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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Ngày 12/9/2019, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng ban hành Quyết định số 

1989/QĐ-TĐC về việc ban hành hướng dẫn 
chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/
BKHCN và sửa đổi 1:2016. Nội dung chính 
của Hướng dẫn bao gồm:

1. Mục đích và phạm vi áp dụng.
2. Căn cứ thực hiện.
3. Thuật ngữ và định nghĩa.
4. Nguyên tắc thừa nhận, sử dụng kết 

quả đánh giá sự phù hợp, sử dụng tổ chức 
thử nghiệm và miễn giảm kiểm tra.

5. Nguyên tắc lấy mẫu và thử nghiệm 
mẫu điển hình.

6. Nguyên tắc áp dụng phương thức 
chứng nhận và sử dụng dấu hợp quy.

7. Đánh giá chứng nhận hợp quy sản 
phẩm điện và điện tử.

8. Một số yêu cầu về lưu trữ hồ sơ 
của tổ chức chứng nhận.

9. Chế độ báo cáo.
10. Các tài liệu, biểu mẫu sử dụng.

Và phụ lục đính kèm gồm:
Phụ lục I: Hướng dẫn đánh giá quá 

trình sản xuất sản phẩm điện và điện tử.
Phụ lục II: Mẫu giấy chứng nhận Hợp 

quy đối với sản phẩm điện và điện tử được 
đánh giá chứng nhận theo phương thức 5.

Phụ lục III: Mẫu giấy chứng nhận 
Hợp quy đối với sản phẩm điện và điện tử 
nhập khẩu được đánh giá chứng nhận theo 
phương thức 7.

Phụ lục IV: Mẫu giấy chứng nhận 
Hợp quy đối với sản phẩm điện và điện tử 
sản xuất được đánh giá chứng nhận theo 
phương thức 7.

Phụ lục V: Hướng dẫn cách thể hiện 
Dấu hợp quy (CR) và các thông tin liên quan 
trên sản phẩm điện và điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng về việc ban hành hướng dẫn chứng 
nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
4:2009/BKHCN.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1989/QĐ-TĐC NGÀY 12/09/2019 VỀ VIỆC BAN HÀNH 
HƯỚNG DẪN CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN 
VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 30/8/2019, Bộ Y tế ban hành 
Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định 
việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
Theo đó, Thông tư này quy định nguyên 

tắc, trường hợp truy xuất nguồn gốc và trách 
nhiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với 
thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, 
phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm 
quyền quản lý của Bộ Y tế quy định tại Phụ lục 
II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/
NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

Để đảm bảo thực hiện việc truy xuất 
nguồn gốc đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm phải có trách nhiệm 
như sau:

- Thiết lập hệ thống dữ liệu, lưu giữ 
đầy đủ thông tin về lô sản phẩm thực phẩm, 
nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, nguyên 
liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, 
kinh doanh sản phẩm thực phẩm;

- Lưu giữ, duy trì hệ thống dữ liệu thông 
tin truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm hết 
hạn tối thiểu 12 tháng. 24 tháng kể từ ngày 
sản xuất lô sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu 
chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
và sản phẩm thực phẩm không bắt buộc ghi 
hạn sử dụng;

- Phân tích, xác định nguyên nhân gây 
mất an toàn đối với sản phẩm thực phẩm phải 
truy xuất và phải thu hồi, xử lý theo quy định 
của pháp luật nếu thực phẩm không bảo đảm 
an toàn;

- Phải thực hiện truy xuất nguồn gốc 
thực phẩm không đảm bảo an toàn và gửi báo 
cáo kết quả truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
thực phẩm về cơ quan có thẩm quyền tối đa 
05 ngày làm việc kể từ khi tự phát hiện…

