
1. Công bố toàn văn và ký kết Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

2. Từ 1/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in hoá đơn.

3. Điểm nổi bật chính của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn Thực phẩm.

4. Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

5. Cảnh báo đối với Quy định thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của 
thành phần chính của thực phẩm

CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ
NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
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6. Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm 
dệt may được chỉ định.

7. Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền tháng 4 năm 2018.
8. Lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015

9. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

10. Danh sách doanh nghiệp công bố hợp chuẩn/hợp 
quy và doanh nghiệp hủy bỏ/đình chỉ/khôi phục.

11. Thông báo từ WTO.
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Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP) là Hiệp định thương mại tự 

do được đàm phán từ năm 2010, giữa 12 nước thành viên là Mỹ, Canada, Mexico, Peru, 

Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam. 

Hiệp định TPP được chính thức ký ngày 04/02/2016, dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2018.

Ngày 21/01/2017, Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định TPP, khiến Hiệp định TPP không thể đáp 

ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu.

Ngày 11/11/2017 tại Đà Nẵng bên thềm Hội nghị APEC 2017, 11 nước thành viên còn lại 

ra tuyên bố chung thống nhất đổi tên Hiệp định TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). 

CÔNG BỐ TOÀN VĂN VÀ KÝ KẾT 

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ 
TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
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Nguồn tin:  Điểm TBT-HCM.

Ngày 21/02/2018, các nước thành viên của Hiệp định CPTPP đã công bố toàn văn Hiệp định 

CPTPP. Theo văn kiện vừa được công bố, phần lớn các nội dung của Hiệp định TPP được tiếp tục 

trong Hiệp định CPTPP, ngoại trừ: 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ HIỆU LỰC CỦA HIỆP ĐỊNH ĐƯỢC THAY ĐỔI SO VỚI HIỆP ĐỊNH TPP.

CÁC CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN MỸ ĐƯỢC ĐƯA RA KHỎI HIỆP ĐỊNH CPTPP.

22 NỘI DUNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP SẼ ĐƯỢC TẠM HOÃN THỰC HIỆN TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP.

Về thủ tục và điều kiện có hiệu lực, Hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi 

có ít nhất 06 thành viên Hiệp định CPTPP hoặc ít nhất một nửa số thành viên Hiệp định TPP (tùy 

số nào ít hơn) thông qua Hiệp định CPTPP. 

Về các cam kết trong Hiệp định TPP tạm hoãn thực hiện trong Hiệp định CPTPP, chủ yếu là 

các cam kết liên quan đến các vấn đề về Sở hữu trí tuệ, Dịch vụ và Đầu tư. 

Rạng sáng 9/3 theo giờ Hà Nội, 11 nước thành viên của Hiệp định CPTPP đã chính thức ký 

kết hiệp định này. Đây là một trong những hiệp định thương mại quan trọng bậc nhất nhằm gỡ bỏ 

các rào cản thương mại giữa 11 nền kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự kiến, Hiệp 

định CPTPP sẽ được chính thức triển khai từ cuối năm 2018 hoặc nửa đầu năm 2019. 

Nội dung Văn kiện Hiệp định CPTPP được đăng tải tại đường link:

http://www.trungtamwto.vn/tpp/van-kien-hiep-dinh-cptpp



| 3 |          BẢN TIN TBT-HCM SỐ 57 |  THÁNG 03

T    heo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, từ ngày 01/7/2018, cột đo xăng dầu 

phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Vì vậy, từ ngày 

01/7/2018, chỉ các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và 

kiêm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu; các quyết định phê duyệt 

mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng - Chi cục TCĐLCL.

TỪ 1/7/2018, CỘT ĐO XĂNG DẦU 

PHẢI GẮN THIẾT BỊ IN HOÁ ĐƠN

Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm 

các yêu cầu: Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ 

bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký 

hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, 

tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn 

giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán; Không có cơ cấu, 

chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên 

chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo 

lường của cột đo xăng dầu.

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN không quy 

định cụ thể “phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột 

đo xăng dầu” và cũng không quy định cụ thể “phải 

in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng dầu cho khách 

hàng”. Vì vậy, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu 

tại một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị in 

chứng từ cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không 

được gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng, 

sau khi được cải tiến và có thiết bị in chứng từ theo 

mẫu được phê duyệt, phải kiểm định lại theo quy 

định.

