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Kính gửi: ................................................................................ 

 

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định 

sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: 

“4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội 

dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

này bằng phương thức điện tử.”. 

Triển khai thực hiện quy định trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ 

đạo, xây dựng dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi 

nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử. 

Ngày 27/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 

3834/BKHCN-TĐC lấy ý kiến dự thảo Thông tư lần thứ nhất. Sau khi tổng hợp, 

tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, Bộ 

Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình 

Thông tư để gửi lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học 

và Công nghệ (dự thảo kèm theo công văn này). 

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua 

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa - 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, 

Hà Nội) trước ngày 30/5/2022, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: 

qlghinhan@tcvn.gov.vn để kịp thời tổng hợp.  

Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

Lê Xuân Định 

mailto:qlghinhan@tcvn.gov.vn


 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
                         

Số:        /2022/TT-BKHCN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2022 

DỰ THẢO  

 

THÔNG TƢ 

Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa 

bằng phƣơng thức điện tử 

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 

2007; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09  tháng 12 năm 2021 sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; 

 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư quy định chi tiết 

một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện 

tử. 

Chƣơng I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn 

theo tính chất mỗi loại hàng hóa có thể thể hiện bằng phương thức điện tử quy 

định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09  tháng 12 năm 2021. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa tại Việt Nam, tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa có thể hiện nội dung ghi 

nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử, cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân 

có liên quan. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Ghi nhãn bằng phương thức điện tử là thông tin được hiển thị qua 

phương tiện điện tử được kết nối với hàng hóa theo chỉ dẫn cụ thể trên nhãn. 

2. Mã quét: là vật mang dữ liệu sử dụng trên tem, thẻ, chip hoặc một 

phương thức thích hợp để cung cấp thông tin về hàng hóa và truy xuất nguồn 

gốc. Mã quét bao gồm mã QR, mã số, mã vạch. 

Mã QR là một ký hiệu ma trận. Các ký hiệu bao gồm một loạt các mô-đun 

hình vuông danh định được sắp xếp trong một cấu trúc hình vuông tổng thể, bao 

gồm một cấu trúc tìm kiếm duy nhất nằm ở góc của ký hiệu nhằm hỗ trợ việc 

xác định vị trí kích thước và độ nghiêng một cách rõ ràng.  

Mã số là một dãy số hoặc chữ được sử dụng để định danh sản phẩm, dịch 

vụ, địa điểm, tổ chức, cá nhân; 

Mã vạch là phương thức lưu trữ và truyền tải thông tin của mã số bằng: 

loại ký hiệu vạch tuyến tính (mã vạch một chiều); tập hợp điểm (Data Matrix, 

QRcode, PDF417 và các mã vạch hai chiều khác); chip nhận dạng qua tần số vô 

tuyến (RFID) và các công nghệ nhận dạng khác. 

Chƣơng II 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ PHƢƠNG THỨC VÀ NỘI DUNG GHI NHÃN 

ĐIỆN TỬ 

Điều 4. Phƣơng thức thể hiện nội dung ghi nhãn điện tử 

Nội dung ghi nhãn điện tử được thể hiện bằng một hoặc nhiều phương thức 

sau: 

1. Thể hiện trên website có chỉ dẫn cụ thể thông tin đường dẫn trên nhãn 

hàng hóa gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. 

2. Thể hiện trên mã quét, mã QR, mã số, mã vạch có gắn trực tiếp trên hàng 

hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. 

Điều 5. Vị trí ghi nhãn bằng phƣơng thức điện tử 

Vị trí thể hiện ghi nhãn bằng phương thức điện tử phải được gắn trực tiếp 

trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa, có thể đọc được dễ dàng 

bằng mắt thường và thiết bị phù hợp. 

Điều 6. Ngôn ngữ trình bày nội dung ghi nhãn bằng phƣơng thức điện 

tử. 

Ngôn ngữ trình bày nội dung ghi nhãn bằng phương thức điện tử thực hiện 

theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 3 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP. 

Điều 7. Một số nội dung bắt buộc theo tính chất của một số nhóm hàng 

hóa đƣợc thể hiện bằng phƣơng thức điện tử 
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1. Một số nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP được lựa 

chọn thể hiện bằng phương thức điện tử thay choghi nhãn gắn trực tiếp trên hàng 

hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa, ghi trong tài liệu kèm theo, trừ các 

nội dung: ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, thông tin cảnh báo thì không 

được chỉ thể hiện bằng phương thức điện tử. 

