
 

1. Những quy định tại nghị 

định 43/2017/NĐ-CP về 

nhãn hàng hóa. 

2. 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. 

3. Triển khai thực hiện Dự 

án năm 2017 “Nâng cao 

năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2020”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Triển khai chương trình 

hướng dẫn doanh nghiệp 

xây dựng Tiêu chuẩn cở sở, 

thiết lập hồ sơ công bố hợp 

chuẩn, hợp quy và công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với 

sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

5. Nội dung “APO đào tạo 

trực tuyến miễn phí về Công 

cụ và kỹ thuật năng suất”. 

6. Văn bản quy phạm pháp 

luật mới. 

7. Danh sách doanh nghiệp 

công bố hợp chuẩn/hợp quy 

và doanh nghiệp hủy 

bỏ/đình chỉ/khôi phục. 

8. Thông báo từ WTO. 

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

  Bản tin TBT-HCM  
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 NHỮNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA 

Ngày 14/04/2017, 

Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP về nhãn 

hàng hóa quy định nội 

dung bắt buộc trên nhãn 

hàng hóa, cách ghi nhãn 

hàng hóa lưu thông tại 

Việt Nam và hàng hóa 

nhập khẩu, cách ghi xuất 

xứ, định lượng, thông tin 

cảnh báo trên nhãn hàng 

hóa. 

Những nội dung 

bắt buộc phải thể hiện 

trên nhãn hàng hóa gồm:  

- Tên hàng hóa; 

- Xuất xứ hàng hóa; 

- Tên, địa chỉ của tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; 

- Những nội dung khác tùy vào 

tính chất loại hàng hóa. 

So với Nghị định số 89/2006/NĐ-

CP thì Nghị định số 43/2017/NĐ-CP bổ 

sung thêm một số nhóm hàng hóa bắt 

buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính 

chất của hàng hóa như: Thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe; Thực phẩm đã qua chiếu 

xạ; Thực phẩm biến đổi gen; Vi chất 

dinh dưỡng; Nguyên liệu thực phẩm; 

Thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho 

người; Thức ăn thủy sản; Chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử 

lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản; Rơmooc, sơmi rơmooc; Xe 

chở người bốn bánh có gắn động cơ; Xe 

đạp; Phụ tùng của phương tiện giao 

thông; Kính mắt; Đồng hồ; Bỉm, băng 

vệ sinh, khẩu trang, bông tẩy trang, 

bông vệ sinh tai, giấy vệ sinh; Bàn chải 

đánh răng; Khăn ướt; Máy móc, dụng 

cụ làm đẹp; Dụng cụ, vật liệu bao gói 

chứa đựng thực phẩm; Mũ bảo hiểm; 

Xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy. 

Ngoài ra Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP còn bổ sung thêm hàng 

hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả 

lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì 

trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm 

“Được sản xuất tại Việt Nam”. 

Riêng với nhãn hàng hóa, bao bì 

thương phẩm gắn nhãn hàng hóa được 

sản xuất, in ấn trước ngày 01/06/2017 

vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 

01/06/2019. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/6/2017. Nghị định số 

89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa hết hiệu 

lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành. 

  Nguồn tin: Điểm TBT-HCM. 
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 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 

Ngày 09/3/2017, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

04/2017/QĐ-TTg “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”. 

Theo đó, có 04 nhóm phương tiêṇ, thiết 

bi ̣phải dán nhañ năng lươṇg và áp dụng 

hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm:  

1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: 

Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh 

quang compact, chấn lưu điện từ và 

điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều 

hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng 

trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, 

máy thu hình, đèn LED, bình đun nước 

nóng có dự trữ.  

2. Nhóm thiết bị văn phòng và 

thương mại gồm: Máy photocopy, màn 

hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh 

thương mại, máy tính xách tay.   

3. Nhóm thiết bi ̣ công nghiêp̣ 

gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ 

điện.  

4. Nhóm phương tiện giao thông 

vận tải gồm: Xe ô tô con loại 9 chỗ trở 

xuống, xe mô tô, xe gắn máy. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/4/2017 và thay thế 

Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 

12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

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, Quyết định 

số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định 

số 51/2011/QĐ-TTg. 

