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PHƯƠNG PHÁP KANBAN
14

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH
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Ngày 08-09/10/2020, Văn phòng TBT 
Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn 
cho cán bộ của Mạng lưới TBT Việt 

Nam năm 2020 tại Cần Thơ nhằm cập nhật, 
bổ sung thông tin và kiến thức nghiệp vụ về 
TBT cho mạng lưới TBT Việt Nam. Tại Hội 
nghị có sự tham gia các lãnh đạo, cán bộ làm 
công tác TBT của các Điểm TBT cấp Bộ, Sở 
Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương.

Nội dung của đợt tập huấn bao gồm:

- Thực thi cam kết về TBT trong Hiệp 
định EVFTA.

- Hiện định Thương mại khu vực – 
RTAs.

- Triển khai cam kết EVFTA tại Việt 
Nam.

- Hoạt động của Ủy ban TBT/WTO 
2019.

- Hoạt động cảnh báo xuất khẩu.

- Giới thiệu hệ thống ePing.

Nguồn tin: Quản lý Tiêu chuẩn và TBT

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN MẠNG LƯỚI 
TBT VIỆT NAM NĂM 2020

Qua đợt tập huấn, các Điểm TBT địa 
phương cập nhật được nhiều thông tin bổ ích 
về các điều khoản tích hợp và không tích hợp 
liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
và quy trình đánh giá sự phù hợp từ Hiệp 
định TBT vào chương TBT trong Hiệp định 
EVFTA; Hoạt động cảnh báo xuất khẩu giúp 
các cơ quan quản lý tăng cường khả năng chủ 
động trong việc nắm tình hình, thường xuyên 
cập nhật những điều chỉnh trong chính sách 
thương mại của các nước là đối tác thương 
mại lớn của Việt Nam và đồng thời cũng giúp 
doanh nghiệp có thể linh hoạt xây dựng chiến 
lược kinh doanh phù hợp; Cách thức tra cứu 
thông tin về TBT trên trang web của ePing 
giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh các thông 
báo của WTO, có thể giải quyết các vấn đề về 
hàng rào kỹ thuật ngay từ bản dự thảo.

Ngoài ra, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận 
về các nội dung bài tập tình huống thiết thực 
trong hoạt động cảnh báo xuất khẩu và đăng 
nhập vào hệ thống ePing để tìm kiếm, thảo 
luận, tải các tài liệu liên quan về thông báo, 
qua đó giúp cho các điểm TBT hiểu và vận 
dụng được các điều khoản trong các chương 
TBT từ các Hiệp định.
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HỘI THẢO DOANH NGHIỆP VÀ CƠ HỘI 
TIẾP CẬN SẢN XUẤT THÔNG MINH

Ngày 12/10/2020, Trung tâm đào tạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tổ 
chức hội thảo doanh nghiệp và cơ hội tiếp cận sản xuất thông minh nhằm chia sẻ kiến 
thức và giới thiệu các lợi ích mà sản xuất thông minh có thể mang lại cho doanh nghiệp, 

các chính sách và chủ trương liên quan của Việt Nam, kinh nghiệm tiếp cận và thúc đẩy sản xuất 
thông minh tại một số doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, tình hình phát triển sản xuất thông 
minh của một số quốc gia trên thế giới.

Buổi hội thảo đã thu hút được rất nhiều đại biểu cũng như các công ty quan tâm về sản 
xuất thông minh. Tại hội thảo, Tiến sỹ Choi Sangsu, Giám đốc điều hành, IGI, LLC and IGI Korea, 
Hàn Quốc đã chia sẽ các kinh nghiệm cũng như các thành quả đã đạt được của ông ở các công ty 
tại Hàn Quốc và trên thế giới. 

Về phía nhà nước, Tiến sỹ Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã nêu lên các khái niệm về sản xuất thông minh phù hợp với điều kiện tại Việt 
Nam, cũng như giới thiệu sơ bộ các tiêu chuẩn tại bộ khung tiêu chuẩn sản xuất thông minh và sơ 
lược về bộ tiêu chuẩn IAS 95. Ngoài ra, tại buổi hội thảo còn cung cấp thêm các thông tin về tình 
hình sản xuất thông minh trên thế giới và các nước trong khu vực.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Năng suất chất lượng
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ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, 
XỬ LÝ THÔNG TIN TỐ GIÁC CÁC 
HÀNH VI BUÔN LẬU, GIAN LẬN 

THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Ngày 01/9/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành công văn số 3368/UBND-KT về 
việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác các hành vi buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, thông tin chi tiết như sau:

 1. Đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh:
 - Điện thoại: (028)39.322.491
 - Email: bcd389@tphcm.gov.vn
 - Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố 

- 242 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Thông tin tiếp nhận, xử lý gồm:
 Các tin báo, phản ánh của tổ chức, cá nhân về các vụ việc, hành vi có dấu hiệu buôn lậu, 

gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực này.

