
 

 

1. Cảnh báo về việc sử 

dụng xúc xắc Oball một 

món đồ chơi ưa thích của 

trẻ nhỏ. 

2. Hội nghị Đối thoại và 

họp mặt doanh nghiệp 

năm 2017. 

3. Soát xét tiêu chuẩn ISO 

31000 hướng tới sự súc 

tích và rõ ràng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng làm 

việc với đoàn chuyên gia 

ITI Hoa Kỳ về nhãn hàng 

hóa. 

5. Triển khai Nghị quyết 

19/2017/NQ-CP: Đồng bộ 

sửa đổi chính sách nâng 

cao năng lực cạnh tranh.  

6. Danh sách doanh 

nghiệp công bố hợp 

chuẩn/hợp quy và doanh 

nghiệp hủy bỏ/đình 

chỉ/khôi phục. 

7. Thông báo từ WTO. 
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 CẢNH BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG XÚC XẮC OBALL 

MỘT MÓN ĐỒ CHƠI ƯA THÍCH CỦA TRẺ NHỎ 

Mới đây, 

Ủy ban an toàn 

sản phẩm 

người tiêu 

dùng Mỹ 

(CPSC) đưa ra 

lời cảnh báo về 

việc sử dụng 

xúc xắc Oball – 

một món đồ 

chơi ưa thích 

của trẻ nhỏ. 

Các chuyên gia 

cho biết, món 

đồ chơi Oball 

này có thể vỡ 

ra khi trẻ đang 

chơi, điều đó 

có thể làm cho 

trẻ bị ngạt thở. 

Cho đến nay, 

công ty Kids II 

đã nhận được 

42 báo cáo về việc xúc xắc bị vỡ và một 

số trẻ đã nuốt phải mảnh vỡ. 

Lệnh thu hồi ảnh hưởng đến những 

sản phẩm xúc xắc có màu xanh dương, 

hồng, xanh lá cây và da cam với số mô 

hình 81031 được in ở mặt trong của xúc 

xắc. Theo CPSC, xúc xắc với mã ngày 

T0486, T1456, T2316, T2856 và T3065 

cũng bị thu hồi. Ba con số đầu tiên đại 

diện cho các ngày trong năm, và chữ số 

cuối cùng đại diện cho năm sản xuất.  

Những xúc xắc đã được bán ở 

Target, Walgreens, Walmart và các nhà 

bán lẻ khác trên toàn quốc đồng thời cũng 

được bán trực tuyến tại Amazon.com, 

Babyhaven.com, Diapers.com, 

ToysRUs.com, Walgreens.com từ tháng 

1/2016 đến tháng 2/2017. CPSC cảnh báo 

người tiêu dùng cách ly xúc xắc ra khỏi 

tầm với của trẻ và liên hệ với công ty để 

được bồi thường. 

Xúc xắc là món đồ chơi thân thuộc 

với trẻ em, với mẫu mã và màu sắc đa 

dạng cũng như nguồn gốc sản xuất khác 

nhau. Các bậc phụ huynh nên lựa chọn 

những sản phẩm được làm bằng chất liệu 

an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc 

có thể xảy ra. 

Theo thông tin từ trang web 

http://vietq.vn/can-trong-voi-do-choi-xuc-

xac-khong-an-toan-cho-tre-d116528.html 

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra  

– Chi cục TCĐLCL. 
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 HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VÀ HỌP MẶT DOANH NGHIỆP NĂM 2017 

 Ngày 17/02/2017, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham dự hội 

nghị “Đối thoại và họp mặt doanh nghiệp 

năm 2017” do Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp tổ chức tại 332 Quang Trung, phường 

10, quận Gò Vấp.      

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn 

Trí Dũng - Phó Bí thư thường trực quận ủy 

quận Gò Vấp; Bà Trần Thị Thanh Nhàn - 

Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận 

quận ủy; Bà Vũ Thị Nga - Ủy viên thường 

vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam quận Gò Vấp; Bà Nguyễn Thị Thu 

Hà - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận Gò Vấp; Ông Nguyễn 

Hữu Nghĩa - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch 

quận; Ông Trần Văn Tịnh - Quận ủy viên, 

Phó Chủ tịch quận; Ông Nguyễn Văn 

Thiệu - Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận 

Gò Vấp; các đại biểu đại diện cho các Sở 

ban ngành; các doanh nghiệp, các chuyên 

gia; các phóng viên, báo, đài. 