Đồng thời, việc áp dụng hệ thống dữ 
liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm 
theo mã nhận diện sản phẩm được thực hiện 
khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 16/10/2019.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 
SỐ 23/2013/TT-BKHCN NGÀY 26/9/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Ngày 26/7/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 
07/2019/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2013/TT-
BKHCN ngày 26/9/2013 của bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo 

lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Theo Thông tư này, một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung như sau:
- Quy định cụ thể tên 68 phương tiện đo, nhóm phương tiện đo tại Khoản 1 Điều 4;
- Điều chỉnh tăng chu kỳ kiểm định của một số loại phương tiện đo;
- Quy định bổ sung trách nhiệm của cơ sở sử dụng phương tiện đo, trách nhiệm của Sở 

Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

DỪNG LƯU THÔNG HƠN 400 ĐỒ CHƠI TRẺ EM 
KHÔNG ĐẠT VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại công văn số 2553/
TĐC-QLCL ngày 22/8/2019 về việc kiểm tra chất lượng, ghi nhãn đồ chơi trẻ em và 
hàng hóa khác trong dịp Tết Trung thu năm 2019.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCL) đã tổ chức kiểm tra, khảo sát về đo 
lường, chất lượng và ghi nhãn của 235 mẫu sản phẩm, hàng hóa tại 49 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh và nhập khẩu xăng dầu, điện-điện tử, thép làm cốt bê tông, đặc biệt là đồ chơi trẻ em 
(ĐCTE).

Qua khảo sát các cơ sở kinh doanh ĐCTE lưu thông trên thị trường Hà Nội, Phú Yên và 
Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện nhiều mẫu ĐCTE không đạt về ghi nhãn. Cục QLCL đã thành 
lập các Đoàn kiểm tra ĐCTE tại các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa.

Qua kiểm tra, Cục QLCL đã xử lý, ra thông báo tạm dừng lưu thông đối với 414 sản phẩm 
ĐCTE không đạt về ghi nhãn (nhãn hàng hóa ghi thiếu, không đầy đủ nội dung ghi nhãn bắt 
buộc theo quy định: thiếu năm sản xuất/thông số kỹ thuật/hướng dẫn sử dụng, bảo quản).

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh liên hệ với người sản xuất, người nhập 
khẩu để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục về ghi nhãn hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, 
Đoàn kiểm tra phát hiện tại các cơ sở kinh doanh ĐCTE có bày bán các sản phẩm đồ chơi bạo 
lực hình súng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh tiêu hủy sản phẩm trên và các cơ 
sở đã đồng ý tự nguyện tiêu hủy trước sự chứng kiến của Đoàn kiểm tra.

Cục QLCL vẫn đang tiếp tục công tác kiểm tra đối với loại hàng hóa theo kế hoạch và đột 
xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm qua khảo sát.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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NHIỀU MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CÒN CHỊU 
NHIỀU HÌNH THỨC QUẢN LÝ, KIỂM TRA 

CHUYÊN NGÀNH

Theo báo cáo mới nhất được Tổ công tác 
của Thủ tướng công bố, trong tháng 
8/2019, Tổ đã có 2 cuộc làm việc với 

các bộ, cơ quan, địa phương nhằm đôn đốc, 
kiểm tra việc trình ban hành các văn bản quy 
định chi tiết, đơn giản, cắt giảm danh mục 
hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện 
kinh doanh  thực chất và tình hình triển khai 
nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải 
cách thủ tục hành chính. Theo báo cáo, công 
tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, 
cắt giảm đăng ký kinh doanh còn chuyển biến 
chậm trong khâu thực thi, mới chỉ đạt về số 
lượng cơ học, chưa đạt yêu cầu cắt giảm thực 
chất theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.

