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Thông điệp ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2018: Tiêu
chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

N

Gày 14-10 hằng năm được ba tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu là Tổ chức
Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và Liên
minh Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với mục
tiêu đề cao vai trò của hoạt động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời tôn vinh nỗ
lực và sự đóng góp của những người đã và đang tham gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn
quốc tế.
Mỗi năm, những người đứng đầu của ba tổ chức đều thống nhất đưa ra một bản thông
điệp riêng gắn với chủ đề của từng năm.
Tiêu chuẩn quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
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International Standards and The fourth industrial revolution
Giống như hơn 250 năm trước, các tiêu chuẩn rất quan trọng trong cuộc cách mạng công
nghiệp đầu tiên, giờ đây, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiêu chuẩn cũng sẽ
đóng một vai trò quan trọng tương tự.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt
các công nghệ mới, làm mờ ranh giới truyền thống giữa thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh
học. Sự gia tăng kết nối của con người và mọi thứ sẽ tác động đến cách chúng ta sản xuất,
giao dịch và giao tiếp, giống như sức mạnh hơi nước đã biến đổi phương thức sản xuất và
cách sống của nhiều xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên.
Trong thế kỷ 18, sự chuyển đổi từ công việc thủ công sang máy móc, thiết bị đã làm tăng
nhu cầu về tiêu chuẩn. Ví dụ như để thay thế các chi tiết máy và cho phép sản xuất hàng loạt
các linh kiện chuyên dụng.
Ngày nay, tiêu chuẩn sẽ một lần nữa đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển
đổi sang một kỷ nguyên mới. Tốc độ thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến sẽ không thể có
được nếu không có tiêu chuẩn. Các nhà sáng tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, như tiêu
chuẩn do IEC, ISO và ITU xây dựng, để đảm bảo khả năng tương thích và khả năng tương
tác, để các công nghệ mới có thể được áp dụng một cách liền mạch. Tiêu chuẩn cũng là một
phương tiện để truyền bá kiến thức và đổi mới toàn cầu.
Bên cạnh đó, tốc độ thay đổi nhanh chóng mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
mang lại cũng chứa đựng những thách thức riêng. Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ ngày càng
đảm nhiệm nhiều hơn những công việc trước đây do con người thực hiện, công nghệ chế tạo
đắp lớp (hay còn gọi là in 3D) sẽ thay đổi cách chúng ta tạo ra hàng hóa và cung cấp cho
chúng ta khả năng “in mọi thứ” ở nhà và khi mọi thứ từ máy bay đến thiết bị theo dõi trẻ
nhỏ được kết nối kỹ thuật số thì lỗ hổng bảo mật dữ liệu và hậu quả của sự vi phạm cũng
tăng theo cấp số nhân. Đây chỉ là một số ví dụ về các vấn đề bộc lộ ở thế hệ công nghệ
thông minh mới được đặc trưng bởi: dữ liệu lớn, tích hợp gia tăng, lưu trữ đám mây và
truyền thông mở của các thiết bị ... Tiêu chuẩn quốc tế là một cách mạnh mẽ để đảm bảo an
toàn và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, tiêu chuẩn bảo mật có thể giúp cho dữ liệu của chúng ta an
toàn hơn và ngăn chặn vấn đề tin tặc. Các tiêu chuẩn an toàn cho robot sẽ giúp việc tương
tác với con người trở nên dễ dàng hơn.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bắt đầu, nhưng để nắm bắt được đầy đủ tiềm
năng của nó đối với sự tiến bộ của xã hội thì tiêu chuẩn là vô cùng cần thiết./.
Nguồn: iso.org
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v THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Bình Thuận cao hơn tốc độ tăng
trưởng chung của cả nước

T

ốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận tiếp tục thể hiện nét tích cực
trong 9 tháng đầu năm 2018 với những chuyển biến đáng mừng...

Hiện nay nền kinh tế của nước ta đang từng bước
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần
khai thác tài nguyên, chuyển sang công nghiệp chế
biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng
với biến đổi khí hậu và phát triển các ngành dịch vụ, du
lịch. Một trong những thành công lớn nhất của đất nước
ta trong năm 2017 là hoàn thành và hoàn thành vượt
mức 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh mà Quốc hội đã đề ra. Việc đạt
được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã góp
phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội và được cộng đồng quốc
tế đánh giá cao. Trong năm 2017, Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam tăng 20 bậc, lên
mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu
ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, có bờ biển dài 192 km; địa hình chủ
yếu là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp; khí hậu cận xích đạo có nhiều nắng, nhiều
gió và khô hạn bậc nhất nước ta. Nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, trong
những năm gần đây, Bình Thuận luôn đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và
quốc phòng - an ninh. Trong năm 2017, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cấp, các
ngành tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm nên
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được giữ vững ổn định và có bước phát triển.…
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 đạt 55.306,4 tỷ đồng, tăng 7,08% so với
cùng kỳ năm 2016 và cao hơn mức tăng trưởng GDP của cả nước năm 2017 là 6,81%. Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhóm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng thêm 6,42% so
với cùng kỳ năm trước, trong khi mức tăng thêm của cả nước là 2,90%; công nghiệp - xây
dựng tăng 7,27% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thêm của cả nước là 8,00%; dịch vụ
tăng thêm là 7,67% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng của cả nước đối với nhóm ngành
này là 7,44%.
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Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận so với cả nước năm 2017