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp
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Ngày 20/11/2019, Quốc hội ban hành 
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14. 
Nội dung Bộ luật có nhiều điểm mới 

về hợp đồng lao động (HĐLĐ) mà người lao 
động (NLĐ) cần phải biết để đảm bảo quyền 
lợi chính đáng của bản thân, cụ thể:

1. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao 
động diễn ra trên thực tế:

Thông qua việc bổ sung quy định: Mọi 
hợp đồng bất kể tên gọi là gì, đều được coi là 

HĐLĐ nếu có đủ 3 dấu hiệu:
- Làm việc trên cơ sở thỏa thuận;
- Có trả lương;
- Có sự quản lý, điều hành, giám sát của 

một bên.
2. Hình thức hợp đồng lao động:
Chấp nhận HĐLĐ được thông qua 

phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp 
dữ liệu.

3. Loại hợp đồng lao động

10 ĐIỂM MỚI 
VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ 

NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2021 
MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT
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- HĐLĐ không xác định thời hạn.
- HĐLĐ xác định thời hạn, trong đó hai 

bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt của 
hợp đồng lao động trong thời gian không quá 
36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

4. Không áp dụng thử việc đối với 
HĐLĐ dưới 01 tháng.

5. Bổ sung quy định về thời gian thử 
việc:

Thời gian thử việc không quá 180 ngày 
đối với công việc của người quản lý doanh ng-
hiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 
Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

6. Bổ sung thêm 02 trường hợp tạm 
hoãn HĐLĐ:

- NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân 
quân tự vệ;

- NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, 
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần 
vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp 
khác.

tục trở lên.
10. Quy định hợp lý về thời gian giải 

quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt 
HĐLĐ.

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ 
ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm 
thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan 
đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau 
đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 
ngày:

+ NSDLĐ không phải là cá nhân chấm 
dứt hoạt động;

+ NSDLĐ thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc 
vì lý do kinh tế;

+ Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, 
cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 
chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng 
tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc 
dịch bệnh nguy hiểm.

 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Nguồn tin: Phòng Hành chính Tổng hợp7. NLĐ có quyền đơn phương 
chấm dứt HĐLĐ không cần lý do chỉ 
cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo 
trước tại Khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số 
trường hợp không cần báo trước).

8. Bổ sung quy định về những 
trường hợp NLĐ được quyền đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ mà không 
cần báo trước.

9. Quy định 02 trường hợp 
người sử dụng lao động (NSDLĐ) có 
quyền đơn phương chấm dứt hợp 
đồng không cần báo trước với 02 
trường hợp:

- NLĐ không có mặt tại nơi làm 
việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.

- NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý 
do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên 
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QUY ĐỊNH
 KINH DOANH 

HÀNG 
MIỄN THUẾ

Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh 
hàng miễn thuế. Nghị định này bao gồm 4 Chương, 30 Điều, 2 Phụ lục và thay thế Nghị định 
số  167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế. Nội 

dung Nghị định có ý chính sau:
- Đối tượng và điều kiện để được mua hàng miễn thuế được quy định: 
+ Người xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ quốc tế; cửa khẩu ga đường sắt liên vận 

quốc tế, cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế được mua hàng tại cửa hàng 
miễn thuế nằm trong khu vực cách ly.

+ Người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Hàng 
hoá miễn thuế được nhận tại quầy nhận hàng trong khu cách ly tại cửa khẩu quốc tế nơi hành khách 
xuất cảnh.
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+ Khách du lịch là người nước ngoài 
theo đoàn bằng đường biển, có hộ chiếu 
hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế được 
mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển 
loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa.

