
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

01-5

70
THÁNG 04

2019

“…Từ ngày 1/5/1886, 
ngày lao động của tất cả

 các công nhân sẽ là 8 giờ”



BẢN TIN TBT-HCM
SỐ 70

THÁNG 4

LỚP TẬP HUẤN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2019
1
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10
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XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) 11
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LỚP TẬP HUẤN GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 

Trong khuôn khổ của kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Viện Tiêu 
chuẩn Chất lượng Việt Nam khai giảng lớp tập huấn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

năm 2019 vào ngày 21/3/2019.
Tại buổi học, Ông Phùng Mạnh Trường -  Phó 

Viện trưởng đã cung cấp cho các học viên những 
khái niệm, kiến thức cơ bản, cách viết báo cáo để 
tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Khóa đào tạo đã thu hút được khoảng 40 
học viên thuộc các Doanh nghiệp đang hoạt động 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi học, qua việc trao đổi kinh 
nghiệm, khó khăn giữa doanh nghiệp, cơ quan 
quản lý nhà nước, báo cáo viên đã giải đáp một 
số vướng mắc của học viên như: cách thức nộp 
đăng ký tham dự, cách chuẩn bị hồ sơ, viết báo 
cáo,…

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đồng hành, hướng 
dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn khi có 
mong muốn được tham gia xét tặng Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Năng Suất 
Chất lượng – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng. Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 
(028) 3930 2004./.

2019

Nguồn tin:  Phòng  Quản lý Năng suất chất lượng
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Nguồn tin:  Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN CỦA 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 07/3/2019, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành 

phố Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ văn bản.

 Theo đó, Quyết định 846/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 5355/QĐ-UBND 

ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “Quy định phát 

triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2020, định hướng đến 2025”.

 Quyết định số 846/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 07/3/2019.
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường

DỪNG CÔNG BỐ DỰ THẢO 
TIÊU CHUẨN VỀ NƯỚC MẮM

Sau nhiều ý kiến liên quan đến công bố dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm thực hành 
sản xuất nước mắm”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng tạm dừng công bố tiêu chuẩn để tiếp tục xin ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về 

các nội dung nêu trong dự thảo của bộ tiêu chuẩn. Việc xin ý kiến tiếp nhằm đảm bảo sức khỏe, 
quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng đến các tổ chức sản xuất kinh doanh nước 
mắm.

Trước đó, sau khi dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm” 
được công bố, các doanh nghiệp cho rằng có hơn 50 nội dung quy định không phù hợp với thực 
tế sản xuất nước mắm.

Về việc này, Văn phòng Chính phủ cũng 
đã có văn bản truyền đạt yêu cầu của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam về dự thảo nước mắm 
không được để ảnh hưởng tiêu cực đến sản 
xuất của nước mắm truyền thống. Theo văn 
bản này, Phó Thủ tướng đã giao cho Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn phải nghiên 
cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về 
tiêu chuẩn cho nước mắm. Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn phải tổ chức đối 
thoại tạo thống nhất giữa các bên, bảo đảm 
sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và 
không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, 
kinh doanh nước mắm truyền thống./.
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Nguồn tin:  http://vietq.vn

Công tác cải cách kiểm tra chuyên ngành 
theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, Quyết 
định số 2026/QĐ-TTg, Quyết định số 

1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã 
đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công 
tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ 
chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành 
và tạo thuận lợi thương mại vẫn chưa thực sự 
đi vào thực chất và có chiều sâu, việc tổ chức 
thực thi trong thực tế còn có khoảng cách so 
với quy định tại các văn bản pháp luật, mức độ 
hài lòng của doanh nghiệp chưa cao, số lượng 
doanh nghiệp tham gia chưa nhiều, chưa đảm 
bảo tạo thuận lợi thương mại với chống gian 
lận thương mại.

Để tiếp tục thúc đẩy, đạt kết quả tốt hơn 
trong công tác Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 
một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành, Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, 

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KIỂM TRA 
CHUYÊN NGÀNH TRONG NĂM 2019

ngành tập trung triển khai các mục tiêu năm 
2019, cụ thể là hoàn thành triển khai mới 61 
thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc 
gia. 

