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1. Công tác kiểm tra mũ bảo
hiểm cho người đi mô tô,
xe máy.

Trong soá naøy: 

BAÛN TIN TBT-HCM
HAØNG RAØO KYÕ THUAÄT TRONG THÖÔNG MAÏI

Technical Barriers to Trade (TBT)
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

CHI CUÏC TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG Số 25 

2. Hội thảo “Báo cáo đánh
giá tác động Hiệp định đối
tác kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP) đối với nền kinh tế
Việt Nam”.

COÂNG TAÙC KIEÅM TRA MUÕ BAÛO HIEÅM

CHO NGÖÔØI ÑI MOÂ TOÂ, XE MAÙY

Nguoàn tin: Phoøng Kieåm tra - Chi cuïc TCÑLCL 

       Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã

thực hiện kiểm tra chất lượng và ghi nhãn hàng hóa tại 33 cơ sở sản

xuất, buôn bán mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

3. Diễn đàn cấp cao CNTT–
TT (Vietnam ICT Summit
2015).

7. Danh sách doanh nghiệp
công bố hợp quy/ hợp chuẩn
tại Chi cục (21/5/2015 -
17/6/2015)

       Kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng vi phạm về nhãn

hàng hóa không ghi thời gian sản xuất, Chi cục đã yêu cầu đơn vị

khắc phục trước khi đưa vào lưu thông. Về chất lượng, có 04/13 mẫu

thử nghiệm không phù hợp yêu cầu chất lượng theo QCVN 2:2008/

BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người

đi mô tô, xe máy. 

       Luật Đầu tư năm 2014 đã quy định mũ bảo hiểm cho người đi

mô tô, xe máy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Để chất lượng mũ bảo hiểm dần được đảm bảo ổn định phù hợp

theo quy định, Chi cục đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần

quy định các điều kiện đối với cơ sở sản xuất như: phải chủ động về

trang thiết bị sản xuất linh kiện mũ bảo hiểm; hệ thống quản lý chất

lượng phải phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008; diện tích nhà

xưởng tối thiểu để đảm bảo mặt bằng sản xuất.

       Hiện nay, một số cửa hàng bán mũ bảo hiểm cho người đi mô tô,

xe máy vẫn bày bán kèm các loại mũ không phải là mũ bảo hiểm

như mũ thời trang, mũ thể thao gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Chi cục khuyến cáo người tiêu dùng không mua các loại mũ này để

  sử dụng khi tham gia giao thông.

4. Danh mục hàng hóa nhập
khẩu phải kiểm tra chất
lượng theo QCKT quốc gia
trước khi thông quan thuộc
trách nhiệm quản lý của
Bộ KHCN.

5. Nội dung khoá đào tạo
“Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia - Các tiêu chí
Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia”

6. Danh sách doanh nghiệp
bị hủy bỏ/ đình chỉ/ khôi phục
Thông báo tiếp nhận hồ sơ
công bố hợp quy (21/5/2015 -
17/6/2015)
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HOÄI THAÛO "BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG HIEÄP ÑÒNH ÑOÁI TAÙC KINH TEÁ

TOAØN DIEÄN KHU VÖÏC (RCEP) ÑOÁI VÔÙI NEÀN KINH TEÁ VIEÄT NAM"

Nguoàn tin: TBT-HCM



DIEÃN ÑAØN CAÁP CAO COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN - TRUYEÀN THOÂNG

(VIETNAM ICT SUMMIT 2015)
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Nguoàn tin: Phoøng Keá hoaïch Toå chöùc - Chi cuïc TCÑLCL
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Nguoàn tin: Phoøng Quaûn lyù Ño löôøng Chaát löôïng - Chi cuïc TCÑLCL
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Nguoàn tin: Phoøng Phaùt trieån Naêng suaát - Chi cuïc TCÑLCL
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DANH SAÙCH DOANH NGHIEÄP COÂNG BOÁ HÔÏP CHUAÅN/HÔÏP QUY TAÏI CHI CUÏC

(TÖØ 21/5/2015 ÑEÁN 17/6/2015)


