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NỘI DUNG

 Vai trò của ghi nhãn – bắt buộc và tự nguyện 
 Ghi nhãn trong các ngành dệt; da; giày và nhựa 
 Các hệ thống ghi nhãn tự nguyện khác
 Ghi nhãn sinh thái tại EU
 So sánh các quy định về nghi nhãn của Việt Nam 

và EU
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VAI TRÒ CỦA GHI NHÃN

 Không có  một bộ quy định nào về ghi nhãn 
 Quyết định của Hội đồng năm 1993 đã tái khẳng định tầm quan 

trọng của minh bạch hóa thông tin với người tiêu dùng và hoạt 
động của thị trường nội khối 
 Ví dụ: thực phẩm biến đối gen; thực phẩm chứa caffeine và quinine; 

phát thải CO2
 Dấu CE – chủ yếu phục vụ việc lưu hành tự do sản phẩm
 Một loạt các chương trình ghi nhãn tự nguyện  
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CÁC QUY ĐỊNH CHUNG CỦA EU VỀ GHI NHÃN

Quy định xuyên ngành
 Chỉ thị hành vi thương mại không lành mạnh và Chỉ

thị chung về an toàn sản phẩm (EC/2001/95)
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GHI NHÃN NGÀNH DỆT

 Quy định về tên và ghi nhãn tên xơ, đánh dấu thành
phần xơ trên sản phẩm dệt may (EC/2011/1007)
 Các quy định về ghi nhãn;
 Tên xơ (Phụ lục I) sẽ được sử dụng cho nhãn và

đánh dấu trên sản phẩm dệt;
 Sản phẩm dệt làm từ hai loại xơ trở lên sẽ phải

gắn nhãn, trên đó nêu rõ hàm lượng mỗi loại xơ.
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GHI NHÃN NGÀNH DỆT

 Quy định (EC/2011/1007) – (tiếp)
 Các cơ quan quản lý thị trường tại các nước

thành viên có trách nhiệm thực hiện kiểm tra hợp
chuẩn thành phần xơ  

 Các cơ quan này thực hiện kiểm tra theo một
hoặc một số phương pháp trong 16 phương
pháp nêu trọng Phụ lục VIII của Quy định
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GHI NHÃN NGÀNH DỆT

Ví dụ:
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CÁC HỆ THỐNG GHI NHÃN TỰ NGUYỆN KHÁC

Ghi nhãn cỡ số
 Ba phương pháp ghi nhãn cỡ số quần áo:

 Số đo cơ thể

 Số đo sản phẩm

 Kích cỡ đặc biệt

 CEN và ISO (TC 133)
 Dựa trên số đo cơ thể

9



CÁC HỆ THỐNG GHI NHÃN TỰ NGUYỆN KHÁC

Ghi nhãn bảo quản
 Ở cấp liên minh, không có quy định bắt buộc nào về ghi

nhãn bảo quản. 
 Ở cấp quốc gia, tình hình mỗi nước một khác – ở một

số nước là tự nguyện, trong khi một số khác có yêu
cầu bắt buộc về ghi nhãn bảo quản.

 ISO 3758/GINETEX (Hiệp hội quốc tế về ghi nhãn bảo
quản ngành dệt – International Association 
for Textile Care Labelling)
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GHI NHÃN NGÀNH DA

 Không có quy định cụ thể nào của EU về ghi nhãn 
ngành da 

 Nghiên cứu khả thi về hệ thống ghi nhãn ngành da 
cấp Liên minh, ngày 24 tháng 1 năm 2013
 Không có khuyến nghị rõ ràng về quy định ghi 

nhãn chung của EU, bên cạnh đó có hệ thống 
ghi nhãn sinh thái tự nguyện ngành da 

 Các quy định ghi nhãn bắt buộc tại một số nước 
EU (Áo, Bỉ, Pháp, Ý, Lithuania và Tây Ban Nha)
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CÁC HỆ THỐNG GHI NHÃN TỰ NGUYỆN NGÀNH
DA KHÁC

