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HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG 
CHÍNH THỨC ĐƯỢC KÝ KẾT

Sáng 4/2, tại thành phố  Auckland, New 
Zealand, Bộ trưởng Thương mại và Kinh tế 
của 12 nước thành viên tham gia Hiệp định 
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã 
chính thức đặt bút ký vào văn bản này, đánh 
dấu việc các nước chính thức hoàn tất toàn bộ 
quá trình đàm phán để có thể bắt đầu thủ tục 
phê chuẩn tại mỗi nước. 
 Tham gia ký kết Hiệp định TPP bao 
gồm 12 Bộ trưởng và trưởng đoàn đàm phán 
của 12 quốc gia thành viên TPP là: Canada, 
Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Peru, Singapore, Australia, Mỹ, Nhật 
Bản và Việt Nam. Bộ trưởng Công thương Vũ 
Huy Hoàng đại điện cho Việt Nam tham gia lễ 
ký TPP. Theo thống nhất của các  nước thành 
viên TPP, ngay sau lễ ký kết, Hiệp định sẽ 

được trình Quốc hội các nước phê chuẩn theo 
đúng quy định của pháp luật, Sau lễ ký này, 
mỗi nước có thời gian 2 năm để thực hiện các 
quy trình nội bộ, hoàn tất thủ tục phê chuẩn tại 
Quốc hội để TPP có hiệu lực. 

Hiệp định TPP được coi là hình mẫu 
cho hợp tác kinh tế khu vực trong những năm 
đầu của thế kỷ 21, quy tụ các quốc gia đang 
nắm giữ 40% GDP toàn cầu. Tham gia TPP sẽ 
giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu 
vực cũng như trên thị trường quốc tế, giúp 
Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa 
quan hệ quốc tế với mục tiêu chính là xóa bỏ 
các loại rào cản hàng hóa, dịch vụ xuất nhập 
khẩu giữa các nước thành viên. Ngoài ra, TPP 
sẽ còn thống nhất nhiều luật lệ, quy tắc chung 
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giữa các nước này, như sở hữu trí tuệ, chất 
lượng thực phẩm, hay an toàn lao động… 
  Hiệp định bao gồm 30 chương và đề 
cập đến không chỉ các lĩnh vực truyền thông 
như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn cả các 
vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận 
lợi cho dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp 
nhà nước. Một khi có hiệu lực, TPP sẽ trở 
thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu 
dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn 
cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới. 

Việc tham gia TPP sẽ mở ra nhiều cơ 
hội cho Việt Nam, đặc biệt là các ngành dệt 
may, da giày và đồ gỗ, tạo cú hích để thúc 
đẩy xuất khẩu. Hàng hóa Việt Nam sẽ được 
tiếp cận nhiều hơn với thị trường các nước 
thành viên TPP, đồng thời đầu tư từ các nước 
TPP vào Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy 
mạnh.  

 
Nguồn tin : TBT - HCM 

 

XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT NGÀNH DỆT MAY 

 

 

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật ngành Dệt may tăng tính cạnh tranh, minh bạch
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Nhằm thực hiện Đề án “Thực thi Hiệp 
định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai 
đoạn 2011-2015”, từ tháng 01/2014 đến 
tháng 12/2015, nhóm nghiên cứu của Viện 
Dệt may (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) do 
TS. Nguyễn Văn Thông làm chủ nhiệm đã 
tiến hành thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ cấp Bộ: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 
ngành Dệt may, đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
người tiêu dùng trong nước. 