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, 
quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 
02/2019/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính 
phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2019, định hướng đến 2021 và các văn 
bản liên quan của Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ. Để hoàn thành các mục tiêu trên 
thì các Bộ, ngành phải tập trung thực hiện 
các giải pháp theo định hướng: Cắt giảm các 
thủ tục hành chính không cần thiết; đơn giản 
hóa quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ, chứng từ 
cần phải nộp/xuất trình. Đồng thời, các Bộ, 
ngành rà soát văn bản pháp luật về quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu để kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
các quy định về quản lý và kiểm tra chuyên 
ngành theo hướng tạo thuận lợi thương mại 

nhưng đảm bảo chống gian lận thương mại. 
Năm 2019 các Bộ, ngành hoàn thành việc 
ban hành sửa đổi, bổ sung các văn bản 
quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành và các danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý 
và kiểm tra chuyên ngành kèm theo mã 
số HS, có quy chuẩn, tiêu chuẩn kiểm tra.
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QUY TRÌNH TRAO ĐỔI, XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ 
TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ

Ngày 24/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình 
trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của 
Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư 
bao gồm: quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử 
vào Lưu trữ cơ quan; chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử. Thông tư này không 
quy định quản lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

05 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, BAO GỒM: 

Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải 
được đăng ký vào Hệ thống; 

Số đến của một văn bản đến là duy nhất 
trong hệ thống quản lý văn bản đến của 
cơ quan, tổ chức; 

Xác nhận văn bản đến đúng địa chỉ; 

Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và 
thẩm quyền giải quyết văn bản đến của 
cơ quan, tổ chức tiếp nhận văn bản; 

Giải quyết văn bản đến kịp thời, đúng 
thời hạn quy định.
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05 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI, BAO GỒM: 

Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống; 1

2

3

4

5

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết việc quản lý văn bản đến; văn bản đi; lập và nộp 
lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan; chức năng cơ bản của hệ thống… Thông tư này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 10/3/2019.

Số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đi của cơ 
quan, tổ chức; 

Xác nhận văn bản đi được gửi đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có chức năng và thẩm quyền giải quyết; 

Bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng; 

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể 
thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, trừ yếu tố thể thức và ký số của 
người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 12, Điều 
13 Thông tư này.

Nguồn tin:  baochinhphu.vn
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CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2019/NĐ-CP 

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Ngày 25/02/2019, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy 
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô công, quy định một số nội dung chính như 
sau:

1. Đối tượng áp dụng: cơ quan Nhà 
nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ 
chức chính trị - xã hội được ngân sách Nhà 
nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự 
nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng 
vốn nhà nước; doanh nghiệp do Nhà nước, cơ 
quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính 
trị- xã hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo 
kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

2. Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng xe ô tô: Chẳng hạn như:

- Đối với chức danh có hệ số phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 mới đủ 
tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung khi đi công tác.
- Định mức sử dụng xe ô tô đối với Sở, 

ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc 
cấp tỉnh tối đa 01 xe/01 đơn vị.

3. Việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ 
công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công 
tác chung, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan 
trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định 
tại Nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại 
số xe ô tô hiện có. Đồng thời thực hiện xử lý xe 
ô tô dôi dư. Thời hạn hoàn thành trước ngày 
31/12/2019. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
trách nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau 
khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
tài sản công theo thời hạn quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 25/02/2019.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG 
(KÈM THEO MÃ HS) ĐÃ ĐƯỢC CẮT GIẢM 

KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH 
NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 29/3/2019, Bộ Công Thương ban 
hành Quyết định số 765/QĐ-BCT về 
việc công bố danh mục các mặt hàng 

(kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra 
chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân không 
phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên 
quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối 
với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm 
theo Quyết định này để thông quan hàng hóa. 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa ban 
hành theo Quyết định, bao gồm:

1. Danh mục các sản phẩm thép kiểm 
tra chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
của các nước và tiêu chuẩn quốc tế.

