
TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 

 
 

 
EVFTA TẠO RA “DÒNG 
CHẢY” GIA TĂNG HÀNG 
HÓA CỦA VIỆT NAM VÀO 
THỊ TRƯỜNG EU 

Việc giảm thuế sẽ dẫn đến một 
dòng chảy gia tăng hàng hóa của 
Việt Nam như: Cà phê, hải sản, 
máy móc, linh kiện, giày dép, dệt 
may đến 27 quốc gia thành viên. 

 
Hiệp định Thương mại Tự do 

Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu 
lực được kỳ vọng sẽ là cú hích cho 
xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa 
dạng hóa thị trường và mặt hàng 
xuất khẩu, đặc biệt là nông, thủy 
sản cũng như những mặt hàng 
Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh 
tranh. Hiện nay, cơ cấu hàng hóa 
của Việt Nam và EU mang tính bổ 
sung cao, hỗ trợ lẫn nhau nên ít có 
cạnh tranh trực tiếp, ở chiều 
ngược lại, sẽ tạo ra những ngành 
hàng Việt Nam có lợi thế và là cơ 
hội vàng cho nền kinh tế Việt 
Nam trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 dự báo tiếp tục có 

những ảnh hưởng khó l
nền kinh tế toàn c
Việt Nam. 

Các quy định của Hiệp định 
EVFTA cho thấy, có đến 70% mặt 
hàng được giảm thuế v
xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 
99,7% số dòng thu
lớn dành cho hàng hóa xu
của Việt Nam. Theo tính toán từ 
Bộ Công Thương, EVFTA d
kiến giúp kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU tăng th
khoảng 42,7% v
44,37% vào năm 2030 so v
điểm chưa có Hi
tổng thể, EVFTA sẽ góp phần 
giúp đa dạng hóa thị tr
không bị phụ thuộc quá nhiều v
một thị trường nhất định, từ đó 
giúp bảo đảm an ninh kinh tế của 
Việt Nam. 

Theo TS. Đinh Vi
tịch Hiệp hội khởi nghiệp quốc 
gia, EU là thị tr
nhập khẩu hàng hóa l
thế giới với tổng giá trị kim ngạch 
nhập khẩu khoảng 2.338 tỷ USD 
mỗi năm. EVFTA đ
giúp Việt Nam có th
nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
sản phẩm, trong đó có nông sản 
thủy sản và các ngành hà
nghiệp. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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ởng khó lường đến 
àn cầu, trong đó có 

ịnh của Hiệp định 
ấy, có đến 70% mặt 

ợc giảm thuế và EU sẽ 
ỏ thuế nhập khẩu đối với 

òng thuế. Đây là lợi thế 
ành cho hàng hóa xuất khẩu 

ủa Việt Nam. Theo tính toán từ 
ương, EVFTA dự 

ến giúp kim ngạch xuất khẩu 
ủa Việt Nam sang EU tăng thêm 

ảng 42,7% vào năm 2025 và 
44,37% vào năm 2030 so với thời 

ưa có Hiệp định. Xét về 
ổng thể, EVFTA sẽ góp phần 

ạng hóa thị trường để 
ị phụ thuộc quá nhiều vào 

ờng nhất định, từ đó 
ảo đảm an ninh kinh tế của 

Theo TS. Đinh Việt Hòa - Chủ 
ịch Hiệp hội khởi nghiệp quốc 

ị trường có quy mô 
àng hóa lớn thứ 2 trên 

ế giới với tổng giá trị kim ngạch 
ập khẩu khoảng 2.338 tỷ USD 
ỗi năm. EVFTA được thực thi 

ệt Nam có thêm lợi thế để 
ực cạnh tranh cho 

ản phẩm, trong đó có nông sản 
à các ngành hàng nông 
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Với các ngành xuất khẩu chủ lực 
như dệt may, da giày, thủy sản, 
đây thực sự là cú hích lớn, giúp 
các doanh nghiệp có cơ hội bước 
chân vào một thị trường đầy tiềm 
năng. Cụ thể, với ngành hàng dệt 
may, EU hiện là thị trường nhập 
khẩu hàng dệt may lớn nhất với 
quy mô nhập khẩu hàng năm hơn 
250 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim 
ngạch nhập khẩu dệt may thế giới. 
Trong khi đó, thị phần xuất khẩu 
của dệt may Việt Nam sang thị 
trường này mới chỉ chiếm khoảng 
2,7%. Điều này cho thấy, dư địa 
để ngành dệt may gia tăng xuất 
khẩu vào thị trường EU sau khi 
EVFTA có hiệu lực là rất lớn. 

Với ngành hàng da giày, khi 
EVFTA có hiệu lực, mức thuế 0% 
được áp dụng cho khoảng 50 loại 
sản phẩm giày dép sản xuất tại 
Việt Nam xuất khẩu sang châu 
Âu. Bên cạnh đó, các sản phẩm 
giày, dép của Việt Nam còn được 
hưởng chênh lệch thuế từ 3,5 - 
4,2% khi xuất khẩu vào EU, tạo 
lợi thế cạnh tranh lớn cho mặt 
hàng này. 

Với lĩnh vực thủy sản, Hiệp định 
EVFTA tạo ra cơ hội, thuận lợi 
cho doanh nghiệp thủy sản, trước 
mắt là vấn đề thuế quan. Bên cạnh 
những mặt hàng chế biến vẫn phải 

chịu thuế suất từ 3-5%, thì các mặt 
hàng như: mực, bạch tuộc, tôm, cá 
tra đều có những dòng hàng có lợi 
thế mà thuế xuất giảm về mức 0% 
ngay. Theo đó, xóa bỏ ngay 50% 
dòng thuế - trừ cá ngừ đóng hộp 
và cá viên; 50% còn lại có lộ trình 
cắt giảm từ 3-5 năm. Với cá da 
trơn, mức thuế giảm từ 6,8% hiện 
nay về 0% vào năm thứ 3… 

Còn theo Phó Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) Trần Thanh Hải, thực tế 
trước đó đã có một số doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong 
lĩnh vực dệt may, da giày, đồ nội 
thất, thủy sản có quy mô lớn và 
kinh doanh bài bản có mặt tại thị 
trường EU. Tuy nhiên, rất nhiều 
doanh nghiệp đang xuất khẩu vào 
EU là các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa với nguồn lực hạn chế, quy 
trình sản xuất chưa đạt chuẩn EU, 
chưa khai thác hiệu quả tài sản sở 
hữu trí tuệ, thương hiệu… thiếu 
nhân lực có ngoại ngữ và kỹ năng 
đàm phán xúc tiến thương mại 
chuyên nghiệp, để thực hiện hoạt 
động xuất khẩu vào thị trường 
này. 

Vì vậy, một trong những việc 
các doanh nghiệp Việt Nam cần 
làm ngay và thường xuyên là đầu 
tư nâng cao giá trị, chất lượng sản 
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phẩm hàng hóa nhằm củng cố tính 
cạnh tranh của sản phẩm tại thị 
trường EU. 

(doanhnhandatviet.com.vn) 
 

DOANH NGHIỆP XUẤT 
KHẨU CHÍNH THỨC CÓ 
"GIẤY THÔNG HÀNH" ĐƯA 
GẠO VÀO EU 

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP 
về chứng nhận chủng loại gạo 
thơm xuất khẩu sang EU chính 
thức có hiệu lực, doanh nghiệp có 
thể gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt 
để có giấy chứng nhận xuất khẩu. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lê Quốc 
Doanh cho biết, Nghị định có hiệu 
lực ngay nên các doanh nghiệp đã 
có những loại gạo thơm trong 
danh sách và đơn hàng thì khẩn 
trương gửi hồ sơ đến Cục Trồng 
trọt để có giấy chứng nhận. EU là 
thị trường rất khó tính với các yêu 
cầu về giống, chất lượng, nguồn 
gốc xuất xứ. Việc chứng nhận sẽ 
thể hiện được chất lượng, uy tín, 
giá trị, thương hiệu của gạo Việt. 
Với 30.000 tấn hạn ngạch gạo 
thơm không phải là lớn nhưng đây 
là tín hiệu tốt. Nếu làm tốt khâu 
kiểm tra, kiểm soát tốt về chất 
lượng và được người tiêu dùng 
EU tiếp nhận thì đây cũng là cơ sở 

cho việc đàm phán mở rộng hạn 
ngạch xuất khẩu gạo thơm vào thị 
trường EU trong thời gian tới. 

Chia sẻ rõ hơn về các quy định 
chứng nhận xuất khẩu gạo sang 
EU, ông Nguyễn Như Cường, Cục 
trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) 
cho biết, Nghị định số 103 quy 
định chi tiết nội dung về chứng 
nhận chủng loại gạo thơm phù 
hợp với nội dung của Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA), đồng thời phù hợp với 
chiến lược phát triển ngành nông 
nghiệp, phát triển vùng nguyên 
liệu, phát triển theo chuỗi giá trị, 
nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy 
phát triển trồng trọt theo định 
hướng thị trường, tạo nền sản xuất 
hàng hóa quy mô lớn, chất lượng 
và từng bước hiện đại. 

Nghị định cũng đáp ứng yêu cầu 
về cải cách hành chính theo chỉ 
đạo của Chính phủ, đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 
nhân trong hoạt động kinh doanh 
xuất khẩu gạo thơm sang EU; xã 
hội hóa tối đa các dịch vụ công. 

Theo Hiệp định EVFTA, EU sẽ 
dành cho Việt Nam hạn ngạch 
80.000 tấn gạo với mức thuế 0% 
đối với gạo xay xát, chưa xay xát 
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và gạo thơm. Đặc biệt, EU sẽ tự 
do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. 
Cam kết này giúp Việt Nam có thể 
xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn 
vào EU hàng năm. 

Đối với 30.000 tấn gạo thơm 
trong hạn ngạch, quy định tại Hiệp 
định EVFTA hiện có 9 giống lúa 
thơm là: Jasmine 85, ST 20, ST 5, 
Nàng Hoa 9, VD 20, RVT, OM 
4900, OM 5451 và Tài nguyên 
Chợ Đào. 

Cũng theo ông Cường, hiện nay 
đã có 3 đơn vị nộp hồ sơ về Bộ, 
thời gian hoàn thành việc chứng 
nhận trong vòng 5 ngày. Các 
doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ 
đăng ký qua Cổng dịch vụ hành 
chính công của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, hoặc gửi 
qua bưu điện. Việc chứng nhận 
cho doanh nghiệp sẽ được hoàn 
toàn miễn phí. 

 (hoinhap.org.vn) 
 

EVFTA VÀ LỰC ĐẨY BUỘC 
NÔNG SẢN, DOANH NGHIỆP 
VIỆT PHẢI TỰ “NÂNG CẤP” 

Những chùm nho mẫu đơn, hay 
nho rubi Nhật Bản có giá tới 11 
triệu đồng, đó là minh chứng cho 
việc hãy tập trung vào chất lượng 
để từ đó nâng cao giá trị và hiệu 
quả kinh tế từ những sản phẩm đó, 

thay vì có thể bán 1kg nho bằng 
10kg nho khác. Nông sản Việt, 
doanh nghiệp Việt muốn ra thế 
giới, ra “sân chơi lớn” EU buộc 
phải tự “nâng cấp” mình 

Chọn lượng hay chất? 
Với hơn 500 triệu người tiêu 

dùng, EU là thị trường lớn và ổn 
định, chiếm tới 45% giá trị thương 
mại toàn cầu của rau, quả tươi. 
Hiện EU là thị trường xuất khẩu 
thứ tư của rau, quả Việt Nam, sau 
Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Việt 
Nam có rất nhiều loại trái cây đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu ra thị trường 
EU như: dứa, thanh long, chôm 
chôm… Tuy nhiên, việc làm nổi 
bật được những sản phẩm đó trên 
những quầy, kệ hàng tại thị trường 
EU lại đang cần làm lúc này. Bởi 
vì việc quảng bá hình ảnh trái cây 
Việt Nam tới sân chơi quốc tế là 
vô cùng quan trọng để cho những 
doanh nghiệp, đơn vị phân phối 
bán sỉ trên toàn thế giới nhìn nhận 
ra và hiểu được chất lượng, hình 
ảnh trái cây, nông sản của Việt 
Nam. 

Ngoài việc xuất khẩu các loại 
trái cây thô, trái cây tươi, việc đa 
dạng hóa sản phẩm từ những loại 
trái cây đó như: trái cây sấy khô, 
nước ép, hay những sản phẩm liên 
quan đến trái cây để tối đa hóa 
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năng suất tiêu thụ cũng đang là 
vấn đề được đặt ra. 