 Hiện nay, ở nước ta, ngành công 
nghiệp dệt may có vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế quốc dân, không chỉ phục vụ cho 
nhu cầu ngày càng cao, phong phú và đa 
dạng của con người, mà còn giải quyết việc 
làm cho xã hội, đóng góp nhiều cho ngân 
sách quốc gia. Trong xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế, tự do hóa thương  mại giữa các nước 
là điều tất yếu. Thực thi các hiệp định thương 
mại, hàng rào thuế quan, hạn ngạch giảm dần 
và tiến tới xóa bỏ, việc lưu thông hàng hóa 
trở nên dễ dàng hơn. Do vậy, để đảm bảo nền 
sản xuất trong nước và bảo vệ người tiêu 
dùng, hệ thống các hàng rào kỹ thuật được 
các quốc gia sử dụng phổ biến. Trong khi, 
các sản phẩm dệt may của Việt Nam phải vất 
vả đáp ứng các điều kiện khắt khe của các thị 
trường nhập khẩu thì nhiều sản phẩm dệt 
may của các nước cũng được nhập khẩu vào, 
cạnh tranh với sản phẩm dệt may Việt nam 
ngay tại thị trường trong nước.  

 Trước thực trạng đó, từ tháng 5/2011, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án 
“Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại giai đoạn 2011-2015”. Trong đó 
có nội dung: Xây dựng và áp dụng cơ chế 
kiểm soát chất lượng từ xa nhằm ngăn chặn 
sự thâm nhập và lưu thông trên thị trường 
các hàng hóa nhập khẩu không phù hợp tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm 
an toàn, vệ sinh và không rõ nguồn gốc, xuất 
xứ… Bộ Công Thương được giao chủ trì 
phối hợp với các Bộ, ngành Dệt may đã đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong 

nước, mà còn bảo vệ ngành Dệt may nước 
nhà. 

 Theo đó, nhóm đã tiến hành nghiên 
cứu xây dựng 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
ngành Dệt may, đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
người tiêu dùng trong nước gồm: Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về tên xơ dệt và nhãn thành 
phần xơ dệt cho sản phẩm dệt may, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ghi nhãn hướng 
dẫn sử dụng cho sản phẩm may mặc. 

 Cụ thể, xây dựng được Dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhãn thành phần 
xơ dệt đối với sản phẩm dệt  may; Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhãn hướng 
dẫn sử dụng đối với sản phẩm dệt may. Cùng 
với đó là các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: 
Vật liệu dệt – ghi nhãn hướng dẫn sử dụng 
đối với sản phẩm dệt may; vật liệu dệt – 
hướng dẫn thiết lập hoặc xác nhận nội dung 
hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm dệt may. 

 Với nhiệm vụ này, lần đầu tiên xây 
dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về ghi nhãn thành phần xơ dệt cho sản 
phẩm dệt may; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về ghi nhãn hướng dẫn sử dụng cho sản 
phẩm may mặc áp dụng đối với các tổ chức, 
cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán 
lẻ sản phẩm dệt may tại Việt Nam, các cơ 
quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá  
nhân khác có liên quan đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ người tiêu dùng trong nước. 

 Việc xây dựng các Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia ngành Dệt may giúp tăng tính 
cạnh tranh, minh bạch, tạo điều kiện phát 
triển bền vững cho ngành Dệt may Việt 
Nam; cung cấp công cụ pháp lý, các chuẩn 
mực để phục vụ công tác quản lý và thực thi 
ghi nhãn hàng thị trường hàng dệt may tại 
Việt Nam phù hợp với điều kiện trong nước 
và hài hòa với các quy định quốc tế, nhằm 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Nguồn tin : Báo Công thương điện tử
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CÔNG VĂN SỐ 2437/TĐC-ĐL NGÀY 09/12/2015 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN 
BỔ SUNG THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT-BKHCN 

Ngày 09/12/2015, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành 
công văn số 2437/TĐC-ĐL về việc hướng 
dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 
21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về đo 
lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn 
(HĐGS), trong đó hướng dẫn một số nội 
dung cụ thể như sau: 
1. Về việc sử dụng dấu định lượng trên 
nhãn HĐGS nhóm 1. 

Cơ sở sản xuất HĐGS nhóm 1 đáp 
ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 
21/2014/TT-BKHCN có thể thực hiện tự 
đánh giá hoặc đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng địa phương (nơi cơ sở 
thực hiện sản xuất HĐGS) đánh giá kỹ thuật 
đo lường đối với lượng của HĐGS do mình 
sản xuất để thực hiện chứng nhận (tự 
nguyện) đủ điều kiện sử dụng dấu định 
lượng. 

