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THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - 
DOANH NGHIỆP PHẢI NỖ 
LỰC NẾU MUỐN “HƯỞNG 
TRÁI NGỌT” 

Xuất khẩu trực tuyến, thương 
mại điện tử không phải “cây đũa 
thần” để doanh nghiệp Việt đạt 
được thành công ngay. Doanh 
nghiệp muốn “hưởng trái ngọt”, 
thu thành quả đòi hỏi phải chuyên 
nghiệp, xây dựng đội ngũ chuyên 
trách bán hàng… 

 
Ảnh minh họa 

Mặc dù ưu thế xuất khẩu trực 
tuyến là rất lớn, tuy nhiên việc 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu mới mẻ này cũng còn gặp 
nhiều hạn chế, rủi ro, trở thành rào 
cản khiến doanh nghiệp và người 
tiêu dùng Việt còn dè chừng khi 
tham gia. Ở cả hai chiều, người 
mua và người bán đều gặp khó 
khăn về ngôn ngữ, văn hóa kinh 
doanh. Trong đó, người mua 
thường gặp khó khăn trong khâu 

thanh toán quốc tế do tỷ lệ sở hữu 
các thẻ thanh toán quốc tế như 
Visa, Master của người Việt chưa 
cao; thêm vào đó là xác suất rủi ro 
khi đưa ra lựa chọn trước hàng tỷ 
sản phẩm đa dạng về mẫu mã, 
chất lượng và người bán uy tín 
trên các trang thương mại điện tử 
quốc tế. 

Đề cập tới việc ứng dụng xuất 
khẩu trực tuyến trong việc tận 
dụng Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA), ông 
Hoành Mạnh Huê - Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội doanh nghiệp Việt 
Nam ở châu Âu - cho rằng, khi 
tham gia EVFTA, nhiều người có 
cảm giác doanh nghiệp trong nước 
yếu hơn doanh nghiệp trong khối 
EU, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn 
có nhiều điểm mạnh có thể khai 
thác được. Vấn đề chỉ là sử dụng 
như thế nào. Doanh nghiệp 
chuyển đổi tư duy bán hàng 
thương mại điện tử đòi hỏi phải 
chuyển đổi hình thức kinh doanh, 
xây dựng đội ngũ bán hàng 
chuyên nghiệp từ đóng gói, tương 
tác với khách hàng. 

Đặc biệt về vấn đề pháp lý, theo 
ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng 
Cục thương mại điện tử và Kinh tế 
số (Bộ Công Thương): Việc xây 
dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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động xuyên biên giới là không dễ, 
ngay cả với những nước có hệ 
thống pháp luật tân tiến. 

“Bộ Công Thương đang thay đổi 
cách tiếp cận theo hướng không 
tham vọng có thể tạo ra được 
khung khổ pháp lý cho tất cả các 
loại hàng hóa, thương mại nói 
chung mà bắt đầu từ những mặt 
hàng cụ thể đang có lợi thế, sau đó 
điều chỉnh dần dần cho phù hợp 
với thị trường” - ông Đặng Hoàng 
Hải thông tin. 

(icert.vn) 
 

QUY ĐỊNH TBT CÁC NƯỚC 
THÀNH VIÊN WTO TRONG 
BỐI CẢNH COVID-19 VỀ 
CHỨNG NHẬN VÀ CÁC QUY 
TRÌNH 

Vừa qua, Ban thư ký WTO xây 
dựng một báo cáo ngắn về các 
chính sách liên quan tới tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của 
các nước Thành viên WTO ban 
hành nhằm đối phó với dịch Covid 
19. 

Theo thống kê của Ban thư ký 
WTO, khoảng một nửa số biện 
pháp này nhằm mục đích tạo 
thuận lợi cho thương mại trong 
bối cảnh dịch bệnh. Chiếm 2/3 
trong số các thông báo là tiêu 
chuẩn và biện pháp quản lý đối 

với thực phẩm và sản phẩm y tế 
thực hiện theo nghĩa vụ của Hiệp 
định về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT) và Hiệp định 
về biện pháp vệ sinh và an toàn 
thực phẩm (SPS). 

Báo cáo của Ban thư ký nêu rõ 
phần lớn thông báo liên quan tới 
COVID - 19 được gửi dưới dạng 
khẩn cấp nhằm đáp ứng áp lực về 
vấn đề y tế trong thời gian dịch 
bệnh. Những biện pháp này tập 
trung vào các thiết bị bảo hộ cá 
nhân, thực phẩm, thiết bị y tế, 
dược phẩm… và bao gồm các nội 
dung chính như thủ tục chứng 
nhận, đảm bảo sản phẩm y tế an 
toàn; đảm bảo nguồn cung cấp 
thực phẩm thông qua tạm dừng 
yêu cầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ 
thuật; giải quyết rủi ro COVID-19 
từ động vật sống trong thương mại 
quốc tế. 

Về quy trình điện tử, trong bối 
cảnh của COVID-19, nhiều nước 
đã thông báo về việc xây dựng 
quy trình thay thế cho phép kiểm 
tra thông qua phương tiện điện tử 
hoặc từ xa. Các Tiểu vương quốc 
Ả rập thống nhất đã khởi động 
việc sử dụng công nghệ hình ảnh 
(ví dụ họp trực tuyến) thay cho  
kiểm tra tại chỗ. Ecuador xây 
dựng công cụ online để đánh giá 
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và cấp chứng nhận lưu hành tự 
do.  

Để đảm bảo an toàn y tế, một số 
nước thành viên đã ban hành các 
yêu cầu về sức khoẻ, an toàn hoặc 
chất lượng đối với sản phẩm y tế 
nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời 
kỳ dịch bệnh. Việc công bố các 
tiêu chuẩn này cho phép việc sản 
xuất trong nước đối với các sản 
phẩm thiết yếu phục vụ cho dịch 
bệnh. Hoa Kỳ đã cập nhật quy 
định quản lý đối với việc thử 
nghiệm và phê duyệt máy thở, xây 
dựng tiêu chuẩn đặc tính mới để 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
đối với một số loại máy thở cá 
nhân phục vụ tình hình cấp cứu 
khẩn cấp. 

Để đảm bảo nguồn cung thực 
phẩm thông qua tạm thời giảm bớt 
các yêu cầu kỹ thuật, một số nước 
Thành viên WTO đã thông báo về 
việc tạm thời bãi bỏ các yêu cầu 
kỹ thuật cho sản phẩm thực phẩm, 
nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức 
khoẻ. Ví dụ, Indonesia tạm thời 
bãi bỏ yêu cầu chất lượng đối với 
các mặt hàng thực phẩm như bột, 
dầu ăn, đường để đảm bảo nguồn 
cung sản phẩm ra thị trường. Thuỵ 
Sỹ đã tạm thời bỏ quy định ghi 
nhãn thực phẩm trong 6 tháng 
nhằm đáp ứng thiếu hụt nguyên 

liệu thực phẩm và nguyên liệu bao 
gói trong thời kỳ đại dịch COVID-
19. 

(vietq.vn) 
 

RÀ SOÁT CÔNG TÁC KIỂM 
TRA CHUYÊN NGÀNH THEO 
HƯỚNG TẠO THUẬN LỢI 
CHO DOANH NGHIỆP 

Mô hình kiểm tra chất lượng 
hàng hóa xuất nhập khẩu được 
các chuyên gia nhìn nhận sẽ thay 
đổi căn bản, tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu 
hàng hóa. 

 
Bộ Tài chính đang hoàn thiện Đề án đổi 
mới công tác kiểm tra chuyên ngành đối 
với hàng nhập khẩu theo hướng tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp 

Cắt giảm chi phí, thời gian và 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 

Theo đánh giá của cơ quan hải 
quan, thời gian qua, với sự chỉ đạo 
quyết liệt của Chính phủ, công tác 
kiểm tra chuyên ngành (KTCN) 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu đã đạt được một số kết quả 
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu 
của cải cách, nâng cao năng lực 
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cạnh tranh quốc gia trong giao lưu 
thương mại qua biên giới. 

Hơn nữa, trong quá trình tổ chức 
triển khai thực hiện công tác 
KTCN đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu còn tồn tại nhiều 
vấn đề bất cập làm phát sinh thủ 
tục hành chính, tăng chi phí, kéo 
dài thời gian làm thủ tục của 
doanh nghiệp, gây lãng phí nguồn 
lực cho xã hội. Từ đó, dẫn đến 
giảm khả năng cạnh tranh của Việt 
Nam trong trao đổi thương mại, 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, 
nguồn lực cho doanh nghiệp và xã 
hội nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu 
quản lý nhà nước về chất lượng 
hàng hóa, ngày 13/11/2019, Chính 
phủ đã ban hành Nghị quyết số 
99/NQ-CP, trong đó giao: “Bộ Tài 
chính cải cách mạnh mẽ thủ tục 
hải quan theo hướng điện tử hóa, 
hướng tới hải quan điện tử, phù 
hợp chuẩn mực quốc tế; chủ trì 
xây dựng Đề án cải cách KTCN 
theo hướng cơ quan hải quan là 
đầu mối thực hiện KTCN tại cửa 
khẩu (trừ các mặt hàng liên quan 
đến an ninh, quốc phòng, kiểm 
dịch...), bộ quản lý chuyên ngành 
thực hiện hậu kiểm. 

Từ cuối năm 2019 đến nay, Bộ 
Tài chính đã giao cho Tổng cục 

Hải quan khẩn trương xây dựng 
“Đề án Cải cách mô hình kiểm tra 
chất lượng, kiểm tra an toàn thực 
phẩm đối với hàng hóa nhập 
khẩu” trên cơ sở lấy ý kiến và 
được sự đồng thuận của các bộ 
quản lý chuyên ngành và đáp ứng 
được các yêu cầu theo chỉ đạo của 
Chính phủ. 

Theo Bộ Tài chính, đề án đáp 
ứng được nhiều mục tiêu cốt lõi 
đề ra như: cắt giảm chi phí, thời 
gian và tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh và người tiêu dùng; nâng 
cao hiệu quả quản lý chất lượng 
đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Cần đánh giá đầy đủ về thực 
trạng công tác kiểm tra chuyên 
ngành 

Tại Hội nghị lấy ý kiến cho Dự 
thảo “Đề án Cải cách mô hình 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 
toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu” được tổ chức mới đây, 
TS. Nguyễn Hoàng Linh, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL (Bộ KH&CN), cho biết, 
về công tác đơn giản hóa thủ tục 
kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, Bô 
KH&CN đã trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 74/2018/NĐ-
CP ngày 15/5/2018 về việc sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP (Nghị 
định này có hiệu lực từ ngày 
01/7/2018). 

Theo quy định tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP, căn cứ mức độ 
rủi ro của sản phẩm, hàng hóa, các 
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực lựa 
chọn biện pháp quản lý đối với 
hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu cho 
phù hợp, cụ thể: Kết quả tự đánh 
giá sự phù hợp của tổ chức, cá 
nhân; Kết quả chứng nhận, giám 
định của tổ chức chứng nhận, tổ 
chức giám đã đăng ký hoặc được 
thừa nhận theo quy định của pháp 
luật; Kết quả chứng nhận, giám 
định của tổ chức chứng nhận, tổ 
chức giám định được chỉ định theo 
quy định của pháp luật. 

