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RCEP: XÂY DỰNG MỘT HIỆP 
ĐỊNH CHO TƯƠNG LAI 

Phiên đàm phán thứ 17 của Hiệp 
định Đối tác kinh tế toàn diện khu 
vực (RCEP) được tổ chức tại Kobe 
(Nhật Bản) trong tuần cuối tháng 2 
đầu tháng 3 năm 2017, nhằm thúc 
đẩy hoàn tất đàm phán vào tháng 11 
năm nay. 

Trong khi các khu vực khác trên thế 
giới đang chịu những ảnh hưởng bởi 
chương trình nghị sự về chính sách 
thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ, 
các nước RCEP vẫn tiếp tục hội nhập 
kinh tế mở rộng, nhưng với tiến triển 
rất chậm. RCEP có nhiều chương 
quan trọng như các điều khoản về 
tiếp cận thị trường hàng hóa, quy tắc 
xuất xứ, dịch vụ, đầu tư, quyền sở 
hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, thuận lợi hóa 
thương mại, thương mại điện tử.  

 
Lời văn của các chương này vẫn 

đang được đàm phán vì đó là các cam 
kết cụ thể hoặc biểu cam kết của các 
nước. Trong đó, có một số lĩnh vực 
có tiến triển nhanh hơn, mở cửa thị 

trường hàng hóa dường như diễn biến 
chậm nhất, với sự chậm trễ trong cắt 
giảm thuế quan và chậm dịch chuyển 
về tạo quy tắc xuất xứ cho phép các 
doanh nghiệp được hưởng thuế suất 
ưu đãi trong hiệp định. Phiên đàm 
phán thứ 17 về cắt giảm thuế quan 
tiếp tục xoay quanh phương thức cắt 
giảm thuế, nói cách khác, các nước 
vẫn đang vật lộn với việc thuế sẽ 
được cắt giảm bao nhiêu và trong 
thời hạn nào. Nhưng với dịch vụ và 
đầu tư thì ngược lại, các nước có 
nhiều hứa hẹn hơn so với các hiệp 
định ASEAN hiện tại. 

RCEP là một đàm phán không dễ 
dàng. 16 nước tham gia có các mức 
độ phát triển kinh tế khác nhau và 
không phải tất cả đều chia sẻ quan 
điểm giống nhau về một mục tiêu 
chung. Quyết tâm chính trị về việc 
kết thúc hiệp định vào tháng 11 năm 
nay nhân kỷ niệm 50 năm thành lập 
ASEAN cũng tạo sức ép lớn. RCEP 
không có một nước nào định hướng 
đàm phán. Các cuộc đàm phán do 
ASEAN dẫn dắt, với từng chương cụ 
thể do các quan chức của cả ASEAN 
và các đối tác đàm phán của ASEAN 
(AFPs). Cơ cấu phức tạp này tạo ra 
sự chậm trễ trong đàm phán hiệp định 
song cũng giúp đảm bảo tất cả các 
thành viên đều được tham gia vào 
tiến trình. 

Việc nhắc nhở lời văn của TPP 
không được đưa trực tiếp vào quá 
trình đàm phán RCEP mà có sự khác 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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biệt cũng đã được đưa ra để lưu ý 
những người đã quen thuộc với TPP 
hơn RCEP. RCEP dựa vào các mô 
hình của ASEAN bao gồm các hiệp 
định ASEAN+1. Tuy nhiên, kể từ khi 
7 nước cùng tham gia TPP và RCEP 
(Brunei, Singapore, Malaysia, Việt 
Nam, Nhật Bản, New Zeland, 
Australia) thì một số điều khoản có 
thể giống nhau ở cả hai hiệp định. Ví 
dụ như quy tắc xuất xứ của TPP là 
điểm khởi đầu với đàm phán RCEP, 
mặc dù TPP trải qua tiến trình nhiều 
thời gian để thiết lập các quy tắc phù 
hợp với từng dòng thuế. Các quy tắc 
của RCEP không thể phù hợp với 
điều khoản TPP về mọi dòng thuế, 
nhưng sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn 
so với việc khởi đầu bằng việc soạn 
thảo các quy tắc phù hợp của RCEP. 
Bằng nhiều phương thức (nhưng 
chưa phải các quy tắc đồng thời) để 
xác định xuất xứ sẽ giúp ích cho số 
lượng lớn nhất các doanh nghiệp, 
nhất là các doanh nghiệp có quy mô 
nhỏ. Cho đến nay, RCEP mới chỉ xây 
dựng được dưới 20% trong 5000+ 
các quy tắc xuất xứ cần thiết. Các 
quan chức đàm phán rõ ràng đã tập 
trung vào giúp các doanh nghiệp nhỏ 
trong RCEP hưởng lợi từ hiệp định 
này. Đây là tín hiệu rất được hoan 
nghênh, vì mỗi quốc gia trong nhóm 
đều có số lượng lớn các doanh nghiệp 
nhỏ. 