Trong năm qua, các ngành kinh tế của tỉnh phát triển khá đồng đều, khai thác ngày càng
tốt hơn những tiềm năng lợi thế của tỉnh; thu ngân sách đạt khá, chi ngân sách địa phương
có nhiều cố gắng; các nguồn lực cho đầu tư phát triển tiếp tục được huy động nhiều hơn, hệ
thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được đẩy mạnh đầu tư; hoạt động khoa học công nghệ, y tế,
giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông có chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã
hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải
thiện.
Kết quả trên còn nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trong việc cải
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, năm
2017, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Thuận đạt 63,34 điểm/100 điểm,
xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2016 (Bình Thuận là
một trong 21 tỉnh, thành phố được đánh giá xếp hạng khá). Chỉ số CPI này cho thấy mức độ
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở tỉnh ta trong năm qua đã có những tiến bộ rõ rệt;
chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền khá hơn; các cấp chính quyền giải quyết kịp
thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chi phí không chính thức có xu hướng
được cải thiện tích cực, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn; chất lượng giải quyết các thủ
tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng đào tạo lao động được nâng
lên…
Bên cạnh đó, trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng rất nỗ lực, cố gắng để
triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, theo đó chỉ số Cải cách hành chính (Par
Index) năm 2017 của tỉnh đạt 78,94/100 điểm, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước,
tăng 3.19 điểm và thuộc nhóm 2 (nhóm chỉ số từ 70% đến dưới 80%).
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Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt
được, khắc phục những hạn chế để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả, trong
6 tháng đầu năm 2018, Bình Thuận đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến bước đầu trong đời sống xã hội

Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Thuận so với cả nước trong 6 tháng đầu năm 2018

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 đạt 8,58% so với cùng kỳ năm
trước và cao hơn mức tăng trưởng GDP của cả nước là 7,08%. Trong đó, nhóm ngành nông
- lâm - thủy sản tăng thêm 3,98% (cả nước tăng 3,93%); công nghiệp - xây dựng tăng thêm
14,12% (cả nước tăng 9,07%); dịch vụ tăng 7,75% (cả nước tăng 6,90%). Theo số liệu của
Tổng Cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bình Thuận là một trong số ít các tỉnh,
thành khác của nước ta có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm 2 (nhóm có tốc độ tăng
trưởng GRDP từ 8,0% đến dưới 10%) và cao hơn mức tăng trưởng GDP của cả nước.
Đây là những thành tựu quan trọng nhằm tạo đà thuận lợi để tỉnh Bình Thuận hoàn thành
những chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016
- 2020) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra; từ đó, góp phần nâng vị
thế, uy tín của tỉnh Bình Thuận so với các tỉnh, thành khác ở nước ta./.
Nguồn Báo Bình thuận
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TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHÂT LƯỢNG

Quy chuẩn quốc gia về Khí dầu mỏ hóa lỏng sẽ được
soát xét trong năm 2018

Đ

ây là thông tin được bà Ngô Thị Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn
Chất lượng Việt Nam cho biết khi đề cập đến các vấn đề quản lý chất lượng
sản phẩm này.

Hiện tại, LPG được quản lý chất lượng theo QCVN 8:2012/BKHCN được ban hành theo
Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012 ”Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu
mỏ hóa lỏng (LPG)” của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định các mức giới hạn
đối với các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với khí dầu mỏ hóa
lỏng sử dụng làm khí đốt và dùng làm nhiên liệu cho động cơ của phương tiện giao thông
đường bộ, nhằm triển khai Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ
về kinh doanh LPG.
QCVN 8:2012/BKHCN được ban hành năm 2012 đã góp phần giúp công tác quản lý chất
lượng LPG tốt hơn, đảm bảo an toàn về môi trường, sức khỏe. Tuy nhiên, do tình hình biến
đổi khí hậu ngày càng trở nên phức tạp, tác động xấu đến môi trường sinh thái, mà các vấn
đề về nhiên liệu cũng góp phần không nhỏ vào tiến trình biến đổi khí hậu thì quy chuẩn này
cũng cần được soát xét để cập nhật những nội dung kỹ thuật mới nhất, đáp ứng yêu cầu
quản lý về an toàn môi trường, sức khỏe. Bên cạnh đó, năm 2016, Chính phủ đã ban hành
Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí, thay thế Nghị định 107/2009/NĐ-CP.
Bà Hà cho biết, theo kế hoạch xây dựng, soát xét TCVN, QCVN năm 2018, Ban soạn
thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đang tiến hành soát xét lại QCVN 8:2012/BKHCN nhằm
cập nhật những nội dung kỹ thuật mới nhất để đảm bảo sự phù hợp với các văn bản quy
phạm pháp luật như Nghị định 19/2016/NĐ-CP cũng như bổ sung các chỉ tiêu kỹ thuật, cập
nhật các tiêu chuẩn phương pháp thử phiên bản mới nhất.
Cụ thể, trong phần thuật ngữ, định nghĩa đã bổ sung hoàn thiện các thuật ngữ, định nghĩa
phù hợp với thực tế và quy định kỹ thuật trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc gia của các
nước như Malaysia, Ấn độ… Đối với phần quy định kỹ thuật, đã phân tách riêng hai loại,
quy định kỹ thuật cho LPG sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp và quy
định kỹ thuật cho LPG sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông nhằm quy định
các mức chất lượng phù hợp hơn với mục đích sử dụng.
Về phương pháp thử đã cập nhật các tiêu chuẩn phiên bản mới nhất, cũng như loại bỏ các
phiên bản tiêu chuẩn đã bị thay thế. Về nội dung quản lý đã cập nhật và chỉnh sửa lại nội
dung cho phù hợp các văn bản quy định mới nhất.
“Hiện nay, dự thảo QCVN đang được Bộ Khoa học và Công nghệ gửi lấy ý kiến rộng rãi,
theo kế hoạch sẽ trình ban hành vào cuối năm nay”, bà Hà cho hay.
Bên cạnh đó, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh
doanh LPG, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG,
góp phần ổn định thị trường, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT
ngày 14/10/2017 yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh
LPG.
BẢN TIN TBT SỐ 44 (THÁNG 9-2018)

6

Với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện tại, có thể nói việc quản lý kinh doanh
LPG ở Việt Nam hiện nay là khá chặt chẽ, bảo đảm cho việc kinh doanh LPG ở Việt Nam
ngày càng được lành mạnh hơn, bảo đảm theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước,
bà Hà thông tin thêm.
Hiện, nguồn LPG cung cấp cho thị trường nước ta khoảng gần 50 % là nhập khẩu (từ các
nước lân cận như Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Singapore) và khoảng hơn 50 % được
sản xuất trong nước (từ các công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như Nhà máy xử lý khí
Dinh Cố, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, nhà máy xử lý khí Cà Mau…). Dự kiến, năm 2019,
với sản lượng sản xuất LPG của Nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 500.000 tấn/năm, Nhà
máy xử lý khí Dinh Cố và GPP Cà Mau khoảng 400.000 tấn/năm, Công ty CP Dầu khí
Đông Phương khoảng 12.000 tấn/năm… sẽ đáp ứng trên 50 % tổng nhu cầu LPG của cả
nước./.
Nguồn Vietq.vn

Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với
sản phẩm hữu cơ
Đó là quy định tại Nghị định 109/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ vừa được Chính
phủ ban hành ngày 29/8/2018 vừa qua.