Nội dung Hội nghị bao gồm các 

phần: 

1. Tổ chức hoạt động đổi mới sáng 

tạo cho doanh nghiệp. Ông Huỳnh Kim 

Tước – Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm 

Năng lượng, Giám đốc điều hành của Sài 

gòn Innovation Hub thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Dự án xúc tiến chuyển giao công 

nghệ sinh thái Phần Lan – Việt Nam. 
Ông Phạm Thế Hưng – Viện trưởng Viện 

Nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.  

3. Trao đổi thảo luận giữa doanh 

nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. 

Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh các 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như: 

chương trình hỗ trợ bao gồm những nội 

dung gì, doanh nghiệp muốn nhận được hỗ 

trợ thì sẽ liên hệ với đơn vị nào… 
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4. Phát biểu kết thúc Hội nghị. Bà 

Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên thường vụ, 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân 

quận Gò Vấp.  

Năm 2016, bên cạnh những thuận 

lợi, tình hình kinh tế - xã hội của Thành 

phố nói chung và của quận Gò Vấp nói 

riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, 

thách thức. Với sự chỉ đạo, điều hành linh 

hoạt của lãnh đạo quận, sự đồng hành của 

hệ thống chính trị, sự chung sức của các 

tầng lớp nhân dân và đóng góp của cộng 

đồng doanh nghiệp, quận Gò Vấp chúng ta 

đã vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản 

các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó thu 

ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh trên 18 

%, tỷ lệ thất nghiệp đạt dưới 2,24%. Đây là 

những con số thể hiện sự đóng góp to lớn 

của cộng đồng doanh nghiệp quận Gò Vấp. 

Thay mặt lãnh đạo Quận ủy – Hội đồng 

nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam quận, tôi ghi nhận 

và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp 

của cộng đồng doanh nghiệp quận Gò Vấp 

trong phát triển kinh tế - xã hội của quận 

năm 2016 vừa qua. 

Trong năm 2017, quận tiếp tục thực 

hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc 

biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời 

tiếp tục tổ chức Hội nghị đối thoại giữa 

lãnh đạo quận, các phòng, ban chức năng 

của quận với các doanh nghiệp, tổ chức các 

Hội chợ thương mại nhằm tạo cơ hội để 

các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm, thương hiệu của đơn vị, mở rộng hệ 

thống kênh phân phối, tạo mối liên kết chặt 

chẽ giữa nhà sản xuất – nhà phân phối – 

đại lý bán lẻ, kích cầu tiêu dùng nội địa. 

Nguồn tin: Phòng Phát triển năng suất 

 – Chi cục TCĐLCL. 

 

SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN ISO 31000 

HƯỚNG TỚI SỰ SÚC TÍCH VÀ RÕ RÀNG 

ISO 31000:2009 về quản lý rủi ro 

hướng tới các đối tượng sử dụng là những 

người tạo dựng và bảo vệ các giá trị trong 

một tổ chức thông qua quản lý rủi ro, đưa 

ra các quyết định, đề ra và đạt lấy các mục 

tiêu và cải thiện hiệu quả làm việc. Việc 

soát xét mới đây của tiêu chuẩn hướng tới 

đơn giản hóa hoạt động quản lý rủi ro. 

 Công tác soát xét tiêu chuẩn ISO 

31000:2009 về Quản lý rủi ro - Nguyên tắc 

và chỉ dẫn đã tiến thêm một bước xa hơn 

tới khâu dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế. Bản 

dự thảo Tiêu chuẩn hiện đã sẵn sàng để 

góp ý công khai. Điều này có nghĩa là gì? 

Kể từ khâu Dự thảo của Ủy ban (tháng 

03/2015), quy trình soát xét tiêu chuẩn đã 

có nét gì mới? 

 Công tác soát xét được tiến hành với 

mục tiêu làm rõ và đơn giản hóa mọi thứ. 