Một lĩnh vực trọng tâm trong RCEP 
sẽ được hứa hẹn nhất với SME là 

thương mại điện tử và thương mại số. 
Hiện nay, thương mại điện tử và 
thương mại số là cách thức nhanh 
nhất và dễ nhất cho các doanh nghiệp 
nhỏ kết nối với các nhà cung cấp, 
người tiêu dùng và các doanh nghiệp 
dẫn đầu. Mức độ kết nối tương đối 
cao ở châu Á so với các khu vực 
khác, con đường này có thể tiếp tục 
được phát triển nhanh chóng với các 
chính sách phù hợp và tạo ra nhiều cơ 
hội tăng trưởng mới. Trong thế giới 
thương mại, mọi thứ bao gồm cả 
internet đều thuộc vào thương mại 
điện tử. Một vài hiệp định thương 
mại có chương về thương mại điện tử 
hướng tới tập trung thu hẹp các điều 
khoản liên quan đến dòng thông tin, 
vì đây là điều rất quan trọng. Việc 
không để cho dòng chảy thông tin 
giữa các nước trong khu vực có thể 
làm suy yếu lợi ích ở các lĩnh vực 
khác trong RCEP, vì các doanh 
nghiệp ngày càng dựa vào thông tin 
để phục vụ cho hoạt động kinh doanh 
của họ, kể doanh nghiệp lớn hay 
doanh nghiệp nhỏ. Ngay cả với các 
quan chức đàm phán chương này 
cũng rất khó, vì nó đòi hỏi các quan 
chức suy nghĩ thật kỹ về các quy tắc 
sẽ cấu trúc nên môi trường kinh 
doanh ngày nay và vẫn còn liên quan 
đến ngày mai. Các quy tắc cần thiết 
phải bảo vệ hợp lý cho người tiêu 
dùng, đối phó hiệu quả với các vấn 
đề an ninh nhưng không cản trở các 
kế hoạch kinh doanh trong hiện tại 
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hay tương lai. Một chương thương 
mại điện tử có kết quả không tốt có 
nguy cơ gây tổn thất các cơ hội, 
mang lại hậu quả ngoài ý muốn và có 
thể chứng minh sự không phù hợp 
trong thời gian ngắn. Nhưng chương 
này không phải là nội dung duy nhất 
mà các doanh nghiệp nhỏ cần để 
thành công. Các yếu tố quan trọng 
khác với các doanh nghiệp nhỏ là các 
biện pháp tốt hơn để hỗ trợ thuận lợi 
hóa thương mại, hoặc sự di chuyển 
nhanh hơn và rẻ hơn của hàng hóa 
qua biên giới. Các doanh nghiệp nhỏ 
cũng phải đối phó với các tiêu chuẩn 
của mỗi quốc gia. Ví dụ, nếu doanh 
nghiệp phải gửi sản phẩm đi thực 
hiện các kiểm tra phức tạp và tốn 
kém với mỗi thị trường, thì các doanh 
nghiệp nhỏ hơn không thể xuất khẩu 
sản phẩm được. 