 CEN: “Da  - Thuật ngữ – Khái niệm chính trong thương mại 
da (EN 15987:2010)” và “Da – Phương pháp thử nghiệm 
hoặc xác định da” 

 Đức: Deutsches Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung  „Abgrenzung des Begriffes Leder gegen 
über anderen Materialien – Bezeichnungsvorschriften“
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GHI NHÃN NGÀNH GIÀY

 Ghi nhãn ngành giày được điều chỉnh bởi một Chỉ
thị duy nhất là Chỉ thị EC/94/11
 Đề ra các tiêu chuẩn về ghi nhãn thành phần

trên sản phẩm giày dép. 
 Thông tin liên quan đến mũ giày, lót giày, đế

trong và đế ngoài trên sản phẩm giày dép. 
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GHI NHÃN NGÀNH GIÀY (VÍ DỤ)
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GHI NHÃN NGÀNH GIÀY

Chỉ thị EC/94/11 (tiếp)
 Thông tin về loại vật liệu chiếm 80% diện tích bề

mặt
 Nếu không có vật liệu nào chiếm tối thiểu 80 %, 

phải cung cấp thông tin cho hai vật liệu chính

15



GHI NHÃN NGÀNH NHỰA

 Nhựa được sử dụng trong nhiều sản phẩm – các sản phẩm 
thuần nhựa hoặc kết hợp với các chất liệu khác  

 Không có một bộ quy tắc nào về ghi nhãn ngành nhựa 
 SPI (Hội doanh nghiệp nhựa - Society of the Plastics Industry) 

– Biểu tượng được ghi trên sản phẩm nhựa để nhận biết loại 
polymer. 
 Mục đích trước tiên của các mã đó là cho phép phân loại 

polymer để tái chế.
 Các biểu tượng gồm có các mũi tên quay theo chiều kim 

đồng hồ tạo thành một hình tam giác được bao bởi hình 
tròn và số kèm theo. Không có số có nghĩa là “tái chế toàn 
bộ” 16



HỆ THỐNG GHI NHÃN DO SPI XÂY DỰNG

Hình ảnh Tên Polymer Ví dụ về công dụng

Polyethylene terephthalate Sợi polyester ép nhiệt tạo thành các tấm, đai và chai
đựng đồ uống 

Polyethylene đặc Chai, túi đi chợ, hộp sữa, thùng tái chế, ống nhựa dùng trong
nông nghiệp, ống giác, biển dừng xe, trang bị sân chơi, 
thùng chứa

Polyvinyl chloride Ống nhựa, hàng rào, bồn tắm hoa sen, ghế, chai lọ không dùng để
đựng thực phẩm

Polyethylene loãng Túi nhựa, vòng, các loại hộp

Polypropylene Phụ tùng ô-tô, sợi công nghiệp, hộp đựng thực phẩm

Polystyrene Phụ kiện bàn làm việc, khay ca-phê, đồ chơi

Các loại nhựa khác Chai, thùng chứa, thiết bị bảo vệ

.
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GHI NHÃN NGÀNH NHỰA

 Nhựa tiếp xúc với thực phẩm
 Quy định EC/2004/1935  đưa ra khuôn khổ chung đối với các vật liệu và 

vật phẩm khi sử dụng có tiếp xúc với thực phẩm 

Phụ lục I của Quy định xác định 17 nhóm vật liệu 
được điều chỉnh bằng các biện pháp cụ thể (một trong 
các vật liệu đó là nhựa)

 Quy định EC/2011/10  đề ra các yêu cầu cụ thể áp dụng đối với sản xuất 
các vật liệu nhựa khi sử dụng có tiếp xúc với thực phẩm.
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GHI NHÃN NGÀNH NHỰA

 Nhựa tiếp xúc với thực phẩm (tiếp)
 Quy định EC/1935/2004, yêu cầu các loại vật liệu khi sử dụng 

có tiếp xúc với thực phẩm phải được mô tả trên nhãn:
Sản phẩm chắc chắn có tiếp xúc = không ghi nhãn
“Dành cho sản phẩm có tiếp xúc với thực phẩm” (For food 

contact)
Hoặc: 
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GHI NHÃN NGÀNH NHỰA

