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                              TTỈỈNNHH  BBÌÌNNHH  TTHHUUẬẬNN  
Số 48 (Tháng 9/2019)  

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

04 Nguyễn Hội - TP. Phan Thiết.  ĐT: 3754042. Email: phongtbt.binhthuan@gmail.com 

 
 

 

 

Thông điệp ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2019: Tiêu 

chuẩn Video tạo lập sân khấu toàn cầu 

 
 

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. 

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là dịp để các 

quốc gia thành viên của Tổ chức ISO, IEC 

và ITU, trong đó có Việt Nam, triển khai 

hoạt động thông tin, tuyên truyền để nâng 

cao nhận thức về tầm quan trọng của tiêu 

chuẩn đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt 

trong việc đáp ứng các yêu cầu của giới 

kinh doanh, giới công nghiệp, quản lý và 

người tiêu dùng ở mỗi quốc gia nói riêng và 

trên toàn thế giới nói chung.  

N 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Hiện nay, Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), 

thành viên liên kết của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) và thành viên chính thức của 

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Với tư cách là thành viên của ba tổ chức này, Việt 

Nam có quyền và có trách nhiệm tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc 

tế để sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam có thể vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ hơn. 

Đồng thời chúng ta cũng cần đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn cơ sở làm nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ lợi ích chính đáng 

cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng Việt Nam. 

Để kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn Thế giới và đề cao vai trò của tiêu chuẩn, Viện Tiêu chuẩn 

Chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm và 

Hội thảo "Tiêu chuẩn thúc đẩy hội nhập toàn cầu" vào ngày 11/10/2019 tại Trụ sở Tổng cục, 

số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm nay là "Video standards create a global 

stage" phản ánh vị thế mà video tạo lập trong thế giới của chúng ta, cách mạng hóa lĩnh vực 

giải trí, kết nối mọi người và hiện thực hóa những cải tiến lớn trong y tế và giáo dục. Dưới 

đây là toàn văn nội dung thông điệp: 

Video là phương tiện biểu đạt hiện đại. Những tiến bộ trong công nghệ đã làm thay đổi 

thế giới, cách mạng hóa giải trí, kết nối bạn bè và gia đình trên toàn cầu, làm phong phú 

thêm trải nghiệm truyền thông của con người, cho phép những cải tiến lớn trong chăm sóc y 

tế và giáo dục. 

Sự đổi mới của những thập kỷ gần đây đã thúc đẩy một bước tiến đáng kể về chất lượng 

video. Video ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp mọi người trên toàn thế giới chia sẻ 

câu chuyện của mình bằng những hình ảnh trực quan sống động. Những lợi ích này của 

video đều được xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế về cả độ tinh vi và khả năng tiếp cận. 

 Các thuật toán nén video được chuẩn hóa bởi sự hợp tác của IEC, ISO và ITU đã được 

vinh danh với hai giải thưởng Primetime Emmy Awards, cho thấy rằng các tiêu chuẩn này 

là trung tâm cho khả năng đáp ứng nhu cầu video ngày càng tăng của ngành, một trong 

những ứng dụng sử dụng nhiều băng thông nhất chạy trên các mạng toàn cầu. 

Tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu của ngành về khả năng nén lớn. Chúng cũng cho 

phép chuyển đổi thông suốt sang thế hệ tiếp theo của công nghệ nén video, giúp ngành công 

nghiệp tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi làn sóng đầu tư. 

Việc có các tiêu chuẩn được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới có nghĩa là 

video được mã hóa trên một thiết bị có thể được giải mã bởi một thiết bị khác, bất kể là thiết 

bị nào đang được sử dụng. Điều này mang lại lợi thế kinh tế quy mô giúp phát triển thị 

trường, tạo sự tự tin cho các nhà đổi mới đầu tư vào các ứng dụng và dịch vụ video mới. 

 

Nguồn: iso.org 
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v 

 

Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2019, Phó thủ tướng 

Trương Hòa Bình: Tốc độ tăng trường GRDP của Bình Thuận 

đạt 8,46% cao nhất so với các tỉnh miền Trung 

 
Sáng 22/9, tại SeaLinks city - TP. Phan Thiết, Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2019 

do UBND tỉnh tổ chức với chủ đề “Kết nối tiềm lực – Phát triển bền vững” đã diễn ra. Phó 

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự, 

còn cólãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các đại sứ, tổng lãnh sự, các nhà tài trợ, các cơ 

quan báo chí, lãnh đạo một số tỉnh lân cận, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng đại diện các 

sở, ban ngành, doanh nghiệp trong tỉnh. Đặc biệt, có hơn 300 nhà đầu tư trong và ngoài 

nước tham dự. 