Cuối cùng, việc tạo ra khuôn khổ 
thể chế phù hợp, nhằm đảm bảo rằng, 
RCEP tiếp tục vận hành tốt với các 
doanh nghiệp, người tiêu dùng và 
chính phủ trong tương lai là điều 
quan trọng. ASEAN coi hội nhập 
kinh tế là một tiến trình chứ không 
phải một điểm đến. Việc đảm bảo 16 
nước cùng thực hiện một lộ trình rõ 
ràng sau nhiều vòng đàm phán cuối 
cùng sẽ là điều được quan tâm nhất, 
trong khi thời gian không còn nhiều, 
chỉ còn khoảng 3-4 phiên đàm phán 
trước khi Hội nghị Cấp cao diễn ra 
vào tháng 11 năm 2017. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 

EU VÀ ASEAN NHẤT TRÍ KHÔI 
PHỤC ĐÀM PHÁN VỀ HIỆP 
ĐỊNH FTA 

Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) ngày 10/3 tuyên bố hai bên 
sẽ nỗ lực khôi phục kế hoạch đàm 
phán về một Thỏa thuận Thương mại 
Tự do (FTA) giữa hai khối trong bối 
cảnh EU đang tìm cách khai thác sự 
phát triển mạnh mẽ của khu vực này. 

Các quan chức cấp cao của EU và 
ASEAN đã quyết định thiết lập 
khuôn khổ cho việc tái khởi động các 
cuộc đàm phán về vấn đề này. Tuy 
nhiên, đến nay, hai bên chưa đề ra 
khung thời gian cụ thể để tiến hành 
đàm phán. Việc kết nối giữa EU và 
ASEAN, hai thị trường đang phát 
triển là một việc quan trọng và giúp 
xóa bỏ nhiều rào cản thương mại. 
Việc đạt được FTA giữa EU và 
ASEAN là mục tiêu lâu dài mà EU 
đã và đang thảo luận trong nhiều năm 
qua, đồng thời cho biết EU hiện đang 
triển khai những biện pháp nhằm tiến 
tới mục tiêu này. 

Thỏa thuận thương mại với ASEAN 
sẽ kết nối EU với thị trường lớn thứ 7 
trên thế giới này, một thị trường có 
sức tiêu dùng mạnh mẽ và tầng lớp 
trung lưu ngày càng tăng, nhất là ở 
Việt Nam và Philippines. 

Khu vực ASEAN gồm 622 triệu 
dân và nền kinh tế trị giá 2.600 tỷ 
USD phát triển chủ yếu nhờ sức tiêu 
dùng, hoạt động xuất khẩu và chế tạo, 
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là thị trường nhập khẩu hàng hóa 
quan trọng của EU. 

Hồi năm 2007, EU và 10 nước 
thành viên ASEAN đã xúc tiến đàm 
phán về FTA. Tuy nhiên, tiến trình 
này bị hoãn lại vào năm 2009, do EU 
chọn cách tiến hành đàm phán song 
phương với từng nước ASEAN thay 
vì đàm phán với cả khối. 

EU đã đạt được FTA riêng rẽ với 
Singapore và gần đây nhất là với Việt 
Nam nhưng thỏa thuận chưa được 
thực thi. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

NHÌN LẠI LỢI ÍCH TỪ CÁC 
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 
DO VỚI VIỆT NAM 

Từ khi gia nhập WTO vào năm 
2007, Chính phủ Việt Nam xác định 
các Hiệp định thương mại tự do sẽ là 
nền tảng định hướng mới cho sự phát 
triển và cải cách nền kinh tế Việt 
Nam. 

 
Hiện nay, một loạt Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) thế hệ mới 
đang bước vào giai đoạn thực thi 
được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng hội 

nhập mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam. 
Đồng thời, góp phần tạo kết nối và 

hòa nhập, tăng cường khả năng hợp 
tác với những nền kinh tế trọng điểm, 
thúc đẩy kích cầu hoạt động giao 
thương giữa Việt Nam với nền kinh 
tế thế giới. 

