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For all the times you’ve brought a smile and made my 

days seem brighter. 

For sharing ups and downs with me and making 

my burdens lighter. 

For doing the caring things that make a special 

friend. Your frienfship is a joy. 

I wish it never ends! Happy Women’s Day!

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3
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Ngày 15/11/2018, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 
họp thứ 6.

Theo đó, bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị 
mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông 
tin quan trọng chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc 
trong các lĩnh vực như:
- THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG, XÃ HỘI:

+ Chiến lược, kế hoạch, đề án về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công với 
cách mạng;

+ Tình hình phức tạp về lao động, trẻ em, tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.
- THÔNG TIN VỀ Y TẾ, DÂN SỐ:

+ Thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước;
+ Chủng, giống vi sinh vật mới phát hiện liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người; 

mẫu vật, nguồn gen, vùng nuôi trồng dược liệu quý hiếm;
+ Quy trình sản xuất dược liệu, thuốc sinh học quý hiếm;

- THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:
+ Đề thi, đáp án và thông tin liên quan đến tổ chức kỳ thi cấp quốc gia;
+ Thông tin về người thuộc Quân đội, Công an, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong và ngoài 

nước,…
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, trừ quy định về lập, thẩm 

định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà 
nước có hiệu lực từ 01/01/2019.

THÔNG TIN ĐỀ ÁN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG, 
BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp
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Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 07:2019/BKHCN). Thông 
tư này có các nội dung chính như sau:

- Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.
- Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực: 
+ Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 07:2011/BKHCN);
+ Điều 1 Thông tư số 13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN , Thông tư số 
10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ.

- Điều khoản chuyển tiếp: Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu trước 
ngày 01/6/2020 tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết ngày 31/12/2020.

- ttttLộ trình áp dụng:
+ Kể từ ngày 01/6/2020, thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước, nhập khẩu thuộc các 

mã HS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 07:2019/BKHCN do Thông tư này ban 
hành đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 07:2019/BKHCN trước khi lưu thông trên thị 
trường.

+ Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thép làm cốt bê 
tông áp dụng các yêu cầu quy định tại QCVN 07:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành.

THÔNG TƯ SỐ 

13/2019/TT-BKHCN 

BAN HÀNH QUY CHUẨN 

KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ 

THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG 

(QCVN 07:2019/BKHCN)
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

STT Tên sản phẩm Mã HS

1 Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, ở dạng cuộn 
cuốn không đều, được cán nóng.

7213.91.20
7213.99.20

2
Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa 
được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn 
nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán

7214.20.31
7214.20.41
7214.20.51
7214.20.61

3 Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác 7215.50.91
7215.90.10

4 Dây của sắt hoặc thép không hợp kim 7217.10.22
7217.10.33

5 Dây bện tao, thừng, cáp, băng tết, dây treo và các loại tương tự, 
bằng sắt hoặc thép, chưa cách điện 7312.10.91

Ngoài ra, tại mục Quy định quản lý đối với tổ chức thử nghiệm thì việc thử nghiệm phục 
vụ công bố hợp quy đối với thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước và phục vụ hoạt động đánh 
giá sự phù hợp đối với thép làm cốt bê tông nhập khẩu được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm 
do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định theo quy định của pháp luật.

Danh mục sản phẩm thép làm cốt bê tông thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 07:2019/
BKHCN:
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Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã cung cấp miễn phí công cụ hướng dẫn điện tử 
(có tương tác) về cách sử dụng và khai thác thông tin sáng chế. Hướng dẫn điện tử này là 
tài liệu đào tạo bổ sung trong khuôn khổ chương trình Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

(TISC) do WIPO khởi xướng.

Nguồn tin: http://www.noip.gov.vn

HƯỚNG DẪN ĐIỆN TỬ VỀ SỬ DỤNG VÀ 
KHAI THÁC THÔNG TIN SÁNG CHẾ

 Cơ sở dữ liệu sáng chế trên toàn thế giới chứa rất nhiều thông tin công nghệ. Đây là một 
nguồn tài nguyên vô giá phục vụ cho nghiên cứu và phát triển.

Để giúp người dùng tận dụng kho thông tin công nghệ khổng lồ này, Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (WIPO) đã cung cấp miễn phí công cụ hướng dẫn điện tử (có tương tác) về cách sử dụng 
và khai thác thông tin sáng chế. Hướng dẫn điện tử này là tài liệu đào tạo bổ sung trong khuôn 
khổ chương trình Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo (TISC) do WIPO khởi xướng.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

Ngày 17/12/2019, Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia đã ban hành Kế hoạch cao 
điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 
20/12/2019 đến ngày 28/02/2020.

