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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Thông 
tư số 15/2019/TT-BKHCN quy định 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ 
QCVN 20:2019/BKHCN.

Theo đó, kể từ ngày 01/6/2020 tất 
cả Thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập 
khẩu và lưu thông trên thị trường được đánh 
giá phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 20:2019/BKHCN. Các thành phần hóa 
học của Thép phải phù hợp với yêu cầu của 
mác thép trong tiêu chuẩn công bố, trong đó 
hàm lượng Crom không thấp hơn 10,5% và 
hàm lượng Cacbon không lớn hơn 1,2% (theo 
khối lượng). Tiêu chuẩn công bố áp dụng là 
tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN), tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
quốc gia nước ngoài, tiêu chuẩn ASTM, tiêu 
chuẩn SAE.

Ngoài ra, Việc thử nghiệm phục vụ việc 
chứng nhận, giám định, thanh tra, kiểm tra 
chất lượng thép không gỉ phù hợp Quy chuẩn 
kỹ thuật này phải được thực hiện bởi tổ chức 
thử nghiệm do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng chỉ định theo quy định của pháp 
luật.

Thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập 
khẩu trước ngày 01/6/2020 tiếp tục lưu thông 
trên thị trường đến hết ngày 01/6/2021.

Thông tư này cáo hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2020.

THÔNG TƯ BAN HÀNH 
“QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ THÉP KHÔNG GỈ” 
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THÔNG TƯ 
08/2019/TT-BKHCN 

BAN HÀNH QUY CHUẨN
KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 
SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG 
BẰNG CÔNG NGHỆ LED 

(QCVN 19:2019/BKHCN)
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 08/2019/TT-BKHCN 
vể Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 
19:2019/BKHCN). Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với sản phẩm chiếu sáng LED 

sau:

STT Tên sản phẩm 
theo mã HS Mã HS Phạm vi điều chỉnh

1 Đèn đi-ốt phát sáng 
(LED) 85395000

- Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu 
sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.
- Đèn điện LED thông dụng cố định.
- Đèn điện LED thông dụng di động.
- Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng 
đèn huỳnh quang ống thẳng.

2 Đèn rọi 94051091 Đèn điện LED thông dụng cố định.

3 Loại khác 94052090 Đèn điện LED thông dụng di động.

Lộ trình áp dụng:
+ Kể từ ngày 01/6/2020, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định 
tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường.

+ Kể từ ngày 01/6/2021, các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/
BKHCN phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước khi lưu thông 
trên thị trường.

Điều khoản chuyển tiếp: Các sản phẩm quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/
BKHCN được sản xuất, nhập khẩu trước lộ trình áp dụng thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường đến hết 
ngày 01/6/2022.

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm chiếu sáng bằng công 
nghệ LED áp dụng các quy định của QCVN 19:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.
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Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư số 
09/2019/TT-BKHCN về “Quy chuẩn 

quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em”.
Ban hành kèm theo Thông tư này là 

Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN 
mới về An toàn đồ chơi trẻ em.

Theo đó: 
Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2019/

BKHCN mới về An toàn đồ chơi trẻ em bổ sung, 
cập nhật các quy định kỹ thuật, các yêu cầu 
quản lý, thực hiện và áp dụng.

Đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường 
trong nước thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/72009 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” trước ngày 
31/12/2020 tiếp tục được lưu thông trên thị 
trường cho đến hết ngày 31/12/2021.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

BAN HÀNH QUY CHUẨN QUỐC GIA 
QCVN 03:2019/BKHCN MỚI 

VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Kể từ ngày 01/01/2021, đồ chơi trẻ em 
nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/
BKHCN trước khi lưu thông ra thị trường.

Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN cũng 
khyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản 
xuất, nhập khẩu, đồ chơi trẻ em áp dụng các 
quy định của QCVN 03:2019/BKHCN kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 31/12/2019. Thông tư số 18/2009/
TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực 
hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
đồ chơi trẻ em” hết hiệu lực kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành.