 

Xoay quanh thu hút đầu tư vào 3 trụ cột chính trên, tại hội nghị, các chuyên gia tư vấn 

giàu kinh nghiệm, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đã có 

những thuyết trình, tham luận nêu lên những giải pháp, vấn đề mới hướng đến sự phát triển 

xanh, sạch và bền vững. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

đánh giá, sau 2 năm triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Thuận 2017 tập trung vào 3 trụ 

cột kinh tế, tỉnh đã đạt những bước tiến quan trọng. Đáng chú ý kinh tế tỉnh tăng trưởng khá, 

GRDP 6 tháng năm 2019 tăng 8,46 % là mức tăng cao nhất trong các tỉnh miền Trung. Qua 

đó, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục phát triển trên 3 trụ cột cũng như xác định rõ hơn Bình Thuận 

có lợi thế về kinh tế biển. Vì vậy, cần chú trọng phát triển kinh tế biển, vừa làm giàu từ biển 

vừa giữ vững an ninh biển qua 6 lĩnh vực liên quan như du lịch, nuôi trồng, năng lượng tái 

tạo... Để làm tốt điều đó, Phó thủ tướng nhấn mạnh bên cạnh việc Chính phủ quan tâm tạo 

điều kiện, Bình Thuận cần phải nỗ lực hơn nữa trong mọi mặt, nhất là trong thu hút đầu tư, 

quan tâm tạo môi trường kinh doanh tốt. Cụ thể như có cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư 

lớn, có tiềm lực mạnh, tạo đồng lực phát triển nhanh, bền vững mà không ảnh hưởng đến 

môi trường sinh thái. Muốn vậy, phải làm tốt quy hoạch của tỉnh, của vùng, quy hoạchcủa 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
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quốc gia, nhất là tạo quỹ đất sạch lớn để đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách lớn để có thể 

xây dựng đô thị và phát triển kinh tế gắn với môi trường. Bên cạnh là khai thác tiềm năng từ 

biển, nắng gió, biến bất lợi thành thế mạnh. Trong tương lai hình thành trung tâm năng 

lượng sạch, xử lý rác thải tốt để biến thành khí, thành điện,...Chú trọng phát triển chuỗi giá 

trị trong chế biến nông sản, khai thác hải sản, phát triển vùng nguyên liệu chế biến, tìm thị 

trường xuất khẩu, mở rộng chính ngạch. Có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư 

nhân, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ.... 

Trong dịp này, với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh 

đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án, với 

tổng vốn đầu tư trên 23.152 tỷ đồng và ký Thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án 

với tổng vốn đầu tư đăng ký 19 tỷ USD và 30.696 tỷ đồng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trao nhiều tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội ở một số huyện 

trong tỉnh... 

 

Nguồn Báo Bình thuận 

 

 

 

 

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc

rong năm 2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang triển khai 

xây dựng 3 dự thảo TCVN và 1 dự thảo QCVN về truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm rau, quả.. 

Thông tin trên được ông Bùi Bá Chính – Phụ trách Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia 

cho biết khi đề cập đến lộ trình triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

Theo ông Chính, nhằm hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng 

dẫn về truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc để phục vụ 

hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, tính 

an toàn của sản phẩm, hàng hóa. 

Đồng thời hướng đến nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh 

nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, đào tạo cho các bên liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất 

nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu 

về truy xuất nguồn gốc. 

Từ nay đến năm 2020 sẽ tiến hành rà soát các văn bản quy định, pháp luật về quản lý, 

triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc; xây dựng, ban hành tối thiểu 

T 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHÂT LƯỢNG 
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5 tiêu chuẩn quốc gia, 1 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc và tài liệu 

hướng dẫn áp dụng; triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm 

sản phẩm, hàng hóa trong nước như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh; xây 

dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc 

gia. 

“Giai đoạn đến năm 2025 sẽ hoàn thiện cơ bản hệ thống các văn bản quy định, pháp luật 

về quản lý, triển khai áp dụng và xử lý vi phạm về truy xuất nguồn gốc. Xây dựng tối thiểu 

30 tiêu chuẩn quốc gia và 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truy xuất nguồn gốc cùng các tài 

liệu hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm sản phẩm cụ thể”, ông Chính cho biết. 

