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V/v đề nghị cung cấp thông tin  tiêu 
chuẩn, chỉ tiêu thử nghiệm  đồ sứ Bát 
Tràng xuất khẩu đi H àn Quốc

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận được câu hỏi của độc giả Đỗ 
Văn Chung gửi qua Công thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ vê đê 
nghị cung cấp thông tin tiêu chuẩn, chỉ tiêu thử nghiệm đồ sứ Bát Tràng xuất khấu đi 
Hàn Quốc. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến 
như sau:

1. Trong khuôn khổ Tiểu ban TBT thực thi Hiệp định thưong mại tự do Việt 
Nam-Hàn Quốc (VKFTA), đến nay Việt Nam chưa nhận được thông tin của Hàn 
Quốc liên quan đến các yêu cầu về tiêu chuẩn, chỉ tiêu thử nghiệm đồ sứ nhập 
khẩu vào thị trường này.

2. Hàn Quốc có các quy định kỹ thuật khác nhau đối với từng sản phẩm 
gốm sứ, dựa trên mục đích sử dụng của mỗi sản phẩm. Đối với các sản phẩm gốm 
sứ mỹ nghệ loại không tiếp xúc với thực phẩm, hiện Hàn Quốc chưa có quy định 
bắt buộc. Tuy nhiên, sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ dành cho trẻ em phải tuân thủ quy 
định an toàn KC (KC safety regulations) và phải cỏ dấu chửng nhận KC. Đe tiếp 
cận thị trường Hàn Quốc, nhiều sản phẩm bắt buộc phải được thử nghiệm và 
chứng nhận. Chứng nhận ICC tập trung vào việc ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro 
liên quan đến an toàn, sức khỏe hoặc tác động đến môi trường.

3. Đối với các sản phẩm gốm sứ tiếp xúc với thực phẩm, cần tham khảo thêm 
quy định về an toàn thực phẩm của Hàn Quốc (chỉ có bằng tiếng Hàn) tại 
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=%202100000056573

Ngoài ra, để làm rõ thông tin sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu đi Hàn 
Quốc, đề nghị Quý Độc giả cần liên hệ với Bộ Công Thương. Đối với sản phẩm 
gốm sứ xây dựng xuất khẩu đi Hàn Quốc, đề nghị Quý Độc giả cần liên hệ với Bộ 
Xây dựng để biết thêm thông tin.
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