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1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia đối với sản phẩm khăn

giấy và giấy vệ sinh.

Trong soá naøy: Trong soá naøy: Trong soá naøy: 

BAÛN TIN TBT-HCM
HAØNG RAØO KYÕ THUAÄT TRONG THÖÔNG MAÏI

Technical Barriers to Trade (TBT)
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

CHI CUÏC TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG Số 30

QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA ÑOÁI VÔÙI SAÛN PHAÅM

KHAÊN GIAÁY VAØ GIAÁY VEÄ SINH

2. Tổng kết thanh tra chuyên

đề năm 2015 đối với  hàng

đóng gói sẵn.

Nguoàn tin: TBT-HCM

hóa học, vi sinh, phương pháp thử, các yêu cầu về ghi nhãn và các
yêu cầu quản lý chất lượng đối với sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh,
giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị trường
Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phải đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật về nguyên vật liệu của bột giấy, hóa chất sử dụng trong quá
trình sản xuất phải tuân thủ quy định trong Luật hóa chất 2007. Nếu
là hóa chất nguy hiểm phải lập Phiếu an toàn hóa chất theo quy định.
Đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về cơ, lý, hóa và vi sinh theo
quy định của Quy chuẩn này.

Ngoài ra, QCVN 09:2015/BCT còn quy định rõ các tổ chức, cá nhân
sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy
vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam và các tổ chức,
cá nhân khác có liên quan phải thực hiện chứng nhận chứng nhận
hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
của Quy chuẩn này, phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa,
có dấu hợp quy và ghi nhãn phù hợp với các quy định của Quy
 chuẩn này, đồng thời chịu sự kiểm tra về chất lượng sản phẩm của
   cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

3. Hội nghị Năng suất Chất

lượng lần thứ XIII - năm

2015.

4. Thông tư số 22/2015/TT-

BKHCN ban hành và thực

hiệnQCVN 1:2015/BKHCN.

5. Chỉ thị về việc tăng cường

kiểm soát dự án đầu tư sử

dụng nhiều năng lượng, tài

nguyên, gây ô nhiễm môi

trường.

6. Văn bản QPPL mới ban

hành.

7. Danh sách doanh nghiệp bị

hủy bỏ/đình chỉ/khôi phục

thông báo tiếp nhận hồ sơ công

bố hợp quy (từ 20/10/2015

đến 11/11/2015).

8. Danh sách doanh nghiệp

công bố hợp quy/hợp chuẩn

tại Chi cục (từ 20/10/2015

đến 11/11/2015).

9. Thông báo từ WTO.

       Ngày 28/10/2015,
Bộ Công Thương đã
ban hành Thông tư số
36/2015 /TT-BCT ban
hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia QCVN
09:2015/BCT đối với
sản phẩm khăn giấy và
giấy vệ sinh.
QCVN 09:2015/BCT
quy định mức giới hạn
của các chỉ tiêu cơ lý, 
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TOÅNG KEÁT THANH TRA CHUYEÂN ÑEÀ NAÊM 2015

ÑOÁI VÔÙI HAØNG ÑOÙNG GOÙI SAÜN

Nguoàn tin: Phoøng Kieåm tra - Chi cuïc TCÑLCL



Nguoàn tin: Phoøng Phaùt trieån Naêng suaát - Chi cuïc TCÑLCL
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HOÄI NGHÒ NAÊNG SUAÁT CHAÁT LÖÔÏNG LAÀN THÖÙ XIII - NAÊM 2015



Nguoàn tin: Phoøng Quaûn lyù Ño löôøng Chaát löôïng - Chi cuïc TCÑLCL
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THOÂNG TÖ SOÁ 22/2015/TT-BKHCN NGAØY 11/11/2015 CUÛA BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ

VEÀ VIEÄC BAN HAØNH VAØ THÖÏC HIEÄN "QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ XAÊNG,

NHIEÂN LIEÄU ÑIEÂZEN VAØ NHIEÂN LIEÄU SINH HOÏC"

CHÆ THÒ VEÀ VIEÄC TAÊNG CÖÔØNG KIEÅM SOAÙT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ SÖÛ DUÏNG NHIEÀU

NAÊNG LÖÔÏNG, TAØI NGUYEÂN, GAÂY OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG

Nguoàn tin: Phoøng Keá hoaïch Toå chöùc - Chi cuïc TCÑLCL
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DANH SAÙCH DOANH NGHIEÄP COÂNG BOÁ HÔÏP CHUAÅN/HÔÏP QUY TAÏI CHI CUÏC

(TÖØ 20/10/2015 ÑEÁN 11/11/2015)
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