Hiện Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia là đơn vị chủ trì và hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch triển khai “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” cho 

các doanh nghiệp. Để triển khai Đề án, Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia đã nghiên cứu 

tiêu chuẩn, quy định của các tổ chức quốc tế để xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, 

quy chuẩn quốc gia, tài liệu hướng dẫn chung về truy xuất nguồn gốc trong đó xây dựng 06 

bộ tiêu chuẩn Việt Nam về thịt, rau củ quả, rượu bia, thuốc lá, thủy sản, lâm sản; 1 quy 

chuẩn Việt Nam quy định về truy xuất nguồn gốc; xây dựng tối thiểu 30 tiêu chuẩn Việt 

Nam và 2 quy chuẩn Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia còn triển khai mô hình hoạt động 

chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba) đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc; Xây dựng 

chương trình chứng nhận sự phù hợp, đồng thời xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ 

KH&CN chỉ định đơn vị công nhận chương trình chứng nhận và chỉ định 1 tổ chức chứng 

nhận áp dụng mô hình chứng nhận sự phù hợp trên. 

“Thực hiện lộ trình triển khai Đề án, Tổng cục cũng đã thành lập Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 

Quốc gia về Mã số mã vạch với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ xây dựng TCVN, QCVN 

trong Đề án 100. Trong năm 2019, Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia đang triển khai xây 

dựng 3 dự thảo TCVN và 1 dự thảo QCVN về truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, quả”, ông 

Chính cho biết. 

Giai đoạn năm 2030 Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia sẽ 

được hoàn thiện, bảo đảm nhu cầu trao đổi, khai thác thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong nước và quốc tế; hoàn thiện hệ thống quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu sản 

phẩm, hàng hóa trong nước và quốc tế. Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng 

hóa quốc gia bảo đảm kết nối 100% hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, cơ quan liên 

quan và ít nhất 70% trong tổng số các đơn vị cung cấp giải pháp tại Việt Nam. 

Nguồn Vietq.vn
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Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn đối với 

sản phẩm hữu cơ 
 

Nhằm triển khai tốt các hoạt động quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng cuối năm 2019 theo 

Chương trình phối hợp quản lý giữa Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 

Phòng Kinh tế & Hạ Tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố (Phòng 

KT&HT các huyện). Trong tháng 8 vừa qua, Chi cục đã ban hành Công văn số 

152/CCTĐC-QLĐL ngày 06/8/2019, theo đó Chi cục đề nghị Phòng KT&HT các 

huyện rà soát Chương trình phối hợp năm 2019 và triển khai một số nội dung: 

1. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND cấp xã, Ban quản lý chợ, trung tâm 

thương mại tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về đo lường, chất lượng, quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường, chất lượng để các tiểu thương 

nắm bắt và thực hiện. Tùy theo tình hình ở địa phương, có thể áp dụng hình thức tuyên 

truyền như sau: 

- Tuyên truyền trên loa phát thanh của chợ, trung tâm thương mại 

- Treo băng rôn tuyên truyền trước cổng chợ, trung tâm thương mại với các khẩu hiệu: 

Cân đúng, cân đủ là đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng; cân đúng, cân đủ là góp phần đảm 

bảo công bằng xã hội; luôn luôn đảm bảo đủ số lượng, đúng chất lượng cho khách hàng. 

2. Phối hợp tổ chức kiểm định phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại: 

- Đề nghị Ban quản lý chợ, UBND cấp xã, doanh nghiệp quản lý chợ, trung tâm thương 

mại tổ chức thống kê phương tiện đo tại địa bàn quản lý, gồm: Cân thông dụng các loại, cân 

kỹ thuật, cân phân tích… 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm định các phương tiện đo nêu trên, đảm bảo 

phương tiện đo khi sử dụng đã được kiểm định và còn hiệu lực. 

- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục (địa 

chỉ: số 04 Nguyễn Hội, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, ĐT: 0252.3822390) thống nhất kinh 

phí (xăng xe, phí kiểm định), thời gian, địa điểm tổ chức kiểm định. 

3. Tổ chức duy trì hoạt động các trạm cân đối chứng đã đưa vào hoạt động nhằm tránh 

lãng phí kinh phí đầu tư; rà soát nâng cấp trạm cân đã cũ, xuống cấp và xây dựng mới các 

trạm cân theo nội dung quy định tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 

của UBND tỉnh Bình Thuận và theo văn bản hướng dẫn của Chi cục trong thời gian qua. 

