 29.200) 

19 G/TBT/N/EU/606 08/10/2018 EU Chiếu sáng (ICS 91.160.01) 

21 G/TBT/N/EU/607 08/10/2018 EU Chiếu sáng (ICS 91.160.01) 

22 G/TBT/N/EU/608 08/10/2018 EU Mỹ phẩm (ICS 71.100.70) 

23 G/TBT/N/EU/609 09/10/2018 EU Màn hình điện tử (ICS 31.120) 

23 G/TBT/N/EU/610 09/10/2018 EU Màn hình điện tử (ICS 31.120) 

24 G/TBT/N/EU/611 15/10/2018 EU 
Máy rửa bát gia dụng (ICS 

97.040.40 ) 

DANH MỤC THÔNG BÁO 

TBT 
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25 G/TBT/N/EU/612 15/10/2018 EU 
Máy rửa bát gia dụng (ICS 

97.040.40 ) 

26 G/TBT/N/JPN/607 08/10/2018 Nhật Bản Sản phẩm dược phẩm 

27 G/TBT/N/JPN/608 10/10/2018 Nhật Bản Hệ thống ghi nhãn GM 

28 G/TBT/N/JPN/609 15/10/2018 Nhật Bản Các chất độc hại (ICS 71.080) 

29 G/TBT/N/KEN/741 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

30 G/TBT/N/KEN/742 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

31 G/TBT/N/KEN/743 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

32 G/TBT/N/KEN/744 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

33 G/TBT/N/KEN/745 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

34 G/TBT/N/KEN/746 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

35 G/TBT/N/KEN/747 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

36 G/TBT/N/KEN/748 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

37 G/TBT/N/KEN/749 09/10/2018 Kenya 
Phòng chống hàng nguy hiểm 

(ICS 13.300) 

38 G/TBT/N/KOR/788 11/10/2018 Hàn Quốc Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

39 G/TBT/N/MEX/433 12/10/2018 Mexico 
Phụ gia thực phẩm (ICS 

67.220.20) 

40 G/TBT/N/MOZ/14 12/10/2018 Mozambique 
Bóng đèn sợi đốt (ICS 

29.140.20) 

41 G/TBT/N/PRY/107 03/10/2018 Paraguay Xe cơ giới và rơ moóc 

42 G/TBT/N/UGA/921 05/10/2018 Uganda 
Thịt bò. Thịt và các sản phẩm 

từ thịt (ICS 67.120.10) 

43 G/TBT/N/UGA/922 05/10/2018 Uganda 
Thịt và các sản phẩm từ thịt 

(ICS 67.120.10) 

44 G/TBT/N/UGA/923 08/10/2018 Uganda Nước uống (ICS 13.060.20) 

45 G/TBT/N/UGA/924 08/10/2018 Uganda Nước uống (ICS 13.060.20) 

46 

47 G/TBT/N/UGA/926 10/10/2018 Uganda 
Phân bón tổng hợp (ICS 

65.080) 

48 G/TBT/N/UGA/927 10/10/2018 Uganda Phân bón (ICS 65.080) 

49 G/TBT/N/UGA/928 10/10/2018 Uganda Phân bón (ICS 65.080) 

50 G/TBT/N/UGA/929 10/10/2018 Uganda 
Đồ uống không cồn (ICS 

67.160.20) 

51 G/TBT/N/UGA/930 10/10/2018 Uganda 
Đồ uống không cồn (ICS 

67.160.20) 

52 G/TBT/N/UGA/931 10/10/2018 Uganda 
Đồ uống không cồn (ICS 

67.160.20) 

53 G/TBT/N/UGA/932 11/10/2018 Uganda Xơ dệt (ICS 59.060) 
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54 G/TBT/N/UGA/933 11/10/2018 Uganda Dệt may (ICS 59.080.01) 

55 G/TBT/N/UGA/934 11/10/2018 Uganda Vỏ gối (ICS 59.080.30) 

56 G/TBT/N/UGA/935 11/10/2018 Uganda 
Sản phẩm dầu mỏ (ICS 

75.080) 