Xem nội dung thông tư và quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN tại: 
http://tbthcm.org.vn/
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Ngày 16/12/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 32/2019/TT-BYT vể Sửa đổi, bổ sung 
Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Thông tư này có các nội dung chính 

như sau:
theo quy định tại Thông tư này.

b) Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm có 
kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01-MP 
Thông tư số 06/2011/TT-BYT nộp trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo 
Thông tư số 06/2011/TT-BYT, trừ trường 
hợp cơ sở đề nghị thực hiện theo quy định tại 
Thông tư này.

4Thông tư số 32/2019/TT-BYT có hiệu lực 
từ ngày 01/02/2020.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, 
nếu có vướng mắc, cơ quan tổ chức, cá nhân 
gửi ý kiến về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược - Bộ Y 
tế, địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để 
xem xét, giải quyết.

1 Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Thông tư 
số 06/2011/TT-BYT về Giấy chứng nhận 

lưu hành tự do (CFS), có 2 trường hợp:
a) Trường hợp công bố sản phẩm mỹ 

phẩm nhập khẩu từ các nước không phải là 
thành viên CPTPP thì phải có CFS.

b) Trường hợp công bố sản phẩm mỹ 
phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước 
thành viên CPTPP thì không phải có CFS.

2Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01-MP ban hành 
kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

3Quy định chuyển tiếp

a) Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm 
nhập khẩu từ các nước thành viên CPTPP nộp 
từ ngày Hiệp định CPTPP có hiệu lực thi hành 
tại Việt Nam (14/01/2019) được thực hiện 

THÔNG TƯ SỐ 32/2019/TT-BYT VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
KHOẢN 4 ĐIỀU 4 VÀ PHỤ LỤC SỐ 01-MP THÔNG TƯ SỐ 

06/2011/TT-BYT NGÀY 25/01/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM
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HOÀN THIỆN CÁC 
QUY CHUẨN QUỐC GIA 

VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ 
ĐIỆN TỬ, PHÙ HỢP 

THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã cùng với các Bộ, Ban, Ngành 
đưa ra ý kiến về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia (QCVN) đối với thiết bị điện dùng 
cho lắp đặt điện trong gia đình và QCVN về 
An toàn và tương thích điện từ đối với thiết 
bị điện, điện tử.

Ngày 28/11/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội 
thảo chuyên đề lấy ý kiến 02 dự thảo QCVN về 
Thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia 
đình và QCVN về An toàn và tương thích điện 
từ đối với thiết bị điện, điện tử (trên cơ sở hợp 
nhất QCVN 4:2002/BKHCN và sửa đổi 1:2016; 
QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 1:2018). Hội 
thảo có sự tham dự của đại diện các bộ quản 
lý chuyên ngành, tổ chức thử nghiệm, chứng 
nhận, doanh nghiệp SXKD liên quan.
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Ông Nguyễn 
Văn Khôi - Vụ 
trưởng Vụ Tiêu 
chuẩn, Tổng cục 

TCĐLCL khẳng định, 
theo nhiệm vụ chung 

của Chính phủ, hiện nay việc rà soát hệ 
thống tiêu chuẩn kỹ thuật làm sao đảm 
bảo tính hiệu quả, giải quyết những 
vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp 
cũng như tăng cường đảm bảo quản 
lý phù hợp với thông lệ quốc tế. Thông 
qua Hội thảo này, ông mong muốn tiếp 
thu những ý kiến góp ý từ các bộ, ban, 
ngành để hoàn thiện 02 Dự thảo QCVN 
về điện, điện tử.

Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, quy chuẩn kỹ thuật 
đưa ra chuẩn mực về yêu cầu kỹ thuật 
và phương thức quản lý thống nhất 
nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý, bên 
cạnh đó phạm vi các sản phẩm đưa vào 
quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật phải 
dựa trên nghiên cứu, tổng hợp quy 
định của các nước trong khu vực trên 
thế giới và kết quả phân tích đánh giá 
rủi ro. Từ đó, đưa ra được phương thức 
quản lý tối ưu hóa nhằm đảm bảo hiệu 
quả kiểm soát chất lượng nhưng cũng 
giảm đến mức tối thiểu chi phí và thủ 
tục cho doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh. Ngoài ra, quy chuẩn kỹ thuật 
đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế 
và các thỏa thuận mà Việt Nam đã ký 
kết.