Sau đó, cơ sở được sử dụng hồ sơ 
đánh giá kỹ thuật đo lường, giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng này để 
thực hiện việc công bố theo quy định. 
2. Về yêu cầu kích thước tối thiểu của chữ 
và số thể hiện lượng của HĐGS trên nhãn 
hàng hóa. 

Đối với HĐGS nói chung, kích thước 
tối thiểu của chữ và số thể hiện lượng của 
HĐGS phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu 
quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 
21/2014/TT-BKHCN. 

Riêng trường hợp thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 
đóng gói sẵn, chiều cao chữ không được thấp 
hơn 1,2 mm; đối với trường hợp một mặt của 
bao gói dùng để ghi nhãn (không tính phần 
biên giáp mí) nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao 
chữ không thấp hơn 0,9 mm. 

Quý bạn đọc xem chi tiết nội dung 
công văn số 2437/TĐC-ĐL tại địa chỉ 
Website: www.chicuctdc.gov.vn 
Nguồn tin: Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng  

– Chi cục TCĐLCL. 
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HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẦN, ĐO LƯỜNG, 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TẾT BÍNH THÂN NĂM 2016

Tháng 01/2016, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã xây dựng kế hoạch 
và tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức 
năng triển khai kiểm tra nhà nước về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa đối với các lĩnh vực: xăng dầu, đồ chơi 
trẻ em, hàng đóng gói sẵn trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm 
chống gian lận về đo lường, chất lượng, nhãn 
hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; đảm bảo đo lường, chất lượng, an 
toàn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 
Bính Thân 2016. 

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Nguồn tin: Phòng kiểm tra – Chi cục TCĐLCL 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ 

Từ ngày 01/01/2016, tất cả loại thiết 
bị điện và điện tử trong phụ lục của QCVN 
9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về tương thích điện từ đối với thiết bị 
điện và điện tử gia dụng và các mục đích 
tương tự phải được chứng nhận hợp quy, 
công bố hợp quy. 

Vậy tương thích điện từ là gì? Tại sao 
các thiết bị điện và điện tử cần phải kiểm 
soát chất lượng liên quan đến tương thích 
điện từ? 

Tương thích điện từ được hiểu là khả 
năng hoạt động thỏa đáng của thiết bị hoặc 
hệ thống trong môi trường điện từ và không 
tạo ra nhiễu điện từ làm ảnh hưởng đến hoạt 
động đúng của thiết bị khác trong môi trường 
đó. Nếu không kiểm soát ngưỡng bức xạ 
điện từ của các thiết bị điện thì trong quá 
trình vận hành, các thiết bị điện này gây ra 
nhiễu xạ điện từ làm cho các thiết bị điện gần 

kề hoạt động không chính xác và mất ổn 
định. Đặc biệt đối với các phương tiện đo 
của ngành y tế như máy đo điện tim, máy đo 
huyết áp chỉ thị điện tử làm ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe người bệnh. 

Vì vậy, loại bỏ nguy cơ gây nhiễu 
điện từ là điều cần thiết. Các thiết bị đã được 
kiểm soát về bức xạ điện từ sẽ không gây 
ảnh hưởng đến các hoạt động của thiết bị 
khác. 

Nguồn tin: Phòng Kiểm tra 
– Chi cục TCĐLCL.
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ BẾ GIẢNG 
“CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA TƯ VẤN 

NĂNG SUẤT CÁC NƯỚC VÙNG SÔNG MÊKONG”

Ngày 29/01/2016, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã tham dự Lễ bế giảng 
“Chương trình đào tạo giảng viên chuyên 
gia tư vấn năng suất các nước vùng sông 
Mêkong” do Viện Năng suất Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung 
tâm Năng suất Nhật Bản tổ chức. 