Theo các chuyên gia, khẩu vị và 
thói quen tiêu dùng của nước bạn 
vô cùng quan trọng, như khẩu vị 
của người Việt Nam là thích 
những loại trái cây giòn, cứng 
nhưng ngọt. Trong khi đó, tại EU 
họ không thích ăn trái cây phải 
nhả hạt ra, vì vậy chôm chôm hay 
nhãn, vải không được họ ưa 
chuộng. Do đó, chúng ta sẽ tập 
trung những loại trái cây phù hợp 
với khẩu vị của từng vùng miền 
khác nhau, theo văn hóa tiêu dùng, 
văn hóa ẩm thực, thói quen của 
người tiêu dùng. 

Việc làm thương mại của các 
hiệp hội trái cây quốc tế cũng là 
kinh nghiệm cho Hiệp hội Rau 
quả Việt Nam. Cụ thể, cứ mỗi 
mùa trái cây sắp đến, họ sẽ đi 
khắp thế giới, họ sẽ liên lạc với 
đại sứ quán từng quốc gia, họ mời 
các doanh nghiệp đến và mời 
nông dân từ nước của họ qua để 
lấy phản hồi từ người tiêu dùng, tổ 
chức những buổi trao đổi với nhà 
nông để biết được khẩu vị của 
người tiêu dùng. 

Ông Filip Graovac - Phó Trưởng 
đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam 
- đánh giá, Việt Nam có tiềm năng 
xuất khẩu hàng nông sản, trái cây, 

có những sản phẩm tốt và nhà sản 
xuất có trách nhiệm. Vấn đề là 
làm sao để thể hiện được những 
yếu tố này với người mua ngoài 
biên giới. 

Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Giám 
đốc Công ty Mia Fruit, dẫn chứng 
bài học từ cách làm nông nghiệp 
của Nhật Bản - một đất nước 
không có quá nhiều điều kiện 
thiên nhiên thuận lợi, thiên tai rất 
nhiều, dân số đông là cách làm 
nông nghiệp không chạy theo số 
lượng mà tập trung vào chất 
lượng. Đây là một trong những 
hướng đi rất khôn khéo để tận 
dụng thế mạnh của mình để đưa 
sản phẩm ra thế giới. Nông sản 
Việt muốn ra thế giới, ra “sân chơi 
lớn” EU cũng cần như vậy. Phải 
có quy chuẩn về chất lượng và 
thương hiệu.  

 Lực đẩy buộc nông sản, doanh 
nghiệp Việt tự “nâng cấp” 

Chia sẻ tại Tọa đàm “Phát huy 
vai trò tự chủ, đổi mới sáng tạo 
của doanh nghiệp - tận dụng cơ 
hội từ EVFTA” diễn ra ngày 27/8, 
ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ 
trưởng Vụ Chính sách thương mại 
đa biên (Bộ Công Thương), cho 
rằng, ai cũng thấy cơ hội từ 
EVFTA nhưng cơ hội sẽ dành cho 
ai. “Tôi đã tham dự một hội thảo 
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có đến 90% doanh nghiệp tham 
gia lĩnh vực xuất khẩu và phần lớn 
là xuất khẩu theo giá FOB (có 
nghĩa là người bán chỉ cần giao 
hàng lên tàu tại cảng xếp hàng). 
Mà xuất khẩu FOB là họ không 
cần quan tâm đến thuế, họ cũng 
không quan tâm đến chi phí vận 
chuyển, chi phí bảo hiểm…”. Câu 
chuyện về gạo Việt Nam là một 
điển hình, rất nhiều các đơn từ EU 
sang, họ đặt hàng các công ty Việt 
Nam xay xát cho họ, nhưng sang 
EU hay các nước khác thì không 
phải là sản phẩm của Việt Nam 
nữa. Họ dán thương hiệu của họ, 
như vậy chúng ta chỉ là gia công 
thôi. Vậy liệu chúng ta có thực sự 
tận dụng được cơ hội từ EVFTA 
hay không? Theo báo cáo của 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 
hệ thống doanh nghiệp Việt có 
40% doanh nghiệp tham gia giao 
dịch với EU, hơn 80% họ cũng 
biết về EVFTA, 5% doanh nghiệp 
có kiến thức chuyên sâu nhưng có 
tới 63% doanh nghiệp chưa chuẩn 
bị với EVFTA... 

TS. Nguyễn Mạnh Tiến - Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của 
Quốc hội - cho rằng, để tận dụng 
cơ hội, các doanh nghiệp cần phải 
tìm hiểu nội dung của hiệp định, 

"biết địch biết ta trăm trận trăm 
thắng". 

(congthuong) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Hệ thống ghi dữ liệu sự kiện 
Ngày 24/07/2020 Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự  thảo 
 Tiêu  chuẩn  quốc  gia  đối  với 
 Hệ thống  ghi  dữ  liệu  sự  kiện 
 trên  xe. Tiêu chuẩn này quy định 
các thuật ngữ và định nghĩa, yêu 
cầu kỹ thuật, phương pháp thử, 
hình thức, nhận dạng và đặc điểm 
kỹ thuật của hệ thống ghi dữ liệu 
sự kiện trên các xe thuộc nhóm 
M1. Chưa xác định thời gian dự 
kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên WTO tham 
gia đóng góp ý kiến vào 
22/09/2020. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/CHN/1451. Thông tin 
chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattah
ments/2020/TBT/CHN/20_4503_
00_x.pdf. 

Bình chữa cháy dạng bọt 
Ngày 24/07/2020 Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
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Tiêu chuẩn quốc gia đối với bình 
chữa cháy dạng bọt. Tiêu chuẩn 
này quy định các thuật ngữ và 
định nghĩa, mẫu sản phẩm, các 
thông số cơ bản, yêu cầu, phương 
pháp thử, quy tắc kiểm tra, đóng 
gói, vận chuyển và bảo quản bình 
chữa cháy. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Mã thông báo 
G/TBT/N/CHN/1450. Thông tin 
chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CHN/20_4500
_00_x.pdf. 

Thực phẩm 
Ngày 28/07/2020 Đài  Loan  

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc Đài Loan đưa 
ra Dự thảo Quy định về Hạn chế 
Sử dụng và Yêu cầu Ghi nhãn đối 
với 2'- fucosyllactose được sản 
xuất bởi chủng Escherichia coli 
biến đổi gen BL21 (DE3)# 1540 
và được sử dụng làm thành phần 
thực phẩm. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/20_453
1_00_e.pdf. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/TPKM/424. 

Sản phẩm diệt khuẩn 
Ngày 03/08/2020 Liên minh 

châu Âu (EU) thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Quy định Ủy ban sửa 
đổi Quy định (EU) số 528/2012 
của Nghị viện và Hội đồng Châu 
Âu: bổ sung axit xitric vào danh 
sách các hoạt chất trong Phụ lục 1. 
Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 
người, bảo vệ môi trường. Thời 
gian dự kiến thông qua vào tháng 
10 năm 2020. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực sau20 ngày kể từ ngày 
công bố trên công báo chính thức 
của EU. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia 
đóng góp ý kiến vào 02/10/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/EEC/20_4681_
00_e.pdf. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/EU/730. 

Gạch 
Ngày 20/08/2020 Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
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quy định về kiểm tra đối với gạch 
ngoại thất. Cụ thể, trước những lo 
ngại của cộng đồng về sự an toàn 
của gạch ngoại thất, Cục Tiêu 
chuẩn, Đo lường và Kiểm định 
(BSMI) đề xuất yêu cầu gạch ốp 
lát ngoại thất, bao gồm cả sản xuất 
trong nước và nhập khẩu, phải 
kiểm tra bắt buộc trước khi đưa ra 
thị trường. Thủ tục đánh giá sự 
phù hợp sẽ là Đăng ký Chứng 
nhận Sản phẩm (RPC) (Kiểm tra 
Kiểu Mô-đun II + Kiểm tra Nhà 
máy Mô-đun VII). Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào 01/11/2021. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia đóng góp ý kiến vào 
19/09/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_499
0_00_x.pdf. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/TPKM/427. 

Thiết bị y tế  
Ngày 17/08/2020 Đài Loan 

thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc Đài Loan đưa 
ra Dự thảo Quy định quản lý việc 
kiểm tra hệ thống quản lý chất 
lượng thiết bị y tế và cấp giấy 
phép sản xuất. Cụ thể, dựa trên 
Điều 22, Khoản 4 của Đạo luật 

Thiết bị Y tế, Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và 
Phúc lợi, đề xuất xây dựng Quy 
định về Kiểm tra Hệ thống Quản 
lý Chất lượng Thiết bị Y tế và Cấp 
giấy phép Sản xuất, điều chỉnh thủ 
tục xin kiểm tra và các vấn đề liên 
quan khác. Mục đích của dự thảo 
nhằm cung cấp thông tin cho 
người tiêu dùng, bảo vệ sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông 
qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào 01/08/2021. Hạn cuối cùng để 
các nước Thành viên WTO tham 
gia đóng góp ý kiến vào 
16/10/2020. Thông tin chi tiết của 
Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_396
7_00_x.pdf 

 Mã thông báo 
G/TBT/N/TPKM/425. 

 (TH theo VP TBTVN) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 09/2020 

1. Nước: Argentina 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/404 
Nội dung: Sản phẩm điện hạ thế. 
2. Nước: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1066 
Nội dung: Bộ thu âm, máy ghi 
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âm, máy cassette,… 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1067 
Nội dung: Đo lường 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1068 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1069 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1070 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1071 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng 

cụ tiếp xúc với thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1072 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1073 
Nội dung: Tác nhân hoạt động 

bề mặt 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1074 
Nội dung: Tác nhân hoạt động 

bề mặt 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1075 
Nội dung: Mỹ phẩm. Đồ dùng 

trong phòng tắm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1076 
Nội dung: Khí thiên nhiên. 
3. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/617 
Nội dung: Xăng. 
4. Nước: Chi Lê 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/531 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/532 
Nội dung: Kỹ thuật âm thanh, 

hình ảnh. 

5. Nước: Trung Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1458 
Nội dung: Xi lanh chứa khí 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1459 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1460 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1461 
Nội dung: Chất hóa học mới. 
6. Nước: Cộng hòa Séc 
- Số TB: G/TBT/N/CZE/251 
Nội dung: Các sản phẩm hóa 

chất. 
7. Nước: Dominica 
- Số TB: G/TBT/N/DMA/16 
Nội dung: ICS 13.030.99; 

55.020 
- Số TB: G/TBT/N/DMA/17 
Nội dung: Lốp xe 
- Số TB: G/TBT/N/DMA/18 
Nội dung: Lốp xe. 
8. Nước: Đan Mạch 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/99 
Nội dung: Khai thác mỏ và 

khoáng sản 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/100 
Nội dung: Hệ thống năng lượng 

tuabin gió 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/101 
Nội dung: Thuốc bảo vệ thực vật 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/102 
Nội dung: Thuốc bảo vệ thực vật 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/103 
Nội dung: Đồ chơi. 
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9. Nước: Ecuador 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/490 
Nội dung: Thực phẩm chế biến. 

(TH theo TBT Việt Nam) 
 
 

 
 
THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU 
CHUẨN THẾ GIỚI 2020: TIÊU 
CHUẨN GIÚP BẢO VỆ HÀNH 
TINH 

Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế 
giới 2020 với chủ đề “Tiêu chuẩn 
giúp bảo vệ hành tinh” được đưa 
ra bởi ba tổ chức tiêu chuẩn hóa 
quốc tế hàng đầu: ISO, IEC và 
ITU. 

 
Trái đất, một con tàu hữu hạn 

của sự sống trong sự bao la của hệ 
mặt trời. Sự sống trên trái đất phụ 
thuộc vào năng lượng đến từ mặt 
trời. Tuy nhiên, trong nhiều thế kỷ 
qua, các hoạt động công nghiệp 
quy mô lớn của con người và nền 
văn minh hiện đại của chúng ta đã 
đưa thêm cả khí nhà kính vào 
thiên nhiên. Điều này tác động 

tiêu cực tới khí hậu v
các dạng sự sống khác. Song song 
với đó, sự tăng tr
nhanh chóng và t
đang kêu gọi con ng
dụng các nguồn lực hạn chế một 
cách có trách nhi

Để giảm thiểu tác động của con 
người lên hành tinh, chúng ta c
có ý chí chính tr
thể và các công c
chuẩn quốc tế là m
công cụ như vậy. Các ti
quốc tế được xây dựng bởi IEC, 
ISO và ITU đưa ra các gi
đã được kiểm chứng v
với các thách thức kỹ thuật. T
chuẩn giúp chia sẻ kiến thức v
quyết chuyên môn r
các quốc gia phát triển v
đang phát triển. 