2. Các nội dung bắt buộc khác đã thể hiện trực tiếp trên nhãn hàng hóa 

đúng theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

111/2021/NĐ-CP có thể được thể hiện thêm hình thức ghi nhãn bằng phương 

thức điện tử. 

Nội dung thể hiện trực tiếp trên nhãn hàng hóa phải tương ứng với nội 

dung thể hiện bằng phương thức điện tử, không được sai lệch nội dung, bản chất 

của hàng hóa. 

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ghi nhãn bằng 

phƣơng thức điện tử 

Đảm bảo các phương thức điện tử được sử dụng như đường dẫn website, 

mã quét, mã QR là trung thực, chính xác, phải tra cứu được.  

Website chứa thông tin ghi nhãn phải được duy trì đầy đủ thông tin cho 

đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm. Trường hợp thông tin ghi nhãn được sửa 

đổi, cập nhật thì phải được thể hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung liên quan (thời 

gian, nội dung thay đổi). 

Trường hợp có thay đổi nội dung ghi nhãn hàng hóa thì phải cập nhật 

thông tin trên đường dẫn website hiện hành, doanh nghiệp phải lưu hồ sơ về việc 

thay đổi nội dung ghi nhãn hàng hóa, cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu 

cầu. 

Trường hợp sử dụng mã số mã vạch thì phải được kết nối từ cơ sở dữ liệu 

mã số mã vạch quốc gia, quốc tế. 

 

Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày        tháng       năm       . 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn 

thực hiện Thông tư này. 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng 

dẫn. 
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 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở KH&CN cacs tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo VPCP; 

- Lưu: VT, PC, TĐC. 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Thành Đạt 



 
 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN  

ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 
 

 

Số:        /TTr-TĐC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

DỰ THẢO 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tƣ Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên 

nhãn hàng hóa bằng phƣơng thức điện tử  

 

Kính gửi: Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-BKHCN ngày 08/01/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học 

và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP 

ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 580/QĐ-BKHCN 

ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành kế 

hoạch công tác trọng tâm năm 2020 trong đó có giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Tổng cục TĐC) nhiệm vụ xây dựng Thông tư của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn 

hàng hóa bằng phương thức điện tử. Tổng cục TĐC xin báo cáo Lãnh đạo Bộ 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Thông tƣ 

1. Căn cứ pháp lý 

Mục II.1.4 Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 có nêu: “Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ 

pháp lý, cơ chế, chính sách thử nghiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường các sản phẩm, dịch vụ ứng 

dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, kinh tế chia sẻ, kinh tế số,... theo 

hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô hình kinh doanh 

mới, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp truyền thống, tăng tính thuận 

tiện trong hoạt động tiêu dùng của nhân dân.” là một trong những giải pháp  

chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, 

nhằm mục đích tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, hội nhập quốc tế, đẩy 

mạnh áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất kinh 

doanh và quản lý, và tạo thuận lợi thương mại, bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền 

lợi người tiêu dùng, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính 
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phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa đã có quy định về việc thể hiện một 

số ghi nhãn bắt buộc bằng phương thức điện tử.  

Cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09  tháng 12 năm 2021 quy định: 

 “Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa 

4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội 

dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này 

bằng phương thức điện tử.” 

Trên cơ sở quy định giao Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết 

một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử, 

Tổng cục TĐC đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một 

số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử. 

2. Căn cứ thực tiễn 

Sự cần thiết phải ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung 

bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử: 

Ghi nhãn bằng phương thức điện tử (ghi nhãn điện tử) là một cách hỗ trợ, 

bổ sung cho cách ghi nhãn bằng phương pháp vật lý truyền thống (dán, in, đính, 

đúc, chạm, khắc…) cho các nhà sản xuất truyền đạt thông tin, các nội dung bắt 

buộc theo quy định. Ghi nhãn điện tử cho phép một số nội dung bắt buộc phải 

thể hiện trên nhãn hàng hóa được tạo ra theo phương thức điện tử và hiển thị 

trên màn hình.  