Làn sóng chuyển giao công nghệ 
Sau khi tham gia và ký kết các Hiệp 

định thương mại tự do (FTA), làn 
sóng đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam mạnh mẽ hơn trước đây và kim 
ngạch xuất nhập khẩu gia tăng không 
ngừng. Khi các Tập đoàn lớn trên thế 
giới, công ty đa quốc gia... vào Việt 
Nam đã mang theo máy móc, thiết bị, 
công nghệ cao... tạo cơ sở thúc đẩy 
quá trình thay đổi cũng như cải tiến 
hoạt động sản xuất, sản phẩm, dịch 
vụ tại Việt nam. 

Trong bối cảnh hội nhập, môi 
trường kinh doanh được đổi mới tích 
cực, khuyến khích, ưu đãi các dự án 
sử dụng công nghệ cao, thân thiện 
môi trường, ưu tiên dự án phát triển 
công nghiệp hỗ trợ... là tiền đề quan 
trọng để thu hút nguồn vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt 
Nam. Quá trình tự do hóa thương mại 
và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng được hưởng ưu đãi về thuế 
quan, xóa bỏ hàng rào phi thuế quan 
và các chế độ đãi ngộ khác, đã tạo 
điều kiện cho hàng hóa của các doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và Thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng thâm 
nhập vào thị trường thế giới. 
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Hiện nay, các doanh nghiệp Thành 
phố Hồ Chí Minh xuất khẩu chủ yếu 
sang thị trường các nước châu Á 
(chiếm 53,7% kim ngạch xuất khẩu 
trong năm 2016). Ông Trần Vinh 
Nhung, Phó giám đốc Sở Công 
Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho 
biết, hội nhập kinh tế đã mở ra cơ hội 
cho doanh nghiệp Việt Nam xuất 
khẩu hàng hóa vào những thị trường 
lớn trên thế giới như Mỹ, EU... Bên 
cạnh đó, giai đoạn 2011-2015, Thành 
phố Hồ Chí Minh có 79 quốc gia và 
vùng lãnh thổ đầu tư hơn 6.380 dự 
án, tổng vốn đạt 40,86 tỷ USD. 

Hội nhập giúp lĩnh vực khoa học và 
công nghệ Việt Nam từng bước giao 
lưu với nền khoa học và công nghệ 
thế giới, tạo thuận lợi cho sự phát 
triển nhanh cũng như bền vững của 
doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, sự 
tham gia liên doanh, liên kết trong 
hoạt động khoa học và công nghệ với 
các đối tác nước ngoài mang lại cơ 
hội tiếp cận với khoa học và công 
nghệ cao. Đồng thời, từng bước thu 
hẹp khoảng cách về kiến thức, kỹ 
năng nghiên cứu phát triển cũng như 
nâng cao năng lực sáng tạo, áp dụng 
khoa học và công nghệ, góp phần 
không nhỏ vào công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, tiếp cận trình độ quản lý chất 
lượng cao trong nhiều lĩnh vực. 

Đánh giá về lợi ích từ các FTA mà 
Việt Nam tham gia, ông Phạm Xuân 
Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu 
đan Thành phố Hồ Chí Minh cho 

rằng trong 10 năm qua, ngành dệt 
may đã đạt tăng trưởng xuất khẩu 
không ngừng, đạt bình quân hơn 
10%/năm. Bên cạnh đó, thông qua 
việc tăng cường hợp tác, liên kết với 
nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp 
trong nước đã cải tổ được hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy 
ngành dệt may phát triển mạnh. 

Liên kết đào tạo và thương mại 
Làn sóng đầu tư nước ngoài và giá 

trị thương mại không tự tăng khi có 
các FTA, mà các doanh nghiệp và 
Chính phủ Việt Nam phải tích cực cải 
tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh 
mới có thể tận dụng, khai thác những 
cơ hội từ các Hiệp định này. Bên 
cạnh đó, tham gia hội nhập kinh tế 
ngày càng sâu rộng mở ra cơ hội tiếp 
cận những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn 
cho người tiêu dùng, nhưng ngược lại 
đòi hỏi các nhà sản xuất, kinh doanh 
phải cạnh tranh bằng chất lượng. 