Theo đó, sự cần thiết của quản lý rủi ro 

được điễn đạt bằng một ngôn ngữ đơn 

giản, theo một cách nhất quán và dễ hiểu 

với người sử dụng. 

 Tiêu chuẩn đưa ra các chỉ dẫn về lợi 

ích và giá trị của việc quản lý rủi ro một 

cách hiệu quả, từ đó giúp các tổ chức hiểu 

rõ hơn và có thể giải quyết được những bất 

trắc gặp phải trong quá trình đạt lấy mục 

tiêu đề ra. 

 Nhiệm vụ quan trọng là cân bằng 

giữa việc đưa ra những chỉ dẫn đủ chi tiết 
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và viết nguyên một cuốn sách giáo khoa. 

Với yêu cầu đó, phần nội dung tiêu chuẩn 

đã được thu lại trong các khải niệm cơ bản 

để tăng cường tính ngắn gọn, rõ ràng, nhất 

quán và dễ đọc của tài liệu trong khi vẫn 

đảm bảo khả năng áp dụng rộng rãi. 

 Điều này không đồng nghĩa với việc 

lược bỏ đi một số ý nghĩa đặc thù hoặc biệt 

ngữ chuyên ngành. Ngược lại, một khía 

cạnh quan trọng của việc soát xét là hướng 

tới cung cấp các thông tin chi tiết và chính 

xác hơn. 

 Để giảm bớt tính phức tạp của ISO 

31000, các thuật ngữ được đề cập đến 

trong tiêu chuẩn được giới hạn lại trong 

những khái niệm thiết yếu nhất; một số 

thuật ngữ khác được đưa sang Chỉ dẫn ISO 

73 về Quản lý rủi ro - Từ vựng. Chỉ dẫn 

ISO 73 này cung cấp các thuật ngữ về quản 

lý rủi ro và được sử dụng cùng với ISO 

31000. 

 Tiêu chuẩn cung cấp cơ sở tạo dựng 

sự tin cậy giữa các chuyên gia và những 

người sử dụng trực tiếp, mỗi đối tượng đều 

phải đối mặt với những khó khăn khác 

nhau liên quan đến rủi ro nhưng cần hiểu 

và trao đổi với các bên liên quan khác. Do 

vậy, điều khoản quy định về xây dựng một 

khung làm việc về quản lý rủi ro, có chứa 

các chỉ dẫn liên quan áp dụng cho từng đối 

tượng sử dụng, đã được bổ sung thêm các 

khái niệm và ví dụ đặc trưng cho các quốc 

gia và nền nông nghiệp. 

 Jasson Brown - Chủ tịch ban kỹ 

thuật ISO/TC 262 về Quản lý rủi ro, đơn vị 

chịu trách nhiệm xây dựng Tiêu chuẩn ISO 

31000, cho biết: “Thông điệp mà chúng tôi 

muốn gửi đến những người đọc bản dự 

thảo này đó là cẩn thận đánh giá xem bản 

dự thảo này có khả năng cung cấp các chỉ 

dẫn cần thiết trong khi vẫn đảm bảo tính 

liên quan đối với tất cả các tổ chức ớ các 

quốc gia hay không? Rất cần lưu ý rằng 

đây không phải một bản dự thảo Tiêu 

chuẩn Hoa kỳ hay Tiêu chuẩn Châu Âu, 

không phải tiêu chuẩn dịch vụ tài chính 

hay dịch vụ công mà là một Tiêu chuẩn 

Quốc tế chung.” 

 Rất nhiều ngôn ngữ phức tạp đã bị 

loại bỏ, do vậy nội dung Tiêu chuẩn sẽ gọn 

gàng và dễ hiểu hơn. Bản dự thảo mới có 

phần ngắn hơn, tuy nhiên nó cũng rõ ràng, 

nhất quán và dễ đọc hơn. Nó cùng bao gồm 

một số cải tiến quan trọng như tầm quan 

trọng của yếu tố con người và văn hóa đối 

với việc đạt được các mục tiêu của tổ chức 

và nhấn mạnh vào sự cần thiết gắn liền 

hoạt động quản lý rủi ro vào quy trình đưa 

ra quyết định. Vì vậy mới nói, thông điệp 

tổng thể của ISO 31000 vẫn không có gì 

thay đổi - tích hợp công tác quản lý rủi ro 

vào một hệ thống quản lý chiến lược và 

hoạt động. 