Kế hoạch đặt ra mục đích và yêu cầu: 
Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ 
đạo 389 các bộ, ngành, địa phương về công 
tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả; Các 
cơ quan chức năng chủ động nắm vững diễn 
biến tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, 
buôn bán hàng cấm, hàng giả trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương: Đảm bảo cung cấp 

đủ nguồn hàng hóa tiêu dùng đảm bảo chất 
lượng cho nhân dân; chỉ đạo các sở, ngành, 
lực lượng chức năng địa phương tăng cường 
công tác xử lý hành vi sản xuất, buôn bán 
hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, 
hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm 
về niêm yết giá. 

Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, 
thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức quán 
triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, có hiệu 
quả các nội dung trong Kế hoạch của Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia. Chủ động thành lập các 
đoàn kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ để 
đôn đốc, giám sát hoạt động của các lực lượng 
tại địa phương.

Báo cáo tổng kết Kế hoạch cao điểm 
gửi về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 
10/3/2020.

KẾ HOẠCH 

“CAO ĐIỂM CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN 
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG 
VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020” 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 3810/QĐ-BKHCN VỀ VIỆC CÔNG BỐ 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM 

QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn

Ngày 18/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 
3810/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc 
trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Quyết định này có 

các nội dung chính như sau:
1. Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, bao 
gồm mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy 
phạm pháp luật quản lý. Cụ thể: 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước, biện pháp 
quản lý được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

- Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, biện pháp quản lý được 
áp dụng theo quy định tại:

+ Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/
TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và thay thế cho biện pháp quản 
lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu quy định tại các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia tương ứng;

+ Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN, QCVN 19:2019/
BKHCN, QCVN 20:2019/BKHCN.

2. Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan hằng năm tổ chức rà soát, đề xuất Lãnh 
đạo Bộ Khoa học và Công nghệ công bố sửa đổi, bổ sung sản phẩm, hàng hóa 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp với yêu 
cầu quản lý (nếu có).

3 . Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/12/2019.
- Quyết định này thay thế Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM, 
THIẾT BỊ SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

Ngày 15/11/2019, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Thông tư số 
12/2019/TT-BKHCN về “Quy định tiêu 

chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước 
tiết kiệm”.

Cụ thể, sản phẩm, thiết bị được coi là sử 
dụng tiết kiệm nước nếu tính năng của nó bảo 
đảm mục đích sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn 
công bố áp dụng và cấp hiệu quả sử dụng nước 
phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia tương ứng 
được Bộ Khoa học Công nghệ công bố. Hiệu 
quả sử dụng nước được chia làm 3 cấp tăng 
dần từ 1-3, trong đó cấp 1 là cấp có hiệu quả sử 
dụng nước thấp nhất tương ứng với khả năng 
tiết kiệm nước ít nhất, cấp 3 là cấp có hiệu quả 
sử dụng nước cao nhất tương ứng với khả năng 
tiết kiệm nước nhiều nhất.

Việc sử dụng nhãn tiết kiệm nước trên 
các sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm 
được Nhà nước khuyến khích sử dụng. Tuy 

nhiên, trên nhãn phải có đầy đủ thông tin về số 
chứng nhận và ký hiệu về cấp hiệu quả sử dụng 
nước của sản phẩm. Nhãn tiết kiệm nước có thể 
gắn trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao bì, 
tài liệu hướng dẫn với kích thước tùy chọn, bảo 
đảm không gây nhầm lẫn hoặc che lấp thông tin 
bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định 
của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Nhằm khuyến khích việc sử dụng nhãn 
tiết kiệm nước trên sản phẩm, Bộ Khoa học 
Công nghệ quy định các sản phẩm, thiết bị nhập 
khẩu được gắn nhãn tiết kiệm nước của nước 
xuất khẩu mà nước xuất khẩu đó đã có thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau với Việt Nam về kết 
quả hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan 
đến nhãn tiết kiệm nước thì không cần thực 
hiện đánh giá sự phù hợp nữa.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2020.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường

NGHỊ ĐỊNH KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT 
TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 12/02/2020, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP 
về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính.

Nghị định này quy định về kiểm tra 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm 
quyền, trách nhiệm trong trong thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Tùy theo tính chất, mức độ, cán bộ, 
công chức, viên chức có vi phạm trong thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
có thể sẽ bị áp dụng một trong các hình 
thức kỷ luật như: Khiển trách; Cảnh cáo; 
Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc 
thôi việc.

