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1Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam                    

                                 (18/5)              

Tăng cường năng lực kiểm tra và giám sát 
hàng hóa lưu thông trên thị trường

Kế hoạch đào tạo, phổ biến, tuyên truyền 
tháng 5/2018

Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán 
xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị 
in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu

Tập huấn dành cho Chuyên gia đánh giá 
Giải thưởng chất lượng quốc gia

Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý 
ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

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

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

Thông báo từ WTO.

BẢN TIN 
TBT-HCM

SỐ 58

TRONG SỐ NÀY
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Những năm qua, khoa học và công nghệ 

không chỉ khẳng định vai trò và sức 

mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở 

thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và 

phát triển. Những thành tựu khoa học và công nghệ 

ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, 

phổ biến và áp dụng  sâu rộng trong thực tiễn, tác 

động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp 

phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân 

trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn 

hóa, con người Việt Nam.

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng 

đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công 

nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng 

tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công 

nghệ Việt Nam, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 

tháng 5 hàng năm là Ngày Kỷ niệm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam, mang ý nghĩa lịch sử đặc 

biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học 

công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên 

hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

NGÀY 
KHOA HỌC

VÀ 
CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM 
18 THÁNG 5

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

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT HÀNG HÓA 

LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Sáng ngày 15/3/2018, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Tổng 

cục) đã phối hợp với Ủy ban An 
toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa 
Kỳ (CPSC) tổ chức Hội thảo 
“Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về 
tăng cường hoạt động kiểm tra 
và giám sát hàng hóa lưu thông 
trên thị trường” nhằm học hỏi, 
nâng cao năng lực quản lý chất 
lượng sản phẩm hàng hóa.

Thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ tại Nghị quyết số 
19 năm 2016, Bộ Khoa học 
và Công nghệ (Bộ KH&CN) 
đã đẩy mạnh việc chuyển đổi 
phương thức quản lý sản phẩm 
hàng hóa thuộc lĩnh vực quản 
lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm 
nhằm tạo ra môi trường thông 
thoáng hơn cho các doanh 
nghiệp. Sau gần 2 năm triển 
khai quyết liệt thì đến nay Bộ 
KH&CN đã giảm được 91% 
sản phẩm hàng hóa phải kiểm 
tra. Cụ thể là 22/24 nhóm sản 
phẩm do Bộ KH&CN quản lý 
đã được chuyển sang cơ chế 
hậu kiểm. Tuy nhiên, vẫn có 
nhiều người còn đặt câu hỏi có 
hay không chuyện buông lỏng 
công tác quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. Do đó, Hội 
thảo là cơ hội để Việt Nam học 
hỏi, nâng cao năng lực quản lý 

chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Đại diện CPSC đã chia 

sẻ về những đánh giá liên quan 
đến sản phẩm tiêu dùng tại Hoa 
Kỳ; các yêu cầu về thủ tục và 
kỹ thuật đối với sản phẩm, vai 
trò của tiêu chuẩn và quy trình 
giám sát hàng hóa nhập khẩu 
trên thị trường; kiểm tra, theo 
dõi việc tuân thủ tiêu chuẩn sản 
phẩm tự nguyện và theo quy 
định; theo dõi, điều tra sự cố 
của người tiêu dùng; theo dõi 
khiếu nại thương mại…. Nhân 
viên điều tra của CPSC có thể 
đến kiểm tra vào lúc thích hợp 
bất cứ cơ sở nào có liên quan 
đến quá trình sản xuất, nhập 

khẩu, phân phối hay bán sản 
phẩm tiêu dùng.

Tại Hội thảo, các cán bộ 
của Việt Nam đã cùng tìm hiểu 
về hoạt động đánh giá và quản 
lý rủi ro sản phẩm hàng hóa 
của một nước phát triển như 
Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, đánh 
giá thực trạng công tác giám 
sát, kiểm tra hàng hóa của Việt 
Nam. Đồng thời chắt lọc, tìm ra 
giải pháp phù hợp cho đơn vị 
mình.

Quý bạn đọc xem thông 
tin chi tiết trên Trang thông 
tin điện tử của Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng.
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 5 NĂM 2018

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

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 năng suất tháng 5/2018 như sau:

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN 
THÁNG 5 NĂM 2018 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, PHỔ 

Stt Thời gian Nội dung tập huấn

1 09-11/5/2018
Lớp Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015.

