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Lời nói đầu
Với mục đích cung cấp các thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp nắm
bắt được các quy định về việc ghi nhãn hàng hóa một cách hiệu quả, Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận ra mắt "Cẩm nang về
Nhãn hàng hóa"”
Tương tự như những Ấn phẩm trước, cuốn Cẩm nang này sẽ phần nào
giúp doanh nghiệp khắc phục những khó khăn, hiểu rõ và thực hiện đúng
các quy định của pháp luật có liên quan đến Nhãn hàng hóa.
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Phần 1: Những thông tin cơ bản về Nhãn hàng hóa
Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ,
hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao
bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên
hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
Ghi nhãn hàng hóa là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng hóa
lên nhãn hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu
thụ và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng bá cho hàng
hóa của mình và để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm
soát.
Vị trí nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương
phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng,
đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết,
các phần của hàng hóa. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao
bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ
nội dung bắt buộc.
Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân
sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn
gốc của hàng hóa từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội
dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà
nhãn gốc hàng hóa còn thiếu.
Kích thước nhân hàng hóa, kích thước của chữ và số thể hiện do
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa tự xác định kích
thước của nhãn hàng hóa, kích thước chữ và số thể hiện trên nhãn hàng
hóa nhưng phải bảo đảm các yêu cầu sau:
1. Ghi được đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 10
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa.
2. 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
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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.
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 ngôn ngữ khác có gốc chữ cái Latinh:
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 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.
Bao bì thương phẩm của hàng hoá là bao bì chứa đựng hàng hoá và
lưu thông cùng với hàng hoá.Bao bì thương phẩm của hàng hoá gồm hai
loại: bao bì trực tiếp và bao bì ngoài.
a) Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hoá, tiếp xúc trực tiếp với
hàng hoá, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hoá;
b) Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng
hoá có bao bì trực tiếp.
Định lượng của hàng hoá là lượng hàng hóa được thể hiện bằng đơn
vị đo lường hoặc theo số đếm hàng hoá.
Ngày sản xuất là mốc thời gian hoàn thành sản xuất, chế biến, lắp ráp,
đóng chai, đóng gói hoặc các hình thức khác để hoàn thiện công đoạn cuối
cùng của hàng hoá đó.
Hạn sử dụng hoặc hạn dùng là mốc thời gian sử dụng ấn định cho
hàng hóa hoặc một lô hàng hóa mà sau thời gian này thì hàng hoá không
còn giữ được đầy đủ các đặc tính chất lượng vốn có của nó.
Hạn dùng của hàng hóa được thể hiện bằng khoảng thời gian tính từ
ngày sản xuất đến ngày hết hạn hoặc thể hiện bằng ngày, tháng, năm hết
hạn. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng, năm thì hạn dùng được tính
ngày cuối cùng của tháng hết hạn.
Xuất xứ hàng hoá là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ
hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với
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hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia
vào quá trình sản xuất hàng hoá đó.
Thành phần của hàng hoá là các nguyên liệu kể cả chất phụ gia dùng
để sản xuất ra sản phẩm hàng hoá và tồn tại trong thành phẩm kể cả
trường hợp hình thức nguyên liệu đã bị thay đổi.
Thành phần định lượng là lượng của mỗi loại nguyên liệu kể cả chất
phụ gia dùng để sản xuất ra hàng hoá đó.
Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản hàng hoá là thông tin liên
quan đến cách sử dụng, các điều kiện cần thiết để sử dụng, bảo quản
hàng hoá; cảnh báo nguy hại; cách xử lý khi xảy ra sự cố nguy hại.
Doanh nghiệp cần chú ý tìm hiểu rõ về hàng hóa của đơn vị mình để có
thể xây dựng đầy đủ thông tin thể hiện trên nhãn hàng hóa rõ ràng, đầy đủ
các nội dung quy định, đó là chính giúp cho người tiêu dùng nắm được
thông tin sản phẩm hàng hóa một cách cụ thể, góp phần cũng 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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Phần 2: Những điểm mới về nhãn hàng hóa theo
Nghị định 43/2017/NĐ-CP so với Nghị định
89/2006/NĐ-CP
Nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập sau 10 năm thực hiện Nghị
định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa; để phù hợp với tiến trình hội nhập,
đáp ứng cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký
kết. Ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về
Nhãn hàng hóa thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP.
Nghị định 43/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017, bổ
sung thêm một số nhóm hàng hóa bắt buộc phải thể hiện trên nhãn như:
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm đã qua chiếu xạ; Thực phẩm
biến đổi gen; Vi chất dinh dưỡng; Nguyên liệu thực phẩm; Thuốc, nguyên
liệu làm thuốc dùng cho người; Thức ăn thủy sản; Chế phẩm sinh
học…Ngoài ra, Nghị định 43/2017/NĐ-CP đã cập nhật các nội dung quy
định chi tiết tại các thông tư của các Bộ cho thống nhất và đồng bộ, cụ thể
như sau:
Thứ nhất, nhãn hàng hóa, nhãn phụ được in phải đảm bảo đúng bản
chất của hàng hóa, trung thực, rõ ràng và chính xác. Với những hàng hóa
sản xuất để lưu thông trong nước thì người chịu trách nhiệm thực hiện ghi
nhãn phải là các tổ chức, cá nhân sản xuất. Trong trường hợp tổ chức, cá
nhân đó yêu cầu một tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc ghi nhãn hàng
hóa thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm về hàng hóa của mình.
Thứ hai, bổ sung thêm quy định ghi nhãn phụ. Theo đó, hàng hóa không
xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa vào lưu thông trên thị trường phải có
nhãn phụ, bên cạnh hàng nhập khẩu như quy định tại Nghị định số
89/2006/NĐ-CP.
Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông
trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất
tại Việt Nam”.
Ngoài ra, Nghị định còn quy định các trường hợp không phải ghi nhãn
phụ, cụ thể:
Linh kiện nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị hỏng trong dịch vụ
bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng
hóa đó, không bán ra thị trường;


Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, linh
kiện nhập khẩu về để sản xuất, không bán ra thị trường.
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Thứ ba, trong trường hợp nhãn gốc của những hàng hóa nhập khẩu vào
Việt Nam không phù hợp với quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì tổ
chức, cá nhân nhập khẩu vẫn phải giữ nguyên nhãn gốc nhưng bên cạnh
đó, phải ghi thêm nhãn phụ theo quy định khi đưa ra lưu thông hàng hóa.
Nhãn phụ cũng được sử dụng khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam chưa
thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt
trên nhãn.
Thứ tư, về kích thước của nhãn hàng hóa, kích thước chữ và số thể
hiện trên nhãn hàng hóa thì phải đảm bảo theo yêu cầu: ghi được đầy đủ
nội dung bắt buộc theo quy định; kích thước của chữ và số phải bảo đảm
đủ để đọc bằng mắt thường.
Nghị định 43/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017; và
cũng qui định áp dụng chuyển tiếp đối với trường hợp như sau:
- Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa đã
được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định
này có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử
dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.
- Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy
định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, in ấn trước thời
điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng, nhưng không quá
02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
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Phần 3: Một số mẫu Nhãn hàng hóa tham khảo
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NHÓM 1

LƯƠNG THỰC

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GẠO TRẮNG HẠT DÀI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

10 kg

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

12 tháng

Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 5644:2008
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NHÓM 2

THỰC PHẨM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 06
ĐẾN 24 THÁNG TUỔI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

900 g

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2020

Thành phần

- 98% sữa bò
- 2% Vitamin và khoáng chất

Thông tin cảnh báo:

Không được dùng lò vi sóng để pha hay hâm nóng vì có
thể gây bỏng

Hướng dẫn sử dụng:

- Dùng nước đã đun sôi trong vòng 5 phút và để nguội
(37oC) để pha. Pha 4 muỗng gạt ngang với 240ml nước
được 270 ml sữa
- Vệ sinh dụng cụ pha chế bằng cách đun sôi hoặc sử
dụng máy tiệt trùng
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Hướng dẫn bảo quản:

Sản phẩm phù hợp với:

Đậy kín nắp sau khi sử dụng và để nơi khô ráo, thoáng
mát. Nên sử dụng trước hạn và trong vòng 30 ngày từ
khi mở nắp (Không bảo quản trong tủ lạnh)
- QCVN 11-3:2012/BYT
- QCVN 8-3:2012/BYT

Số giấy tiếp nhận bản
công bố sản phẩm:
Chú ý:

01/2019/ĐKSP
- Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát
triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các yếu tố chống nhiễm
khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có
tác dụng giúp trẻ phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm
khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn
khác.
- Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sỹ.
Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng thìa
hợp vệ sinh.
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NHÓM 3

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE – BỔ SUNG
VITAMIN, KHOÁNG CHẤT
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

90 g (90v x 1g)

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2020

Thành phần:

Vitamin A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, Acid folic, kẽm, sắt,
magie, sodium

Hướng dẫn sử dụng:

Uống 3v/ngày cùng với bữa ăn. Không dùng cho trẻ em
dưới 6 tuổi.

Hướng dẫn bảo quản:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chú ý:
Sản phẩm phù hợp với:
Số giấy tiếp nhận bản
công bố sản phẩm:

Thực phẩm này không phải thuốc, không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh.
QCVN 11-3:2012/BYT
01/2019/ĐKSP
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NHÓM 4

THỰC PHẨM ĐÃ QUA CHIẾU XẠ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BÒ KHÔ
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

100 g

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2020

Thành phần:

100% thịt bò

Thông tin cảnh báo:
Chú ý:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

Dùng ngay sau khi mở bao bì
Thực phẩm đã qua chiếu xạ
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
QCVN 8-3:2012/BYT
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NHÓM 5

THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BẮP KHÁNG SÂU BỌ CÁNH VẨY
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

100 g

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/02/2019

Thành phần:

100% bắp biến đổi gen

Thông tin cảnh báo:

Dùng ngay sau khi mở bao bì

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 8-3:2012/BYT
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NHÓM 6

ĐỒ UỐNG (TRỪ RƯỢU)

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

NƯỚC CAM ÉP
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực ở 20 oC:

1 lít

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2020

Thành phần:

80% nước cam cô đặc, 19% đường tinh luyện, 1% chất
ổn định, màu tự nhiên

Thông tin cảnh báo:

Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt
trời

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng. Uống trực tiếp,
sau khi sử dụng đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh và dùng
hết trong 03 ngày.

Hướng dẫn bảo quản:

Để nơi khô ráo và thoáng mát

Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
QCVN 6-3:2010/BYT
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NHÓM 7

RƯỢU

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

RƯỢU VANG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực ở 20 oC:
Hàm lượng etanol:

750 ml
12 %

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Hướng dẫn bảo quản:

Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

Bảo quản ở nhiệt độ từ 16 oC đến 18 oC. Bảo quản nơi
thoáng mát, không để gần nguồn nhiệt hoặc dưới ánh
sáng trực tiếp của mặt trời.
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
QCVN 6-3:2010/BYT
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NHÓM 8

THUỐC LÁ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THUỐC LÁ
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:
Hàm lượng etanol:

100 g (20 điếu x 5g)
12 %

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

12 tháng

Thông tin cảnh báo:

Hút thuốc lá gây ung thư phổi

Mã số, mã vạch:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
QCVN 16-1:2015/BYT

Hình ảnh cảnh báo:
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NHÓM 9

PHỤ GIA THỰC PHẨM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

PHỤ GIA THỰC PHẨM – CHẤT NHŨ HÓA
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

100 g

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2020

Thành phần định lượng:

100% mono và diglycerides of fatty acids (E471).