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có 
hiệu lực từ 31/3/2020.

Riêng các quy định về xử lý kỷ luật 
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính của nghị định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/7/2020.
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

POKA-YOKE: CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 
CÁCH THỨC SINH RA SAI SÓT

Poka yoke là thuật ngữ tiếng Nhật, có nghĩa là phòng ngừa sai lỗi hay chống sai lỗi, được phát 
triển bởi nhà tư vấn quản lý Shigeo Shingo như một phần của hệ thống sản xuất Toyota. Mục 
đích của Poka Yoke là để loại bỏ các khuyết tật sản phẩm bằng cách ngăn ngừa, sửa chữa 

hoặc cảnh báo kịp thời khi chúng xẩy ra. Shigeo Shingo phân biệt giữa khái niệm sai sót không thể 
tránh được của con người và khiếm khuyết trong sản xuất. Poka Yoke là thiết kế quá trình có thể 
phát hiện được sai sót và sửa chữa ngay lập tức, loại bỏ các khuyết tật tại nguồn.

Công cụ chống sai lỗi Poka – Yoke có 3 chức năng chính là: Poka – Yoke giúp phát hiện các sai 
lỗi, sự cố; Poka Yoke khắc phục lỗi, sự cố; Poka – Yoke ngăn ngừa các lỗi, sự cố.

Thuật ngữ Poka Yoke bao hàm việc thiết kế mọi thứ sao cho chúng có thể được đặt cùng nhau 
theo một chiều nhất định, thông qua hệ thống nhận diện : đèn, biển báo, chuông, còi…nhận diện 
được trục trặc khi mọi thứ vận hành không đúng. Khi đó các dấu hiệu đèn theo màu tiêu chuẩn sẽ 
phát ra giúp giảm nguy cơ hỏng hóc do sự kết nối không tốt giữa các thiết bị.
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Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp

KIỂM ĐỊNH ĐỐI CHỨNG 
CÔNG TƠ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 21/01/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết 
định số 106/QĐ-TĐC và Quyết định số 107/QĐ-TĐC về việc kiểm định đối chứng công tơ 
điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chỉ định:
- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ trụ 

sở: Số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện kiểm định đối 
chứng với số lượng là 6% tổng số công tơ điện phải kiểm định định kỳ hàng năm trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty Thí nghiệm điện miền Nam (địa chỉ trụ sở: Số 22 Bis, Phan Đăng Lưu, Phường 6, 
quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện kiểm định đối chứng với số lượng là 6% 
tổng số công tơ điện phải kiểm định định kỳ hàng năm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quyết định số 106/QĐ-TĐC có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.
Quyết định số 107/QĐ-TĐC có hiệu lực đến hết ngày 30/08/2020.



| 10 | | 11 |          BẢN TIN TBT SỐ 80 | THÁNG 02         BẢN TIN TBT SỐ 80 |  THÁNG 02

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng

KẾT QUẢ TỔNG KẾT XÉT CHỌN NHIỆM VỤ 
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2019

Năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Chi 
cục) đã tiếp nhận 19 hồ sơ 

gồm: 17 hồ sơ xét chọn nhiệm vụ, 02 
hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ và  01 hồ 
sơ Mô hình điểm. Chi cục đã tổ chức 
05 đợt họp với kết quả có 12 nhiệm 
vụ được xét chọn triển khai thực 
hiện. Tổng số kinh phí ngân sách hỗ 
trợ được phê duyệt trên 8 tỷ đồng.

Năm 2019 là năm thứ ba triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng và đổi 
mới sáng tạo theo hình thức xét chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đây là năm đầu tiên Chi cục 
áp dụng hình thức họp hội đồng nghiệm thu cho tất cả các hợp đồng khi được thanh lý. 