57 G/TBT/N/UGA/936 28/10/2018 Uganda Dầu bôi trơn (ICS 75.100) 

58 G/TBT/N/UGA/937 28/10/2018 Uganda 
Sản phẩm dầu mỏ (ICS 

75.080) 

59 G/TBT/N/UGA/938 28/10/2018 Uganda Dầu động cơ (ICS 75.100) 

60 G/TBT/N/UGA/939 28/10/2018 Uganda Dầu động cơ (ICS 75.100) 

61 G/TBT/N/UGA/940 28/10/2018 Uganda Dầu bôi trơn (ICS 75.100) 

62 G/TBT/N/UGA/941 28/10/2018 Uganda Dầu bôi trơn (ICS 75.100) 

63 G/TBT/N/UGA/942 28/10/2018 Uganda Dầu bôi trơn (ICS 75.100) 

64 G/TBT/N/UGA/943 28/10/2018 Uganda Dầu động cơ (ICS 75.100) 

65 G/TBT/N/UGA/944 28/10/2018 Uganda Dầu động cơ (ICS 75.100) 

66 G/TBT/N/UGA/945 28/10/2018 Uganda Dầu động cơ ô tô (ICS 75.100) 

67 G/TBT/N/UGA/946 28/10/2018 Uganda Dầu động cơ ô tô (ICS 75.100) 

Từ ngày 01/11 đến 30/11/2018 

1 

G/TBT/N/ARE/451 

G/TBT/N/BHR/555 

G/TBT/N/KWT/442 

G/TBT/N/OMN/388 

G/TBT/N/QAT/553 

G/TBT/N/SAU/1095 

G/TBT/N/YEM/156 

13/11/2018 

Các Tiểu 

Vương quốc Ả 

Rập Thống 

Nhất 

Thực phẩm (ICS 67.040) 

Bahrain 

Kuwait 

Oman 

Qatar 

Vương quốc Ả 

Rập Saudi 

Yemen 

2 G/TBT/N/ARG/351 07/11/2018 Argentina Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 ) 

3 G/TBT/N/ARG/352 07/11/2018 Argentina Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 ) 

4 G/TBT/N/CHN/1288 07/11/2018 Trung Quốc Đèn xe ô tô (ICS 43.040.20) 

5 G/TBT/N/CHN/1289 07/11/2018 Trung Quốc Đèn xe ô tô (ICS 43.040.20) 

6 G/TBT/N/CHN/1290 07/11/2018 Trung Quốc Xe cơ giới (ICS 43.020) 

7 G/TBT/N/CHN/1291 07/11/2018 Trung Quốc 
Chất thải lỏng, bùn (ICS 

13.030.20) 

8 G/TBT/N/CHN/1292 07/11/2018 Trung Quốc 
Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 

27.010) 

9 G/TBT/N/CHN/1293 07/11/2018 Trung Quốc 
Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 

27.010) 

10 G/TBT/N/CHN/1294 07/11/2018 Trung Quốc 
Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 

27.010) 

11 G/TBT/N/CHN/1295 07/11/2018 Trung Quốc 
Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 

27.010) 

12 G/TBT/N/CHN/1296 07/11/2018 Trung Quốc Máy sục khí quay (ICS 13.030.20) 

13 G/TBT/N/CHN/1297 07/11/2018 Trung Quốc 
Máy điều hòa không khí (ICS 

27.010) 
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14 G/TBT/N/CHN/1298 07/11/2018 Trung Quốc 
Năng lượng và truyền nhiệt (ICS 

27.010) 

15 G/TBT/N/CHN/1299 07/11/2018 Trung Quốc 
Máy rửa chén điện tử (ICS 

27.010; 97.040.40) 

16 G/TBT/N/EU/617 01/11/2018 EU 
Ethoprophos (hoạt chất thuốc trừ 

sâu) (ICS 65.100) 