Đồng thời tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP cũng đã quy 
định việc miễn kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhóm 2 nhập 
khẩu; việc miễn giảm kiểm tra 
chất lượng đối với hàng hóa nhóm 
2 nhập khẩu. Đối với hàng hóa áp 
dụng biện pháp hậu kiểm (việc 
kiểm tra căn cứ trên cơ sở kết quả 
tự đánh giá sự phù hợp của tổ 
chức, cá nhân hoặc kết quả chứng 
nhận, giám định của tổ chức 
chứng nhận, tổ chức giám định đã 

đăng ký hoặc được thừa nhận theo 
quy định của pháp luật), thời gian 
kiểm tra và thông quan hàng hóa 
chỉ tối đa 01 ngày. 

Đồng thời, đã quy định đối với 
hàng hóa nhập khẩu có cùng tên 
gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu 
loại, đặc tính kỹ thuật của cùng 
một cơ sở sản xuất, xuất xứ do 
cùng một người nhập khẩu, sau 03 
lần nhập khẩu liên tiếp có kết quả 
đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia sẽ được cơ quan 
kiểm tra có văn bản xác nhận 
miễn kiểm tra nhà nước về chất 
lượng trong thời hạn 02 năm. 

TS. Linh cũng nhất trí với với 
việc triển khai áp dụng nguyên tắc 
quản lý rủi ro trong kiểm tra chất 
lượng hàng hóa. Tuy nhiên, cũng 
đưa đề nghị Bộ Tài chính cần 
nghiên cứu, đánh giá cụ thể với 
từng nhóm hàng hóa dựa trên mức 
độ rủi ro của nhóm hàng hóa đó và 
quy định cụ thể biện pháp xử lý 
đối với doanh nghiệp lợi dụng 
chính sách này để nhập khẩu hàng 
hóa không phù hợp, ảnh hưởng 
đến công tác quản lý và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Dự thảo Đề án Cải cách mô hình 
kiểm tra chất lượng, kiểm tra an 
toàn thực phẩm đối với hàng hóa 
nhập khẩu đang được Văn phòng 
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Chính phủ cùng các bộ rà soát 
trước khi trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

(vietq.vn) 
 
ĐỪNG ĐỂ TỒN DƯ THUỐC 
BẢO VỆ THỰC VẬT “CẢN 
ĐƯỜNG” XUẤT KHẨU NÔNG 
SẢN 

Những doanh nghiệp Việt Nam 
khi ra nước ngoài nhiều khi ngã 
ngửa vì nhận ra nông sản Việt tốt 
nhưng không đủ tiêu chuẩn… 

Những năm gần đây, nông sản là 
mặt hàng chiến lược, đóng góp rất 
lớn cho sự phát triển của nền kinh 
tế nước ta. Với việc ký kết hàng 
loạt các Hiệp định Thương mại tự 
do, điển hình như CPTPP và 
EVFTA giúp cho quy mô xuất 
khẩu nông sản Việt Nam ngày 
càng được mở rộng với nhiều thị 
trường yêu cầu chất lượng cao 
như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
EU… 

Tuy nhiên, liên quan đến khía 
cạnh chất lượng nông sản Việt, 
hằng năm, Cục Bảo vệ thực vật 
vẫn nhận nhiều cảnh báo của các 
nước nhập khẩu, trong đó, chủ yếu 
là tình trạng dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật vượt quá mức giới hạn 
cho phép. Đơn vị này cũng cho 
biết, hiện cả nước ta có khoảng 

40% nông dân sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật không tuân thủ nguyên 
tắc “bốn đúng” (đúng thuốc, đúng 
nồng độ liều lượng, đúng lúc và 
đúng cách). Đơn cử, chỉ tính riêng 
thị trường châu Âu, trong năm 
2017, có 90 trường hợp hàng hóa 
nông sản, thực phẩm Việt Nam 
xuất khẩu vào đây bị cảnh báo 
hoặc trả hàng về do các vi phạm 
liên quan đến an toàn thực phẩm. 

Trao đổi về vấn đề trên, bà 
Nguyễn Thị Diễm Hằng - Chủ tịch 
HĐQT Công ty Nông trại hữu cơ 
Việt Nam cho biết: Nếu như tại 
các quốc gia tiên tiến, nông dân có 
thể vào các cổng thông tin điện tử 
để tìm hiểu hướng dẫn trồng và 
chăm sóc nông sản xuất khẩu. Còn 
với hàng hoá Việt Nam, tình trạng 
nông sản đến nơi bị trả lại, quay 
đầu vì không đảm bảo tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm vẫn diễn ra. 
Hơn nữa, rất khó để kiểm soát dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật khi 
thu mua nông sản hiện nay. 

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông 
Triệu Thành Nam, Phó Trưởng 
phòng Chính sách thương mại 
kiêm Tổ trưởng Tổ thị trường 
châu Âu, Cục Chế biến và Phát 
triển thị trường nông sản lý giải 
việc này xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân. Doanh nghiệp trước 
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khi đưa hàng đi phần lớn nắm rõ 
tiêu chuẩn nhưng mấu chốt nằm ở 
khâu thu mua, chế biến trong nước 
chưa đảm bảo. Trong tương lai, 3 
phần quan trọng của chuỗi giá trị 
là thượng tầng (sản xuất), trung 
tầng (chế biến) và hạ tầng (đưa ra 
thị trường) cần được phối hợp với 
nhau tốt hơn. Phía doanh nghiệp 
và nông dân cần bắt tay nhau nâng 
cao giá trị nông sản, đưa nông sản 
Việt Nam dần tạo dựng thương 
hiệu trên thị trường quốc tế. 

(vietq.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Kali peclorat 
Ngày 06/10/2020 Việt Nam 

thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
kali peclorat dùng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 

Quy chuẩn kỹ thuật này quy 
định về yêu cầu kỹ thuật, phương 
pháp thử, quản lý chất lượng đối 
với kali peclorat được sử dụng để 
sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, 
được sản xuất, nhập khẩu, kinh 
doanh trên lãnh thổ Việt Nam. 
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng 
đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, 
nhập khẩu, kinh doanh kali 

peclorat, các cơ quan quản lý nhà 
nước và các tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 12 năm 2020. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào năm 2021. 
Hạn cuối cùng để các nước Thành 
viên WTO tham gia đóng góp ý 
kiến vào 05/12/2020. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/182. 

Kali nitrat 
Ngày 06/10/2020 Việt Nam 

thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
kali nitrat dùng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. 

Quy chuẩn kỹ thuật này quy 
định về yêu cầu kỹ thuật, phương 
pháp thử, quản lý chất lượng đối 
với kali nitrat được sử dụng để sản 
xuất vật liệu nổ công nghiệp, được 
sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh 
trên lãnh thổ Việt Nam. Quy 
chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối 
với tổ chức, cá nhân sản xuất, 
nhập khẩu, kinh doanh kali nitrat, 
các cơ quan quản lý nhà nước và 
các tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan. 
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Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 12 năm 2020. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào năm 2021. 
Hạn cuối cùng để các nước Thành 
viên WTO tham gia đóng góp ý 
kiến vào 05/12/2020.  

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/181. 

Kali clorat 
Ngày 06/10/2020 Việt Nam 

thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
kali clorat dùng để sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp. Quy chuẩn 
kỹ thuật này quy định về yêu cầu 
kỹ thuật, phương pháp thử, quản 
lý chất lượng đối với kali clorat 
được sử dụng để sản xuất vật liệu 
nổ công nghiệp được sản xuất, 
nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh 
thổ Việt Nam. Quy chuẩn kỹ thuật 
này áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh 
doanh kali clorat, các cơ quan 
quản lý nhà nước và các tổ chức, 
cá nhân khác có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 12 năm 2020. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
năm 2021. Hạn cuối cùng để các 
nước Thành viên WTO tham gia 
đóng góp ý kiến vào 05/12/2020. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/180. 

Poly Aluminium Chloride 
(PAC) 

Ngày 06/10/2020 Việt Nam 
thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng PAC.  

Quy chuẩn kỹ thuật này quy 
định các yêu cầu kỹ thuật, phương 
pháp thử và các quy định về quản 
lý đối với PAC dạng lỏng và dạng 
bột được sản xuất, nhập khẩu, 
kinh doanh trong hoạt động xử lý 
nước cấp trên lãnh thổ Việt Nam. 
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng 
đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, 
nhập khẩu, kinh doanh PAC trong 
hoạt động xử lý nước cấp trên 
lãnh thổ Việt Nam. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 12 năm 2020. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào năm 2021. 
Hạn cuối cùng để các nước Thành 
viên WTO tham gia đóng góp ý 
kiến vào 05/12/2020. 
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Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/179. 

Amoniac công nghiệp 
Ngày 06/10/2020 Việt Nam 

thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng amoniac (NH3) công 
nghiệp.  

Quy chuẩn kỹ thuật này quy 
định về yêu cầu kỹ thuật, phương 
pháp thử, quản lý chất lượng NH3 
công nghiệp được sản xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ 
Việt Nam. Quy chuẩn này không 
áp dụng đối với NH3 tinh khiết và 
NH3 thực phẩm. Quy chuẩn kỹ 
thuật này áp dụng đối với tổ chức, 
cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh 
doanh NH3 công nghiệp, các cơ 
quan quản lý nhà nước và các tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan. 

Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 12 năm 2020. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào năm 2021. 
Hạn cuối cùng để các nước Thành 
viên WTO tham gia đóng góp ý 
kiến vào 05/12/2020. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/178. 

(TH theo TBT Việt Nam) 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 11/2020 

1. Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/ARE/487 
Nước: Các Tiểu vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất 
- Số TB: G/TBT/N/BHR/584 
Nước: Bahrain 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/556 
Nước: Kuwait 
- Số TB: G/TBT/N/OMN/418 
Nước: Oman 
- Số TB: G/TBT/N/QAT/577 
Nước: Qatar 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1160 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
- Số TB: G/TBT/N/YEM/183 
Nước: Yemen. 
2. Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/ARE/488 
Nước: Các Tiểu vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất 
- Số TB: G/TBT/N/BHR/585 
Nước: Bahrain 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/557 
Nước: Kuwait 
- Số TB: G/TBT/N/OMN/422 
Nước: Oman 
- Số TB: G/TBT/N/QAT/578 
Nước: Qatar 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1161 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
- Số TB: G/TBT/N/YEM/184 



Số 81 - 11/2020 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 10 
 

Nước: Yemen. 
3. Nước: Australia 
- Số TB: G/TBT/N/AUS/126 
Nội dung: Dược phẩm. 
4. Nước: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1096 
Nội dung: Regulatory Agenda of 

the National Mining Agency - 
ANM 

- Số TB: G/TBT/N/BRA/1097 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1098 
Nội dung: Regulatory Guillotine. 
5. Nước: Botswana 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/121 
Nội dung: Môi trường; Bảo vệ 

sức khỏe; An toàn; Thiết bị gia 
dụng và thương mại 

- Số TB: G/TBT/N/BWA/122 
Nội dung: Thiết bị đun nóng gia 

dụng, thương mại và công nghiệp 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/123 
Nội dung: Thiết bị chăm sóc 

toàn thân 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/124 
Nội dung: Thiết bị giặt là 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/125 
Nội dung: Máy thông gió; Quạt; 

Máy điều hòa không khí 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/126 
Nội dung: Dẫn động và truyền 

động mềm 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/127 
Nội dung: Đèn điện 

- Số TB: G/TBT/N/BWA/128 
Nội dung: Đèn điện 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/129 
Nội dung: Bóng đèn huỳnh 

quang, bóng đèn phóng điện 
- Số TB: G/TBT/N/BWA/130 
Nội dung: Đèn và thiết bị liên 

quan. 
6. Nước: Chi Lê 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/537 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ chạy điện 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/538 
Nội dung: Khí thuốc 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/539 
Nội dung: Thuốc trừ sâu. 
7. Nước: Đan Mạch 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/104 
Nội dung: Chăn nuôi gia súc. 