Trường hợp mua hàng miễn thuế 
trong nội địa thì khách du lịch được nhận 
hàng tại quầy nhận hàng trong khu cách ly 
tại cửa khẩu cảng biển loại 1 nơi khách du 
lịch xuất cảnh…

- Đồng tiền dùng trong giao dịch bán 
hàng miễn thuế:

+ Đồng Việt Nam.
+ Đồng ngoại tệ đô la Mỹ (USD), euro 

(EUR).
+ Đồng tiền của nước có chung biên 

giới đất liền với địa điểm đặt cửa hàng 
miễn thuế tại khu vực biên giới.

+ Đồng tiền của quốc gia nơi các 
chuyến bay quốc tế của các hãng hàng 
không được thành lập và hoạt động theo 
pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, 
quá cảnh tại quốc gia đó.

Ngoài ra, định lượng mua hàng miễn thuế được quy định tại Điều 8 của Nghị định này.
Nghị định số 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

Nguồn tin: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và TBT
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ĐẨY MẠNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC 
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

VỚI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 18/9, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc về kế 
hoạch công tác TCĐLCL năm 2021 với Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chủ trì buổi 
làm việc có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh và Phó Vụ trưởng 

Vụ KH&CN (Bộ Thông tin và Truyền thông – TTTT) Đinh Quang Trung.
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Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 
công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 
2020 và giai đoạn 2016- 2020, ông Đinh Quang 
Trung cho biết, Bộ TTTT đã tổ chức rà soát 
Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2, ban 
hành Danh mục mới thay thế và có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2020, trong đó đã cắt giảm chứng 
nhận hợp quy đối với 06 sản phẩm hàng hóa. 
Tính cả 3 đợt rà soát các năm từ 2018, 2019, 
2020, Bộ TTTT đã rà soát cắt bỏ 35 SPHH và 
cắt giảm chứng nhận hợp quy đối với 43 sản 
phẩm, hàng hóa trên tổng số 108 sản phẩm, 
hàng hóa tại Danh mục mặt hàng kiểm tra chất 
lượng chuyên ngành, tỷ lệ cắt giảm là 78/108 
SPHH (chiếm 72%). 

Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũng sửa đổi, bổ 
sung quy định về chứng nhận hợp quy và công 
bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 
thông để tháo gỡ vướng mắc khó khăn thực tế 
của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu.

Về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng 
TCVN, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ TTTT 
đã xây dựng và đề nghị Bộ KHCN công bố 72 
TCVN, các TCVN đã đề nghị công bố tập trung 
vào các tiêu chuẩn về an toàn thông tin, dữ 
liệu âm thanh hình ảnh, tiêu chuẩn về Ipv6, 

tiêu chuẩn đánh giá kiểm thử phần mềm… các 
TCVN này là căn cứ kỹ thuật để quản lý chất 
lượng của Bộ, ông Trung cho biết.

Trong năm 2020, Bộ TTTT triển khai kế 
hoạch xây dựng QCVN gồm 10 QCVN, đến nay 
đã có 3 QCVN được ban hành.

Đánh giá cao các hoạt động phối hợp 
giữa hai đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh, bên 
cạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
trong công tác xây dựng TCVN, QCVN, trong 
thời gian tới đề nghị Bộ TTTT thực hiện lồng 
ghép phổ biến, tuyên truyền và thực hiện các 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo lường 
như Đề án 996 “Tăng cường đổi mới hoạt động 
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 
2030”, Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về đo 
lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Nghiên 
cứu đề xuất các loại phương tiện đo, phương 
tiện có chức năng đo phải được kiểm soát về 
đo lường để Bộ KHCN ban hành theo quy định 
của Luật Đo lường như: thiết bị đo lường tính 
giá cước, thiết bị đo lường sử dụng đo kiểm 
thiết bị viễn thông, tần số vô tuyến điện…

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

BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT
ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1649/QĐ-
TĐC ngày 11/9/2020 về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Quyết định này ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu, số hiệu và 
số hiệu như sau:

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2020

STT Tên văn bản Ký hiệu, số hiệu Ghi chú

01 Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới 
xách tay - Quy trình thử nghiệm ĐLVN 122:2020 Thay thế ĐLVN 122:2013
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Nguồn tin: Vietq.vn

ĐỀ XUẤT IN CHỮ NỔI ĐỂ PHÂN BIỆT MŨ BẢO 
HIỂM DÀNH CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGTQG đã có ý kiến như trên 
tại hội thảo về mũ bảo hiểm, trong khuôn khổ dự án “Hành trang An toàn”, diễn ra tại 
TP.HCM ngày 7/10/2020.