Tính đến ngày 30/01/2018 đã có 17 cơ sở sản 

xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu 

cột đo xăng dầu có chức năng in (Danh sách cơ sở 

sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt 

mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng tại địa chỉ: http://www.tcvn.

gov.vn, hoạt động TCĐLCL, chuyên mục “Quản lý 

đo lường”).
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ĐIỂM NỔI BẬT CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH 
CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 02/02/2018, Chính 
phủ đã ban hành Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP để 
hướng dẫn Luật An toàn thực 
phẩm (ATTP). 

 Theo đó, Nghị định 
này quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật an toàn 
thực phẩm về: Thủ tục tự công 
bố sản phẩm; Thủ tục đăng ký 
bản công bố sản phẩm; Bảo 
đảm an toàn thực phẩm biến 
đổi gen; Cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm; Kiểm tra nhà 
nước về an toàn thực phẩm 
nhập khẩu, xuất khẩu; Ghi 
nhãn thực phẩm; Quảng cáo 
thực phẩm; Điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm trong 
sản xuất thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe; Điều kiện bảo đảm 
an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh và sử dụng 
phụ gia thực phẩm; Truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm; Phân 
công trách nhiệm quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm.

 Trong đó, điểm nổi bật 
chính của Nghị định này là 
quy định đối với Thủ tục tự 
công bố sản phẩm, cụ thể:

 Tổ chức, cá nhân tự 
công bố sản phẩm trên phương 
tiện thông tin đại chúng hoặc 
trang thông tin điện tử của 
mình hoặc niêm yết công khai 
tại trụ sở của tổ chức, cá nhân 
và nộp 01 bản qua đường 
bưu điện hoặc trực tiếp đến 
cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền do Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ định.

Nguồn tin:  https://thuvienphapluat.vn 

 Sản phẩm được tự công 
bố gồm: thực phẩm đã qua 
chế biến bao gói sẵn; phụ gia 
thực phẩm; chất hỗ trợ chế 
biến thực phẩm; dụng cụ chứa 
đựng thực phẩm; vật liệu bao 
gói tiếp xúc trực tiếp với thực 
phẩm, trừ:

 - Nhóm sản phẩm được 
miễn thủ tục tự công bố: sản 
phẩm, nguyên liệu sản xuất, 
NK chỉ dùng để sản xuất, gia 
công hàng XK hoặc phục vụ 
sản xuất nội bộ (không tiêu 
thụ trong nước);

 - Nhóm sản phẩm phải 
làm thủ tục đăng ký bản công 
bố sản phẩm: Thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, thực phẩm dinh 
dưỡng y học, thực phẩm dùng 
cho chế độ ăn đặc biệt; Sản 
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuổi; Phụ gia hỗn 
hợp có công dụng mới, phụ 
gia thực phẩm không thuộc 
danh mục được phép sử dụng 
hoặc không đúng đối tượng sử 
dụng theo quy định của Bộ Y 
Tế.

 Nghị định số 15/2018/
NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
02/02/2018 và thay thế Nghị 
định số 38/2012/NĐ-CP ngày 
25/04/2012.
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Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức - Chi cục TCĐLCL.

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

VỀ LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

1. Thủ tục đăng ký công bố hợp 
chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận 
hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.

2. Thủ tục đăng ký công bố hợp 
chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh.

3. Thủ tục đăng ký công bố hợp 
quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 
sản xuất trong nước, dịch vụ, quá 
trình, môi trường được quản lý bởi 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do 
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

4. Thủ tục đăng ký công bố hợp 
quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 
nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi 
trường được quản lý bởi các quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia do Bộ khoa và công 
nghệ ban hành.

Ngày 04/4/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 688/QĐ-BKHCN 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa hoc và Công nghệ bao gồm 4 thủ tục hành chính:

Ngày 01/9/2017 Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ban hành Quyết định 
số 2388/QĐ-BKHCN về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vị chức năng quản 
lý của Bộ khoa học và công nghệ:

Thủ tục kiểm tra chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lí của Bộ Khoa học và 
công nghệ.

I
II
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CẢNH BÁO ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH 
THỰC THI CỦA EU VỀ VIỆC BIỂU THỊ 
TÊN NƯỚC XUẤT XỨ CỦA THÀNH PHẦN 
CHÍNH CỦA THỰC PHẨM

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa 
theo Hiệp định về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại (TBT) của 
Tổ chức thương mại thế giới WTO, 

Liên Minh Châu Âu (EU) đã gửi dự thảo Cảnh 
báo đối với Quy định thực thi của EU về việc 
biểu thị tên nước xuất xứ của thành phần chính 
của thực phẩm.