2. Danh mục các sản phẩm thép kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của 
Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia của nước xuất khẩu.

3. Danh mục sản phẩm dệt may kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm azo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2019.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Thực hiện theo nội dung Công văn số 2810/TĐC-QLCL ngày 
05/10/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về 
việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, rút ngắn thời 

gian giải quyết các thủ tục hành chính và hướng đến phục vụ khách 
hàng tốt hơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thông 
báo đến các tổ chức, cá nhân về triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm 
tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 
được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau: 

 Các tổ chức, cá nhân có liên quan đăng ký kiểm tra nhà nước 
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại Cổng thông 
tin một cửa quốc gia có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ: 
http://vnsw.gov.vn/ Tab Triển khai cơ chế một cửa của Bộ Khoa học và 
Công nghệ/ Tab Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc website Chi cục: 
http://chicuctdc.gov.vn/ Tab Thủ tục hành chính/ Tab Đăng ký kiểm 
tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cổng thông tin một cửa quốc 
gia/ Tab Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia 
hoặc có thể liên hệ trực tiếp Bộ phận Một cửa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng theo địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 
TP.HCM; ĐT: (028) 39307204 để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Chất lượng.

TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM 
TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, 
SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 
NHẬP KHẨU TẠI CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA
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Nguồn tin:  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 
CHẤT LƯỢNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 06/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) ban hành Quyết định số 3727/
QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN. 
Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ 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 KHCN và một số quy định 
về kiểm tra chuyên ngành.

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương: Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mũ bảo hiểm; Thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
mũ bảo hiểm; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã được công 
bố tại Quyết định số 2688/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2016.

Danh mục hành chính ban hành theo quyết định, bao gồm:

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ KHCN.

01

02

03

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2018.
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Bên cạnh rất nhiều lợi ích, cơ 
hội hiện hữu thì việc tham gia, 
thực thi các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP 
cũng sẽ khiến Việt Nam chịu thêm nhiều áp lực.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới, có tác động rất lớn tới hầu hết các lĩnh 
vực, đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Chỉ tính riêng về hoạt động 
nhập khẩu, ngay sau khi CPTPP có hiệu lực, hầu 
hết hàng hóa từ 10 thị trường thành viên nhập 
khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế nhập 
khẩu 0%, ngược lại hàng hóa của Việt Nam 
xuất khẩu vào 10 thị trường đối tác cũng được 
hưởng thuế suất này. Theo các chuyên gia kinh 
tế, đây là những yếu tố sẽ tác động rất lớn đối 
với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu 
như nước ta. Không chỉ vậy, việc tham gia các 

hiệp định thương mại 
tự do nói chung, Việt Nam 

có thêm nhiều cơ hội mở rộng 
thị trường xuất khẩu và nhập khẩu, 

thu hút và gia tăng đầu tư vốn FDI theo cả 
hai chiều nhờ nhận được những ưu đãi thuế 
và chính sách cạnh tranh bình đẳng, những hỗ 
trợ và ngoại lực hữu ích khác.

Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều lợi ích 
hiện hữu, việc tham gia các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP 
cũng sẽ khiến Việt Nam chịu thêm không ít áp 
lực. Theo đó, cộng đồng Doanh nghiệp phải 
đối mặt với hàng loạt sức ép như: Sức ép bảo 
đảm các yêu cầu về xuất xứ nội khối và bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ; Sức ép giảm mức thuế, 
dịch chuyển và xói mòn cơ sở thuế; Sức ép 
vượt các hàng rào kĩ thuật và hệ thống vệ sinh 
và kiểm dịch thực vật; Sức ép cạnh tranh và 
thu hẹp thị phần ngay trên sân nhà…