Hướng dẫn sử dụng:

Được bổ sung vào thực phẩm nhằm tạo ra hoặc duy trì
dạng nhũ tương đồng nhất của hai hay nhiều thành
phần của thực phẩm.

Hướng dẫn bảo quản:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
QCVN 4-22:2011/BYT

18

NHÓM 10

VI CHẤT DINH DƯỠNG

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

VI CHẤT DINH DƯỠNG – SẮT FUMARAT
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:
Ngày sản xuất
Thành phần định lượng:
Hướng dẫn sử dụng:

100 g
01/01/2019
100% sắt fumarat.
Hàm lượng bổ sung phải tuân theo quy định tại
QCVN 9-2:2011/BYT.

Hướng dẫn bảo quản:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Đậy
kín nắp sau khi sử dụng.
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
QCVN 3-3:2010/BYT
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NHÓM 11

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BỘT GẠO
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

400 g

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2020

Thành phần:

Vitamin A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, Acid folic, kẽm, sắt,
magie, sodium

Hướng dẫn sử dụng và
bảo quản:
Tiêu chuẩn áp dụng:

Sử dụng để chế biến các món như bánh cuốn, bánh
canh, bánh căn, bánh bò, bánh đậu xanh, bánh bèo,
bánh xèo....Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 12

THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DÙNG CHO
NGƯỜI

1. BAO BÌ NGOÀI

Tên hàng hóa:

THUỐC GIẢM ĐAU HẠ SỐT

Dạng bào chế:

Viên nén

Thành phần định lượng,
hàm lượng, nồng độ:
Quy cách đóng gói:
Chỉ định:

- 500 mg Paracetamol/viên sữa bò
- Tá dược vừa đủ cho 1 viên
Mỗi hộp gồm 10 vỉ, mỗi vỉ gồm 10 viên
- Giảm đau trong các trường hợp: Đau dây thần kinh,
đau đầu, đau khớp, đau do chấn thương, đau lưng, đau
bụng kinh, đau răng, nhổ răng…
- Hạ sốt ở người do cảm cúm, viêm nhiễm.

Cách dùng:

- Người lớn, trẻ em trên 12 tuổi: Uống 1- 2 viên/lần, ngày
3 lần. Không quá 6 viên/ngày.
- Trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi: Uống ½ viên - 1 viên/lần,
ngày 2-4 lần. Không quá 4 viên/ngày.
- Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi: Uống ½ viên/lần, ngày 2-4
lần. Không quá 2 viên/ngày.
- Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Khoảng cách giữa các
lần dùng thuốc tối thiểu là 4 giờ.

Chống chỉ định thuốc:

- Mẫn cảm với Paracetamol.
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- Suy gan nặng.
- Thiếu men Glucose-6-Phophate dehydrogenase.
Số đăng ký lưu hành:

VD-11345-19

Số lô sản xuất:

057851

Ngày sản xuất:

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Tiêu chuẩn chất lượng:
Điều kiện bảo quản:

Dược điển Việt Nam IV
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30oC, tránh ánh sáng.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

2. BAO BÌ TRUNG GIAN
Tên hàng hóa:

THUỐC GIẢM ĐAU HẠ SỐT

Số lô sản xuất:

057851

Hạn sử dụng:

01/01/2021

3. BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
Tên hàng hóa:

THUỐC GIẢM ĐAU HẠ SỐT

Số lô sản xuất:

057851

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên
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NHÓM 13

TRANG BỊ Y TẾ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BÀN MỔ ĐA NĂNG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Số đăng ký lưu hành:

VD-11345-19

Số lô sản xuất:

057851

Khối lượng tịnh:

160 kg

Kích thước:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Ngày sản xuất:
Thông tin cảnh báo,
hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản,
cơ sở bảo hành:

(2 x 0.6 x 1) m
TCVN 6733 : 2000
01/01/2019
Xem tài liệu kèm theo sản phẩm
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NHÓM 14

MỸ PHẨM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

KEM DƯỠNG TRẮNG DA
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:
Thành phần:

35 g
Vaselin, Isopropyl Myristate, Titanium Di-Oxide,
Tocopherol, Colllagen, Azelaic Acid.

Số lô sản xuất:

057851

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Hướng dẫn sử dụng:

Rữa mặt sạch và lau khô, thoa kem đều lên da mặt một
lớp mỏng mỗi ngày sáng hoặc tối.

Thông tin cảnh báo:

Sản phẩm dùng bên ngoài da. Tránh nơi nhiệt độ cao.
Để xa tầm tay trẻ em.

Chú ý:

Thực phẩm này không phải thuốc, không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 15

HÓA CHẤT GIA DỤNG

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

NƯỚC TẨY QUẦN ÁO
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực ở 20 oC:

800 ml

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Thành phần:

Nước, chất hoạt động bề mặt, chất tẩy trắng.

Số lô sản xuất:

057851

Số đăng ký lưu hành:

VD-11345-19

Hướng dẫn sử dụng:

Đổ trực tiếp lên các vết bẩn và để yên trong vòng 5 phút,
sau đó giặt lại với nước.

Thông tin cảnh báo:

Để xa tầm tay trẻ em. Có thể gây kích ứng da.

Hướng dẫn bảo quản:
Tiêu chuẩn áp dụng:

Bảo quản khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 16

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THỨC ĂN HỖN HỢP TẠO NẠC – DÙNG CHO HEO
THỊT 15KG ĐẾN XUẤT CHUỒNG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

25 kg

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

60 ngày kể từ ngày sản xuất.