(TH) 
 
 

 
 
YÊU CẦU MỚI ĐỐI VỚI 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Ở 
VIỆT NAM  

Nhằm đáp ứng kịp thời sự phát 
triển không ngừng của sản xuất, 
kinh doanh, cũng như góp phần 
thuận lợi hóa thương mại trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng với những hiệp 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 



Số 81 - 11/2020 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 11 
 

định tự do thương mại thế hệ mới 
vừa được ký kết, cần có giải pháp 
cải tiến và nâng cao trình độ 
KH&CN của hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN) nói chung, cũng 
như tăng cường hài hoà TCVN với 
các tiêu chuẩn quốc tế (TCQT), 
tiêu chuẩn khu vực (TCKV)... 

 
Thương mại thế giới ngày càng 

phát triển cùng với sự phát triển 
của sản xuất và tiêu dùng. Nếu 
trước đây các hoạt động giao dịch 
chủ yếu là sản phẩm hữu hình thì 
ngày nay càng nhiều sản phẩm 
dịch vụ, phi vật thể. Các thể nhân 
trên thị trường giao dịch cũng gia 
tăng về số lượng và quy mô, thực 
hiện kinh doanh thương mại theo 
hướng chuyên ngành và đa ngành. 
Các phương thức giao dịch cũng 
ngày càng hiện đại, nhiều dịch vụ 
thương mại mới ra đời. 

Bên cạnh đó, các hoạt động xúc 
tiến đầu tư, hợp tác chuyển giao 
công nghệ, thuận lợi hóa thủ tục 
hải quan... trong quan hệ hợp tác 
giữa các quốc gia, các nhà sản 
xuất và phân phối cũng được đẩy 

mạnh. Chính vì vậy, trong các chủ 
trương, chính sách của Việt Nam 
đã có định hướng về phát triển 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
phục vụ thương mại quốc tế như 
sau: 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ 
thường kỳ số 103/NQ-CP ngày 
05/12/2016 đã nêu Bộ Khoa học 
và Công nghệ chủ trì, phối hợp 
với các Bộ Công Thương và bộ, 
ngành liên quan đề xuất phương 
án rà soát, xây dựng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia để xây dựng hàng rào kỹ thuật 
phù hợp với các cam kết quốc tế 
mà Việt Nam đã ký kết. 

Trong Quyết định 1137/QĐ-TTg 
ngày 03/8/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án nâng 
cao năng lực cạnh tranh các mặt 
hàng xuất khẩu của Việt Nam đến 
năm 2020, định hướng đến năm 
2030 cũng đã nêu rõ giải pháp 
nâng cao chất lượng đối với sản 
phẩm xuất khẩu: “Đẩy nhanh việc 
xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài đối với 
hàng hóa xuất khẩu, bao gồm tiêu 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh 
an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi 
trường”. 
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Trong Chỉ thị số 38/CT-TTg 
ngày 19/10/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường thực 
hiện và khai thác hiệu quả các 
hiệp định thương mại tự do đã có 
hiệu lực cũng đã yêu cầu Bộ Khoa 
học và Công nghệ “Xây dựng và 
hoàn thiện các quy định, tiêu 
chuẩn về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với 
hàng nhập khẩu, phù hợp với cam 
kết và quy định quốc tế”. 

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 
ngày 15/05/2018 của Chính phủ 
về tiếp tục thực hiện những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2018 và những năm tiếp theo cũng 
đã nêu Bộ Khoa học và Công 
nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ 
quản lý chuyên ngành: “Xây 
dựng, ban hành kịp thời, đầy đủ hệ 
thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn quốc gia về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, quản lý quy trình 
sản xuất, dịch vụ”. 

Đứng trước bối cảnh hội nhập 
quốc tế hàng rào quan thuế ngày 
càng được dỡ bỏ và đích của nó sẽ 
về mức từ 0 - 5%. Ngược lại, 
nhiều hàng rào phi thuế quan như: 
các biện pháp phòng vệ trong 
thương mại, các quy định về giữ 

gìn môi trường sinh thái, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, về xuất xứ 
hàng hóa, yêu cầu về an sinh xã 
hội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp 
của người lao động… sẽ được 
dựng lên dày đặc và sẽ khó vượt 
qua, cùng với xu hướng phát triển 
kinh tế xanh, sản phẩm tiết kiệm 
năng lượng và thân thiện với môi 
trường, các tiêu chuẩn cao được 
đặt ra, việc phát triển hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia ở Việt Nam cần có 
các yêu cầu mới để đáp ứng sự 
phát triển bền vững: kinh tế, môi 
trường và xã hội. 

Cụ thể: Rà soát, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, cơ chế, chính 
sách liên quan đến hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia nhằm thực thi có 
hiệu quả các hiệp định thương mại 
tự do mà Việt Nam đã và sẽ ký 
kết, tận dụng cơ hội và phòng 
ngừa, giảm thiểu các thách thức 
do tranh chấp quốc tế, nhất là 
tranh chấp thương mại, đầu tư 
quốc tế; Căn cứ vào yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia 
có trọng tâm và trọng điểm đáp 
ứng với tốc độ tăng trưởng cao và 
bền vững, để đảm bảo tiêu chuẩn 
quốc gia có thể phát huy hiệu quả 
cao nhất khi đưa vào áp dụng; Hài 
hòa tiêu chuẩn quốc gia với tiêu 
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chuẩn quốc tế cần đảm bảo tính 
hợp lý, có chọn lọc để vừa hạn chế 
những tác động tiêu cực do việc 
hài hòa tiêu chuẩn gây ra, vừa 
đảm bảo cập nhật với tiến bộ của 
khoa học - công nghệ; 

Chú trọng xây dựng, phát triển 
tiềm lực tiêu chuẩn hóa, đặc biệt 
là đào tạo nguồn nhân lực trẻ và 
thu hút nguồn nhân lực có trình độ 
cao nhằm phát triển năng lực nội 
sinh của đất nước trong phát triển 
hệ thống tiêu chuẩn quốc gia; Đẩy 
mạnh, đổi mới cách thức, biện 
pháp thông tin, tuyên truyền về 
hoạt động tiêu chuẩn hóa, đảm 
bảo khả năng tiếp cận thông tin 
cũng như cung cấp thông tin kịp 
thời cho các bên liên quan. 

Để đáp ứng được các phương 
hướng nêu trên trong bối cảnh hội 
nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, 
cần phải nâng cao chất lượng các 
tiêu chuẩn quốc gia và hoàn thiện 
hệ thống tiêu chuẩn quốc gia theo 
các mục tiêu sau: Mở rộng độ bao 
quát của hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia, nhằm đáp ứng tốt hơn mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng sâu 
rộng; Nghiên cứu giảm thiểu tỷ lệ 
tiêu chuẩn quốc gia xây dựng theo 
phương pháp không tương đương 

với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực; Rà soát hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia theo đúng quy 
định, đảm bảo cập nhật với tiến bộ 
của khoa học - công nghệ và đáp 
ứng các yêu cầu FTA thế hệ mới;  

Tăng cường sự tham gia vào 
hoạt động của các tổ chức tiêu 
chuẩn quốc tế hàng đầu, đặc biệt 
là Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
(ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện 
quốc tế (IEC) song song với việc 
phát triển các mối quan hệ song 
phương với các tổ chức tiêu chuẩn 
hàng đầu của nước ngoài khác, 
như Hiệp hội thử nghiệm và vật 
liệu Hoa Kỳ (ASTM), Viện Tiêu 
chuẩn quốc gia Hoa Kỳ 
(ANSI),...;  

Triển khai quy hoạch, lập kế 
hoạch và tổ chức xây dựng một số 
nhóm tiêu chuẩn chiến lược phục 
vụ phát triển kinh tế và đổi mới 
mô hình tăng trưởng (nhóm tiêu 
chuẩn trong lĩnh vực Đô thị thông 
minh, Tiết kiệm năng lượng, An 
toàn thực phẩm, Sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ, các Hệ thống quản 
lý); Đối với các Bộ, ngành khi xây 
dựng quy hoạch phát triển hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia chuyên 
ngành phải bám sát vào các định 
hướng quy hoạch phát triển 
ngành; Huy động sự tham gia của 
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các thành phần xã hội, đặc biệt là 
các tổ chức khoa học, giáo dục và 
đào tạo, các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế để đáp ứng 
thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
hội nhập quốc tế trong phát triển 
hệ thống tiêu chuẩn quốc gia; Phát 
triển cổng thông tin doanh nghiệp, 
trang tin thông tin cảnh báo về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Việc thực hiện tốt những mục 
tiêu nêu trên sẽ góp phần cải tiến 
và nâng cao trình độ khoa học - 
công nghệ của hệ thống TCVN 
nói chung cũng như tăng cường 
hài hoà TCVN với các TCQT, 
TCKV cả về phương pháp luận 
xây dựng tiêu chuẩn lẫn nội dung 
và hình thức của các tiêu chuẩn 
tương đương để góp phần giảm 
bớt và tiến tới xoá bỏ những rào 
cản kỹ thuật không cần thiết trong 
thương mại, xây dựng những hàng 
rào kỹ thuật phù hợp với các cam 
kết quốc tế mà Việt Nam đã ký 
kết. 

(icert.vn) 
 

ĐỀ ÁN 996: GÓP PHẦN ĐƯA 
SẢN PHẨM VIỆT NAM ĐẠT 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

Không chỉ hướng đến mục tiêu 
phát triển hạ tầng đo lường quốc 
gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, 

đáp ứng hội nhập quốc tế, Đề án 
996 còn được Bộ KH&CN kỳ vọng 
sẽ góp phần đem lại một năng lực 
cạnh tranh mới cho doanh nghiệp 
với những sản phẩm đạt những 
tiêu chí mà thị trường quốc tế 
chấp nhận. 

Sức cạnh tranh của sản phẩm 
Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào 
khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn 
quốc tế, tuy nhiên đây là điều mà 
không phải lúc nào các doanh 
nghiệp Việt Nam cũng có thể đáp 
ứng được đầy đủ. Trong bối cảnh 
đó, Bộ KH&CN đã thực hiện 
nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế 
thông qua một loạt hoạt động nâng 
cao chất lượng sản phẩm, cung 
cấp các tiêu chí và dịch vụ đo 
lường, trong đó có phát triển hạ 
tầng đo lường quốc gia. 

Tại Hội nghị “Hướng dẫn triển 
khai thực hiện Đề án 996 về tăng 
cường đổi mới hoạt động đo 
lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hội nhập quốc tế” diễn ra vào 
ngày 16/10 vừa qua, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Lê Xuân Định nhấn 
mạnh đến ý nghĩa của các hoạt 
động này: “Khu vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng chính là cầu nối 
giữa khoa học với đời sống, giữa 
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khoa học với doanh nghiệp. Muốn 
nâng cao năng lực sản xuất, năng 
suất chất lượng sản phẩm hàng 
hóa sẽ phải phụ thuộc rất nhiều 
vào cây cầu nối ấy”. 