Mới đây, tại Báo cáo thuyết minh Hiệp 
định CPTPP do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày tại kỳ 
họp thứ 6 của Quốc hội cũng đã chỉ ra 6 thách 
thức lớn khi Việt Nam tham gia CPTPP, cụ thể 

“NHẬN DIỆN” THÁCH THỨC CỦA VIỆT NAM KHI 
THAM GIA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ 
TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)
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Nguồn tin:  Phòng  Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

là:
Thứ nhất, thách thức về kinh tế. Về thương mại hàng hóa, do Việt Nam đã có FTA với 7 trên 

10 nước thành viên Hiệp định CPTPP nên sức ép cạnh tranh tăng thêm do mở cửa thị trường chỉ 
đến từ 3 nước là Canada, Mexico và Peru. Tuy nhiên, thực tiễn thương mại song phương với 3 nước 
này cho thấy sức ép sẽ không lớn bởi cơ cấu xuất nhập khẩu của những nước này có tính bổ sung 
hơn là cạnh tranh với cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam và hiện Việt Nam đang xuất siêu sang cả 
3 nước này.  Về thương mại đầu tư, một số ngành như dịch vụ quảng cáo, dịch vụ logistics… có thể 
đối mặt với thách thức về cạnh tranh. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội trong việc giảm thiểu chi 
phí kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động của Doanh nghiệp trong nước nói chung… 

Thứ hai, thách thức về hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế. Để thực thi cam kết trong 
CPTPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, 
sở hữu trí tuệ, lao động… 

Thứ ba, thách thức về xã hội. Cạnh tranh tăng lên khi tham gia CPTPP có thể làm cho một số 
Doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, kéo theo đó là khả năng thất nghiệp trong một bộ phận 
lao động sẽ xảy ra. Tuy nhiên, do cơ cấu xuất nhập khẩu của phần lớn các nền kinh tế trong CPTPP 
không cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, nên ngoại trừ một số ít sản phẩm nông nghiệp, dự kiến 
tác động này là có tính cục bộ, quy mô không đáng kể và chỉ mang tính ngắn hạn.

Thứ tư, thách thức về thu ngân sách. Việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết sẽ làm 
giảm thu ngân sách, tuy nhiên sẽ không tác động đột ngột do trong CPTPP có đến 7/10 nước đã có 
FTA với Việt Nam; chỉ còn 3 nước là Canada, Mexico và Peru là chưa có FTA với Việt Nam nhưng 
thương mại hiện còn khiêm tốn.  

Thứ năm, thách thức trong lĩnh vực lao động. Thách thức ở đây liên quan đến việc sửa đổi 
luật pháp về quyền thành lập tổ chức của người lao động tại Doanh nghiệp và sự quản lý của Nhà 
nước để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với 
nguyên tắc “tuân thủ pháp luật của nước sở tại” đã nêu trong Công ước 87 của Tổ chức Lao động 
Thế giới, đồng thời giữ vững ổn định chính trị - xã hội.  

Thứ sáu, thách thức trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin. Việt Nam đã ký thư song 
phương với các thành viên CPTPP về các nghĩa vụ Tự do lưu chuyển thông tin và Yêu cầu đặt máy 
chủ tại nước sở tại trong 2 điều khoản thuộc Chương Thương mại điện tử. Thư song phương này 
có giá trị hạn chế khả năng Việt Nam bị khiếu kiện trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu 
lực… Trong và sau lộ trình 5 năm, Việt Nam cần xây dựng kế hoạch, biện pháp thực thi các nghĩa 
vụ của Hiệp định CPTPP, Luật An ninh mạng và một số văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến việc lưu chuyển thông tin và đặt máy chủ tại Việt Nam nhằm vừa bảo đảm an 
ninh quốc gia nhưng cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thương mại số trong 
bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy kinh tế số. 