Tiêu chuẩn bao tr
khía cạnh như ti
lượng, chất lượng n
lượng không khí. Ti
ra các giao thức chuẩn hóa v
phương pháp đo lư
dụng rộng rãi các tiêu chu
giúp giảm thiểu tác động môi 
trường của các quá tr
và quy trình công nghi
kiện thuận lợi cho tái sử dụng các 
nguồn lực hạn chế cũng nh
cải thiện hiệu quả 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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ực tới khí hậu và tới tất cả 
ạng sự sống khác. Song song 

ới đó, sự tăng trưởng dân số 
nhanh chóng và tốc độ đô thị hóa 

ọi con người phải sử 
ụng các nguồn lực hạn chế một 

cách có trách nhiệm hơn. 
ể giảm thiểu tác động của con 

ên hành tinh, chúng ta cần 
có ý chí chính trị, hành động cụ 

à các công cụ phù hợp. Tiêu 
à một trong những 
ậy. Các tiêu chuẩn 

ợc xây dựng bởi IEC, 
ISO và ITU đưa ra các giải pháp 

ợc kiểm chứng và đúng đắn 
ới các thách thức kỹ thuật. Tiêu 

ẩn giúp chia sẻ kiến thức và bí 
ên môn rộng rãi giữa 

ốc gia phát triển và quốc gia 
 

ẩn bao trùm tất cả các 
ư tiết kiệm năng 
ợng nước và chất 

ợng không khí. Tiêu chuẩn đặt 
ức chuẩn hóa và 

phương pháp đo lường. Việc sử 
ãi các tiêu chuẩn đã 

ảm thiểu tác động môi 
ờng của các quá trình sản xuất 

và quy trình công nghiệp, tạo điều 
ện thuận lợi cho tái sử dụng các 

ồn lực hạn chế cũng như giúp 
ệu quả việc sử dụng 
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năng lượng. 
(tcvn.gov.vn) 

 
WIPO CÔNG BỐ BÁO CÁO 
MỚI NHẤT VỀ HOẠT ĐỘNG 
HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO 

Mạng lưới các Trung tâm hỗ trợ 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(TISC) được thành lập trên cơ sở 
dự án TISC do Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới khởi xướng trên phạm 
vi toàn cầu. Kể từ khi chương 
trình TISC được triển khai năm 
2009 đến hết năm 2018, đã có 78 
quốc gia, trong đó có 26 quốc gia 
kém phát triển nhất, đã ký thỏa 
thuận với WIPO để phát triển 
mạng lưới TISC quốc gia. 

Theo thông tin được cung cấp 
bởi các điều phối viên TISC quốc 
gia, 750 Trung tâm TISC đã được 
thành lập trong giai đoạn này. 
Chương trình TISC tạo điều kiện 
tiếp cận và sử dụng thông tin công 
nghệ, tài liệu khoa học kỹ thuật, 
công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu, 
cũng như xây dựng năng lực ở các 
nước đang phát triển để hỗ trợ 
hiệu quả đổi mới sáng tạo, chuyển 
giao công nghệ và các dịch vụ liên 
quan đến thương mại hóa. Chương 
trình TISC đóng góp vào sự phát 
triển hơn nữa của Mạng lưới tri 

thức WIPO bằng cách cung cấp 
các dịch vụ giá trị gia tăng, các 
nền tảng và công c
cho chiến lược quản lý tri thức v
đổi mới sáng tạo.

Năm 2018 đánh d
năm của Dự án Trung tâm hỗ trợ 
công nghệ và đ
(TISCs). Các cột mốc quan trọng 
trong 10 năm c
TISC như: năm 2009 Ra m
án TISC; năm 2010 Th
cấp dịch vụ (SLA) đầu ti
triển khai Mạng 
2011 Xuất bản Báo cáo to
sáng chế đầu tiên c
2013 Cuộc họp TISC khu vực 
ASEAN đầu tiên, l
chuyên mục “Hỏi chuy
eTISC; năm 2014 Báo cáo toàn 
cảnh sáng chế trở th
thường xuyên c
2015 Xuất bản “H
bị Báo cáo toàn c
năm 2017 Tổ chức TISC đầu ti
bắt đầu cung cấp dịch vụ phân tích 
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ức WIPO bằng cách cung cấp 
ịch vụ giá trị gia tăng, các 

à công cụ chuyên dụng 
ợc quản lý tri thức và 

ổi mới sáng tạo. 

 
Năm 2018 đánh dấu cột mốc 10 

ủa Dự án Trung tâm hỗ trợ 
à đổi mới sáng tạo 

ột mốc quan trọng 
trong 10 năm của chương trình 
TISC như: năm 2009 Ra mắt dự 
án TISC; năm 2010 Thỏa thuận 
ấp dịch vụ (SLA) đầu tiên để 
ển khai Mạng lưới TISC; năm 

ất bản Báo cáo toàn cảnh 
ên của WIPO; năm 

ộc họp TISC khu vực 
ên, lần đầu tiên có 

ục “Hỏi chuyên gia” trên 
eTISC; năm 2014 Báo cáo toàn 
ảnh sáng chế trở thành hoạt động 

ên của WIPO; năm 
ất bản “Hướng dẫn chuẩn 

àn cảnh sáng chế”; 
ổ chức TISC đầu tiên 

ắt đầu cung cấp dịch vụ phân tích 
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sáng chế, phê duyệt Dự án mới 
Chương trình nghị sự phát triển về 
chuyển giao công nghệ và quản trị 
TSTT; năm 2018 Ra mắt Báo cáo 
xu hướng công nghệ WIPO đầu 
tiên về trí tuệ nhân tạo. 

TISC cung cấp một loạt các dịch 
vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và 
công nghệ, từ các dịch vụ cơ bản 
đến dịch vụ bổ sung giá trị giúp 
các nhà sáng chế, nhà nghiên cứu 
và doanh nhân khai phá tiềm năng 
sáng tạo của họ. Các Dịch vụ 
TISC bao gồm: Truy cập vào cơ 
sở dữ liệu sáng chế và phi sáng 
chế; Kết nối và trao đổi kinh 
nghiệm; Tăng cường nhận thức về 
tài sản trí tuệ (TSTT) và đóng góp 
cho tăng trưởng kinh tế trong 
nước; Cung cấp dịch vụ chất 
lượng về tìm kiếm và phân tích 
sáng chế; Hỗ trợ nộp đơn và soạn 
thảo đơn sáng chế; Đào tạo về tiếp 
cận và sử dụng thông tin sáng chế; 
Hỗ trợ thương mại hóa và chuyển 
giao công nghệ. 

TISC tiếp tục thực hiện một số 
lượng lớn các sự kiện nâng cao 
nhận thức và nâng cao năng lực để 
hỗ trợ các nhà đổi mới sáng tạo, 
nhà nghiên cứu và doanh nhân 
trong cách sử dụng hiệu quả hệ 
thống SHTT toàn cầu để hỗ trợ và 
thúc đẩy đổi mới địa phương. Một 

số sự kiện được tổ chức trong năm 
bao gồm: 

Tại Colombia, 9.500 người tham 
gia được hưởng lợi từ hơn 350 
hoạt động đào tạo thông qua 
chương trình TISC. Sau hội thảo 
WIPO được tiến hành vào tháng 
10 năm 2018 tại Ethiopia, Văn 
phòng Sở hữu trí tuệ Ethiopia đã 
tiến hành bảy khóa học về tra cứu 
sáng chế và hệ thống SHTT. Hơn 
150 sự kiện nâng cao nhận thức 
được tổ chức bởi tổ chức Quản trị 
TSTT và xúc tiến SHTT của Ấn 
Độ được tổ chức tại các trường 
học, trường đại học và các công ty 
trên khắp Ấn Độ.  

Tại Madagascar, hơn 200 người 
tham gia từ các trường đại học, 
trung tâm nghiên cứu, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ được đào tạo 
chuyên sâu về TSTT thông qua 
mạng lưới TISC. Các thành viên 
của mạng lưới TISC cũng tham 
gia vào các sự kiện công nghiệp, 
khoa học và nghiên cứu trong cả 
nước để nâng cao nhận thức về 
thông tin sáng chế và hỗ trợ sử 
dụng cơ sở dữ liệu sáng chế và tra 
cứu sáng chế. 

Tại Pakistan, 55 hội thảo xây 
dựng nhận thức về hệ thống nộp 
đơn sáng chế và tiếp cận cơ sở dữ 
liệu sáng chế đã được tổ chức 
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trong suốt cả năm ở các khu vực 
khác nhau của đất nước. 12 phiên 
xây dựng năng lực đã được Cục 
Sở hữu trí tuệ Pakistan tổ chức 
cho nhân viên TISC trong năm 
qua.  

Tại Liên bang Nga, Đại hội 
TISC lần thứ 6 đã diễn ra vào 
tháng 9 tại Xanh Pê-téc-bua với 
152 người tham gia, sau đó là hội 
thảo đào tạo TISC quốc gia vào 
tháng 11 tại Mát-xcơ-va. 14 sự 
kiện quốc gia đào tạo bổ sung và 
một số hội nghị khoa học và kỹ 
thuật khu vực cũng được tổ chức 
trong suốt cả năm bởi Cơ quan sở 
hữu trí tuệ liên bang Nga 
(ROSPATENT).  

42 hội thảo được tổ chức tại 
Uzbekistan bởi Cơ quan sở hữu 
trí tuệ của Cộng hòa Uzbekistan, 
hợp tác với Phòng Thương mại 
và các văn phòng lãnh thổ của 
họ. Cơ quan đã tổ chức các hội 
thảo tiếp cận giáo dục trên cả 
nước để tăng cường kiến thức 
cho các doanh nhân trong lĩnh 
vực bảo vệ pháp lý đối với sở 
hữu trí tuệ. 28 hội thảo đã được 
tổ chức về chủ đề “Bảo vệ SHTT 
tại Uzbekistan” và 14 hội thảo 
được tổ chức theo các chủ đề 
TISC liên quan khác. 

(vietq.vn) 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
NÔNG SẢN – TẠO DỰNG 
NIỀM TIN CHO NGƯỜI TIÊU 
DÙNG 

Việc ứng dụng mã số mã vạch để 
truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản 
phẩm nói chung, nông sản nói 
riêng chính là giải pháp giúp 
người tiêu dùng và các bên liên 
quan có thể truy xuất thông tin 
nhanh chóng, chính xác. 

Gian lận thương mại ngày 
càng tinh vi 

Thời gian qua, tình trạng gian 
lận thương mại, lập lờ xuất xứ sản 
phẩm nông sản của không ít doanh 
nghiệp đã gây bức xúc trong dư 
luận. Điều đó không chỉ làm suy 
yếu năng lực cạnh tranh của chính 
các doanh nghiệp mà còn ảnh 
hưởng các nguyên tắc vận hành 
của nền kinh tế. 

Ông Lê Thanh Hòa – Phó cục 
trưởng Cục Chế biến và Phát triển 
thị trường Nông sản cho biết, có 2 
hình thức chính đối với tình trạng 
gian lận, lập lờ xuất xứ, cụ thể như 
sau: Đầu tiên là tình trạng gian lận 
xuất xứ nguồn gốc đối với các sản 
phẩm nông sản mà Việt Nam nhập 
khẩu. Có tình trạng doanh nghiệp 
trục lợi bằng cách làm sai nguồn 
gốc xuất xứ để tăng giá trị sản 
phẩm. Ví dụ trước đây chúng ta 
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phát hiện tình trạng táo nhập khẩu 
từ Trung Quốc vào nhưng lại ghi 
xuất xứ từ New Zealand. Do vậy 
giá bán sẽ bị đẩy lên rất cao, 
người tiêu dùng bị đánh lừa. 

Một vấn đề nữa là gian lận xuất 
xứ của nước thứ ba qua Việt Nam 
và xuất khẩu qua nước khác. Ví 
dụ như việc một số công ty Trung 
Quốc dùng chiêu thức trá hình 
như nhờ người Việt đứng tên hoặc 
công khai đăng ký tại Việt Nam 
để nhập hàng hóa vào Việt Nam 
“gia công, sản xuất” nhưng thực 
chất chỉ thay đổi chút ít về nhãn 
mác, ghi thêm “Made in Việt 
Nam” rồi lấy C/O (giấy chứng 
nhận xuất xứ) Việt Nam để xuất 
khẩu – tái xuất nhằm hưởng thuế 
thấp ưu đãi cho Việt Nam tại nước 
nhập khẩu. 