Ngày 12/01/2018 Liên Minh Châu Âu 
(EU) đã gửi thông báo về Quy định thực thi 
đưa ra các quy tắc áp dụng Điều 26 (3) của 
Quy định (EU) số 1162/2011 của Nghị viện và 
Hội đồng Châu Âu về quy định cung cấp thông 
tin của thực phẩm cho người tiêu dùng như quy 

định cung cấp thông tin về xuất xứ của thực 
phẩm hoặc thành phần chính của thực phẩm 
(mã G/TBT/N/EU/534) để các nước Thành 
viên WTO đóng góp ý kiến. Dự thảo dự kiến 
được ban hành vào quý II năm 2018 và có hiệu 
lực kể từ ngày 01/4/2019. Thời hạn cho các 
nước Thành viên WTO đóng góp ý kiến là hết 
ngày 13/3/2018.

Chi tiết Công văn Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã gửi các đơn vị có liên 
quan xem tại: 

             http://tbt.gov.vn

Nguồn tin:  Điểm  TBT-HCM.
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Ngày 13/02/2018, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương đã ký Quyết định số 
560/QĐ-BCT ngày 13/02/2018 về 

việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định 
sản phẩm dệt may.

Theo đó, Quyết định này quy định trách 
nhiệm của các tổ chức chứng nhận/giám định, 
cụ thể như sau:

- Thực hiện chứng nhận/giám định chất 
lượng sản phẩm dệt may theo quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT ban 
hành kèm theo Thông tư số 21/2017/BCT ngày 
23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới 
hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 

Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.

DANH SÁCH 
CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/GIÁM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỆT MAY ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

dệt may và phải tuân thủ các quy định của nhà 
nước và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.

- Thực hiện các quy định có liên quan về 
lưu mẫu; trình tự, thủ tục, lưu giữ hồ sơ chứng 
nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may 
trong các văn bản quy phạm pháp luật và hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám 
định chất lượng sản phẩm dệt may được chỉ 
định ban hành kèm theo Quyết định số 560/
QĐ-BCT ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến 
hết ngày 31/12/2018.
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KẾ HOẠCH 
ĐÀO TẠO, 
PHỔ BIẾN, 
TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 4 
NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại (TBT) và năng suất chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thông báo Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền 

liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT, hệ thống quản lý chất lượng và các 
công cụ nâng cao nâng cao năng suất tháng 04 năm 2018 như sau:

Địa điểm: Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
                số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phí tập huấn: Miễn phí.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Chị Thúy Nga, ĐT: 028.393.08.228 – 0909.985.027, 
Email: tttnga.skhcn@tphcm.gov.vn                    Fax: 028.393.07.206

Nguồn tin:  Phòng Kế hoạch Tổ chức - Chi cục TCĐLCL.

Stt Thời gian Nội dung tập huẩn

1 11-13/4/2018 Lớp Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

2 17-18/4/2018 Lớp Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015

3 19-20/4/2018 Lớp thực hành 5S

4 26-27/4/2018 Lớp Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015
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Ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã ban hành Công văn số 419/BKHCN-TĐC 
về việc hướng dẫn lộ trình việc xây dựng, áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước như sau:

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG 
TCVN ISO 9001:2015

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất - Chi cục TCĐLCL.

Đối với các cơ quan, tổ chức đã 
xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008, các 
Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào 
tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch 
chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù 
hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng 
phí và hoàn thành việc chuyển đổi 
trước ngày 30/6/2021.”ISO 9001:2015

Đối với các cơ quan, tổ 
chức lần đầu xây dựng, 

áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng: Nghiên cứu, áp 
dụng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015.
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Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1
Nghị định số 

31/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương 
về xuất xứ hàng hóa.

08/3/2018 08/3/2018

2
Quyết định số 

10/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 53/2013/QĐ-TTg về tạm nhập 
khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển 
nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn 
máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, 
miễn trừ tại Việt Nam.

01/3/2018 20/4/2018

3
Thông tư số 

03/2018/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông Vận tải

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 
kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô 
nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 
116/2017/NĐ-CP.

10/01/2018 01/3/2018

4
Quyết định số

 560/QĐ-BCT của 
Bộ Công Thương

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/
giám định sản phẩm dệt may.