Thành phần:

Đậu nành tinh chế 25%, bắp 50%, cám gạo 10%, bột cá
10%, vỏ sò 2%, bột xương 3%
- Hàm lượng protein, %/khối lượng, không nhỏ hơn 15
- Hàm lượng lipit, %/khối lượng, không nhỏ hơn 1
- Hàm lượng tro, %/khối lượng, không lớn hơn 2
- Hàm lượng xơ, %/khối lượng, không lớn hơn 8
- Độ ẩm, %/khối lượng, không lớn hơn 14
- Độ hòa tan, %/khối lượng, không nhỏ hơn 90
- Dùng cho heo thịt từ 15 kg đến xuất chuồng.
- Không cần phối trộn thêm nguyên liệu khác.

Hướng dẫn sử dụng:
Hướng dẫn bảo quản:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
TCVN 1547:2007
QCVN 1-183:2006/BNNPTNT
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NHÓM 17

THUỐC THÚ Y, VÁC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC
DÙNG TRONG THÚ Y

Tên hàng hóa:

THUỐC TRỊ NGỘ ĐỘC TIÊU CHẢY Ở GIA SÚC, GIA
CẦM

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực:
Thành phần định
lượng, hoạt chất:

100 ml
- Atropin Sulfat
- Tá dược đặc biệt

Quy cách đóng gói:

100 mg
100 ml

Đựng trong lọ thủy tinh.

Chỉ định:

Đặc trị tràn dịch màn phổi, phổi phù nề, tiêu chảy mất
nước, ngộ độc thuốc trừ sâu, gia súc gia cầm.

Cách dùng:

Tiêm bắp thịt hoặc dưới da.

Chống chỉ định thuốc:

Không dùng cho gia cầm mẫn cảm với thành phần thuốc

Dạng bào chế:

Lỏng

Số đăng ký lưu hành:
Số lô sản xuất:

VD-11345-19
057851
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Ngày sản xuất:

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Lưu ý:

Chỉ dùng trong thú y

Thông tin cảnh báo,
hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản, cơ
sở bảo hành:

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm

Tiêu chuẩn chất lượng:

Dược điển Việt Nam IV

NHÃN TRÊN VỈ THUỐC THÚ Y

Thành phần định lượng,
hoạt chất:

- Atropin Sulfat
- Tá dược đặc biệt

100 mg
100 ml

Số lô sản xuất:

057851

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Số đăng ký lưu hành:
Đơn vị sản xuất:

VD-11345-19
Công ty TNHH Khoa Nguyên
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NHÓM 18

THỨC ĂN THỦY SẢN

Tên hàng hóa:
Khối lượng tịnh:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Loại thức ăn:

THỨC ĂN HỖN HỢP CHO TÔM SÚ KHOA NGUYÊN
10 kg
TCVN 9964:2014
Số 4 (5 g/con đến 10 g/con)

Số lô sản xuất:

057851

Ngày sản xuất:

01/01/2019

Hạn sử dụng:
Hướng dẫn bảo quản:
Đơn vị sản xuất:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Xuất xứ:
Thành phần dinh
dưỡng:

12 tháng
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Công ty TNHH Khoa Nguyên
04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận
0252.830000
Việt Nam
- Độ ẩm (%) max: 11
- Protein thô (%) min: 38
- Xơ thô (%) max: 4
- Ca (%) min-max: 2.0 - 2.2
- P tổng số (%) min-max: 1.0 - 1.5
- Lysine tổng số (%) min: 1.9
- Methionine - Cystine tổng số (%) min: 0.8
- Béo thô (%) min-max: 6 – 8
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Nguyên liệu:

Hướng dẫn sử dụng:

- Ethoxyquin (ppm): 150
- Kháng sinh: không có
- Bột ốc 50%.
- Bột cá 10%.
- Bột đậu nành 10%.
- Bột nội tạng mực 25%.
- Vitamin và khoáng chất 5%
- Tỉ lệ cho ăn %: 12 - 10
- Số lần cho ăn trong ngày: 2 - 3
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NHÓM 19
CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT,
CHẤT XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI
TRỒNG THỦY SẢN

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG AO
NUÔI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

500 g

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

12 tháng

Thành phần định
lượng:

- Nitrosomonas: 109 CFU/g
- Nitrobacter: 109 CFU/g

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn đều và rắc trực tiếp trên ao nuôi, liều lượng 1
kg/5000 m2

Hướng dẫn bảo quản:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 20

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THUỐC TRỪ SÂU COCYFOS 550 EC
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực ở 20oC:

1 lít

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

36 tháng

Thành phần hàm
lượng:
Cảnh báo:
Số đăng ký lưu hành:
Số lô sản xuất:

- Chlorpyrifos Ethyl: 500 g/l
- Cypermethrin: 50 g/l
- Phụ gia Activator 9: 450 g/l
NGUY HIỂM
VD-11345-19
057851

Thông tin độc tố, cảnh
báo và chỉ dẫn phòng
chống nhiễm độc, cơ
sở bảo hành:

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 21

GIỐNG CÂY TRỒNG

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

HẠT GIỐNG DÂU TÂY ĐỎ
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

100 hạt/gói

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2021

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 22

GIỐNG VẬT NUÔI

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GÀ TA GIỐNG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

100 g/con

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/03/2019

Khối lượng đạt
được/đơn vị thời gian:

2,5 kg/ 2 tháng

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Nên nuôi tách riêng gà thịt, gà giống và gà con để dễ
chăm sóc và hạn chế dịch bệnh. Khi gà nở áp dụng các
biện pháp phòng ngừa như: tiêm chủng, cho uống thuốc
và thường xuyên vệ sinh chuồng trại.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 23

GIỐNG THỦY SẢN

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

TÔM THẺ CHÂN TRẮNG LITOPENAEUS VANNAMEI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

