
 

1. Bổ sung cơ quan thanh 

tra ngành Khoa học và Công 

nghệ. 

2. Hướng dẫn triển khai 

nghị định số 105/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

chính phủ quy định về điều 

kiện hoạt động của tổ chức 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường. 

3. Nội dung “Lễ trao Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia 

và Giải thưởng Quốc tế 

Châu Á- Thái Bình Dương 

năm 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 đối với 

các thủ tục hành chính về 

công bố hợp chuẩn, hợp quy. 

5. Phổ biến tuyên truyền văn 

bản quy phạm pháp luật. 

6. Kỹ thuật tiên tiến trong 

thử nghiệm hàm lượng 

vàng. 

7. Văn bản quy phạm pháp 

luật mới. 

8. Danh sách doanh nghiệp 

công bố hợp chuẩn/hợp quy 

và doanh nghiệp hủy 

bỏ/đình chỉ/khôi phục. 

9. Thông báo từ WTO. 

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

  Bản tin TBT-HCM  

 
 

 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   Technical Barriers to Trade (TBT) 
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 BỔ SUNG CƠ QUAN THANH TRA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP 

(Nghị định) sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP 

ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt 

động của thanh tra ngành Khoa học và 

Công nghệ. Theo đó, bổ sung cơ quan 

thanh tra nhà nước ngành Khoa học và 

Công nghệ là Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Chi cục) trực thuộc 

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài 

Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

Nghị định cũng bổ sung quy định 

nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục 

trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

chất lượng (Chi cục trưởng), cụ thể, Chi 

cục và Chi cục trưởng thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

Điều 10, 11 Nghị định số 07/2012/NĐ-

CP ngày 09/02/2012 quy định về cơ 

quan được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành. 

Chi cục trưởng có thẩm quyền xử 

phạt vi phạm hành chính tương ứng với 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

của Chánh thanh tra Sở theo quy định 

tại khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và Nghị định quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 

  Bộ phận tham mưu về công tác 

thanh tra tại Chi cục thuộc phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục do 

Chi cục trưởng phân công. Bộ phận này 

có nhiệm vụ giúp Chi cục trưởng triển 

khai các hoạt động thanh tra thuộc thẩm 

quyền của Chi cục trưởng; tham gia 

thanh tra theo kế hoạch, thanh tra 

thường xuyên và thanh tra đột xuất khi 

được Chi cục trưởng giao. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ 

ngày ký. 

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra  

– Chi cục TCĐLCL. 

 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2016/NĐ-CP 

NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT 

ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM 

PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG 

Ngày 20/02/2016, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 

312/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn triển khai 

nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều 

kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 

đo lường. 

Nội dung cụ thể Công văn số 

312/TĐC-ĐL quý bạn đọc tra cứu, xem 

tại cổng thông tin của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng: 

http://tcvn.gov.vn/sites/head/media/artic

les/images/admin/03.2017/eb73fa76-

abb0-4ef7-869c-a73991606724.pdf  

 

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra  

– Chi cục TCĐLCL. 
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NỘI DUNG “LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ 

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2016” 

Ngày 02 tháng 4 năm 2017, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham 

dự “Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia và Giải thưởng Quốc tế Châu Á – Thái 

Bình Dương năm 2016” do Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tại Hội 

trường Bộ Quốc phòng (số 07 Nguyễn Tri 

Phương, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội).  

Lễ trao giải có sự tham dự của Đồng 

chí Vũ Đức Đam – Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính 

phủ; Đồng chí Chu Ngọc Anh – Ủy viên 

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đồng 

chí  Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban 

chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư 

tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Thái Bình, Đồng chí 

Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia và các đồng 

chí lãnh đạo đại diện Bộ Xây dựng, Bộ 

Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Bộ Thông tin và Truyền thông, các đại 

diện từ các cơ quan, ban ngành Trung 

ương, một số lãnh đạo các địa phương và 

đông đảo doanh nghiệp đạt giải lần này 

cùng các cơ quan báo đài. 

Tính trên cả nước, năm 2016, Thủ 

tướng Chính phủ quyết định tặng 15 Giải 

Vàng Chất lượng Quốc gia và 62 Giải Bạc 

Chất lượng Quốc gia. Trong đó, Thành phố 

Hồ Chí Minh có 02 doanh nghiệp đạt Giải 

Bạc Chất lượng Quốc gia là: Công ty 

TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ, Công ty 

Cổ phần BIBICA.  