Khi các doanh nghiệp đến Việt 
Nam để cân nhắc đầu tư, kinh doanh, 
ông Jonathan Moreno, đại diện Hiệp 
hội Thương mại Mỹ (AmCham) tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay 
vấn đề họ quan tâm là nguồn nhân 
lực có chất lượng và sẵn sàng làm 
việc cho doanh nghiệp nước ngoài. 
Do đó, một phần quan trọng trong 
hoạt động thúc đẩy đầu tư, thương 
mại ở Việt Nam của AmCham là hợp 
tác với các trường đại học và sinh 
viên để hỗ trợ phát triển sợi dây liên 
kết giữa giáo dục và thương mại ở 
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Việt Nam, nhằm phát triển đội ngũ 
nguồn nhân lực sẵn sàng cạnh tranh 
ra thị trường quốc tế. 

Phân tích về năng suất lao động tại 
Việt Nam hiện nay, ông Sebastian 
Eckardt, Chuyên gia Kinh tế Trưởng 
Ngân hàng thế giới, cho hay năng 
suất lao động 4%/năm, tăng chậm 
hơn trong khu vực, thể hiện ở những 
ngành đang thâm dụng lao động. 
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng 
như sản xuất sẽ được đẩy mạnh hơn 
nếu năng suất lao động được cải thiện 
trong thời gian tới, từ đó tạo môi 
trường thuận lợi cho doanh nghiệp 
phát triển năng động hơn như thuế, 
thanh khoản, giải ngân vốn... 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế, đồng thời 
đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền 
kinh tế, ông Sebastian Eckardt cho 
rằng Việt Nam cần đẩy mạnh việc cải 
thiện và tăng năng suất lao động, bởi 
thực tế hiện nay, năng suất lao động 
của Việt Nam đang ở mức rất thấp, 
thấp hơn một số quốc gia trong khu 
vực như Lào, Campuchia... 

Theo các chuyên gia, nguồn nhân 
lực lớn nhất của Việt Nam là con 
người, hàng năm có hơn một triệu 
bạn trẻ gia nhập lực lượng lao động, 
đồng thời Việt Nam đang cam kết 
hướng đến mục tiêu hiện đại hóa, 
công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. 
Trong đó, chú trọng thu hút nguồn 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, góp 
phần cung cấp việc làm và đóng góp 

vào sự phát triển chung của Việt 
Nam. 

Trong hội nhập hiện nay, doanh 
nghiệp phải cạnh tranh sản phẩm 
bằng chất lượng và năng suất lao 
động. Vì vậy, ông Nguyễn Thành 
Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay 
Thành phố xác định áp dụng khoa 
học công nghệ vào việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm là yếu tố sống còn 
hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh 
đang chỉ đạo các sở, ngành chức năng 
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, áp dụng khoa học công nghệ, 
đào tạo nguồn nhân lực... Đồng thời, 
kịp thời tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển không chỉ về 
số lượng mà cả chất lượng, để thời 
gian tới thành phố có đội ngũ doanh 
nhân hùng mạnh, lực lượng lao động 
chất lượng, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế-xã hội Thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước 
nói chung. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thuốc khử trùng thú y 
Ngày 03/2/2017, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định 
về hướng dẫn kiểm tra hiệu quả của 
chất khử trùng thú y. 

Cụ thể, bổ sung phương pháp khử 
trùng bề mặt trong không khí đối với 



Số 37 - 03/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

vi khuẩn, virus, nấm và bổ sung 
phương pháp quản lý chất khử trùng. 
Mục đích của dự thảo này là nhằm 
bảo vệ sức khỏe động vật. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 7 
năm 2016. Các nước thành viên có 60 
ngày kể từ ngày thông báo để tham 
gia góp ý kiến. 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/707 
Xăng dùng cho xe có động cơ 
Ngày 08/2/2017, Trung Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra dự thảo xây dựng Tiêu 
chuẩn quốc gia đối với xăng dùng 
cho xe có động cơ. 

