
 

  

SỬ DỤNG NHÃN HIỆU UKCA 

 

NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT   

Việc Vương quốc Anh rời EU đã dẫn đến những thay đổi trong cách doanh nghiệp đưa hàng hóa vào thị 

trường. 

Nhãn hiệu UKCA (Đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh) là một nhãn hiệu sản phẩm mới, được áp dụng 

đối với hàng hóa được lưu hành tại thị trường Vương quốc Anh (Anh, xứ Wales và Scotland). Phạm vi áp 

dụng: bao gồm hầu hết các hàng hóa trước đây được yêu cầu dán nhãn CE và cũng giống như nhãn hiệu CE, 

UKCA nhằm chứng minh hàng hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu của pháp luật Vương quốc Anh.. 

Phải sử dụng nhãn hiệu UKCA từ ngày 01/01/2023 cho hầu hết các hàng hóa, dù vậy nên sử dụng nhãn 

hiệu UKCA càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ đối với các thiết bị y tế, khi thời gian 

chuyển tiếp cho các doanh nghiệp dài hơn. 

 

NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN LÀM 
Đảm bảo doanh nghiệp thực hiện các bước cần thiết sau: 

➢ Bước 1: Kiểm tra xem sản phẩm có cần nhãn hiệu UKCA hay không tại đây.   

o Nếu trước đây sản phẩm đã được đánh dấu CE hoặc sử dụng dấu epsilon ngược (reverse epsilon 

marking), thì bây giờ sẽ cần sử dụng nhãn hiệu UKCA.  

➢ Bước 2: Kiểm tra lộ trình thích hợp để đánh giá sự phù hợp.  

o Kiểm tra hướng dẫn để tìm hiểu xem doanh nghiệp có cần phải tự công bố hay sử dụng đánh giá 

sự phù hợp của bên thứ ba hay không. Nếu trước đây doanh nghiệp đã sử dụng nhãn hiệu CE, thì 

doanh nghiệp phải tuân theo các quy tắc tương tự để chọn phương pháp đánh giá sự phù hợp 

của mình. 

o Bất kỳ hoạt động đánh giá sự phù hợp nào do các cơ quan EU thực hiện trước cuối năm 2022 sẽ 

được coi là cơ sở cho nhãn hiệu UKCA. Xem trang "Đánh giá sự phù hợp và tài liệu" để biết thêm 

thông tin. 

➢ Bước 3: Chỉ dành cho đánh giá sự phù hợp của bên thứ ba - Xác định một cơ quan được cấp phép 

thích hợp.  

o Doanh nghiệp có thể xác định các Cơ quan được cấp phép tại 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). 

Hiện tại (2021) 

Có thể sử dụng nhãn hiệu 

UKCA 

Sau ngày 31/12/2022 

Phải sử dụng nhãn hiệu UKCA đối với hầu hết 

sản phẩm được lưu hành tại thị trường Vương 

quốc Anh 

Sau ngày 31/12/2025 

Nhãn hiêụ UKCA và chi tiết về nhà 

nhập khẩu phải được dán trực 

tiếp trên sản phẩm trừ khi có quy 

định khác được áp dụng 

Đến 31/12/2022 

Có thể sử dụng nhãn hiệu CE trong hầu 

hết các trường hợp khi chuẩn bị chuyển 

đổi sang nhãn hiệu UKCA 

Đến 31/12/2025 

Có thể đặt nhãn hiệu UKCA và chi tiết 

về nhà nhập khẩu bằng một nhãn dán 

hoặc một tài liệu đính kèm đối với hầu 

hết sản phẩm 



 

  

➢ Bước 4: Soạn thảo tài liệu kỹ thuật và Tuyên bố về Sự phù hợp (Công bố hợp chuẩn).  

o Công bố hợp chuẩn của Vương quốc Anh chứng thực rằng nhà sản xuất hoặc các đại diện được 

ủy quyền đã đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm. 

o Nội dung của Công bố hợp chuẩn của Vương quốc Anh khác nhau tùy thuộc vào từng sản phẩm.  

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

o Với tư cách là nhà sản xuất, doanh nghiệp phải đặt nhãn hiệu UKCA trên chính sản phẩm hoặc 

những nơi theo quy định, trên bao bì hoặc trên tài liệu kèm theo. Doanh nghiệp có thể chỉ định 

một đại diện được ủy quyền để thực hiện điều này. Cho đến ngày 31/12/2025, doanh nghiệp có 

thể tùy chọn đặt nhãn UKCA trên sản phẩm hoặc trên tài liệu kèm theo. Xem trang sau để biết 

thêm thông tin.  

CÁC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT HƠN  

➢ Tất cả Hướng dẫn về UKCA của gov.uk: 

• Đưa hàng hóa vào thị trường  

• Sử dụng Nhãn hiệu UKCA  

• Đưa hàng hóa vào thị trường Vương quốc Anh  

• Nhãn hiệu UKCA: đánh giá sự phù hợp và tài liệu  

• Nhãn hiệu UKCA: vai trò và trách nhiệm 

➢ Đăng ký hội thảo, bao gồm các khía cạnh khác nhau của hướng dẫn và các phiên Hỏi & Đáp chuyên 

môn 

➢ Gửi câu hỏi qua email tới Hộp thư về Quy định về Hàng hóa: goodsregulation@beis.gov.uk 

   

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/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/government/collections/placing-manufactured-products-on-the-market
https://www.gov.uk/government/collections/placing-manufactured-products-on-the-market
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#how-to-use-the-ukca-marking
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#how-to-use-the-ukca-marking
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-conformity-assessment-and-documentation
https://www.gov.uk/guidance/ukca-marking-roles-and-responsibilities