Hoặc có trường hợp sản phẩm 
mật ong của Mỹ nhưng lại lấy CO 
của Việt Nam để xuất sang nước 
khác. “Với tình trạng này tôi nghĩ 
Việt Nam cùng các nước khác nên 
có những biện pháp thắt chặt quản 
lý nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, 
tránh tình trạng gian lận thương 
mại diễn ra nhiều, ảnh hưởng tới 
người tiêu dùng”, ông Hòa nêu 
quan điểm. 

Giải pháp đến từ truy xuất 
nguồn gốc 

Trước tình hình trên, việc ứng 
dụng mã số mã vạch để truy xuất 
nguồn gốc hàng hóa sản phẩm nói 
chung, nông sản nói riêng chính là 
giải pháp giúp người tiêu dùng và 
các bên liên quan có thể truy xuất 
thông tin nhanh chóng, chính xác. 

Ông Hòa cho biết, truy xuất 
nguồn gốc không chỉ có ý nghĩa 
truy lại nơi sản xuất ra sản phẩm 
mà ở đây tất cả những hồ sơ liên 
quan đến quá trình sản xuất các 
sản phẩm đó. Đối với từng lô sản 
phẩm đều phải yêu cầu truy xuất 
được để khi xảy ra vấn đề mất an 
toàn vệ sinh thực phẩm thì có thể 
truy ngược lại xem sản phẩm đó 
được sản xuất vào ngày nào, từ 
nguồn nguyên liệu mua của trang 
trại nào. Và từ đó để có hướng 
dẫn, khắc phục những vấn đề đó 
trong tương lai. 

Việc áp dụng truy xuất nguồn 
gốc chính là “giấy thông hành” 
giúp nông sản Việt thâm nhập vào 
các thị trường khó tính trên thế 
giới, tiến thêm một bước trong 
việc hội nhập sâu vào chuỗi giá trị 
toàn cầu, nâng cao vị thế của hàng 
hóa Việt Nam. 

(vietq.vn) 
 

TỔNG THƯ KÝ APO: KẾ 
HOẠCH TỔNG THỂ VỀ 
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NĂNG SUẤT SẼ THÁO GỠ 
NÚT THẮT TRONG TĂNG 
TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM 

Với định hướng chiến lược chính 
của Tổ chức Năng suất Châu Á – 
APO là tăng cường năng lực các 
Tổ chức năng suất quốc gia thành 
viên góp phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế xã hội bền vững của 
khu vực thông qua nâng cao năng 
suất, APO đang đồng hành cùng 
Việt Nam thực hiện triển khai các 
hoạt động, đặc biệt là xây dựng 
Kế hoạch tổng thể năng suất 
hướng tới phát triển dựa trên đổi 
mới sáng tạo tại Việt Nam, giúp 
tăng trưởng kinh tế một cách hiệu 
quả thông qua cải thiện năng suất. 

Kế hoạch tổng thể về năng suất 
quốc gia là sáng kiến của APO 
nhằm hỗ trợ các nền kinh tế thành 
viên xây dựng các mục tiêu, chiến 
lược và hành động giúp nâng cao 
năng suất. Kế hoạch tổng thể về 
năng suất cũng góp phần đưa năng 
suất vào các chương trình phát 
triển quốc gia, tăng cường vai trò 
của năng suất đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội của mỗi nền kinh tế 
thành viên APO. Trong lĩnh vực 
này, APO đã hỗ trợ Lào, 
Campuchia, Fiji, Bangladesh và 
Việt Nam xây dựng kế hoạch tổng 
thể về năng suất hướng đến phát 

triển dựa trên đổi mới sáng tạo. 
Mặc dù phải mất nhiều năm mới 

có thể thấy được tác động của kế 
hoạch tổng thể đối với Việt Nam, 
tuy nhiên một khi đã được triển 
khai, Kế hoạch tổng thể sẽ giúp 
tạo ra một hệ sinh thái nâng cao 
năng suất, góp phần tháo gỡ 
những nút thắt lớn trong tăng 
trưởng năng suất tại Việt Nam ở 
khía cạnh đổi mới sáng tạo, phát 
triển kỹ năng và năng lực kỹ thuật 
vững chắc. Cụ thể hơn, Kế hoạch 
tổng thể sẽ đề xuất các hành động 
cần phải được thực hiện bởi các 
cơ quan khác nhau tại Việt Nam 
nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới 
sáng tạo, tăng cường mối liên kết 
giữa các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài và các doanh 
nghiệp trong nước, xây dựng năng 
lực hấp thụ vốn con người, nâng 
cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin truyền thông và hạ tầng 
logistic, bố trí và phân bổ các 
nguồn lực. Đây cũng là những nội 
dung quan trọng mà Việt Nam cần 
theo đuổi để có thể đi tắt đón đầu 
nhằm tối đa hóa các lợi thế của 
một nước đi sau. 

Trong những năm gần đây, Việt 
Nam liên tục là nền kinh tế có tốc 
độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng 
trưởng nhanh GDP bình quân trên 



Số 79 - 09/2020 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 16 
 

đầu người có thể bắt nguồn từ 
tăng năng suất lao động và năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP). 
Trong khi đó, vấn đề nghèo đói 
từng xảy ra ở hơn một nửa dân số 
của Việt Nam đã được cải thiện 
một cách đáng kể và chất lượng 
cuộc sống của người dân Việt 
Nam đã cao hơn trước kia nhiều. 
Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 
đi kèm với sự hội nhập nhanh 
chóng vào nền kinh tế toàn cầu. 

Chương trình quốc gia về nâng 
cao năng suất và việc triển khai áp 
dụng các công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng tại doanh nghiệp 
là ví dụ điển hình cho cách tiếp 
cập phong trào năng suất dưới sự 
chỉ đạo của nhà nước. Hiện tại, 
Việt Nam đang ở bước ngoặc của 
công cuộc đổi mới và phát triển. 
Các động lực tăng trưởng năng 
suất truyền thống đang dần trở nên 
suy yếu. Việc xác định các động 
lực tăng trưởng mới là chìa khóa 
để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu 
nhập trung bình và chuyển đổi 
thành công sang nhóm các nước 
có thu nhập cao hơn. 

Chuyển đổi số nên được coi là 
một công cụ để đạt được tăng 
trưởng bao trùm và bền vững chứ 
không nên là một mục tiêu. Nếu 
có định hướng rõ ràng về lộ trình 

tăng trưởng kinh tế với vai trò cụ 
thể của chuyển đổi số, Việt Nam 
sẽ đạt được kết quả trong thời gian 
tới. Bằng cách từng bước nâng cao 
các nền tảng và công nghệ số để 
tăng cường năng lực sản xuất, 
Việt Nam sẽ có cơ hội trở thành 
một phần quan trọng trong chuỗi 
giá trị toàn cầu. 

Việt Nam có thể học tập kinh 
nghiệm từ các nền kinh tế thành 
viên APO tiên phong trong lĩnh 
vực công nghệ như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Singapore hoặc hưởng lợi 
từ việc đối sánh với nhóm các nền 
kinh tế kế thừa như Malayisa, Ấn 
Độ… thông qua các chương trình 
đa quốc gia của APO. 

Chương trình phát triển tổ chức 
chứng nhận (CBD) của APO 
hướng tới việc mở rộng vai trò của 
tổ chức năng suất quốc gia thành 
tổ chức chứng nhận triển khai 
chương trình chứng nhận của 
APO. Đây là sáng kiến nối tiếp 
các chương trình nâng cao năng 
lực khác lấy tổ chức năng suất 
quốc gia là trung tâm như Chương 
trình phát triển tổ chức năng suất 
quốc gia và các khóa đào tạo trong 
nước. Nếu các chương trình trước 
kia tập trung vào việc tăng cường 
năng lực của tổ chức năng suất 
quốc gia với tư cách là tổ chức 
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cung cấp dịch vụ đào tạo thì 
chương trình này tập trung vào 
việc xây dựng năng lực cho các tổ 
chức năng suất quốc gia thông qua 
việc được công nhận là tổ chức 
chứng nhận.  

Thông qua tư vấn, đào tạo về 
quy trình chứng nhận, năng lực 
của nhân viên và cơ cấu tổ chức, 
chương trình CBD hỗ trợ các tổ 
chức năng suất quốc gia tuân thủ 
yêu cầu của tổ chức chứng nhận 
của APO. Ở giai đoạn đầu tiên, 
Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) 
là một trong ba tổ chức năng suất 
quốc gia được lựa chọn để phát 
triển thành tổ chức chứng nhận. 
Trong năm 2020, APO dự kiến sẽ 
có 3 tổ chức năng suất quốc gia 
nữa tham gia vào nhóm này. Kinh 
nghiệm của Việt Nam sẽ rất quý 
báu để chia sẻ với các tổ chức 
chứng nhận sau này. Các chuyên 
gia năng suất được chứng nhận sẽ 
là những người triển khai quan 
trọng cho các phong trào năng 
suất do Chính phủ Việt Nam phát 
động ở cấp doanh nghiệp.   

Khi đại dịch Covid-19 đang diễn 
ra, các biện pháp như đóng cửa 
biên giới, hạn chế đi lại được áp 
dụng trên toàn thế giới và hầu hết 
các nền kinh tế thành viên APO 
đều trong tình trạng cách ly một 

phần hoặc toàn bộ. Trước tình 
hình đó, APO đã nhanh chóng 
triển khai Kế hoạch chiến lược về 
năng lực số để tối đa hóa việc sử 
dụng các công nghệ kỹ thuật số 
nhằm duy trì sự kết nối với các 
nền kinh tế thành viên và cộng 
đồng năng suất trong khu vực. 
Nền tảng học tập kỹ thuật số đã 
được APO sử dụng để truyền đạt 
kiến thức, tổ chức các buổi tọa 
đàm tương tác trực tuyến, các 
chương trình nâng cao năng lực 
trực tuyến.  

Việt Nam có thể tham gia vào 
sáng kiến kỹ thuật số của APO để 
tăng cường năng lực số của tổ 
chức năng suất quốc gia, khai thác 
các dịch vụ và hỗ trợ mới do APO 
cung cấp thông qua gói ngân sách 
đặc biệt. Việc đi đầu trong sáng 
kiến kỹ thuật số của Việt Nam 
cũng sẽ góp phần thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số nền kinh tế mà 
Chính phủ Việt Nam đang hướng 
đến. 

 (tcvn.gov.vn) 
 

9 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN 
LƯỢC XÂY DỰNG PHÁT 
TRIỂN HỆ THỐNG TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA ĐẾN 2035 

Mục tiêu chiến lược cho hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia ở Việt 
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Nam là hỗ trợ đắc lực cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước 
để sớm đạt được mục tiêu trở 
thành nước công nghiệp hoá. 

Tiêu chuẩn có tác động ngày 
càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực 
hoạt động của xã hội và vì vậy 
việc hoạch định một chiến lược 
phát triển thích hợp mang ý nghĩa 
rất quan trọng đối với việc phát 
triển kinh tế của mỗi quốc gia. 
Trong bối cảnh Việt Nam đang 
hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc 
tế, chiến lược phát triển hệ thống 
tiêu chuẩn quốc gia vì vậy phải 
được xây dựng trên cơ sở phục vụ 
cho các nhu cầu phát triển kinh tế 
xã hội của quốc gia theo các định 
hướng chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam đến năm 
2035, đồng thời đáp ứng nhu cầu 
phát triển của các ngành kinh tế 
kỹ thuật theo các chiến lược, quy 
hoạch phát triển đã được Chính 
phủ phê duyệt. 

Bên cạnh đó, chiến lược phát 
triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
cũng phải thể hiện sự chú trọng 
đặc biệt đến định hướng đáp ứng 
nhu cầu thị trường, đặc biệt là sự 
chuyển đổi cơ chế hoạt động từ 
quản lý tập trung sang cơ chế mở, 
minh bạch với sự tham gia tự 
nguyện của các bên liên quan. 

Chính vì vậy, mục tiêu chiến lược 
cho hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
ở Việt Nam là: Hỗ trợ đắc lực 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước để sớm đạt được 
mục tiêu trở thành nước công 
nghiệp hoá với tầm nhìn 2035 đối 
với hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
ở Việt Nam là: Xây dựng các tiêu 
chuẩn chất lượng cao bằng cách 
đảm bảo thu hút sự tham gia của 
các bên liên quan và các đối tác 
một cách hiệu quả. Nền tảng 
vững chắc trong phát triển con 
người và tổ chức, sử dụng công 
nghệ hiệu quả và tập trung vào 
trao đổi thông tin sẽ giúp đạt 
được mục tiêu cuối cùng là các 
tiêu chuẩn được sử dụng ở mọi 
nơi. 

