
  

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: NHÃN HIỆU UKCA 
Sử dụng nhãn hiệu UKCA để đưa hàng hóa vào thị trường Vương quốc Anh. 

  
Hướng dẫn này chỉ ra cách sử dụng nhãn hiệu mới UKCA ở Vương quốc Anh theo từng bước. Có hướng dẫn 
riêng về nhãn hiệu UKNI (nhãn hiệu có thể cần được sử dụng) và nhãn hiệu CE để đưa hàng hóa vào thị trường 
Bắc Ailen. 
  
NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT ?   
Nhãn hiệu UKCA (Đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh) là nhãn hiệu sản phẩm mới nhằm chứng minh 
hàng hóa tuân thủ các quy định của Vương quốc Anh và được sử dụng khi hàng hóa này được đưa vào thị trường 
Vương quốc Anh. Phạm vi áp dụng: bao gồm tất cả các hàng hóa trước đây được yêu cầu nhãn hiệu CE và aerosol 
(aerosol container) trước đây yêu cầu nhãn epsilon ngược (reverse epsilon marking). Không áp dụng với hàng 
tồn kho hiện có, chẳng hạn như hàng hóa được sản xuất hoàn chỉnh, được dán nhãn CE và đưa ra thị trường 
trước hoặc trong ngày 31/12/2022. Hướng dẫn thêm về cách sử dụng nhãn hiệu UKCA tại đây.  
 
KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU UKCA?   
Với hầu hết các hàng hóa, doanh nghiệp sẽ vẫn có thể bán mặt hàng được dán nhãn CE trên thị trường cho đến 
ngày 31/12/2022. Sau ngày 31/12/2022, doanh nghiệp cần đảm bảo sản phẩm của mình tuân thủ các yêu cầu 
của Vương quốc Anh và được đánh dấu bằng nhãn hiệu UKCA. 
Nhãn hiệu UKCA không được sử dụng cho hàng hóa được đưa vào thị trường Bắc Ailen. Dấu UKNI có thể được 
sử dụng cùng với dấu CE để chứng minh sự phù hợp. Doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn về nhãn UKNI tại đây 
.  
  
NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN LÀM?   
  

 
 
 
 
 

Bước 1: 
Kiểm tra xem sản 

phẩm  có cần nhãn 
hiệu UKCA hay 

không 

Nhãn hiệu UKCA áp dụng cho tất cả hàng hóa trước đây được yêu cầu nhãn hiệu CE. 
Vui lòng tham khảo các quy định sản phẩm liên quan để kiểm tra xem hàng hóa có yêu 
cầu nhãn hiệu UKCA hay không. Các sản phẩm phải được chứng minh rằng chúng đáp 
ứng các yêu cầu của luật pháp,bao gồm: 

Đồ chơi 
Pháo hoa 
Thuyền dùng cho mục đích giải 
trí và mô tô nước  
Bình áp suất đơn giản 
Cân không tự động  
Dụng cụ đo lường 
Chai lọ đong  
Thang máy 
Thiết bị cho môi trường dễ cháy 
nổ (UKEX) 

Thiết bị vô tuyến điện 
Thiết bị áp suất 
Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)  
Thiết bị gas 
Máy móc 
Thiết bị sử dụng ngoài trời 
Thiết kế sinh thái 
Aerosol  
Thiết bị điện áp thấp 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#more-information


  

Bước 2: 
Kiểm tra lộ trình 

thích hợp để đánh 
giá sự phù hợp 

Một số hàng hóa nhất định yêu cầu đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba bởi một cơ 
quan kiểm nghiệm được cấp phép trước khi có thể sử dụng nhãn hiệu UKCA, những 
hàng hóa khác có thể tự công bố hợp chuẩn. 
 
Doanh nghiệp nên kiểm tra xem liệu có thể tự công bố hay cần sử dụng đánh giá sự 
phù hợp của bên thứ ba để cho thấy các yêu cầu về sản phẩm được đáp ứng. 
 
Sau đó, doanh nghiệp cần tiến hành theo lộ trình đánh giá sự phù hợp: 

• Đối với hàng hóa tự công bố : thực hiện theo bước 3-5. 

• Đối với hàng hóa yêu cầu đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba: thực hiện theo 
các bước 6-9.    

 
 

Bước 3-4: Tự công bố UKCA 

 
 
 
 

Bước 3: Soạn thảo 
hồ sơ kỹ thuật và 

đảm bảo việc tuân 
thủ 

Để tự công bố nhãn hiệu UKCA, doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh rằng sản 
phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Vương quốc Anh. Các tài liệu chứng minh này 
phải được lưu dưới dạng hồ sơ hoặc tài liệu kỹ thuật. 
  