4. Trên cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, triển khai hoạt động kiểm định phương tiện đo, 

tham mưu UBND cấp huyện triển khai kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện 

đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn tại địa bàn theo phân cấp. Chi cục hỗ trợ chuyên 

môn, nghiệp vụ, trang thiết bị kiểm tra và con người phối hợp kiểm tra về đo lường theo quy 

tại Khoản 3 Điều 56 của Luật Đo lường. 

5. Thường xuyên theo dõi, nắm thông tin phản ảnh của người tiêu dùng liên quan đến đo 

lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh thiết bị điện điện tử 

để phối hợp Chi cục kịp thời tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp người tiêu dùng. 

Thiên Hòa 
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Kính 

Ngày 03/6/2019, Thái Lan thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc Dự thảo 

Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho kính 

nổi trong suốt (TIS 880 - 2560 (2017)) do 

Viện tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan 

(TISI) ban hành, được thông báo cho WTO 

mã G/TBT/N/THA/484 đã thông qua vào 

ngày 07/4/2019 và có hiệu lực sau 365 ngày 

kể từ ngày xuất bản trên Công báo (05 tháng 

4 năm 2020). 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/THA/19_3142_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/484/Add.1 

Trứng 

Ngày 04/6/2019,  Đài  Loan  thông  báo 

 cho  các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo quy định quản lý việc ghi nhãn 

sản phẩm trứng lỏng. 

  

Cụ thể, dựa trên các quy định của Đoạn 

10, Đoạn 1, Điều 22 và Đoạn 2, Điều 25 của 

"Đạo luật quản lý an toàn vệ sinh thực 

phẩm", Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất áp dụng 

các yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm 

trứng lỏng để cung cấp thông tin cho người 

tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 

01/01/2020. 

Hạn cuối cùng để các nước thành viên 

WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 

03/8/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

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

/2019/TBT/TPKM/19_3254_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/652 

Chất độc hại 

 Ngày 11/6/2019, Philippines thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Hướng dẫn về Quy định đối với 

chât độc hại gia dụng. 

 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian 

dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày 

đăng trên công báo chính thức. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem 

tại: https://members.wto.org/crnattachment

s/2019/TBT/PHL/19_3379_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/216 

Thuốc trừ sâu 

Ngày  11/6/2019,  Philippines  thông  báo 

cho  các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Lệnh hành chính số: "Các quy 

tắc và quy định  mới trong việc đăng ký các 

sản phẩm thuốc trừ sâu gia dụng và các 

thành phần hoạt động của  chúng. 

 

THÔNG BÁO TBT 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3142_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_3142_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3254_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_3254_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3379_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3379_00_e.pdf
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Ngày  11/6/2019,  Philippines  thông  báo 

cho  các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Lệnh hành chính số: "Các quy 

tắc và quy định  mới trong việc đăng ký các 

sản phẩm thuốc trừ sâu gia dụng và các 

thành phần hoạt động của  chúng. 

Với yêu cầu cần phải cập nhật để phù hợp 

với các cam kết quốc tế như Nghị định thư 

Montreal, Công ước Rotterdam và/hoặc 

Công ước Stockholm và các quy định khác 

về thuốc trừ sâu, Lệnh hành chính mới này 

sẽ thay thế Lệnh hành chính AO 2014-0038. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian 

dự kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày 

đăng trên công báo chính thức. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

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

2019/TBT/PHL/19_3380_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/216 

Mỹ phẩm 

Ngày 05/6/2019, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo Quy định về quy trình và yêu cầu 

thông báo về mỹ phẩm không đặc biệt ở 

Trung Quốc. 

 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua và thời 

gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/CHN/19_3312_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1331 

Gỗ 

Ngày 05/6/2019, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo về tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ 

thuật của sản phẩm gỗ. 

 

Quy định này thiết lập để nâng cao chất 

lượng sản phẩm gỗ và quản lý việc phân 

phối theo Điều 20 Đạo luật về sử dụng gỗ 

bền vững. Thời gian dự kiến thông qua vào 

ngày 31/8/2019. Thời gian dự kiến có hiệu 

lực vào ngày 01/9/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/KOR/19_3304_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/832 

Dược phẩm sinh học 

Ngày  13/6/2019,  Hàn  Quốc  thông  báo 

cho  các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi Quy định về phê duyệt 

và đánh giá các sản phẩm sinh học. 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3380_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_3380_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_3312_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_3312_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3304_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3304_00_x.pdf
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Các sửa đổi chính được đề xuất là như 

sau: Vì sự an toàn của Dược phẩm sinh học, 

nhà sản xuất Sản phẩm trị liệu bằng tế bào 

& Liệu pháp gen có sử dụng đến hệ thống 

ngân hàng tế bào phải gửi dữ liệu về tế bào 

để phê duyệt. Mục đích của dự thảo nhằm 

bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 

người. Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/KOR/19_3405_00_x.pdf 

Cá đóng hộp 

Ngày 12/7/2019, Malaysia thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi Quy định số 161 của Quy 

định Thực phẩm 1985. 