Theo đó, các sản phẩm hữu cơ trước khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện công bố
tên, số hiệu tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ áp dụng. Đối với mỹ phẩm hữu cơ phải công bố
sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
Cũng theo Nghị định, các sản phẩm hữu cơ phải thực hiện ghi nhãn theo quy định tại
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và quy định ghi nhãn thực phẩm, nhãn dược
liệu, nhãn mỹ phẩm, nhãn thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, cụ thể: việc sử dụng cụm từ
“100% hữu cơ”, “hữu cơ” hoặc “sản xuất từ thành phần hữu cơ” kèm theo tỷ lệ các thành
phần cấu tạo trên nhãn sản phẩm hữu cơ theo quy định tại tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ;
Sản phẩm hữu cơ sản xuất tại Việt Nam phải ghi rõ mã số giấy chứng nhận, ngày cấp, tên
đầy đủ hoặc tên viết tắt, mã số của tổ chức chứng nhận; Sản phẩm hữu cơ nhập khẩu có
nhãn không đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định này thì phải có nhãn phụ theo quy định.
Ngoài ra, Nghị định cũng khuyến khích sử dụng mã số, mã vạch, gắn “Nhãn xanh Việt
Nam”, nhãn sinh thái trên nhãn sản phẩm hữu cơ theo quy định pháp luật.
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Đối với lô gô sản phẩm, Nghị định quy định sản phẩm “100% hữu cơ” và sản phẩm “hữu
cơ” có ít nhất 95% thành phần hữu cơ được chứng nhận phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu
cơ được mang lô gô sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Lô gô của cơ sở được sử dụng đồng thời
với lô gô hữu cơ Việt Nam. Sau khi được chứng nhận sản phẩm hữu cơ, thì cơ sở có quyền
in mẫu lô gô theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn trên bao bì sản
phẩm và chịu trách nhiệm về việc sử dụng lô gô theo quy định.
Về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, tổ chức phải ghi chép, lưu giữ hồ sơ, thiết lập hệ
thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại từng công đoạn sản xuất, kinh doanh theo hướng
dẫn tại TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Khi cơ sở phát hiện sản phẩm hữu cơ do mình sản
xuất, kinh doanh không phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ hoặc quy định, quy chuẩn
kỹ thuật tương ứng; ghi nhãn, lô gô không đúng quy định; quá hạn sử dụng hoặc hư hỏng thì
cơ sở phải thực hiện việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Nghị định này có hiệu lực vào ngày 15/10/2018.
Tú Oanh

Kết quả thanh tra chuyên ngành về Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng trong sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Thực hiện Chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng năm 2018 được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt. Trong tháng 9/2018, Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tiến hành thanh tra tại 02 đơn vị
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (Công ty Cổ phần Gas Long Sơn và Công ty Cổ phần
Kinh doanh Khí Miền Nam- Chi nhánh Miền Đông tại Bình Thuận), kết quả các đơn
vị đều chấp hành thực đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng, cụ thể:
Kiểm tra về tình hình sử dụng phương tiện đo: Đơn vị sử
dụng các phương tiện đo (áp kế, cân bàn) trong hoạt động chiết
nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đều được kiểm định và còn thời
hạn giá trị sử dụng, các vị trí niêm phong, kẹp chì và tem kiểm
định còn nguyên.
Kiểm tra về ghi nhãn và lượng hàng đóng gói sẵn đối với sản
phẩm LPG chai do các đơn vị đang chiết nạp có kết quả phù hợp
theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày
15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường
đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
Kiểm tra về chất lượng, nhãn hàng hóa theo quy định của
pháp luật về nhãn hàng hóa; kiểm tra việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp
chuẩn, dấu hợp quy: Sản phẩm LPG đơn vị đang kinh doanh đều thực hiện đầy đủ theo quy
định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Các đơn vị có thực hiện lưu hồ sơ về chất lượng đối với sản phẩm LPG đang kinh doanh.
Trong giời gian đến, Chi cục sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng đối với các lĩnh vực còn lại theo Chương trình, kế hoạch được Giám
đốc Sở KH&CN phê duyệt đầu năm./.
Thiên Hòa
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THÔNG BÁO TBT
Thuốc trừ sâu
Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký
thuốc trừ sâu..

Để tăng cường sử dụng an toàn thuốc trừ
sâu, Hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu sẽ được
sửa đổi các nội dung như hệ thống đánh giá,
đăng ký, v.v.. Thời gian dự kiến thông qua
và thời gian dự kiến có hiệu lực trong vòng
6 tháng kể từ ngày 15/6/2018. Ngày chính
xác sẽ được tuyên bố trong sắc lệnh của
chính phủ. Hạn cuối cùng để các nước thành
viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày
30/9/2018.
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/605
Đề xuất của Thái lan sửa đổi dự thảo
Tiêu chuẩn Công nghiệp nước này đối với
Ống nước Polyvinyl Chloride (PVC-U)
(TIS 17-25xx (20xx))
Ngày 10/8/2018, Viện Tiêu chuẩn Công
nghiệp Thái Lan (TISI) đề xuất sửa đổi dự
thảo Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đối
với Ống nước Polyvinyl Chloride (PVC-U)
(TIS 17 - 25xx (20xx))..

Các sửa đổi chính bao gồm phạm vi; định
nghĩa; yêu cầu; lấy mẫu; đánh giá sự phù
hợp và thử nghiệm đối với ống nước PVCU. Mục đích của Dự thảo đảm bảo an toàn
và bảo vệ người tiêu dùng. 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 WTO tham gia góp ý kiến vào
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12/10/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2018/TBT/THA/18_4317_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/THA/494/Rev.1
Cảnh báo của Thái lan về chất dinh
dưỡng
Ngày 08/8/2018, Thái Lan thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc sửa
đổi thời hạn góp ý đối với Dự thảo "Ghi
nhãn các chất dinh dưỡng" được thông báo
cho WTO.