Phát triển hạ tầng đo lường 
đồng bộ và hiện đại 

Ông Cao Xuân Quân - Viện 
trưởng Viện Đo lường Việt Nam 
cho biết, Đo lường cần thiết ở 
khắp mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội hiện nay, từ quản lý nhà nước, 
xây dựng hạ tầng chất lượng quốc 
gia, nghiên cứu khoa học đến hội 
nhập quốc tế... Dù có vai trò quan 
trọng như vậy song hiện nay, Viện 
Đo lường Việt Nam mới chỉ có 30 
chuẩn đo lường quốc gia được 
công nhận trên 41 chuẩn đo lường 
quốc gia được quy hoạch. Bên 
cạnh đó, hạ tầng đo lường quốc 
gia cũng còn nhiều hạn chế, gây 
khó khăn trong việc đảm bảo đo 
lường chính xác cho các phương 
tiện đo của tổ chức, doanh nghiệp. 
“Năng lực đo lường hiện nay mới 
đáp ứng được 5% nhu cầu kiểm 
định chuẩn của chúng tôi, số còn 
lại chúng tôi phải gửi ra nước 
ngoài để liên kết chuẩn, gây ra rất 
nhiều khó khăn khi phải mất thêm 
thời gian đến 2-3 tháng, đồng thời 
chi phí vận chuyển cũng tăng lên”, 
một đại diện của Cục Tiêu chuẩn - 

Đo lường - Chất lượng (Bộ Quốc 
phòng) nêu vấn đề tại hội nghị. 

Đây không chỉ là vấn đề duy 
nhất xảy ra khi hạ tầng kỹ thuật đo 
lường còn nhiều hạn chế. Ông 
Nguyễn Văn Khôi - Vụ trưởng Vụ 
tiêu chuẩn cho biết, cùng với xu 
thế chung của thế giới, công tác 
đo lường của Việt Nam hiện đang 
được xã hội hóa rất mạnh với 450 
cơ sở, tổ chức cung cấp dịch vụ đo 
lường, hiệu chuẩn,... Tuy nhiên 
hiện nay, năng lực và tiêu chí 
đánh giá của những tổ chức này 
vẫn chưa thực sự được hoàn thiện, 
dẫn đến việc thực tế có những 
khiếu kiện, khiếu nại về các kết 
quả đo lường như chỉ số công tơ 
điện, đồng hồ nước, cách tính phí 
thiết bị di động,... gây ảnh hưởng 
đến sự phát triển, ổn định kinh tế 
xã hội. Do đó, Đề án 996 “Tăng 
cường đổi mới hoạt động đo 
lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
2025, định hướng đến năm 2030” 
được Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định phê duyệt vào ngày 
10/8/2018 chính là một nỗ lực 
nhằm đạt được mục tiêu như vậy. 
Theo nhận định của ông Cao Xuân 
Quân, mục tiêu chung của đề án là 
phát triển hạ tầng đo lường quốc 
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gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, 
đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu 
cầu đảm bảo đo lường chính xác 
cho hoạt động doanh nghiệp; tập 
trung hỗ trợ doanh nghiệp trong 
một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; 
đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa 
dạng các nguồn lực xã hội cho 
hoạt động đo lường; xây dựng và 
áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc 
gia đánh giá các lĩnh vực đo 
lường,... 

Để việc thực hiện đề án 996 
được thuận lợi, Bộ KH&CN cũng 
đã ban hành quyết định phê duyệt 
“Danh mục ngành, lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh trọng tâm cần 
tăng cường, đổi mới hoạt động đo 
lường đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030” và quyết định ban 
hành tiêu chuẩn quốc gia về 
Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu 
chí đánh giá năng lực đo lường. 
Trong đó, bộ tiêu chí quốc gia nói 
trên là một điểm nhấn quan trọng 
trong quá trình triển khai đề án 
996, bởi “Việt Nam có gần 13000 
tiêu chuẩn quốc gia, tuy nhiên tiêu 
chuẩn trong lĩnh vực đo lường lại 
rất hạn chế. Bộ tiêu chí đánh giá 
trong lĩnh vực đo lường này có thể 
nói là bộ tiêu chuẩn đầu tiên đi sâu 
vào vấn đề thử nghiệm”, ông 
Nguyễn Văn Khôi cho biết và kỳ 

vọng, với việc đưa ra các tiêu chí 
hướng dẫn, đánh giá về cơ sở hạ 
tầng, phòng thí nghiệm, năng lực 
của các chuyên gia, bộ tiêu chí có 
thể góp phần nâng cao năng lực 
các chuyên gia kỹ thuật; khả năng 
đánh giá, hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
để minh bạch hóa và tăng thêm 
tính tin cậy các kết quả đo lường, 
thử nghiệm. 

Trong bối cảnh năng lực đo 
lường của nhiều tổ chức, doanh 
nghiệp tại Việt Nam còn hạn chế, 
đề án đã nhận được sự đánh giá 
cao từ các bộ, ngành địa phương. 
Bà Võ Đình Liên Ngọc – Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, Sở KH&CN 
TP.HCM nhận định, những nội 
dung hỗ trợ doanh nghiệp thực 
hiện đảm bảo đo lường trong đề 
án là rất thiết thực bởi nó có thể 
giúp cho doanh nghiệp kiểm soát 
lại hệ thống đo lường của mình. 

Cần sự phối hợp đồng bộ 
trung ương, địa phương 

Tuy nhiên, trước một đề án mới, 
hầu hết các bộ, ngành còn khá bỡ 
ngỡ khi tiếp cận và thực hiện. Đại 
diện của nhiều đơn vị có mặt tại 
hội nghị đều cho biết còn lúng 
túng trong công tác triển khai và 
bày tỏ mong muốn được hướng 
dẫn, đào tạo nguồn nhân lực để 
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thực hiện các nhiệm vụ. Bên cạnh 
đó, nhiều kiến nghị cũng được các 
sở, ngành địa phương trình bày tại 
hội nghị, ví dụ như mong muốn 
Bộ KH&CN sớm có văn bản 
hướng dẫn về mức kinh phí hỗ trợ 
cho doanh nghiệp nâng cao năng 
lực đo lường; sớm có văn bản 
hướng dẫn thống nhất định hướng 
các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp 
tại địa phương… 

Hiểu rõ những băn khoăn này, 
Thứ trưởng Lê Xuân Định cho 
biết, Bộ KH&CN đang có dự thảo 
hướng dẫn triển khai thực hiện đề 
án và sẽ hoàn thiện trong thời gian 
tới với sự phối hợp chặt chẽ của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Vụ Pháp chế và Vụ 
Kế hoạch - Tài chính để có thể xác 
định rõ. Bên cạnh đó, một chương 
trình đào tạo về đề án 996 cũng đã 
được Trung tâm Đào tạo Nghiệp 
vụ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng lên kế hoạch xây dựng 
với ba khóa cụ thể về các nội dung 
tổng quan, xây dựng kế hoạch, kỹ 
năng triển khai và đánh giá hiệu 
quả thực hiện để đào tạo các cán 
bộ làm công tác đo lường tại các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
trong quản lý hoạt động đo lường 
- nguồn nhân lực giúp thực hiện 
hiệu quả chương trình đảm bảo đo 

lường tại doanh nghiệp. 
Và để đề án có thể thành công, 

mỗi bộ, ngành, địa phương - 
những đơn vị nắm rõ nhất các vấn 
đề của mình cũng sẽ cần phải tự 
chủ động soi chiếu chức năng 
nhiệm vụ và nhu cầu phát triển 
hoạt động đo lường trong bộ, 
ngành, địa phương mình để xây 
dựng kế hoạch tổng thể thực hiện 
đề án. 

 (vietq.vn) 
 

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ 
PHÙ HỢP - CƠ SỞ HẠ TẦNG 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM HÀNG HÓA 

Việt Nam hiện đã có 1.105 tổ 
chức đánh giá sự phù hợp 
(ĐGSPH) và 179 tổ chức chứng 
nhận, 79 tổ chức giám định, 116 
tổ chức kiểm định và 731 tổ chức 
thử nghiệm. 

Với mục tiêu “Tạo bước chuyển 
biến rõ rệt về năng suất và chất 
lượng của các sản phẩm, hàng hóa 
chủ lực, khả năng cạnh tranh của 
doanh nghiệp, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước”, ngày 21/5/2010, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 712/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình quốc gia 
“Nâng cao năng suất và chất 
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lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020”. 

Qua 10 năm triển khai, Chương 
trình đã tạo lập được cơ sở hạ tầng 
vững chắc cho hoạt động cao năng 
suất, chất lượng và khả năng cạnh 
tranh của các doanh nghiệp Việt 
Nam, thúc đẩy thương mại, góp 
phần tích cực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

Bên cạnh việc xây dựng được hệ 
thống Tiêu chuẩn quốc gia với gần 
13.000 TCVN và gần 800 QCVN 
có tỉ lệ hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực là gần 
60%, mạng lưới tổ chức ĐGSPH 
cũng đã có những bước phát triển 
mới và được xã hội hóa rộng 
rãi. Tính đến ngày 30/7/2020, đã 
có 1.105 tổ chức ĐGSPH đăng ký 
hoạt động ĐGSPH tại Bộ 
KH&CN và các Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực trong đó, có 731 
tổ chức thử nghiệm, 179 tổ chức 
chứng nhận (tổ chức chứng nhận 
sản phẩm, tổ chức chứng nhận hệ 
thống quản lý), 79 tổ chức giám 
định và 116 tổ chức kiểm định. 

Các tổ chức ĐGSPH này đều có 
năng lực đáp ứng theo chuẩn mực 
quốc tế như ISO/IEC 17065, 
ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020 
và ISO/IEC 17025 tương ứng đối 

với từng loại hình tổ chức, đảm 
bảo đáp ứng cơ bản các yêu cầu 
thử nghiệm, đánh giá chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa. 

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương 
- Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp 
chuẩn hợp quy (Tổng cục 
TCĐLCL), để có được sự phát 
triển vượt bậc này là do Việt Nam 
đã có chính sách đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động đánh giá sự phù 
hợp theo quy định tại Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật, Nghị định số 107/2016/NĐ-
CP của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp (Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP), Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
quy định về điều kiện đầu tư, kinh 
doanh trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và một số quy định về kiểm 
tra chuyên ngành (Nghị định số 
154/2018/NĐ-CP). 

Bà Hương cho biết, trong những 
năm qua, hệ thống các phòng thử 
nghiệm này đã đóng vai trò nòng 
cốt trong hoạt động thử nghiệm 
của quốc gia. Đối với hoạt động 
chứng nhận, giám định, kiểm 
định: Công tác chứng nhận, giám 



Số 81 - 11/2020 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 19 
 

định, kiểm định giúp doanh 
nghiệp đáp ứng các yêu cầu về an 
toàn của nhà nước trước khi đưa 
hàng hóa ra lưu thông trên thị 
trường; vượt qua các rào cản kỹ 
thuật, thúc đẩy xuất khẩu, tạo 
niềm tin, uy tín về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. 
Thông qua hoạt động này, đã đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng, thị 
trường, tạo lòng tin cho người 
mua hàng về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa và các trách nhiệm của 
doanh nghiệp; 

Đặc biệt, việc triển khai công tác 
chứng nhận đã giúp tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị 
tốt năng lực về chất lượng để có 
thể đáp ứng được các yêu cầu khắt 
khe của rào cản kỹ thuật trong 
hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra 
các thị trường trên thế giới. Đồng 
thời, tạo ra một môi trường cạnh 
tranh bình đẳng cho các doanh 
nghiệp. 

