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Từ ngày 11 tháng 7 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành 
viên thứ 150 của Tổ chức WTO và bắt đầu thực hiện các cam kết 
gia nhập của mình, bao gồm việc mở cửa thị trường, giảm dần các 

hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế quan, trong đó công tác tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì hoạt động tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng luôn gắn với hoạt động thương mại và đóng 
vai trò là công cụ thúc đẩy hoạt động thương mại, tiếp cận thị trường và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.
 Nhằm hỗ trợ các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh hiểu rõ hơn về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sổ 
tay “Hướng dẫn quận, huyện về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” đã tổng 
hợp các thông tin cần thiết có liên quan như: Các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan, hướng dẫn công bố sản phẩm hàng hóa, hướng dẫn ghi nhãn 
hàng hóa và các hình thức xử phạt. Hy vọng cuốn Sổ tay này sẽ cung cấp 
thêm nhiều thông tin hữu ích, giúp các đơn vị hiểu và nắm rõ hơn về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của 
Việt Nam nói chung.

LỜI NÓI ĐẦU
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Cơ sở pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng về cơ bản đã 
được xây dựng và đang được tiếp tục hoàn thiện phù hợp với yêu cầu 
quản lý kinh tế, xã hội trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới của nước 
ta hiện nay. 

Trong đó, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa là hoạt 
động không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp mà còn là một trong 
những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp 
được lưu thông trên thị trường. Cuốn Sổ tay này sẽ hướng dẫn cụ thể về 
hoạt động công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa đến các sở, ban ngành, 
quận, huyện được hiểu rõ hơn.

Ngoài ra, cách thức ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm lưu 
thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng sẽ được hướng 
dẫn cụ thể cũng như các Nghị định xử phạt có liên quan để quận, huyện 
có thể tham khảo và phần nào nắm bắt được những thông tin cần thiết cho 
lĩnh vực mình quan tâm.

GIỚI THIỆU
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CHƯƠNG I: 

TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÓ LIÊN QUAN
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Quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá 
nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, giải 
thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà 

nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 
quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Luật số 05/2007/QH12
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

TÓM TẮT NỘI DUNG

1. LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
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TIÊU CHUẨN

DO MỘT TỔ CHỨC 
CÔNG BỐ DƯỚI DẠNG 

VĂN BẢN

Quy định về đặc tính kỹ thuật 
và yêu cầu quản lý dùng làm 
chuẩn để phân loại, đánh giá 
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, 
quá trình, môi trường và các 
đối tượng khác trong hoạt động 
kinh tế, xã hội nhằm nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của các 
đối tượng này. 

DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 
CÓ THẨM QUYỀN 

BAN HÀNH DƯỚI DẠNG 
VĂN BẢN

Quy định về mức giới hạn của 
đặc tính kỹ thuật và yêu cầu 
quản lý mà sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ, quá trình, môi 
trường và các đối tượng khác 
trong hoạt động kinh tế, xã 
hội phải tuân thủ để bảo đảm 
an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con 
người; bảo vệ động vật, thực 
vật, môi trường; bảo vệ lợi ích 
và an ninh quốc gia, quyền lợi 
của người tiêu dùng và các yêu 
cầu thiết yếu khác. 

QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT

TỰ NGUYỆN 
ÁP DỤNG

BẮT BUỘC
ÁP DỤNG
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LOẠI TIÊU CHUẨN, HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, KÝ HIỆU

Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

TCVN

TCCSTIÊU CHUẨN
CƠ SỞ

TIÊU CHUẨN
 QUỐC GIA

Loại 
tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn 
cơ bản

Tiêu chuẩn 
thuật ngữ

Tiêu chuẩn 
yêu cầu 
kỹ thuật

Tiêu chuẩn 
phương pháp 

thử

Tiêu chuẩn 
ghi nhãn, bao 

gói, vận chuyển 
và bảo quản
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LOẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬT, HỆ THỐNG 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT, KÝ HIỆU

Hệ thống quy chuẩn và ký hiệu quy chuẩn của Việt Nam bao gồm:

QCVN

QCĐP
QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT 

ĐỊA PHƯƠNG

QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT 
QUỐC GIA

Loại 
Quy chuẩn 

kỹ thuật

Quy chuẩn 
kỹ thuật 
chung

Quy chuẩn 
kỹ thuật 
an toàn

Quy chuẩn 
kỹ thuật 

môi trường

Quy chuẩn 
kỹ thuật 

quá trình

Quy chuẩn
 kỹ thuật
 dịch vụ
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ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT

- Đối với chứng nhận hợp chuẩn:

- Đối với chứng nhận hợp quy:

Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký quy định 
về hình dạng, kết cấu, cách thể hiện và sử dụng.

Dấu hợp quy có hình dạng, kích thước theo quy định.
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Hình dạng dấu hợp quy:

Quy định kích thước cơ bản để thiết kế dấu hợp quy: 

H = 1,5 a
h = 0,5 H
C = 7,5 H
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CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY

Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp 
chuẩn, hợp quy với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp chuẩn, 
hợp quy).

Bước
1

+ Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy có thể do tổ chức 
chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá 
nhân công bố hợp chuẩn, hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

+ Việc đánh giá hợp chuẩn, hợp quy được thực hiện 
theo phương thức đánh giá sự phù hợp do tổ chức chứng nhận 
hợp chuẩn, hợp quy hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn 
lựa chọn, hợp quy được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng.

ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
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Đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng và công bố hợp quy tại 
cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan 
chuyên ngành).

Bước
2

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh 
giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải 
được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền chỉ định.

+ Kết quả đánh giá hợp chuẩn, hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá 
nhân công bố hợp chuẩn, hợp quy.
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QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

TỔ CHỨC,
CÁ NHÂNNGHĨA VỤ

Bảo đảm sự phù hợp của 
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, 
quá trình, môi trường với tiêu 
chuẩn dùng để chứng nhận 
hợp chuẩn.

Thể hiện đúng các thông 
tin đã ghi trong giấy chứng 
nhận hợp chuẩn trên sản 
phẩm, hàng hoá, bao gói của 
sản phẩm, hàng hóa, trong 
tài liệu về đối tượng đã được 
chứng nhận hợp chuẩn.

Thông báo cho tổ chức 
chứng nhận sự phù hợp khi 
có sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn 
dùng để chứng nhận hợp 
chuẩn.

Trả chi phí cho việc chứng 
nhận hợp chuẩn.

Lựa chọn tổ chức chứng 
nhận sự phù hợp.

Được cấp giấy chứng nhận 
hợp chuẩn cho sản phẩm, 
hàng hoá, dịch vụ, quá trình, 
môi trường đã được chứng 
nhận hợp chuẩn.

Sử dụng dấu hợp chuẩn 
trên sản phẩm, hàng hoá, bao 
gói của sản phẩm, hàng hoá, 
trong tài liệu về sản phẩm, 
hàng hoá đã được chứng nhận 
hợp chuẩn.

Khiếu nại về kết quả chứng 
nhận hợp chuẩn, vi phạm của 
tổ chức chứng nhận sự phù 
hợp đối với hợp đồng chứng 
nhận hợp chuẩn.

QUYỀN 

TỔ CHỨC CÁ NHÂN
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NGHĨA VỤ

Bảo đảm sự phù hợp của 
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, 
quá trình, môi trường với quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thể hiện đúng các thông 
tin đã ghi trong giấy chứng 
nhận hợp quy, bản công bố 
hợp quy trên sản phẩm, hàng 
hoá, bao gói của sản phẩm, 
hàng hoá, trong tài liệu về đối 
tượng đã được chứng nhận 
hợp quy, công bố hợp quy.

Cung cấp tài liệu chứng 
minh việc bảo đảm sự phù 
hợp của sản phẩm, hàng hoá, 
dịch vụ, quá trình, môi trường 
với quy chuẩn kỹ thuật tương 
ứng.

Tạm dừng việc cung cấp 
sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, 
quá trình không phù hợp với 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 
theo quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

Lựa chọn tổ chức chứng 
nhận sự phù hợp đã được chỉ 
định theo quy định tại khoản 3 
Điều 47 của Luật này.

Được cấp giấy chứng nhận 
hợp quy cho sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ, quá trình, môi 
trường đã được chứng nhận 
hợp quy.

Sử dụng dấu hợp quy trên 
sản phẩm, hàng hoá, bao gói 
của sản phẩm, hàng hoá, trong 
tài liệu về sản phẩm, hàng hoá 
đã được chứng nhận hợp quy, 
công bố hợp quy.

Khiếu nại về kết quả chứng 
nhận hợp quy, vi phạm của tổ 
chức chứng nhận sự phù hợp 
đối với hợp đồng chứng nhận 
hợp quy.

QUYỀN 

TỔ CHỨC CÁ NHÂN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN HỢP QUY
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KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG 
LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN VÀ LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ thực hiện 
nhiệm vụ thống nhất 
quản lý nhà nước về hoạt 
động trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn và lĩnh vực quy 
chuẩn kỹ thuật.

Thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn và 
lĩnh vực quy chuẩn kỹ 
thuật trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình.