Nguồn tin: Phòng Phát triển năng suất 

 – Chi cục TCĐLCL. 
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 TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ 

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, HỢP QUY 

Kể từ 

ngày 01/4/2017, 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

chính thức triển 

khai dịch vụ 

công trực tuyến 

(DVCTT) mức 

độ 3 cho 04 thủ 

tục công bố hợp 

chuẩn, hợp quy 

trên cổng dịch 

vụ công trực 

tuyến Thành 

phố Hồ Chí 

Minh theo địa 

chỉ website: 

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. 

Việc chính thức triển khai DVCTT 

không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách 

hành chính, mà còn tăng tính công khai, 

minh bạch cho các cơ quan cung cấp dịch 

vụ, giảm được áp lực công việc giúp cho 

cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành 

chính được nhanh, thuận tiện và khoa học 

hơn, từ đó làm tăng hiệu suất và hiệu quả 

của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Đối với 

doanh nghiệp, khi tham gia và sử dụng 

DVCTT mức độ 3 sẽ giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công 

sức như: cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí 

văn phòng phẩm, chi phí nhân công. 

DVCTT mức độ 3 cho phép người 

sử dụng điền, gửi trực tuyến các mẫu văn 

bản đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng. Các giao dịch trong quá trình 

xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được 

thực hiện trên môi trường mạng, việc 

thanh toán lệ phí và nhận kết quả được 

thực hiện trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng. Ngoài ra, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng 

đang triển khai dịch vụ thanh toán lệ phí, 

nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường 

bưu điện. 

Với mong muốn đem đến sự hài 

lòng cho doanh nghiệp khi tham gia giải 

quyết thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp 

quy trên cổng DVCTT, đề nghị doanh 

nghiệp liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; địa chỉ 263 Điện Biên 

Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ 

Chí Minh; Điện thoại (08) 39300972; 

Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn để được 

hướng dẫn thực hiện. 

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM.
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  CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN QUY PHAṂ 

PHÁP LUÂṬ, HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN, NGHIÊP̣ VU ̣VỀ 

TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯƠṆG, HÀNG RÀO KỸ THUẬT  

TRONG THƯƠNG MẠI (TBT), ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG VÀ CÁC CÔNG CỤ NÂNG CAO NĂNG SUẤT NĂM 2017 

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 Ti êu chuẩn 

Đo lường Chất lượng (Chi cục) xây dựng 

Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền các văn 

bản quy phaṃ pháp luâṭ, hướng dâñ về 

chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣ về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lươṇg, TBT và đào tạo về hệ 

thống quản lý chất lượng và các công cụ 

nâng cao năng suất năm 2017 như sau: 

- Tổ chức 12 lớp phổ biến, tuyên 

truyền các văn bản quy phạm pháp luật, 

hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT và 

năng suất chất lượng. 

- Tổ chức 17 lớp tập huấn, đào taọ 

tổng quan các hê ̣ thống quản lý chất 

lươṇg, các công cu ̣ nâng cao năng suất, 

Giải thưởng chất lượng Quốc gia cho 

doanh nghiêp̣ 

- Chủ trì, phối hơp̣ sở ngành, quâṇ 

huyêṇ tổ chức tối thiểu 18 lớp đào taọ 

chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣về hê ̣thống quản 

lý chất lươṇg và các công cu ̣ nâng cao 

năng suất cho các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn Thành phố. 

- Phối hợp với sở ngành, quận 

huyện tổ chức 100% các lớp phổ biến các 

văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn 

về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng khi có yêu cầu. 

- Đưa tối thiểu 90 tin, bài liên 

quan đến hoaṭ đôṇg tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lươṇg, TBT và năng suất chất lươṇg 

lên website của Chi cuc̣. 

- Biên tâp̣ tối thiểu 12 bản tin 

TBT-HCM gửi mail đến sở, ngành, Điểm 

TBT, Hiêp̣ hôị, doanh nghiêp̣ và đưa lên 

website của Chi cuc̣, website TBT-HCM. 

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân, cơ quan hành chính nhà nước có 

nhu cầu có thể truy cập vào website Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng theo 

đường dẫn http://chicuctdc.gov.vn/lich-

dao-tao.html để biết thêm thông tin chi 

tiết. 