Đối với hoạt động công nhận tổ 
chức đánh giá sự phù hợp: Ngày 
nay, với sự phát triển của thương 
mại quốc tế, sự gia tăng trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc 
gia, vùng lãnh thổ đã làm cho hoạt 
động công nhận tổ chức đánh giá 
sự phù hợp trên phạm vi toàn cầu 
ngày một phát triển để phục vụ 

cho việc thừa nhận lẫn nhau kết 
quả thử nghiệm, chứng nhận và 
giám định. Hoạt động công nhận 
cũng góp phần quan trọng trong 
việc hỗ trợ công tác quản lý của 
Nhà nước đối với hoạt động đánh 
giá sự phù hợp cũng như công tác 
bảo về quyền lợi người tiêu dùng. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hội 
nhập ngày càng sâu rộng với quốc 
tế, doanh nghiệp kết nối làm ăn 
với nước ngoài ngày càng nhiều 
thì việc tuân thủ luật chơi là vô 
cùng cần thiết và tránh bị đào thải 
trong sân chơi chung. Vai trò của 
hoạt động công nhận cũng được 
đề cập trong Hiệp định 
WTO/TBT, Hiệp định CPTPP, các 
Hiệp định FTA và trong các thỏa 
thuận của ASEAN và các hiệp 
định song phương hoặc đa phương 
giữa các Chính phủ khi đề cập đến 
vấn đề thừa nhận kết quả đánh giá 
sự phù hợp. 

Hiện, Việt Nam có 03 tổ chức 
công nhận, đó là Văn phòng Công 
nhận Chất lượng (BoA); Văn 
phòng Công nhận năng lực đánh 
giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất 
lượng (AOSC); Viện Công nhận 
Chất lượng Việt Nam (VACI).  

(vietq.vn) 
 
SẢN XUẤT THÔNG MINH: 
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XU HƯỚNG TĂNG NĂNG 
SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA 
DOANH NGHIỆP TRONG BỐI 
CẢNH CMCN 4.0 

Sản xuất thông minh: Xu hướng 
tăng năng suất, chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp 
trong bối cảnh CMCN 4.0. 

 
Sản xuất thông minh                 
Theo Viện Tiêu chuẩn và Công 

nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (National 
Institute of Standards and 
Technology, NIST), sản xuất 
thông minh là hệ thống được tích 
hợp đầy đủ, thích ứng với điều 
kiện thay đổi trong mạng lưới 
cung ứng tổng thể của doanh 
nghiệp và nhu cầu của khách hàng 
trong thời gian thực. Do đó, sản 
xuất thông minh tích hợp các thiết 
bị sản xuất với các cảm biến, nền 
tảng điện toán, công nghệ truyền 
thông, mô hình hóa dữ liệu, điều 
khiển, mô phỏng và kỹ thuật dự 
đoán. Sản xuất thông minh sử 
dụng các công nghệ về “hệ thống 

thực ảo”, internet vạn vật, điện 
toán đám mây, điện toán phục vụ, 
trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ 
liệu... đưa sản xuất chính thức trở 
thành trụ cột quan trọng của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Một điểm quan trọng và khác 
biệt của sản xuất thông minh so 
với các phương thức sản xuất khác 
là sự tham gia “linh hoạt” của con 
người vào hệ thống sản xuất thông 
minh với sự tham gia của nhiều 
công nghệ khác nhau. Sản xuất 
thông minh giúp doanh nghiệp tập 
trung và giải quyết 03 mục tiêu 
chính: tối ưu hóa toàn bộ hệ thống 
sản xuất; sản xuất bền vững; phát 
triển chuỗi cung ứng linh hoạt đáp 
ứng yêu cầu khách hàng trong 
khoảng thời gian ngắn nhất. 

Nền tảng cốt lõi của sản xuất 
thông minh 

Nền tảng cốt lõi của sản xuất 
thông minh là “hệ thống thực ảo” 
(Cyber Physical Systems, CPS) 
bao gồm: “hệ thống sản xuất thực” 
(hệ thống sản xuất vật lý) gồm: 
máy móc, phương tiện, các quy 
trình sản xuất… và “hệ thống sản 
xuất ảo” (hệ thống sản xuất mạng) 
gồm: công nghệ nhận dạng qua 
tần số vô tuyến (Radio Frequency 
Identification, RFID), công nghệ 
cảm biến, công nghệ vi xử lý, 
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công nghệ thông tin viễn thông; 
“hệ thống nhúng” (Embedded 
Systems, ES)... Trong sản xuất 
thông minh, khoa học máy tính và 
công nghệ thông tin đã “thu hẹp” 
không gian của hệ thống sản xuất 
trên thực tế hiện nay. 

“Hệ thống thực ảo” cung cấp cái 
nhìn tổng quan về sản xuất thông 
minh đối với vòng đời của một 
sản phẩm, bắt đầu từ giai đoạn 
thiết kế sản phẩm, sản xuất, kinh 
doanh, bảo trì và khai thác sản 
phẩm đó. “Hệ thống thực ảo” cho 
phép tối ưu hóa quá trình trao đổi 
thông tin cần thiết để sản xuất, 
đồng thời kiểm soát toàn bộ quy 
trình sản xuất dựa trên nền tảng 
IoT. Thông qua “hệ thống sản 
xuất ảo” với sự tích hợp của hạ 
tầng công nghệ thông tin và các 
phần mềm ứng dụng, “hệ thống 
thực ảo” được kích hoạt bởi sự 
tham gia của con người, máy móc, 
thiết bị. Hay nói cách khác, con 
người không chỉ tham gia trực tiếp 
vào quản lý và kiểm soát hệ thống 
sản xuất thông minh; con người 
(bao gồm: nhà sản xuất, người tiêu 
dùng…) được “nhúng” vào trong 
hệ thống sản xuất thông minh 
thành một thể thống nhất. 

Sự chuyển đổi nền công nghiệp 
truyền thống hiện nay sang cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
gắn liền với việc hình thành và 
phát triển hệ thống sản xuất thông 
minh, “hệ thống thực ảo” sẽ tạo ra 
nhiều thách thức mới về công 
nghệ, mô hình tổ chức sản xuất và 
thậm chí là đối với người lao động 
trong doanh nghiệp. Con người, 
máy móc… và “hệ thống sản xuất 
ảo” sẽ tương tác chặt chẽ, hiệu 
quả và an toàn với nhau thông qua 
các giao diện phù hợp để hình 
thành nên mô hình kinh doanh 
sáng tạo mới (Business Model, 
BM), giúp doanh nghiệp nâng cao 
năng suất, đạt lợi nhuận cao. 

Lợi ích của sản xuất thông 
minh 

Cải thiện năng suất: các quy 
trình sản xuất thông minh cho 
phép truy cập, sử dụng và khai 
thác nhiều hơn hệ thống dữ liệu 
trong mạng lưới chuỗi cung ứng. 
Dữ liệu theo thời gian thực sẽ giúp 
doanh nghiệp dự báo năng lực sản 
xuất để đáp ứng “hiệu quả nhất” 
yêu cầu của thị trường và khách 
hàng. Qua đó, doanh nghiệp sẽ 
cung cấp các sản phẩm cần thiết, 
không bị dư thừa, tồn kho, giảm 
lãng phí... Tạo ra các sản phẩm 
mới và chất lượng cao hơn: Khi 
năng suất được cải thiện, doanh 
nghiệp sẽ tiết kiệm được tài chính 
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để đầu tư vào hoạt động nghiên 
cứu và phát triển sản phẩm. Việc 
phân tích dữ liệu lớn trong sản 
xuất thông minh giúp doanh 
nghiệp thấy được nhu cầu của 
khách hàng đối với sản phẩm của 
doanh nghiệp, qua đó tập trung 
phát triển các sản phẩm mới, có 
chất lượng cao hơn. 

Tạo ra lực lượng lao động am 
hiểu công nghệ: áp dụng sản xuất 
thông minh là một cách thức để 
doanh nghiệp thu hút lực lượng 
lao động trẻ, am hiểu công nghệ vì 
sản xuất thông minh dựa chủ yếu 
vào nền tảng các công nghệ trong 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4. Sử dụng cơ sở dữ liệu thống 
nhất và minh bạch trong sản xuất 
thông minh giúp nhân viên có thể 
tìm thấy các cơ hội mới để phát 
triển sản phẩm và tăng năng suất. 

Sử dụng hiệu quả năng lượng: 
sản xuất thông minh giúp tối ưu 
hóa quá trình sản xuất, qua đó có 
thể giảm lượng khí thải carbon 
thông qua việc giảm chất thải 
trong quá trình sản xuất. Đặc biệt, 
đối với các ngành công nghiệp sử 
dụng nhiều năng lượng, sản xuất 
thông minh sẽ là công cụ đặc biệt 
để giúp doanh nghiệp sử dụng tiết 
kiệm năng lượng, không chỉ giảm 
chất thải mà còn giúp giảm giá 

thành sản phẩm. 
Mở rộng không gian sản xuất: 

sản xuất thông minh không chỉ 
giới hạn ở các điều kiện sản xuất 
tại một đơn vị sản xuất, mà có thể 
được tối ưu hóa theo mạng lưới 
của nhiều đơn vị sản xuất trong 
cùng hệ thống. 

 (chatluongvacuocsong) 
 

 
 
NƯỚC MẮM TRUYỀN 
THỐNG SẼ CÓ TIÊU CHUẨN 
VÀ LOGO RIÊNG  

Hiệp hội Nước mắm truyền 
thống Việt Nam với 117 hội viên 
sẽ chính thức được thành lập, 
người tiêu dùng có thể nhận diện 
nước mắm truyền thống thông qua 
logo riêng dán trên nhãn sản 
phẩm khi đáp ứng được bộ tiêu 
chuẩn đề ra.  

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch 
Hội DN HVNCLC, đại diện ban 
vận động thành lập Hiệp hội Nước 
mắm truyền thống Việt Nam, để 
được công nhận là hội viên Hiệp 
hội Nước mắm truyền thống Việt 
Nam, các hội viên phải đảm bảo 
tính "truyền thống" như độ đạm 
tối thiếu, khung giới hạn các chất 
điều vị được phép sử dụng. Sau 
khi thành lập ưu tiên của Hiệp hội, 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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sẽ xây dựng và ban hành tiêu 
chuẩn để phân biệt nước mắm 
truyền thống với các loại nước 
chấm. 

Những sản phẩm đáp ứng tiêu 
chí của bộ tiêu chuẩn nước mắm 
truyền thống sẽ được sử dụng logo 
của hiệp hội. Về dài hạn, hiệp hội 
sẽ thống nhất bộ tiêu chuẩn nước 
mắm truyền thống cho các hội 
viên. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này là 
tự nguyện áp dụng, nên những sản 
phẩm khác trên thị trường không 
bắt buộc phải thực hiện, họ chỉ 
cần tuân thủ theo quy định của 
pháp luật. 

Trong khi đó, bà Ong Thị Kim 
Ngân, Phó giám đốc phụ trách 
kinh doanh, Công ty TNHH Khai 
thác hải sản, Chế biến nước mắm 
Thanh Hà, một thành viên của 
Hiệp hội Nước mắm truyền thống 
Việt Nam cho biết thêm, để được 
dán nhãn logo nước mắm truyền 
thống các hội viên phải đạt tiêu 
chuẩn cơ bản như chỉ tiêu độ đạm 
tối thiểu là 15, không sử dụng phụ 
gia thuộc các nhóm: phẩm màu, 
hương liệu, chất tạo sánh và chất 
bảo quản. 

Từ trước đến nay, toàn ngành 
nước chấm áp dụng chung một 
quy chuẩn (mang tính bắt buộc) 
với nhiều mặt hàng rất khác nhau: 

nước tương, nước mắm… Hiện 
tại, quy chuẩn riêng cho sản phẩm 
nước mắm vẫn đang được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn xây dựng. 