Bộ, 
Cơ quan ngang Bộ

Cơ quan thuộc Chính phủ 
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Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh

 Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

Quy chuẩn Kỹ thuật Thành phố Hồ 
Chí Minh.

Thanh tra kiểm tra chuyên ngành 
về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn 
kỹ thuật, xử lý vi phạm.

Giải quyết khiếu nại tố cáo về tiêu 
chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban 
ngành  liên quan giúp Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về hoạt động 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh 
vực quy chuẩn kỹ thuật tại địa 
phương.

Giúp Sở Khoa học và Công nghệ 
thực hiện quản lý nhà nước về hoạt 
động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và 
lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tại địa 
phương.
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Quy định về hoạt động đo lường; Quyền và nghĩa vụ 
của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo 
lường tại Việt Nam.

Luật số 04/2011/QH13
Nghị định số 86/2012/NĐ-CP

TÓM TẮT NỘI DUNG

2. LUẬT ĐO LƯỜNG
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Đo lường 
Việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo.

Phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

Hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của 
phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của 
phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên 
nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua.

Phương tiện đo 

Kiểm định 

Hiệu chuẩn

Thử nghiệm

Hàng đóng gói sẵn theo định lượng

TÓM TẮT NỘI DUNG

Hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của 
chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng 
cần đo lường.
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Hàng đóng gói sẵn theo định lượng

PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHƯƠNG TIỆN 
ĐO NHÓM 1

PHƯƠNG TIỆN 
ĐO NHÓM 2

Sử dụng trong nghiên cứu khoa 
học, điều khiển, điều chỉnh quy 
trình công nghệ, kiểm soát chất 
lượng trong sản xuất hoặc các 
mục đích khác không thuộc 
danh mục phương tiện đo 
nhóm 2, được kiểm soát theo 
yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ 
chức, cá nhân công bố.

Sử dụng để định lượng hàng 
hóa, dịch vụ trong mua bán, 
thanh toán, bảo đảm an toàn, 
bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo 
vệ môi trường, trong thanh tra, 
kiểm tra, giám định tư pháp và 
trong các hoạt động công vụ 
khác thuộc Danh mục phương 
tiện đo nhóm 2 phải được kiểm 
soát theo yêu cầu kỹ thuật đo 
lường do cơ quan quản lý nhà 
nước về đo lường có thẩm 
quyền quy định áp dụng.
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PHÉP ĐO

PHÉP ĐO 
NHÓM 1

PHÉP ĐO 
NHÓM  2

Thực hiện trong nghiên cứu 
khoa học, điều khiển, điều 
chỉnh quy trình công nghệ, 
kiểm soát chất lượng trong sản 
xuất hoặc các mục đích khác 
không quy định tại Khoản 2 
Điều này, được kiểm soát theo 
yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ 
chức, cá nhân công bố.

Để định lượng hàng hóa, dịch 
vụ trong mua bán, thanh toán, 
bảo đảm an toàn, bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng, bảo vệ môi 
trường, phục vụ hoạt động 
thanh tra, kiểm tra, giám định 
tư pháp và các hoạt động công 
vụ khác phải được kiểm soát 
theo yêu cầu kỹ thuật đo lường 
do cơ quan quản lý nhà nước 
về đo lường có thẩm quyền quy 
định.
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HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

HÀNG ĐÓNG 
GÓI SẴN 
NHÓM 1

HÀNG ĐÓNG 
GÓI SẴN 
NHÓM 2

Hàng đóng gói sẵn không thuộc 
Danh mục hàng đóng gói sẵn 
nhóm 2.

Kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật 
đo lường do tổ chức, cá nhân 
công bố.

Hàng đóng gói sẵn có số lượng 
lớn lưu thông trên thị trường 
hoặc có giá trị lớn, có khả năng 
gây tranh chấp, khiếu kiện về 
đo lường giữa các bên trong 
mua bán, thanh toán, gây ảnh 
hưởng lớn đến sức khỏe, môi 
trường. 

Kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật 
đo lường do cơ quan quản lý 
nhà nước về đo lường có thẩm 
quyền quy định.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục hàng đóng 
gói sẵn nhóm 2.
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TỔ CHỨC,
CÁ NHÂNNGHĨA VỤ

Bảo đảm các điều kiện 
bảo quản, sử dụng phương 
tiện đo theo quy định của 
nhà sản xuất, yêu cầu kỹ 
thuật đo lường của cơ quan 
nhà nước về đo lường có 
thẩm quyền.

Thực hiện việc kiểm định 
định kỳ, kiểm định sau sửa 
chữa đối với phương tiện đo 
trong quá trình sử dụng.

Tuân thủ yêu cầu về 
trình độ nghiệp vụ, chuyên 
môn, kinh nghiệm nghề 
nghiệp đối với người sử 
dụng phương tiện đo khi 
thực hiện phép đo nhóm 
theo quy định.

Bảo đảm điều kiện theo 
quy định để người có quyền 
và nghĩa vụ liên quan giám 
sát, kiểm tra việc thực hiện 
phép đo, phương pháp đo, 
phương tiện đo, lượng hàng 
hóa.

Yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh 
doanh phương tiện đo, chuẩn 
đo lường cung cấp thông tin, 
tài liệu về đặc tính kỹ thuật đo 
lường, điều kiện vận chuyển, 
lưu giữ, bảo quản, sử dụng 
phương tiện đo, chuẩn đo 
lường.

Lựa chọn tổ chức kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường 
phù hợp để thực hiện biện pháp 
kiểm soát về đo lường đối với 
phương tiện đo, yêu cầu về đo 
lường đối với chuẩn đo lường.

Khiếu nại kết quả kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; 
khởi kiện hành vi vi phạm hợp 
đồng của tổ chức kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm.

Khiếu nại, khởi kiện hành vi 
hành chính, quyết định hành 
chính của cá nhân, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.

QUYỀN 

TỔ CHỨC CÁ NHÂN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG 
PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG
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QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, 
KINH DOANH HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN

TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN

NGHĨA VỤ

Thông tin trung thực về lượng của 
hàng đóng gói sẵn.

Phải thể hiện dấu định lượng trên 
nhãn hàng hóa của hàng đóng gói sẵn 
nhóm 2 theo quy định.

Bảo đảm lượng của hàng đóng 
gói sẵn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo 
lường theo quy định.

Thông báo với khách hàng, người 
tiêu dùng điều kiện phải thực hiện 
khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử 
dụng hàng đóng gói sẵn.

Công bố dấu định 
lượng trên nhãn hàng 
hóa của hàng đóng gói 
sẵn nhóm 1.

Khiếu nại, khởi 
kiện hành vi hành 
chính, quyết định hành 
chính của cá nhân, cơ 
quan nhà nước.

QUYỀN 

TỔ CHỨC
CÁ NHÂN
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TỔ CHỨC,
CÁ NHÂNNGHĨA VỤ

Lựa chọn tổ chức kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo 
lường phù hợp để thực hiện 
biện pháp kiểm soát về đo 
lường đối với phương tiện đo, 
yêu cầu về đo lường đối với 
chuẩn đo lường.

Khiếu nại kết quả kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; khởi kiện hành vi vi 
phạm hợp đồng đã giao kết 
với tổ chức kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường.

Khiếu nại, khởi kiện hành 
vi hành chính, quyết định 
hành chính của cá nhân, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện biện pháp kiểm 
soát về đo lường đối với 
phương tiện đo, yêu cầu về đo 
lường đối với chuẩn đo lường 
theo quy định của Luật này 
trước khi đưa phương tiện đo, 
chuẩn đo lường vào sử dụng.

Thông tin trung thực về 
các đặc tính kỹ thuật đo lường 
của phương tiện đo, chuẩn đo 
lường.

Hướng dẫn khách hàng, 
người sử dụng về điều 
kiện phải thực hiện khi vận 
chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử 
dụng phương tiện đo, chuẩn 
đo lường.

Thực hiện kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường theo 
yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.

QUYỀN 
TỔ CHỨC CÁ NHÂN

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, 
KINH DOANH PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG



Đ
O

 LƯ
Ờ

N
G

27

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ thực hiện 
quản lý nhà nước về đo 
lường trong phạm vi cả 
nước.

Thực hiện việc quản lý 
nhà nước về đo lường 
trong phạm vi Thành 
phố Hồ Chí Minh theo 
phân cấp của Chính phủ.

Bộ, 
Cơ quan ngang Bộ

Cơ quan thuộc Chính phủ 

Bộ Khoa học và Công nghệ
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Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

Thanh tra khoa học và 
công nghệ, Hải quan, 
Công an, Quản lý thị 
trường và cơ quan, 

tổ chức khác

Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

Kiểm tra thường xuyên theo kế 
hoạch hoặc đột xuất đối với hoạt 
động kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn 
đo lường.
Kiểm tra đột xuất đối với phép đo, 
phương tiện đo, chuẩn đo lường, 
lượng của hàng đóng gói sẵn khi 
có yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền hoặc khi phát hiện có hành 
vi vi phạm.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình chịu 
trách nhiệm phối hợp với các 
cơ quan thực hiện kiểm tra nhà 
nước về đo lường.

Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ 
chức có liên quan thực hiện kiểm 
tra trong phạm vi địa phương.
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Quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá 
nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, giải 
thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà 
nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 
quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Luật số 05/2007/QH12
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP

TÓM TẮT NỘI DUNG

3. LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
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SẢN PHẨM, HÀNG 
HÓA NHÓM 1

Sản phẩm, hàng hóa không có 
khả năng gây mất an toàn. 

Là sản phẩm, hàng hóa trong 
điều kiện vận chuyển, lưu 
giữ, bảo quản, sử dụng hợp 
lý và đúng mục đích, không 
gây hại cho người, động vật, 
thực vật, tài sản, môi trường.

Sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn.

 Được xác định dựa trên một 
hoặc những yếu tố sau:
- Bản chất hóa học, vật lý, 
sinh học;
- Kết cấu, nguyên lý hoạt 
động;
- Quá trình vận chuyển, lưu 
giữ, bảo quản, sử dụng.

SẢN PHẨM, HÀNG 
HÓA NHÓM 2
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NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

NHÓM 1

NHÓM 2

Quản lý chất lượng trên cơ sở 
tiêu chuẩn do người sản xuất 
công bố áp dụng.

Quản lý chất lượng trên cơ sở 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 
do cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền ban hành và tiêu 
chuẩn do người sản xuất công 
bố áp dụng.

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn 
công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây 
mất an toàn, sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sau:
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QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

 Tuân thủ các điều kiện 
bảo đảm chất lượng đối với 
sản phẩm trước khi đưa ra 
thị trường.

Thể hiện các thông tin 
về chất lượng trên nhãn 
hàng hóa, bao bì, trong tài 
liệu kèm theo hàng hóa 
theo quy định của pháp luật 
về nhãn hàng hóa.

Thông tin trung thực về 
chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa.

Cảnh báo về khả năng 
gây mất an toàn của sản 
phẩm và cách phòng ngừa 
cho người bán hàng và 
người tiêu dùng.

Quyết định và công bố 
mức chất lượng sản phẩm 
do mình sản xuất, cung 
cấp.

Quyết định các biện 
pháp kiểm soát nội bộ để 
bảo đảm chất lượng sản 
phẩm.

Lựa chọn tổ chức 
đánh giá sự phù hợp để 
thử nghiệm, kiểm định, 
giám định, chứng nhận 
chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.

Sử dụng dấu hợp chuẩn, 
dấu hợp quy và các dấu 
hiệu khác cho sản phẩm 
theo quy định của pháp 
luật.

NHÀ SẢN XUẤT

NGHĨA VỤ QUYỀN 
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NGHĨA VỤ

Tuân thủ các điều kiện 
bảo đảm chất lượng.

Chịu trách nhiệm về chất 
lượng và ghi nhãn hàng hóa 
theo quy định của pháp luật.

Thông tin trung thực về 
chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa.

Cảnh báo về khả năng 
gây mất an toàn của hàng 
hóa và cách phòng ngừa cho 
người bán hàng và người 
tiêu dùng.

Quyết định lựa chọn mức 
chất lượng của hàng hóa.

Yêu cầu người xuất khẩu 
cung cấp hàng hóa đúng 
chất lượng.

 Lựa chọn tổ chức giám 
định để giám định chất 
lượng hàng hóa.

Sử dụng dấu hợp chuẩn, 
dấu hợp quy và các dấu hiệu 
khác cho hàng hóa nhập 
khẩu theo quy định.

QUYỀN 

NHÀ NHẬP KHẨU

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
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Tuân thủ các điều kiện bảo 
đảm chất lượng đối với hàng 
hóa lưu thông trên thị trường.

Kiểm tra nguồn gốc hàng 
hóa, nhãn hàng hóa, dấu hợp 
chuẩn, dấu hợp quy, các tài 
liệu liên quan đến chất lượng 
hàng hóa.

Thông tin trung thực về 
chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa.

Áp dụng các biện pháp để 
duy trì chất lượng hàng hóa 
trong vận chuyển, lưu giữ, bảo 
quản.

Quyết định cách thức kiểm 
tra chất lượng hàng hóa.

Lựa chọn tổ chức đánh giá 
sự phù hợp để thử nghiệm, 
giám định hàng hóa.

Quyết định các biện pháp 
kiểm soát nội bộ để duy trì 
chất lượng hàng hóa.

NGƯỜI BÁN HÀNG

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

NGHĨA VỤ QUYỀN 
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

-  Công bố tiêu chuẩn áp dụng:

Tất cả sản phẩm, hàng hóa, kể cả sản phẩm, hàng hóa thuộc danh 
mục Quy chuẩn kỹ thuật phải được người sản xuất, người nhập khẩu thực 
hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng trước khi đưa ra thị trường. 

Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, 
thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các 
phương tiện sau:

-  Công bố sự phù hợp:

1. Người sản xuất thông báo sản phẩm của mình phù hợp với tiêu 
chuẩn (sau đây gọi là công bố hợp chuẩn) hoặc với quy chuẩn kỹ thuật 
(sau đây gọi là công bố hợp quy).

2. Việc công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu 
cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
ban hành.

Tài liệu kèm theoBao bì hàng hóa Nhãn hàng hoá
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KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Giúp Chính phủ thống nhất quản 
lý nhà nước về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, hoạt động đánh 
giá sự phù hợp trong phạm vi cả 
nước.

Quản lý nhà nước về chất lượng 
sản phẩm trong sản xuất, xuất 
khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên 
thị trường đối với sản phẩm, hàng 
hóa thuộc lĩnh vực được phân 
công.

CÁC BỘ NGÀNH 
KHÁC

Thực hiện quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa theo 
lĩnh vực được phân công và phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 
trong việc xây dựng, tổ chức triển 
khai kiểm tra theo kế hoạch kiểm 
tra liên ngành về chất lượng đối với 
sản phẩm, hàng hóa chịu sự kiểm 
tra của nhiều bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực hằng năm, xử lý vi phạm 
theo thẩm quyền.

Thực hiện việc quản lý nhà nước 
về chất lượng sản phẩm trong sản  
xuất. 
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BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC 
TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG

MÃ SỐ, MÃ VẠCH VÀ QUẢN LÝ MÃ SỐ, MÃ VẠCH

Xây dựng chiến lược, chương 
trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn và các văn bản Quy phạm 
pháp luật về mã số, mã vạch.

Hướng dẫn các bộ, ngành, Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, các tổ chức, cá 
nhân liên quan triển khai áp dụng 
mã số, mã vạch.

Quản lý nhà nước về mã số, mã vạch: 
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TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH

Đăng ký sử dụng.

Tạo và gắn MSMV.

Khai báo, cập nhật, cung cấp thông tin.

Chịu trách nhiệm về tính đơn nhất của MSMV.

Không buôn bán SP, HH không đảm bảo MSMV.

Không bán, chuyển nhượng quyền sử dụng.

Ủy quyền phải có văn bản.

Nộp phí cấp, phí duy trì.

Đăng ký cấp mới/cấp lại GCN.

Thông báo, nộp lại GCN khi không SD/chấm dứt HĐ.

Tổ chức phổ biến Hướng dẫn áp dụng.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết 
các khiếu nại, tố cáo.

Nghiên cứu ứng dụng, cung cấp dịch 
vụ và giải pháp liên quan.

Thu, quản lý, sử dụng phí.

Đại diện Việt Nam tại GS1. 

Cấp, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu 
các loại MSMV (Trung tâm mã số mã 
vạch quốc gia).

Tổ chức phổ biến Hướng dẫn áp dụng.

Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng

MÃ QUỐC GIA “893”
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CHƯƠNG II: 

HƯỚNG DẪN 
CÔNG BỐ 
CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM 
HÀNG HOÁ
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1. MỐI LIÊN QUAN GIỮA TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HÀNG HÓA
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    Cơ sở để công bố Tiêu chuẩn áp dụng

2. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Người sản xuất, người nhập khẩu công bố tiêu 
chuẩn áp dụng trên cơ sở sử dụng tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở do 
đơn vị tự xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn nước ngoài

Tiêu chuẩn khu vực

Tiêu chuẩn Quốc tế

Tiêu chuẩn cơ sở
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3. CÔNG BỐ HỢP CHUẨN CÔNG BỐ HỢP QUY:

3.1 Thành phần hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy đối với sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước:

Stt Thành phần hồ sơ
Công bố hợp 

chuẩn bên thứ 
Công bố hợp 
quy bên thứ

1 3 1 3

1 Bản công bố hợp chuẩn/ hợp 
quy 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x 2

2 Giấy chứng nhận hợp chuẩn/ 
hợp quy - 1 x 2 - 1 x 2

3 Báo cáo tự đánh giá hợp chuẩn/ 
hợp quy. 1 x 2 - 1 x 2 -

4 Giấy phép kinh doanh. 1 x 2 1 x 2 -

5 Tiêu chuẩn sử dụng. 1 x 2 1 x 2 - -

6

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn về hệ thống quản lý.

hoặc 
Quy trình sản xuất; Kế hoạch 
kiểm soát chất lượng; Kế hoạch 
giám sát hệ thống quản lý.