2 23-25/5/2018
Lớp Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015.

3 29/5/2018
Lớp phổ biến Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN về việc hướng dẫn 
thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

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

ISO 
9001:2015
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Ngày 05/02/2018, 

Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng (Tổng cục) đã 

ban hành Công văn số 314/

TĐC-ĐL về việc hướng dẫn 

kiểm định lại cột đo xăng 

dầu để bán xăng E5 và thực 

hiện quy định gắn thiết bị 

in chứng từ bán hàng cho 

cột đo xăng dầu. Nội dung 

hướng dẫn như sau:

KIỂM ĐỊNH LẠI CỘT ĐO XĂNG DẦU 
ĐỂ BÁN XĂNG E5 VÀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 
GẮN THIẾT BỊ IN CHỨNG TỪ BÁN HÀNG 
CHO CỘT ĐO XĂNG DẦU

1. KIỂM ĐỊNH LẠI CỘT ĐO XĂNG DẦU 
SAU KHI CHUYỂN ĐỔI NHIÊN LIỆU TỪ 
XĂNG RON 92 SANG XĂNG E5 RON 92

Không bắt buộc kiểm định lại cột đo 

xăng dầu khi thương nhân kinh doanh xăng 

dầu (thương nhân) thực hiện chuyển đổi nhiên 

liệu từ xăng RON 92 sang xăng E5 RON 92. 

Thương nhân tự chủ động có hay không việc 

kiểm định lại cột đo xăng dầu khi chuyển đổi 

nhiên liệu từ xăng RON 92 sang xăng E5 RON 

92, cụ thể như:Cột đo xăng dầu bán xăng E5 RON 92
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Khi chuyển đổi nhiên liệu, thương nhân 

tự kiểm tra sai số cột đo xăng dầu theo quy 

định, trường hợp nếu phát hiện sai số của cột 

đo xăng dầu không đảm bảo theo quy định, 

thương nhân yêu cầu tổ chức kiểm định thực 

hiện kiểm định lại cột đo xăng dầu đó. 

Theo quy định tại Thông 

tư số 15/2015/TT-BKHCN, từ 

ngày 01/7/2018, cột đo xăng dầu 

phải gắn thiết bị in chứng từ bán 

hàng để in và cung cấp chứng từ 

cho khách hàng. Việc gắn thiết bị 

in chứng từ phải thực hiện đúng 

theo nội dung hướng dẫn tại 

Công văn số 562/TĐC-HCHQ 

ngày 06/4/2016 của Tổng cục. 

Mặt khác, Thông tư số 15/2015/

TT-BKHCN không quy định cụ 

thể là “phải gắn thiết bị in chứng 

từ cho mỗi cột đo xăng dầu” và 

“phải in chứng từ sau mỗi lần 

bơm xăng dầu cho khách hàng”. 

Vì vậy, trường hợp tại cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu có nhiều 

cột đo xăng dầu, cửa hàng có thể 

sử dụng chung một thiết bị in 

chứng từ cho nhiều cột đo xăng 

dầu nhưng không được gây 

nhầm lẫn chứng từ khi giao cho 

khách hàng.

2. QUY ĐỊNH VỀ GẮN THIẾT BỊ IN CHỨNG TỪ BÁN HÀNG 
CHO CỘT ĐO XĂNG DẦU

Cột đo xăng dầu được gắn máy in chứng từ cung cấp cho khách hàng

Còn nếu, cột đo dầu có sai số phù hợp 

theo quy định thì không cần phải kiểm định lại 

và ngoại trừ trường hợp kiểm định lại cột đo 

xăng dầu theo yêu cầu của thương nhân.  

Theo thông tin từ Vụ 

Đo lường - Tổng cục, tính đến 

ngày 30/01/2018 trên cả nước 

đã có 17 cở sở sản xuất, nhập 

khẩu cột đo xăng dầu được 

Tổng cục phê duyệt mẫu cột 

đo xăng dầu có chức năng in 

chứng từ. Do đó, thương nhân 

cần liên hệ các cở sở sản xuất, 

nhập khẩu cột đo xăng dầu nêu 

trên để được hướng dẫn cụ thể 

việc gắn thiết bị in chứng từ cho 

phù hợp theo quy định.  