Theo các chuyên gia kinh tế, việc tham gia CPTPP thể hiện mạnh mẽ chủ trương chủ động 
hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan trọng của 
Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Việc thành công khi tham gia CPTPP ra sao 
phụ thuộc vào sự chuẩn bị kỹ càng của các cơ quan quản lý cùng với sự chủ động của từng Doanh 
nghiệp.
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Ngày 29/3/2019, tại 
Bangkok, Thái Lan, 
trong khuôn khổ Cuộc 

họp lần thứ 58 Nhóm Công tác 
về Hợp tác sở hữu trí tuệ các 
nước ASEAN (AWGIPC 58) đã 
diễn ra Lễ chuyển giao vị trí 
Chủ tịch Nhóm AWGIPC từ ông 
Freddy Harris, Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ Indonesia sang 
ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ chuyển 
giao, thay mặt Cục Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam, ông Đinh Hữu 
Phí chúc mừng Indonesia đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
kỳ Chủ tịch Nhóm AWGIPC 
trong 2 năm qua, đồng thời 
đánh giá cao những đóng góp 
của Indonesia trong việc điều 
hành Nhóm AWGIPC đạt được 
những thành tựu như ngày 
hôm nay, đặc biệt là triển khai 
thực hiện Kế hoạch hành động 
ASEAN về sở hữu trí tuệ giai 
đoạn 2016-2025 cũng như 
củng cố hợp tác giữa ASEAN 
và các đối tác đối thoại trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Ông Đinh Hữu Phí cũng 
nhấn mạnh Việt Nam rất vui 

mừng và tự hào được lần đầu 
tiên tiếp nhận vị trí Chủ tịch 
Nhóm AWGIPC. Trong nhiệm 
kỳ của mình, Việt Nam cam kết 
sẽ phối hợp chặt chẽ với tất 
cả các nước thành viên trong 
khu vực và Ban Thư ký ASEAN 
thực hiện có hiệu quả các mục 
tiêu và sáng kiến nêu trong Kế 
hoạch hành động ASEAN về 
sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-
2025 cũng như tăng cường 
hơn nữa mối quan hệ hợp tác 
chặt chẽ giữa ASEAN và các 
đối tác đối thoại. Để đạt được 
mục tiêu này, Việt Nam hy 
vọng sẽ nhận được sự ủng hộ 
và hợp tác nhiệt tình từ tất cả 
các nước thành viên cũng như 
từ Ban Thư ký ASEAN.

Tại Buổi lễ, đại diện cơ 
quan sở hữu trí tuệ các nước 
trong khu vực đã chúc mừng 
Việt Nam trong vai trò Chủ 
tịch AWGIPC và bày tỏ tin 
tưởng Việt Nam sẽ làm tốt vai 
trò Chủ tịch trong nhiệm kỳ 
mới, giúp thúc đẩy đoàn kết và 
quan hệ hợp tác khu vực trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ lên một 
tầm cao mới.

Bên lề sự kiện, đoàn Việt 
Nam đã có các buổi gặp mặt 
song phương với Australia, 
Indonesia, Lào, Malaysia, Thái 
Lan, Dự án ARISE+IPR, Dự án 
IP KEY SEA và Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ (WIPO) để trao đổi các 
kế hoạch hợp tác trong thời 
gian tới.

VIỆT NAM ĐẢM NHẬN VỊ TRÍ CHỦ TỊCH NHÓM 
CÔNG TÁC VỀ HỢP TÁC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÁC NƯỚC 

ASEAN (AWGIPC) NHIỆM KỲ 2019-2021

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT



| 13 |          BẢN TIN TBT SỐ 70 | THÁNG 04

Nhằm triển khai Quyết định số 101/
QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính tại địa phương 
(sau đây gọi tắt là Mô hình khung), Chi cục 
đã tổ chức các lớp hướng dẫn về xây dựng, 
áp dụng Mô hình khung cho các cơ quan, 
tổ chức hành chính trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh trong tháng 4/2019.

Theo đó, chương trình tập trung vào 
các vấn đề như: hướng dẫn xác định phạm 
vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng 
(HTQLCL); sơ lược về nội dung của Mô hình 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; một số 
thay đổi quan trọng của phiên bản TCVN 
ISO 9001:2015 so với phiên bản TCVN ISO 

9001:2008; hướng dẫn về quản lý rủi ro và 
cơ hội, kiểm soát tài liệu, hồ sơ, kiểm soát 
sự không phù hợp và hành động khắc phục; 
danh mục các tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn, 
phụ lục và quy trình tham khảo khác.