Ngày 08/8/2018, Thái Lan thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc sửa đổi
thời hạn góp ý đối với Dự thảo "Ghi nhãn
các chất dinh dưỡng" được thông báo cho
WTO vào ngày 02/7/2018 mã thông báo
G/TBT/N/THA/513/Add.1
từ
ngày
15/7/2018 thành 15/8/2018.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem
tại: http://www.acfs.go.th
Mã thông báo: G/TBT/N/THA/513/Add.1/Corr.1
Hàn Quốc thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
sửa đổi đối với Quy định về phê duyệt,
thông báo và đánh giá Dược mỹ phẩm
Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo sửa đổi đối với “Quy định về phê
duyệt, thông báo và đánh giá Dược mỹ
phẩm.

9

Bản sửa đổi được đề xuất nhằm làm rõ
phạm vi ngoại lệ liên quan đến việc xem xét
độ an toàn, hiệu quả cũng như phạm vi miễn
trừ về việc gửi dữ liệu thử nghiệm độc tính
trong quy trình phê duyệt các Dược mỹ
phẩm sử dụng để hỗ trợ y tế có nguồn gốc
từ dệt, cao su và giấy. Mục đích của Dự
thảo nhằm tăng cường quản lý an toàn Dược
mỹ phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến
thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực
Thái Lan thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
NBTC TS 3001-25xx (20xx): Tương thích
điện từ
Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông báo cho
các nước thành viên WTO về việc đưa ra
Dự thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx):
Tương thích điện từ..

NBTC TS 3001- 25xx (20xx) sẽ thay thế
cho NTC TS 3001-2555 (2012), quy định
các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với khả
năng tương thích điện từ của thiết bị đầu
cuối viễn thông. Quy định mới sẽ bổ sung
các yêu cầu tương thích điện từ tùy chọn
TISI 1561-2556 (2013) và IEC 62368-1.
Mục đích của Dự thảo nhằm ngăn chặn các
hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.
Hàn Quốc thông báo cho các nước
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm biến đổi
gen
Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo
cho các nước thành viên WTO về việc đưa
ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm
biến đổi gen..
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Lần đầu tiên, giấy phép nhập khẩu khoai
tây biến đổi gen dự kiến sẽ được cấp cho
người tiêu dùng, sau khi kiểm tra an toàn
theo Điều 18 của Đạo luật vệ sinh thực
phẩm. Bất cứ ai nhập khẩu khoai tây hoặc
thực phẩm có chứa khoai tây làm nguyên
liệu vào Hàn Quốc đều phải kiểm tra xem
liệu nhãn sản phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn
ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen hay không
Mục đích của Dự thảo nhằm đảm bảo
quyền lựa chọn của người tiêu dùng bằng
cách ghi nhãn thông tin về sản phẩm.
EU thông báo về việc đưa ra Dự thảo
sửa đổi Quy định (EC) số 889/2008
Ngày 17/7/2018, EU thông báo cho các
nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự
thảo sửa đổi Quy định (EC) số 889/2008
quy định chi tiết việc thi hành Quy định Hội
đồng (EC) số 834/2007 về sản xuất và ghi
nhãn sản phẩm hữu cơ được thông báo cho
WTO mã thông báo G/TBT/N/EU/585.

Cụ thể, Dự thảo sẽ sửa đổi danh sách các
nguyên liệu đầu vào được phép sử dụng để
sản
xuất
sản
phẩm
hữu
cơ.
Quy định sẽ thông qua vào cuối tháng
9/2018 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ
ngày đăng trên Công báo của EU.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/20
18/TBT/EEC/18_3810_01_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/585
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DANH MỤC THÔNG BÁO
TBT

DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH
VIÊN WTO TRONG QUÝ I/2018

STT

Số TB

1 G/TBT/N/ARE/439
2 G/TBT/N/ARG/338
3 G/TBT/N/ARG/339
4 G/TBT/N/ARG/340
5 G/TBT/N/BRA/834
6 G/TBT/N/BRA/835
7 G/TBT/N/CAN/562
8 G/TBT/N/CAN/563
9 G/TBT/N/CAN/564
10 G/TBT/N/CAN/565
11 G/TBT/N/CAN/566
12 G/TBT/N/CHE/232
13 G/TBT/N/CHL/450
14 G/TBT/N/CHL/451
15 G/TBT/N/CHL/452
16 G/TBT/N/CHL/453
17 G/TBT/N/CHL/454
18 G/TBT/N/CHL/455
19 G/TBT/N/CHL/456
20 G/TBT/N/CRI/179
21 G/TBT/N/CZE/206
22 G/TBT/N/CZE/207

Ngày TB
Nước TB
Sản phẩm/ Vấn đề TB
Từ ngày 01/08 đến 15/08/2018
Các Tiểu
Vương Quốc Ả
09/08/2018
Thuốc lá (ICS 65.160)
Rập Thống
Nhất
07/08/2018
Argentina Giày (ICS 61.060)
Xi măng xây dựng; Xi măng
08/08/2018
Argentina
Portland (HS 25232)
Dây thép, cáp thép và xích có
09/08/2018
Argentina
mắt (ICS 77.140.65)
01/08/2018
Brazil
Cà chua (ICS 67.080)
01/08/2018
Brazil
Nhiệt kế
09/08/2018
Canada
Dược phẩm (ICS 11.120)
Thông tin vô tuyến (ICS
09/08/2018
Canada
33.060)
Thông tin vô tuyến (ICS
13/08/2018
Canada
33.060)
Thông tin vô tuyến (ICS
14/08/2018
Canada
33.060)
Thông tin vô tuyến (ICS
14/08/2018
Canada
33.060)
Quang điện tử, thiết bị laze
06/08/2018
Thụy Sĩ
(ICS 31.260)
Thiết bị điện dùng cho chăm
07/08/2018
Chi Lê
sóc da và tóc (ICS 97.170)
Máy làm mát không khí di
07/08/2018
Chi Lê
động (ICS 23.120)
09/08/2018
Chi Lê
Nồi hơi sưởi bằng khí đốt
09/08/2018
Chi Lê
Nồi hơi sưởi bằng khí đốt
Thiết bị lau chùi (ICS
13/08/2018
Chi Lê
97.080)
14/08/2018
Chi Lê
Bao cao su (ICS 11.200 )
15/08/2018
Chi Lê
Adapter cho phích cắm
Sữa và sản phẩm sữa (ICS
10/08/2018
Costa Rica
67.100.10 )
Đo lưu lượng chất lỏng (ICS
01/08/2018 Cộng hòa Séc
17.120)
01/08/2018 Cộng hòa Séc Đo lưu lượng chất lỏng (ICS
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23
23
24
25