Việt Nam hiện là quốc gia sản 
xuất nước mắm truyền thống hàng 
đầu thế giới, với công suất 170-
180 triệu lít mỗi năm. Tuy nhiên, 
nước mắm truyền thống hiện chỉ 
chiếm 30% thị phần tại Việt Nam. 
Gần đây nhiều thành viên trong 
Hiệp hội đã thành công đưa nước 
mắm truyền thống lên Amazon và 
siêu thị ở nhiều quốc gia. Đặc biệt 
nhiều DN, xưởng sản xuất nước 
mắm truyền thống là thành viên 
của hiệp hội đã ứng dụng công 
nghệ hiện đại vào trong sản xuất, 
chế biến. 

 (vietq.vn) 
 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG ISO 9000 – TẠO NỀN 
TẢNG VỮNG CHẮC CHO DN 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

Công ty CP Doanh nghiệp Xã 
hội Vulcan là doanh nghiệp khởi 
nghiệp áp dụng thành công HTQL 
CL 9001: 2015 và công cụ cải tiến 
5S, đổi mới công nghệ, nâng cao 
chất lượng. 

Qua khảo sát và đánh giá thực 
trạng tại doanh nghiệp, Vulcan đã 
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đáp ứng các tiêu chí và được lựa 
chọn tham gia nhiệm vụ “Nghiên 
cứu, triển khai áp dụng các hệ 
thống quản lý và công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng tiên tiến cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp 
Việt Nam” do Trung tâm Hỗ trợ 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 
(SMEDEC 2) chủ trì, thuộc 
chương trình Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
của doanh nghiệp Việt Nam. 

Sau thời gian triển khai dự án, 
Công ty CP Doanh nghiệp Xã hội 
Vulcan đã đạt được giấy chứng 
nhận HTQL CL theo ISO 9001: 
2015 do Trung tâm chứng nhận 
Quacert đánh giá. Hiệu quả doanh 
nghiệp đạt được thực thế không 
chỉ là giấy chứng nhận mà còn là 
hiệu quả về hoạt động của doanh 
nghiệp như sơ đồ tổ chức – chức 
năng phòng ban – vị trí việc làm, 
thống nhất được quy trình hoạt 
động kinh doanh, kiểm soát tốt 
chất lượng tại các công đoạn sản 
xuất và quan trọng hơn hết là việc 
thu thập ý kiến của khách hàng 
sau khi cung cấp sản phẩm để làm 
cơ sở tiếp tục nghiên cứu phát 
triển thêm cho sản phẩm ngày 
càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng. 

Ngoài việc áp dụng HTQL CL 

theo ISO 9001: 2015, Vulcan còn 
kết hợp áp dụng thêm công cụ 5S 
tại khu vực văn phòng và Xưởng. 
Việc triển khai 5S tại văn phòng 
đưa ra các quy định 5S nhằm hỗ 
trợ cho HTQL kiểm soát các 
thông tin dạng văn bản nhằm tránh 
thất thoát cũng như việc kết nối 
thông tin giữa các phòng ban, từ 
đó giảm thời gian làm việc của 
nhân viên. 

Công ty CP Doanh nghiệp Xã 
hội Vulcan là doanh nghiệp khởi 
nghiệp áp dụng thành công HTQL 
CL 9001: 2015 và 5S, tạo tiền đề 
để đội ngũ cán bộ của Vulcan 
không ngừng nâng cao năng lực 
nghiên cứu, tiếp thu ứng dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật; đổi mới 
công nghệ, nâng cao chất lượng, 
giá trị và hướng đến sự phát triển 
bền vững. 

 (vierq.vn) 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG 
MẠI ĐIỆN TỬ 

Chính phủ vừa thông qua đề 
nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 52/2013/NĐ-CP ngày 
16/5/2013 của Chính phủ về 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Thương mại điện tử. 
Chính phủ giao Bộ Công thương 

chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 
quan liên quan xây dựng Nghị 
định trình Chính phủ trong quý 
1/2021 theo đúng trình tự, thủ tục 
quy định; nghiên cứu, tiếp thu, 
giải trình ý kiến các thành viên 
Chính phủ đối với nội dung dự 
thảo Nghị định trong quá trình xây 
dựng Nghị định. 

 
Bộ Công thương cho biết, cùng 

với sự đổi mới liên tục của công 
nghệ, hoạt động thương mại điện 
tử (TMĐT) cũng là lĩnh vực chịu 
nhiều tác động và thay đổi nhanh 
chóng nhất. Nhiều mô hình 
TMĐT mới xuất hiện, đa dạng về 
cách thức hoạt động, phức tạp về 
chủ thể tham gia và chưa được 
điều chỉnh bởi các khuôn khổ 
pháp luật hiện hành; các hành vi 
vi phạm về TMĐT ngày càng diễn 
ra tinh vi; hoạt động TMĐT có 
yếu tố nước ngoài phát sinh dưới 
nhiều hình thức và một số vấn đề 
khác đang đặt ra yêu cầu mới đối 

với cơ quan quản lý nhà nước… 
Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là 

cần sửa đổi Nghị định 
52/2013/NĐ-CP, theo đó có 
những quy định cụ thể về thông 
tin hàng hóa, dịch vụ cần được 
đăng tải trên website TMĐT nói 
chung và sàn giao dịch TMĐT nói 
riêng, tăng cường nghĩa vụ của 
chủ sở hữu các sàn giao dịch 
TMĐT trong việc kiểm soát, sàng 
lọc thông tin, đồng thời ràng buộc 
trách nhiệm của chủ thể này với 
những giao dịch được tiến hành 
trên sàn từ người bán nước ngoài. 

Để giải quyết những vấn đề bất 
cập hiện nay, dự kiến Nghị định sẽ 
sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
52/2013/NĐ-CP đối với một số 
nội dung sau: Bổ sung quy định 
nhằm minh bạch hóa thông tin 
trên các website TMĐT, tăng 
cường trách nhiệm của chủ sở hữu 
các sàn giao dịch TMĐT trong 
quản lý hoạt động TMĐT trên sàn; 
quy định cụ thể về hoạt động 
TMĐT trên mạng xã hội và trách 
nhiệm tương ứng của đơn vị quản 
lý mạng xã hội... 

(vietq.vn) 
 
GỠ VƯỚNG MẮC TRONG 
THỰC HIỆN QUY CHUẨN VỀ 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT 
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LIỆU XÂY DỰNG 
Bộ Xây dựng vừa có Công văn 

4945/BXD-KHCN ngày 
12/10/2020 về vướng mắc, bất cập 
trong việc thực hiện Quy chuẩn 
quốc gia (QCVN) 16:2019/BXD 
về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 
xây dựng. 

1. Về việc cấp giấy chứng nhận 
hợp quy của các tổ chức chứng 
nhận khi QCVN 16:2019/BXD 
đã có hiệu lực thi hành 

Các tổ chức được Bộ Xây dựng 
cấp quyết định chỉ định đánh giá 
sự phù hợp theo QCVN cần thực 
hiện đúng theo các quy định hiện 
hành. 

Kể từ 01/7/2020, các sản phẩm 
không còn thuộc danh mục trong 
QCVN 16:2019/BXD thì không 
cần duy trì giấy chứng nhận hợp 
quy. 

2. Về việc thông quan hàng 
hóa VLXD thuộc QCVN 
16:2019/BXD nhập khẩu 

2.1. Về tổ chức chứng nhận hợp 
quy, tổ chức thử nghiệm sản 
phẩm, hàng hóa VLXD được Bộ 
Xây dựng thừa nhận 

Điều 26. Thừa nhận kết quả 
đánh giá sự phù hợp, Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa năm 
2007 quy định: 

1. Việc thừa nhận kết quả đánh 

giá sự phù hợp giữa tổ chức, cá 
nhân tại Việt Nam với tổ chức, cá 
nhân nước ngoài, vùng lãnh thổ do 
các bên tự thoả thuận. 

2. Việc thừa nhận kết quả đánh 
giá sự phù hợp phục vụ quản lý 
nhà nước được thực hiện theo điều 
ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 
hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ký kết. 

Hiện nay, chưa có tổ chức chứng 
nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm 
được Bộ Xây dựng thừa nhận. Khi 
có phát sinh về tổ chức được thừa 
nhận, Bộ Xây dựng sẽ đăng tin 
trên cổng thông tin điện tử của Bộ 
Xây dựng và phổ biến thông tin 
đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành 
phố. 

2.2. Về việc thông quan hàng 
hóa VLXD thuộc QCVN 
16:2019/BXD nhập khẩu 

Cần căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị 
định 74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 (bổ sung khoản 2b, 2c 
Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-
CP). Quy định đối với hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia quy định biện 
pháp công bố hợp quy. 

3. Về xử lý chuyển tiếp đối với 
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các trường hợp đã đánh giá 
chứng nhận phù hợp QCVN 
16:2017/BXD theo phương thức 
7 

Để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ 
doanh nghiệp VLXD, chấp thuận 
cho Sở Xây dựng các tỉnh, thành 
phố trong đó có Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục 
tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 
đối với sản phẩm, hàng hóa 
VLXD đã được cấp chứng nhận 
phù hợp QCVN 16:2014/BXD và 
QCVN 16:2017/BXD theo 
phương thức 7. 

4. Về phương thức đánh giá sự 
phù hợp sản phẩm, hàng hóa 
VLXD theo QCVN 
16:2019/BXD 

Trong QCVN 16:2019/BXD 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 
dựng ban hành kèm theo Thông tư 
19/2019/TT-BXD ngày 
31/12/2019, Phương thức 5, Điều 
3.1 Quy định về chứng nhận hợp 
quy, công bố hợp quy có ghi 
“Phương thức này áp dụng đối với 
các loại sản phẩm được sản xuất 
bởi cơ sở sản xuất trong nước 
hoặc nước ngoài đã xây dựng và 
duy trì ổn định hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001". Điều này cơ sở sản xuất 

trong nước hoặc nước ngoài chỉ 
cần duy trì ổn định hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001, Bộ Xây dựng khuyến khích 
các đơn vị xây dựng, hoạt động và 
được cấp Giấy chứng nhận hệ 
thống quản lý ISO 9001. 

5. Về tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy hàng hóa VLXD nhập 
khẩu được chứng nhận hợp quy 
theo phương thức 5 

Đối với hồ sơ công bố hợp quy 
hàng hóa VLXD được chứng nhận 
hợp quy theo phương thức 5 có 
hiệu lực 03 năm, đánh giá quá 
trình sản xuất tại nơi sản xuất 
nước ngoài, do doanh nghiệp tại 
Việt Nam nhập khẩu; trường hợp 
giấy chứng nhận hợp quy chỉ có 
tên đơn vị sản xuất và nơi sản xuất 
ở nước ngoài, không thể hiện 
thông tin doanh nghiệp nhập khẩu 
ở Việt Nam; 

Doanh nghiệp nhập khẩu khi 
công bố hợp quy phải nộp kèm 
theo các tài liệu sau để xác định 
mối liên hệ với doanh nghiệp sản 
xuất ở nước ngoài đã được cấp 
chứng nhận hợp quy; 

Bản sao Hợp đồng, Danh mục 
hàng hóa (nếu có); bản sao (có xác 
nhận của người nhập khẩu vận 
đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa 
nhập khẩu (nếu có); chứng chỉ 
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chất lượng của nước xuất khẩu 
(giấy chứng nhận chất lượng, kết 
quả thử nghiệm) (nếu có); giấy 
chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh 
hoặc bản mô tả hàng hóa có các 
nội dung bắt buộc phải thể hiện 
trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ 
(nếu nhãn chính chưa đủ nội dung 
theo quy định); chứng nhận lưu 
hành tự do CFS (nếu có).  