1 x 2 - - -

7 Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu. 1 x 2 - - -

2 : Bản chính                                   2 : Bản sao y
Công bố bên thứ 1: Tổ chức, cá nhân tự thực hiện.
Công bố bên thứ 3: Tổ chức chứng nhận đã đăng ký/thừa nhận/chỉ 
định cấp.
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3.2 Thành phần hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu:

Stt Thành phần hồ sơ Số 
lượng Ghi chú

1 Bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 3 x 2 -

2 Hợp đồng (Contract). 1 x 2 -

3 Danh mục hàng hoá (Packing list). 1 x 2 -

4 Vận đơn (Bill of Loading). 1 x 2 -

5 Hóa đơn (Invoice). 1 x 2 -

6 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu. 1 x 2

(nếu có)
7

Chứng chỉ chất lượng của nước xuất 
khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, 
kết quả thử nghiệm). 

1 x 2

8 Giấy chứng nhận xuất xứ 
(C/O-Certificate of Origin). 1 x 2

9 Chứng nhận lưu hành tự do CFS. 1 x 2

10
Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các 
nội dung bắt buộc phải thể hiện trên 
nhãn hàng hóa và nhãn phụ.

1 x 2
(nếu nhãn chính 
chưa đủ nội dung 

theo quy định)

2 : Bản chính
2 : Bản sao y
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3.3 Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy đối 
với sản phẩm,hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước

NHÀ SẢN XUẤT

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ

CBHC/ CBHQ

THÔNG BÁO
KHÔNG TIẾP NHẬN 

HỒ SƠ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ PHẬN MỘT CỬA

HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ

NỘP HỒ SƠ

Ra kết quả/ trả hồ sơ

Quá trình luân chuyển
Phản hồi thông tin

HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ

HỒ SƠ CHƯA ĐẦY ĐỦ/ TỪ CHỐI

trường hợp hồ sơ có nội dung chưa phù hợp.

*

*

PHÒNG CHUYÊN MÔN
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 HỒ SƠ HỢP LỆ VÀ ĐẦY ĐỦ (**)

 HỒ SƠ HỢP LỆ NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ
(***)

 HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ (*)

NỘP HỒ SƠ

Ra kết quả/ trả hồ sơ

Quá trình luân chuyển
Phản hồi thông tin

NHÀ NHẬP KHẨU

3.4 Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 nhập khẩu:

(***): Tiếp nhận hồ sơ và phải bổ sung Giấy chứng nhận hợp quy 
cấp cho lô hàng/ Chứng thư giám định lô hàng trong 15 ngày kể từ khi 
thông quan.

(**): Tiếp nhận hồ sơ và chuyển lãnh đạo phê duyệt bằng chữ ký 
điện tử.

(*): Không tiếp nhận hồ sơ.

PHÒNG CHUYÊN MÔN
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3.5 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến công bố hợp chuẩn, công bố hợp 
quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước: 

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh là hệ thống 
giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa Công dân/Doanh nghiệp 
và các cơ quan nhà nước.

Dịch vụ hành chính công: những dịch vụ liên quan đến hoạt động 
thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước 
(hoặc tổ chức doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ 
chức cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các 
lĩnh vực đó quản lý.

Dịch vụ công trực tuyến: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ 
khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên 
môi trường mạng.
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PHÒNG CHUYÊN MÔNBỘ PHẬN MỘT CỬA

ĐĂNG KÝ
 HỒ SƠ

QUẢN LÝ  
HỒ SƠ

TRA CỨU SỐ 
BIÊN NHẬN

CHỨC NĂNG 
KHÁC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

MÔ HÌNH XỬ LÝ DỊCH VỤ CÔNG 
TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ XỬ LÝ HỒ SƠ

NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
TRẢ HỒ SƠ/ TRẢ KẾT QUẢ

CẬ
P 

NH
ẬT

 T
RẠ

NG
 T

HÁ
I X

Ử 
LÝ

TỔ CHỨC

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

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

1
Bước Truy cập vào địa chỉ website: 
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Nhấn chọn:

1. Thủ tục hành chính

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

3. Chọn loại hồ sơ công bố Hợp chuẩn/Hợp quy

4. Chọn Đăng ký.
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Chọn dịch vụ 
hồ sơ qua mạng

2
Bước

Đăng ký thông tin với hệ thống và xác nhận

Lưu ý: Nhập chính xác các thông tin cá nhân để hệ thống xác nhận 
người gửi và chuyển thông tin phản hồi qua email, điện thoại. 
Không để trống các ô có (*)
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1. Điền đầy đủ các thông tin. Lưu ý: (*) phải bắt buộc có thông tin 
2. Nhập mã bảo vệ và nhấn nút tiếp tục
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1. Nhập thông tin về doanh nghiệp
2. Nhập thông tin sản phẩm cần công bố

3
Bước Điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử 

(có 4 phần)
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1. Đính kèm thành phần hồ sơ theo yêu cầu
2. Nhập mã bảo mật và hoàn tất

Sau khi nhấn Nộp hồ sơ, tin nhắn của 
MOTCUATPHCM sẽ gửi tin nhắn đến điện 
thoại và email của doanh nghiệp đã đăng ký.
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Kết quả nộp hồ sơ qua mạng
đã thành công
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3.6 Hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở:

Tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình 
tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) có thể bao gồm 
những bước như sau:

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc 
công bố TCCS.

Hồ sơ được lưu trữ tại đơn vị.

Lập kế hoạch xây dựng TCCS 1

Biên soạn dự thảo TCCS2

Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS3

Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS4

Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS5

Lập hồ sơ dự thảo TCCS6

Thẩm tra dự thảo TCCS7

 Công bố TCCS8

In ấn TCCS9
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TÊN DOANH NGHIỆP – BIỂU TƯỢNG HOẶC LOGO (NẾU CÓ)
ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
____________________

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS  xx  :  xxxx / …………….

(Số thứ tự) – (Năm xây dựng/ Tên viết tắt của DN)

TÊN SẢN PHẨM

Lần soát xét:
Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế:

   
…, ngày … tháng … năm …
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 (Ký phê duyệt, ban hành/ đóng dấu)

Mẫu công bố Tiêu chuẩn cơ sở (tham khảo)
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TÊN SẢN PHẨM

1. Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho…(tên sản phẩm, kiểu, loại)…do…

(tên doanh nghiệp/địa chỉ)…sản xuất, kinh doanh.
2. Quy cách :
- Mô tả kết cấu, kiểu dáng, kích thước (sai số kích thước).
- Hình ảnh sản phẩm hoặc bản vẽ kỹ thuật (nếu cần). 
3. Nguyên liệu: 
- Thành phần.
- Vật liệu chế tạo.
4. Yêu cầu kỹ thuật:
4.1 Yêu cầu về ngoại quan: Mô tả trạng thái, hình dạng, màu sắc, 

mùi vị…
4.2 Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường: theo các văn 

bản hiện hành quy định của nhà nước.
4.3. Các chỉ tiêu chất lượng/kỹ thuật: 

STT Tên chỉ tiêu Mức chất lượng Phương pháp thử

1 (về cơ lý hóa sinh)

2 (về an toàn)

3 (về tính năng sử dụng)

4 (chỉ tiêu khác)
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- Trong ô Mức chất lượng: ghi số, trong trường hợp không thể ghi 
bằng số có thể diễn tả bằng lời nhưng cần rõ ràng, chính xác.

- Trong ô Phương pháp thử: ghi số hiệu tiêu chuẩn của phương pháp 
thử. Nếu phương pháp thử chưa có tiêu chuẩn thì trình bày phương pháp 
thử ở mục 5 và lưu ý ghi rõ số tham chiếu đến mục 5.

5. Phương pháp thử: 
5.1 Xác định tên chỉ tiêu …(ghi tên chỉ tiêu)… theo phương pháp 

sau:
Nêu tóm tắt, rõ ràng: Quy định số mẫu hoặc lượng mẫu dùng 

để thử, cách lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, nguyên tắc của phương pháp thử, 
phương tiện thử: máy móc, dụng cụ, cách thức thử, cách tính toán kết 
quả.

5.2 Các chỉ tiêu tiếp theo trình bày tương tự như mục 5.1
6. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:
6.1 Bao gói: mô tả vật liệu bao gói, định lượng: khối lượng tịnh, 

thể tích thực, số lượng/1 đơn vị bao gói.
6.2 Ghi nhãn: nội dung ghi nhãn theo Nghị định số 43/2017/NĐ-

CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 và các văn bản hiện hành khác của nhà 
nước.

6.3 Vận chuyển: điều kiện vận chuyển, những yêu cầu để bảo toàn 
chất lượng sản phẩm.

6.4 Bảo quản: điều kiện bảo quản, thời gian bảo quản,…
Ghi chú: Ngoài ra có thể có lời nói đầu, mục lục, phụ lục, chú thích, 

bản vẽ thiết kế, hình vẽ,… tùy theo tính chất của sản phẩm.

