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THÔNG BÁO
Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số
21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của
Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm
lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản
phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT) và có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018;
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất,
nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trên địa bàn thành phố triển khai thực
hiện các nội dung như sau:
1. Quy định chung:
Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam
phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu
hợp quy (dấu CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày
12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa
học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh
doanh sản phẩm dệt may.
- Phải công bố hợp quy theo quy định tại QCVN: 01/2017/BCT.
- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin cung cấp theo quy
định của pháp luật.
- Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN
ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ
Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương
thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
- Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 02 (hai) bộ hồ sơ công bố hợp
quy, trong đó 01 (một) bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc
cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và 01 (một) bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
sản phẩm dệt may trên địa bàn thành phố để biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chi cục QLTT thành phố;
- Hội Dệt-May-Thêu-Đan thành phố;
- Hội Da Giày thành phố;
- Doanh nghiệp ngành dệt may;
- Lưu: VT, KTATMT, AT(80).
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