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tổ chức 

- Chi cục TCĐLCL. 
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KỸ THUẬT TIÊN TIẾN TRONG THỬ NGHIỆM HÀM LƯỢNG VÀNG 

 

Ngày 27/03/2017, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng có Quyết định 

số  399/QĐ-TĐC chỉ định Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

(QUATEST 3) thực hiện việc thử nghiệm 

xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ 

nghệ bằng phương pháp huỳnh quang tia 

X theo Quy định tại Thông tư số 

22/2013/TT-BKHCN ban hành ngày 

26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về quản lý đo 

lường trong kinh doanh vàng và quản lý 

chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu 

thông trên thị trường. 

Phương pháp huỳnh quang tia X 

chủ yếu để xác định hàm lượng vàng trong 

vàng trang sức, mỹ nghệ là phương pháp 

thử nghiệm không phá hủy bằng thiết bị 

X-Ray (XRF). Ưu điểm chính của việc sử 

dụng thiết bị phát xạ huỳnh quang tia X 

này là phân tích không phá hủy mẫu, có 

khả năng xác định hàm lượng vàng với độ 

chính xác từ 0% đến 99%, đáp ứng được 

yêu cầu của Thông tư số 22/2013/TT-

BKHCN và cho kết quả trong thời gian 

nhanh, khoảng 15 - 20 phút/mẫu. 

Nguồn tin: http://vietq.vn/quatest-3-thu-

nghiem-ham-luong-vang-bang-ky-thuat-tien-

///tien-d118931.html 
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

Stt 
Loại văn bản 

/ Số hiệu 
Trích yếu nội dung 

Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

1  

Nghị định 

24/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Nghị định quy định thuế suất thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực 

hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy 

thương mại song phương giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Hoàng gia Campuchia năm 2016. 

14/3/2017 14/3/2017 

2  

Nghị định 

39/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Nghị định về quản lý thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản. 
04/4/2017 20/5/2017 

3  

Nghị định 

40/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Nghị định về quản lý sản xuất, kinh 

doanh muối. 
05/4/2017 20/5/2017 

4  

Quyết định 

04/2017/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định quy định danh mục 

phương tiện, thiết bị phải dán nhãn 

năng lượng, áp dụng mức hiệu suất 

năng lượng tối thiểu và lộ trình thực 

hiện. 

09/3/2017 25/4/2017 

5  

Thông tư 

09/2017/TT-

BGTVT của Bộ 

Giao thông vận tải 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 96:2016/BGTVT về thiết bị 

nâng trên phương tiện thủy nội địa. 

20/3/2017 28/9/2017 

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM. 
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BẢN TIN TBT - HCM THÔNG TIN CẦN BIẾT 

 

Số 46 (Tháng 04) 

/2016) 

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY TẠI 

CHI CỤC (TỪ 16/03/2017 ĐẾN 15/04/2017) 

 

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 

1 Vữa khô trộn sẵn 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Cánh Buồm Đỏ 

Phòng 5, tầng 10, Tháp R1 Cao ốc 

Everrich, số 968, Đường 3 tháng 2, 

Phường 15, Quận 11. 

CÔNG BỐ HỢP QUY 

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

1 Công ty TNHH MTV SX Kim Minh MM 

1152/9 Nguyễn Văn Quá, Tổ 6A, 

KP2A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 

12. 

2 Công ty TNHH SX TM & DV Phú Gia Khang 
558/25 Huỳnh Tấn Phát, 3, Phường 

Tân Phú, Quận 7. 

II Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN 

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

2 Công ty TNHH SX TM Nhựa Chợ Lớn 
8H An Dương Vương, Phường 16, 

Quâṇ 8. 

3 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 
63 Lý Chính Thắng, Phường 08, 

Quận 3. 

4 Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Hồng Anh 
Lô B8, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè 

5 
Công ty TNHH MTV Thương mại Sáng tạo 

BAHAPI 

B65 Khu Nam Long, Gò Ô Môi, 

Phường Phú Thuận, Quận 7. 
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6 Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành 
21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, 

Quận Gò Vấp. 

III Thiết bị điện và điện tử - QCVN 4:2009/BKHCN 

1 Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh 
6/5 Nguyễn Văn Bứa, 4, Xã Xuân 

Thới Sơn, Huyện Hóc Môn. 

2 Công ty Cổ phần SX TM DV Lâm Hưng Phát 
D9/11A Quốc lộ 1A, Ấp 4, Xã Bình 

Chánh, Bình Chánh. 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHUC̣ 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HƠP̣ QUY  

(TỪ 16/03/2017 ĐẾN 15/04/2017) 

Stt 
Yêu cầu thông 

báo 

Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Sản phẩm, kiểu, 

loại 

Nhãn 

hiệu 

1 

Hủy bỏ hiêụ lưc̣ 

kết quả tiếp nhâṇ 

hồ sơ công bố hơp̣ 

quy từ 20/3/2017 

Hộ kinh 

doanh Cơ 

sở Tấn Lộc 

60/1 An Dương 

Vương, Phường 

16, Quận 8. 