 Nhựa có tiếp xúc với thực phẩm (tiếp)
 Quy định EC/2011/10 đề ra các yêu cầu về khai báo thành 

phần vật liệu nhựa khi sử dụng có tiếp xúc với thực phẩm.
 Chỉ những chất liệt kê trong danh mục của EU (Phụ lục 1 

của Quy định) mới được sử dụng trong sản xuất nhựa
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GHI NHÃN NGÀNH NHỰA

 Nhựa có tiếp xúc với thực phẩm (tiếp)
 Doanh nghiệp phải nêu thông tin về:

Địa chỉ doanh nghiệp
 Tên vật liệu
Ngày khai báo
Xác nhận vật liệu đáp ứng các yêu cầu của Quy định EC/10/2011 và 

Quy định EC/1935/2004
 Thông tin đầy đủ về các chất hạn chế sử dụng trong thực phẩm
Nêu rõ công dụng vật liệu
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CÁC HỆ THỐNG NGHI NHÃN MÔI TRƯỜNG/XÃ HỘI TỰ
NGUYỆN KHÁC

 Bao quát nhiều mảng
 Khác nhau cả về tiêu chí áp dụng và hệ thống kiểm soát
 Tương đối đáng tin cậy
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GHI NHÃN SINH THÁI TẠI EU

Các loại hình khác nhau về hệ thống ghi nhãn tự nguyện –
phân loại của ISO:
 Loại 1: Chương trình tự nguyện; dựa trên đa tiêu chí; của

bên thứ ba về cấp phép sử dụng nhãn môi trường trên sản 
phẩm 

 Loại 2: Yêu cầu tự khai báo thông tin về môi trường 
 Loại 3: Các chương trình tự nguyện cung cấp dữ liệu định 

lượng về môi trường của một sản phẩm, theo các nhóm
tham số định trước, do một bên thứ ba có năng lực đề ra và 
dựa trên đánh giá vòng đời sản phẩm. 
Sau đó, sản phẩm được thẩm định bằng bên thứ ba đó 
hoặc một bên thứ ba khác có năng lực. 23



GHI NHÃN SINH THÁI TẠI EU

Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào hệ thống ghi nhãn sinh 
thái Loại 1:

 Nhãn sinh thái EU (1992)

 Thiên thần xanh (Đức) (1978)

 Thiên nga Bắc Âu (1989)
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THỐNG KÊ

Nhãn sinh thái EU
 Hơn 1.300 giấy phép được cấp
 Nhãn sinh thái EU có thể thấy trên 17.000 sản phẩm

Thiên thần xanh
 11.700 sản phẩm phân phối thuộc 125 nhóm sản phẩm 

Thiên nga Bắc Âu
 2.200 giấy phép (mỗi giấy phép dành cho một số sản 

phẩm)
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HIỂU BIẾT VỀ CÁC NHÃN HOA (FLOWER) VÀ
THIÊN NGA (SWAN) CỦA EU

Swan biết rõ
Flower biết rõ
Swan biết
Flower biết
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CÁC TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ

 Nhãn sinh thái EU – xây dựng bởi một Nhóm công tác 
đặc biệt (AHWG), với các bên liên quan bao gồm:
doanh nghiệp, chuyên gia, NGO, chính quyền công và 
các đối tượng quan tâm 

 Thiên thần xanh – xây dựng bởi Cơ quan Môi trường 
Liên bang, trong khi RAL (Viện đảm bảo và chứng nhận 
chất lượng Đức) là cơ quan cấp nhãn.