Nhãn điện tử đang được áp dụng ở nhiều quốc gia (như Mỹ, Úc, 

Singapore, Trung Quốc…) - cùng đại diện cho 56% nền kinh tế thế giới và 46% 

dân số thế giới - đã áp dụng các chương trình dán nhãn điện tử.   

Các cơ quan quản lý ở Úc, Canada, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, 

Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ đều đã chấp thuận nhãn điện tử trong quá trình lưu 

thông hàng hóa đối với các thiết bị điện tử và một số loại hàng hóa khác. 

Hiện nay FDA đã phê duyệt việc sử dụng nhãn điện tử cho các thiết bị y 

tế theo toa dành cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ vào năm 2003. 

Tại Liên minh Châu Âu, hướng dẫn cung cấp hướng dẫn sử dụng điện tử (EIFU) 

cho các thiết bị chẩn đoán in vitro đã có sẵn từ năm 2007. Ủy ban EU 207/2012 

cho các thiết bị y tế được áp dụng ghi nhãn điện tử ở tất cả các quốc gia thành 

viên EU.  Đối với một số thiết bị y tế, việc cung cấp hướng dẫn để sử dụng ở 

dạng điện tử thay vì ở dạng giấy có thể có lợi cho người dùng chuyên nghiệp. 

Nó có thể làm giảm gánh nặng môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

ngành công nghiệp thiết bị y tế bằng cách giảm chi phí, trong khi duy trì hoặc 

nâng cao mức độ an toàn.  
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Ở Việt Nam hiện nay, cùng với sự phát triển của ngành công nghệ số, đa 

số người tiêu dùng đã sử dụng các thiết bị hoặc phần mềm điện tử như các ứng 

dụng trên điện thoại thông minh, sử dụng trang web trên máy tính…Như vậy, họ 

hoàn toàn có thể truy cập trang web của nhà sản xuất xem hoặc tải về các thông 

tin về sản phẩm mà nhà sản xuất công bố đối với một số nội dung cần có hướng 

dẫn chi tiết hoặc thông số phức tạp như: Hướng dẫn sử dụng; Thông số kỹ 

thuật… 

Lợi ích chung ghi nhãn điện tử có thể cung cấp lợi ích cho các nhà sản 

xuất, cơ quan quản lý và người tiêu dùng: 

- Dành cho nhà sản xuất, ghi nhãn điện tử hỗ trợ ghi nhãn truyền thống 

bằng phương pháp vật lý để hiển thị nội dung bắt buộc, đặc biệt hữu ích đối với 

các loại sản phẩm công nghệ kể cả những loại có kích thước nhỏ, giảm chi phí 

sản xuất, cho phép đổi mới thiết kế sản phẩm và mang lại lợi ích cho môi trường 

bằng cách giảm chất thải được tạo ra trong quá trình sản xuất và cập nhật nhãn 

vật lý. Trong khi trước đây mỗi một sản phẩm điện tử phải in một cuốn hướng 

dẫn sử dụng đi kèm và phải bỏ khi hết model đó thì với nhãn điện tử sẽ tiết kiệm 

được chi phí in ấn, nội dung được cập nhật thường xuyên và linh hoạt, góp phần 

bảo vệ môi trường và rất thuận lợi cho doanh nghiệp.  

Đối với một số sản phẩm ví dụ như: ti vi, điện thoại, máy tính bảng, 

laptop, trang thiết bị y tế ... thì việc cung cấp thông tin dưới dạng điện tử là một 

việc cần thiết và hiệu quả hơn so với cách ghi nhãn truyền thống như hiện nay. 

- Dành cho người tiêu dùng, nhãn điện tử cho phép dễ dàng truy cập thông 

tin và cũng cho phép nhiều hơn thông tin sẽ được hiển thị hơn trên một nhãn vật 

lý. Nhà sản xuất sẽ giảm được chi phí in ấn, và dễ dàng cập nhật các thay đổi khi 

cần thiết, giá thành sản phẩm có thể giảm, tăng sức cạnh tranh. Người tiêu dùng 

có thể sẽ mua được sản phẩm rẻ hơn, việc đọc các thông tin cũng thuận tiện hơn 

vì chỉ cần thao tác quét mã hoặc truy cập trang web, có thể đọc thông tin bất cứ 

lúc nào cần đến mà không cần phải lưu giữ các cuốn catalog của sản phẩm 

Đối với các nền kinh tế, nhãn điện tử cho phép sản phẩm tiếp cận thị 

trường sớm hơn, đảm bảo rằng các cơ quan quản lý và/hoặc cơ quan có thẩm 

quyền có thể truy cập thông tin tuân thủ cập nhật và có thể giúp chặn các sản 

phẩm giả mạo từ thị trường. 