Đại diện Ban biên soạn Quy 
chuẩn kỹ thuật, ông Trương Văn Thạch Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 3 cho rằng, hiện nay, 
quy chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị 
dùng cho lắp đặt điện là rất cần thiết, 
theo đó nếu cáp điện và thiết bị bảo vệ 
mạch điện có chất lượng kém không 
phù hợp với công bố của nhà sản xuất 
thì khi đưa vào sử dụng sẽ có thể là 
nguyên nhân dẫn đến sự cố rất nghiêm 
trọng.

Với sự tham gia tích cực của đại 
diện các bộ quản lý chuyên ngành, tổ 
chức thử nghiệm, chứng nhận, doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh liên quan, 
hội thảo được nghe ban biên soạn trình 
bày các nguyên tắc xây dựng, yêu cầu 
kỹ thuật, hướng dẫn đánh giá chứng 
nhận sản phẩm trong 2 dự thảo QCVN.

Bên cạnh đó, Hội thảo đã dành 
phần lớn thời gian để Ban biên soạn 
và các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải 
đáp các vấn đề trọng tâm như làm rõ 
quy định cho việc chuyển tiếp quản lý 
giữa QCVN mới và các QCVN hiện hành 
(QCVN 4, QCVN 9), xác định cụ thể đối 
tượng và phạm vi áp dụng của quy 
chuẩn, thống nhất các phương thức 
đánh giá sự phù hợp, ghi nhãn, hoàn 
thiện hồ sơ chứng nhận, tiêu chuẩn 
nước ngoài được phép áp dụng/viện 
dẫn trong QCVN nhằm đảm bảo khi ban 
hành các QCVN nêu trên sẽ phát huy 
hiệu quả vai trò quản lý nhà nước của 
Bộ KH&CN, đồng thời tạo cơ chế thông 
thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, phù hợp thông lệ quốc tế.
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HỘI THẢO 
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM, 
HÀNG HÓA TẠI BÌNH DƯƠNG

Truy xuất nguồn gốc là yêu cầu bức thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay, không chỉ các 
nước nhập khẩu đòi hỏi sự minh bạch của các thông tin do doanh nghiệp cung cấp, mà 
đây còn là sức ép ngay cả từ thị trường nội địa. Theo quan điểm hiện nay truy xuất nguồn 

gốc không chỉ bó hẹp ở truy xuất thông tin sản phẩm (với cách hiểu thông thường là thành phẩm 
cuối cùng), mà là thông tin trong toàn bộ quá trình sản xuất từ khi là nguyên liệu thô đến khi đến 
tay người tiêu dùng.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Nhằm đẩy mạnh hoạt động truy xuất nguồn gốc (xác lập hệ thống thu thập, lưu trữ thông 
tin liên tục của cả chuỗi sản xuất và phải có khả năng truy xuất một cách chính xác theo các mục 
đích khác nhau) để nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, cũng như tạo sức cạnh 
tranh cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Dương đối với thị trường trong nước, quốc tế và 
hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai áp dụng  truy xuất nguồn gốc trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, sáng ngày 06/12/2019, tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm 
Mã số, Mã vạch Quốc gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức “Hội thảo 
Hướng dẫn triển khai, áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” tại Bình Dương.

Hội thảo có sự tham dự 
của ông Nguyễn Bình Phước - 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bình Dương; ông 
Bùi Bá Chính – Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm Mã số, Mã vạch 
Quốc gia (thuộc Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng); Đại 
diện các Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng của các tỉnh 
lân cận và cùng với đại diện các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương.