G/TBT/N/CZE/208
G/TBT/N/CZE/209
G/TBT/N/CZE/210
G/TBT/N/CZE/211

26 G/TBT/N/CZE/212
27 G/TBT/N/CZE/213
28 G/TBT/N/CZE/214
29 G/TBT/N/CZE/215
30 G/TBT/N/CZE/216
31 G/TBT/N/CZE/217
32 G/TBT/N/CZE/218
33 G/TBT/N/CZE/219
34 G/TBT/N/CZE/220
35
36
37
38
39
40
41

G/TBT/N/CZE/221
G/TBT/N/CZE/222
G/TBT/N/CZE/223
G/TBT/N/CZE/224
G/TBT/N/CZE/225
G/TBT/N/CZE/226
G/TBT/N/EU/591

42 G/TBT/N/EU/592
43 G/TBT/N/GTM/96
44 G/TBT/N/HND/92
45 G/TBT/N/ISR/1017
46 G/TBT/N/ISR/1018
47 G/TBT/N/ISR/1019
1 G/TBT/N/ARG/341

17.120)
01/08/2018 Cộng hòa Séc Dụng cụ đo (ICS 17.040.30)
01/08/2018 Cộng hòa Séc Dụng cụ đo (ICS 17.040.30)
01/08/2018 Cộng hòa Séc ICS 17.060
01/08/2018 Cộng hòa Séc Dụng cụ đo (ICS 17.040.30)
Đo lưu lượng chất lỏng (ICS
01/08/2018 Cộng hòa Séc
17.120)
Máy đo độ ẩm cho ngũ cốc
06/08/2018 Cộng hòa Séc và hạt có dầu (ICS
17.040.30)
Máy đo thính lực (ICS
06/08/2018 Cộng hòa Séc
17.040.30)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Dụng cụ đo (ICS 17.040.30)
Đo lưu lượng chất lỏng (ICS
06/08/2018 Cộng hòa Séc
17.120)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Máy thử hạt (ICS 17.040.30)
Đo lưu lượng chất lỏng (ICS
06/08/2018 Cộng hòa Séc
17.120)
Bồn chứa chất lỏng (ICS
06/08/2018 Cộng hòa Séc
17.040.30)
Đồng hồ đo âm thanh cá
06/08/2018 Cộng hòa Séc
nhân (ICS 17.140)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Phép đo bức xạ (ICS 17.240)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Phép đo bức xạ (ICS 17.240)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Phép đo bức xạ (ICS 17.240)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Phép đo bức xạ (ICS 17.240)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Phép đo bức xạ (ICS 17.240)
06/08/2018 Cộng hòa Séc Phép đo bức xạ (ICS 17.240)
01/08/2018
EU
Xe cơ giới
Phát thải của phương tiện
14/08/2018
EU
giao thông do vận chuyển
(ICS 13.040.50)
Sữa và sản phẩm sữa chế
15/08/2018
Guatemala
biến (ICS 67.100.10)
Sữa và sản phẩm sữa chế
15/08/2018
Honduras
biến (ICS 67.100.10)
Ống tiêm y tế (ICS
07/08/2018
Israel
11.040.20)
Đồ uống không cồn (ICS
07/08/2018
Israel
67.160.20)
Ống tiêm y tế (ICS
08/08/2018
Israel
11.040.20)
Từ ngày 15/08 đến 30/08/2018
16/08/2018
Argentina
Đèn và thiết bị liên quan
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2 G/TBT/N/ARG/342
3 G/TBT/N/BRA/836