Trong năm 2020, Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình 
thông qua nhiều hình thức khác nhau như: gửi thông tin trực tiếp đến doanh nghiệp, email, Hội 
nghị, Hội thảo, các lớp học của chương trình và cải tiến Quy trình để thời gian tiếp nhận và xử lý 
hồ sơ được nhanh nhất có thể.
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Thông tư số 

15/2019/TT-BKHCN của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thép không gỉ” 15/11/2019 01/01/2020

2
Thông tư số 

13/2019/TT-BKHCN của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thép làm cốt bê tông” 15/11/2019 01/01/2020

3
Thông tư số 

12/2019/TT-BKHCN của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

Quy định tiêu chí xác định sản 
phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết 
kiệm

15/11/2019 01/01/2020

4
Quyết định số 

3810/QĐ-BKHCN của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

Công bố sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

18/12/2019 18/12/2019

5
Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt

30/12/2019 01/01/2020

6

Thông tư số  
28/2019/TT-BNNPTNT 
của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm 
nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm 
trong thực phẩm thủy sản

31/12/2019 13/02/2020

7
Thông tư số 

20/2019/TT-BTTTT của 
Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về lắp đặt mạng cáp 
ngoại vi viễn thông”

31/12/2019 01/07/2020

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 Quạt điện
Công ty Cổ phần Quạt 

Việt Nam
77  Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5.

2

Ống nhựa kết cấu bằng poly-

etylen (pe) dùng cho hệ thống 

thoát nước và nước thải chôn 

ngầm không chịu áp; Ống nhựa 

Polyetylen (PE) dùng để cấp 

nước.

Ống nhựa kết cấu bằng poly-

etylen (pe) với bề mặt ngoài 

nhẵn (kiểu a) và ống nhựa kết 

cấu bằng polyetylen (pe) với bề 

mặt ngoài không nhẵn (kiểu b) 

dùng cho hệ thống thoát nước 

và nước thải chôn ngầm không 

chịu áp

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ 

Nhựa Tân Long

1A 141 Vĩnh Lộc, Khu phố 1, xã Phạm 

Văn Hai, huyện Bình Chánh.

3 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.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 02/12/2019 ĐẾN 15/02/2019)
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

4
Đèn chiếu sáng đường phố và 

đèn điện thông dụng lắp ráp cố 

định 

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Tuấn Văn

220/36/8 Đường số 10, Phường 9, quận 

Gò Vấp.

5
Cáp cách điện bằng Polyvinyl 

Clorua

Công ty TNHH Công 

nghệ An Thịnh

Lô Y, 2b-3a, KCN Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, Quận 7.

6
Gạch bê tông tự chèn và Gạch 

Terrazzo

Công ty TNHH Sản xuất 

- Thương mại - Xây dựng 

- Nhật Tân

69/4 ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện 

Hóc Môn.

7 Gạch terrazzo

Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Sản xuất 

Hoàng Bảo

493 Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Chứa, xã 

Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

8 Máy lọc nước ro
Công ty Cổ phần Cơ Điện 

lạnh Đại Việt

Lô IV.11 Đường số 4, KCN Tân Bình, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

9 Cửa kim loại

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Nhất 

Phát

633 Âu Cơ, phường Hoà Thạnh, quận 

Tân Phú.
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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 Nhựa Chí Thành 
V.N

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

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty TNHH Semo Vina Lô AL, 09B, Số 11-13, KCX Tân Thuận, phường 
Tân Thuận Đông, Quận 7.

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

3 Công ty TNHH VPP Đăng Khôi 32/40/1 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình 
Thạnh.

4 Công ty TNHH Chăm sóc Trẻ em Việt 390/2 Phan Huy Ích, Phường 12, quận Gò Vấp.

5 Hộ kinh doanh Đức Thiện 233/11-13 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6.

6 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa 71/4A Hiệp Thành 13, Khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, Quận 12.

7 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thú nhồi bông 
Thành Đạt 55/1B Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6.

8 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Thiên Lộc 61 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú.

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

1 Công ty TNHH Công nghệ An Thịnh Lô Y, 2b-3a KCN Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, Quận 7.

2 Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh Đại Việt Lô IV.11 Đường số 4, KCN Tân Bình, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú.
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP QUY

IV Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự - 
QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 01:2018 QCVN 9:2012/BKHCN

1 Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) Tầng 14-15, Tòa nhà Nam Á, 201 - 203 Cách 
Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3.

V Dầu nhờn động cơ đốt trong - QCVN 14:2018/BKHCN

1 Công ty TNHH Castrol BP Petco 22-36 Nguyễn Huệ, lầu 9, Tòa nhà Times 
Square, phường Bến Nghé, Quận 1.

2 Công ty TNHH Hóa dầu Vipec-Asian B4/11B, Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh.

3 Công ty TNHH Trần Đại Dũng B4/11B, Ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh.
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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 
03/01/2020

Công ty 
TNHH Điện 
tử Sharp Việt 

Nam

9 Đinh Tiên Hoàng, phường 
Đa Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam; 
Sản xuất tại: Công ty TNHH 

Midea Consumer Electric 
Việt Nam, địa chỉ số 40 VSIP 
Đường số 6, Khu công nghiệp 
Việt Nam – Singapore, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương

Ấm điện. Kiểu loại: 
EKJ-12VS-BK;
EKJ-12VS-YL;
EKJ-18VP-BG;
EKJ-18VP-BL;
EKJ-18VP-PK;
EKJ-17VP-WH;
EKJ-17VP-BK;
EKJ-17VS-ST;
EKJ-17VSD-ST.