Tại Hội thảo, các chuyên gia thuộc Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đã cung cấp các 
thông tin, kiến thức tổng quan về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa như: Tổng quan tình hình truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong và ngoài nước; 
Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100); Quản lý mã số mã vạch 
và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thực tiễn áp dụng truy xuất nguồn gốc trong thực 
tế, đồng thời hướng dẫn xây dựng, triển khai, áp dụng truy xuất nguồn gốc tại tỉnh Bình Dương.

 Ngoài ra, đại diện các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tham dự đã trao đổi, thảo luận và 
được giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 
Từ đó, giúp cho các doanh nghiệp nắm rõ hơn về mô hình quản lý, kế hoạch tổng thể, kế hoạch 
thực hiện truy xuất nguồn gốc tại địa phương, các giai đoạn thực hiện Đề án 100 của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng như công nghệ ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa.
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

Bộ luật số 45/2019/QH14 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01 /2021 
và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là một số điểm mới của 
Bộ luật này:

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA 

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

1. MỞ RỘNG PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
Bộ luật Lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 

người lao động, người sử dụng lao động... trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan 
trực tiếp đến quan hệ lao động, Bộ luật Lao động 2019 mở rộng thêm đối tượng là người làm việc 
không có quan hệ lao động cùng một số tiêu chuẩn riêng.

2. TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU LÊN 62 TUỔI VỚI NAM, 60 TUỔI VỚI NỮ
Điều 169 Bộ luật Lao động mới nêu rõ: 

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều 
kiện lao động bình thường được điều chỉnh 
theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao 
động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với 
lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là 
đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 
03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Riêng người bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội 
đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu trước không quá 05 tuổi.

3. QUỐC KHÁNH ĐƯỢC NGHỈ 2 NGÀY
Điều 112 Bộ luật Lao động sửa đổi còn bổ sung thêm 01 ngày nghỉ trong năm vào ngày liền 

kề với ngày Quốc khánh, có thể là 01/9 hoặc 03/9 Dương lịch tùy theo từng năm. Trong ngày này, 
người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

4. THÊM TRƯỜNG HỢP NGHỈ VIỆC RIÊNG HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG
Ngoài các trường hợp nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương như trước đây (bản thân kết 

hôn: nghỉ 03 ngày; con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố/mẹ đẻ, bố/mẹ vợ hoặc bố/mẹ chồng chết: nghỉ 
03 ngày...) thì Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm trường hợp cha nuôi, mẹ nuôi 
chết. Lúc này, người lao động cũng được nghỉ 03 ngày như trường hợp bố đẻ, mẹ đẻ hay bố/mẹ 
chồng, bố/mẹ vợ chết. 
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Nguồn tin: https://thukyluat.vn

 CHÍNH THỨC PHÂN LOẠI 
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

THEO QUY ĐỊNH MỚI TỪ 01/7/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
cán bộ, công chức và Luật viên chức được 
Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019 

và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/7/2020. Trong đó Chính thức phân loại 
đánh giá cán bộ, công chức theo quy định mới 
từ 01/7/2020.

Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, 
cán bộ được phân loại đánh giá như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Hoàn thành nhiệm vụ;
- Không hoàn thành nhiệm vụ.
Như vậy, so với quy định hiện hành tại 

Luật cán bộ, công chức 2008, Luật sửa đổi đã 
bỏ đi cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực” 
ở kết quả phân loại Hoàn thành nhiệm vụ đối 
với cán bộ.

Tương tự như vậy, Khoản 12 Điều 1 Luật 
này sửa đổi, bổ sung Điều 58 Luật cán bộ, công 

chức 2008 cũng đã bỏ cụm từ “nhưng còn hạn 
chế về năng lực” ở kết quả phân loại Hoàn 
thành nhiệm vụ đối với công chức.

Luật sửa đổi cũng nhấn mạnh , đối với 
cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành 
nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ còn đối 
với công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì 
được xử lý như sau:

• Công chức có 02 năm liên tiếp được 
xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành 
nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 
quyền cho thôi việc;

• Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ 
nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không 
hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác 
hoặc không bổ nhiệm lại;

• Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên 
tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không 
hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang 
đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu 
cầu thấp hơn.