28/08/2018
16/08/2018

4 G/TBT/N/CHL/457

21/08/2018

5 G/TBT/N/EU/593

20/08/2018

6 G/TBT/N/EU/594

27/08/2018

7 G/TBT/N/EU/595

31/08/2018

8 G/TBT/N/EU/596

31/08/2018

9 G/TBT/N/FRA/188

23/08/2018

10 G/TBT/N/IND/83

16/08/2018

11 G/TBT/N/IND/84

20/08/2018

12 G/TBT/N/ISR/1021

27/08/2018

13 G/TBT/N/ISR/1022

27/08/2018

14 G/TBT/N/ISR/1023

27/08/2018

15 G/TBT/N/ISR/1024

27/08/2018

16 G/TBT/N/ISR/1025

28/08/2018

17 G/TBT/N/JPN/606

27/08/2018

18 G/TBT/N/MEX/431

17/08/2018

19 G/TBT/N/MEX/432

27/08/2018

20 G/TBT/N/NZL/83

16/08/2018

21 G/TBT/N/SVN/103

21/08/2018

22 G/TBT/N/SVN/104

21/08/2018

23 G/TBT/N/THA/519

16/08/2018

23 G/TBT/N/THA/520

16/08/2018

24 G/TBT/N/THA/521

27/08/2018

25 G/TBT/N/TTO/119

16/08/2018
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(ICS 29.140)
Argentina
Đồ đạc (ICS 97.140)
Brazil
Phân bón (ICS 65.080)
Lưới thép cacbon (ICS
Chi Lê
77.140)
Sản phẩm rượu vang (ICS
EU
67.160.10)
EU
Máy biến áp (ICS 29.180)
Hợp chất đồng (hoạt chất
EU
thuốc trừ sâu)
Methoxyfenozide (hoạt chất
EU
thuốc trừ sâu)
Pháp
Phân bón (ICS 65.080)
Máy biến áp. Máy kháng
Ấn Độ
điện (ICS 29.180)
Ấn Độ
Vải dệt (ICS 59.080.30)
Máy hút bụi và thiết bị làm
Israel
sạch hút nước
Găng tay bảo hộ (ICS
Israel
13.340.40)
Hóa chất làm sạch nước
Israel
(ICS 71.100.80)
Thiết bị công nghệ thông tin,
Israel
âm thanh/video
Các chất hóa học và hỗn hợp
Israel
các chất hóa học nguy hiểm
Nhật Bản
Dược phẩm (ICS 11.120)
Bình chứa khí chịu áp lực. xi
Mexico
lanh
chứa
khí
(ICS
23.020.30)
Đồ uống có cồn (ICS
Mexico
67.160.10)
Túi làm bằng tấm nhựa (ICS
New Zealand
55.080; 83.140.99)
Sản phẩm thuốc lá (ICS
Slovenia
65.160)
Slovenia
Phòng cháy (ICS 13.220)
Thiết bị làm lạnh gia dụng
Thái Lan
(ICS 97.040.30)
Thiết bị làm lạnh gia dụng
Thái Lan
(ICS 97.040.30)
Thái Lan
Thép profin (ICS 77.140.70)
Trinidad and Thành phẩm và bán thành
Tobago
phẩm thép tấm (ICS
13

26 G/TBT/N/TPKM/335 28/08/2018

Đài Loan

27 G/TBT/N/TPKM/336 28/08/2018

Đài Loan

28 G/TBT/N/TZA/215

31/08/2018

Tanzania

29 G/TBT/N/UGA/909

16/08/2018

Uganda

30 G/TBT/N/UGA/910

16/08/2018

Uganda

31 G/TBT/N/UGA/911

16/08/2018

Uganda

32 G/TBT/N/UGA/912

16/08/2018

Uganda

33 G/TBT/N/UGA/913

20/08/2018

Uganda

34 G/TBT/N/UGA/914
35 G/TBT/N/UGA/915

27/08/2018
27/08/2018

Uganda
Uganda

36 G/TBT/N/UGA/916

27/08/2018

Uganda

37 G/TBT/N/UGA/917
38 G/TBT/N/UGA/918

27/08/2018
27/08/2018

Uganda
Uganda

39 G/TBT/N/URY/22

21/08/2018

Uruguay

40 G/TBT/N/USA/1387

21/08/2018

Hoa Kỳ

41 G/TBT/N/USA/1388
42 G/TBT/N/USA/1389

21/08/2018
21/08/2018

Hoa Kỳ
Hoa Kỳ

43 G/TBT/N/USA/1390

21/08/2018

Hoa Kỳ

44 G/TBT/N/USA/1391

27/08/2018

Hoa Kỳ

77.140.50)
Đường sắt (ICS 45)
Năng lượng và truyền nhiệt
nói chung (ICS 27.010)
Mỹ phẩm. Đồ dùng trong
phòng tắm (ICS 71.100.70)
Sữa và sản phẩm sữa chế
biến (ICS 67.100.10)
Caustic
Soda
(Sodium
hydroxide) (ICS 71.100.35)
Chất
béo
sữa
(ICS
67.100.10)
Kem tươi (ICS 67.100.10)
Dụng cụ và vật liệu phẫu
thuật (ICS 11.040.30)
Trà hòa tan
Trà đen
Trà. Café. Coca (ICS
67.140)
Trà đen có hương vị
Đường tinh (ICS 67.180)
Tất cả các sản phẩm thuốc lá
(ICS 65.160)
Đường ống dẫn khí đốt tự
nhiên (ICS 75.180; 75.200)
Gia cầm (ICS 67.120)
Hóa chất (ICS 13.020)
Rau quả chế biến (ICS
67.080)
Kỹ thuật nhà máy điện hạt
nhân (ICS 27.120)
Hóa chất
Hóa chất
Xe cơ giới

30/08/2018
Hoa Kỳ
30/08/2018
Hoa Kỳ
30/08/2018
Hoa Kỳ
Từ ngày 01/09 đến 30/09/2018
Các Tiểu
G/TBT/N/ARE/440
Vương quốc Ả
G/TBT/N/BHR/547
Rập Thống
G/TBT/N/KWT/433
Nhất
Rau và sản phẩm từ rau
1 G/TBT/N/OMN/380 10/09/2018 Bahrain
(ICS 67.080.20)
G/TBT/N/QAT/545
Kuwait
G/TBT/N/SAU/1084
Oman
G/TBT/N/YEM/148
Qatar

45 G/TBT/N/USA/1392
46 G/TBT/N/USA/1393
47 G/TBT/N/USA/1394
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G/TBT/N/ARE/441
G/TBT/N/BHR/548
G/TBT/N/KWT/434
2 G/TBT/N/OMN/381 10/09/2018
G/TBT/N/QAT/546
G/TBT/N/SAU/1085
G/TBT/N/YEM/149