 Bước tiếp theo của quy trình đó là 

hoàn thành công tác soát xét để tiến tới 

khâu Dự thảo cuối cùng (FDIS). Phiên bản 

mới của ISO 31000 dự kiến ban hành vào 

cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. 

Nguồn tin: Biên dịch theo ISO 

và www.tcvn.gov.vn.
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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÀM VIỆC VỚI 

ĐOÀN CHUYÊN GIA ITI HOA KỲ VỀ NHÃN HÀNG HÓA  

Chiều ngày 22/02/2017 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Tổng cục) 

đã có buổi làm việc với đoàn 

chuyên gia của Ủy ban Công 

nghiệp và Công nghệ Thông 

tin Hoa Kỳ (ITI) về nội dung 

dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định số 89/2006/NĐ-

CP ngày 30 tháng 08 năm 

2006 của Chính phủ về Nhãn 

hàng hóa (viết tắt là Nghị 

định 89/2006/NĐ-CP). 

Tham dự buổi làm việc 

có Phó Tổng cục trưởng Hà 

Minh Hiệp và đại diện Vụ 

đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy, Cục 

Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và 

Vụ Hợp tác Quốc tế. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã cởi mở 

và thẳng thắn trao đổi về những vấn đề 

còn vướng mắc liên quan đến các quy định 

trong Nghị định như vấn đề đối với thông 

tin trên nhãn phụ của một số sản phẩm 

hàng hóa đặc thù, sự cần thiết của thông 

tin về xưởng sản xuất,... Các trao đổi này 

thực sự mang lại lợi ích cho cả hai bên: 

Giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc cho phía 

doanh nghiệp và là những ý kiến đóng góp 

hữu ích cho phía Tổng cục trong quá trình 

kiện toàn hệ thống quy định. 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP được 

ban hành ngày 30 tháng 08 năm 2006. Tuy 

nhiên, các căn cứ pháp lý làm cơ sở xây 

dựng Nghị định này đến nay đã hết hiệu 

lực và được thay thế bởi những văn bản 

mới có hiệu lực cao hơn. Hơn thế nữa, sau 

10 năm thực hiện, các quy định tại Nghị 

định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa đã 

bộc lộ những bất cập, gây khó khăn cho 

các đơn vị quản lý cũng như doanh nghiệp 

trong quá trình chấp hành pháp luật. Xuất 

phát từ những thực tế đó, Chính phủ đã 

giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện 

nhiệm vụ: “Sửa đổi, bổ sung Nghị định 

89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của 

Chính phủ về Nhãn hàng hóa”. Việc sửa 

đổi Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn 

hàng hóa hướng đến mục tiêu đảm bảo 

tính phù hợp với tình hình phát triển kinh 

tế, xã hội, đảm bảo tính hợp hiến, hợp 

pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ 

thống pháp luật, tránh mâu thuẫn, chồng 

chéo trong quản lý và thực thi các quy 

định về nhãn hàng hóa, phù hợp với các 

quy định của các Hiệp định TBT, TPP… 

Nguồn tin: 
http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/tin

-chi-tiet-tong-cuc-tcdlcl-lam-viec-voi-

doan-chuyen-gia-iti-hoa-ky-ve-nhan-

hang-hoa-8554222f.aspx  
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TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19/2017/NQ-CP: ĐỒNG BỘ SỬA ĐỔI 

CHÍNH SÁCH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 

19/2017/NQ-CP về cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia diễn ra ngày 10 tháng 3 năm 

2017, một trong những vấn đề được Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đặt ra 

cho các Bộ, ngành và địa phương đó là sự 

vào cuộc một cách đồng bộ để tìm lời giải 

cho bài toán “thoát bẫy trung bình và tăng 

trưởng GDP bình quân của Việt Nam phải 

đạt 8% mỗi năm” và việc đầu tiên đó là 

phải sửa đổi chính sách. 