1 g/con

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/03/2019

Số lượng:
Chỉ tiêu chất lượng:

1000 con
Theo TCVN 10257:2014

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Thời gian vận chuyển không quá 30 giờ. Bảo quản ở
nhiệt độ 18 oC đến 24 oC, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 10257:2014
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NHÓM 24

ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BỘ ĐỒ CHƠI XẾP HÌNH
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Năm sản xuất

2019

Thành phần:

Nhựa ABS

Thông số kỹ thuật:

(10 x 20 x 5) cm

Thông tin cảnh báo:

Hướng dẫn sử dụng:

Xem tài liệu 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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NHÓM 25

SẢN PHẨM DỆT, MAY, DA, GIẦY

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

NÓN LƯỠI TRAI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Năm sản xuất:
Thành phần định
lượng:
Thông số kỹ thuật:

2019
100 % cotton
- Kích thước: Chiều dài 20 cm, Chiều rộng 20 cm, Chiều
cao 5 cm.
- Vòng đầu: 54 – 56 cm
- Trọng lượng: 10 g

Thông tin cảnh báo:
Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Không sử dụng hóa chất để giặt, không làm sạch bằng
máy giặt

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 1:2017/BCT
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NHÓM 26

SẢN PHẨM NHỰA, CAO SU

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

HẠT NHỰA PP
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

1 kg

Tháng sản xuất:

2/2019

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:

Nhựa PP
1 g/cm3

Thông tin cảnh báo:

Tránh xa nơi có nguồn nhiệt cao

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 27

GIÁY BÌA CACTON

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GIẤY PHOTOCOPY
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

2,34 kg (500 tờ x 4,68 g)

Tháng sản xuất:

2/2019

Thông số kỹ thuật:

A4 (210 x 297) mm

Thông tin cảnh báo:

Tránh xa nơi có nguồn nhiệt cao, ẩm ướt

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 28

ĐỒ DÙNG GIẢNG DẠY, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, VĂN
PHÒNG PHẨM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BÌA HỘP SI 15 CM
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

300 g

Tháng sản xuất:

2/2019

Thông số kỹ thuật:

(24 x 33 x 15) cm

Thông tin cảnh báo:

Tránh xa nơi có nguồn nhiệt cao, ẩm ướt

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 29

ẤN PHẨM CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, KHOA
HỌC, GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, TÔN
GIÁO

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

ẤN PHẨM ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhà xuất bản:
Tên tác giả:
Giấy phép xuất bản:
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng:

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Đảng Cộng sản Việt Nam
188-QĐ/NXBCTQG
A6 (10,5 x 14,8) cm; 69 trang
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 30

NHẠC CỤ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

ĐÀN GUITAR
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thông số kỹ thuật:
Khối lượng tịnh:
Tiêu chuẩn áp dụng:

(100 x 40 x 10) cm
2 kg
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 31

DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO, MÁY THỂ DỤC
THỂ THAO

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BỘ TẠ TAY NHỰA
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

6 kg

Năm sản xuất:

2019

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:

Lõi bằng cát, vỏ bằng nhựa
(19 x 8 x 8) cm

Hướng dẫn sử dụng:

Tạ phù hợp với nam và nữ, tùy theo thể trạng mà lựa
chọn trọng lượng tạ phù hợp

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 32

ĐỒ GỖ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

TỦ GỖ
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:

Gỗ công nghiệp
(80 x 40 x 20) cm

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Tránh ánh nắng trực tiếp và tránh ngâm nước quá lâu.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 33

SẢN PHẨM SÀNH SỬ, THỦY TINH

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

LY THỦY TINH
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:

100 % thủy tinh
(6 x 15) cm

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Tránh xếp chồng quá cao dễ gây rơi vỡ.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 12-4:2015/BYT
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NHÓM 34

HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GIỎ CÓI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:

100 % cây cói

Thông số kỹ thuật:

(3 x 15 x 5) cm

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Tránh xa nơi có nguồn nhiệt cao, ẩm ướt

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 35

ĐỒ GIA DỤNG, THIẾT BỊ GIA DỤNG ( KHÔNG
DÙNG ĐIỆN)

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GHẾ DỰA INOX 304
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thông số kỹ thuật:

- Chiều cao tổng: 100 cm
- Đường kính và độ dày mặt ngồi: 32 x 0,8 cm
- Đường kính và độ dày mặt ngồi: 3 x 0,8 cm

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Để nơi khô ráo, tránh va đập mạnh

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 36

BẠC

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

LẮC TAY BẠC
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Hàm lượng bạc:

99,0%

Khối lượng tịnh:

37,5 g

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

48

NHÓM 37

ĐÁ QUÝ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

VIÊN KIM CƯƠNG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam
0,5 g

Khối lượng tịnh:
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng:

- Đường kính: 5,1 mm
- Màu sắc: trắng
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 38

VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

NHẪN VÀNG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Hàm lượng vàng:

99,9 %

Khối lượng vàng:

37,5 g

Tên mã hiệu công ty:

KN

Mã ký hiệu sản phẩm:

XYZ

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 39

TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG, PHÒNG
CHÁY CHỮA CHÁY

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GIẦY CÁNH ĐIỆN
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Cỡ giầy:

40 (251 mm)

Nhãn hiệu:

Khoa Nguyên

Kiểu giầy:

D (Ủng cao cổ)

Ngày sản xuất:
Ký hiệu giầy:
Tiêu chuẩn áp dụng:

01/01/2019
I
TCVN 7654:2007

Hạn sử dụng:

05 năm

Thành phần:

- Đế ngoài: polyme
- Mũ giầy: cao su
- Gót: polyme
- Lắc giầy: cao su
- Độ bền mối ghép mũ giầy/đế ngoài: 5,0 N/mm
- Độ bền mài mòn đế ngoài (thể tích mất mát): 200 mm3
- Cách điện: loại O