Bổ sung Quy định mới 43A vào Quy định 

Vệ sinh Thực phẩm 2009. Sửa đổi Kế hoạch 

thứ tư của Quy định Vệ sinh Thực phẩm 

2009.Các thay đổi cụ thể sau: 

- Quy định 161: Sửa đổi lại số lượng ký 

sinh trùng được phép tối đa trong một (1) kg 

cá đóng hộp và chỉ áp dụng cho cá đóng hộp 

chế biến từ cá mòi và cá thu. 

- Bổ sung Quy định 43A để làm rõ các 

quy trình làm sạch cho cá đóng hộp. 

- Bổ sung các chế tài xử phạt khi vi phạm 

Quy định 43A 

Mục tiêu của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác 

định thời gian dự kiến thông qua và thời 

gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/MYS/19_3935_02_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/MYS/94 

 

 

 

 

DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 

VIÊN WTO TRONG QUÝ III/2019 

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

1 G/TBT/N/AUS/110 11/07/2019 Australia Các sản phẩm nông nghiệp 

2 G/TBT/N/BOL/16 04/07/2019 Bolivia 
Bình chứa khí chịu áp lực 

(ICS 23.020.30 ) 

3 G/TBT/N/BRA/885 02/07/2019 Brazil Dược phẩm (ICS 11.120) 

4 G/TBT/N/BRA/886 04/07/2019 Brazil 
Hệ thống chống va chạm và 

giảm chấn (ICS 43.040.80) 

5 G/TBT/N/BRA/887 04/07/2019 Brazil 
Phương tiện giao thông đường 

bộ (ICS 43.020; 43.080.10) 

6 G/TBT/N/BRA/888 05/07/2019 Brazil 
Phát triển và sản xuất công 

nghệ 

7 G/TBT/N/BRA/889 11/07/2019 Brazil Quy định kho 

8 G/TBT/N/BRA/890 12/07/2019 Brazil Công khai cho ý kiến 

9 G/TBT/N/CAN/593 03/07/2019 Canada 

Các sản phẩm gỗ tổng hợp 

(ICS: 03.120.2; 79.060; 

91.040; 91.060) 

DANH MỤC THÔNG BÁO 

TBT 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3405_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_3405_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/MYS/19_3935_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/MYS/19_3935_02_e.pdf
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10 G/TBT/N/CAN/594 12/07/2019 Canada 

Một số sản phẩm bao gồm: 

Chăm sóc cá nhân, ô tô và các 

sản phẩm bảo dưỡng gia 

đình,… (ICS 13.040; 13.120; 

97.180) 

11 G/TBT/N/CHL/482 02/07/2019 Chi Lê 
Vòi hút và cụm vòi (ICS 

23.040.70) 

12 G/TBT/N/CHL/484 08/07/2019 Chi Lê Đèn ngủ (ICS 29.140) 

13 G/TBT/N/CHL/485 11/07/2019 Chi Lê 

Thiết bị làm sạch bề mặt gia 

dụng sử dụng hơi nước (ICS 

13.120; 97.080) 

14 G/TBT/N/CHL/486 11/07/2019 Chi Lê 
Đèn và thiết bị liên quan (ICS 

29.140) 

15 G/TBT/N/CHL/487 15/07/2019 Chi Lê 
Kỹ thuật âm thanh, hình ảnh, 

nghe nhìn (ICS 33.160) 

16 G/TBT/N/CIV/1 15/07/2019 
Cộng hòa Côte 

d'Ivoire 

Phương tiện giao thông đường 

bộ (ICS 43.020) 

17 G/TBT/N/CIV/2 15/07/2019 
Cộng hòa Côte 

d'Ivoire 

Phương tiện giao thông đường 

bộ (ICS 43.020) 

18 G/TBT/N/CIV/3 15/07/2019 
Cộng hòa Côte 

d'Ivoire 
Bao tải, túi (ICS 55.080) 

19 G/TBT/N/CIV/4 15/07/2019 
Cộng hòa Côte 

d'Ivoire 
Sản phẩm nhập khẩu 

20 G/TBT/N/CZE/237 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.3 

21 G/TBT/N/CZE/239 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

22 G/TBT/N/CZE/240 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

23 G/TBT/N/CZE/241 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

24 G/TBT/N/CZE/242 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

25 G/TBT/N/CZE/243 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

26 G/TBT/N/CZE/244 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

27 G/TBT/N/CZE/245 09/07/2019 Cộng hòa Séc ICS 17.020; 17.040.30 

28 G/TBT/N/EU/668 12/07/2019 EU 
Nguyên liệu sản xuất cao su 

và chất dẻo (ICS 83.040) 

29 G/TBT/N/IND/102 11/07/2019 Ấn Độ 
Thực phẩm bao gói sẵn và chế 

biến sẵn (ICS 67.230) 

30 G/TBT/N/ISR/1052 11/07/2019 Israel 

Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc 

và các thiết bị điện tương tự 

(ICS 13.120; 97.170) 

31 G/TBT/N/ISR/1053 11/07/2019 Israel 
Bộ sạc pin (ICS 97.180; 

97.200) 

32 G/TBT/N/ISR/1054 11/07/2019 Israel 
Thiết bị massage điện (ICS 

97.170) 

33 G/TBT/N/ISR/1055 11/07/2019 Israel 
Điều khiển tự động sử dụng 

trong hộ gia đình (ICS 
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97.120) 

34 G/TBT/N/ISR/1056 11/07/2019 Israel 
Năng lượng hàng rào điện 

(ICS 65.040.99) 

35 G/TBT/N/ISR/1057 12/07/2019 Israel 
Thiết bị làm vườn (ICS 

65.060.70) 

36 G/TBT/N/ISR/1058 12/07/2019 Israel 
Thiết bị làm vườn (ICS 

65.060.70) 

37 G/TBT/N/ISR/1059 12/07/2019 Israel 
Cửa và cửa sổ (ICS 

91.060.50) 

38 G/TBT/N/ISR/1060 12/07/2019 Israel 
Thiết bị điện gia dụng (ICS 

97.030) 

39 G/TBT/N/KAZ/24 05/07/2019 Kazakhstan 
Thiết bị cho môi trường nổ 

(ICS 73.100) 

40 G/TBT/N/KOR/840 03/07/2019 Hàn Quốc 
Sản phẩm lâm nghiệp (ICS 

79.040) 

41 G/TBT/N/KOR/841 03/07/2019 Hàn Quốc 
Chăn nuôi gia súc (ICS 

65.020.30) 

42 G/TBT/N/KOR/842 03/07/2019 Hàn Quốc 
Sản phẩm vệ sinh (ICS 

71.100.70 ) 

43 G/TBT/N/KOR/843 03/07/2019 Hàn Quốc 
Thiết bị gia dụng và thương 

mại (ICS 97.180) 

44 G/TBT/N/KOR/844 03/07/2019 Hàn Quốc 
Thiết bị gia dụng và thương 

mại (ICS 97.180) 

45 G/TBT/N/KOR/845 12/07/2019 Hàn Quốc Di chuyển cá nhân điện tử 

46 G/TBT/N/MYS/91 02/07/2019 Malaysia Thuốc thú y (ICS 11.220) 

47 G/TBT/N/MYS/92 02/07/2019 Malaysia 
Hệ thống viễn thông (ICS 

33.040) 

48 G/TBT/N/MYS/93 02/07/2019 Malaysia 
Hệ thống viễn thông (ICS 

33.040) 

49 G/TBT/N/MYS/94 12/07/2019 Malaysia 
Thủy sản và sản phẩm thủy 

sản (ICS 67.120.30) 

50 G/TBT/N/NPL/7 11/07/2019 Nepal Mũ bảo hiểm (ICS 13.340.20) 

51 G/TBT/N/NPL/8 11/07/2019 Nepal 
Thép tấm mạ kẽm (ICS 

77.140) 

52 G/TBT/N/NPL/9 11/07/2019 Nepal 
Dây đồng cách điện PVC 

(ICS 29.060.20) 

53 G/TBT/N/SAU/1112 11/07/2019 
Vương quốc Ả 

Rập Saudi 

Hệ thống hút thuốc điện tử 

(HS 8543) 

54 G/TBT/N/SAU/1113 12/07/2019 
Vương quốc Ả 

Rập Saudi 
Phòng cháy (ICS 13.220) 

55 G/TBT/N/THA/550 05/07/2019 Thái lan 
Thực phẩm (ICS Code: 

67.040) 

56 G/TBT/N/TPKM/383 08/07/2019 Đài Loan 
Thép thanh để gia cố bê tông 

(ICS 77.140.15) 



BẢN TIN TBT SỐ 48 (THÁNG 9-2019)                     12 

 

 

 

 
 

 

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường chất lượng 

9 tháng đầu năm 2019 
 

Trong tháng 9 tháng đầu năm 2019, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Sở 

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

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

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

Đề xuất và đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định 1914/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 tặng 

bằng khen cho Công ty Cổ phần chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn đã có thành tích trong việc tham 

gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. 

Trình UBND tỉnh văn bản gửi Bộ KH&CN về việc đề xuất nhu cầu triển khai thực hiện nhiệm 

vụ thuộc Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp (UBND tỉnh đã 

ban hành văn bản số 2892/UBND-KGVXNV ngày 08/7/2019). 

Trình và được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng của tổ chức, 

doanh nghiệp năm 2019 (đợt 1) (Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 03/9/2019). 

Văn bản góp ý các dự thảo: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe máy; dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; dự 

thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP; dự thảo Thông tư quy 

57 G/TBT/N/UGA/1096 08/07/2019 Uganda 
Vật liệu xây dựng đường (ICS 

93.080.20) 

58 G/TBT/N/UGA/1097 08/07/2019 Uganda 
Vật liệu xây dựng đường (ICS 

93.080.20) 

59 G/TBT/N/UGA/1098 08/07/2019 Uganda 
Vật liệu xây dựng đường (ICS 

93.080.20) 

60 G/TBT/N/UGA/1099 08/07/2019 Uganda 
Vật liệu xây dựng đường (ICS 

93.080.20) 

61 G/TBT/N/UGA/1100 08/07/2019 Uganda 
Vật liệu xây dựng đường (ICS 

93.080.20) 

62 G/TBT/N/UGA/1101 08/07/2019 Uganda 
Xi măng, thạch cao, vôi vữa 

(ICS 91.100.10) 

63 G/TBT/N/USA/1499 12/07/2019 Hoa Kỳ 
Động cơ đốt trong nén tĩnh 

(ICS 03.120; 13.040; 27.020) 

64 G/TBT/N/USA/1500 12/07/2019 Hoa Kỳ 
Chất hóa học (ICS 13.020; 

71.100) 

65 G/TBT/N/USA/1501 15/07/2019 Hoa Kỳ 
Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10) 

66 G/TBT/N/USA/1502 15/07/2019 Hoa Kỳ 
Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10) 

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định 

về Nhãn hàng hóa; dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 21/2007/TT-

BKHCN, Thông tư 23/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ; dự thảo Công văn và Tờ 

trình của Sở Y tế gửi UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018 của Bộ Y tế, dự thảo Thông tư hướng dẫn về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; dự thảo 

Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm. 

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục cấp 08 giấy phép vận chuyển hàng 

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

8); ban hành 03 thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng, tro xỉ nhiệt điện đốt than; hướng dẫn 09 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng mã số mã vạch. 

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

trang bị mới 29 tiêu chuẩn quốc gia.  

Báo cáo tình hình triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ban 

hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là 

Đề án 100) và công văn hướng dẫn số 1735/BKHCN-TĐC ngày 14/6/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

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

Đo lường Việt Nam (20/01); kế hoạch phối hợp quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

cấp huyện năm 2019. Tổ chức 05 lớp tập huấn các quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu, dầu nhờn năm 2019, với 220 lượt người tham dự.  

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

mua 64 mẫu xăng, dầu và gửi 05 mẫu xăng E5 RON92-II thử nghiệm chỉ tiêu Etanol trong xăng, kết 

quả các mẫu được giám sát không có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng; khảo sát tình hình 

hoạt động 55 trạm cân đối chứng tại trên địa bàn các 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn 

tỉnh.  

Tham mưu, trình UBND tỉnh xử phạt VPHC đối với Doanh nghiệp tư nhân Trường Thế và được 

UBND tỉnh ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền là 140.000.000 đồng (Quyết định số 3610/QĐ-

XPVPHC ngày 26/12/2018). 

Tham gia Đoàn làm việc với Sở KH&CN về triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ năm 2019 

tại huyện Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong; phối hợp với Cục thuế tỉnh dán tem niêm phong 

công tổng cột đo xăng dầu tại 31 cửa hàng xăng dầu và 02 tàu dầu. 