17 G/TBT/N/EU/618 07/11/2018 EU Sản phẩm xây dựng (ICS 91.100) 

18 G/TBT/N/EU/619 15/11/2018 EU Sản phẩm xây dựng (ICS 91.100) 

19 G/TBT/N/KOR/797 06/11/2018 Hàn Quốc 
Sản phẩm hóa chất tiêu dùng chịu 

sự kiểm tra an toàn 

20 G/TBT/N/KOR/798 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100) 

21 G/TBT/N/KOR/799 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100) 

22 G/TBT/N/KOR/800 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100) 

23 G/TBT/N/KOR/801 06/11/2018 Hàn Quốc Sản phẩm diệt khuẩn (ICS 65.100) 

23 G/TBT/N/NGA/6 09/11/2018 Nigeria Thức ăn gian cầm (ICS 67.120.20) 

24 G/TBT/N/NGA/7 09/11/2018 Nigeria 
Thức ăn gian cầm Premix (ICS 

67.120.20) 

25 G/TBT/N/NGA/8 09/11/2018 Nigeria Thức ăn cho gà (ICS 67.120.20) 

26 G/TBT/N/SAU/1094 08/11/2018 
Vương quốc Ả 

Rập Saudi 

Sản phẩm của công nghệ hóa chất 

(ICS 70.100) 

27 G/TBT/N/TZA/223 07/11/2018 Tanzania 

Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 

71.100.40), Mỹ phẩm. Đồ dùng 

trong phòng tắm (ICS 71.100.70) 

28 G/TBT/N/TZA/224 07/11/2018 Tanzania 
Tác nhân hoạt động bề mặt (ICS 

71.100.40) 

29 G/TBT/N/TZA/225 07/11/2018 Tanzania 
Thực phẩm bao gói sẵn và chế 

biến sẵn (ICS 67.230) 

30 G/TBT/N/TPKM/340 06/11/2018 Đài Loan Mỹ phẩm (ICS 71.100.70 ) 

31 G/TBT/N/TPKM/341 08/11/2018 Đài Loan Thực phẩm (ICS 67.040) 

32 G/TBT/N/THA/524 15/11/2018 Thái Lan Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10 ) 

33 G/TBT/N/TUR/133 15/11/2018 Thổ Nhĩ Kỳ Vải dệt (ICS 59.080.30 ) 

34 G/TBT/N/URY/25 15/11/2018 Uruguay Thực phẩm (ICS 67.040) 

35 G/TBT/N/URY/26 15/11/2018 Uruguay Thực phẩm (ICS 67.040) 

36 G/TBT/N/UGA/984 01/11/2018 Uganda 
Dây thép, cáp thép và xích có mắt 

(ICS 77.140.65) 

37 G/TBT/N/UGA/985 01/11/2018 Uganda 
Dây thép, cáp thép và xích có mắt 

(ICS 77.140.65) 

38 G/TBT/N/UGA/986 07/11/2018 Uganda 
Lon sữa bằng thép không gỉ (ICS 

55.120) 

42 G/TBT/N/UGA/990 07/11/2018 Uganda 
Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm 

từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 67.060) 

51 G/TBT/N/UGA/999 07/11/2018 Uganda Sơn và vecnic (ICS 87.040) 

52 G/TBT/N/UKR/144 09/11/2018 Ukraine 
Chất thải đặc biệt. Thiết bị xử lý 

chất thải 

53 G/TBT/N/USA/1409 01/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị bảo vệ (ICS 13.340) 

54 G/TBT/N/USA/1410 05/11/2018 Hoa Kỳ 
Máy bay và phương tiện không 

gian(ICS 49.020) 
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Kết quả thực hiện công tác Cải cách Hành chính tại 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất năm 2018 
 

1. Cải cách thủ tục hành chính. 

Chi cục tiếp nhận 06 hồ sơ của cá nhân, tổ chức và đã giải quyết 06 hồ sơ đúng hẹn, đạt 

100%. 

Hoạt động dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Tiếp nhận và kiểm 

định 31.400 phương tiện đo các loại; thử nghiệm 3.877 mẫu với 24.043 chỉ tiêu phân tích, 

kết quả giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đạt 100%. 

Tiếp nhận đơn thư phản ánh: Không nhận ý kiến phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 

2. Cải cách tổ chức, bộ máy. 

Tham mưu, trình Sở KH&CN phê duyệt nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục (Quyết định số 

27/QĐ-SKHCN ngày 30/01/2018). 

