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 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 110/SCT-QLCN Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2019 

V/v hướng dẫn thực hiện công bố 
hợp quy sản phẩm dệt may theo 
Thông tư số 21/2017/TT-BCT 

 

 

Kính gửi:………………………………………………………………………………… 
 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017, ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formandehyt và các amin 
thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; Thông tư số 
07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018, sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 
23/10/2017, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng 
formandehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may; Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018, sửa đổi Phụ lục I 
“Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCNN:01/2017/BCT tại Thông tư số 
21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN:01/2017/BCT) có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2019, yêu cầu 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 kỹ thuật QCNN:01/2017/BCT. Đối tượng áp dụng là “các tổ chức, 
cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị 
trường Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên 
quan”. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh 
vực trên thực hiện đảm bảo đúng quy định, qua đó làm cơ sở để các cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện 
các quy định tại Quy chuẩn, Sở Công Thương Lạng Sơn hướng dẫn các tổ chức, 
cá nhân liên quan thực hiện như sau: 

1. Về hình thức công bố hợp quy 

Các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu sản 
phẩm dệt may có thể lựa chọn một trong hai hình thức công bố hợp quy như sau: 

1.1. Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân 
(bên thứ nhất) 

- Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là Phương thức 7 được 
quy định tại Thông tư 28/2012/TT –BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 
đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, kỹ thuật và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 
31/3/2017, về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT –BKHCN 
ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ. 
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- Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức 
thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo 
quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, quy 
định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 

1.2. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức 
chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba) 

a) Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là Phương thức 5 hoặc 
Phương thức 7 được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư 
02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố được thực hiện tại tổ chức chức thử 
nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy 
định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP. 

2. Hồ sơ công bố hợp quy 

Tổ chức cá nhân công bố hợp quy lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong 
đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Công Thương 
tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 9A, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức cá nhân công bố 
hợp quy. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:  

2.1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 
cá nhân (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy gồm: 

a) Bản công bố hợp quy theo Mẫu 01, Phụ lục V ban hành kèm theo Quy 
chuẩn  QCVN 01:2017/BCT (được đính kèm văn bản này). 

b) Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại; fax; 

- Tên sản phẩm hàng hóa; 

- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; 

- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; 

- Cam kết chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 
này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và kết quả tự đánh giá. 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu bổ sung thêm các thông tin sau: nhãn hiệu, 
kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa 
khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng (Contract); danh mục hàng hóa (Packing); 
hóa đơn (Invoice); vận đơn (Bill of lading); hoặc chứng từ vận tải tương đương 
(trong trường hợp không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu. 

2.2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định 
của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố 
hợp quy gồm: 
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a) Bản công bố hợp quy theo Mẫu 01, Phụ lục V ban hành kèm theo Quy 
chuẩn  QCVN 01:2017-BCT (được đính kèm văn bản này). 

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật này 
kèm theo mẫu hợp quy do tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định cấp 
cho tổ chức, cá nhân. 

2.3. Lưu ý 

- Mỗi sản phẩm chỉ phải thực hiện công bố hợp quy 01 lần; 

- Doanh nghiệp không cần thực hiện công bố cho từng sản phẩm đơn lẻ, 
việc công bố hợp quy thực hiện như sau: 

+ Đối với việc thực hiện hợp quy theo phương phức 7 được quy định tại 
Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (theo lô): Doanh nghiệp thực hiện 01 bản công 
bố hợp quy cho toàn bộ lô hàng (ứng với mỗi vận đơn). Danh sách chi tiết từng 
mặt hàng trong lô hàng hóa được kê khai tại phụ lục kèm theo bản công bố hợp 
quy, phụ lục là một phần của Bản công bố hợp quy. 

+ Đối với việc thực hiện hợp quy theo phương thức 5 được quy định tại 
Thông tư 28/2012/TT-BKHCN (theo quá trình sản xuất): Doanh nghiệp chuẩn bị 
01 hồ sơ công bố hợp quy cho toàn bộ sản phẩm, hàng hóa (ứng với mỗi lần 
công bố). Danh sách chi tiết của từng mặt hàng trong lô hàng hóa được kê khai 
tại phụ tục kèm theo Bản công bố, phụ lục là một bộ phận của Bản công bố hợp 
quy. 