Dự thảo bao gồm định nghĩa, phân 
loại sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp kiểm tra, lấy mẫu, logo, 
bao bì, vận chuyển và lưu trữ an toàn, 
cũng như các yêu cầu về việc thực 
hiện tiêu chuẩn này. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe con 
người, môi trường và ngăn ngừa các 
hành vi lừa đảo, đảm bảo quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 
23/12/2016. Các nước thành viên có 
60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1191 

Nhiên liệu diesel dùng cho xe có 
động cơ 

Ngày 08/2/2017, Trung Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra dự thảo xây dựng Tiêu 
chuẩn quốc gia đối với nhiên liệu 
diesel dùng cho xe có động cơ. 

Dự thảo bao gồm định nghĩa, phân 
loại sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp kiểm tra, lấy mẫu, logo, 
bao bì, vận chuyển và lưu trữ an toàn, 
cũng như các yêu cầu về việc thực 
hiện tiêu chuẩn này. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khỏe con 
người, môi trường và ngăn ngừa các 
hành vi lừa đảo, đảm bảo quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực là ngày 
23/12/2016. Các nước thành viên có 
60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1190 

(Theo VP TBTVN) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 3/2016 

1.  Các thông báo của Kazakhstan 
- Số: G/TBT/N/KAZ/13 
Nội dung: Toa đường sắt 
- Số: G/TBT/N/KAZ/14 
Nội dung: Cơ sở hạ tầng đường sắt 
2. Số: G/TBT/N/OMN/290 
Nước: Oman 
Nội dung: Các sản phẩm có chứa 

amiăng 
3. Số: G/TBT/N/PAN/91 
Nước: Panama 
Nội dung: Máy thông gió, quạt, 
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máy điều hòa không khí (ICS 23.120) 
4. Các thông báo của Qatar 
- Số: G/TBT/N/QAT/464 
Nội dung: ICS: 97.060 
- Số: G/TBT/N/QAT/465 
Nội dung: ICS: 23.140 
5. Số: G/TBT/N/RUS/81 
Nước: Liên Bang Nga 
Nội dung: Chất làm lạnh 
6. Số: G/TBT/N/SGP/33 
Nước: Singapore 
Nội dung: Máy kéo  
7. Số: G/TBT/N/SYC/3 
Nước: Seychelles 
Nội dung: Các sản phẩm nhựa 
8. Số: G/TBT/N/THA/494 
Nước: Thái Lan 
Nội dung: Ống nhựa (ICS 

23.040.20) 
9. Số: G/TBT/N/TPKM/264 
Nước: Đài Loan 
Nội dung: Thuốc lá và các sản 

phẩm thay thế thuốc lá 
10. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1269 
Nội dung: Viễn thông, công nghệ 

thông tin 
- Số: G/TBT/N/USA/1270 
Nội dung: Trichloroethylene (TCE) 
- Số: G/TBT/N/USA/1271 
Nội dung: Methylene chloride và 

N-Methylpyrrolidone 
- Số: G/TBT/N/USA/1272 
Nội dung: Đồ chơi 
- Số: G/TBT/N/USA/1273 
Nội dung: Pháo hoa 

(Phòng TBT) 

 
 
 

NGÀY QUYỀN NGƯỜI TIÊU 
DÙNG VIỆT NAM 15/3 

“Hàng hóa an toàn cho người tiêu 
dùng” là thông điệp của chương 
trình Ngày Quyền Người tiêu dùng 
Việt Nam (15/3) do Bộ Công Thương 
phát động, tại nhiều địa phương đã 
diễn ra các hoạt động ý nghĩa nhằm 
giúp doanh nghiệp (DN) kết nối, bảo 
vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu 
dùng. nâng cao vai trò của doanh 
nghiệp, thể hiện cam kết bảo vệ 
quyền người tiêu dùng. 