Chi cục đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao 

động năm 2018. Qua đó, đã góp ý, sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

Xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất các phòng Chi cục; rà soát, đề xuất đăng ký thí 

điểm mô hình Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ phục vụ chung cho Chi cục. Qua đó, Chi 

cục không đăng ký thực hiện thí điểm mô hình trên. 

Tham mưu Sở KH&CN ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó 

trưởng phòng thuộc Chi cục (Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 02/8/2018) 

 3. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. 

55 G/TBT/N/USA/1411 05/11/2018 Hoa Kỳ Phát thải 

56 G/TBT/N/USA/1412 05/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị siêu âm cyclodestructive 

57 G/TBT/N/USA/1413 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

58 G/TBT/N/USA/1414 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

59 G/TBT/N/USA/1415 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

60 G/TBT/N/USA/1416 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

61 G/TBT/N/USA/1417 08/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

62 G/TBT/N/USA/1418 12/11/2018 Hoa Kỳ Gỗ ván (ICS 79.060) 

63 G/TBT/N/USA/1419 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

64 G/TBT/N/USA/1420 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

65 G/TBT/N/USA/1421 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

66 G/TBT/N/USA/1422 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

67 G/TBT/N/USA/1423 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

68 G/TBT/N/USA/1424 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

69 G/TBT/N/USA/1425 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

70 G/TBT/N/USA/1426 15/11/2018 Hoa Kỳ Thiết bị y tế (ICS 11.040) 

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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 Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành 

của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2018 (Kế hoạch số 

23/KH-CCTĐC ngày 25/01/2018); Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 

(Kế hoạch số 20/KH-CCTĐC ngày 23/01/2018) và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức 

năm 2018 đối với 02 vị trí, gồm: Vị trí kế toán và vị trí quản lý tiêu chuẩn chất lượng. 

Thực hiện sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục đề nghị Sở khen thưởng 03 tập 

thể và 06 cá nhân đạt thành tích nổi bậc trong hoạt động KHCN. 

4. Cải cách tài chính công. 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Chi cục (Quyết định số 13/QĐ-CCTĐC 

ngày 13/3/2018) và thực hiện nghiêm các quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. 

5. Hiện đại hóa hành chính. 

Đã ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục trong năm 

2018 (Kế hoạch số 35/KH-CCTĐC ngày 27/02/2018). 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được duy trì và phát 

huy hiệu quả trong việc phục vụ cải cách hành chính. Thực hiện ký số và gửi văn bản điện 

tử qua hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận; 100% CCVC-NLĐ sử dụng thư điện 

tử trong trao đổi công việc. 

Tổ chức họp xem xét lãnh đạo ISO 9001:2008 năm 2017, qua đó đề ra các nội dung cần 

cải tiến, thực hiện trong năm 2018. 

6. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 

trong cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: 

+ Báo cáo số 07/BC-SKHCN ngày 02/01/2018 về kết quả triển khai xây dựng, áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 

triển khai năm 2018. 

+ Tờ trình số 55/TTr-SKHCN ngày 12/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra 

việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2018. 

+ Công văn số 120/SKHCN-CCTĐC ngày 30/01/2018 về việc lựa chọn, đề xuất danh 

sách UBND xã, thị trấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001. 

+ Công văn số 138/SKHCN-CCTĐC ngày 05/02/2018 về việc khảo sát phục vụ lập Báo 

cáo đầu tư dự án triển khai ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

+ Báo cáo số 143/BC-SKHCN ngày 05/02/2018 về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu 

chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Bình Thuận. 
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+ Công văn số 422/SKHCN-CCTĐC ngày 24/4/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Văn phòng Đăng ký đất và 24 xã, 

phường thuộc UBND huyện Phú Quý, UBND thành phố Phan Thiết và UBND thị xã La Gi. 

+ Công văn số 423/SKHCN-CCTĐC ngày 24/4/2018 gửi về việc phối hợp chỉ đạo, đôn 

đốc công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các UBND xã, thị 

trấn. 

+ Công văn số 383/SKHCN-CCTĐC ngày 13/4/2018 gửi Sở Tài chính về việc kinh phí 

xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã năm 2018. 