Qua thời hạn nêu trên, 

trường hợp cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu không có 

thiết bị in chứng từ bán hàng 

thì bị xử lý theo quy định tại 

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 

ngày 01/11/2017.

Quý bạn đọc xem thông 

tin chi tiết trên Trang thông 

tin điện tử của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng.

Nguồn tin:  Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng - Chi cục TCĐLCL.
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Ngày 27 và 28/3/2018, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi 
cục) đã tổ chức Lớp Đào tạo đội ngũ 

chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia (GTCLQG).

Giảng viên của lớp học là Ông Phùng 
Mạnh Trường đến từ Viện Tiêu chuẩn Chất 
lượng Việt Nam.

Lớp học này nằm trong Kế hoạch triển 
khai GTCLQG năm 2018 của Chi cục nhằm 
giúp cho các chuyên gia đánh giá hệ thống lại 
các kiến thức hỗ trợ cho công tác đánh giá như: 

- 7 tiêu chí GTCLQG, 
- Kỹ năng đánh giá, 
- Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá, 
- Các giai đoạn của quá trình đánh giá.  
Ngoài ra, lớp học hướng tới mục đích 

mở rộng đội ngũ chuyên gia đánh giá giỏi nhằm 
nâng cao chất lượng của các cuộc đánh giá tại 
Hội đồng sơ tuyển Thành phố Hồ Chí Minh.

TẬP HUẤN DÀNH CHO CHUYÊN GIA 
ĐÁNH GIÁ GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Nguồn tin:  Phòng Phát triển Năng suất 
- Chi cục TCĐLCL.
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Ngày 08/3/2018, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 31/2018/
NĐ-CP quy định chi tiế́t Luật 

Quản lý Ngoại thương về Xuất xứ hàng 
hóa. Theo đó, Nghị định này quy định chi 
tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ 
hàng hóa, cụ thể như sau:

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 

VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 - Giải thích từ ngữ: Xuất xứ hàng hóa 

là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi 
sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực 
hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối 
với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào 
quá trình sản xuất ra hàng hóa đó; Giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các 
hình thức có giá trị pháp lý tương đương do 
cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc 
vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên 
quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ 
rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.
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Nguồn tin:  Phòng Kiểm tra - Chi cục TCĐLCL.

 - Thương nhân đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên 
phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan, 
tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
và chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân 
đầy đủ và hợp lệ. 

 - Hồ sơ thương nhân được khai báo 
qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận 
xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn 
hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ 
chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
được Bộ Công Thương ủy quyền. Bộ Công 
Thương khuyến khích thương nhân đăng ký 
hồ sơ thương nhân điện tử. Trong trường hợp 
không thể đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử, 
thương nhân được phép lựa chọn nộp bộ hồ sơ 
tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa.

 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP có hiệu 
lực từ ngày 08/3/2018, thay thế Nghị định số 
19/2006/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn 
của nghị định này. 

 Từ ngày 08/3/2018 cho đến hết ngày 
30/6/2018, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa, quy trình khai báo và cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa tiếp tục thực 
hiện theo quy định của Nghị định số 19/2006/
NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ 
hàng hóa và các Thông tư hướng dẫn Nghị 
định số 19/2006/NĐ-CP.
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Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.

Stt Loại văn bản
/ Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày 

ban hành
Ngày 

hiệu lực

1

Nghị định số 

49/2018/NĐ-CP 

của Chính phủ

Quy định về kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp.
30/3/2018 15/5/2018

2

Thông tư số 

05/2018/TT-BYT 

của Bộ Y tế

Thông tư ban hành Danh Mục thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm được xác định mã 

số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

05/4/2018 21/5/2018

3

Thông tư số 

05/2018/TT-BCT 

 của Bộ Công Thương

Thông tư quy định về xuất xứ hàng hóa. 03/4/2018 03/4/2018

4

Thông tư số

01/2018/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông

Thông tư ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát 

thanh, truyền hình.