Doanh nghiệp phải soạn thảo và lưu giữ tài liệu kỹ thuật chứa tất cả thông tin liên quan 
về phương pháp doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu 
thiết yếu. 
  
Loại hình kiểm tra và/hoặc các mô tả được yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm, 
doanh nghiệp có thể tìm thấy các yêu cầu cụ thể trong “Tất cả những điều cần biết về 
yêu cầu sản phẩm” trên GOV.UK. 
  
Để có tài liệu kỹ thuật chính xác cho hàng hóa, vui lòng tham khảo quy định sản phẩm 
liên quan 

Bước 4: Soạn thảo 
Công bố hợp chuẩn 

của Vương quốc 
Anh 

Là một nhà sản xuất, doanh nghiệp phải có trách nhiệm soạn thảo Công bố hợp chuẩn 
của Vương quốc Anh. Công bố hợp chuẩn của Vương quốc Anh phải được cung cấp cho 
các cơ quan thi hành theo yêu cầu. 
  
Nếu sản phẩm không được nhập khẩu, nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền có 
trách nhiệm giữ bản sao của Công bố hợp chuẩn. Đối với các sản phẩm nhập khẩu, nhà 
nhập khẩu cũng phải giữ một bản sao của Công bố hợp chuẩn. 
  
Nội dung của Công bố hợp chuẩn của Vương quốc Anh thay đổi tùy theo sản phẩm tuy 
nhiên phải bao gồm: 
1. Sản phẩm, loại, lô hoặc số sê-ri. 
2. Tên và địa chỉ của nhà sản xuất/đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất. 
3. Nhận dạng/mô tả sản phẩm thực tế. 
4. Tuyên bố rằng sản phẩm tuân thủ quy định liên quan. 
5. Tham chiếu đến bất kỳ tiêu chuẩn được chỉ định nào (nếu có) 
6. Tham chiếu đến cơ quan được cấp phép đã thực hiện bất kỳ hoạt động đánh giá 
sự phù hợp nào (tên hoạt động, số hoạt động và mô tả hoạt động) (nếu có) 

https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1


  

7. Chữ ký của nhà sản xuất (hoặc đại diện được ủy quyền, nếu có).   

Bước 5: Dán nhãn 
UKCA và chuẩn bị 
đưa hàng hóa vào 

thị trường 

Sau khi hoàn tất quy trình đánh giá sự phù hợp 
thông qua tự công bố (bước 2-4) hoặc thông qua 
đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba (bước 6-9), 
doanh nghiệp phải gán nhãn hiệu UKCA cho hàng 
hóa của mình. Luật pháp có thể quy định rằng 
nhãn hiệu UKCA cũng phải được áp dụng cho cả 
tài liệu hỗ trợ. 
  
Hướng dẫn cập nhật (Công bố ngày 20/06/2022) 
: Cho đến ngày 31/12/2025, đối với hầu hết các 
hàng hóa, doanh nghiệp có thể tùy chọn gán nhãn 
hiệu UKCA trên nhãn dán sản phẩm hoặc trên tài 
liệu đi kèm. Doanh nghiệp (cho dù là nhà sản xuất, 
nhà nhập khẩu hay nhà phân phối) phải thực hiện 
các bước hợp lý để đảm bảo nhãn hiệu UKCA vẫn còn nguyên vẹn. 
  
Sẽ có các quy định khác nhau đối với:   

• Thiết bị y tế  
• Sản phẩm đường sắt 
• Sản phẩm xây dựng  
• Thuốc nổ dân dụng  
• Thiết bị hàng hải  
• Đường cáp dẫn  
• Sản phẩm sử dụng năng lượng  
• Thiết bị áp suất có thể vận chuyển  
• Chất độc hại (RoHS) 
  
Sau ngày 31/12/2025, trong hầu hết các trường hợp, nhãn hiệu UKCA phải được dán 
trực tiếp vào sản phẩm. Doanh nghiệp phải tính tới điều này trong quá trình thiết kế 
sản phẩm càng sớm càng tốt. 

Các quy tắc đặt nhãn hiệu UKCA hiện tương tự với nhãn hiệu CE. 

Xem phần "Cách sử dụng nhãn hiệu UKCA" trong phần nhãn hiệu UKCA.  

Nhãn UKCA phải cao ít nhất là 5mm trừ khi một kích thước tối thiểu khác được quy 
định trong luật liên quan. 