+ Công văn số 399/SKHCN-CCTĐC ngày 18/4/2018 gửi Bộ KH&CN về việc hướng 

dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015. 

+ Tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt danh sách UBND cấp xã triển khai xây 

dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-

KGVX ngày 29/3/2018). 

+ Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch 1959/KH-

UBND ngày 17/5/2018). 

+ Công văn số 636/SKHCN-CCTĐC ngày 20/6/2018 về việc phân khai kinh phí duy trì, 

cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2018 của UBND xã, phường, thị trấn. 

+ Công văn số 868/SKHCN-CCTĐC ngày 04/7/2018 về việc đôn đốc các UBND xã, 

phường, thị trấn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001. 

+ Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 20/8/2018 về tình hình thực 

hiện theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng  theo TCVN ISO 9001:2008 và đề 

xuất các nội dung xây dựng Mô hình khung theo TCVN ISO 9001:2015 

+ Công văn số 808/SKHCN-CCTĐC ngày 10/8/2018 về việc tham mưu đánh giá tình 

hình thực hiện và đề xuất các nội dung xây dựng Mô hình khung HTQLCL. 

+ Báo cáo số 872/BC-SKHCN ngày 28/8/2018 về việc tình hình xây dựng, áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan triển khai giai đoạn 2017-2018. 

+ Công văn số 991/SKHCN-CCTĐC ngày 28/8/2018 về việc  đề nghị các đơn vị báo 

cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 

2018. 

+ Báo cáo số 1088/SKHCN-CCTĐC ngày 29/10/2018 về việc  Báo cáo tình hình xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành 

chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận. 

+ Công văn số 1095/SKHCN-CCTĐC ngày 31/10/2018 về việc triển khai áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. 

- Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước: tính đến nay đã kiểm tra được 20/20 

đơn vị thực hiện kiểm tra tại chỗ. Các đơn vị còn lại được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo (đang 

thực hiện). 
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- Tổ chức lớp tập huấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 46 Sở, ngành với hơn 

300 lượt cán bộ, công chức tham dự. Dự kiến trong tháng 11/2018 sẽ tiếp tục tổ chức 02 lớp 

tập huấn cho các UBND cấp xã. 

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL cho 29 

UBND cấp xã thuộc các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam: hiện Chi 

cục đang hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng. Tính đến nay, đã có 73/127 UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh đang thực hiện ISO. 

- Triển khai Dự án ISO điện tử giai đoạn 2018-2020: Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế 

hoạch tham mưu Lãnh đạo Sở lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án triển khai ISO điện tử là 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Thuận; Phối hợp với đơn vị tư vấn 

lập Dự án triển khai ISO điện tử tổ chức khảo sát, thu thập thông tin các đơn vị phục vụ lập 

Báo cáo đầu tư Dự án; Tổ chức họp lựa chọn phương án triển khai ISO điện tử cho các cơ 

quan hành chính nhà nước. Trình UBND tỉnh về việc xin tạm dừng triển khai dự án ISO 

điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-

2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018). 

Nhìn chung công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, niêm yết công khai 

thủ tục hành chính, mẫu đơn từ, lệ phí, phiếu giao hẹn hồ sơ, thời hạn giải quyết từng loại 

công việc. Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống mail và mạng nội bộ để giải quyết công việc 

giữa các phòng, đơn vị trực thuộc; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để 

nâng cao tay nghề trong lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm định, trong công tác quản lý nhà nước 

được Chi cục quan tâm; duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2008; làm tốt công tác hướng dẫn các đơn vị mới xây dựng và áp dụng TCVN 

9001:2008; công tác soạn thảo và phát hành văn bản được thực hiện đúng thông tư hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU và Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, không có CCVC-NLĐ vi phạm. 

Qua đó xác định phương hướng trong thời gian tới như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Chỉ thị số 27- CT/TU ngày 01/10/2012 về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác 

phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong sinh hoạt, công tác. 

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 

theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Quyết định số 

60/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh, đảm bảo các hồ sơ giải quyết cho 

công dân đúng và sớm hẹn. 

3. Tổ chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 

9001 theo kế hoạch; hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng HTQLCL của UBND cấp xã; tổ 

chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 

Phạm Cúc 
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