Để đảm bảo mục tiêu cũng như 
tầm nhìn nêu trên, cần thực hiện 
theo các định hướng chiến lược 
như sau: 

Cải thiện môi trường pháp lí về 
tiêu chuẩn và hợp chuẩn; 

Xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia đáp 
ứng yêu cầu sản xuất kinh 
doanh và quản lý nhà nước trong 
các lĩnh vực trọng điểm của nền 
kinh tế quốc dân và các đối tượng 
xuất nhập khẩu chính; 

Chú trọng hài hoà các tiêu 
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chuẩn quốc gia của Việt Nam với 
các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực, một cách thích hợp, đẩy 
mạnh việc quảng bá và áp dụng 
các tiêu chuẩn hài hoà đối với các 
doanh nghiệp trong các lĩnh vực 
ưu tiên; Tăng cường việc phổ 
biến và sử dụng tiêu chuẩn quốc 
gia tại các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, người tiêu dùng 
trong quản lý nhà nước, mua 
sắm, thương mại, sản xuất và 
cung cấp dịch vụ; Sử dụng tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 
tế một cách thích hợp trong 
các quy chuẩn kỹ thuật; Xây 
dựng và triển khai các chương 
trình tiêu chuẩn hoá đồng bộ 
trong các lĩnh vực ưu tiên; Tham 
gia tích cực có trọng điểm vào 
hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế 
và khu vực, đặc biệt là các công 
việc kỹ thuật thông qua việc 
tham gia là thành viên P (thành 
viên chính thức) trong các ban kỹ 
thuật tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực 
ưu tiên quốc gia; Tăng cường 
giáo dục - đào tạo nâng cao nhận 
thức, trình độ và kỹ năng hoạt 
động tiêu chuẩn hóa; Tăng cường 
năng lực hoạt động cho các Tổ 
chức biên soạn tiêu chuẩn và Cơ 
quan tiêu chuẩn quốc gia. 

(sokhcn.vinhphuc.gov.vn) 

 
 
CHÍNH THỨC BAN HÀNH 
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
MẠNG 5G TẠI VIỆT NAM 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
vừa ban hành Bộ chỉ tiêu chất 
lượng mạng 5G tại Việt Nam. Đây 
sẽ là căn cứ để hướng dẫn cơ 
quan, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn 
cơ sở, thiết lập mạng và đánh giá 
chất lượng dịch vụ trên mạng 5G. 

Cụ thể, bộ chỉ tiêu về chất lượng 
dịch vụ mạng 5G đặt ra yêu cầu, 
tốc độ tải dữ liệu trung bình 
hướng xuống: ≥ 100 Mbit/s; Tốc 
độ tải dữ liệu trung bình hướng 
lên: ≥ 50 Mbit/s; 95% số mẫu tải 
hướng xuống: ≥ 30 Mbit/s. Thời 
gian trễ truy nhập (khoảng thời 
gian (ms) từ lúc gửi gói tin tới khi 
đích xác nhận đã nhận được gói 
tin) trung bình: <= 50 ms. 

Theo kế hoạch, mạng 5G sẽ 
được thương mại hóa tại Việt 
Nam trong năm nay và Việt Nam 
là một trong những nước đầu tiên 
trên thế giới triển khai 5G. Hiện 3 
nhà mạng là: Viettel, VinaPhone 
và MobiFone đã thử nghiệm thành 
công tại một số thành phố lớn trên 
cả nước. Bên cạnh đó, Vinsmart 
cũng đã công bố mẫu điện thoại 
5G đầu tiên tại Việt Nam. Đây là 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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tiền đề để thương mại hóa mạng 
5G. 

Được biết, so với mạng 4G, 
mạng 5G cho tốc độ nhanh hơn, 
băng thông lớn hơn và "độ trễ" 
thấp hơn. Nhưng những ưu điểm 
đó đòi hỏi phải xây dựng rất nhiều 
cơ sở hạ tầng mới và đầu tư hàng 
tỷ đô la hàng năm. 

 
Xét về mặt tốc độ, một trong 

những yếu tố được mong đợi nhất 
của mạng 5G. 5G dự kiến sẽ cho 
tốc độ nhanh hơn gần 100 lần so 
với 4G. Với tốc độ như vậy, người 
dùng có thể tải xuống một bộ 
phim dài 2 giờ trong chưa đầy 10 
giây, trong khi đó với mạng 4G 
người dùng sẽ mất khoảng 7 phút. 

Tốc độ cao sẽ mang lại cho 
người dùng trải nghiệm nhiều ứng 
dụng tiện ích hơn như xem trực 
tuyến phim, tải xuống và cài đặt 
các ứng dụng. Theo các chuyên 
gia trong lĩnh vực sản xuất thì với 
tốc độ cao của mạng 5G, sẽ cho 
phép lắp đặt máy quay video trong 
toàn bộ nhà máy qua đó rất nhanh 
chóng thu thập và phân tích số 

lượng lớn cảnh quay để theo d
chất lượng sản phẩm trong thời 
gian thực. 

Để bù đắp cho những thách thức 
đó, các nhà mạng vô tuyến xây 
dựng mạng 5G ở băng tần cao 
đang lắp đặt hàng lo
sóng nhỏ (small cell) với kích 
thước chỉ bằng hộp bánh pizza 
trên các cột đèn, tư
Vì lý do đó, hầu hết các nh
đang triển khai 5G theo từng 
thành phố, để đảm bảo cho mạng 
hoạt động, các th
được lắp đặt rất nhiều các small 
cell. Trong các tòa nhà c
được lắp đặt các small cell 5G 
riêng để đảm bảo phủ sóng cho 
toàn bộ tòa nhà đó.

Xét về mặt dung l
kiến sẽ có dung l
đáng kể so với 4G. Điều đó có 
nghĩa không chỉ có kết nối tốt h
cho điện thoại của
còn cho phép k
thiết bị với mạng.
so sánh mạng 5G với đ
tốc với nhiều làn đư
phép nhiều xe l
Nó cho phép tăng băng thông c
mạng để đáp ứng kỷ nguy
"internet vạn vật".

Về độ trễ, tức l
gian khi người d
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ợc lắp đặt các small cell 5G 

ể đảm bảo phủ sóng cho 
đó. 

ề mặt dung lượng, 5G dự 
ến sẽ có dung lượng lớn hơn 

ể so với 4G. Điều đó có 
ĩa không chỉ có kết nối tốt hơn 

ện thoại của mọi người mà 
còn cho phép kết nối rất nhiều 

ết bị với mạng. Các chuyên gia 
ạng 5G với đường cao 

àn đường hơn, cho 
ều xe lưu hành trên đó. 

Nó cho phép tăng băng thông của 
ạng để đáp ứng kỷ nguyên 

ạn vật". 
ộ trễ, tức là khoảng thời 

ời dùng gửi tin nhắn 
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đến điện thoại của một người bạn 
và khi điện thoại của họ xác nhận 
đã nhận được tin nhắn đó. Mặc dù 
độ trễ được đo bằng mili giây, 
nhưng tất cả các mili giây đó cộng 
lại khi gửi và nhận các gói thông 
tin khổng lồ cho một thứ phức tạp 
như video hoặc dữ liệu xe tự lái 
thì tạo ra một thời gian trễ khá 
lớn. 

Với mạng 4G, độ trễ rất thấp 
nhưng mạng 5G sẽ có độ trễ gần 
như bằng 0. Điều đó sẽ tốt cho 
những cải tiến mới như chơi game 
thời gian thực từ xa, giúp mọi 
người ở nhiều nơi trên thế giới sử 
dụng các thiết bị kết nối internet 
vô tuyến chơi một trò chơi và tất 
cả đều chơi cùng một thời điểm. 

Nó sẽ rất cần thiết cho các công 
nghệ khác, chẳng hạn như xe tự 
lái, sẽ cần gửi tín hiệu về môi 
trường của chúng qua internet đến 
một máy tính trên đám mây, để 
máy tính phân tích tình huống và 
trả lại tín hiệu cho xe biết trả lời. 
Để đảm bảo an toàn cho các 
phương tiện tự lái và hành khách 
của họ, việc liên lạc đó cần phải 
được thực hiện ngay lập tức. 

(vietq.vn) 
 

ÁP DỤNG ISO 21001:2018- 
GIÚP ĐẢM BẢO CHẤT 

LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN 
DIỆN VÀ CÔNG BẰNG 

ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn về 
hệ thống quản lý chất lượng cho 
tổ chức giáo dục giúp thể hiện 
trách nhiệm xã hội, đảm bảo chất 
lượng giáo dục toàn diện và công 
bằng. Đại học Bách khoa Hà Nội 
là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam 
triển khai áp dụng ISO này. 

Với sự phối hợp hỗ trợ kỹ thuật 
của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng 
Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng), Đại học 
Bách khoa Hà Nội đã tiến hành 
triển khai áp dụng ISO 
21001:2018. Đây là tiêu chuẩn về 
hệ thống quản lý chất lượng cho tổ 
chức giáo dục. Tiêu chuẩn này 
cũng là một trong các tiêu chuẩn 
của ISO giúp thực hiện mục tiêu 
thứ 4 trong 17 mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên hiệp quốc về 
Chất lượng giáo dục là “Đảm bảo 
chất lượng giáo dục toàn diện, 
công bằng và thúc đẩy cơ hội học 
tập suốt đời cho tất cả mọi 
người”.  

Tại Khóa đào tạo “Nhận thức 
chung về quản lý chất lượng và 
các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 
21001:2018 - Hệ thống quản lý 
chất lượng cho cơ sở giáo dục” 
cho các cấp lãnh đạo, quản lý của 
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Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội ngày 1/9/2020, ông Nguyễn 
Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cho biết, xuất phát từ 
nhu cầu thường xuyên và thiết yếu 
của các tổ chức giáo dục trong 
việc đánh giá mức độ tổ chức đáp 
ứng nhu cầu của người học và các 
bên quan tâm, bên hưởng lợi khác, 
cũng như nâng cao năng lực của tổ 
chức giáo dục trong việc duy trì 
liên tục việc thực hiện này, từ 
tháng 2/2014, Tổ chức ISO bắt 
đầu triển khai xây dựng tiêu chuẩn 
về Hệ thống quản lý chất lượng 
cho cơ sở giáo dục, sau 4 năm xây 
dựng, đến tháng 4/2018, tiêu 
chuẩn ISO 21001:2018 đã chính 
thức được ban hành. 

Nhấn mạnh ISO 21001:2018 là 
tiêu chuẩn hết sức hữu ích cho các 
tổ chức giáo dục, cung cấp công 
cụ quản lý chung để các tổ chức 
giáo dục có thể đáp ứng yêu cầu 
của người học, ông Nguyễn 
Hoàng Linh cho rằng, việc áp 
dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 
giúp nâng cao năng lực cũng như 
uy tín của tổ chức giáo dục trong 
việc cung cấp giáo dục có chất 
lượng toàn diện và công bằng, 
chuyên biệt hóa việc học tập đáp 
ứng cho tất cả người học, bao gồm 

cả những người có nhu cầu giáo 
dục đặc biệt, người học từ xa và 
cơ hội học tập suốt đời. 

Đồng thời, việc áp dụng tiêu 
chuẩn ISO 21001:2018 cũng là 
cách thức chứng tỏ cam kết của tổ 
chức giáo dục với việc cải tiến 
liên tục chất lượng giáo dục, đáp 
ứng nhu cầu của người học và các 
bên quan tâm có liên quan; thúc 
đẩy văn hóa cải tiến, khích lệ sự 
xuất sắc và đổi mới trong tổ chức 
giáo dục. 

 (tcvn.gov.vn) 
 
TIÊU CHUẨN ISO 50001 GIÚP 
DOANH NGHIỆP CẢI THIỆN 
VIỆC SỬ DỤNG QUẢN LÝ 
NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 

Tiêu chuẩn ISO 50001 là tiêu 
chuẩn cung cấp cách thức thiết 
thực để cải thiện việc sử dụng 
năng lượng, thông qua việc phát 
triển hệ thống quản lí năng 
lượng. 

Trước nhu cầu của toàn xã hội 
trong phạm vi toàn cầu, tổ chức 
tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã 
nghiên cứu và công bố tiêu chuẩn 
ISO 50001:2011 với tên của tiêu 
chuẩn là “Hệ thống quản lý năng 
lượng”. 