Tham dự lễ bế giảng có ông Kazuteru 
Kuroda (Head of Global Management Center) 
đại điện Trung tâm Năng suất Nhật Bản, Ông 
Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Năng 
suất Việt Nam, các báo đài và các học viên 
đến từ các nước. 

Chương trình này thu hút sự tham gia 
của 30 học viên đến từ Lào, Myanmar, 
Campuchia và Việt Nam. Các học viên phải 
trải qua giai đoạn đào tạo 9 tháng trong 2 học 
kỳ để trở thành giảng viên bậc thầy (master 

trainers) về chuyên gia tư vấn năng suất ở 
quốc gia của mình. Sáu chuyên gia đến từ 
Nhật Bản trực tiếp đứng lớp và giám sát 
chương trình đào tạo từ xa, cung cấp cho các 
học viên những kiến thức, quy trình, phương 
pháp, công cụ tư vấn quản lý và năng suất, 
đặc biệt là kỹ thuật áp dụng tư vấn cho doanh 
nghiệp thông qua 4 tuần thực hành tại 8 
doanh nghiệp lớn khu vực Đông Nam Bộ và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã 
trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 11 học 
viên đến từ Myanmar, Lào và Campuchia, 
đồng thời cho 19 chuyên gia của Việt Nam. 
Các chuyên gia này sẽ tham gia vào các hoạt 
động đào tạo Chuyên gia năng suất tại các 
quốc gia, vùng miền kể từ năm 2016. 

Nguồn tin: Phòng Phát triển Năng suất 
 –  Chi cục TCĐLCL 

BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban 
hành Quyết định số 1702/QĐ-TĐC về việc 
ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt 
Nam.  

- Thời gian áp dụng: Ngày 11/12/2015 

-   Phạm vi áp dụng: Chi cục TCĐLCL, 
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL các tỉnh, 
Thành phố và các tổ chức kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm các phương tiện chuẩn đo 
lường.  
 

Nguồn tin: Phòng Đo lường 
– Trung tâm KTĐLCL TPHCM 

STT Tên gọi Ký hiệu, số hiệu Ghi chú 

1 Thước vạch chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 283 : 2015 Ban hành mới 

2 Cân phân tích – Quy trình  hiệu chuẩn ĐLVN 284 : 2015 Ban hành mới 

3 Quả cân chuẩn cấp chính xác E1 và  E2  – 
Quy trình hiệu chuẩn 

ĐLVN 285 : 2015 Ban hành mới 

4 Quả cân cấp chính xác F1 , F2 và M1 – Quy 
trình hiệu chuẩn  

ĐLVN 286 : 2015 Ban hành mới 
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MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02 NĂM 2016 

Stt Số ký hiệu 
văn bản 

Ngày ban 
hành 

Cơ quan 
ban hành  

Trích yếu nội dung Ngày hiệu 
lực 

1 84/2015/QH13 25/06/2015 Quốc hội Luật An toàn, vệ sinh lao động  01/07/2016 

2 86/2015/QH13 19/11/2015 Quốc hội Luật An toàn thông tin mạng  01/07/2016 

3 62/2015/TT-
BTNMT 16/12/2015 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Quy định về Giải thưởng Môi 
trường Việt Nam . 01/02/2016 

4 33/2015/TT-
BGTVT 24/7/2015 

Bộ Giao 
thông vận 

tải 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí thải mức 4 đối với xe ô tô 
sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

mới.  

01/02/2016 

5 63/2015/TT-
BGTVT 05/11/2015 

Bộ Giao 
thông vận 

tải 

Quy định về kiểm tra chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường phương tiện giao 
thông đường sắt. 

01/02/2016 

6 60/2015/TT-
BTNMT 15/12/2015 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Quy định về kỹ thuật điều tra, 
đánh giá đất đai.  01/02/2016 

7 19/2015/TT-
BTTTT 21/7/2015 

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
IPv6 đối với thiết bị nút. 01/02/2016 

8 53/2015/TT-
BCT 30/12/2015 Bộ Công 

thương 

Quy định chi tiết việc đăng ký 
danh mục hàng nhập khẩu, tạm 

nhập - tái xuất của nhà thầu 
nước ngoài trong lĩnh vực xây 

dựng tại Việt Nam. 