Trước yêu cầu hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, đáp ứng yêu 

cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và từ sự cần thiết của thực tế qua kiến 

nghị của các doanh nghiệp thì việc nghiên cứu, xây dựng các quy định hướng 

dẫn ghi nhãn điện tử ở Việt Nam là cần thiết và đáp ứng nguyện vọng của rất 

nhiều doanh nghiệp, trong đó có sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp đa quốc 

gia, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế.  
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Quy định này chính là một giải pháp đáp ứng yêu cầu tại mục II.1.4 Nghị 

Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, và giải pháp 

chủ yếu năm 2020 là: “tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai công nghệ, mô 

hình kinh doanh mới, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp truyền thống, 

tăng tính thuận tiện trong hoạt động tiêu dùng của nhân dân”. 

Tuy nhiên, đây cũng là một quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát 

triển của nền kinh tế trong tình hình hiện nay, do đó quy định cần đáp ứng yêu 

cầu vừa đảm bảo công tác quản lý, thuận lợi cho người tiêu dùng, vừa phải đảm 

bảo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng, không gây khó khăn, gánh nặng cho 

doanh nghiệp. Tiếp thu kinh nghiệm của quốc tế, đảm bảo phù hợp với pháp luật 

và thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tƣ 

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP 

trong đó có giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số 

nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử. Thực 

hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, Tổng cục TĐC đã khẩn trương triển khai 

thực hiện xây dựng dự thảo Thông tư đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và tiến độ được giao như sau: 

1. Năm 2020, Tổ chức 03 Hội thảo tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh 

để lấy ý kiến đánh giá và các nội dung đề xuất sửa Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

và đề xuất nội dung quy định ghi nhãn một số nội dung bắt buộc bằng phương 

thức điện tử. 

2. Xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc 

thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử.  

3. Trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư và gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp dự thảo thông tư (ngày 27/12/2021 Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ký công văn số 3834/BKHCN-TĐC về việc xin ý kiến góp ý 

đối với dự thảo Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt 

buộc theo phương thức điện tử gửi các Bộ, Ngành, địa phương và các Hiệp hội); 

đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng và gửi Văn phòng TBT lấy ý kiến WTO. 

4. Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, Tổng cục TĐC đã tổng hợp, tiếp 

thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội hoàn thiện dự thảo 

trình Lãnh đạo Bộ. 

5. Ngày           Tổng cục TĐC đã có công văn số            gửi Vụ Pháp chế 

Bộ đề nghị thẩm định dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ KH&CN 

ký ban hành. 
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III. Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Thông tƣ 

1. Về tên của dự thảo Thông tƣ: “Thông tư quy định chi tiết một số nội 

dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử”. 

2. Bố cục của dự thảo Thông tƣ 

Dự thảo Thông tư gồm 03 Chương, 10 Điều, cụ thể như sau: 

Chương 1: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 3) 

Chương 2: Những quy định về phương thức và nội dung ghi nhãn điện tử 

(từ Điều 4 đến Điều 8) 

Chương 3: Điều khoản thi hành (Điều 9 và Điều 11) 

3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tƣ 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn 

theo tính chất mỗi loại hàng hóa có thể thể hiện bằng phương thức điện tử quy 

định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09  tháng 12 năm 2021. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa tại Việt Nam, tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa có thể hiện nội dung ghi 

nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử, cơ quan nhà nước và tổ chức cá nhân 

có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Ghi nhãn bằng phương thức điện tử là thông tin được hiển thị qua 

phương tiện điện tử được kết nối với hàng hóa theo chỉ dẫn cụ thể trên nhãn. 

2. Mã quét: là vật mang dữ liệu sử dụng trên tem, thẻ, chip hoặc một 

phương thức thích hợp để cung cấp thông tin về hàng hóa và truy xuất nguồn 

gốc. Mã quét bao gồm mã QR, mã số, mã vạch. 