Ghi chú :
- Trong ô Tên chỉ tiêu: ghi rõ đơn vị tính, mức giới hạn: min, max, 

không nhỏ hơn, không lớn hơn hoặc trong khoảng,… tùy theo tính chất của 
từng chỉ tiêu.
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CHƯƠNG III: 
HƯỚNG DẪN GHI NHÃN 
HÀNG HOÁ
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Ghi đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa”;

Kích thước của chữ và số phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường 

và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Kích thước của chữ và số thể hiện đại lượng đo lường thì phải 

tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường;

b) Trường hợp hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn thì chiều cao chữ của các nội dung bắt 

buộc trên nhãn 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 được thấp hơn 0,9 mm. 

1. Giới thiệu chung:
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a) Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong 

trường hợp không có tên tiếng Việt;

b) Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức 

cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc;

c) Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định 

lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc 

dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa;

d) Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất 

hàng hóa.

Tiếng 
Việt

Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa bắt buộc thể hiện trên 

nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ trường hợp 

các nội dung sau được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La 

tinh:
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NHÃN HÀNG HÓA BẮT BUỘC 
PHẢI THỂ HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU:

Tên hàng hóa

Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân 
chịu trách nhiệm về hàng hoá

Xuất xứ hàng hoá

Các nội dung bắt buộc tuỳ theo 
tính chất của mỗi loại hàng hoá (*)

(*) Xem thêm hướng dẫn 
tại Phụ lục I của Nghị định 
43/2017/NĐ-CP

Doanh nghiệp cần chú ý tìm hiểu rõ về sản phẩm, hàng hóa của 

mình trong sản xuất, kinh doanh để có thể xây dựng thông tin thể hiện 

trên nhãn hàng hóa rõ ràng, đầy đủ các nội dung quy định, đó chính là 

giúp cho người tiêu dùng nắm được thông tin sản phẩm hàng hóa một 

cách cụ thể, góp phần cùng với các doanh nghiệp làm ăn chân chính, các 

cơ quan quản lý nhà nước đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên 

thị trường.
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Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ví dụ liên quan đến việc ghi 

nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, cụ thể cho các nhóm 

sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ tại Phụ 

lục I của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Lưu ý: Nội dung nhãn chỉ mang tính chất tham khảo.

2. Một số ví dụ về ghi nhãn hàng hóa
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NHÓM 65

Mũ bảo hiểm dùng cho người 
đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

điện, xe máy điện, xe đạp máy 
(gọi tắt là mũ bảo hiểm)

Tên hàng hóa
MŨ BẢO HIỂM DÙNG CHO 
NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

Đơn vị sản xuất Công ty TNHH An Bình

Địa chỉ
Số 01, Hoàng Hoa Thám, huyện Bình 
Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất xứ Việt Nam

Cỡ mũ AB1

Tháng sản xuất 02/2018

Kiểu mũ
Mũ che nửa đầu, không có kính chắn gió, 
cỡ lớn.

Khối lượng tịnh 0,8 kg

Hướng dẫn sử dụng

Đội mũ bảo hiểm sao cho vành trước 
mũ song song với chân mày và cách chân 
mày Khoảng 2 ngón tay. Điều chỉnh 2 
quai mũ sao cho không bị xoắn và ôm sát 
thùy tai. Cài khóa mũ sao cho quai mũ 
vừa khít dưới cằm.

Sản phẩm phù hợp với QCVN 2:2008/BKHCN

Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5756:2017
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NHÓM 40
Thiết bị bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông 
tin, điện, điện tử; Sản phẩm 
công nghệ thông tin được 

tân trang, làm mới

Tên hàng hóa BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG TỨC THỜI

Đơn vị sản xuất Công ty TNHH An Bình

Địa chỉ
Số 01, Hoàng Hoa Thám, huyện Bình 
Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất xứ Việt Nam

Năm sản xuất 2018

Thông số kỹ thuật 220 V, 50 Hz, 3500 W

Áp suất danh định 0,3 MPa

Cấp bảo vệ chống giật Cấp I

Thông tin cảnh báo, 
hướng dẫn sử dụng, 
hướng dẫn bảo quản Xem tài liệu kèm theo sản phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5699-2-35:2013

Sản phẩm phù hợp với
QCVN 4:2009/BKHCN;
QCVN 9:2012/BKHCN
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NHÓM 24

Đồ chơi trẻ em

Tên hàng hóa BỘ ĐỒ CHƠI XẾP HÌNH LEGO

Đơn vị sản xuất Công ty TNHH An Bình

Địa chỉ
Số 01, Hoàng Hoa Thám, huyện Bình 
Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xuất xứ Việt Nam

Năm sản xuất 2018

Thành phần Nhựa ABS 

Thông số kỹ thuật (10 x 20 x 5) cm

Thông tin cảnh báo

"Cảnh báo! Không thích 
hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. Có 
các chi tiết nhỏ"

Hướng dẫn sử dụng Xem tài liệu đính kèm theo sản phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 6238-1:2011

Sản phẩm phù hợp với QCVN 3:2009/BKHCN
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CHƯƠNG IV: XỬ PHẠT VỀ VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 
TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ.
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Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi 
tắt là Nghị định 119/2017/NĐ-CP). Nghị định này thay thế Nghị định số 
80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013.

Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các 
hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; bảo đảm đồng bộ giữa các nghị định xử phạt vi phạm hành 
chính có quy định hành vi vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật khác; đáp ứng kịp 
thời yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Nghị định 119/2017/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017.



69

Quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức 
phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm 
quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP
Thông tư 18/2018/TT-BKHCN

TÓM TẮT NỘI DUNG
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1. QUY ĐỊNH VỀ MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA

Lĩnh vực đo lường.

M
ỨC

 P
HẠ

T T
ỐI

 Đ
A

50 TR

0

100 TR

150 TR

200 TR

250 TR

300 TR

Lĩnh vực Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

TỔ CHỨCCÁ NHÂN

Trừ các trường hợp quy định tại các Điểm đ, e, g và h Khoản 
2 Điều 14; các Điểm đ, e, g và h Khoản 2 Điều 15; các Điểm 
đ, e, g và h Khoản 2 Điều 16; các Khoản 3 và 4 Điều 17; 
Khoản 4 Điều 18; Khoản 4 Điều 19 và các Khoản 5, 6 và 7 
Điều 20 của Nghị định này.
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2. XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, HÌNH THỨC 
XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT

2.1 Vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Điều 10)

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 10

MỨC PHẠT
HÀNH VI SỬ DỤNG MỘT 
HOẶC NHIỀU PHƯƠNG 

TIỆN ĐO CÓ TỔNG GIÁ TRỊ

 1 triệu

 70  triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    1 - 10 triệu

từ    10 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu

10 - 20 triệu đồng

5 - 10 triệu đồng

1 - 2 triệu đồng

500.000 - 1 triệu đồng

2 - 5 triệu đồng

20 - 30 triệu đồng

Áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây (tính theo giá trị 
phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phượng tiện đo mới có đặc 
tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

• Không có chứng chỉ kiểm định (tem, dấu, giấy chứng nhận kiểm 
định) phù hợp quy định.
• Chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực.
• Tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu 
chuẩn trên phương tiện đo.
• Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định.
• Không đảm bảo các điều kiện vận chuyển, bảo quản, yêu cầu 
sử dụng phương tiện đo theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập 
khẩu phương tiện đo hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền.
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 10

MỨC PHẠT
HÀNH VI SỬ DỤNG MỘT 
HOẶC NHIỀU PHƯƠNG 

TIỆN ĐO CÓ TỔNG GIÁ TRỊ

5 triệu

 70  triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    5 - 10 triệu

từ    10 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu

30 - 50 triệu đồng

20 - 30 triệu đồng

5 - 10 triệu đồng

2 - 5 triệu đồng

10 - 20 triệu đồng

50 - 70 triệu đồng

Áp dụng đối với hành vi sử dụng phương tiện đo bị sai, hỏng hoặc 
không đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường.
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 4, 5 ĐIỀU 10

MỨC PHẠT
HÀNH VI SỬ DỤNG MỘT 
HOẶC NHIỀU PHƯƠNG 

TIỆN ĐO CÓ TỔNG GIÁ TRỊ

1 triệu

 70  triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    1 - 10 triệu

từ    10 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu 30 - 50 triệu đồng

20 - 30 triệu đồng

5 - 10 triệu đồng

10 - 20 triệu đồng

50 - 70 triệu đồng

70 - 100 triệu đồng

Áp dụng đối với một trong các hành vi sau đây (tính theo giá trị 
phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phượng tiện đo mới có đặc 
tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính):

a) Làm thay đổi cấu trúc, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương 
tiện đo.

b) Tác động, điều chỉnh, lắp thêm, rút bớt, thay thế chức năng, cấu 
trúc kỹ thuật của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo hoặc sử dụng 
các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới 
hạn sai số cho phép.

c) Không thực hiện việc kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện 
đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
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a) Buộc thu hồi chứng chỉ kiểm 
định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực 
đối với vi phạm quy định tại Điểm b 
Khoản 1 Điều này.

HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm đối với vi phạm quy định tại Khoản 
4 Điều này.