12/02/2016 

9 79/2015/TT-
BTNMT 31/12/2015 

Bộ Tài 
nguyên và 
Môi trường 

Quy định kỹ thuật và định mức 
kinh tế - kỹ thuật công tác đo 
địa chấn phản xạ 2D trên đất 
liền cho các trạm địa chấn từ 

180 kênh đến 750 kênh.    

15/02/2016 
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10 
51/2015/TT-
BNNPTNT 30/12/2015 

Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Quy định về yêu cầu kỹ thuật 
và kiểm tra an toàn kỹ thuật 
máy thủy đã qua sử dụng lắp 

đặt trên tàu cá.  

15/02/2016 

11 52/2015/TT-
BYT 21/12/2015 Bộ Y tế 

Quy định việc kiểm tra nhà 
nước về an toàn thực phẩm đối 
với thực phẩm nhập khẩu và hồ 
sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đối với thực phẩm xuất khẩu 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Y tế. 

23/02/2016 

12 36/2015/TT-
BTTTT 23/12/2015 

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị ADSL2 và 

ADSL2+”. 
01/07/2016 

13 
37/2015/TT-

BTTTT 
 

24/12/2015 

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị truyền dẫn 
dữ liệu tốc độ trung bình dải 
tần 5,8 GHz ứng dụng trong 
lĩnh vực giao thông vận tải”. 

01/07/2016 

14 
39/2015/TT-

BTTTT 
 

25/12/2015 

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tương thích điện tử 

đối với thiết bị trung kế vô 
tuyến mặt đất (TETRA)”. 

01/07/2016 

15 82/2015/TT-
BGTVT 30/12/2015 

Bộ Giao 
thông vận 

tải 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về động cơ sử dụng 

cho xe mô tô, xe gắn máy điện 
và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ắc quy sử dụng cho xe mô 
tô, xe gắn máy điện. 

01/07/2016 

16 23/2015/TT-
BKHCN 13/11/2015 

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ 

Quy định việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 

nghệ đã qua sử dụng. 
01/07/2016 

 

Nguồn tin: www.thuvienphapluat.vn 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/ HỢP QUY 
TẠI CHI CỤC (TỪ 19/12/2015 ĐẾN 15/02/2016) 

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

CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 

1 Gạch bê tông tự chèn M200. 
Doanh nghiệp tư nhân 
Ngọc Anh 

170 Quốc lộ 1K, P. Linh 
Xuân, Q. Thủ Đức 

2 

Vữa xi măng khô trộn sẵn không 
co/ Vữa xây dựng/ Vữa cho bê tông 
nhẹ/ Vữa, keo chít mạch và dán 
gạch. 

Cty TNHH Hóa chất 
Xây dựng vữa Á Châu 

33/1 Lý Văn Phức, P. Tân 
Định, Q.1 

3 
Gối cầu cao su cốt bản thép bộ phận 
đàn hồi. 

Cty Cổ phần Cơ khí Cao 
su Kiên Kiệt 

Số 5 đường TL 54, KP2, 
P. Thạnh Lộc, Q. 12 

CÔNG BỐ HỢP QUY 

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

1 
Cty TNHH MTV Đầu tư SX TM Nhựa 
Trường Thịnh 

666/76/10 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, 
Q. Bình Tân 

2 Cty TNHH SX TM Hoa Hải Thanh 
128/2 Trương Phước Phan, P. Bình Trị Đông, 
Q. Bình Tân 

3 Hộ kinh doanh Như Ý 
56 ĐHT31, Tổ 8, KP5, P. Tân Hưng Thuận, 
Q.12 

4 Cty TNHH SX TM & DV Lâm An 
D1/8A Đoàn Nguyễn Tuấn, Xã Qui Đức, 
Huyện Bình Chánh 

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

1 Cty TNHH TM KT C.B.L 138/25 Trương Công Định, P. 14, Q. Tân Bình 

2 Cty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long 63 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3 

3 Cty TNHH Chăm sóc Trẻ em Việt 390/2 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp 

4 DNTN Nhựa Chợ Lớn 8H An Dương Vương, P.16, Q.8 
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5 Cty TNHH XNK Quảng cáo Quốc Hưng 51A Giải Phóng, P.4, Q. Tân Bình 