Chương trình đã thu hút được rất 
nhiều sự quan tâm và tham gia của các cơ 
quan, tổ chức hành chính tại địa phương. 
Qua đó, các đơn vị đã có cơ hội cập nhật, 
trao đổi nhiều thông tin liên quan cũng như 
phần nào giải đáp những vướng mắc trong 
quá trình thực hiện, áp dụng Mô hình khung 
tại đơn vị.

Chi cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, hướng 
dẫn triển khai thực hiện chặt chẽ và tổng 
hợp, báo cáo kết quả cho Sở Khoa học và 
Công nghệ tham mưu Uỷ ban nhân dân 
Thành phố để thực hiện chương trình hiệu 
quả trong thời gian tới.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MÔ 
HÌNH KHUNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA TCVN ISO 9001:2015 
CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ 
CHỨC THUỘC HỆ THỐNG 
HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguồn tin:  Phòng  Quản lý Năng suất chất lượng
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

30/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đồi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số  95/2015/NĐ-CP ngày 
20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật nhà ở

28/3/2019 15/5/2019

2
Thông tư số 

02/2019/TT-BYT 
của Bộ Y tế

Ban hành quy chuẩn quốc gia về bụi - 
giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu 
tố bụi tại nơi làm việc

21/3/2019 22/9/2019

3
Thông tư số 

06/2019/TT-BCT 
của Bộ Công Thương

Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở 
người dưới 16 chỗ ngồi

25/3/2019 08/5/2019

4
Quyết định số 

16/2019/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Quy trình lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với xe ô tô tham gia giao 
thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập 
khẩu

28/3/2019 15/5/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1

Vữa dán gạch gốc 
xi măng thông 
thường - C1: Vữa 
chít mạch gốc xi 
măng thông thường 
– CG1

Công ty TNHH Sản xuất 
Vận tải Xây dựng Thương 
mại T&N

42F Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, 
Quận 9.

2 Gạch Terazo nội thất Công ty TNHH Sản xuất Xây 
dựng Thương mại Đồng Tâm

B7/27A Nguyễn Hữu Trí, Ấp 2, thị trấn Tân 
Túc, Bình Chánh.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/03/2019 ĐẾN 15/04/2019)

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

CÔNG BỐ HỢP QUY

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

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhựa Chí 
Thành V.N

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân.

2 Công ty TNHH Một Thành Viên Kim Ngọc Tài 109D/40D1 Lạc Long Quân, Phường 3, 
Quận 11.

3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Quân Nguyên

206/47/9 Tân Chánh Hiệp 13, Khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12.
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Như Sơn 5B Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình.

5 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
AMORO Châu Á

160/57/36/5A Tổ 3, Khu phố 1, Nguyễn 
Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7.

6 Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu BB Quốc Tế 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10.

7 Công ty TNHH Nhi An 53-55-57 Khu phố KDC Ấp 5 Phong Phú, 
xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

8 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất 
Tuấn Nhung

411/7-411/9 Tân Thới Hiệp 21, Khu phố 1, 
phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

9 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất 
Kim Tú

588/24 Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân.

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ngô Dũng 
Phương

17/7 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hoà, 
Quận Tân Phú.

2 Hộ kinh doanh Ông Cẩm Hồng 21 - 23 Mai Xuân Thưởng, Phường 3, 
Quận 6.

3 Công ty TNHH Albetta International (Việt Nam) Lô M7-M9-M11, KCN Cát Lái - Cụm II, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.

4 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3.

5 Cơ sở Minh Ký 117/20-22 An Bình, Phường 6, Quận 5.
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

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

1 Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất 
Thương mại Điện Thắng 99 Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6.

2 Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Lucky Star 1702-1704 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, 
quận Bình Tân.