“Chúng tôi sẽ soạn dự thảo chỉ thị, xin ý kiến của các Bộ, ngành trong đó có Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Công thương, Bộ Công an, đặc biệt là Cảnh sát giao thông, để đưa 
vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm quy định đúc nổi dòng chữ “mũ bảo hiểm cho 
người đi mô tô, xe máy” trên mũ" - ông Hùng nói. Việc này để cho Cảnh sát giao thông dễ nhận 
thấy khi xử lý vi phạm về việc đội mũ bảo hiểm của người đi mô tô, xe máy và xe đạp điện; đồng 
thời cũng nhằm ngăn ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nghiên cứu về chất lượng mũ bảo hiểm do Quỹ AIP phối hợp cùng Trường ĐH Y tế công 
cộng thực hiện tại TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, 89,5% số mũ bảo hiểm được khảo sát 
không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không bảo vệ được người sử dụng từ nguy cơ chấn thương sọ 
não trong trường hợp xảy ra va chạm giao thông. 

Tuy người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm kém chất lượng không bị CSGT xử phạt 
nhưng loại mũ bảo hiểm này không thể bảo vệ người tham gia giao thông khi có tai nạn xảy ra do 
không chịu được va đập, dễ vỡ nát.
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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG CẢNH BÁO VỀ 

DẦU NHỜN KHÔNG ĐẠT CHUẨN

Tổng cục TCĐLCL vừa ra văn bản số 2932/TĐC-QLCL gửi các do-
anh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong để cảnh báo 
về tình trạng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu 

không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 14:2018/BKHCN).
Văn bản của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) 

nêu rõ, vào ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN kèm theo Thông tư số 
06/2018/TT-BKHCN và ngày 01/7/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN kèm theo Thông tư số 
10/2018/TT-BKHCN.

Để tăng cường quản lý chât lượng dầu nhờn động cơ đốt trong theo 
quy định tại QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/
BKHCN đảm bào tuân thủ đúng pháp luật, hạn chế các rủi ro vướng mắc 
cho các doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt trong, Tổng cục 
TCĐLCL có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua, tình trạng dầu nhờn động cơ đốt trong nhập 
khẩu không phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 
14:2018/BKHCN có chiều hướng gia tăng. Các doanh nghiệp có lô hàng 
dầu nhờn động cơ đốt trong nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ 
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Nguồn tin: Phòng Quản lý Chất lượng

thuật quốc gia đã bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tính theo 
giá trị lô hàng được quy định tại Nghị định sô 119/2017/NĐ-CP ngày 
01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nhiều doanh nghiệp đã bị xử lý vi phạm hàng trăm triệu đồng, 
gấp 2-5 lần giá trị hàng hóa vi phạm. Nhiều trường hợp được ghi nhận 
nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do doanh nghiệp nhập khẩu chưa 
hiểu và thực hiện đúng QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 
14:2018/BKHCN; chưa có các biện pháp thực hiện quyền của doanh 
nghiệp nhập khẩu đối với các nhà sản xuất dầu nhờn động cơ đốt trong 
tại nước ngoài; chưa có yêu cầu và quy định chặt chẽ (bao gồm cả yêu 
cầu bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa nhập khẩu không bảo đảm 
chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật) đối với đối tác nước 
ngoài khi cung cấp dầu nhờn không phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và 
Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.

Hành vi nhập khẩu và tiêu thụ dầu nhờn động cơ đốt trong không 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã gây tổn thất cho chính các 
doanh nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động cơ không đạt chất lượng và 
người tiêu dùng, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp càng gây khó khăn thêm cho chính doanh nghiệp nhập khẩu 
và các bên liên quan.