6 Hộ kinh doanh Trịnh Quý Anh 220 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6 

7 Cty TNHH TM SX Đồ chơi Đồng Sanh 
23 đường số 2, KDC Nam Long, P. An Lạc, 
Q. Bình Tân 

8 Cty Cổ phần Nhôm - Nhựa Kim Hằng Số 1 Ba Tơ, P.7, Q.8 

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

1 
Chi nhánh Cty Cổ phần Nhôm - Nhựa Kim 
Hằng 

171 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8 

2 Cty TNHH SX TM Điện cơ BIFAN 1B Nguyễn Sĩ Cố, P.15, Q.8 

3 Cty TNHH SX TM XNK Ỷ Thiên 
97/1095Q Dương Quảng Hàm, P. 17, Q. Gò 
Vấp 

4 Cty TNHH MTV SX TM DV Trần Phát 
346A Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, 
Q.Bình Tân 

IV Thép làm cốt bê tông - QCVN 7:2011/BKHCN  

1 Cty TNHH Lưới thép hàn Song Hợp Lực 
Lô số 3 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo 
A, Q. Bình Tân 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ/ KHÔI PHỤC 
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

(Từ 19/12/2015 Đến 15/02/2016) 

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 

24/12/2015. 

Cty TNHH 
CAMRY 

40 đường số 18D, 
KP10, P.Bình 

Hưng Hòa A, Q. 
Bình Tân 

- Loại mũ che nửa 
đầu,  có hoặc không 
có kính chắn gió, cỡ 
lớn. Kiểu: C5. 

CAMRY 

2 

Đình chỉ hiệu lực 
kết quả tiếp 

nhận hồ sơ công 
bố hợp quy từ 

30/12/2015. 

Cty TNHH 
TM DV SX 
Thiên Thịnh 

Phát 

46/65 Minh 
Phụng, P.5, Q.6 

- 12 kiểu loại Nồi áp 
suất điện có chức 
năng nấu cơm và 3 
kiểu loại Ấm đun 
nước điện. 

 
OSAKA; 

EUPA 
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3 

Đình chỉ hiệu lực 
kết quả tiếp 

nhận hồ sơ công 
bố hợp quy từ 

03/02/2016. 

Cty TNHH 
SX TM DV 
Nhân Anh 

285/70 CMT8, 
P.12, Q.10 

- 20 kiểu loại Đồ 
chơi trẻ em theo phụ 
lục kèm theo Thông 
báo tiếp nhận hồ sơ 
công bố. 

 

4 

Đình chỉ hiệu lực 
kết quả tiếp 

nhận hồ sơ công 
bố hợp quy từ 

02/02/2016. 

Cty TNHH 
Công Mệnh 

520/7 Hương Lộ 
2, Khu lộ 2, P. 
Bình Trị Đông, 

Q. Bình Tân 

- Loại mũ che nửa 
đầu,  không có kính 
chắn gió, cỡ lớn. 
Kiểu: S4, EB. 