Theo Phó Thủ tướng, năm 2017 là 

năm thứ 4 liên tiếp Chính phủ ra Nghị 

Quyết về cải cách môi trường kinh doanh, 

điều đó cho thấy quyết tâm cao của Chính 

phủ, người đứng đầu Chính phủ. Về tinh 

thần cải cách thể chế kinh tế, Phó Thủ 

tướng cho rằng: "Khi sửa đổi chính sách 

không nên đặt vấn đề đi tuần tự từ Luật, 

đến Nghị định, Thông tư và các chính sách 

cụ thể. Lỗi ở đâu phải sửa ngay ở đó, điều 

này sẽ hạn chế việc ỷ lại vào các quy định 

pháp luật, cản trở doanh nghiệp và tiến 

trình đổi mới, cải cách". 

Đề cập đến Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố 

hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật được ban hành năm 

2012, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tháo gỡ 

ngay để thuận lợi hóa cho doanh nghiệp. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

thời gian qua đã thực hiện rất quyết liệt 

Nghị quyết 19 của Chính phủ. Hiện nay 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ. 

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng 

đã thực hiện rất nhiều các công việc như 

phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực rà soát danh mục sản phẩm, hàng hóa 

nhóm 2 của các Bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công 

nghệ) cho biết, Tổng cục đã lấy ý kiến góp 

ý các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và 63 

tỉnh, thành phố và đã ghi nhận được ý kiến 

của 50 đơn vị và đã nghiên cứu, tiếp thu ý 

kiến, chỉnh sửa lại dự thảo Thông tư này. 

Dự kiến phương hướng tháo gỡ vướng 

mắc tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

sẽ được ban hành trong tháng 3 năm 2017. 

Trước tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ 

điều chỉnh một số quy định như giảm thời 

gian thực hiện tiếp nhận hồ sơ; giảm thành 

phần hồ sơ phải nộp. Căn cứ trên cơ sở 

mức độ rủi ro của hàng hóa và nhu cầu 

quản lý, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ 

xác định và lựa chọn biện pháp quản lý 

thích hợp như công bố hợp quy dựa trên 

cơ sở kết quả chứng nhận của tổ chức 

chứng nhận hay tự công bố phù hợp quy 

chuẩn. Với việc sửa đổi theo hướng này sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 

nhưng vẫn đảm bảo việc quản lý của cơ 

quan quản lý nhà nước. 

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử: 

http://vietq.vn/trien-khai-nghi-quyet-19-

dong-bo-sua-doi-chinh-sach-nham-thao-

go-vuong-mac-cho-dn-d116863.html 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY TẠI 

CHI CỤC (TỪ 16/02/2017 ĐẾN 15/03/2017) 
 

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 

1 Dây cáp điện 
Công ty TNHH Dây cáp 

điện Vĩnh Thịnh 

6/5, Đường Nguyễn Văn Bứa, 4, 

Xuân Thới Sơn, Hóc Môn. 

2 Giàn giáo thép 
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Phước Thành 

21, Đường Đường số 24 KDC Him 

Lam, Bình Hưng, Bình Chánh. 

CÔNG BỐ HỢP QUY 

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

1 Công ty TNHH Phát triển Sản xuất Đức Huy 

Số A6/177 Trần Đại Nghĩa, Khu phố 

Ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình 

Chánh. 

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

1 Công ty TNHH SX TM Gifty 
47 Tứ Hải, Phường 06, Quận Tân 

Bình. 

2 Hộ kinh doanh Đức Thiện 
233/11-13, Hậu Giang, Phường 05, 

Quận 6. 

3 Công ty TNHH MTV TM XD Hoàng Thu 
236/61, An Dương Vương, Phường 

16, Quận 8. 

4 Hộ kinh doanh Hòa Phú 
555/1, Kinh Dương Vương, Khu phố 

5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân. 

5 Công ty TNHH TM KT C.B.L 

Số 861 Lũy Bán Bích, Phường Tân 

Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí 

Minh. 
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6 Công ty TNHH MTV SX TM Nga Emti 
Số 106 44 Trương Đình Hội, Phường 

16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh. 