13/02/2018 13/02/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1

Cáp điện vặn xoắn 
cách điện bằng XLPE 
(X-90), điện áp làm 
việc đến 0,6/1 kV

Công ty TNHH Dây cáp 
điện Vĩnh Thịnh

16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn

2 Quạt điện
Công ty TNHH Tân Tiến 
SENKO

Lô 47-49 KCN Tân Tạo, Đường số 2, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

CÔNG BỐ HỢP QUY

I Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy - QCVN 2:2008/BKHCN

1 Công ty TNHH SX TM Nhựa Chí Thành V.N
611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân

2 Hộ kinh doanh Trí Liễu
242/29 An Dương Vương, Phường 16, 
Quận 8

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1
Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh và Dịch vụ 
Minh Á

315/1B Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3

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

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

1 Công ty TNHH Quạt điện ELEFAN
35/5B Xuân Thới 7, Xuân Thới Đông 2, xã 
Xuân Thới Đông, Hóc Môn

2 Công ty TNHH SX TM DV Cơ Phát
163 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 
10

3 Công ty TNHH Tân Tiến SENKO
Lô 47-49 KCN Tân Tạo, Đường số 2, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 
(TỪ 16/02/2018 ĐẾN 15/03/2018)
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ 
ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC THÔNG BÁO TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY (TỪ 16/02/2018 ĐẾN 15/03/2018)

Stt Yêu cầu 
thông báo Tên doanh nghiệp Địa chỉ Sản phẩm, 

kiểu, loại
Nhãn 
hiệu

1

Đình chỉ hiệu lực 

kết quả tiếp nhận hồ 

sơ công bố hợp quy 

từ 28/02/2018 đến 

ngày 22/3/2018

Công ty TNHH Công 

nghệ Sản xuất Thương 

mại Ngôi Sao Mới

165/19 Tam Châu, 

khu phố 2, phường 

Tam Bình, quận 

Thủ Đức

Bình đun nước 

nóng tức thời

A
M

ER
IS

H
O

W
ER

2

Hủy bỏ hiệu lực kết 

quả tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy từ 

05/03/2018

Hộ kinh doanh Như Ý 

56, D9HT, Tổ 8, 

Khu Phố 5, phường 

Tân Hưng Thuận, 

Quận 12

- Kiểu NYK03 Mũ 

che nửa đầu, có 

kính chắn gió, cỡ 

lớn;

- Kiểu NY 02 

Mũ che nửa đầu, 

không có kính 

chắn gió, cỡ lớn;

- Kiểu NYT04 

Mũ che nửa đầu, 

không có kính 

chắn gió, cỡ trung;

- Kiểu NY01 Mũ 

che nửa đầu, 

không có kính 

chắn gió, cỡ lớn;

- Kiểu NY05 Mũ 

che cả đầu và tai, 

không có kính 

chắn gió, cỡ lớn.

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn)
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Stt Thông báo số Quốc gia Ngày
 phát hành Hạn góp ý Sản phẩm có liên quan

1 G/TBT/N/ARG/331 Argentina 02/03/2018 01/05/2018 Rượu nho.

2 G/TBT/N/JPN/587 Nhật 05/03/2018 04/05/2018
Các chất có tác dụng có thể 
xảy ra đối với hệ thần kinh 
trung ương.

3 G/TBT/N/USA/1347 Mỹ 05/03/2018 04/05/2018 Bể bơi, bồn tắm nước nóng 
và spa.

4 G/TBT/N/OMN/345 Oman 07/03/2018 06/05/2018 Giàn giáo.

5 G/TBT/N/OMN/346 Oman 07/03/2018 06/05/2018 Hợp kim nhôm cho mục 
đích xây dựng.

6 G/TBT/N/ISR/1006 Israel 12/03/2018 11/05/2018 Khớp nối thiết bị.

7 G/TBT/N/ISR/1007 Israel 12/03/2018 11/05/2018 Máy cắt điện.

8 G/TBT/N/ISR/1008 Israel 12/03/2018 11/05/2018 Máy đun nước nóng dùng 
điện.

9 G/TBT/N/KEN/655 Kenya 12/03/2018 11/05/2018 Giao thông vận tải nói chung.

10 G/TBT/N/KEN/656 Kenya 12/03/2018 11/05/2018 Vải dệt.

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTO



ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ TBT 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.300.972

(028) 39.307.206

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

http://tbthcm.org.vn

tbt.skhcn@tphcm.gov.vn