Motor Indes 
Helmet; 

NBT 
Helmet 

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

THÔNG BÁO TỪ WTO 

TT Quốc gia Thông báo Ngày phát 
hành Hạn góp ý  Sản phẩm 

Tải nội dung 
thông báo 

1  Korea G/TBT/N/K
OR/625 02/02/2016 02/04/2016 Phương tiện 

đường sắt  

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnkor625 

2  Korea G/TBT/N/K
OR/627 15/02/2016 15/04/2016 Dược phẩm 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnkor627 

3  Bahrain G/TBT/N/B
HR/430 02/02/2016 02/04/2016 Xi măng trắng 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnbhr430 

4  Đài 
Loan 

G/TBT/N/T
PKM/227 04/02/2016 04/04/2016 Các sản phẩm 

từ Sôcôla 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtntpkm227 

5  Chile G/TBT/N/C
HL/343 05/02/2016 05/04/2016 

Sản phẩm 
nông nghiệp 
hữu cơ 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnchl343 

6  Chile G/TBT/N/C
HL/344 05/02/2016 05/04/2016 

Sản phẩm 
nông nghiệp 
hữu cơ 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnchl344 

7  Canada G/TBT/N/C
AN/475 05/02/2016 14/04/2016 Hạt giống 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtncan475 
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TT Quốc gia Thông báo Ngày phát 
hành Hạn góp ý  Sản phẩm 

Tải nội dung 
thông báo 

8  Canada G/TBT/N/C
AN/476 05/02/2016 19/04/2016 Thông tin liên 

lạc 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtncan476 

9  Canada G/TBT/N/C
AN/477 05/02/2016 21/04/2016 Thông tin liên 

lạc 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtncan477 

10  Canada G/TBT/N/C
AN/478 05/02/2016 19/04/2016 

Thông tin liên 
lạc 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtncan478 

11  Canada G/TBT/N/C
AN/479 05/02/2016 21/04/2016 

Thông tin liên 
lạc 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtncan479 

12  Canada G/TBT/N/C
AN/480 05/02/2016 21/04/2016 Thông tin liên 

lạc 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtncan480 

 

13  EU G/TBT/N/E
U/348 05/02/2016 05/04/2016 

Sản phẩm 
năng lượng 
thuộc phạm 
vi áp dụng 
của Chỉ thị 
ghi nhãn 
năng lượng 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtneu348 

14  EU G/TBT/N/E
U/350 11/02/2016 11/04/2016 Hỗn hợp các 

chất độc hại 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtneu350 

15  EU G/TBT/N/E
U/351 12/02/2016 12/04/2016 Sản phẩm 

thực phẩm 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtneu351 

16  EU G/TBT/N/E
U/352 12/02/2016 12/04/2016 Sản phẩm 

thực phẩm 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtneu352 

17  EU G/TBT/N/E
U/353 12/02/2016 12/04/2016 Mỹ phẩm 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtneu353 

18  Israel G/TBT/N/I
SR/854 09/02/2016 09/04/2016 

Thiết bị giữ 
trẻ em trên xe 
mô tô 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr854 
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TT Quốc gia Thông báo Ngày phát 
hành Hạn góp ý  Sản phẩm 

Tải nội dung 
thông báo 

19  Israel G/TBT/N/I
SR/857 09/02/2016 09/04/2016 Thảm dệt 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr857 

20  Israel G/TBT/N/I
SR/858 09/02/2016 09/04/2016 Điện cực để 

hàn 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr858 

21  Israel G/TBT/N/I
SR/859 09/02/2016 09/04/2016 

Thiết bị điện 
cầm tay cho 
xe mô tô 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr859 

22  Israel G/TBT/N/I
SR/860 09/02/2016 09/04/2016 

Các thiết bị 
kết nối cho 
mạch điện áp 
thấp 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr860 

23  Israel G/TBT/N/I
SR/861 10/02/2016 10/04/2016 

Sản phẩm 
dùng để chăm 
sóc trẻ em 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr861 

24  Israel G/TBT/N/I
SR/862 10/02/2016 10/04/2016 Hệ thống xử 

lý nước uống 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnisr862 

25  Indonesia 
G/TBT/N/I
DN/103 10/02/2016 10/04/2016 

Sản phẩm 
công nghệ 
thông tin 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnidn103 

26  India G/TBT/N/I
ND/53 15/02/2016 15/04/2016 Sản phẩm 

thực phẩm 

http://thongbao.tbt.go
v.vn:8001/?q=en/con
tent/gtbtnind53 

Nguồn tin: TBT – Việt Nam. 
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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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