3. Về trình tự công bố hợp quy 

- Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 2 
văn bản này về Sở Công Thương Lạng Sơn; 

- Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy đến Sở Công Thương Lạng Sơn, 
được Sở Công Thương tiếp nhận và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, 
tổ chức, cá nhân được phép đưa ra thị trường Việt Nam; 

- Về số của Bản công bố hợp quy thực hiện như sau: 

+ Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá, số công bố ký hiệu 
X/Y, trong đó: X là mã doanh nghiệp, Y là số vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải 
tương đương đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh 
nghiệp đối với sản xuất trong nước. 

+ Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức 
chứng nhận/ giám định được chỉ định, số công bố hợp quy được ký hiệu X/Y/Z, 
trong đó: X là mã doanh nghiệp, Y là số vận tải đơn đối với sản phẩm nhập khẩu 
hoặc mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước, Z là 
mã số của tổ chức đánh giá. 

4. Trách nhiệm và Tổ chức thực hiện 

4.1. Sở Công Thương Lạng Sơn 

- Tiếp nhận Công bố hợp quy và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở; 
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- Báo cáo Bộ Công Thương số lượng sản phẩm công bố hợp quy theo quy 
định. 

4.2. Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn: Phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm 
soát và xử lý vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định 
Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT. 

4.3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
dệt may: 

- Phải công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn 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 đúng quy định tại Điều 16 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và 
Thông tư 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4.4. Trách nhiệm của các tổ chức đánh giá sự phù hợp: 

- Thực hiện đánh giá hợp quy cho sản phẩm dệt may; 

- Cấp số công bố hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa được đánh giá phù hợp 
theo Phương thức 7 được quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Công bố 
số hợp quy trên Trang thông tin điện tử đơn vị mình. 

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP  

Sở Công Thương Lạng Sơn hướng dẫn và đề nghị các cơ quan chức năng 
liên quan, các tổ chức, cá nhân, các trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu, công tác quản lý nhà nước phối hợp thực hiện triển khai, phổ biến, tuyên 
truyền để việc áp dụng thực hiện các quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2017-
BCT sớm được doanh nghiệp triển khai áp dụng theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần trao đổi, thông tin chi tiết, đề 
nghị liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Lạng Sơn qua số 
điện thoại 02053.719601 hoặc 03.89988228 ông Lã Đức Đoàn, Phó Trưởng 
phòng để phối hợp thực hiện. 

(Gửi kèm Thông tư số 21/2017/TT-BCT, Thông tư số 07/2018/TT-BCT, 
Thông tư số 20/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương)./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (P/h); 
- Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn (P/h); 
- Cục Hải quan Lạng Sơn (P/h); 
- Phòng KT-HTcác huyện, Phòng Kinh tế TP; 
- Các phòng thuộc Sở; 
- VP Sở, TT KC&XTTM (P/h đăng tải trên Trang 
TTĐT Sở); 
- Lưu VT, QLCN(LĐ).  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

Đinh Kỳ Giang 
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Mẫu số 01 – Phụ lục IV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 

Số: …………………………………… 

 

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………….…………..……………………………….……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………….……………………………………………………….………………………. 

Điện thoại: ……………………………………………………………  Fax ………………………….…………………...……… 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

CÔNG BỐ: 

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu loại, nhãn hiệu, 

đặc trưng kỹ thuật…..)…………………..…………………..…………………..…..………………..……..………………….… 

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (Số hiệu, ký hiệu, tên gọi)…..………………..……..…………… 

Loại hình đánh giá: 

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ 3): Tên tổ chức chứng nhận/ tổ chức 

được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp chứng nhận; 

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo 

cáo tự đánh giá 

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn, hợp quy, phương thức đánh giá 

sự phù hợp):……………..……..…………………………..……..…………………………..……..………… (Tên tổ chức 

cá nhân) .……..… cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của .…….. (sản phẩm, 

hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) .…….. do mình sản xuất, kinh doanh, bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

 
 ………………..……, ngày…….… tháng……... năm…….… 
 Đại diện tổ chức, cá nhân 

(ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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DANH SÁCH NHẬN VĂN BẢN 
 
 

1. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; (P/h) 

2. Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn; (P/h) 

3. Cục Hải quan Lạng Sơn; (P/h) 

4. Phòng Kinh tế và Hạng tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố (p/h) 

 
Ghi chú: Danh sách này phụ vụ gửi văn bản, Bộ phận Văn thư không cần 

in, đính kèm văn bản) 
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