Tiêu chuẩn ISO 50001 được 
thiết kế để hỗ trợ các tổ chức 
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trong tất cả các lĩnh vực. Tiêu 
chuẩn ISO này cung cấp cách thức 
thiết thực để cải thiện việc sử 
dụng năng lượng, thông qua việc 
phát triển hệ thống quản lí năng 
lượng (energy management 
system - EnMS). 

Tiêu chuẩn ISO 50001 dành cho 
các tổ chức đạt cam kết giải quyết 
những tác động của họ, bảo tồn tài 
nguyên và cải thiện kết quả kinh 
doanh qua quản lí năng lượng hiệu 
quả. Việc xử lí cẩn thận các nguồn 
năng lượng là một trong những 
trách nhiệm quan trọng nhất của 
bất kì tổ chức nào hiện nay. Các 
biện pháp phù hợp tập trung vào 
việc cải thiện liên tục hiệu quả 
năng lượng, cũng như toàn bộ 
hoạt động liên quan đến năng 
lượng của tổ chức. 

Tiêu chuẩn quản lí năng lượng 
quốc tế ISO 50001 còn cung cấp 
cho các tổ chức một khuôn khổ lí 
tưởng và cho phép các tổ chức 
không chỉ tiết kiệm năng lượng 
mà còn giảm chi phí. 

ISO 50001 dựa trên mô hình hệ 
thống quản lí cải tiến liên tục cũng 
được sử dụng cho các tiêu chuẩn 
nổi tiếng khác như ISO 9001 hoặc 
ISO 14001. Điều này giúp các tổ 
chức dễ dàng tích hợp quản lí 
năng lượng vào các nỗ lực chung 

của họ để cải thiện chất lượng và 
quản lí môi trường. 

Với những lợi ích trên, ISO 
50001 thực sự là một công cụ hữu 
hiệu cho các doanh nghiệp trong 
việc tìm kiếm các giải pháp sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, góp phần giúp doanh nghiệp 
theo đuổi chiến lược phát triển 
bền vững, thể hiện trách nhiệm 
với môi trường và xã hội trong 
việc đảm bảo an ninh năng lượng 
trên phạm vi toàn cầu. 

(vietq.vn) 
 

ÁP DỤNG BLOCKCHAIN AN 
TOÀN VÀ BẢO MẬT NHỜ 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ MỚI 

Các tiêu chuẩn quốc tế mới về 
blockchain giúp tạo điều kiện cho 
sự hiểu biết chung và hỗ trợ việc 
áp dụng nó một cách an toàn và 
bảo mật. 

Blockchain là một sổ cái với 
thiết kế để chống giả mạo và tạo 
ra các tài liệu chắc chắn, bất biến. 
Công nghệ này được nhiều ngành 
công nghiệp cũng như các chính 
phủ quan tâm vì nó ghi lại các 
giao dịch một cách minh bạch và 
an toàn, giúp xây dựng lòng tin, 
hạn chế việc sử dụng người trung 
gian và giảm chi phí. Tuy nhiên, 
sự phát triển nhanh chóng của 
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công nghệ này đã làm phát sinh 
nhiều thuật ngữ có thể dẫn đến 
nhầm lẫn. 

ISO 22739, Công nghệ sổ cái 
phân tán và chuỗi khối  - Từ vựng, 
giúp giải quyết vấn đề này bằng 
cách định nghĩa thuật ngữ cơ bản 
đặc trưng cho công nghệ 
blockchain và số cái phân tán, để 
thiết lập một ngôn ngữ chung có 
thể được sử dụng trên khắp thế 
giới. 

Các tiêu chuẩn và ấn phẩm khác 
sẽ được xuất bản bởi ủy ban: 

ISO/TR 3242, Công nghệ sổ cái 
phân tán và chuỗi khối - Các 
trường hợp sử dụng. 

ISO 23257, Công nghệ sổ cái 
phân tán và chuỗi khối - Kiến trúc 
tham chiếu. 

ISO/TS 23635, Công nghệ sổ cái 
phân tán và chuỗi khối - Hướng 
dẫn quản trị. 

(vietq.vn) 
 

 
 
SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY 
ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH 
ATIGA 

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa 
ban hành Thông tư số 
19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung 

các Thông tư quy định thực hiện 
quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN (ATIGA). 

Điều 1 sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 22/2016/TT-BCT ngày 
3/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Thương 
mại hàng hóa ASEAN. 

Điều 2, sửa đổi, bổ sung phụ lục 
II ban hành kèm theo Thông tư số 
10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
22/2016/TT-BCT Mục 4. 

Mặt khác, sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 28/2015/TT-BCT 
ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định việc thực 
hiện thí điểm tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định 
thương mại hàng hóa ASEAN. 

Phạm vi điều chỉnh Thông tư 
này quy định về việc thực hiện thí 
điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa theo quy định của Bản ghi 
nhớ ký ngày 29/8/2012 giữa các 
nước Lào, Philipines, Indonesia, 
Thái Lan, Campuchia về thực hiện 
dự án thí điểm tự chứng nhận xuất 
xứ số 2 (sau đây gọi là cơ chế thí 
điểm). 

Ngoài ra, thực hiện cơ chế tự 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
trong ASEAN theo quy định tại 
Nghị định thư thứ nhất sửa đổi 
Hiệp định ATIGA (cơ chế 
AWSC). 

Thông tư này áp dụng đối với 
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa theo Hiệp định Thương 
mại hàng hóa ASEAN với thương 
nhân các nước thành viên khác 
thực hiện cơ chế thí điểm; thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa theo Hiệp định Thương mại 
hàng hóa ASEAN với thương 
nhân các nước thành viên ASEAN 
thực hiện cơ chế AWSC. 

Nhà xuất khẩu đủ điều kiện có 
thể nộp đơn đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu 
D (sau đây gọi là C/O mẫu D) 
thay cho việc tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa. Bổ sung khoản 6 
Điều 3 gồm “định nghĩa quy định 
từ khoản 1 đến khoản 5" Điều này 
không áp dụng đối với cơ chế 
AWSC. 

Điều 4, thương nhân có thể đề 
nghị được tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa phải là nhà xuất khẩu 
đồng thời là nhà sản xuất. Mặt 
khác, không vi phạm quy định về 
xuất xứ hàng hóa trong 2 năm gần 
nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ 
đăng ký tự chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa. 
Đặc biệt, cán bộ được đào tạo về 

xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào 
tạo đã được Bộ Công Thương 
hoặc được Cục Xuất nhập khẩu 
(Bộ Công Thương) chỉ định. 

Ngoài quy định tại khoản 1 Điều 
này, thương nhân đề nghị được tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo 
cơ chế AWSC phải đáp ứng quy 
định đã được cấp C/O ưu đãi đối 
với hàng hóa cùng nhóm HS (4 
số) trong 2 năm gần nhất tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp 
văn bản chấp thuận. 

Trong trường hợp nhà xuất khẩu 
không phải là nhà sản xuất, nhà 
xuất khẩu phải được nhà sản xuất 
cam kết bằng văn bản về xuất xứ 
của hàng hóa xuất khẩu và sẵn 
sàng hợp tác trong trường hợp 
kiểm tra hồ sơ, chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa và kiểm 
tra, xác minh tại cơ sở sản xuất. 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) là cơ quan có thẩm 
quyền cấp Văn bản chấp thuận để 
thương nhân tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa. Do đó, thương nhân 
đáp ứng quy định tại Điều 4 
Thông tư này đề nghị cấp Văn bản 
chấp thuận và đính kèm hồ sơ qua 
Hệ thống Quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công 
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Thương tại địa chỉ: 
http://www.ecosys.gov.vn (Hệ 

thống eCoSys). 
Đáng lưu ý, hồ sơ đề nghị cấp 

văn bản chấp thuận gồm đơn đề 
nghị cấp Văn bản chấp thuận; 
danh sách kèm theo mẫu chữ ký 
của người có thẩm quyền ký nội 
dung khai báo xuất xứ hàng hóa 1 
bản sao; báo cáo năng lực sản 
xuất, cơ sở sản xuất đối với từng 
mặt hàng đăng ký tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa 1 bản sao. 

Trong vòng 3 ngày làm việc, kể 
từ ngày tiếp nhận hồ sơ của 
thương nhân, cơ quan có thẩm 
quyền thông báo trên Hệ thống 
eCoSys; trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ và hợp lệ, đề nghị thương 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ, đề nghị tổ chức cấp C/O nơi 
thương nhân đăng ký hồ sơ 
thương nhân kiểm tra thực tế năng 
lực sản xuất của thương nhân xuất 
khẩu. 

Đặc biệt, trong vòng 7 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được thông 
báo của cơ quan có thẩm quyền 
theo quy định tại Điều này, tổ 
chức cấp C/O nơi thương nhân 
đăng ký hồ sơ thương nhân kiểm 
tra thực tế năng lực sản xuất của 
thương nhân hoặc của nhà sản 

xuất liên quan. 
Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 27/9/2020. Đáng 
lưu ý, với các văn bản được dẫn 
chiếu trong Thông tư này bị thay 
thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực 
hiện theo văn bản thay thế hoặc 
văn bản đã được sửa đổi, bổ sung. 

Tổ chức cấp C/O xem xét cấp 
C/O mẫu D theo quy định tại 
Thông tư này cho hàng hóa của 
Việt Nam xuất khẩu từ ngày 
20/9/2020. 

Cơ quan hải quan chấp nhận 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa theo quy định tại Phụ lục I và 
Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư này để xem xét cho 
hưởng ưu đãi thuế quan trong 
ATIGA đối với các lô hàng đăng 
ký tờ khai hải quan nhập khẩu kể 
từ ngày 20/9/2020. 

Ngoài ra, các nội dung hướng 
dẫn, thống nhất cách hiểu liên 
quan đến Quy tắc xuất xứ hàng 
hóa được các nước thành viên 
thống nhất luân phiên hoặc thống 
nhất tại báo cáo các phiên họp của 
Ủy ban thực thi Hiệp định ATIGA 
và Tiểu ban Quy tắc xuất xứ hàng 
hóa ASEAN là căn cứ để các tổ 
chức cấp C/O và cơ quan hải quan 
thực hiện. 

Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 
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27/2017/TT-BCT ngày 6/12/2017 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 
của Bộ Công Thương quy định 
việc thực hiện thí điểm tự chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định ATIGA. 

(trungtamwto.vn) 
 

LẬP, PHÊ DUYỆT, THỰC 
HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ 
SUNG KẾ HOẠCH XÂY 
DỰNG QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT QUỐC GIA 

Theo Thông tư số 26/2019/TT-
BKHCN, quý II hằng năm, căn cứ 
vào nhu cầu xây dựng mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế QCVN, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan gửi đề nghị kế hoạch xây 
dựng QCVN cho năm sau bằng 
văn bản đến bộ, cơ quan ngang bộ 
kèm theo dự án xây dựng QCVN 
để xem xét, tổng hợp. 

Căn cứ yêu cầu quản lý nhà 
nước cụ thể trong lĩnh vực quy 
chuẩn kỹ thuật được Chính phủ 
phân công quản lý, bộ, cơ quan 
ngang bộ tổng hợp, sắp xếp theo 
thứ tự ưu tiên các đề nghị kế 
hoạch xây dựng, sửa đổi, bổ sung, 
thay thế QCVN. 

Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức 

xem xét dự án xây dựng QCVN, 
với sự tham gia của đại diện các 
cơ quan, tổ chức có liên quan và 
lập dự thảo kế hoạch xây dựng 
QCVN cho năm sau (Mẫu quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư). 

Lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo 
kế hoạch xây dựng QCVN 

Để lấy ý kiến, hoàn chỉnh dự 
thảo kế hoạch xây dựng QCVN, 
Bộ, cơ quan ngang bộ gửi dự thảo 
kế hoạch đến Bộ KH&CN, các bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan để lấy ý kiến, đồng 
thời thông báo về việc lấy ý kiến 
trên Cổng thông tin điện tử hoặc 
tạp chí, ấn phẩm chính thức của 
bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì lập, 
phê duyệt kế hoạch. Thời gian lấy 
ý kiến ít nhất là 30 ngày, kể từ 
ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến. 

Bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp, 
xử lý các ý kiến góp ý để hoàn 
chỉnh dự thảo kế hoạch hằng năm 
xây dựng QCVN. 

Phê duyệt kế hoạch xây dựng 
QCVN 

Theo Thông tư số 26/2019/TT-
BKHCN, xem xét, phê duyệt kế 
hoạch xây dựng QCVN thực hiện 
trong quý IV của năm trước năm 
kế hoạch, kết hợp với xem xét, 
phê duyệt kế hoạch KH&CN, thực 
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hiện theo hướng dẫn chung về kế 
hoạch KH&CN hằng năm của Bộ 
KH&CN. 