Thông số kỹ thuật:
Thông tin cảnh báo,
hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm
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NHÓM 40
THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, CNTT, ĐIỆN
ĐIỆN TỬ; SẢN PHẨM CNTT ĐƯỢC TÂN TRANG,
LÀM MỚI

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG TỨC THỜI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Năm sản xuất:

2019

Thông số kỹ thuật:

220V, 50 Hz, 3500W

Áp suất định danh:

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 41
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

KỀM CẮT
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:
Kích thước:
Tháng sản xuất:
Thông số kỹ thuật:
Áp suất định danh:

KhoaNguyên
- Chiều dài kìm: 16 cm
- Chiều dài lưỡi cắt: 2 cm
02/2019
- Độ cứng lưỡi cắt: 56 HRC
- Độ cứng của bề mặt kẹp: 45 HRC
0,3 MPa

Cấp bảo vệ chống giật:

Cấp I

Thông tin cảnh báo an
toàn:

Để xa tầm tay trẻ em

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Không sử dụng kềm sai mục đích. Thường xuyên tra
dầu vào chốt để đảm bảo vận hành trơn tru

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 8277:2009
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NHÓM 42

MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, THỬ
NGHIỆM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Kích thước:

(210 x 180 x 215) mm

Khối lượng tịnh:

1,2 kg

Tháng sản xuất:

01/2019

Thông số kỹ thuật:

- Phạm vi đo: 200 g – 5 kg
- Giá trị độ chia: 20 g

Thông tin cảnh báo,
hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Xem tài liệu kèm theo sản phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

Sản phẩm phù hợp với:

ĐLVN 30:2009
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NHÓM 43

SẢN PHẨM LUYỆN KIM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THÉP TẤM
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Độ dày:

5 mm

Chiều dài:

6m

Chiều rộng:

1,5 m

Khối lượng:

350 kg

Mác và cấp thép:

HR235 – Cấp B

Số của đơn hàng:

123A

Số của lô hàng:
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng:

123
- Giới hạn bền kéo: 330 MPa
- Giới hạn chảy: 215 MPa
TCVN 6255:2008
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NHÓM 44

DỤNG CỤ ĐÁNH BẮT THỦY SẢN

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

LƯỚI CHỤP
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:

Tiêu chuẩn áp dụng:

Sợi polyamid (PA)
- Màu lưới: Trắng
- Độ thô: 23 tex x 2
- Độ bền đứt khô: 35N
- Kích thước mắt lưới: 2 cm
TCVN 8393:2012
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NHÓM 45

Ô TÔ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

Ô TÔ CON
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:

KHOANGUYEN 2.0

Số khung, số VIN:

123ABC

Khối lượng bản thân:

1325 kg

Số người cho phép
chở:

05 người

Khối lượng toàn bộ:

1900 kg

Số chứng nhận phê
duyệt kiểu:

123A

Năm sản xuất:

2019

Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

TCVN 6785:2015
QCVN 86:2015/BGTVT
QCVN 09:2015/BGTVT
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NHÓM 46

RỜ MÓC, SƠ MI RỜ MÓC

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

RỜ MÓC
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:

KHOANGUYEN

Số khung, số VIN:

123ABC

Khối lượng bản thân:

5000 kg

Khối lượng toàn bộ:

20000 kg

Số chứng nhận phê
duyệt kiểu:

123A

Năm sản xuất:

2019

Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

TCVN 7475:2005
QCVN 11:2015/BGTVT
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NHÓM 47

MÔ TÔ, XE MÁY

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

XE MÁY
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:

KHOANGUYEN

Số khung:

123ABC

Khối lượng bản thân:

99 kg

Dung tích xylanh:

110 cc

Số chứng nhận phê
duyệt kiểu:

123A

Năm sản xuất:

2019

Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

TCVN 7356:2014
QCVN 14:2015/BGTVT
QCVN 09:2015/BGTVT
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NHÓM 48

XE MÁY CHUYÊN DỤNG

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

MÁY ỦI
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:

KHOANGUYEN

Số khung:

123ABC

Thông số kỹ thuật:
Năm sản xuất:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

- Công suất: 120 kW
- Kích thước lưỡi ủi: (3000 x 1000) mm
- Độ đào sâu: 500 mm
2019
TCVN 6818-1:2010
QCVN 13:2011/BGTVT
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NHÓM 49

XE CHỞ NGƯỜI 4 BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

XE THAM QUAN
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:

KHOANGUYEN 2.0

Khối lượng bản thân:

1025 kg

Số người cho phép
chở:

05 người

Khối lượng toàn bộ:

1600 kg

Số khung:

123ABC

Số chứng nhận phê
duyệt kiểu:

123A

Năm sản xuất:

2019

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 50

XE ĐẠP

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

XE ĐẠP NỮ
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Năm sản xuất:
Thông số kỹ thuật:
Kiểu xe:

2019
- Trọng lượng: 16,5 kg
- Chiều cao yên: 75 cm
- Màu sắc: trắng
Xe đạp nữ

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 1692:1991

Thông tin cảnh báo:

Không để ở nơi có hóa chất ăn mòn
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NHÓM 51

PHỤ TÙNG CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Tên hàng hóa:

BÌNH AC QUY KHÔ XE MÁY

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Mã phụ tùng:

KN1

Năm sản xuất:

2019

Thông số kỹ thuật:
Ký hiệu điện cực:
Tiêu chuẩn áp dụng:
Sản phẩm phù hợp với:

- Điện áp danh định: 12 V
- Dung lượng danh định: 5,0 Ah
Điện cực dương ký hiệu “+”; điện cực âm ký hiệu “-“
TCVN 7348:2003
QCVN 47:2012/BGTVT

63

NHÓM 52

VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

SƠN PHỦ NỘI THẤT
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực:
Thông số kỹ thuật:
Tháng sản xuất:

10 lít
- Hàm lượng VOC: <10 g/lít
- Thời gian khô bề mặt: 0,5 giờ
- Độ phủ: 150 g/m2 (12 m2/lít/lớp)
01/2019

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Sơn bằng cọ, lăn hoặc máy phun. Sơn được bảo quản
nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn lửa.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 8652:2012

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 16:2017/BXD
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NHÓM 53

CÁC SẢN PHẨM TỪ DẦU MỎ

Tên hàng hóa:

DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực ở 20oC:
Thành phần:
Thông tin cảnh báo:

1 lít
- Dầu khoáng: 99,85 %
- Hàm lượng tro sulfat: 0,15 %
Để xa tầm tay trẻ em. Bảo vệ môi trường khi xử lý dầu
thải và bao bì.

Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Sử dụng cho động cơ xăng. Bảo quản nơi khô ráo,
thoáng mát, tránh xa nguồn lửa.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 10509:2014
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NHÓM 54

CHẤT TẨY RỮA

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

NƯỚC LAU KÍNH
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích thực ở 20 oC:
Tháng sản xuất
Thành phần:

500 ml
01/2019
Butyl Glycol; Isopropanol (IPA); Chất hoạt động bề mặt
không ion; Amoniac.

Thông tin cảnh báo:

Để xa tầm tay trẻ em. Có thể gây kích ứng da.

Hướng dẫn sử dụng:

Đổ trực tiếp nơi cần lau và dùng khăn khô lau lại.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 55

HÓA CHẤT

Tên hàng
hóa:

AXIT PHOTPHORIC 85%

Đơn vị
sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thể tích
thực ở 20
o
C:

100 ml

Ngày sản
xuất

01/01/2019

Thành
phần định
lượng:

85% Axit Photphoric – H3PO4 và 15% nước – H2O

Mã nhận
dạng hóa
chất (nếu
có):

…

Biện pháp
phòng
ngừa:

Ngăn chặn phát sinh tràn đổ, rò rỉ. Dùng vôi trung hòa chổ axit đổ,
gôm hỗn hợp về nơi xử lý chất thải.

67

Hướng
dẫn sử
dụng:

Sử dụng trong sản xuất sản phẩm gốc photphat, tinh luyện đường,
dầu ăn...

Hướng
dẫn bảo
quản:

Vật chứa phải chống được tác dụng ăn mòn của axit, không chứa đầy
quá quy định và phải kín. Phải để xa nguồn nhiệt và tránh ánh sáng
trực tiếp. Không để chung với các chất xung khắc.Không để lẫn thực
phẩm và các chất đồ uống. Khu vực bảo quản phải có phương tiện xử
lý khi có sự cố rò rỉ.

Tiêu
chuẩn áp
dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

Cảnh
báo:
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NHÓM 56
PHÂN BÓN

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

PHÂN BÓN HỖN HỢP N.P.K 20-20-15
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Loại phân bón:
Số quyết định công
nhận:

Phân bón vô cơ
01/2018/QĐ-BNNPTNT

Khối lượng tịnh:

50 kg

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần định
lượng:

- Đạm (N): 20 %
- Lân (P): 20 %
- Kali (K): 15 %
- Magie (Mg): 2 %
- Kẽm (Zn): 1 %

Thông tin cảnh báo:

Để xa tầm tay trẻ em. Rữa tay sau khi sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng cho tất cả loại cây trồng. Lượng sử dụng: (150 –
250) kg/ha (tùy theo vùng đất)

Hướng dẫn bảo quản:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, mưa
ẩm và không để gần nguồn thực phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2018/KHOANGUYEN
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NHÓM 57
VẬT LIỆU NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

THUỐC NỔ AMONIC AD1
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Khối lượng tịnh:

1 kg

Khối lượng cả bì:

1,1 kg

Ngày sản xuất

01/01/2019

Hạn sử dụng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thành phần định
lượng:
Số lô sản xuất:
Mã phân loại:

- Trinitrotoluen (C7H5O6N3): 14 %
- Amoni Nitrat (NH4NO3): 82 %
- Bột gỗ: 4 %
057851
1.1D

Thông tin cảnh báo:
Hướng dẫn sử dụng,
hướng dẫn bảo quản:

Thuốc nổ amonic ad1 được đóng thành thỏi, vỏ bằng
giấy chống ẩm (tráng parafin) hoặc vỏ nhựa. Các thỏi
thuốc được bảo quản trong các túi PE, các túi PE bảo
quản trong các thùng carton

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2018/KHOANGUYEN

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 7:2015/BCT
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NHÓM 58

KÍNH MẮT

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

GỌNG MẮT KÍNH
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:

100 % titanium

Thông số kỹ thuật:

48-16-136:48 TI-C

Hướng dẫn sử dụng:

Tránh khí nóng, lửa

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 59

ĐỒNG HỒ

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:

100 % Nhựa PE
- Đường kính: 25 cm
- Kiểu pin: AAA

Hướng dẫn sử dụng:

Treo bằng móc dán tường hoặc đinh. Sử dụng pin AAA

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 60

BỈM, BẰNG VỆ SINH, KHẨU TRANG, BÔNG TẨY
TRANG, BÔNG VỆ SINH TAI, GIẤY VỆ SINH

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

KHẨU TRANG
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:
Hướng dẫn sử dụng:

100 % vải không dệt
(10 x 20) cm
Bịt mặt chống bụi và vi khuẩn

Tháng sản xuất:

01/2019

Hạn sử dụng:

01/2023

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 61

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG

Tên hàng hóa:

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG KN

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:
Hướng dẫn sử dụng:
Tháng sản xuất:
Tiêu chuẩn áp dụng:

Nhựa PCTA và TPE, dây nhôm
(7 x 2) cm
Dùng để vệ sinh răng, thay bàn chải 03 tháng/lần để
đảm bảo vệ sinh
01/2019
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 62

KHĂN ƯỚT

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

KHĂN ƯỚT KN
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:
Hướng dẫn sử dụng:

Vải không dệt, nước tinh khiết
- Kích thước giấy: (20 x 14) cm
- 64 tờ/gói (01 tờ = 02 lớp x 1,25 g/lớp)
Đóng nắp sau khi sử dụng để tránh nhiễm khuẩn ngược

Ngày sản xuất:

01/01/2019

Hạn sử dụng:

01/01/2022

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 11528:2016

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 9:2015/BCT
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NHÓM 63

MÁY MÓC, DỤNG CỤ LÀM ĐẸP

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

MÁY MASSAGE MẶT
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thông số kỹ thuật:
Hướng dẫn sử dụng:

- Kích thước máy: (13 x 8 x 5) cm
- Pin: 02 pin AAA
- Chất liệu nhựa an toàn, thích hợp mọi loại da
Ghép đầu massage cần dùng vào thân máy. Bật nút
khởi động và lướt đều lên vùng da cần chăm sóc

Năm sản xuất:

2018

Hạn sử dụng:

01/01/2022

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCCS 01:2019/KHOANGUYEN

76

NHÓM 64

DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, BAO GÓI ĐỰNG THỰC
PHẨM

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

TÚI GIẤY ĐỰNG THỰC PHẨM
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Thành phần:
Thông số kỹ thuật:
Hướng dẫn sử dụng:
Ngày sản xuất:
Tiêu chuẩn áp dụng:

Giấy nâu vàng, màn nhựa
(10 x 5 x 2) cm
Dùng để chứa thực phẩm dạng rắn.
01/01/2019
TCCS 01:2019/KHOANGUYEN
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NHÓM 65
MŨ BẢO HIỂM DÙNG CHO NGƯỜI ĐI XE MOTO, XE
GẮN MÁY, XE MÁY ĐIỆN, XE ĐẠP MÁY (GỌI TẮT
LÀ MŨ BẢO HIỂM)

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

MŨ BẢO HIỂM DÙNG CHO NGƯỜI ĐI MOTO, XE MÁY
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Cỡ mũ:

Mũ che nữa đầu, không có kính chắn gió, cỡ lớn

Tháng sản xuất
Kiểu mũ:
Khối lượng tịnh:

01/2019
KN1
0,8 kg

Hướng dẫn sử dụng:

Đội mũ bảo hiểm, điều chỉnh dây gài sao cho không bị
xoắn và ôm sát thùy tai. Cài khóa mũ sao cho quai mũ
vừa khít dưới cằm.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5756:2017

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 2:2008/BKHCN
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NHÓM 66

XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN, XE ĐẠP MÁY

Tên hàng hóa:
Đơn vị sản xuất:

XE ĐẠP ĐIỆN
Công ty TNHH Khoa Nguyên

Địa chỉ:

04 Nguyễn Hội, Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Xuất xứ:

Việt Nam

Nhãn hiệu:

KHOANGUYEN

Loại model:

KN1

Khối lượng bản thân:

27 kg

Màu sắc:

Hồng

Thông số kỹ thuật:

Năm sản xuất:

- Motor: 48 V – 250 W
- Acquy: 12 V – 12 Ah (x4)
- Điện áp vào: 220 VAC
- Điện áp ra: 48 VDC
2019

Hướng dẫn sử dụng:

Xem tài liệu đính kèm

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 7450:2004

Sản phẩm phù hợp với:

QCVN 68:2013/BGTVT/SĐ1:2015
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Phần 4: Quy định Pháp luật về Nhãn hàng hóa
I. Quy định về Nhãn hàng hóa
STT

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

1

68/2006/QH11

12/7/2006

Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật

2

05/2007/QH12

21/11/2007

Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa

3

127/2007/NĐ-CP

01/08/2007

Nghị định quy định chi tiết
thi hành một số điều của
Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật

4

132/2008/NĐ-CP

13/12/2008

Nghị định quy định chi tiết
thi hành một số điều của
Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa

5

67/2009/NĐ-CP

03/8/2009

Nghị định sửa đổi một số
điều
của
Nghị
định
127/2007/NĐ-CP
ngày
01/8/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật
và
Nghị
định
132/2008/NĐ-CP
ngày
13/12/2008 quy định chi tiết
thi hành một số điều của
Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa

6

119/2017/NĐ-CP

01/01/2017

Nghị định quy định về xử
phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiêu chuẩn,
đo lường và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa.
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9

7

43/2017/NĐ-CP

14/4/2017

Nghị định về Nhãn hàng
hóa

8

74/2018/NĐ-CP

15/5/2018

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

78/2018/NĐ-CP

16/5/2018

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

II. Một số nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về
Nhãn hàng hóa

Ngày 1/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 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/NĐCP). Nghị định này thay thế Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013.
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 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 từ ngày
15/12/2017.
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Tại Mục 3 Vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch, Điều
30 quy định xử phạt về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm,
hàng hóa và Điều 31 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. Cụ thể như sau:
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 lắp, rách nát, mờ
không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt 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)
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 phạt quy định theo khoản 1,2 Điều 31)
83

84

85

MỨC PHẠT QUY ĐỊNH THEO KHOẢN 5 ĐIỀU 31
Mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng hóa gắn nhẵn
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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CẨM NANG VỀ NHÃN HÀNG HÓA
Tháng 9/2019 (Bản điện tử)
Biên tập, Trình bày: PHÒNG THÔNG BÁO HỎI ĐÁP TĐC & TBT
Địa chỉ liên hệ: 04 Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết.
ĐT: 062.3754042. Email: phongtbt.binhthuan@gmail.com
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