29/3/2018 01/6/2018

DANH MỤC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

MỚI BAN HÀNH
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Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN

1 Quạt điện
Công ty TNHH Tân Tiến 

SENKO

Lô 47-49, KCN Tân Tạo, Đường số 2, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

2 Xi măng xây trát
Công ty Cổ phần Phát triển 

Sài Gòn

143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận 

Bình Thạnh

3 Vữa, keo dán gạch
Công ty cổ phần sản xuất 

phát triển VLXD CTA

260A Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, quận 

Gò Vấp

4
Keo chích mạch 

gốc Xi măng

Công ty Cổ phần Sản xuất 

EAGLE Việt Nam

68 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận 

Bình Tân

5
Kính hộp gắn kín 

cách nhiệt

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Kính Thuận 

Thành

116/26 Bình Lợi, Phường 13, quận Bình 

Thạnh

6

Dây trần có sợi 

xoắn thành các lớp 

đồng tâm dùng cho 

đường dây tải điện 

trên không

Công ty CP Dây cáp điện 

Việt Nam

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 
CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

(TỪ 16/03/2018 ĐẾN 15/04/2018)
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CÔNG BỐ HỢP QUY

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

1
Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại 
Dịch vụ NTMAX

628/53A Hậu Giang, Phường 12, Quận 6

2 Công ty TNHH MTV SX TM Tân Vạn Phước
101/51AD Phạm Đình Hổ, Phường 5, 
Quận 6

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN

1 Công ty Cổ phần TAKARA
30 Đường 41, Khu dân cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, Quận 7

2 Công ty TNHH BGV Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

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

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

2 CN Công ty Cổ phần GoldSun Việt Nam 97/3D Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12

3 Công ty TNHH MTV SX TM Đại Thành Hưng 111 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú

4 Công ty TNHH Cơ Điện Minh Khoa 18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Qúy, quận 
Tân Phú

5 Công ty TNHH SX TM Dây cáp điện Thăng 
Long 418/4F Trần Phú, Phường 7, Quận 5

Stt Tên sản phẩm/Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
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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 29/12/2018

Công ty TNHH NSJ

468/15 Phan Văn 

Trị, Phường 7, 

quận Gò Vấp

Đồ chơi trẻ em N
SJ

2

Hủy bỏ hiệu lực kết 

quả tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy từ 

29/12/2018

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

3

Hủy bỏ hiệu lực kết 

quả tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy từ 

29/12/2018

Hộ kinh doanh Hòa Phú

555/1 Kinh Dương 

Vương, Khu phố 

5, phường An Lạc, 

quận Bình Tân

Đồ chơi trẻ em
H

Ò
A

 P
H

Ú

(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 
(TỪ 16/03/2018 ĐẾN 15/04/2018)
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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 Uganda 13/4/2018 12/6/2018 Kim khâu được sử dụng trong 
phẫu thuật.

2 G/TBT/N/
USA/1358 Burundi 09/4/2018 08/6/2018 Dầu cọ dùng trong thực phẩm

3 G/TBT/N/BRA/806 Mỹ 10/4/2018 09/6/2018
Các sản phẩm gia dụng có chứa 
chất Methylene Chloride

4 G/TBT/N/
USA/1357 Mỹ 10/4/2018 09/6/2018 Xoài

5
G/TBT/N/ 

USA/908/Add.4/
Corr.1

Brazil 11/4/2018 10/6/2018
Thùng chứa hàng rời di động 
dùng để vận chuyển hàng hoá 
nguy hiểm nhất định.

6 G/TBT/N/UGA/838 Chile 12/4/2018 11/6/2018
Đèn Led tự sáng và đèn trang trí 
cho các dịch vụ chiếu sáng đường 
phố.

7 G/TBT/N/ 
CHL/360/Add.1 Chile 12/4/2018 11/6/2018

Bảng nhựa dẻo dùng trong gia 
đình.

8 G/TBT/N/ 
CHL/399/Add.1 Hàn Quốc 12/4/2018 11/6/2018 Mỹ phẩm.

9 G/TBT/N/KOR/755 Hàn Quốc 12/4/2018 11/6/2018
Gỗ nguyên liệu, gỗ xẻ, gỗ chống 
phân rã, gỗ chữa cháy, gỗ dán, ván 
ép, miếng gỗ.

10 G/TBT/N/KOR/757 Mexico 12/4/2018 11/6/2018 Sản phẩm gốc thực vật.

11 G/TBT/N/ 
MEX/352/Add.1 Mỹ 12/4/2018 11/6/2018 Ghi nhãn thiết bị.

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org.

THÔNG BÁO TỪ WTODANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ 



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