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh từ 01 tháng 
đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại 
các Khoản 3 và 4 Điều này.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp 
pháp có được do thực hiện vi phạm 
quy định tại Khoản 3, các Điểm b và c 
Khoản 4 Điều này.
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HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG
2.2 Vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2 (Điều 14)

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 14

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 14

MỨC PHẠT

ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI SAU:

10 triệu

 500 triệu

từ    10 - 50 triệu
từ    50 - 100 triệu

từ    100 - 200 triệu

từ    200 - 300 triệu
từ    300 - 400 triệu

từ    400 - 500 triệu

40 - 60 triệu đồng
20 - 40 triệu đồng

5 - 10 triệu đồng

10 - 20 triệu đồng

04 - 05 LẦN  X

03 - 04 LẦN  X

02 - 03 LẦN  X

01 - 02 LẦN  X

TỪ 4 - 10 triệu đồng

• Hành vi của tổ chức, cá nhân sử 
dụng phương tiện đo không bảo đảm điều 
kiện theo quy định để người có quyền và 
Wviệc thực hiện phép đo, phương pháp 
đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa, dịch 
vụ.

• Hành vi của tổ chức, cá nhân không 
tuân thủ hoặc không bảo đảm sự phù hợp 
về yêu cầu kỹ thuật đo lường của phương 
tiện đo, điều kiện đo, sai số phép đo theo 
quy định của cơ quan có thẩm quyền.

MỨC PHẠT

SỐ TIỀN THU LỢI 
BẤT HỢP PHÁP



76

2.3 Vi phạm đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất hoặc 
nhập khẩu(Điều 15)

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 15

ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI SAU:

TỪ 4 - 8 triệu đồng

• Không ghi lượng của hàng đóng gói sẵn (HĐGS) trên nhãn hàng 
hóa hoặc ghi không đúng quy định; không ghi, khắc đơn vị đo theo đơn 
vị đo pháp định.

• Lượng của HĐGS trên nhãn hàng hóa không phù hợp với tài liệu đi 
kèm, hoặc ghi lượng của HĐGS không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo 
lường do tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu công bố, hoặc không 
phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan có thẩm quyền quy định.

• Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, sử dụng dấu định lượng 
trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì của HĐGS nhóm 2 hoặc giấy chứng nhận 
đã hết hiệu lực.

• Thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì của hàng 
hóa không đúng theo quy định.

Áp dụng đối với vi phạm về phép đo trong mua, bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ mà lượng của hàng hóa, dịch vụ đó có sai lệch 
quá phạm vi sai số cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối 
với phép đo do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm 
quyền quy định để thu lợi bất hợp pháp.

MỨC PHẠT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện vi phạm trong các trường hợp 
số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ 10 
triệu đồng đến 200 triệu đồng theo Khoản 2 
Điều này.
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 15

MỨC PHẠT

từ    100 - 200 triệu 40 - 60 triệu đồng

từ    50 - 100 triệu 20 - 40 triệu đồng

10 triệu 5 - 10 triệu đồng

từ    10 - 50 triệu 10 - 20 triệu đồng

SỐ TIỀN THU LỢI 
BẤT HỢP PHÁP

 500 triệu 04 - 05 LẦN  X

từ    400 - 500 triệu 03 - 04 LẦN  X

từ    300 - 400 triệu 02 - 03 LẦN  X

từ    200 - 300 triệu 01 - 02 LẦN  X

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện vi phạm trong các trường hợp 
số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ 10 
triệu đồng đến 200 triệu đồng theo Khoản 2 
Điều này.

Áp dụng đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu hàng đóng gói 
sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn 
giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, 
cá nhân công bố hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất 
hợp pháp.
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2.4 Vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong buôn 
bán (Điều 16)

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 16

ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI SAU:

TỪ 2 - 4 triệu đồng

• Hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hoặc 
buôn bán hàng đóng gói sẵn không ghi lượng của hàng đóng gói 
sẵn trên bao bì hoặc nhãn hàng hóa hoặc có ghi nhưng không đúng 
yêu cầu kỹ thuật về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; 
không ghi, khắc hoặc ghi, khắc không đúng quy định về đơn vị đo 
quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP.

• Hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hoặc 
buôn bán hàng đóng gói sẵn có lượng danh định in, dán hoặc gắn 
trực tiếp trên hàng đóng gói sẵn hoặc trên bao bì hoặc nhãn của hàng 
đóng gói sẵn không phù hợp với lượng danh định ghi trong tài liệu 
đi kèm, hoặc ghi lượng danh định không phù hợp với yêu cầu kỹ 
thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố đối với hàng đóng gói 
sẵn nhóm 1 hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định đối với hàng 
đóng gói sẵn nhóm 2.

• Hành vi buôn bán hàng đóng gói sẵn nhóm 2 không thể hiện 
dấu định lượng trên hàng hóa hoặc bao bì của hàng hóa theo quy 
định.

MỨC PHẠT
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 16

MỨC PHẠT

từ    100 - 200 triệu 20 - 40 triệu đồng

từ    50 - 100 triệu 10 - 20 triệu đồng

10 triệu 2 - 5 triệu đồng

từ    10 - 50 triệu 5 - 10 triệu đồng

SỐ TIỀN THU LỢI 
BẤT HỢP PHÁP

 500 triệu 04 - 05 LẦN  X

từ    400 - 500 triệu 03 - 04 LẦN  X

từ    300 - 400 triệu 02 - 03 LẦN  X

từ    200 - 300 triệu 01 - 02 LẦN  X

Áp dụng đối với hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập 
khẩu hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn có giá trị 
trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép quy định tại Thông tư 
số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng 
đóng gói sẵn.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện vi phạm trong các trường hợp 
số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ 10 
triệu đồng đến 200 triệu đồng theo Khoản 2 
Điều này.
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3. XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT; CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
3.1 Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 17

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 17

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 17

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

ĐỐI VỚI HÀNH VI:
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 10 - 20 triệu đồng

TỪ 20 - 40 triệu đồng

Không thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản 
xuất hoặc nhập khẩu.

• Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không 
phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng;

• Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không phù hợp với quy 
định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định 
của cơ quan có thẩm quyền.

Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù 
hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

MỨC PHẠT

MỨC PHẠT

MỨC PHẠT TỪ 01 - 02 LẦN tổng giá 
trị sản phẩm, hàng hóa 
vi phạm đã tiêu thụ
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 4 ĐIỀU 17

ĐỐI VỚI HÀNH VI:
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

• Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa đã công bố tiêu chuẩn 
áp dụng, nhưng tiêu chuẩn công bố áp dụng có nội dung trái với quy định 
của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của 
cơ quan có thẩm quyền.

MỨC PHẠT TỪ 02 - 03 LẦN tổng giá 
trị sản phẩm, hàng hóa 
vi phạm đã tiêu thụ

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 5 ĐIỀU 17

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 10 - 20 triệu đồng

• Không thực hiện đúng theo yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống quản lý 
đã công bố áp dụng.

• Không xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo 
quy định của pháp luật.

• Không áp dụng tiêu chuẩn về hệ thống quản lý nhưng công bố áp dụng..

MỨC PHẠT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

• Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế sản phẩm, hàng hóa không 
phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa 
vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường 
đối với vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.
• Buộc sửa đổi tiêu chuẩn công bố áp dụng và thực hiện lại việc công bố tiêu 
chuẩn áp dụng đối với vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.
• Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trên phương tiện 
thông tin đại chúng hoặc buộc áp dụng đúng tiêu chuẩn đã công bố đối với 
vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều này.
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3.2 Vi phạm quy định về hợp chuẩn 

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 18

MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

10 triệu

từ    80 - 150 triệu

từ    10 - 20 triệu
từ    20 - 40 triệu
từ    40 - 80 triệu 10 - 25 triệu đồng

4 - 10 triệu đồng

1 - 2 triệu đồng
2 - 4 triệu đồng

25 - 50 triệu đồng

từ    150 - 300 triệu 50 - 100 triệu đồng

từ    200 - 300 triệu 100 - 150 triệu đồng

  từ    300 triệu 150 - 200 triệu đồng

Áp dụng với hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu 
sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn mà 
tổ chức, cá nhân đó đã công bố hợp chuẩn.

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 18

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 5 - 15 triệu đồng

• Công bố hợp chuẩn khi chưa đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại cơ 
quan có thẩm quyền.

• Không thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục công bố hợp chuẩn.
• Không lưu giữ hồ sơ công bố hợp chuẩn đúng quy định.
• Sử dụng dấu hợp chuẩn không đúng quy định.
• Không thực hiện lại việc công bố hợp chuẩn khi có bất cứ sự thay đổi 

nào về nội dung hồ sơ công bố hợp chuẩn đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay 
đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
đã công bố hợp chuẩn.

MỨC PHẠT
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ĐỐI VỚI HÀNH VI:
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

Sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp 
với hồ sơ công bố hợp chuẩn.