Do đó, Tổng cục TCĐLCL đề nghị, đối với doanh nghiệp nhập khẩu 
thông báo cho nhà sản xuất sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong tại 
nước ngoài biết quy định quản lý của Việt Nam hiện nay thực hiện theo 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 
QCVN 14:2018/BKHCN.
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PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ KANBAN

Kanban là công cụ kiểm soát sản xuất, và lấy tên từ các thẻ màu theo dõi sản xuất 
và đặt hàng các lô hàng mới của các bộ phận hoặc vật liệu khi chúng hết 

hàng. Phương pháp này xuất phát từ Taiichi Ohno áp dụng tại TOYOTA Motor Company. Những 
công nhân dùng thẻ Kanban để nhắc nhở những công nhân của quy trình tiếp theo việc cần làm 
và bộ phận lắp ráp trong dây chuyên

Kanban để tối ưu hóa hiệu quả khi có nhiều việc thực hiện trong một thời điểm. Cách 
thức thực hiện bằng các bảng truyền đạt thông tin, các phiếu liên lạc giữa các công đoạn. Thông 
thường chia bản làm 3 cột “yêu cầu”, “đang trong giai đoạn xử lý” và “hoàn thành”.

Khi xây dựng các phiếu Kanban cần thể hiện sự liên kết với các lượng công việc trước đó, 
được ghi rõ phải nhân nguyên liệu nào, bộ phận nào, số lượng bao nhiêu từ trạm trước. Sản phẩm 
hoàn thành xong sẽ được giao cho khách hàng hoặc đưa xuống cảng tập trung để xuất khẩu ngay 
lập tức đúng với hợp đồng, vận đơn đặt hàng. Không có sản phẩm tồn kho trong bãi sản xuất. Nếu 
được xây dựng, quản lý và hoạt động đúng cách, Kanban như một kho lưu trữ thông tin thời gian 
thực, làm nổi bật các nút thắt cổ chai trong hệ thống và bất cứ thứ gì khác có thể có trong cách 
thực hành công việc trơn tru.

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 

98/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động thương mại, 
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng

26/8/2020 15/10/2020

2
Nghị định số 

100/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Về kinh doanh hàng miễn thuế 28/8/2020 15/10/2020

3
Nghị định số 

111/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định thương mại tự do giữa Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
và Liên minh Châu Âu giai đoạn 
2020 - 2022

18/9/2020 18/9/2020

4
Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Về xử lý kỷ luật cán bộ, công 
chức, viên chức 18/9/2020 20/9/2020

5
Thông tư số 

06/2020/TT-BKHĐT 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 
năm 2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

18/9/2020 05/11/2020

6
Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức 25/9/2020 29/9/2020

7
Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ

Quy định về thành lập, tổ chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 07/10/2020 01/12/2020

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 Phụ gia hóa học cho bê tông
Công ty TNHH CMAX Việt 
Nam

0/14 Đường 22, Tổ 9, Khu phố 4, phường 
Phước Long B, Quận 9

2 Cấp phối đá dăm
Công ty Cổ phần Xây dựng 
Công trình Giao Thông 610

968 Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức

3 Phụ gia hóa học cho bê tông; 
Vật liệu chống thấm

Công ty TNHH Chống thấm 
Thuận Lộc

123/5D Lê Văn Thọ, Phường 11, quận 
Gò Vấp

4 Phụ gia hóa học cho bê tông Công ty TNHH GCP Việt 
Nam

Lô 14B, Khu B, Đường số 12, Cụm 
Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 
Xuân Thới Sơn, Quốc lộ 22, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn

5 Vữa xây dựng – Vữa khô trộn 
sẵn

Công ty TNHH AllyBuild 
Việt Nam

Phòng 2.28, Tầng 2, Cao ốc Kingston 
Residence, 223-223B Hoàng Văn Thụ, 
Phường 8, quận Phú Nhuận

6 Xi măng Poóc Lăng; Xi măng 
xây trát MC25

Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Xi măng Hà Tiên 1 – Trạm 
nghiền Phú Hữu

Tổ 8, Khu phố 4, phường Phú Hữu, 
Quận 9

7 Vữa chít mạch Công ty Cổ phần Nam Việt 
Úc

120/7 Hẻm 249, Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 15/09/2019 ĐẾN 16/10/2019)
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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 Một thành viên Sản xuất Kim Minh 
MM

1152/17 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 2A, 
phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

II Đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2009/BKHCN hoặc QCVN 3:2019/BKHCN

1 Hộ kinh doanh Thảo Uyên 78/1/9 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

2 Công ty TNHH R Star 919 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6

3 Cơ sở Vĩnh Phát 231 Bãi Sậy, Phường 4, Quận 6

4 Công ty TNHH May Túi xách Thái Dương 837/13-15 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 1, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn

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

1 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Quạt điện Bình 
Đạt

51/10/2 Hoà Bình, phường Tân Thới Hoà, quận 
Tân Phú

2 Công ty TNHH Máy lọc nước Trường Tiền 1B Lô A Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, 
Quận 7

3 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dây và Cáp 
điện Hiệp Thành

99/27 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân 
Phú

4 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tín Thành D20/532L Ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

5 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phương Trinh 23E Cư xá Bà Điểm, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn

6 Công ty TNHH Một thành viên Bảo Lợi 34 Đường số 124, Ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

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

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Nam Sang 179 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân

2 Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất Việt Nam Lầu 29, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 
Phường 25, quận Bình Thạnh

3 Công ty TNHH Castrol BP Petco 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1

4 Công ty Cổ phần Đầu tư An Hương 463/70/36 Lê Văn Khương, Khu phố 5, phường 
Hiệp Thành, Quận 12
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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 KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI 
VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP 
KHẨU MỚI.

Ngày 24/08/2020 Việt Nam thông báo 
cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và 
nhập khẩu mới.

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn 
khí thải, các phép thử và phương pháp thử, các 
yêu cầu về quản lý và tổ chức thực hiện việc 
kiểm tra khí thải mức 5 (Euro 5) trong kiểm 
tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe ô tô sản xuất, lắp ráp (sản xuất, lắp 
ráp sau đây được viết tắt là ‘SXLR’) và xe ô tô 
nhập khẩu mới. 

Các loại xe ô tô được áp dụng trong Quy 
chuẩn này bao gồm các xe ô tô có ít nhất bốn 

là xe ô tô theo TCVN 6211) được kiểm tra khí 
thải theo quy chuẩn khí thải cho xe mô tô, xe 
gắn máy SXLR và nhập khẩu.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở 
sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô 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 đối với xe 
ô tô. Quy chuẩn này không áp dụng cho các loại 
xe ô tô được thiết kế, chế tạo để chạy trên các 
loại địa hình và đường không thuộc hệ thống 
giao thông đường bộ.

Thời gian dự kiến ban hành vào 
24/10/2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
45 ngày kể từ ngày ban hành. Hạn cuối cùng để 
các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp 
ý kiến vào 23/10/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattach-

ments/2020/TBT/VNM/20_5016_00_x.pdf

bánh, được phân loại 
thành các xe ô tô khối 
lượng chuẩn thấp, xe 
ô tô khối lượng chuẩn 
cao được giải thích 
tại các khoản 1.3.1., 
1.3.2 của dự thảo. Các 
xe ba bánh có khối 
lượng bản thân lớn 
hơn 400 kg (được coi 

THÔNG BÁO TỪ WTO
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TRUNG QUỐC THÔNG BÁO CHO CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO VỀ VIỆC ĐƯA RA DỰ 
THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-60: YÊU CẦU VỀ AN 
TOÀN VÀ HIỆU SUẤT CẦN THIẾT CỦA THIẾT BỊ NHA KHOA.

THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 31/08/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị điện y tế – Phần 2-60: Yêu cầu về an toàn và hiệu suất 
cần thiết của thiết bị nha khoa. 

Cụ thể, Phần 2 này sẽ bao gồm các yêu cầu đối với đơn vị răng (là phần chính của thiết bị 
chữa trị răng, có gắn máy khoan răng, máy hút và ống bơm khí nén), ghế dành cho bệnh nhân, tay 
khoan nha khoa và đèn phẫu thuật nha khoa. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 36 tháng kể từ ngày thông qua. Hạn cuối cùng để các 
nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 30/10/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5196_00_x.pdf
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TRUNG QUỐC THÔNG BÁO CHO CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO VỀ VIỆC ĐƯA RA DỰ 
THẢO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HÓA CHẤT.

THÔNG BÁO TỪ WTO

Ngày 08/09/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất. 

Hướng dẫn này là một văn bản quy định hỗ trợ cho việc thực hiện “Các biện pháp đăng ký 
quản lý môi trường đối với hóa chất”. Hướng dẫn bao gồm phạm vi đăng ký, loại đăng ký, thủ tục 
đăng ký, yêu cầu đối với vật liệu đăng ký, các quy định đặc biệt về đăng ký polyme và quản lý môi 
trường cho mục đích sử dụng mới, đăng ký lại, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký, thu hồi và hủy 
bỏ và quản lý sau đăng ký… 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 đóng góp ý kiến vào 07/11/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5314_00_x.pdf



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