Chương trình hướng tới việc 
khuyến khích các doanh nghiệp sản 
xuất hỗ trợ sửa chữa, bảo trì miễn phí 
các sản phẩm hết hạn bảo hành…; 
các doanh nghiệp phân phối đưa các 
chương trình chăm sóc khách hàng, 
tăng thời gian bảo hành, tặng quà, 
giảm giá… cho người tiêu dùng. 
Đồng thời, giúp người tiêu dùng phản 
ánh ý kiến để các doanh nghiệp hoàn 
thiện quy trình sản xuất, đảm bảo 
chất lượng sản phẩm cũng như có thể 
lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng được Quốc hội thông qua năm 
2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/7/2011. Sau hơn 5 năm thực thi, 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng đã có những kết quả tích cực. 
Tuy nhiên, hệ thống cơ quan quản lý 
nhà nước chưa hoàn thiện, công tác 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 



Số 37 - 03/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

giải quyết tranh chấp giữa người tiêu 
dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh 
chưa hiệu quả. Đặc biệt, nguồn lực 
hỗ trợ cho công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng còn nhiều hạn chế. 
Đây chính là những rào cản trong 
việc thực hiện quyền lợi người tiêu 
dùng tốt hơn. 

Cùng với Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, Thủ tướng Chính 
phủ đã quyết định ngày 15/3 trở 
thành Ngày Quyền người tiêu dùng 
Việt Nam. Được biết, hướng tới ngày 
15/3 năm nay, Cục Quản lý cạnh 
tranh đang tích cực triển khai nhiều 
kế hoạch, chương trình cụ thể như: 
hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu 
dùng Việt Nam 15/3/2017 với chủ đề 
“Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; 
tiến hành các hoạt động tăng cường 
năng lực thực thi của các Bộ, các Sở, 
các Hội; đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trên toàn quốc. 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý 
thức tôn trọng và chấp hành Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo 
định hướng và phát huy ý thức tôn 
trọng quyền người tiêu dùng của 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
thương mại; xây dựng văn hóa tiêu 
dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo 
vệ bản thân của người tiêu dùng khi 
tham gia giao dịch, mua bán hàng 
hóa, nâng cao trách nhiệm của các cơ 
quan quản lý nhà nước và tổ chức xã 

hội liên quan trong lĩnh vực bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

(TH) 
 
SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN ISO 
31000: HƯỚNG TỚI SỰ SÚC 
TÍCH VÀ RÕ RÀNG 

ISO 31000:2009 về quản lý rủi ro 
hướng tới các đối tượng sử dụng là 
những người tạo dựng và bảo vệ các 
giá trị trong một tổ chức thông qua 
quản lý rủi ro, đưa ra các quyết định, 
đề ra và đạt lấy các mục tiêu và cải 
thiện hiệu quả làm việc. Việc soát xét 
mới đây của tiêu chuẩn hướng tới 
đơn giản hóa hoạt động quản lý rủi 
ro.  

 
Công tác soát xét tiêu chuẩn ISO 

31000:2009 về Quản lý rủi ro - 
Nguyên tắc và chỉ dẫn đã tiến thêm 
một bước xa hơn tới khâu dự thảo 
Tiêu chuẩn Quốc tế. Bản dự thảo 
Tiêu chuẩn hiện đã sẵn sàng để góp ý 
công khai. Điều này có nghĩa là gì? 
Kể từ khâu Dự thảo của Ủy ban 
(tháng 03/2015), quy trình soát xét 
tiêu chuẩn đã có nét gì mới? 

Công tác soát xét được tiến hành 
với mục tiêu làm rõ và đơn giản hóa 
mọi thứ. Theo đó, sự cần thiết của 
quản lý rủi ro được diễn đạt bằng một 
ngôn ngữ đơn giản, theo một cách 
nhất quán và dễ hiểu với người sử 
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dụng. 
Tiêu chuẩn đưa ra các chỉ dẫn về lợi 

ích và giá trị của việc quản lý rủi ro 
một cách hiệu quả, từ đó giúp các tổ 
chức hiểu rõ hơn và có thể giải quyết 
được những bất trắc gặp phải trong 
quá trình đạt lấy mục tiêu đề ra. 