Mũ che nửa đầu, 

không có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: 

TL 801; TL 802. 

B&B 

Tấn Lộc 

2 

Hủy bỏ hiêụ lưc̣ 

kết quả tiếp nhâṇ 

hồ sơ công bố hơp̣ 

quy từ 31/3/2017 

Công ty 

TNHH 

Công Mệnh 

520/7 Hương Lộ 

2, khu phố 2, 

phường Bình Trị 

Đông, quận 

Bình Tân. 

- Mũ che nửa đầu, 

không kính và có 

kính chắn gió không 

màu, cỡ lớn. Kiểu: 

A1. 

- Mũ che nửa đầu, 

không kính và có 

kính chắn gió không 

màu, cỡ lớn. Kiểu: 

A2. 

- Mũ che nửa đầu, 

không có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: 

6B. 

NBT 

HELMET

; MOTOR 

INDES 

HELMET 

3 

Hủy bỏ hiêụ lưc̣ 

kết quả tiếp nhâṇ 

hồ sơ công bố hơp̣ 

quy từ 03/4/2017 

Hộ kinh 

doanh Trí 

Liễu 

242/29 An 

Dương Vương, 

Phường 16, 

Quận 8. 

Mũ che nửa đầu, 

không có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: XÌ 

TRUM 1. 

TRI LIEU 

(Danh sách này được cập nhật liên tục trên website www.chicuctdc.gov.vn) 
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THÔNG BÁO TỪ WTO 

 

Tt Quốc gia Thông báo 
Ngày 

phát hành 

Haṇ 

góp ý  
Sản phẩm 

1 Hungary G/TBT/N/CHL 

/397 
12-04-2017 12-06-2017 

Điện thoại di động, máy 

móc. 

2 Hungary G/TBT/N/USA 

/1284 
12-04-2017 12-06-2017 

 

Động cơ máy móc. 

3 Hungary G/TBT/N/USA 

/1285 
12-04-2017 12-06-2017 

Sản phẩm giường ngủ cho 

trẻ sơ sinh. 

4 Hungary G/TBT/N/IND 

/58 
12-04-2017 12-06-2017 

Thông báo về Thông báo về 

Hỗ trợ Ngôn ngữ Ấn Độ 

cho Điện thoại Di động theo 

IS 16333 (Phần 3) vào Danh 

mục "Đơn đặt hàng về Hàng 

điện tử và Công nghệ 

Thông tin 2012". 

5 Hungary G/TBT/N/ZAF 

/216 
12-04-2017 12-06-2017 

Tất cả hàng hoá, bao bì 

chứa sinh vật biến đổi gen 

hoặc thành phần trong đó. 

6 Hungary G/TBT/N/ZAF 

/217 
12-04-2017 12-06-2017 

Các quy định liên quan đến 

xếp loại, đóng gói và đánh 

dấu trái cây tươi được dự 

trữ để bán tại Cộng hòa 

Nam Phi. 

7 Hungary G/TBT/N/CAN 

/503/Add.1 
12-04-2017 12-06-2017 

Các sản phẩm thuốc lá: 

Thuốc lá điếu, xì gà nhỏ, xì 

gà. 

8 Hungary G/TBT/N/USA 

/1187/Add.1 
07-04-2017 07-06-2017 Những vật liệu nguy hiểm. 
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Tt Quốc gia Thông báo 
Ngày 

phát hành 

Haṇ 

góp ý  
Sản phẩm 

9 Hungary G/TBT/N/TUR 

/87 
05-04-2017 05-06-2017 

Phụ gia thực phẩm được 

phép sử dụng trong thực 

phẩm. 

10 Hungary G/TBT/N/USA 

/1252/Add.1 
05-04-2017 05-06-2017 Thiết bị đốt gỗ. 

11 Hungary G/TBT/N/USA 

/1281 
05-04-2017 05-06-2017 

Màn hình hiển thị liên tục 

thứ cấp. 

Nguồn tin: https://tbtims.wto.org 

 

 

 

 

 

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ 

TBT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

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

Điện thoại: (+0848) 39.300.972 

         Fax: (+0848) 39.307.206 

 

 

 

Website: http://tbthcm.org.vn 

Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn 
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