Các tệp hình ảnh nhãn hiệu UKCA được đính kèm dưới đây: 
Tải xuống tệp hình ảnh đánh nhãn UKCA (nền) (ZIP, 818KB)  
Tải xuống Tệp hình ảnh nhãn hiệu UKCA (đường viền) (ZIP, 2.03MB) 
  
Nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất (nếu có) phải đặt nhãn 
hiệu UKCA trên chính sản phẩm, trên bao bì hoặc tài liệu đi kèm. 
 

Nhãn hiệu UKCA 

https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-roles-and-responsibilities
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948773/ukca-mark-fill.zip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948773/ukca-mark-fill.zip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948775/ukca-mark-outline.zip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948775/ukca-mark-outline.zip
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948775/ukca-mark-outline.zip


  

 Bước 6-9: Đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba bắt buộc đối với UKCA 

Bước 6: Xác định 
một cơ quan 

đánh giá sự phù 
hợp thích hợp 

Nếu hàng hóa yêu cầu đánh giá của bên thứ ba trước khi có thể sử dụng nhãn hiệu 
UKCA, doanh nghiệpphải tìm một Cơ quan được cấp phép của Vương quốc Anh để 
thực hiện công việc này. Có thể xác định các Cơ quan được cấp phép của Vương quốc 
Anh bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu về các cơ quan đánh giá sự phù hợp tại thị 
trường Vương quốc Anh (UKMCAB).  
  
Doanh nghiệp sẽ phải cung cấp thông tin kỹ thuật cho cơ quan được cấp phép nếu 
trước đây sản phẩm được đánh giá bởi một cơ quan được thông báo có trụ sở tại EU. 
Điều này được trình bày chi tiết trong bước 7. 
  
Hướng dẫn cập nhật (Công bố ngày 20/06/2022) nhằm giảm chi phí tái chứng nhận 
và tái kiểm tra đối với UKCA: Bất kỳ hoạt động đánh giá sự phù hợp nào được thực 
hiện bởi các cơ quan được công nhận của EU trước cuối năm 2022 sẽ được coi là cơ 
sở cho nhãn hiệu UKCA. Luật quy định điều này sẽ được đưa ra trước cuối năm 2022. 
  
Điều này có nghĩa là, trước ngày 31/12/2022, nếu cơ quan đánh giá sự phù hợp được 
công nhận của EU đã hoàn thành các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đối 
với một sản phẩm thì các nhà sản xuất có thể sử dụng nhãn hiệu UKCA mà không cần 
sự tham gia của bất kỳ Cơ quan được cấp phép của Vương quốc Anh. Doanh nghiệp 
có thể tiếp tục đưa hàng hóa vào thị trường trên cơ sở chứng nhận CE hiện có của 
mình sau cuối năm nay, trong suốt thời gian hiệu lực của chứng nhận được cấp hoặc 
cho đến ngày 31/12/2027 (tùy theo điều kiện nào sớm hơn). 
  
Ngoài ra, các sản phẩm dán nhãn CE được sản xuất và nhập khẩu vào Vương quốc 
Anh vào cuối năm 2022 có thể được bán mà không cần phải đáp ứng các yêu cầu của 
UKCA. Điều này sẽ loại bỏ nhu cầu hiện tại về việc kiểm tra lại và chứng nhận lại đối 
với các sản phẩm được nhập khẩu trong khi các yêu cầu của CE đã được công nhận 
bởi Vương quốc Anh. 
  
Nếu doanh nghiệp hiện không sử dụng cơ quan của EU để đánh sản phẩm của mình, 
vui lòng chuyển sang bước 8 . 

Bước 7: 
Soạn thảo tài liệu 

kỹ thuật 

  
Tham khảo bước 3 ở trên. 

• Các chi tiết về tài liệu kỹ thuật phần lớn vẫn giống như trên. Hiện tại không có kế 
hoạch thay đổi những điều này. 
  

• Doanh nghiệp nên trao đổi với Cơ quan được cấp phép của Vương quốc Anh hoặc 
luật sư để được tư vấn về ảnh hưởng của các thủ tục đánh giá sự phù hợp đối với 
hàng hóa riêng lẻ của bạn từ ngày 1/1/2021. 

https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessment-bodies?utm_campaign=transition_p5&utm_medium=organic&utm_source=ogd_beis_eml&utm_content=ukb_act1
https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation


  

Bước 8: Soạn 
thảo Công bố hợp 

chuẩn 
 Tham khảo bước 4 ở trên. 

