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V/v gop y Dv thào Thông tur

sta doi, bo sung Danh muc sàn phâm,

hàng h6a c6 khà nâng gây mât an toàn

Kinh giri: Ban lânh d'40 Qui Doanh nghiêp/Hiêp hêi

1-1iên tai, BO Thông tin và Truyên thông dang xây durng Dl! thào Thông tu•

sta doi, bo sung Phll luc cüa Thông tu so 11/2020/TT-BTTTT quy dinh Danh

muc sin pham, hàng h6a c6 khà ning gây mat an toàn thuêc trich nhiêm quin

19 cüa BO Thông tin và Truyen thông (sau dây gQi tàt là I.)lr thào) và lây y kiên cùa

câc dôi ttrqng chiu tac dêng. Dy thào câp nhât, bo sung câc Quy chuân ky thuât quôc

gia m6i ban hành. I)lr kiên vân bàn së ành hu&ng dên cic to chfrc, doanh nghiêp c6

dQng sin xuat, kinh doanh, quàn 19 chat Itrçng sin pham, hàng hôa thuQc

Danh muc sin pham, hàng h6a nh6m 2 Viêt Nam.

Dê bào dàm tinh hqp 19, khà thi cùa vàn bàn, bio dim quyen và IQi ich cüa

doanh nghiêp, Phòng Thurcng mai và Công nghiêp Viêt Nam (VCCI) rât mong (Quy

Doanh nghiêp/Hiêp hêi d6ng g6p y kiên dôi I)lr thào.

Toàn vin Dv thào và Thuyet minh durqc ding tài trên trang web cùa VCCI

tai dia chi http://vibonline.com.vn - Muc ùr thào. VCCI rât mong nhân durqc y kiên

quy bâu cùa Quy Don vi trur&c ngày 06/04/2021 dê kip tông hqp gùi Ban soan thào.

Vàn bàn vui lòng gùi t6i dia chi (c6 thê gùi trur6c qua fax h04c email):

Ban Phdp ché vca- sb 9 Dào Duy Anh, Dbng Da, 1-1à Nêi
Diên thoqi: 024.35770632/024.35742022 - mdy lè: 355; Far: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trQng càm on Slr hqp tic cùa Quy Don vi.

Nci nhên: TL. CHÜ TICH
- Nhur trên; r
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- Luru VT, PC.
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