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng đã bãi bỏ 
quy định cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp 
hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về 
năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 
01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn 
chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành 
nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 
quyền bố trí công tác khác.
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VĂN BẢN KỸ THUẬT 
ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 23/12/2019, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đã ký Quyết định số 2739/QĐ-TĐC 
về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam. 

Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã ban hành 10 
Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. 
Cụ thể, ban hành thay thế 06 quy trình 
kiểm định và ban hành mới 04 quy 
trình kiểm định (Biến áp đo lường kiểu 
tụ; Biến áp đo lường cao áp kiểu cảm 
ứng; Biến dòng đo lường cao áp kiểu 
cảm ứng; Phương tiện đo điện trở kíp 
mìn). Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn 
bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết 
định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 
ngày 01 /01/2020.

Nội dung cụ thể Quyết định số 
2739/QĐ-TĐC quý bạn đọc có thể tra 
cứu, xem tại cổng thông tin điện tử của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng: https://tcvn.gov.vn/

Ngày 31/12/2019, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đã ký Quyết định số 2832/QĐ-TĐC 
về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam. 

Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã ban hành 09 Văn 
bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Cụ thể, 
ban hành thay thế 09 quy trình kiểm định 
(Taximet; Cân ô tô; Nhiệt kế thủy tinh - 
chất lỏng; Cân đồng hồ lò xo; Cân tầu hỏa 
động; Phương tiện đo kiểm tra tốc dộ 
giao thông; Nhiệt kế thủy tinh - Rượu có 
cơ cấu cực tiểu; Nhiệt kế thủy tinh - Thủy 
ngân; Đồng hồ khí công nghiệp). Tên, ký 
hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở 
Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 
ngày 01 /01/2020.

Nội dung cụ thể Quyết định số 
2832/QĐ-TĐC quý bạn đọc có thể tra 
cứu, xem tại cổng thông tin điện tử của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng: https://tcvn.gov.vn/

Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG 

CHỐNG GIAN LẬN 
XUẤT XỨ, CHUYỂN 

TẢI HÀNG HÓA 
BẤT HỢP PHÁP  

Ngày 31/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về 
một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng 
chống gian lận xuất xứ, chuyển tải.

Theo đó, Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành triển các giải pháp 
ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất 
hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các 
vụ việc nếu có. Đồng thời, xây dựng các cơ chế thúc đẩy phát triển sản xuất trong 
nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Việt Nam. 

Trong đó, Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên 
quan rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật. Tăng cường thanh tra, 
kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp C/O theo quy định hiện hành bảo đảm tuân 
thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa. 

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
đối với việc ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại thị trường trong nước để kịp thời 
phát hiện các hành vi ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định. Phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định về ghi nhãn hàng 
hóa và Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để kịp thời ngăn chặn tình 
trạng gian lận, giả mạo ghi nhãn, xuất xứ Việt Nam.
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định về quản lý phân bón 14/11/2019 01/01/2020

2
Nghị định số 

85/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định thực hiện thủ tục hành chính 
theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế 
một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu

14/11/2019 01/01/2020

3
Nghị định số 

87/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 
04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật phòng, chống rửa tiền

14/11/2019 14/11/2019

4
Nghị định số 

90/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động làm việc theo 
hợp đồng lao động

15/11/2019 01/01/2020

5
Quyết định số 

1659/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc 
gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ 
công chức, viên chức giai đoạn 2019-
2030”

19/11/2019 19/11/2019

6
Nghị định số 

92/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Về biểu quyết thuế ưu dãi nhập khẩu 
đặc biệt để thực hiện bản thỏa thuận 
Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2019-
2020

20/11/2020 06/01/2020

7
Thông tư số 

37/2019/TT-BTC 
của Bộ Công Thương

Quy định chi tiết một số nội dung về 
các biện pháp phòng vệ thương mại 29/11/2019 15/01/2020