3 Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5.

4 Công ty TNHH Một Thành Viên Quạt Á Châu 278A tỉnh lộ 8, Tổ 2, Ấp 2, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi.

IV Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích 
tương tự - QCVN 9:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE 
Complex.

Lô I-11 Đường D2, Khu Công Nghệ cao, 
phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

2 Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning 
(VIETNAM)

Tầng 14-15, Tòa nhà văn phòng Nam Á, 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
4, Quận 3.



| 18 |          BẢN TIN TBT SỐ 70 |  THÁNG 04

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ

Ngày 11/12/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép 
không gỉ cán phẳng dạng tấm, cán phẳng cuộn, dạng thanh đặc, dạng ống, dạng thanh định hình, dạng que 
hoặc dây (sau đây gọi tắt là thép không gỉ) và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với thép không gỉ sản xuất trong 
nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Quy chuẩn này áp dụng cho thép không gỉ theo mã HS 7218, 
7219, 7220, 7221, 7222 và 7223. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh 
doanh thép không gỉ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hiện tại Việt Nam 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 đưa ra góp ý là ngày 09/2/2019.

THÔNG BÁO TỪ WTO
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THÔNG BÁO TỪ WTO

EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế 
Ủy ban sửa đổi các Phụ lục III và V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện 

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy 
định về quản lý xem xét, đăng ký và cấp phép thực phẩm 
và các sản phẩm liên quan.

Cụ thể, sẽ sửa đổi quy định đối với sữa bột và sữa 
công thức dành cho trẻ sơ sinh. Mục đích của dự thảo 
nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. 
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 là ngày 07/1/2018.

Ngày 18/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban sửa đổi các Phụ 

lục III và V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và 
Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm.

Dự thảo nhằm hạn chế việc sử dụng Climbazole 
làm chất bảo quản trong kem dưỡng tóc (0,2%), kem bôi 

mặt (0,2%), dầu gội xả (0,5%), sản phẩm chăm sóc bàn chân 
(0,2%) và dầu gội trị gàu (2,0%). Dự thảo sẽ thông qua vào 

Quý 2 năm 2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng 
trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 

gia góp ý kiến là ngày 17/12/2018.

Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản 
lý xem xét, đăng ký và cấp phép thực phẩm và các 
sản phẩm liên quan

và Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm.
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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) 

Ngày 25/10/2018, 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).

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. Hiện 
tại Hoa Kỳ 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 trước ngày 19/1/2018.

Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định về vật chứa và đóng gói an toàn các sản phẩm diệt khuẩn

Ngày 06/11/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định 
về vật chứa và đóng gói an toàn các sản phẩm diệt khuẩn. Các nội dung chính của dự thảo như sau:

– Tiêu chuẩn chung về hình dạng, độ bền và độ rò rỉ của 
vật chứa và bao bì sản phẩm diệt khuẩn

– Các yêu cầu về bao bì chống trẻ em trên sản phẩm diệt 
khuẩn và các tiêu chuẩn an toàn khác có liên quan.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu 
lực là ngày 01/1/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến là ngày 26/11/2018.

THÔNG BÁO TỪ WTO
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giới hạn và phương pháp 
đo lường tiếng ồn của phương tiện cơ giới

Trung Quốc đưa ra 
Dự thảo Tiêu chuẩn 
Quốc gia về đặc tính 
trắc quang của đèn 
trước, đèn sau, đèn đánh 
dấu đường biên cuối và đèn 
báo hiệu dừng dành cho xe cơ giới

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về đặc tính trắc quang của đèn 
trước, đèn sau, đèn đánh dấu đường biên cuối và đèn báo hiệu dừng dành cho xe cơ giới.

Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính trắc quang, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra và các quy 
định khác của đèn. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự 
kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho WTO và thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ 
ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 06/1/2019.

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giới hạn và phương pháp đo 
lường tiếng ồn của phương tiện cơ giới. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe được phân loại M và N.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự 
kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 06/1/2019

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn
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