MỨC PHẠT TỪ 01 - 02 LẦN tổng giá 
trị sản phẩm, hàng hóa 
vi phạm đã tiêu thụ

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 18

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 4 ĐIỀU 18

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 30 - 50 triệu đồng

a. Không duy trì liên tục sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
đã đăng ký công bố hợp chuẩn; không duy trì liên tục việc kiểm soát chất 
lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ tại nơi sản xuất, kinh doanh của 
tổ chức, cá nhân.

b. Không tạm dừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản 
phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường có khả 
năng gây mất an toàn cho người sử dụng; không dừng vận hành, khai thác 
các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

c. Không tiến hành các biện pháp khắc phục khi phát hiện sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ không phù hợp công bố hợp chuẩn.

d. Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền về kết 
quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

MỨC PHẠT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Buộc thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế sản 
phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố hợp 
chuẩn hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe 
con người, vật nuôi, thủy sản nuôi, cây trồng và môi trường đối với vi 
phạm quy định tại Khoản 1, Điểm đ Khoản  2, các Điểm b và c Khoản  3, 
Khoản  4 Điều này.
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3.3 Vi phạm quy định về hợp quy 

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 19

MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

5 triệu

từ    40 - 80 triệu

từ    5 - 10 triệu

từ    10 - 20 triệu

từ    20 - 40 triệu 10 - 20 triệu đồng

5 - 10 triệu đồng

1 - 2 triệu đồng

2 - 5 triệu đồng

20 - 40 triệu đồng

từ    80 - 140 triệu 40 - 80 triệu đồng

từ    140 - 220 triệu 80 - 140 triệu đồng

  từ    220 - 320 triệu 140 - 220 triệu đồng

  từ    320 triệu 220 - 300 triệu đồng

Áp dụng với hành vi sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa có 
chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 19

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 15 - 30 triệu đồng

a) Không lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy theo quy định.
b) Không duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát 

định kỳ theo quy định.

MỨC PHẠT
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 19

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 30 - 40 triệu đồng

a) Không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa 
thuộc đối tượng phải công bố hợp quy.

b) Không đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền;
c) Không sử dụng dấu hợp quy, sử dụng dấu hợp quy không đúng quy 

định đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định 
khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

d) Không tự thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời khi phát hiện 
hàng hóa của mình đang lưu thông hoặc đã đưa vào sử dụng có chất lượng 
không phù hợp công bố hợp quy hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

đ) Không thực hiện lại việc công bố khi có sự thay đổi về nội dung của 
hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có sự thay đổi về tính năng, công 
dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy.

e) Sử dụng chất phụ gia, hóa chất, kháng sinh bị cấm sử dụng hoặc 
chưa được phép sử dụng trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa.

g) Không thực hiện chứng nhận hợp quy trong sản xuất hoặc nhập 
khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải chứng nhận hợp quy hoặc sử 
dụng giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đã hết hiệu lực.

h) Không thực hiện đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với 
hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng phải áp dụng một trong các biện 
pháp sau: Chứng nhận hoặc giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức 
giám định đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật; tự 
đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

MỨC PHẠT

ĐỐI VỚI HÀNH VI:
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

Sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền.

MỨC PHẠT TỪ 02 - 03 LẦN tổng giá 
trị sản phẩm, hàng hóa 
vi phạm đã tiêu thụ

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 4 ĐIỀU 19
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Buộc thu hồi để tái chế 
hoặc thay đổi mục đích sử 
dụng sản phẩm, hàng hóa 
không phù hợp quy chuẩn 
kỹ thuật hoặc tiêu hủy sản 
phẩm, hàng hóa vi phạm gây 
hại cho sức khỏe con người, 
vật nuôi, thủy sản nuôi, cây 
trồng và môi trường đối với vi 
phạm quy định tại các Khoản 
1, 2, 3 và 4 Điều này.

HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG

Tước quyền sử dụng giấy 
chứng nhận hợp quy, dấu hợp 
quy từ 01 tháng đến 03 tháng 
đối với vi phạm quy định tại 
Khoản 2 Điều này.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

3.4 Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
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3.4 Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO ĐIỀU 20

1. Áp dụng quy định để xử phạt đối với hành vi vi phạm về chất 
lượng hàng hóa của tổ chức, cá nhân khi buôn bán hàng hóa trên thị 
trường được quy định như sau:

a) Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định này để xử 
phạt các hành vi vi phạm đối với hàng hóa không công bố tiêu chuẩn 
áp dụng; áp dụng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Nghị định này 
để xử phạt các hành vi vi phạm đối với hàng hóa có chất lượng không 
phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

b) Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này để xử 
phạt các hành vi vi phạm đối với hàng hóa có chất lượng không phù 
hợp với tiêu chuẩn được sử dụng để công bố hợp chuẩn.

c) Áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này để xử 
phạt các hành vi vi phạm đối với hàng hóa có chất lượng không phù 
hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Áp dụng các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hoạt động thương mại để xử phạt các hành vi về 
sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Bán hàng hóa nhưng không có công bố tiêu chuẩn áp dụng.
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 500.000 - 1 triệu đồngMỨC PHẠT

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 2 - 5 triệu đồngMỨC PHẠT

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 01 - 02 LẦN tổng giá trị 
sản phẩm, hàng hóa vi phạm

MỨC PHẠT

Đã tiêu thụ đối với hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù 
hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn 
áp dụng đã công bố hợp chuẩn.

Bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp 
quy, dấu hợp quy không đúng quy định.
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ĐỐI VỚI HÀNH VI:
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

MỨC PHẠT TỪ 02 - 03 LẦN tổng 
giá trị sản phẩm, 
hàng hóa vi phạm

ĐỐI VỚI HÀNH VI:
ĐỐI VỚI HÀNH VI:

MỨC PHẠT TỪ 03 - 05 LẦN tổng 
giá trị sản phẩm, 
hàng hóa vi phạm

Đã tiêu thụ đối với hành vi thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành 
phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

a) Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng hoặc không phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm 
quyền.

b) Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha 
trộn tạp chất hoặc có chất gây mất an toàn cho người, động vật, tài sản, 
môi trường hoặc không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc 
quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Buộc thu hồi để tái chế sản phẩm, hàng hóa 
hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại 
cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi 
trường đối với vi phạm quy định tại các Khoản 5, 6 
và 7 Điều này.

HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với vi 
phạm quy định tại Khoản 7 Điều này.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
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4. XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA

MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

20 - 30 triệu

15 - 20 triệu

10 - 15 triệu

7 - 10 triệu

5 - 7 triệu

3 - 5 triệu

1 - 3 triệu

500.000 - 1 triệu

từ    5 - 10 triệu

 đến 5 triệu

từ    10 - 20 triệu

từ    20 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    70 - 100 triệu

100 triệu

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN HÀNG HÓA 
TRONG KINH DOANH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (ĐIỀU 30)

Hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, rách nát, mờ 
không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa đối với vi phạm quy 
định theo các trường hợp nêu trên.

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 30

buộc trên nhãn hàng hóa.
Hàng hóa có nhãn ghi không đúng quy định về kích thước 
chữ và số, ngôn ngữ sử dụng, định lượng và đơn vị đo theo 

quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BẮT BUỘC TRÊN 
NHÃN HÀNG HÓA HOẶC NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI THỂ HIỆN 

TRÊN NHÃN THEO TÍNH CHẤT HÀNG HÓA (ĐIỀU 31)

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 31

Hàng hóa có nhãn (kể cả tem hoặc nhãn phụ) hoặc tài liệu 
kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung 

bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện 
trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về 
nhãn hàng hóa.

Hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng 
không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

25 - 30 triệu

20 - 25 triệu

15 - 20 triệu

10 - 15 triệu

7 - 10 triệu

4 - 7 triệu

1 - 4 triệu

500.000 - 1 triệu

từ    3 - 10 triệu

 đến 3 triệu

từ    10 - 20 triệu

từ    20 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    70 - 100 triệu

100 triệu
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Mức phạt đối với hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình 
ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng 
và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng 
hóa đó; nhãn hàng hóa thể hiện những hình ảnh, nội dung liên quan 
đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây 
ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và 
thuần phong mỹ tục của Việt Nam; kinh doanh hàng hóa có nhãn, kể 
cả nhãn gốc hoặc nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu bị tẩy xóa, sửa 
chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa; kinh doanh hàng hóa gian lận 
về thời hạn sử dụng của hàng hóa trên nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng 
hóa đã quá hạn sử dụng được quy định như sau:

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 31

MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

30 - 40 triệu

20 - 30 triệu

15 - 20 triệu

10 - 15 triệu

7 - 10 triệu

5 - 7 triệu

3 - 5 triệu

2 - 3 triệu

1 - 2 triệu

400.000 - 600.000 đồng

200.000 - 400.000 đồng

600.000 - 1 triệu

 đến 1 triệu

100 triệu

từ    70 - 100 triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    30 - 40 triệu

từ    40 - 50 triệu

từ    20 - 30 triệu

từ    10 - 20 triệu

từ    5 - 10 triệu

từ    1 - 2 triệu

từ    2 - 3 triệu

từ    3 - 5 triệu
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Phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt quy định tại Khoản này 
trong trường hợp hàng hóa vi phạm là: 

02
lầnMỨC PHẠT  x

Lương thực, thực phẩm, 
phụ gia thực phẩm, thực 

phẩm chức năng, chất bảo 
quản thực phẩm, chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm, thuốc 
phòng bệnh và thuốc chữa 
bệnh cho người, mỹ phẩm.