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã xây dựng 03 

bản tin TBT; đã biên tập và gửi 232 tin hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, để đăng tải trên 

website Sở. Chọn lọc, dịch thông báo TBT của các nước thành viên WTO gửi đến đăng trong Bản 

tin điện tử và Website Chi cục, gồm 15 tin về sản phẩm EU, Indonesia, Trung Quốc,...Triển khai 

việc xây dựng Bản đồ số Trạm cân đối chứng. 

Xây dựng Cẩm nang điện tử về Nhãn hàng hóa nhằm hệ thống các quy định và các mẫu nhãn 

tham khảo cho doanh nghiệp. 

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

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

UBND tỉnh.  

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

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

quảng bá mô hình doanh nghiệp điểm về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  
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Đã hướng dẫn, hỗ trợ 09/15 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa: 

- Hỗ trợ 04 tổ chức, doanh nghiệp tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao năng suất chất lượng về 

ISO 22000, BRC, SO/IEC 17025, phương pháp quản lý TPM, nhận thức và hướng dẫn áp dụng về 

KPI, nâng cao năng suất chất lượng với Lean”. 

- Hướng dẫn 01 doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019. 

Tuy nhiên, qua rà soát điều kiện tham gia, doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy 

định 

- Thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

cho 04 tổ chức, doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ 

xuất khẩu Khải Hoàn, Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Đông Nam, Công ty TNHH Granite 

Rạng Đông) và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt với tổng số kinh phí dự kiến hỗ trợ là 

51.400.000 đồng.  

Về hoạt động ISO hành chính công, Chi cục triển khai hướng dẫn xây dựng, áp dụng HTQLCL 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho UBND xã, phường, thị trấn: 29 UBND xã, thị trấn thuộc các 

huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam đã hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và 

thực hiện công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.  

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

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

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

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

thực hiện từ năm 2019. 

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

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

chức kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại 

19/21 cơ quan hành chính nhà nước.  

Về hoạt động chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: Tổ chức 02 

lớp tập huấn chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 cơ quan thực hiện 

chuyển đổi áp dụng trong năm 2019 theo Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 của UBND 

tỉnh; Gửi văn bản hướng dẫn 22 cơ quan thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015. 

Báo cáo Phân tích kết quả chỉ số CCHC năm 2018 về lĩnh vực áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Đối với công tác kiểm tra, Chi cục đã kiểm tra 38 cơ sở (gồm: 11 cơ sở kinh doanh thiết bị điện- 

điện tử; 09 cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 01 cơ sở kinh 

doanh đồ chơi trẻ em, 03 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, 12 cơ sở kinh doanh vàng và vàng trang 

sức, mỹ nghệ), kết quả không có cơ sở vi phạm. 

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

dụng công tơ điện; 01 đơn vị kinh doanh nước sinh hoạt có sử dụng đồng hồ nước lạnh), kết quả 

không có cơ sở vi phạm về đo lường. 

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với Sở Công Thương, Cục quản lý thị trường tỉnh, Ban chỉ đạo 

389 tỉnh chủ trì kiểm tra 16 cơ sở (04 đơn vị điện lực, 12 cơ sở kinh doanh xăng dầu), kết quả 

không có vi phạm về đo lường, chất lượng; tuy nhiên phát hiện 08 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi 

phạm về các điều kiện kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 07 cơ sở với tổng số tiền 

261.000.000 đồng, 01 cơ sở vi phạm, hiện nay đang xử lý.   
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Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, Chi cục tiếp tục triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng tiếp theo, cụ thể: 

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

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

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

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

tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại 

các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2019; theo dõi, hướng dẫn việc triển khai xây dựng 

HTQLCL của 32 UBND cấp xã. 

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

trình, kế hoạch được phê duyệt năm 2019; thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về chất lượng 

sản phẩm điện, điện tử theo chỉ đạo của Bộ KH&CN, UBND tỉnh. Khảo sát chất lượng sản phẩm, 

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

kinh doanh xăng dầu, LPG năm 2019.  

- Tiếp tục triển khai công tác quản lý tốt về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; 

báo cáo và tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 

24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phối hợp kiểm tra về 

đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

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

20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNN. 

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

phường, xã. 

 

Phạm Cúc 
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Địa chỉ liên hệ: 04 Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết.   

ĐT: 062.3754042. Email: phongtbt.binhthuan@gmail.com 