7 Công ty cổ phần SX & TM Nam Hoa 
121, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, 

Quận Bình Thạnh. 

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

1 Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thành Công 
11/4, Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện 

Bình Chánh. 

2 Cơ sở Ngọc Nguyên 
41, Chấn Hưng, Phường 06, Quận Tân 

Bình. 

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

Sơn, Hóc Môn. 

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

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HƠP̣ QUY  

(TỪ 16/02/2017 ĐẾN 15/03/2017) 

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 16/02/2017 

Công ty 

TNHH 

Lưới Thép 

Hàn Song 

Hợp Lực 

Lô số 3 Đường 

Tân Tạo Khu 

công nghiệp Tân 

Tạo, Phường 

Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân. 

Dây thép vuốt nguội 

dùng sản xuất lưới 

thép hàn. 
/ 

2 

Hủy bỏ hiêụ lưc̣ 

kết quả tiếp nhâṇ 

hồ sơ công bố hơp̣ 

quy từ 20/02/2017 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Đầu tư Sản 

xuất 

Thương 

mại Nhựa 

Trường 

Thịnh 

666/76/10 Lê 

Trọng Tấn, 

Phường Bình 

Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân. 

- Mũ che nửa đầu, 

có kính chắn gió, cỡ 

nhỏ. Kiểu: T8001; 

- Mũ che nửa đầu, 

có kính chắn gió, cỡ 

lớn. Kiểu: T8002, 

T8003; 

- Mũ che nửa đầu, 

không có kính chắn 

gió, cỡ lớn. Kiểu: 

T8004, T8005, 

T8006. 

T&T 

Trường 

Thịnh 

(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 Tanzania 
G/TBT/N/ 

TZA/75 
27-02-2017 27-05-2017 

Mỡ, dầu động vật hoặc thực 

vật và các sản phẩm phân 

tách; Chuẩn bị chất béo dễ 

ăn được; Sáp động vật hoặc 

thực vật. 

2 Brazil 
G/TBT/N/B

RA/708 
28-02-2017 28-05-2017 Nước dùng cho dược phẩm. 

3 Thailand 
G/TBT/N/TH

A/ 443/Add.1 
06-03-2017 06-06-2017 

Đèn điện dây tóc hoặc đèn 

phóng điện, bao gồm các 

đơn vị đèn chùm kín và đèn 

tia cực tím hoặc đèn hồng 

ngoại; Đèn hồ quang. 

4 
United 

States of 

America 

G/TBT/N/US

A/ 539/Rev.1 
07-03-2017 07-06-2017 

Nệm; Các sản phẩm bằng 

giường ngủ và đồ trang trí 

tương tự (ví dụ: nệm, chăn, 

chăn gối, đệm, nệm và gối) 

có lò xo hoặc nhồi hoặc 

được trang bị nội thất bằng 

bất kỳ vật liệu hoặc cao su 

tế bào hoặc plastic, đã hoặc 

chưa được bảo hiểm. 

5 
United 

States of 

America 

G/TBT/N/USA

/ 1116/Add.5 
08-03-2017 08-06-2017 Đồ hộp và đồ uống. 

6 New 

Zealand 

G/TBT/N/N

ZL/77 
08-03-2017 08-06-2017 

Các sản phẩm chăm sóc cá 

nhân có chứa vi khuẩn đã 

được rửa sạch, ví dụ như cọ 

cơ thể, chất tẩy rửa mặt và 

thuốc đánh răng.  

9 



 

 

BẢN TIN TBT - HCM THÔNG TIN CẦN BIẾT 

 

Số 45 (Tháng 03) 

/2016) 

 

 

Tt Quốc gia Thông báo 
Ngày phát 

hành 
Haṇ góp ý  Sản phẩm 

7 Switzerland 
G/TBT/N/C

HE/216 
09-03-2017 09-06-2017 

Thiết bị viễn thông, thiết bị 

vô tuyến điện và thiết bị đầu 

cuối viễn thông. 

8 Hungary 
G/TBT/N/H

UN/33 
10-03-2017 10-06-2017 

Sản phẩm chữa cháy, thiết 

bị, máy móc, thiết bị dễ 

cháy, dễ nổ. 

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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