3 G/TBT/N/ARG/343

14/09/2018

4 G/TBT/N/BHR/546

04/09/2018

G/TBT/N/BRA/837

10/09/2018

5 G/TBT/N/BRA/838

11/09/2018

6 G/TBT/N/BDI/6

14/09/2018

7 G/TBT/N/BDI/7

14/09/2018

8 G/TBT/N/CHL/458

03/09/2018

9 G/TBT/N/CHN/1286 12/09/2018
10 G/TBT/N/CRI/180

04/09/2018

11 G/TBT/N/EGY/190

04/09/2018

12 G/TBT/N/EGY/191

04/09/2018

13 G/TBT/N/EGY/192

04/09/2018

14 G/TBT/N/EGY/193

04/09/2018

15 G/TBT/N/EGY/194

04/09/2018

16 G/TBT/N/EGY/195

04/09/2018
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Vương quốc Ả
Rập Saudi
Yemen
Các Tiểu
Vương quốc Ả
Rập Thống
Nhất
Bahrain
Nguyên liệu và dụng cụ
Kuwait
tiếp xúc với thực phẩm
Oman
(ICS 67.250)
Qatar
Vương quốc Ả
Rập Saudi
Yemen
Nguyên liệu và dụng cụ
Argentina
tiếp xúc với thực phẩm
(ICS 67.250)
Các sản phẩm nhựa phân
Bahrain
hủy
Brazil
HS 01.02; 01.04
Đường. Sản phẩm đường.
Brazil
Tinh bột (ICS 67.180)
Burundi
Bơ (ICS 67.100.20)
Kem đánh răng (ICS
Burundi
71.100.70)
Sữa và các sản phẩm sữa
Chi Lê
chế biến (ICS 67.100.10)
Trung Quốc Thiết bị y tế
Rau quả và các sản phẩm
Costa Rica
từ rau quả (ICS 67.080.01)
Thiết bị dùng cho trẻ em
Ai Cập
(ICS 97.190)
Ai Cập
Giày (ICS 61.060)
Kính xây dựng (ICS
Ai Cập
81.040.20)
Da thuộc và da long thú
Ai Cập
(ICS 59.140.30)
Ai Cập
Công nghệ da (ICS 59.140)
Thiết bị gia dụng và thương
mại khác (ICS 97.180);
Ai Cập
Thiết bị dùng cho trẻ em
(ICS 97.190)
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17 G/TBT/N/EGY/196

04/09/2018

Ai Cập

18 G/TBT/N/EGY/197

04/09/2018

Ai Cập

19 G/TBT/N/EGY/198

04/09/2018

Ai Cập

20 G/TBT/N/EGY/199

04/09/2018

Ai Cập

21 G/TBT/N/EGY/200

04/09/2018

Ai Cập

22 G/TBT/N/EGY/201

04/09/2018

Ai Cập

23 G/TBT/N/EU/597

03/09/2018

EU

23 G/TBT/N/EU/598

10/09/2018

EU

24 G/TBT/N/IND/85

11/09/2018

Ấn Độ

25 G/TBT/N/KEN/722

03/09/2018

Kenya

Các sản phẩm chất dẻo và
cao su khác (ICS
83.140.99); Thiết bị y tế
(ICS 11.140)
Thiết bị vận chuyển sản
phẩm dầu mỏ và khí thiên
nhiên (ICS 75.200)
Ống và phụ kiện của các
vật liệu khác (ICS
23.040.50 )
Thiết bị vệ sinh (ICS
91.140.70)
Tác nhân hoạt động bề mặt
(ICS 71.100.40)
Thiết bị đun nóng nước
(ICS 91.140.65)
Mepanipyrim (hoạt chất
thuốc trừ sâu)
Khối phanh, toa xe chở
hàng
Mũ bảo hiểm (ICS
13.340.20)
Các sản phẩm nhập khẩu
được bảo hiểm theo sự phù
hợp với tiêu chuẩn nhập
khẩu Kenya, 2018