 Thiên nga Bắc Âu – các tài liệu tiêu chí được xây dựng 
bởi các nhóm công tác do các tổ chức Ghi nhãn sinh thái 
Bắc Âu thành lập.
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GIÁM SÁT

 Bên được cấp phép có trách nhiệm tuân thủ với các tiêu 
chí. 
 Mẫu thử nghiệm sản phẩm được yêu cầu bởi tổ chức 

cấp phép
 Thanh tra nhà máy và thử nghiệm sản phẩm được 

thực hiện bởi tổ chức ghi nhãn sinh thái 
 Bên được cấp phép lưu giữ kết quả thử nghiệm và tất 

cả các tài liệu liên quan.
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NHÃN SINH THÁI EU 

Dệt may
 Hạn chế sử dụng các chất có hại với môi trường 
 Hạn chế sử dụng các chất có hại với sức khỏe
 Giảm ô nhiễm nước và không khí 
 Phòng co của vải trong quá trình giặt và làm sạch
 Gói hồ sơ: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/ap
pack_2009_textiles.pdf

Da
 Nhãn sinh thái của EU hiện chỉ áp dụng cho sản phẩm da 

theo đầu mục các sản phẩm giày
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NHÃN SINH THÁI EU 
Giày

 Hạn chế ô nhiễm nước trong sản xuất
 Giảm phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
 Loại bỏ các chất có hại đến môi trường và sức khỏe
 Hạn chế dư lượng kim loại và formaldehit trong thành phẩm 
 Sử dụng bao bì tái chế
 Gói hồ sơ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/footwear
_usermanual_2001.pdf

Nhựa – Không có nhãn sinh thái EU 
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THIÊN THẦN XANH

 Dệt may
 Các tiêu chí về cơ bản giống với Nhãn sinh thái EU 

 Da
 Không có tác động bất lợi nào đến sức khỏe con người trong 

môi trường sống/không gian trong nhà 
 Phát thải thấp
 Thử nghiệm chất chrom và chất bảo quản, sản xuất theo 

phương pháp thân thiện với môi trường – đặc biệt là các tiêu 
chí về tiêu hao nước và nước thải
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THIÊN THẦN XANH

Giày 
 Tài liệu tiêu chí của Thiên thần xanh khác nhiều so với tiêu chí 

của Nhãn sinh thái EU, gồm có: 
 Yêu cầu về xuất xứ và sản xuất nguyên liệu thô 
 Yêu cầu về quy trình sản xuất nguyên/vật liệu
 Yêu cầu về hóa chất, phụ gia và thuốc nhuộm
 Thông tin về dịch vụ, đóng gói và thông tin cho người tiêu 

dùng 
 Điều kiện làm việc

Nhựa – Không có nhãn Thiên thần xanh
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THIÊN NGA BẮC ÂU

Dệt may
 Tiêu chí về cơ bản giống như Nhãn sinh thái EU 

Da
Một số tiêu chí được bổ sung thêm vào tiêu chí ngành dệt:
 Thông tin về sản phẩm
 Thuộc da và xử lý bằng hóa chất 
 Yêu cầu về ngoại quan sản phẩm – độ bền, khả năng chống 

biến dạng vv...
 Độ bền màu và độ bền màu ma sát
 Hệ  thống tái chế, tiêu hao năng lượng và nước
 Đạo đức sản xuất

Giày – Không có nhãn Thiên nga Bắc Âu
Nhựa – Không có nhãn Thiên nga Bắc Âu 33



QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN CỦA VIỆT NAM

Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về ghi nhãn 
hàng hóa:
 Đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 
 Trình bày về nội dung hàng hóa
 Mục đích là giúp người tiêu dùng xác định, lựa chọn và tiêu dùng 

hàng hóa, giúp nhà sản xuất và kinh doanh quảng cáo hàng hóa. 
 Cơ sở để thanh tra và giám sát
 Ngoại lệ: sản phẩm xuất khẩu mà trong hợp đồng nêu rõ các thay 

đổi về ghi nhãn
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QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN CỦA VIỆT NAM

Nghị định 89/2006/ND-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về ghi 
nhãn hàng hóa:
Nội dung cơ bản:
 Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ doanh nghiệp và xuất xứ hàng hóa.