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 Ngói xi măng cát
Công ty Cổ phần Thương 

mại Nắng Vàng 

34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Quạt điện
Công ty TNHH Tân Tiến 

SENKO 

Lô 47 - 49 Khu công nghiệp Tân Tạo, 

Đường số 2, phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Vữa chít mạch gốc xi măng
Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam) 

11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh  

4 Quạt điện
Công ty Cổ phần Thông 

gió Công nghiệp BREEZE

215D8 Nguyễn Văn Hưởng, phường 

Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/11/2019 ĐẾN 15/12/2019)
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Xăng, nhiên liệu ĐiêZen và nhiên liệu sinh học - QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 
QCVN 1:2015/BKHCN

1 Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL)
Tầng 14-18, tòa nhà PetroVietNam Tower, số 
1-5, Đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ Chí Minh  

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, Thành phố Hồ Chí Minh  

2 Công ty TNHH Tân Tiến SENKO Lô 47-49 Khu công nghiệp Tân Tạo, Đường số 2, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

3 Công ty TNHH - Sản xuất Thương mại Nhựa Chợ Lớn Số 8H, An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, 
Thành phố Hồ Chí Minh  

4 Công ty TNHH Sản xuất Gia công Thương mại Thú nhồi 
bông Phát Đạt 

316 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh  

5 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 71/4A, Đường HT 13, Khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh  

6 Hộ kinh doanh Thiên Nga 44/18, Đường số 2, Khu phố 9, phường Bình Hưng 
Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh  

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

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 Quạt Việt Nam
Lầu 12, Tòa nhà Lottery Tower, 77 Trần Nhân 
Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 
Minh

2 Công ty Cổ phần Thông gió Công nghiệp BREEZE 215D8 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 
Quận 2, 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 TNHH B.K.L 6/15, Đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, 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

Hủy bỏ hiệu 
lực kết quả 

tiếp nhận hồ 
sơ công bố 
hợp quy từ 
15/11/2019

Công ty Cổ 
phần ROGEN

112A Cách Mạng Tháng 8, 
Phường 7, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh; Trụ sở: 

Robot Tower, 308-308C 
Điện Biên Phủ, Phường 
4, Quận 3, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Nhà máy 
1: B19/399A ấp 2, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

nhà máy 2: A7/17V, ấp Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Cáp cách điện, 
Chi tiết kiểu loại theo 
phụ lục Giấy chứng 

nhận số 0403 (mã số 
0403-18-01;0403-18-02; 
0403-18-03; 0403-18-04; 

0403-18-05)

3M, 
EVERKING

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

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 16/12/2019 ĐẾN 31/01/2019)
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Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu 
máy, toa xe.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra, thử nghiệm đối với kính an toàn được sử dụng 
làm kính chắn gió, các loại kính cửa trên đầu máy toa xe.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu kính an toàn, sản xuất, lắp 
ráp và sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy toa xe; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, chứng 
nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với kính an toàn.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%

Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn sử dụng trên đầu máy, toa 
xe.

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về van hãm sử dụng trên đầu máy, toa xe.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe. 
Van hãm trong quy chuẩn này là loại nhả hãm giai đoạn, loại nhả hãm trực tiếp không thuộc phạm vi của quy 
chuẩn này.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, toa xe; các cơ sở sản xuất, 
nhập khẩu van hãm sử dụng trên đầu máy toa xe (sau đây gọi là van hãm) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20QCVN%

THÔNG BÁO TỪ WTO
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Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN về Thép hình cán 
nóng.

Ngày 11/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN về Thép hình cán nóng.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép 
hình cán nóng (sau đây gọi tắt là thép hình) được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Danh mục 
các sản phẩm thép và mã HS tương ứng được nêu tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông thép hình, 
các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự kiến thông qua là ngày 31/12/2019. 
Hiện tại Việt Nam chưa xác định thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=777

THÔNG BÁO TỪ WTO



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.307.203

(028) 39.307.206

Số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

http://chicuctdc.gov.vn

chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn