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra  

– Chi cục TCĐLCL.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020” NĂM 2017 

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Ban 

Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2020” (Dự án 9) đã ban hành 

Kế hoạch số 02/KH-BĐHDA về thực 

hiện Dự án 9 năm 2017. 

Theo đó, trong năm 2017, Dự án 9 

sẽ thực hiện các nội dung chính như sau: 

Điều tra, chẩn đoán hiện trạng năng 

suất chất lượng của một số doanh nghiệp 

thuộc các lĩnh vực trọng điểm của Thành 

phố. 

Thông tin tuyên truyền, đào tạo, 

tập huấn về các hệ thống quản lý, công 

cụ năng suất, chứng nhận sản phẩm; phổ 

biến về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Đào tạo chuyên gia nòng cốt về 

năng suất chất lượng. 

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất chất lượng và đổi mới sáng tạo (áp 

dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và 

các công cụ nâng cao năng suất chất 

lượng). 

Hỗ trợ một phần kinh phí cho 

phòng thử nghiệm để thực hiện việc đào 

2 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=51/2011/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2013/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng 

phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực, ... 

Trong đó, các nội dung 3 và 4 được 

thực hiện theo hình thức xét chọn nhiệm 

vụ khoa học công nghệ theo Thông báo 

về việc mời tham gia thực hiện Chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 

2017 của Sở Khoa học và Công nghệ.  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng trân trọng kính mời các tổ chức, 

đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia các nội 

dung của Dự án “Nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

đến năm 2020”.  

Mọi chi tiết xem trên website của 

Sở Khoa học và Công nghệ: 

www.dost.hochiminhcity.gov.vn và Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 

www.chicuctdc.gov.vn. 

Nguồn tin: Phòng Phát triển năng suất 

- Chi cục TCĐLCL.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, THIẾT LẬP HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP 

CHUẨN, HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Để sản phẩm hàng hóa của doanh 

nghiệp được sản xuất, nhập khẩu và lưu 

thông trên địa bàn TPHCM đáp ứng các 

yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp 

với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá, đồng thời giúp doanh 

nghiệp hiểu rõ các quy định pháp luật liên 

quan đến hoạt động tiêu chuẩn hóa tại 

doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng triển khai Chương trình 

hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp cách thức 

xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, thiết lập hồ sơ 

công bố hợp chuẩn, hợp quy và công bố 

tiêu chuẩn áp dụng dựa trên các tiêu chuẩn 

quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài và 

kết quả thử nghiệm thực tế tại các phòng 

thử nghiệm đã đăng ký với Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Việc tham gia Chương trình giúp doanh 

nghiệp nhận biết chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa do mình sản xuất, nhập khẩu 

thông qua tiêu chuẩn công bố áp dụng, từ 

đó có hướng điều chỉnh thích hợp nhằm 

nâng cao khả năng cạnh tranh với các sản 

phẩm, hàng hóa cùng loại ngoài thị 

trường, qua đó tăng thêm uy tín của doanh 

nghiệp đối với người tiêu dùng. 

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham 

gia Chương trình hỗ trợ xây dựng tiêu 

chuẩn cơ sở, thiết lập hồ sơ công bố hợp 

chuẩn, hợp quy và công bố tiêu chuẩn áp 

dụng vui lòng liên hệ: 

Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, 

Quận 3. 

Điện thoại: (08) 39.300.972 

Fax: (08) 39.307.206 

E-mail: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn  

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM. 
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NỘI DUNG APO ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ VỀ CÔNG CỤ VÀ 

KỸ THUẬT NĂNG SUẤT  

Tổ chức 

năng suất châu Á 

(Asia Productivity 

Organization - 

APO) là cơ quan 

liên chính phủ, 

được thành lập vào 

ngày 11/05/1961 

với vai trò thúc 

đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội các nền 

kinh tế thành viên 

thông qua các hoạt 

động nâng cao 

năng suất chất 

lượng. Được phép 

của Thủ tướng 

Chính phủ, Việt 

Nam chính thức 

trở thành thành 

viên APO từ ngày 

01/01/1996. 

Để hỗ trợ 

các công cụ và kỹ 

thuật năng suất 

chất lượng cho 

Việt Nam, từ 01/4 

– 30/11/2017, Tổ chức Năng suất Châu Á 

(APO) triển khai các khóa TỰ HỌC TRỰC 

TUYẾN (Self e – learning) và khóa học 

TRỰC TRUYẾN (E – course). Trong đó, 

khóa Self e – learning là khóa APO tổ chức 

online, các học viên tự đăng ký học qua 

đường link APO cung cấp, học viên có thể tự 

học ở nhà. Sau khi hoàn thành chương trình 

và thỏa mãn điều kiển do APO đặt ra, học 

viên sẽ được cấp giấy chứng nhận điện tử. 

Khóa E – course APO sẽ tổ chức đào tạo tập 

trung tại một địa điểm của APO lựa chọn. 

Đối tượng tham gia: Chủ doanh 

nghiệp, cán bộ của các cơ quan chức năng, 

các giảng viên và chuyên gia tư vấn hỗ trợ 

cho doanh nghiệp. 

Mục tiêu: Giới thiệu về các nguyên tắc 

cơ bản của các khái niệm, nguyên tắc, công 

cụ và kỹ thuật về năng suất. 

Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh và 

với số lượng học viên không giới hạn, toàn bộ 

khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. 

Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm 

tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi 

đạt 70% yêu cầu. 

Để tham gia khóa học, học viên đăng 

ký trực tiếp với APO trên website của APO 

theo đường link http://apo-ipro.org/  

 

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch Tổ chức 

- Chi cục TCĐLCL 
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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 

54/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Dược. 

08/05/2017 01/07/2017 

2  

Quyết định 632/QĐ-

TTg của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định ban hành Danh mục 

lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo 

đảm an toàn thông tin mạng và hệ 

thống thông tin quan trọng quốc 

gia. 

10/05/2017 10/05/2017 

3  

Quyết định 

13/2017/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

Danh mục công nghệ cao được ưu 

tiên đầu tư phát triển và Danh mục 

sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển ban hành 

kèm theo Quyết định số 

66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 

năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

28/04/2017 15/06/2017 

4  

Quyết định 

1017/QĐ-BKHCN 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Quyết định về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 213/2013/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động 

của thanh tra ngành Khoa học và 

Công nghệ 

28/04/2017 28/04/2017 
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Stt 
Loại văn bản 

/ Số hiệu 
Trích yếu nội dung 

Ngày ban 

hành 

Ngày hiệu 

lực 

5  

Quyết định 925/QĐ-

BKHCN của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

26/04/2017 26/04/2017 

6  

Thông tư 

06/2017/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng 

Thông tư hướng dẫn hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng. 
25/4/2017 15/6/2017 

Nguồn tin: Điểm TBT-HCM. 

 

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

CHI CỤC (TỪ 16/04/2017 ĐẾN 15/05/2017) 
 

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 Máy bơm tĩnh tại 
Công ty TNHH Lắp ráp 

TM DV Bơm Động Lực 

5/4 Tân Thới Nhất 8, Khu phố 5, 

Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 

CÔNG BỐ HỢP QUY 

I Đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN 
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1 Công ty TNHH BGV 
Y12, Đường Hồng Lĩnh, Phường 15, 

Quận 10 

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

Quận 3 

3 Hộ kinh doanh Quyên Di 
486 Lê Quang Định, Phường 11, 

Quận Bình Thạnh 

II Thiết bị điện và điện tử - 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 

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

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HƠP̣ QUY 

(TỪ 16/04/2017 ĐẾN 15/05/2017) 

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 20/4/2017 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất 

Thương 

mại Kỹ 

thuật Á 

Châu 

38 Lương Trúc 

Đàm, phường 

Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú 

- Mũ che nửa đầu, 

có kính chắn gió, cỡ 

nhỏ. Kiểu: MT-

103KS. 

- Mũ che nửa đầu, 

không có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: 

MT-128. 

- Mũ che nửa đầu, 

không có kính chắn 

gió, cỡ trung. Kiểu: 

MT-103S. 

- Mũ che cả đầu và 

tai, có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: 

MT-111A. 

ASIA; 

AC; 

EVIC. 
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Stt 
Yêu cầu thông 

báo 

Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

Sản phẩm, kiểu, 

loại 

Nhãn 

hiệu 

2 

Hủy bỏ hiêụ lưc̣ 

kết quả tiếp nhâṇ 

hồ sơ công bố hơp̣ 

quy từ 28/4/2017 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Sản xuất 

Thương 

mại Dịch 

vụ 

NTMAX 

628/53A Hậu 

Giang, Phường 12 

Quận 6 

 

- Mũ che nửa đầu, 

có kính chắn gió, cỡ 

lớn. Kiểu: NT 101, 

NT 201, NT 301. 

- Mũ che cả đầu và 

tai, có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: 

NT 401. 

- Mũ che nửa đầu và 

tai, có kính chắn 

gió, cỡ trung. Kiểu: 

NT 501. 

 

 

3 

Hủy bỏ hiêụ lưc̣ 

kết quả tiếp nhâṇ 

hồ sơ công bố hơp̣ 

quy từ 28/4/2017 

Công ty 

TNHH 

MTV Sản 

xuất Dịch 

vụ Gia 

công Đông 

Á 

287B Ấp 7, xã 

Đông Thạnh, 

Huyện Hóc Môn 

 

- Mũ che nửa đầu, 

cỡ lớn, có kính chắn 

gió. Kiểu: DA0015, 

DA0017, DA0026, 

DA0019, DA0021. 

- Mũ che nửa đầu, 

cỡ trung, có kính 

chắn gió. Kiểu: 

DA0018. 

- Mũ che nửa đầu, 

cỡ lớn, không có 

kính chắn gió. Kiểu: 

DA0022. 

- Mũ che cả đầu và 

tai, cỡ lớn, có kính 

chắn gió. Kiểu: 

DA0025. 

- Cỡ lớn, không có 

kính. Kiểu: 

DA0016. 

 

(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 Thailand 
G/TBT/N/ 

THA/471/ 

Rev.2 

21-04-2017 21-06-2017 

Sữa và kem, không cô đặc, 

không thêm đường hoặc 

chất ngọt khác; Sữa và kem, 

cô đặc hoặc đã pha thêm 

đường hoặc chất ngọt khác; 

Các chế phẩm dùng cho trẻ 

sơ sinh đóng gói để bán lẻ. 

2 Uganda G/TBT/N/ 

UGA/649 
25-04-2017 25-06-2017 

Máy đo độ ẩm và các dụng 

cụ nổi tương tự, nhiệt kế, 

máy đo nhiệt độ kế, máy đo 

khí quyển, máy đo độ ẩm, 

máy đo nhiệt độ, hoặc bất 

kỳ sự kết hợp nào của các 

dụng cụ này; Nhiệt kế và 

máy đo pyrometrông không 

kết hợp với các dụng cụ 

khác. 

3 Uganda G/TBT/N/ 

UGA/643 
25-04-2017 25-06-2017 

Xà phòng, các chất hoạt 

tính bề mặt hữu cơ, các chế 

phẩm giặt, các chế phẩm 

bôi trơn, sáp nhân tạo, sáp 

chế biến, các chế phẩm làm 

bóng hoặc tẩy cọ, nến và 

các sản phẩm tương tự, bột 

nhão mô hình, "sáp nha 

khoa" và các chế phẩm nha 

khoa có thành phần cơ bản 

là thạch cao. 
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Tt 
Quốc gia Thông báo 

Ngày 

phát hành 

Haṇ 

góp ý  
Sản phẩm 

4 Thailand 
G/TBT/N/ 

THA/1/Rev.1/ 

Add.3 

26-04-2017 26-06-2017 
Các loại giấy, bìa các tông, 

đã hoặc chưa in. 

5 Mexico 
G/TBT/N/ 

MEX/307/Ad

d.2 

27-04-2017 27-06-2017 

Rượu cồn và rượu mạnh 

khác, bị làm biến dạng, có 

độ bền cao. 

6 
Chinese 

Taipei 

G/TBT/N/ 

TPKM/213/ 

Add.1 

27-04-2017 27-06-2017 

Máy ghi âm, máy ghi hình, 

bộ phận và phụ tùng của các 

sản phẩm đó. 

7 Uganda G/TBT/N/ 

UGA/659 
27-04-2017 27-06-2017 

Dầu mỏ và dầu thu được từ 

khoáng bitum, dầu thô. 

8 Switzerland G/TBT/N/ 

CHE/219 
11-05-2017 11-07-2017 

Thang máy và các bộ phận 

chi tiết của sản phẩm. 

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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