Chất tẩy rửa, diệt côn 
trùng, thuốc thú ý, phân 

bón, xi măng,  thức ăn chăn 
nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, 
chất kích thích tăng trưởng, 
giống cây trồng, giống vật 
nuôi.

Hàng hóa thuộc danh mục 
hàng hóa hạn chế kinh 

doanh hoặc kinh doanh có 
điều kiện.
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MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

50 - 60 triệu

35 - 50 triệu

25 - 35 triệu

15 - 25 triệu

10 - 15 triệu

6 - 10 triệu

3 - 6 triệu

1 - 3 triệu

từ    5 - 10 triệu

 đến 5 triệu

từ    10 - 20 triệu

từ    20 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    70 - 100 triệu

100 triệu

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 4 ĐIỀU 31

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 5 ĐIỀU 31

Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng hóa theo quy 
định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; không có 
nhãn gốc hoặc có nhãn gốc nhưng bị thay đổi được quy định như sau:

Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng hóa gắn nhãn 
hàng hóa giả, gồm hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo 
tên thương nhân, địa chỉ của thương nhân khác; giả mạo tên thương mại 
hoặc tên thương phẩm hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã 
vạch hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của thương nhân khác; hàng hóa có 
nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc hàng 
hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa được quy định như sau:
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MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SỐ LƯỢNG 

CỦA HÀNG THẬT 

CÓ GIÁ TRỊ

30 - 40 triệu

40 - 50 triệu

20 - 30 triệu

10 - 20 triệu

5 - 10 triệu

3 - 5 triệu

2 - 3 triệu

500.000 - 2 triệu

200.000 - 500.000 đồng

từ 1 -    3 triệu

từ 3 -    5 triệu

từ 5 -    10 triệu

từ 10 -    20 triệu

từ 20 -    30 triệu

từ 30 -    40 triệu

từ 40 -    50 triệu

từ    50 triệu

1 triệu

02
lầnMỨC PHẠT  x

mức tiền phạt quy định tại 
khoản này đối với hành vi kinh 
doanh hàng hóa gắn nhãn 
hàng hóa giả thuộc một trong 
các trường hợp sau đây:

1Hàng hóa là 
lương thực, 

thực phẩm, thuốc 
chữa bệnh, thuốc 
phòng bệnh cho 
người mà không 
bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

2Hàng hóa là thức 
ăn chăn nuôi, 

phân bón, thuốc thú 
y, thuốc bảo vệ thực 
vật, giống cây trồng, 
giống vật nuôi mà 
không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

3Hàng hóa là phụ gia 
thực phẩm, chất bảo 

quản thực phẩm, chất hỗ 
trợ chế biến thực phẩm, 
thực phẩm chức năng, 
mỹ phẩm, chất tẩy rửa, 
diệt côn trùng, trang 
thiết bị y tế, xi măng, sắt 
thép xây dựng, mũ bảo 
hiểm.
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MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 6 ĐIỀU 31

Phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt quy định tại Khoản 5 Điều 
này đối với hành vi sản xuất hàng hóa gắn nhãn hàng hóa giả.

02
lần

GẮN NHÃN HÀNG HÓA GIẢ

x

MỨC PHẠT
30 - 40 triệu

40 - 50 triệu

20 - 30 triệu

10 - 20 triệu

5 - 10 triệu

3 - 5 triệu

2 - 3 triệu

500.000 - 2 triệu

200.000 - 500.000 đồng

từ 1 -    3 triệu

từ 3 -    5 triệu

từ 5 -    10 triệu

từ 10 -    20 triệu

từ 20 -    30 triệu

từ 30 -    40 triệu

từ 40 -    50 triệu

từ    50 triệu

1 triệu

HÀNG HÓA VI PHẠM 
TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI SỐ LƯỢNG 

CỦA HÀNG THẬT 

CÓ GIÁ TRỊ
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Buộc tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm (Hình 1) hoặc buộc 
tiêu hủy hàng hóa có nhãn vi phạm (Hình 2) đối với vi phạm quy 
định tại các Khoản 5 và 6 Điều này.

Hình 1 Hình 2

HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với 
hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 5 
và 6 Điều này.

b) Tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 
tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại 
Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều 
lần hoặc tái phạm.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Nhãn vi phạm
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HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG
5. XỬ PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 32

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 32

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 2 - 5 triệu đồng

TỪ 6 - 10 triệu đồng

a) Không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về 
tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc không thông báo 
bằng văn bản khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch bị mất 
hoặc hỏng.

b) Không làm thủ tục gia hạn khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số 
mã vạch hết hiệu lực.

c) Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử 
dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

d) Không khai báo và cập nhật danh mục các mã số thương phẩm toàn 
cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan 
có thẩm quyền.

đ) Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử 
dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước 
ngoài cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công hoặc bao gói tại Việt Nam.

e) Không khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia; 
khai báo thông tin trên cơ sở dữ liệu mã số mã vạch quốc gia không đúng 
với thông tin thực tế của thương phẩm sử dụng mã GTIN hoặc địa điểm sử 
dụng mã GLN.

g) Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch đúng quy 
định.

a) Sử dụng mã số mã vạch có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà 
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng mã số mã vạch.

b) Sử dụng mã số mã vạch đã bị thu hồi.
c) Bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.

MỨC PHẠT

MỨC PHẠT
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ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 20 - 50 triệu đồng

a) Cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu về mã số mã vạch không 
đúng với nguồn dữ liệu mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế.

b) Cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc đối tượng sử dụng 
mã số mã vạch GS1 hợp pháp.

c) Phát triển và cung cấp các dịch vụ, giải pháp, ứng dụng dựa trên 
nền tảng mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của 
Việt Nam.

MỨC PHẠT

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 32

ĐỐI VỚI HÀNH VI:

TỪ 10 - 20 triệu đồng

a) Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa 
sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan 
nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép 
bằng văn bản.

b) Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số mã vạch của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch 
quốc tế.

MỨC PHẠT
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MỨC PHẠTHÀNG HÓA VI PHẠM 
CÓ GIÁ TRỊ

 10 triệu

    100 triệu

từ    70 - 100 triệu

từ    50 - 70 triệu

từ    10 - 20 triệu

từ    20 - 30 triệu

từ    30 - 50 triệu

5.000.000 - 7.000.000 đồng

3.000.000 - 5.000.000 đồng

1.000.000 - 2.000.000 đồng

500.000 - 1.000.000 đồng

2.000.000 - 3.000.000 đồng

7.000.000 - 10.000.000 đồng

10.000.000 - 15.000.000 đồng

a) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa và loại bỏ 
mã số mã vạch vi phạm trên hàng hóa, bao bì, phương 
tiện kinh doanh, vật phẩm đối với vi phạm quy định tại 
các Khoản 2 và 3 Điều này.

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 5 ĐIỀU 32
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Stt Số văn bản Nội dung

1. 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

2. 05/2007/QH12 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. 04/2011/QH13 Luật Đo lường.

4. 127/2007/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật.

5. 132/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

6. 67/2009/NĐ-CP

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 
2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật và nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa.

7. 86/2012/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật đo lường.

8. 43/2017/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa.

9 119/2017/NĐ-CP
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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10 74/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa.

11 78/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 
8 năm 2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

12 21/2007/TT-BKHCN
Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu 
chuẩn.

13 29/2011/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của 
Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 
28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và 
áp dụng tiêu chuẩn.

14 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.

15 28/2013/TT-BKHCN
Quy đinh kiểm tra Nhà nước về Đo 
lường.

16 21/2014/TT-BKHCN Lượng của Hàng đóng gói sẵn.

17 09/2017/TT-BKHCN
Quy định về đo lường đối với phép đo 
khối lượng trong thương mại bán lẻ.
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18 02/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 
tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 
12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ 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.

19 12/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 
tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc 
kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa lưu thông trên thị trường.

20 18/2018/TT-BKHCN

Hướng dẫn thực hiện một số điều của 
nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 
tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

21 ĐLVN 326 : 2015
Điều kiện sử dụng dấu định lượng, quy 
trình đánh giá.

22 05/2019/TT-BKHCN

Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa 
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Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biên soạn cuốn sổ 
tay “Hướng dẫn quận, huyện về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” 
với mục đích giúp Quý bạn đọc có cái nhìn tổng thể chung về hoạt 
động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, về công bố chất lượng sản 
phẩm hàng hóa và yêu cầu về cách thức ghi nhãn hàng hóa khi lưu 
thông trên thị trường cũng như các Nghị định xử phạt có liên quan 
đến các vấn đề nêu trên. Trên nền tảng thông tin của Sổ tay này và 
tùy vào tình hình thực tế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
mong rằng Quý bạn đọc sẽ có những định hướng và điều chỉnh 
theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình biên soạn Sổ tay không tránh khỏi những 
thiếu sót, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ Quý bạn đọc. 

LỜI KẾT
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CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(028) 39.307.203

(028) 39.307.206

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

http://chicuctdc.gov.vn

chicuc_tdc.skhcn@tphcm.gov.vn