Bước 9:  
Dán nhãn UKCA 
và chuẩn bị đưa 
hàng hóa vào thị 

trường 

Ký vào bản dự thảo Công bố hợp chuẩn để tuyên bố rằng  với tư cách là nhà sản xuất 
hoặc đại diện được ủy quyền (nếu có), doanh nghiệp chấp nhận chịu trách nhiệm về 
sự phù hợp của sản phẩm. 
  
Phải dán nhãn hiệu UKCA và số định danh của cơ quan đánh giá sự phù hợp cho sản 
phẩm (nếu các thủ tục đánh giá sự phù hợp được hoàn tất bởi cơ quan được cấp 
phép của Vương quốc Anh), quy trình này được nêu trong Bước 5.    
  
Nếu doanh nghiệp dự định sử dụng biện pháp nêu trong bước 6 để “giảm chi phí tái 
chứng nhận và tái kiểm tra đối với UKCA” và không có cơ quan được cấp phép nào 
của Vương quốc Anh tham gia vì tất cả các hoạt động đánh giá sự phù hợp đã được 
thực hiện bởi một cơ quan được công nhận của EU  trước 11 giờ đêm ngày 
31/12/2022, không có yêu cầu bắt buộc về việc dán số định danh của cơ quan được  
cấp phép của EU lên sản phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên cung cấp thông tin chi 
tiết và số định danh của cơ quan đánh giá sự phù hợp được công nhận của EU – cơ 
quan đã thực hiện các thủ tục đánh giá sự phù hợp trong Công bố hợp chuẩn của 
Vương quốc Anh để hỗ trợ công tác giám sát thị trường. 
  
Nếu doanh nghiệp đã hoàn thành các bước trên, doanh nghiệp đã có thể đưa hàng 
hóa của mình vào thị trường Vương quốc Anh 

  
  
  



  

  
  

 

  

Chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) Luật pháp của Vương quốc Anh tương ứng 

An toàn đồ chơi - Chỉ thị 2009/48 / EC  Quy định về (An toàn) Đồ chơi 2011  

Các mặt hàng pháo hoa - Chỉ thị 
2013/29 / EU  

Quy định về (An toàn) các mặt hàng pháo hoa 2015 

Thuyền dùng cho mục đích giải trí và 
mô tô nước - Chỉ thị 2013/53 / EU  

Các quy định Thuyền dùng cho mục đích giải trí 
2017 

Thuốc nổ dân dụng - Chỉ thị 2014/28 
/ EU  

Quy định về Thuốc nổ 2014 

Bình áp suất đơn giản - Chỉ thị 
2014/29 / EU  

Quy định về (An toàn) bình áp suất đơn giản 2016 

Tương thích điện từ - Chỉ thị 2014/30 
/ EU  

Quy định về Tương thích Điện từ 2016 

Thiết bị cân không tự động - Chỉ thị 
2014/31 / EU  

Quy định về Thiết bị cân không tự động 2016 

Dụng cụ đo lường - Chỉ thị 2014/32 / 
EU  

Quy định về Dụng cụ đo lường 2016 

Thang máy - Chỉ thị 2014/33 / EU  Quy định về Thang máy 2016 

ATEX - Chỉ thị 2014/34 / EU  Thiết bị và Hệ thống Bảo vệ sử dụng trong Môi 
trường dễ cháy nổ 2016 
Thiết bị và Hệ thống Bảo vệ sử dụng trong Môi 
trường dễ cháy nổ (Bắc Ailen) 2017. 

Thiết bị vô tuyến - Chỉ thị 2014/53/EU  Quy định về Thiết bị vô tuyến 2017 

Thiết bị áp suất - Chỉ thị 2014/68/EU  Quy định về (An toàn) thiết bị áp suất 2016 

Thiết bị bảo hộ cá nhân - Quy định 
(EU) 2016/425  

Quy định về Thiết bị Bảo hộ cá nhân 2016/425 và 
Quy định về (Thực thi) Thiết bị Bảo hộ cá nhân 2018 

Thiết bị gas - Quy định (EU) 2016/426  Quy định về Thiết bị gas 2016/426 và Quy định về 
(Thực thi) Thiết bị Gas và các Quy định sửa đổi khác 
năm 2018 

Chỉ thị về Máy móc 2006/42/EC  Quy định về Cung cấp máy móc (An toàn) 2008 

Chỉ thị về Tiếng ồn ngoài trời 
2000/14/EC  

Quy định về Phát thải tiếng ồn ra môi trường bởi 
Thiết bị sử dụng ngoài trời 2001 

