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THÔNG TƯ 

NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 15/2019/TT-BKHCN NGÀY 15 THÁNG 11 

NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH “QUY 

CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ” 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 

78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành 

Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. 

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép 

không gỉ” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thép không gỉ sản xuất trong nước và nhập khẩu 

từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2020. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức hướng 

dẫn và triển khai thực hiện Thông tư này. 



2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 

này./. 
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