Bộ, cơ quan ngang bộ xem xét, 
phê duyệt kế hoạch xây dựng 
QCVN sau khi có ý kiến của Bộ 
KH&CN để bảo đảm tính thống 
nhất, đồng bộ của hệ thống quy 
chuẩn kỹ thuật; thông báo cho các 
cơ quan, tổ chức có liên quan, Văn 
phòng thông báo và điểm hỏi đáp 
quốc gia về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng và công khai trên tạp 
chí, ấn phẩm chính thức hoặc 
Công thông tin điện tử của bộ, cơ 
quan ngang bộ chủ trì lập và phê 
duyệt kế hoạch, trong thời hạn 
không quá 30 ngày kể từ ngày kế 
hoạch được phê duyệt. 

Thực hiện kế hoạch xây dựng 
QCVN 

Để thực hiện kế hoạch xây dựng 
QCVN, Bộ, cơ quan ngang bộ tổ 
chức thực hiện kế hoạch đã được 
phê duyệt; định kỳ 06 tháng hoặc 
đột xuất theo yêu cầu, thông báo 
về tình hình và kết quả thực hiện 
kế hoạch xây dựng QCVN cho Bộ 
KH&CN để tổng hợp, báo cáo 
Chính phủ, cơ quan, tổ chức tiếp 
nhận thông báo là Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 
xây dựng QCVN 

Theo quy định tại Thông tư số 
26/2019/TT-BKHCN, kế hoạch 
xây dựng QCVN điều chỉnh, bổ 
sung hoặc rút khỏi kế hoạch thực 
hiện bằng văn bản theo đề nghị 
của các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân liên quan. Nội dung điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch bao gồm: 
tiến độ, đối tượng, nội dung của 
QCVN, kinh phí thực hiện. 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch xây dựng QCVN thực hiện 
trước ngày 01/10 hằng năm. 
Trường hợp do yêu cầu cấp thiết 
của quản lý nhà nước, việc điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch hằng năm 
thực hiện theo quyết định của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ chủ trì lập và phê duyệt kế 
hoạch. 

(tapchitaichinh.vn) 
 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT, 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
GIAI ĐOẠN 2021-2030 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 
31/8/2020 phê duyệt Chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2021 - 2030. 

Theo đó, mục tiêu chung của 
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Chương trình là hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ 
sở áp dụng các giải pháp về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng, góp phần 
nâng tỷ trọng đóng góp của năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 
vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, đề ra mục tiêu cụ 
thể của Chương trình như sau: 

- Giai đoạn 2021 - 2025: 
+ Tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt 
khoảng 65%. 

+ Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn cho khoảng 600 chuyên gia 
năng suất chất lượng tại các bộ, cơ 
quan, địa phương và doanh 
nghiệp. 

- Giai đoạn 2026 - 2030: 
+ Tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt 
khoảng 70 - 75%. 

+ Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn cho khoảng 1.000 chuyên 
gia năng suất chất lượng, trong đó 
có khoảng 200 chuyên gia được 
chứng nhận đạt trình độ khu vực 

và quốc tế. 
- Giai đoạn 2021 - 2030: 
+ Số doanh nghiệp được hỗ trợ 

các giải pháp nâng cao năng suất 
và chất lượng hàng năm tăng từ 10 
- 15%, trong đó, số giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001 và số giấy chứng nhận 
Hệ thống quản lý môi trường ISO 
14001 cấp cho doanh nghiệp tăng 
ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-
2020; có ít nhất 100 doanh nghiệp 
được hướng dẫn áp dụng đồng bộ 
các giải pháp nâng cao năng suất 
chất lượng, trở thành mô hình 
điểm để chia sẻ, nhân rộng trên 
toàn quốc. 

+ Tăng cường năng lực cho các 
tổ chức đánh giá sự phù hợp đạt 
chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu 
cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các 
sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ 
lực. 

(thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

 
NHỘN NHỊP THỊ TRƯỜNG 
BÁNH TRUNG THU: CẢNH 
GIÁC SẢN PHẨM KHÔNG 
NHÃN MÁC 

Do chịu tác động của đại dịch 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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Covid-19, năm nay thị trường 
bánh Trung thu ít sôi động hơn so 
với các năm trước. Thay vào đó 
xu hướng kinh doanh và mua sắm 
bánh Trung thu online diễn ra khá 
nhộn nhịp. 

Tuy nhiên, bên cạnh các loại 
bánh Trung thu có thương hiệu, rõ 
về nguồn gốc, xuất xứ, các loại 
bánh Trung thu được quảng cáo là 
hàng nội địa Trung Quốc cũng 
đang dồn dập “đổ bộ” trên hàng 
loạt trang web bán hàng trực 
tuyến. Ðiểm chung của các sản 
phẩm này là không rõ nguồn gốc, 
không có hóa đơn chứng từ, hạn 
sử dụng, không rõ chất lượng, 
không bảo đảm an toàn sử dụng, 
được nhập lậu với giá rẻ từ Trung 
Quốc về để bán kiếm lời. Bên 
cạnh đó, các sản phẩm bánh Trung 
thu sản xuất trong nước dưới dạng 
home made được sản xuất với 
nguyên liệu trôi nổi cũng được rao 
bán khá nhiều trên mạng xã hội. 
Theo đó, các loại bánh này cũng 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn 
vệ sinh thực phẩm. 

Trước tình hình này, để góp 
phần bảo đảm an toàn thực phẩm, 
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 
bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người 
tiêu dùng dịp Tết Trung thu năm 
2020, Tổng cục Quản lý thị trường 

(QLTT) đã có công văn yêu cầu 
Cục QLTT các tỉnh, thành phố 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị 
trường dịp trước, trong và sau Tết 
Trung thu 2020, Để kịp thời ngăn 
chặn các hành vi nhập lậu, không 
rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo 
đảm chất lượng an toàn thực phẩm 
trên địa bàn được phân công quản 
lý. 

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh bánh trung 
thu phải thiết lập hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, sử dụng 
phụ gia thực phẩm nằm trong 
danh mục được cho phép của Bộ 
Y tế và phải thực hiện việc tự 
công bố chất lượng sản phẩm và 
quy định về nhãn sản phẩm như 
tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ 
chức, cá nhân chịu trách nhiệm về 
hàng hoá, định lượng, ngày sản 
xuất và hạn sử dụng, xuất xứ hàng 
hoá,… Riêng đối với sản phẩm 
nhập khẩu phải có tem nhãn phụ 
bằng tiếng Việt rõ ràng, đảm bảo 
đầy đủ nội dung theo quy định. 

 (vietq.vn) 
 

CẢNH BÁO NGUY HIỂM: 
PHÁT HIỆN 9 MẪU SỮA BỘT 
CHO TRẺ EM CHỨA CHẤT 
GÂY UNG THƯ 

Kiểm tra 15 loại sữa bột công 
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thức dành cho trẻ em tại Hong 
Kong cho thấy, tất cả các mẫu đều 
chứa chất 3-MCPD (có thể làm 
suy giảm chức năng thận hoặc khả 
năng sinh sản). Trong đó, 9 mẫu 
sữa bột có chứa chất Glycidyl este 
gây ung thư. 

Hội đồng người tiêu dùng Hong 
Kong (Trung Quốc) vừa kiểm tra 
15 loại sữa bột công thức dành 
cho trẻ em và phát hiện tất cả các 
mẫu đều chứa chất 3-MCPD. Loại 
chất này nếu tiêu thụ quá mức có 
thể làm suy giảm chức năng thận 
hoặc khả năng sinh sản của trẻ em 
nam khi trưởng thành. 

Trong số các mẫu được kiểm tra, 
mẫu chứa 3-MCPD ít nhất là sữa 
công thức đậu nành cho trẻ sơ sinh 
Similac Sensitive Isomil Soy của 
hãng Abbott (chỉ 13 microgam/kg) 
và mẫu chứa nhiều nhất là sữa bột 
Bellamy’s Organic của Australia 
(120 microgam 3-MCPD). 

Hội đồng người tiêu dùng Hong 
Kong ước tính một trẻ sơ sinh 1 
tháng tuổi, nặng 4,3 kg ăn 6 bữa 
sữa mỗi ngày với nhãn hiệu sữa 
bột này sẽ có mức 3-MCPD vượt 
quá lượng khuyến nghị của Cơ 
quan An toàn thực phẩm châu Âu. 

Đáng chú ý, có tới 9 mẫu sữa 
được kiểm tra chứa Glycidyl este 
gây ung thư. Hàm lượng cao nhất 

là sữa bột dành cho tr
Smart Baby của h
được sản xuất tại Australia với 29 
microgam/kg và s
dành cho trẻ sơ sinh Meiji c
Nhật Bản với 27 microgam/kg.

Trong khi đó, theo quy đ
Liên minh châu Âu (EU) v
bột, giới hạn của Glycidyl este 
trên mỗi kg là 50 microgam. 
Trong các xét nghi
quan đến kiểm tra l
hóa dẻo và vi sinh v
mẫu đều đạt chuẩn.

Luật Hong Kong hiện kh
quy định về tiêu chu
chất trên trong s
trẻ em. Do đó, Hội đồng Ng
tiêu dùng kêu g
xem xét và cân nh
các tiêu chuẩn v
toàn thực phẩm có li
Hong Kong. 

Cụ thể, sữa bột il
Wyeth dành cho tr
hàm lượng vitamin A thực tế ít 
hơn 21,9% so v
hàm lượng vitamin B12 thực tế 
của sữa bột Meiji Infant Formula 
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ành cho trẻ sơ sinh 
ủa hãng Snow Brand 

ợc sản xuất tại Australia với 29 
microgam/kg và sữa công thức 

ơ sinh Meiji của 
ật Bản với 27 microgam/kg. 

 
i đó, theo quy định của 

Liên minh châu Âu (EU) về sữa 
ột, giới hạn của Glycidyl este 

à 50 microgam. 
Trong các xét nghiệm khác liên 

ến kiểm tra lượng chì, chất 
à vi sinh vật, toàn bộ các 

ẫu đều đạt chuẩn. 
ật Hong Kong hiện không có 

êu chuẩn cho các 
ên trong sữa bột công thức 

ẻ em. Do đó, Hội đồng Người 
tiêu dùng kêu gọi chính quyền 
xem xét và cân nhắc việc đưa ra 

ẩn và quy định về an 
ực phẩm có liên quan ở 

ụ thể, sữa bột illuma của 
Wyeth dành cho trẻ sơ sinh có 

ợng vitamin A thực tế ít 
hơn 21,9% so với ghi trên nhãn; 

ợng vitamin B12 thực tế 
ủa sữa bột Meiji Infant Formula 
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ít hơn 30% so với hàm lượng ghi 
trên nhãn, cả hai đều vượt quá giới 
hạn sai số theo quy định. 

Ngoài ra, Hội đồng người tiêu 
dùng cũng chỉ ra rằng sữa bột đắt 
nhất trong số các mẫu sữa là 
illuma Infant Formula Milk 
Powder của Wyeth có giá 539 
HKD (tương đương 70 USD) cho 
1 hộp 850 gam, sữa bột giá rẻ nhất 
là Meiji Infant Formula có giá 250 
HKD (tương đương 32 USD) 1 
hộp 800 gam. Mức giá chênh lệch 
gần gấp đôi, nhưng cả hai loại sữa 
này đều được đánh giá 4 sao. 

(vietq.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Sửa đổi tiêu chuẩn về thép 
trong ngành công nghiệp tại Úc 

Thép là ngành đóng góp đáng kể 
cho xây dựng và công nghiệp tại 
Úc. Một bộ tiêu chuẩn Úc đã được 
phát triển và công bố về chế tạo 
và xây dựng kết cấu thép.  

Hơn 5 triệu tấn thép được sản 
xuất ở Úc hàng năm, với một phần 
lớn lượng thép này được sử dụng 
bởi ngành công nghiệp chế tạo để 
xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng 
trên khắp đất nước. Từ cầu đường 
đến các tòa nhà, tiêu chuẩn AS 

4100: 2020, Kết cấu thép được 
cập nhật và tiêu chuẩn AS/NZS 
5131: 2016, Chế tạo và Lắp dựng 
Kết cấu thép được cập nhật nhằm 
mục đích cung cấp cho ngành thép 
những yêu cầu tối thiểu khi xử lý 
kết cấu thép. 

Các tiêu chuẩn sửa đổi và bổ 
sung phù hợp với hướng dẫn quốc 
tế tương tự và cung cấp một tiêu 
chuẩn cho việc thiết kế và xây 
dựng kết cấu thép và sửa đổi trong 
kết cấu. 