Mã QR là một ký hiệu ma trận. Các ký hiệu bao gồm một loạt các mô-đun 

hình vuông danh định được sắp xếp trong một cấu trúc hình vuông tổng thể, bao 

gồm một cấu trúc tìm kiếm duy nhất nằm ở góc của ký hiệu nhằm hỗ trợ việc 

xác định vị trí kích thước và độ nghiêng một cách rõ ràng.  

Mã số là một dãy số hoặc chữ được sử dụng để định danh sản phẩm, dịch 

vụ, địa điểm, tổ chức, cá nhân; 

Mã vạch là phương thức lưu trữ và truyền tải thông tin của mã số bằng: 

loại ký hiệu vạch tuyến tính (mã vạch một chiều); tập hợp điểm (Data Matrix, 

QRcode, PDF417 và các mã vạch hai chiều khác); chip nhận dạng qua tần số vô 

tuyến (RFID) và các công nghệ nhận dạng khác. 
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Điều 4. Phƣơng thức thể hiện nội dung ghi nhãn điện tử 

Nội dung ghi nhãn điện tử được thể hiện bằng một hoặc nhiều phương thức 

sau: 

1. Thể hiện trên website có chỉ dẫn cụ thể thông tin đường dẫn trên nhãn 

hàng hóa gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. 

2. Thể hiện trên mã quét, mã QR, mã số, mã vạch có gắn trực tiếp trên hàng 

hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa. 

Điều 5. Vị trí ghi nhãn bằng phƣơng thức điện tử 

Vị trí thể hiện ghi nhãn bằng phương thức điện tử phải được gắn trực tiếp 

trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa, có thể đọc được dễ dàng 

bằng mắt thường và thiết bị phù hợp. 

Điều 6. Ngôn ngữ trình bày nội dung ghi nhãn bằng phƣơng thức điện 

tử. 

Ngôn ngữ trình bày nội dung ghi nhãn bằng phương thức điện tử thực hiện 

theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 3 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP. 

Điều 7. Một số nội dung bắt buộc theo tính chất của một số nhóm hàng 

hóa đƣợc thể hiện bằng phƣơng thức điện tử 

1. Một số nội dung tại điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP được lựa 

chọn thể hiện bằng phương thức điện tử thay choghi nhãn gắn trực tiếp trên hàng 

hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa, ghi trong tài liệu kèm theo, trừ các 

nội dung: ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần, thông tin cảnh báo thì không 

được chỉ thể hiện bằng phương thức điện tử. 

2. Các nội dung bắt buộc khác đã thể hiện trực tiếp trên nhãn hàng hóa 

đúng theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

111/2021/NĐ-CP có thể được thể hiện thêm hình thức ghi nhãn bằng phương 

thức điện tử. 

Nội dung thể hiện trực tiếp trên nhãn hàng hóa phải tương ứng với nội 

dung thể hiện bằng phương thức điện tử, không được sai lệch nội dung, bản chất 

của hàng hóa. 

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ghi nhãn bằng 

phƣơng thức điện tử 

Đảm bảo các phương thức điện tử được sử dụng như đường dẫn website, 

mã quét, mã QR là trung thực, chính xác, phải tra cứu được.  

Website chứa thông tin ghi nhãn phải được duy trì đầy đủ thông tin cho 

đến hết thời hạn sử dụng của sản phẩm. Trường hợp thông tin ghi nhãn được sửa 

đổi, cập nhật thì phải được thể hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung liên quan (thời 

gian, nội dung thay đổi). 
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Trường hợp có thay đổi nội dung ghi nhãn hàng hóa thì phải cập nhật 

thông tin trên đường dẫn website hiện hành, doanh nghiệp phải lưu hồ sơ về việc 

thay đổi nội dung ghi nhãn hàng hóa, cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu 

cầu. 

Trường hợp sử dụng mã số mã vạch thì phải được kết nối từ cơ sở dữ liệu 

mã số mã vạch quốc gia, quốc tế. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày        tháng       năm       . 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

 1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn 

thực hiện Thông tư này. 

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng 

dẫn. 

 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính trình Bộ trưởng xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Xuân Định (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế (để phối hợp); 

- Lưu: TĐC, QLCL. 

TỔNG CỤC TRƢỞNG 
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