Chỉ thị 2008/57/EC về Khả năng 
tương thích của hệ thống đường sắt 
trong Cộng đồng  

Quy định về Đường sắt (Khả năng tương thích) 
2011 
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"Chỉ thị 92/42/EEC nồi hơi nước nóng 
và Chỉ thị về Thiết kế sinh thái 
2009/125/EC "  

Quy định về Thiết kế sinh thái cho các sản phẩm sử 
dụng năng lượng và Thông tin năng lượng (Bản sửa 
đổi) (khi rời EU) 2010 

Lắp đặt đường cáp - Quy định (EU) 
2016/424  

Quy định về Lắp đặt đường cáp 2018 

Thiết bị hàng hải - Chỉ thị 2014/90 / 
EU  

Quy định về Vận chuyển hàng hải (Thiết bị hàng hải) 
2016 

Sản phẩm xây dựng - Quy định (EU) 
số 305/2011  

Quy định về Sản phẩm xây dựng (EU) 2011 (Quy 
định của EU số 305/2011) 

Thiết bị áp suất có thể vận chuyển - 
Chỉ thị 2010/35 / EU  

Các Quy định về Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
và Sử dụng thiết bị áp suất có thể vận chuyển 2009 

  
  
  

 
  
  

Những thay đổi 
đối với doanh 
nghiệp từ ngày 
1/1/2021 

 Nhà nhập khẩu 

• Kể từ ngày 1/1/2021, nhà nhập khẩu là người chịu trách nhiệm đưa hàng hóa từ 
bên ngoài vào và bán chúng tại thị trường Vương quốc Anh. 

• Nhà nhập khẩu cũng có thể cần nêu rõ tên và địa chỉ của mình trên sản phẩm 
hoặc chứng từ, giữ một bản sao Công bố hợp chuẩn và đảm bảo có thể cung cấp 
tài liệu kỹ thuật cho các cơ quan thực thi khi có yêu cầu. 
  

Đại diện được ủy quyền 

• Các nhà sản xuất có thể chỉ định Đại diện được ủy quyền để thay mặt họ thực 
hiện các công việc. 

• Nói chung, việc chỉ định đại diện được ủy quyền là tùy chọn đối với hàng hóa 
được gán nhãn hiệu UKCA hoặc CE. 

  
Các yêu cầu chính xác đối với doanh nghiệp phụ thuộc vào luật áp dụng cho sản phẩm. 
Các hướng dẫn cụ thể đối với sản phẩm có thể xem tại đường dẫn dưới đây, bao gồm 
hướng dẫn chi tiết về cách thức tuân thủ các quy định về ghi nhãn địa chỉ nhà nhập khẩu 
từ ngày 1/1/2021:  https://www.gov.uk/guidance/product-safety-and-metrology-from-
1-january-2021-great-britain. 
 

Nói chung, các sản phẩm phải tuân thủ tại thời điểm chúng được đưa vào thị trường 
Vương quốc Anh. Nếu doanh nghiệp có ý định đưa các sản phẩm chưa được dán nhãn 
một cách chính xác vào quốc gia này và muốn thảo luận vấn đề này từ quan điểm tuân 
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thủ và thực thi thực tế, doanh nghiệp được  khuyến khích thảo luận với cơ quan giám sát 
thị trường địa phương có liên quan nơi hàng hóa được đưa vào Vương quốc Anh. 

  

 
  

Nhà sản xuất Nhà sản xuất là bất kỳ ai sản xuất một sản phẩm hoặc có một sản phẩm được thiết kế, 
sản xuất và tiếp thị dưới tên hoặc thương hiệu của người đó. 
  
  

Nhà nhập khẩu Nhà nhập khẩu là người đầu tiên đưa hàng hóa từ thị trường bên ngoài vào thị trường 
mà họ thiết lập và hoạt động. 
  
  

Nhà phân phối Nhà phân phối không phải là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng cuối 
cùng mà là người cung cấp hàng hóa ra thị trường. 
  
  

Đưa vào thị 
trường 

Đưa vào thị trường được định nghĩa là "làm xuất hiện trên thị trường lần đầu" (bởi nhà 
sản xuất hoặc nhà nhập khẩu). Khái niệm đưa vào thị trường đề cập đến từng hàng hóa 
riêng lẻ, không phải để chỉ một loại hàng hóa và không nhất thiết liên quan đến việc 
chuyển giao vật lý của hàng hóa đó (nghĩa là một sản phẩm có thể được dự trữ). 
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