“Thép được sử dụng hàng ngày 
trên khắp đất nước và có lợi ích là 
có thể tái chế 95%. Trong thời 
điểm mà các nhà phân phối, nhà 
xây dựng và người tiêu dùng đang 
cân nhắc cả độ bền và tính bền 
vững, việc cập nhật các tiêu chuẩn 
này là rất quan trọng trong việc 
thúc đẩy an toàn trên diện rộng” – 
Mark Cain, Giám đốc điều hành 
của Viện Thép Úc cho biết. 

Ông Chidgey kết luận: “Đây là 
những tiêu chuẩn quan trọng đối 
với lĩnh vực thép và được công 
nhận rộng rãi như một phần không 
thể thiếu của ngành xây dựng và 
xây dựng. 

(ismq.vn) 
 

 Việt Nam - Hà Lan thúc đẩy 
hợp tác thực thi hiệu quả Hiệp 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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định EVFTA 
Chiều 1/9/2020, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương Trần Tuấn Anh đã 
có cuộc điện đàm với Bộ trưởng 
Kinh tế đối ngoại và Hợp tác Phát 
triển Hà Lan Sigrid Kaag để trao 
đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp 
tác song phương giữa hai bên. 

 
Hà Lan luôn là thị trường xuất 

khẩu lớn top 2 của Việt Nam 
tại EU và cũng là nhà đầu tư trực 
tiếp nước ngoài lớn nhất của EU 
tại Việt Nam. Việt Nam và Hà 
Lan trong thời gian qua đã hợp tác 
chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, 
trong đó nhiều lĩnh vực do Bộ 
Công Thương phụ trách. 

Phía Hà Lan dự kiến sẽ tổ chức 
một loạt các sự kiện lớn qua mạng 
(virture trade mission) vào tháng 
10 hoặc tháng 11 năm nay, do sứ 
quán Hà Lan tại một số nước khu 
vực ASEAN phối hợp thực hiện 
(Việt Nam, Indonesia, Malaysia, 
Thái Lan, Singapore). Bộ trưởng 
Sigrid Kaag mời Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh cùng tham gia lễ khởi 
động chuỗi hoạt động này. 

Cũng tại buổi điện đ
Sigrid Kaag đã chúc m
định EVFTA đã 
thực thi và chúc m
đã thông qua Hiệp định EVIPA.

Về phía EU, Hiệp định EVIPA 
cần được nghị viện từng n
thành viên phê chu
Lan, do ảnh hư
Covid-19, việc thông qua EVIPA 
chưa nằm trong ch
sự của Nghị viện H
tế đối ngoại và H
sẽ tích cực thúc đẩy để Nghị viện 
Hà Lan sớm đưa vi
Hiệp định EVIPA v
trình nghị sự tới đây.

Bên cạnh đó, Bộ tr
cũng ghi nhận những nỗ lực của 
Chính phủ Việt
thực hiện chương phát tri
vững trong EVFTA (thông qua 
việc phê chuẩn một số Công 
ILO, cải thiện môi tr
động và hỗ trợ ng
Hà Lan sẵn sàng giúp đ
kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn 
đề này. 

Hà Lan cũng mong muốn tiếp 
tục thúc đẩy các hợp tác sẵn có 
với Việt Nam trong lĩnh vực kinh 
tế tuần hoàn, sản xuất giảm phát 
thải, hướng đến phát triển bền 
vững, sử dụng năng l
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ũng tại buổi điện đàm, bà 
ã chúc mừng Hiệp 
ã đi vào giai đoạn 

à chúc mừng Việt Nam 
ệp định EVIPA. 

ề phía EU, Hiệp định EVIPA 
ợc nghị viện từng nước 

thành viên phê chuẩn. Đối với Hà 
ưởng của đại dịch 

ệc thông qua EVIPA 
ằm trong chương trình nghị 

ự của Nghị viện Hà Lan. Bộ Kinh 
à Hợp tác Phát triển 

ẽ tích cực thúc đẩy để Nghị viện 
ưa việc phê duyệt 

ệp định EVIPA vào chương 
ị sự tới đây. 

ạnh đó, Bộ trưởng Hà Lan 
ũng ghi nhận những nỗ lực của 

 Nam trong việc 
ương phát triển bền 

ững trong EVFTA (thông qua 
ẩn một số Công ước 

ải thiện môi trường lao 
ỗ trợ người lao động). 

àng giúp đỡ và hỗ trợ 
ỹ thuật cho Việt Nam trong vấn 

ũng mong muốn tiếp 
ục thúc đẩy các hợp tác sẵn có 
ới Việt Nam trong lĩnh vực kinh 

ản xuất giảm phát 
ớng đến phát triển bền 

ững, sử dụng năng lượng sạch, 
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năng lượng tái tạo. 
Hai Bộ trưởng đều ủng hộ ý 

tưởng phối hợp với Liên đoàn 
Công nghiệp và Hiệp hội giới chủ 
Hà Lan tổ chức tọa đàm trực tuyến 
EVFTA - EVIPA - thúc đẩy đầu 
tư và thương mại song phương 
Việt Nam - Hà Lan. 

Sự kiện sẽ thu hút sự tham gia 
của khoảng 12-13 CEO của các 
tập đoàn công nghiệp lớn của Hà 
Lan như Shell, Philips, Friesland 
Campina... và đông đảo các doanh 
nghiệp Việt Nam. Đây là cơ hội 
để doanh nghiệp Hà Lan khám 
phá và hiểu thêm về môi trường 
đầu tư kinh doanh ở Việt Nam 
cũng như kết nối, mở rộng cơ hội 
giao thương, đầu tư. 

 (tapchicongthuong) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam giữ thứ hạng cao về 
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn 
cầu  

Việt Nam giữ thứ hạng cao về 
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu. 
Báo cáo của WIPO ghi nhận Việt 
Nam xếp thứ 42 trên 131 quốc gia 
và nền kinh tế, giữ vị trí số 1 trong 
nhóm 29 quốc gia cùng mức thu 
nhập. 

Theo phóng viên TTXVN tại 
Geneva (Thụy Sĩ), bảng xếp hạng 

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 
của Liên Hợp Quốc (GII) năm nay 
liệt kê năng lực cạnh tranh của 
131 nền kinh tế dựa trên 80 tiểu 
tiêu chí được Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới của Liên Hợp Quốc 
(WIPO), Trường Kinh doanh 
INSEAD và Trường Đại học 
Cornell phối hợp biên soạn. Theo 
bảng xếp hạng này, Việt Nam giữ 
vị trí thứ 42 năm thứ 2 liên tiếp - 
tăng từ vị trí 71 vào năm 2014. 

Trong những năm qua, Việt 
Nam nằm trong số các nền kinh tế 
có thu nhập trung bình thấp thu 
được nhiều kết quả đổi mới ở 
nhóm chỉ số đầu ra hơn so với đầu 
vào, thuộc tốp 50 nền kinh tế đạt 
được tiến bộ đáng kể nhất trong 
bảng xếp hạng theo thời gian. 
Cũng trong bảng xếp hạng này, 
Việt Nam xếp thứ nhất trong 
nhóm 29 nền kinh tế thu nhập 
trung bình thấp. So với năm 2019, 
Việt Nam có chỉ số về các sản 
phẩm sáng tạo tăng 9 bậc; chỉ số 
hợp tác viện trường, doanh nghiệp 
tăng 10 bậc; chỉ số số công bố bài 
báo khoa học và kĩ thuật tăng 13 
bậc; năng lực hấp thụ tri thức tăng 
13 bậc. Trong nhóm chỉ số đầu 
vào tạo thuận lợi cho đổi mới sáng 
tạo, Việt Nam tiếp tục tăng một 
bậc. 
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Công bố bảng xếp hạng ngày 
2/9, Tổng Giám đốc WIPO, ông 
Francis Gurry đặc biệt nhấn mạnh 
tới vai trò của đổi mới sáng tạo 
trong việc khôi phục nền kinh tế 
mỗi nước nói riêng và thế giới nói 
chung đã bị đại dịch viêm đường 
hô hấp cấp COVID-19 tàn phá. 

(chinhphu.vn) 
 

 Phát động Giải thưởng “Sản 
phẩm công nghệ số Make in 
Việt Nam” 

Giải thưởng “Sản phẩm công 
nghệ số Make in Viet Nam” năm 
2020 là một hoạt động nhằm cụ 
thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 
14/1/2020 về thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam và là một hoạt động nằm 
trong Diễn đàn quốc gia phát 
triển doanh nghiệp công nghệ số 
Việt Nam sẽ được tổ chức thường 
niên. 

Giải thưởng được tổ chức nhằm 
thúc đẩy, khuyến khích doanh 
nghiệp công nghệ số nghiên cứu, 
sáng tạo các sản phẩm công nghệ 
số, giải các bài toán Việt Nam; tôn 
vinh các sản phẩm công nghệ số 
xuất sắc có giá trị thực tế góp 
phần phát triển chính phủ số, kinh 
tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia 

số; hỗ trợ quảng bá cho các sản 
phẩm công nghệ số Make in Viet 
Nam tới đông đảo doanh nghiệp 
và người dân Việt Nam. 

Các sản phẩm tham dự Giải 
thưởng sẽ được đánh giá công 
khai, minh bạch theo 2 tiêu chí 
chung gồm: Thiết kế, sáng tạo tại 
Việt Nam và giải các bài toán Việt 
Nam.  

Giải thưởng được trao cho 5 
hạng mục: Giải thưởng Nền tảng 
số xuất sắc; giải thưởng Sản phẩm 
số xuất sắc; giải thưởng Giải pháp 
số xuất sắc; giải thưởng Thu hẹp 
khoảng cách số (thành thị - nông 
thôn, người yếu thế, hạn chế mặt 
trái của công nghệ số) và giải 
thưởng Sản phẩm số tiềm năng. 

Đối tượng tham gia là các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh 
tế, đăng ký kinh doanh theo quy 
định của pháp luật Việt Nam, có 
các sản phẩm công nghệ số được 
thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam, đã 
được đưa vào ứng dụng thực tế để 
giải các bài toán Việt Nam. 

Thời gian nộp hồ sơ tham gia 
giải thưởng từ ngày 20/8 - 
20/10/2020 thông qua hình thức 
online tại địa chỉ: 
makeinvietnam.mic.gov.vn. 

Hội đồng Giám khảo của Giải 
thưởng “Sản phẩm công nghệ số 



Số 79 - 09/2020 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 36 
 

Make in Viet Nam” năm 2020 do 
Tiến sĩ Mai Liêm Trực, nguyên 
Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn 
thông làm Chủ tịch Hội đồng. 

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT 
Phan Tâm chia sẻ,  cụm từ “Make 
in Viet Nam” gắn liền với Giải 
thưởng này không chỉ thể hiện 
nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm 
mà phần lớn cụm từ này nhằm 
truyền tải chiến lược cũng như lời 
hiệu triệu các doanh nghiệp Việt 
Nam mạnh mẽ chuyển đổi từ lắp 
ráp, gia công sang chủ động sáng 
tạo, thiết kế nhiều hơn, phát huy 
được trí tuệ và giải quyết được bài 
toán của Việt Nam. 

(vietq.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hỗ trợ doanh nghiệp tăng 
năng suất, chất lượng hàng hóa  

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Chương trình quốc gia hỗ 
trợ DN nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021-2030. 

Giai đoạn 2021-2030, số DN 
được hỗ trợ các giải pháp nâng 
cao năng suất và chất lượng hàng 
năm tăng từ 10-15%, trong đó, số 
giấy chứng nhận Hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001 và số giấy 
chứng nhận Hệ thống quản lý môi 

trường ISO 14001 cấp cho DN 
tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 
2011-2020; có ít nhất 100 DN 
được hướng dẫn áp dụng đồng bộ 
các giải pháp nâng cao năng suất 
chất lượng, trở thành mô hình 
điểm để chia sẻ, nhân rộng trên 
toàn quốc. 

Để đạt được các mục tiêu trên, 
Chương trình đề ra nhiệm vụ và 
giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính 
sách thúc đẩy hoạt động nâng cao 
năng suất chất lượng. Nghiên cứu 
đề xuất cơ chế, chính sách, các 
giải pháp về khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, 
nâng cao năng suất quốc gia, 
ngành, địa phương và DN trong 
quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ DN áp dụng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng cơ bản, đẩy 
mạnh áp dụng các hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, 
tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý 
mới được công bố. Hỗ trợ DN áp 
dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng 
thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P) 
thực hành sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ, năng suất xanh... 

(bariavungtau.com.vn) 