(Còn tiếp). 
 (vietq.vn) 

 
 

 
 
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC 
KHỎE EVASKIN COMPLEX 
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LƯU 
HÀNH  

Cục An toàn thực phẩm vừa ra 
quyết định thu hồi hiệu lực Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe EVASKIN COMPLEX do 
Công ty TNHH Dược phẩm Đông 
Dược Việt là thương nhân nhập 
khẩu và chịu trách nhiệm. 

Trước đó, ngày 30/09/2020, Ban 
quản lý an toàn thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh có Công văn số 
1907/BQLATTP-Ttra về việc xác 
minh địa chỉ hoạt động của Công 
ty TNHH Dược phẩm Đông Dược 

Việt. 
Ngày 19/10/2020, Cục An toàn 

thực phẩm ban hành Quyết định 
số 626/QĐ-ATTP về việc Thu hồi 
hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký 
bản công bố sản phẩm đối với sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
EVASKIN COMPLEX (số đăng 
ký sản phẩm: 1446/2019/ĐKSP 
do Cục An toàn thực phẩm cấp 
ngày 01/02/2019). 

 
Được biết, sản phẩm này do 

Công ty TNHH Dược phẩm Đông 
Dược Việt (địa chỉ: D9/4C Ấp 4, 
xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
TP.Hồ Chí Minh) là thương nhân 
sản xuất và chịu trách nhiệm về 
chất lượng. 

Công ty TNHH Hadariki (địa chỉ 
:161 Bạch Đằng, Phường 2, Quận 
Tân Bình,TP.Hồ Chí Minh) là đơn 
vị phân phối. 

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe EVASKIN COMPLEX được 
Cục an toàn thực phẩm cấp giấy 
xác nhận nội dung quảng cáo số 
00447/2019/ATTP-XNQC ngày 
13/03/2019 với công dụng hỗ trợ 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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giảm lão hóa da, giúp da săn chắc, 
hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do 
thiếu hụt nội tiết tố nữ. 

Tại quyết định thu hồi, Cục An 
toàn thực phẩm yêu cầu Công ty 
TNHH Dược phẩm Đông Dược 
Việt, Trung tâm Ứng dụng và Đào 
tạo an toàn thực phẩm, các phòng 
liên quan thuộc Cục An toàn thực 
phẩm chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 

Như vậy, sau khi quyết định 
được ban hành, sản phẩm Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe EVASKIN 
COMPLEX không được phép lưu 
hành trên thị trường. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Tăng cường hợp tác về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
đánh giá sự phù hợp với Hàn 
Quốc 

Trong các hiệp định thương mại 
tự do (FTA), ngoài các nội dung 
về thương mại hàng hóa, dịch vụ, 
đầu tư, sở hữu trí tuệ, hải quan… 
thường có các điều khoản về hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại có 
liên quan trực tiếp đến lĩnh vực 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
quy trình đánh giá sự phù hợp. 

Là FTA  thế hệ sau của FTA 
Hàn Quốc – ASEAN (Hiệp định 
AKFTA), do đó Hiệp định 
VKFTA đã tạo nên môi trường 
đầu tư thương mại rộng khắp. 
Không những xóa bỏ thuế quan về 
vật liệu trung gian, mỹ phẩm, bổ 
sung thêm nội dung về quyền sở 
hữu trí tuệ, thương mại điện tử mà 
còn đặt ra quan hệ hợp tác sâu hơn 
về các lĩnh vực hai bên cùng quan 
tâm như công nghiệp, nông lâm 
thủy sản… 

Hiệp định VKFTA là một FTA 
mang tính toàn diện bao gồm 17 
Chương, 208 Điều, 15 Phụ lục và 
01 Thỏa thuận thực thi quy định. 
Các nội dung chính của Hiệp định 
gồm: Thương mại hàng hoá, 
Thương mại Dịch vụ (bao gồm 
các Phụ lục về dịch vụ viễn thông, 
dịch vụ tài chính, di chuyển thể 
nhân), Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, các 
biện pháp vệ sinh an toàn thực 
phẩm và kiểm dịch động thực vật 
(SPS), Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi 
hóa hải quan, Phòng vệ thương 
mại, Hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT), Thương mại 
điện tử, Cạnh tranh, Hợp tác kinh 
tế, Thể chế và Pháp lý. 

Về cơ bản, các cam kết thuế 
quan trong Hiệp định VKFTA 
được xây dựng trên nền các cam 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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kết thuế quan trong Hiệp định 
AKFTA, nhưng với mức độ tự do 
hóa cao hơn. Nói cách khác, Hiệp 
định VKFTA sẽ cắt giảm thêm 
một số dòng thuế mà trong Hiệp 
định AKFTA chưa được cắt giảm 
hoặc mức độ cắt giảm còn hạn 
chế. 

Về quy tắc xuất xứ, Hiệp định 
VKFTA cho phép cộng gộp xuất 
xứ, nghĩa là nguyên liệu dù được 
sản xuất từ Việt Nam hay Hàn 
Quốc đều được coi là có xuất xứ 
trong quá trình tính toán Hàm 
lượng khu vực (RVC) để được 
hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp 
định và vẫn áp dụng quy trình cấp 
chứng nhận xuất xứ thông qua 
một cơ quan có thẩm quyền do 
nhà nước quy định/ủy quyền như 
trong các FTA ký trước đây mà 
Việt Nam đang thực hiện. 

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và quy trình đánh giá sự phù 
hợp, Hiệp định VKFTA khẳng 
định lại các cam kết tại Hiệp định 
WTO/TBT đồng thời đề ra các cơ 
chế hợp tác nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp, tạo thuận lợi trong thương 
mại giữa Việt Nam và Hàn 
Quốc… 

Doanh nghiệp là động lực chủ 
yếu để thúc đẩy thương mai hai 
chiều. Để dần có thêm lợi thế tiếp 

cận thị trường Hàn Quốc, các 
doanh nghiệp cần phối hợp chặt 
chẽ hơn nữa với các bên liên quan 
để vượt qua rào cản kỹ thuật đối 
với thương mại. 

(doanhnhandatviet.com.vn) 
 
 Trinidad và Tobago ban 
thành tiêu chuẩn quốc gia về 
thép làm cốt bê tông  

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/TTO/125 ngày 
31/7/2020, Trinidad và Tobago 
thông báo ban hành Tiêu chuẩn 
quốc gia: Thép làm cốt bê tông – 
Yêu cầu bắt buộc. 

Sự kết hợp giữa bê tông và cốt 
thép xuất phát từ thực tế bê tông là 
loại vật liệu có cường độ chịu kéo, 
do đó hạn chế khả năng sử dụng 
của bê tông và gây nên lãng phí 
trong sử dụng vật liệu. Đặc điểm 
này được khắc phục bằng cách 
thêm vào trong bê tông những 
thanh cốt, thường làm từ thép, có 
cường độ chịu kéo cao hơn nhiều 
so với bê tông. Ngày nay cốt có 
thể được làm từ những loại vật 
liệu khác ngoài thép như 
polyme, sợi thủy tinh, hay các vật 
liệu composite khác...  

Tiêu chuẩn quốc gia: Thép làm 
cốt bê tông – Yêu cầu bắt buộc áp 
dụng cho các thanh thép trơn và 
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thép biến hình làm cốt bê tông. Nó 
được áp dụng cho các loại cốt thép 
bê tông sau: thanh thép không 
hàn; thép thanh hàn được; thanh 
thép phủ epoxy; thép thanh tráng 
kẽm; thanh thép không gỉ; thanh 
thép đúc sẵn, phủ epoxy; thanh 
thép đường sắt; thanh thép 
cacbon, crom, thấp; và thanh thép 
mạ kẽm và epoxy kép. 

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu 
cầu bắt buộc đối với các sản phẩm 
nêu trên, các cơ chế để chứng 
minh sự tuân thủ các yêu cầu này 
cũng như các biện pháp được thực 
hiện trong trường hợp không tuân 
thủ. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng 
cho các thanh có đầu, dây thép 
dùng làm cốt bê tông, thép thanh 
dùng để bê tông dự ứng lực hoặc 
các thanh thép không dùng làm 
cốt bê tông. 

Mục đích ban hành tiêu chuẩn 
này nhằm phòng chống các hành 
vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu 
dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an 
toàn của con người; Yêu cầu chất 
lượng. 

(vietq.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 60 doanh nghiệp được đề xuất 
trao Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia 2020 
Ngày 20/10 tại Hà Nội đã diễn 

ra cuộc họp lần thứ nhất của Hội 
đồng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia (GTCLQG) năm 2020. 

Báo cáo công tác triển khai hoạt 
động GTCLQG năm 2020, ông 
Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, 
Ủy viên thư ký hội đồng cho biết, 
ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục 
TCĐLCL – Cơ quan thường trực 
GTCLQG đã có công văn gửi tới 
Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL 
các địa phương về Kế hoạch hoạt 
động GTCLQG năm 2020. Tuy 
nhiên, dịch Covid-19 đã làm ảnh 
hưởng đến hoạt động của giải 
thưởng. 

Bên cạnh đó, Tổ chức Chất 
lượng Châu Á- Thái Bình Dương 
cũng dừng Lễ trao Giải thưởng 
Chất lượng Châu Á- Thái Bình 
Dương năm 2020. Do đó, căn cứ 
vào thực tế triển khai hoạt động 
GTCLQG và bối cảnh kinh tế-xã 
hội nói chung, tình hình hoạt động 
GTCLQG năm 2019, 2020 nói 
riêng, để đảm bảo duy trì hiệu quả 
của hoạt động của giải thưởng, 
Tổng cục TCĐLCL đã đề xuất Bộ 
KH&CN thay đổi kế hoạch theo 
hướng thực hiện đúng kế hoạch 
hoạt động GTCLQG 2020, gộp 2 
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Lễ trao Giải năm 2019 và 2020 
vào một và tổ chức dự kiến vào 
tháng 12/2020. 

Để triển khai hoạt động 
GTCLQG 2020, trên cơ sở đề 
nghị của Sở KH&CN các tỉnh, 
thành phố, Tổng cục TCĐLCL đã 
ký quyết định thành lập 39 Hội 
đồng sơ tuyển (HĐST) GTCLQG 
các tỉnh, thành phố. Theo Cơ quan 
thường trực Giải thưởng, hiện có 
60 doanh nghiệp được 31 HĐST 
đề xuất xem xét, đánh giá trao giải 
năm 2020. Trong đó có 27 doanh 
nghiệp được đề xuất trao Giải 
Vàng, 33 doanh nghiệp được đề 
xuất trao GTCLQG. 

Tại cuộc họp, các thành viên hội 
đồng Giải thưởng đã đưa ra ý kiến 
xem xét, thông qua 60 hồ sơ 
doanh nghiệp đề nghị Bộ KH&CN 
trình Thủ tướng Chính phủ ra 
quyết định tặng GTCLQG năm 
2020 và xem xét, thông qua danh 
sách dự kiến thẩm định các doanh 
nghiệp trên cơ sở 27 doanh nghiệp 
được HĐST đề nghị trao 
GTCLQG năm nay. 

 (khcncongthuong.vn) 
 
 Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 
Đo lường toàn quốc lần thứ VII 
tôn vinh 8 công trình nghiên 
cứu xuất sắc 

Ngày 17/10 tại Hà Nội, Hội nghị 
Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn 
quốc lần thứ VII đã được Tổng 
cục TCĐLCL phối hợp với Hội Đo 
lường Việt Nam tổ chức. 

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo 
lường toàn quốc được tổ chức 
định kỳ khoảng 5 năm 1 lần, với 
sự bảo trợ và cho phép của Bộ 
KH&CN và Liên hiệp các Hội 
KHKT Việt Nam, Tổng cục 
TCĐLCL đã phối hợp Hội Đo 
lường Việt Nam tổ chức 6 Hội 
nghị KH-KT đo lường toàn quốc: 
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo 
lường toàn quốc lần thứ nhất năm 
1985, lần thứ II năm 1990, lần thứ 
III năm 2001, lần thứ IV năm 
2005, lần thứ V năm 2010, lần thứ 
VI năm 2015 và năm 2020 hội 
nghị lần thứ VII. 

Mục tiêu của Hội nghị Khoa học 
Kỹ thuật Đo lường toàn quốc là 
nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 
các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật đo lường 
phục vụ phát triển kinh tế đất 
nước, đời sống, an ninh, quốc 
phòng và hội nhập quốc tế trong 
vòng 5 năm qua (2015-2020); 
đồng thời cũng là diễn đàn để các 
nhà khoa học và quản lý đóng góp 
ý kiến cho phương hướng, nhiệm 
vụ phát triển hoạt động đo lường 
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trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và sự bùng 
nổ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 hiện nay.  

Tại Hội nghị, Giải thưởng 
KH&CN về Đo lường năm 2020 
cũng đã được công bố với 8 công 
trình đạt giải. Trong đó, 1 Giải 
Nhất thuộc về nhóm tác giả thuộc 
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 
ương (Bộ Y tế) với công trình 
“Nghiên cứu thiết lập một số chất 
chuẩn phục vụ chương trình công 
nghệ trọng điểm quốc gia về hóa 
dược”; 1 Giải Nhì thuộc về nhóm 
tác giả thuộc Đại học Bách Khoa 
Hà Nội với công trình “Nghiên 
cứu, thiết kế hệ thống đo bán kính 
chi tiết cơ khí, bán kính cong và 
tiêu cự chi tiết quang dạng cầu và 
phi cầu bằng giao thoa kế laser”; 3 
Giải Ba thuộc về các nhóm nghiên 
cứu của Viện Đo lường Việt Nam 
(Tổng cục TCĐLCL), Viện Tên 
lửa (Viện KH&CN Quân sự), 
Trung tâm Đo lường (Viện Công 
nghệ Quốc phòng Việt Nam) và 3 
Giải Khuyến khích thuộc về Viện 
Đo lường Việt Nam (Tổng 
cụcTCĐLCL), Cục TCĐLCL (Bộ 
Tổng tham mưu), Khoa Công 
nghệ may &thời trang (DDHSP 
Kỹ thuật Hưng Yên). 

(skhcn.namdinh.gov.vn) 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
trình KH&CN Hỗ trợ doanh 
nghiệp đợt 5 năm 2020 

Ngày 29/10, Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức Hội đồng tư 
vấn thẩm định nội dung và kinh 
phí các đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2014-2020” đợt 5, năm 
2020 với nội dung hỗ trợ tiết kiệm 
năng lượng. Do ông Trần Duy 
Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN làm chủ tịch hội đồng xét 
duyệt.  

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh 
đề án của các đơn vị tham gia, Hội 
đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án 
của 02 doanh nghiệp tham gia xét 
duyệt, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Công nghệ 
chiếu sáng Jindian Việt Nam với 
lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh đèn năng lượng mặt trời và 
trồng nấm. Nội dung được hỗ trợ 
là đầu tư lắp đặt hệ thống điện 
năng lượng mặt trời áp mái – 
Trang trại nấm công suất 990KWp 
nhằm tiết kiệm năng lượng. 
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2. Công ty Cổ phần Electrical 
Power Việt Nam với lĩnh vực hoạt 
động chính là kinh doanh tấm pin 
năng lượng mặt trời và trồng nấm, 
nông nghiệp sạch. Nội dung được 
hỗ trợ là đầu tư lắp đặt hệ thống 
điện năng lượng mặt trời áp mái – 
Trang trại nấm công suất 995KWp 
nhằm tiết kiệm năng lượng.  

 (Sở KH&CN) 
 

 Triển khai Kế hoạch thực 
hiện Hiệp định Thương mại tự 
do giữa Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EVFTA) của tỉnh  

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 129/KH-UBND về thực 
hiện Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA) của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 

Mục tiêu của kế hoạch nhằm 
triển khai thực hiện đầy đủ, đồng 
bộ, có hiệu quả Hiệp định EVFTA 
và Kế hoạch của Thủ tướng Chính 
phủ thực hiện Hiệp định EVFTA; 
nâng cao nhận thức cho các cấp, 
các ngành, tổ chức, doanh nghiệp 
và người dân trên địa bàn tỉnh 
hiểu về tầm quan trọng và sự tác 
động của Hiệp định EVFTA đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Kế hoạch được 
triển khai thực hiện theo hai giai 
đoạn: 

1. Giai đoạn năm 2020 
- Tập trung hoàn tất các công 

việc liên quan đến việc ban hành 
các văn bản cần thiết để thực hiện 
Hiệp định EVFTA trên địa bàn 
tỉnh. 

- Quán triệt về sự cần thiết và lợi 
ích của việc thực hiện Hiệp định 
EVFTA trong toàn bộ các sở, ban, 
ngành của tỉnh và yêu cầu xây 
dựng kế hoạch riêng của ngành, 
lĩnh vực đang quản lý của mình 
trong việc triển khai thực hiện 
Hiệp định EVFTA. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền có hệ thống, bài bản về 
Hiệp định EVFTA ở các cấp độ 
khác nhau, đặc biệt lưu ý các nội 
dung có tính chuyên sâu, mang 
tính cấp thiết với các cơ quan 
quản lý, doanh nghiệp và người 
dân, hạn chế các hoạt động tuyên 
truyền khái quát chung chung. 

- Xúc tiến thương mại, quảng bá, 
tìm kiếm thị trường, kết nối cung 
cầu. 

2. Giai đoạn 2020 – 2025 
- Tiếp tục phổ biến về Hiệp định 

EVFTA, tập huấn nâng cao nghiệp 
vụ và công tác xúc tiến thương 
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mại quảng bá, tìm kiếm thị 
trường, kết nối cung cầu. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 
việc sửa đổi, ban hành các văn bản 
để thực hiện Hiệp định EVFTA. 

- Xây dựng các chương trình hỗ 
trợ nâng cao sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp các ngành hàng 
trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh 
vực mà tỉnh có thế mạnh. 

- Chú trọng phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đặc biệt 
là trong ngành kỹ thuật – công 
nghệ. 

Sở Công Thương trân trọng đề 
nghị các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố trong 
tỉnh nghiên cứu, triển khai thực 
hiện theo nhiệm vụ được giao, 
định kỳ cung cấp thông tin bằng 
văn bản kết quả thực hiện gửi về 
Sở Công Thương để tổng hợp, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo 
quy định. 

(tin viết) 
 
 Hội nghị Triển khai hệ thống 
truy xuất nguồn gốc trên địa 
bàn tỉnh  

Nhằm triển khai, áp dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc, đánh 
giá thực trạng và đề ra giải pháp 
quản lý truy xuất nguồn gốc trên 
địa bàn tỉnh đồng thời chia sẻ 

kinh nghiệm xây dựng, áp dụng 
hiện trạng truy xuất nguồn gốc tại 
doanh nghiệp. Ngày 28/10, Sở 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với Trung tâm 
Mã số mã vạch Quốc gia 
(MSMVQG) tổ chức hội 
nghị “Triển khai hệ thống truy 
xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu và chia sẻ kinh 
nghiệm xây dựng áp dụng”.  

Tham dự hội nghị, về phía Sở 
KH&CN có ông Mai Thanh 
Quang – GĐ Sở KH&CN, về phía 
Trung tâm MSMVQG có TS. Bùi 
Bá Chính – Phó GĐ phụ trách, 
cùng với các đại biểu là đại diện 
các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các 
UBND huyện, thành phố, lãnh đạo 
các Viện, trường ĐH, CĐ, các 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 19/01/2019, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 100/QĐ-TTg về phê duyệt 
Đề án triển khai, áp dụng và quản 
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. 
Nhằm triển khai thực hiện, UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban 
hành Quyết định số 3360/QĐ-
UBND ngày 19/12/2019 về triển 
khai Đề án triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc trên địa bàn tỉnh BR-VT. Một 
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trong những mục tiêu quan trọng 
của Đề án: “Đến năm 2025, tối 
thiểu 30% các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ sử dụng mã số mã 
vạch tại Việt Nam có hệ thống 
truy xuất nguồn gốc áp dụng các 
tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm 
bảo khả năng tương tác, trao đổi 
dữ liệu với các hệ thống truy xuất 
nguồn gốc của doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế”. Đây là một 
thách thức đối với các cơ quan, 
ban, ngành và doanh nghiệp Việt 
Nam trong bối cảnh doanh nghiệp 
Việt Nam chưa thật sự quan tâm, 
đồng thời người tiêu dùng còn khá 
dễ tính trong việc mua và sử dụng 
sản phẩm. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông 
Mai Thanh Quang – GĐ Sở 
KH&CN cho biết: Trong bối cảnh 
hiện nay, việc cạnh tranh tại thị 
trường trong nước và thế giới cực 
kỳ quan trọng, góp phần quyết 
định sự tồn tại và phát triển của 
doanh nghiệp. Việc đảm bảo hàng 
hóa có chất lượng tốt là điều quan 
trọng ảnh hưởng đến khả năng 
cạnh tranh của doanh nghiệp. Để 
làm được điều này, doanh nghiệp 
cần phải đảm bảo cơ sở cho niềm 
tin của khách hàng, người tiêu 
dùng. Vấn đề đặt ra là hệ thống 

thông tin xuất xứ sản phẩm, hàng 
hóa được minh bạch từ các công 
đoạn, sản xuất, chế biến, bảo quản 
và phân phối đến người tiêu dùng. 
Do vậy truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm đang dần trở thành xu thế tất 
yếu và là yêu cầu bắt buộc, cho 
phép người tiêu dùng có thể đi 
ngược dòng để tra cứu được thông 
tin, từ sản phẩm cuối cùng về nơi 
sản xuất ban đầu, rà soát từng 
công đoạn trong sản xuất, chế biến 
và phân phối. 

Tại hội  nghị, các đại biểu được 
nghe các bài tham luận, các ý kiến 
đóng góp của các đại biểu như TS. 
Bùi Bá Chính – PGĐ Trung tâm 
Mã số mã vạch Quốc gia 
(MSMVQG) giới thiệu về Đề án 
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ 
thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 
100). ThS. Nguyễn Đắc Minh - 
Trung tâm MSMVQG chia sẻ về 
thực trạng và giải pháp triển khai 
quản lý truy xuất nguồn gốc tại 
Việt Nam và kinh nghiệm một số 
địa phương điển hình trong việc 
áp dụng quản lý truy xuất nguồn 
gốc. Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL – 
ông Đỗ Vũ Khoa cũng giới thiệu 
Kế hoạch triển khai Đề án 100 về 
TXNG trên địa bàn tỉnh BR-
VT,… 

 (Sở KH&CN) 


