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THÔNG TƯ 

Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  
về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa  

từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may  
 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;  
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT 

ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

Điều 1. Điều 2 Thông tư số 21/2017/TT-BCT được sửa đổi như sau: “Thông tư 
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành  
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
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