SHARP

2

Đình chỉ hiệu 
lực kết quả tiếp 

nhận hồ sơ công 
bố hợp quy từ 

10/01/2020

Công ty TNHH 
Một thành 

viên Kim Ngọc 
Tài

Trụ sở: 109D/40D1 Lạc Long 
Quân, Phường 3, Quận 11, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xưởng sản xuất: 109 Nguyễn 
Quý Yêm, phường An Lạc, quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh; Xưởng sản xuất mút xốp: 

66A1 đường Mỹ Yên Thanh 
Phú, Ấp 1A, xã Thanh Phú, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

Mũ bảo hiểm cho người 
đi mô tô, xe máy. Chi tiết 

kiểu loại theo phụ lục 
giấy chứng nhận số 0451 

(mã số: 
0451-18-01; 
0451-18-02; 
0451-18-03;
0451-18-06; 
0451-18-07; 
0451-18-09)

Kinota

(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 16/01/2019 ĐẾN 15/02/2019)
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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 bộ trục bánh 
xe của 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 bộ trục bánh 
xe của đầu máy, toa xe.

Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đối với bộ trục bánh xe sử dụng cho đầu 
máy, toa xe có tốc độ cấu tạo thấp hơn hoặc bằng 120 km/h đối với khổ đường 1.000 mm 
và thấp hơn hoặc bằng 160 km/h đối với khổ đường 1.435 mm.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đầu máy, toa xe; 
các cơ sở chế tạo, nhập khẩu bộ trục bánh xe và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 
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. Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2020. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 10/8/2019. Thông tin chi tiết của Dự 
thảo xem tại:

http://tbt.gov.vn/To%20Link%20lin%20kt/D%E1%BB%B1%20
th%E1%BA%A3o%20QCVN%201812%20(b%E1%BB%99%20tr%E1%B-
B%A5c%20b%C3%A1nh%20xe).doc

THÔNG BÁO TỪ WTO
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THÔNG BÁO TỪ WTO

Cụ thể, sẽ bổ sung các yêu cầu về an toàn đối 
với thiết bị công nghệ thông tin được thiết kế để lắp 
đặt ngoài trời. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 
khoẻ và sự an toàn của con người. Hiện tại, Trung 
Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày 
thông qua. 

Trung Quốc thông báo cho 
các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra dự thảo Tiêu 
chuẩn quốc gia đối với Thiết 
bị công nghệ thông tin

Đồng thời,  dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp đánh giá tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô khách 
cũng được đưa ra mới đây. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp đánh giá, chỉ số tiêu thụ nhiên liệu và 
mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình cho xe ô tô chở khách và sẽ được thực hiện từ năm 2021.Tiêu chuẩn áp dụng 
cho tất cả các loại xe M1, kể cả xe năng lượng mới có GVW không vượt quá 3500 Kilôgam. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hiện tại, Trung Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào 01/7/2020.

Trước đó, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc 
gia về giới hạn các chất có hại trong lớp phủ xe ô tô. Cụ thể, Tiêu chuẩn này sẽ quy định các điều khoản và định 
nghĩa, phân loại sản phẩm, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng gói và ghi nhãn đối với các chất có hại cho 
con người và môi trường được sử dụng trong các lớp phủ xe ô tô. Tiêu chuẩn áp dụng đối với các chất sau: các 
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), bốn loại dẫn xuất của benzen, halohydrocarbons tổng hợp, ete glycol và 
este tổng hợp, bốn loại kim loại nặng (Pb, Cd, Cr6 +, Hg). Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự 
an toàn của con người, bảo vệ môi trường. 
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Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện 
và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc loại bỏ sử dụng chì làm chất ổn 
định nhiệt trong các thiết bị xét nghiệm máu.

Ngày 02/9/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc loại 
bỏ sử dụng chì làm chất ổn định nhiệt trong các thiết bị xét nghiệm máu. 

Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện hành. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 11 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo 
của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 03/11/2019.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_4880_00_e.pdf

THÔNG BÁO TỪ WTO
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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