Thông tin bổ sung đối với các ngành dệt, may, da và giày:
 Thành phần và thành phần định lượng; quy cách; thông tin và 

cảnh báo về vệ sinh, an toàn; hướng dẫn sử dụng và bảo quản
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QUY ĐỊNH VỀ GHI NHÃN CỦA VIỆT NAM

Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về ghi nhãn 
hàng hóa:
Thông tin bổ sung đối với sản phẩm nhựa và cao su:
 Số lượng;
 Tháng sản xuất;
 Thành phần;
 Chỉ tiêu kỹ thuật;
 Thông tin và cảnh báo về vệ sinh, an toàn.

36



SO SÁNH QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VÀ EU 

Việt Nam – Nghị định
89/2006/ND-CP

EU – ghi nhãn sản phẩm dệt, 
giày và nhựa tiếp xúc với thực 
phẩm (không có quy định về ghi 
nhãn đối với sản phẩm da)

Mục đích:
Đảm bảo cung cấp các nội
dung về hàng hóa, có ích cho
người tiêu dùng, nhà sản xuất,
kinh doanh và các cơ quan quản
lý.

Mục đích:
• Loại bỏ những trở ngại có thể 

có đối với hoạt động của thị 
trường nội khối.

• Bảo vệ người tiêu dùng và 
ngành công nghiệp khỏi gian 
lận

• Bảo vệ sức khỏe và an toàn
37



SO SÁNH QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VÀ EU

Việt Nam – Nghị định
89/2006/NĐ-CP

EU – ghi nhãn sản phẩm dệt, giày 
và nhựa tiếp xúc với thực phẩm 
(không có quy định về ghi nhãn 
đối với sản phẩm da)

Phạm vi:
Ghi nhãn hàng hóa sản xuất ở 
Việt Nam để lưu hành trong nước 
và xuất khẩu.

Phạm vi:
Ghi nhãn nguyên vật liệu. Quy 
định đặc biệt đối với mỗi nhóm 
sản phẩm. 
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SO SÁNH QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VÀ EU

Việt Nam – Nghị định
89/2006/ND-CP

EU – ghi nhãn sản phẩm dệt, giày 
và nhựa tiếp xúc với thực phẩm 
(không có quy định về ghi nhãn 
đối với sản phẩm da)

Yêu cầu về thông tin: 
Thông tin cơ bản đối với tất cả 
các loại hàng hóa và thông tin bổ 
sung đối với các nhóm sản phẩm 
cụ thể. 

Không có yêu cầu bắt buộc về tài 
liệu thông tin. 

Yêu cầu về thông tin:
Yêu cầu liên quan trực tiếp đến 
mục đích của pháp luật liên quan.

Tài liệu thông tin (ví dụ, nhựa 
tiếp xúc với thực phẩm) hoặc các 
phương pháp thử nghiệm cụ thể 
cho ngành dệt. 39



SO SÁNH QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VÀ EU

Việt Nam – Nghị định
89/2006/ND-CP

EU – ghi nhãn sản phẩm dệt, giày 
và nhựa tiếp xúc với thực phẩm 
(không có quy định về ghi nhãn 
đối với sản phẩm da)

Kiểm soát thị trường:
Lực lượng cảnh sát, quản lý thị 
trường, quản lý chất lượng hàng 
hóa và thanh tra chuyên  ngành, 
và các cơ quan thực hiện kiểm tra 
giám sát.

Chưa thực thi hiệu quả.

Kiểm soát thị trường:
Các cơ quan quản lý thị trường 
thực hiện kiểm tra tuân thủ 
khuôn khổ luật pháp đối với các 
sản phẩm khác nhau.

Kiểm soát sản phẩm có hệ thống.
40



TÓM LẠI

 Mục đích và phạm vi về cơ bản là như nhau

 Yêu cầu về tài liệu của EU chặt chẽ hơn so với Việt Nam, đặc 

biệt trong trường hợp có rủi ro về sức khỏe và an toàn.

 Giám sát/quản lý thị trường ở EU hiệu quả hơn ở Việt Nam

 Điều chỉnh theo luật pháp EU yêu cầu phải có thêm các dịch vụ 

QI và hiệu quả cao hơn trong thực thi
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Xin cảm ơn
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