Cụ thể, kiểm tra chuyên ngành còn tình 
trạng chồng chéo một mặt hàng phải thực 
hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình 
thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành do nhiều 
bộ quy định. Nhiều mặt hàng chưa có mã HS, 
chưa đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực 

hiện kiểm tra. Tổ công tác kiến nghị các bộ, 
cơ quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án 
đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm 
tra chuyên ngành, đăng ký kinh doanh còn 
chồng chéo, bất cập, gây khó khăn, phiền hà 
cho doanh nghiệp; kiên quyết không để phát 
sinh thêm các đăng ký kinh doanh, sản phẩm, 
hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành so với 
số lượng đã công bố, bảo đảm cắt giảm thực 
chất tối thiểu 50% đăng ký kinh doanh trước 
ngày 15/10/2019. Các bộ khẩn trương ban 
hành mã HS đối với danh mục hàng hóa phải 
kiểm tra chuyên ngành, công bố công khai kịp 
thời, đầy đủ các thủ tục hành chính liên quan 
sau khi văn bản quy phạm pháp luật thực thi 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa hàng hoá 
kiểm tra chuyên ngành, đăng ký kinh doanh 
được ban hành và gửi báo cáo kết quả thực 
hiện và đánh giá tác động thực chất cho Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ, đồng thời, gửi Văn phòng 
Chính phủ để theo dõi, đôn đốc.

Nguồn tin: http://vietq.vn
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GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
NĂM 2019

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá, Nghị Định số 132/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2008 và Nghị định 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Mục đích của GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia do Thủ 
tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp (DN) đạt thành tích xuất sắc trong việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; xây dựng văn 

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

hoá, phong trào về năng suất, chất lượng trong tổ 
chức nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh 
tế, xã hội của đất nước.

Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh có 09 
doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG, trong đó 
có 06 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự. Hội đồng 
sơ tuyển Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội 
đồng sơ tuyển ngày 12/9/2019 nhằm xem xét kết 
quả đánh giá tại chỗ và đề xuất các doanh nghiệp 
đạt giải thưởng.

Kết quả năm 2019, Hội đồng sơ tuyển đã đề 
xuất 02 doanh nghiệp được trao giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia (Bao gồm 01 DN dịch vụ lớn và 01 
DN dịch vụ vừa và nhỏ) và 02 Doanh nghiệp được 
trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia (gồm 02 DN 
sản xuất lớn).

Hội đồng sơ tuyển Thành phố Hồ Chí Minh 
đã hoàn tất các thủ tục để trình cho Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng và Hội đồng Quốc gia 
xem xét cho các doanh nghiệp trên.
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10/2019/TT-BNV 

Ngày 02/8/2019, Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BNV về hướng dẫn việc xếp 
lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. 

Theo đó, nội dung Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các 
ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10 
/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các 
ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Thông tư này áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, 
tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019.

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp



| 8 |          BẢN TIN TBT SỐ 76 |  THÁNG 10

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

Nguồn tin: thukyluat.vn

05 CHÍNH SÁCH MỚI
 VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHÍNH THỨC 

ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NĂM 2020

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014, các quy định tại Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/01/2016, trừ quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 thì có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/01/2018. Đồng thời, sẽ có 05 quy định sau đây đến năm 2020 mới 

chính thức được áp dụng.

1Đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng 
và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản 

lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước.

2Đến năm 2020, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 
50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương 

hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% 
trở lên.

3Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 phải 
có đủ 18 năm đóng bảo hiểm xã hội mới 

được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình 
quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

4Người lao động thuộc đối tượng thực 
hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy 

định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã 
hội theo chế độ tiền lương này tham gia bảo 
hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 
31/12/2024 thì tính bình quân của tiền 
lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 
năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương 
hưu, trợ cấp một lần.

5Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ 
được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.
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THỐNG NHẤT 
ĐẦU MỐI THỰC HIỆN 
KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI MỘT MẶT HÀNG

Liên quan đến việc các sản phẩm, hàng hóa phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ 
quan, đơn vị, ngày 05/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7957/VPCP-KSTT 
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đầu mối trong thực hiện 

kiểm tra chuyên đối với một mặt hàng.
Theo Tổng cục Hải quan, hiện còn 25 nhóm sản phẩm, hàng hóa (tương đương với 1012 

dòng hàng tính theo mã số HS ở cấp độ 8 chữ số và tương ứng với 1501 mặt hàng được chi tiết 
theo tên hàng cụ thể) còn chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành. Để tạo thuận lợi cho hoạt động 
xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ. 
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa đã có 
quy định hoặc được các Bộ thống nhất đề xuất tập trung một đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành. 
Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là đầu mối, chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành đối với “Dây và cáp điện”, “Thiết bị gia dụng nhập khẩu” và cùng với Bộ Công Thương rà soát, 
xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản liên quan quy định việc kiểm tra chuyên 
ngành đối với “Dây và cáp điện” và “Thiết bị gia dụng nhập khẩu”. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu 
cầu các Bộ, ngành hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2019.

Đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa chưa được các Bộ thống nhất đề xuất tập trung một 
đầu mối trong kiểm tra chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, 
làm việc với các Bộ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 
30/9/2019.

Nguồn tin: http://vietq.vn
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

24/2019/TT-BYT của 
Bộ Y Tế

Quy định về quản lý và sử dụng phụ 
gia thực phẩm 30/8/2019 16/10/2019

2
Thông tư số 

62/2019/TT-BTC 
của Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 
xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu

05/9/2019 21/10/2019

3
Quyết định số 

28/2019/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 
số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 
11 năm 2017 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định việc áp dụng thuế suất thông 
thường đối với hàng hóa nhập khẩu

16/9/2019 01/11/2021

4

Thông tư số 
10/2019/TT-BNNPTNT 
của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn

Ban hành danh mục thuốc Bảo vệ thực 
vật được phép sử dụng, cấm sử dụng 
tại Việt Nam

20/9/2019 05/11/2019

5
Nghị định số 

75/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực cạnh tranh 26/9/2019 01/12/2019

6
Thông tư số 

19/2019/TT-BCT của 
Bộ Công Thương

Quy định về áp dụng các biện pháp tự 
vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối 
tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương

30/9/2019 15/11/2019

7
Quyết định số 

30/2019/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Ban hành quy chế xây dựng, thực hiện 
chương trình thương hiệu quốc gia Việt 
Nam

08/10/2019 01/12/2019

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/9/2019 ĐẾN 15/10/2019)

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Đồ trang trí lễ hội

Công Ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu 
Thương mại New 
Luna Việt Nam

185-189 Âu cơ, Phường 
14, Quận 11, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

2

Cáp chống cháy cách điện bằng XLPE vỏ bọc PVC 
điện áp danh định 0.6/1kV, kí hiệu kiểu CXV/FR; 
Cáp chống cháy cách điện bằng XLPE vỏ bọc PVC 
điện áp danh định 0.6/1kV, kí hiệu kiểu CXV/FR; 
Cáp chống cháy cách điện bằng PVC điện áp danh 
định đến và bằng 450/750V, cáp không có vỏ bọc 
dùng để lắp đặt cố định, kiểu 6610 TCVN 01/60227 
IEC 01, ký hiệu kiểu: CV/TR  

Công ty TNHH 
Dây cáp điện Vĩnh 
Thịnh

số 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 
4, xã Xuân Thới Sơn, Hóc 
Môn, Thành phố Hồ Chí 
Minh
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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 Kỹ thuật Á 
Châu

Trụ sở 38 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; Văn 
phòng 414/28 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Khải 
Hoàn

176/37 Trần Huy Liệu, Phường 15, quận 
Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Hộ kinh doanh Quyên Di 486 Lê Quang Định, Phường 11, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Hộ kinh doanh Ngọc Rít 20 Đường số 18, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Thú nhồi 
bông Thảo Nguyên

11-13, Đường số 6, Khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh

5 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh

6 Công ty TNHH R Star 919 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Thành 
phố Hồ Chí Minh

7 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long
Lô 6-8-10-12, Đường số 3, Khu công ng-
hiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

8 Công ty TNHH TOTTOSI 
Số 004 Khu dân cư Tân Sơn Nhì 2, Phường 
14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh
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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 1:2016 QCVN 4:2009/
BKHCN

1 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn 
Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh

2 Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 4, xã Xuân Thới 
Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty Cổ Phần Bảo Thành Phát 623-625 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh

IV Dầu nhờn động cơ đốt trong – QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 
14:2018/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam
Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện 
Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty Cổ phần AP Saigon Petro Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty Cổ phần Dầu nhờn S.T.S Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
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Stt Yêu cầu 
thông báo

Tên doanh 
nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, kiểu, loại Nhãn hiệu

1

Đình chỉ hiệu 
lực kết quả 

tiếp nhận hồ 
sơ công bố 
hợp quy từ 
26/9/2019

Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Sản xuất 

Huỳnh Khang 
Thịnh

40D/13B Hòa Bình, 
Phường 5, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chi tiết kiểu loại theo phụ lục 
Giấy chứng nhận 

số 0356 (mã số 0356-18-01); 
số 0356 (mã số 0356-18-03); 
số 0356 (mã số 0356-18-04)

HKT

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ 
ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY TẠI CHI CỤC 
(TỪ 16/9/2019 ĐẾN 15/10/2019)

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành 
dự thảo sửa đổi Danh sách các chất cho phép và bị cấm theo 
khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của NOSB

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn 
an toàn cho thiết bị tập thể dục ngoài trời. 

Cụ thể dự thảo sẽ đưa ra yêu cầu an toàn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu ghi nhãn đối với thiết bị tập 
thể dục ngoài trời. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06 năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 05 năm 2020 hoặc muộn hơn.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf

Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị tập thể dục ngoài trời

Ngày 07/3/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo sửa đổi 
Danh sách các chất cho phép và bị cấm theo khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của NOSB.

Cụ thể, sẽ đề xuất bổ sung nguyên tố lưu huỳnh để sử dụng làm chất nhuyễn thể trong sản xuất cây 
trồng hữu cơ, thêm muối kẽm polyoxin D trong việc kiểm soát bệnh nấm trong sản xuất cây trồng hữu cơ và 
phân loại lại magiê clorua từ một thành phần tổng hợp được phép thành một thành phần không tổng hợp được 
phép trong xử lý hữu cơ. 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.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_1324_00_e.pdf
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp ô tô

Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-
CP.

Dự thảo Thông tư này quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị 
định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy 
định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 
dưỡng ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 116). Dự thảo Thông 

tư này không điều chỉnh đối với các ô tô được sản 
xuất, lắp ráp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
2 của Nghị định 116.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các do-
anh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, doanh nghiệp sản xuất 
hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức, cơ quan liên 
quan đến việc quản lý, kiểm tra, thử nghiệm ô tô và linh kiện 
ô tô. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019. Mục 
đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
45 ngày kể từ ngày ban hành.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/VNM/19_1959_00_x.pdf
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Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. Dự thảo Quy 
chuẩn này có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 
(2016-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu (ETSI). Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối 
với tương thích điện từ (EMC) cho thiết bị đầu cuối (UE) và thiết bị phụ trợ liên quan hoạt động trong mạng 
thông tin di động.

Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng anten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến không thuộc 
phạm vi quy chuẩn này, mà sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm tương ứng để sử dụng 
hiệu quả phổ tần số vô tuyến.

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối 
và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động

Dự thảo này quy định các điều như sau:
1. Quy định chung
2. Quy định kỹ thuật
3. Quy định về quản lý
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
5. Tổ chức thực hiện
Phụ lục A: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi 

thoại; điểm ngắt thoại cho CDMA trái phổ trực tiếp
Phụ lục B: (Quy định) Đánh giá chỉ tiêu cuộc gọi 

truyền dữ liệu, tỷ lệ lỗi cho CDMA trái phổ trực tiếp
Phụ lục C: (Thông tin) Các loại thiết bị đầu cuối di 

động và phụ trợ
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và 

sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 01/6/2019. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/8/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://mic.gov.vn/mra/Pages/TinTuc/102415/Du-

thao-Qui-chuan-ky-thuat-quocgia–de-lay-y-kien-gop-y-.
html (item No.128)
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