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
9 tháng đầu năm 2018
Trong tháng 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở
KH&CN trình UBND tỉnh 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 năm 2018 (Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 20/01/2018);
Danh sách 29 UBND cấp xã triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
năm 2018 (Công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 29/3/2018);
Báo cáo Bộ KH&CN tình hình kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng xăng sinh học E5
RON 92 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1206/UBND-KGVX ngày 29/3/2018); Báo cáo kết quả rà
soát, cung cấp thông tin về tình hình xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm
2017 (Công văn số 1323/UBND-KGVX ngày 05/4/2018);
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);
BẢN TIN TBT SỐ 44 (THÁNG 9-2018)
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Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 1);
Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các
tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 (đợt 1) (Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 07/8/2018).
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).
Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục rà soát, trang bị mới 31 tiêu chuẩn
quốc gia (TCVN) thuộc các lĩnh vực thiết bị điện, đồ trang sức, dầu mỏ, sản phẩm nông nghiệp hữu
cơ, nước mắm, hệ thống quản lý; nâng tổng số TCVN được trang bị đạt 1.879 tiêu chuẩn.
Thẩm định, cấp 04 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (clorin) bằng phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ.
Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù
hợp trên địa bàn tỉnh năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và phương hướng triển khai năm 2018; báo cáo kết quả thực
hiện Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra
nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công
nghệ.
Tham gia Đoàn kiểm tra do Sở Xây dựng chủ trì về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng tại 05 cơ sở sản xuất gạch bê tông. Qua kiểm tra, các cơ sở đều đã thực hiện công bố hợp quy
các sản phẩm, tuy nhiên còn có cơ sở chưa thực hiện tốt việc ghi nhãn hàng hóa, lưu giữ hồ sơ chất
lượng, thực hiện việc giám sát chất lượng sản phẩm định kỳ theo quy định.
Về công tác quản lý đo lường, Chi cục đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm
Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); văn bản đề nghị Tổng cục hướng dẫn xử lý vi phạm chất lượng
trong kinh doanh xăng dầu. Phối hợp Cục thuế tỉnh dán tem công tơ tổng trên cột đo cho 22 cửa
hàng xăng dầu; phối hợp huyện Hàm Tân tổ chức kiểm tra cân ô tô tại cơ sở thu mua cây Tình Vy
theo phản ánh của người dân, kết quả cân ô tô đạt yêu cầu đo lường.
Báo cáo đánh giá tình hình triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa
bàn tỉnh năm 2017; kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT giữa Chi cục TCĐLCL Bình Thuận và Chi cục TCĐLCL
TP.Hồ Chí Minh trong năm 2017; tình hình và kết quả kiểm tra hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tuất
năm 2018; tình hình và kết quả phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp
huyện năm 2017.
Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện quản lý đo lường theo quy định tại
Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; đề nghị Tổng
cục hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đo lường, chất lượng xăng dầu; đề nghị đơn vị kinh
doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, bệnh viện, trung tâm y tế có sử dụng phương tiện đo nhóm 2
thực hiện công tác quản lý về đo lường.
Tổ chức triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh năm 2018, theo
đó Công ty Điện lực Bình Thuận gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm
định với số lượng 15% tổng số công tơ điện kiểm định định kỳ năm 2018 (cụ thể là 5.415 chiếc
công tơ điện các loại). Đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện công tác kiểm định đối
chứng công tơ điện năm 2018; gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục TCĐLCL cấp thẻ công chức thanh tra
chuyên ngành.
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Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã biên tập và
gửi 65 tin hoạt động liên quan lĩnh vực quản lý đăng tải trên website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo
TBT của các nước thành viên WTO, gửi 20 tin về sản phẩm, hàng hóa đến Sở, ngành và doanh
nghiệp xuất khẩu của tỉnh, gồm: thực phẩm, hàng điện tử gia dụng, đồ chơi trẻ em của các thị
trường Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...
Chi cục đã biên tập, cập nhật 182 tin, bài về hoạt động quản lý và thông tin có liên quan. Hệ
thống mạng, mail nội bộ, mail dùng chung của tỉnh được quản lý duy trì, vận hành tốt. Phát hành 02
Bản tin TBT đăng tải trên website Chi cục và Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT Chi cục năm
2018.
Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Chi cục tổ chức tuyên truyền,
vận động tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa trong năm 2018. Qua đó, đã hỗ trợ được 08 lượt tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Cụ thể:
- Hướng dẫn, xét chọn hỗ trợ cho 04 tổ chức, doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né,
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Trung tâm Nước sinh
hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn) với số tiền hỗ trợ là 135 triệu đồng.
- Hỗ trợ đào tạo kiến thức về nâng cao năng suất, chất lượng cho 01 doanh nghiệp (Công ty CP
May Bình Thuận Nhà Bè).
- Hỗ trợ hướng dẫn 03 doanh nghiệp (Công ty CP chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, Công ty CP
may Bình Thuận – Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận) tham gia Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia năm 2018. Nhưng chỉ có 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất
khẩu Khải Hoàn) gửi hồ sơ tham gia, đến nay đã tiến hành đánh giá tại chỗ và họp Hội đồng sơ
tuyển chấm điểm, thống nhất và đề nghị Hội đồng quốc gia xét tặng Giải Vàng GTCLQG năm
2018.
Ngoài ra, đã đề xuất UBND tỉnh khen tặng 01 doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né) vì
có thành tích Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017; lựa chọn, đề xuất 02 doanh nghiệp (Công
ty CP May Phan Thiết và Công ty CP May Phú Long) cho SMEDEC 2 để hỗ trợ thực hiện chuyển
đổi hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục có báo cáo tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí
thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh Bình Thuận thuộc trách nhiệm quản lý
của Sở KH&CN; 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.
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 kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo sẽ thực hiện từ tháng 9/2018.
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 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. Tuy nhiên, căn cứ
tình hình thực tế triển khai, Chi cục tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh 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
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đoạn 2018-2020 (UBND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 3261/UBND-KGVX ngày 07/8/2018). Qua
đó, đã báo cáo, trình Sở KH&CN đưa ra khỏi Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018
ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-SKHCN ngày 30/01/2018 (Tờ trình số 176/TTr-CCTĐC
ngày 20/8/2018).
Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra 73/80 cơ sở, đạt 91,3% theo kế hoạch (15
cơ sở kinh doanh xăng dầu, 18 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 08 cơ sở kinh doanh thiết bị
điện- điện tử, 06 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ taxi, 01 cơ sở kinh
doanh có sử dụng phương tiện đo là cân ô tô, 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sứcmỹ nghệ). Lấy 14 mẫu xăng thử nghiệm chất lượng (06 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II và 08
mẫu xăng không chì RON 95-III). Kết quả kiểm tra phát hiện 04 cơ sở vi phạm (02 cơ sở vi phạm
về đo lường, 02 cơ sở vi phạm về chất lượng), tổng số tiền xử phạt là 140.000.000 đồng, cụ thể:
- Về đo lường: 01 cơ sở sử dụng 02 cột đo xăng dầu có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực, xử phạt
vi phạm hành chính với số tiền 20.000.000 đồng; 01 cơ sở sử dụng 01 cột đo xăng dầu có sai số
+0,7% vượt quá giới hạn sai số cho phép, đề nghị ngừng sử dụng và thực hiện khắc phục theo thời
gian quy định.
- Về chất lượng: 02 cơ sở buôn bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật
tương ứng, tổng số tiền xử phạt 120.000.000 đồng, buộc thu hồi để tái chế 1.289 lít xăng RON 95III không đạt chất lượng.
- Về ghi nhãn hàng hóa: Không vi phạm
Bên cạnh đó, Chi cục tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn
toàn tỉnh do BCĐ 389 tỉnh chủ trì, kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả phát hiện 03 cơ
sở vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là
140.500.000 đồng.
Phối hợp Thanh tra Bộ KHCN và Sở Công thương thanh tra Công ty Điện lực Bình Thuận, Điện
lực Phan Thiết và Điện lực Hàm Thuận Bắc, kết quả không vi phạm.
Phối hợp thanh tra Sở KHCN thanh tra 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện cả 02 cơ sở
buôn bán xăng (02 mẫu xăng sinh học E5 RON 92-II, 02 mẫu xăng không chì RON 95-III) có chất
lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, chuyển hồ sơ UBND tỉnh xử phạt vi phạm
hành chính với số tiền 440.000.000 đồng.
Cử công chức phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Thuận (PC 46) thực hiện
kiểm tra tại 01 cửa hàng xăng dầu, lấy 01 mẫu xăng RON 95-III để thử nghiệm chất lượng. Kết quả
thử nghiệm không đạt chất lượng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30.000.000 đồng.
Tham gia phối hợp với Đội Quản lý thị trường huyện Hàm Thuận Nam – Chi cục Quản lý Thị
trường thực hiện kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Đoàn kiểm tra lấy 02 mẫu xăng (01 mẫu
xăng RON 95-III, 01 mẫu xăng E5 RON 92-II) để thử nghiệm chất lượng, kết quả không vi phạm.
Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, cụ thể:
- Tiếp tục kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo kế
hoạch; tiếp tục triển khai nhiệm vụ mở rộng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đến UBND cấp
xã: đến cuối 2018, có 20 đơn vị hoàn thành việc xây dựng; tổ chức 02 lớp tập huấn, đào tạo hướng
dẫn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001 cho các đơn vị.
- Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống
quản lý, các mô hình công cụ cải tiến năng suất – chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận
hợp quy.
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- 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 2018, đặc biệt tập trung thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh
xăng dầu.
- Triển khai công tác quản lý về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh; tiếp
tục tham gia Tổ công tác liên ngành thực hiện dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu do Cục thuế
tỉnh chủ trì.
- Đánh giá lại và đánh giá mở rộng cơ sở đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường./.

Phạm Cúc
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