Nhiệm vụ quan trọng là cân bằng 
giữa việc đưa ra những chỉ dẫn đủ chi 
tiết và viết nguyên một cuốn sách 
giáo khoa. Với yêu cầu đó, phần nội 
dung tiêu chuẩn đã được thu lại trong 
các khải niệm cơ bản để tăng cường 
tính ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán và 
dễ đọc của tài liệu trong khi vẫn đảm 
bảo khả năng áp dụng rộng rãi. 

Điều này không đồng nghĩa với 
việc lược bỏ đi một số ý nghĩa đặc 
thù hoặc biệt ngữ chuyên ngành. 
Ngược lại, một khía cạnh quan trọng 
của việc soát xét là hướng tới cung 
cấp các thông tin chi tiết và chính xác 
hơn. 

Để giảm bớt tính phức tạp của ISO 
31000, các thuật ngữ được đề cập đến 
trong tiêu chuẩn được giới hạn lại 
trong những khái niệm thiết yếu nhất; 
một số thuật ngữ khác được đưa sang 
Chỉ dẫn ISO 73 về Quản lý rủi ro - 
Từ vựng. Chỉ dẫn ISO 73 này cung 
cấp các thuật ngữ về quản lý rủi ro và 
được sử dụng cùng với ISO 31000. 

Tiêu chuẩn cung cấp cơ sở tạo dựng 
sự tin cậy giữa các chuyên gia và 
những người sử dụng trực tiếp, mỗi 
đối tượng đều phải đối mặt với những 
khó khăn khác nhau liên quan đến rủi 

ro nhưng cần hiểu và trao đổi với các 
bên liên quan khác. Do vậy, điều 
khoản quy định về xây dựng một 
khung làm việc về quản lý rủi ro, có 
chứa các chỉ dẫn liên quan áp dụng 
cho từng đối tượng sử dụng, đã được 
bổ sung thêm các khái niệm và ví dụ 
đặc trưng cho các quốc gia và nền 
nông nghiệp. 

Jasson Brown - Chủ tịch ban kỹ 
thuật ISO/TC 262 về Quản lý rủi ro, 
đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng 
Tiêu chuẩn ISO 31000, cho biết: 
“Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi 
đến những người đọc bản dự thảo này 
đó là cẩn thận đánh giá xem bản dự 
thảo này có khả năng cung cấp các 
chỉ dẫn cần thiết trong khi vẫn đảm 
bảo tính liên quan đối với tất cả các 
tổ chức ở các quốc gia hay không? 
Rất cần lưu ý rằng đây không phải 
một bản dự thảo Tiêu chuẩn Hoa kỳ 
hay Tiêu chuẩn Châu Âu, không phải 
tiêu chuẩn dịch vụ tài chính hay dịch 
vụ công mà là một Tiêu chuẩn Quốc 
tế chung.” 

Rất nhiều ngôn ngữ phức tạp đã bị 
loại bỏ, do vậy nội dung Tiêu chuẩn 
sẽ gọn gàng và dễ hiểu hơn. Bản dự 
thảo mới có phần ngắn hơn, tuy nhiên 
nó cũng rõ ràng, nhất quán và dễ đọc 
hơn. Nó cũng bao gồm một số cải 
tiến quan trọng như tầm quan trọng 
của yếu tố con người và văn hóa đối 
với việc đạt được các mục tiêu của tổ 
chức và nhấn mạnh vào sự cần thiết 
gắn liền hoạt động quản lý rủi ro vào 
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quy trình đưa ra quyết định. Vì vậy 
mới nói, thông điệp tổng thể của ISO 
31000 vẫn không có gì thay đổi - tích 
hợp công tác quản lý rủi ro vào một 
hệ thống quản lý chiến lược và hoạt 
động. 

Bước tiếp theo của quy trình đó là 
hoàn thành công tác soát xét để tiến 
tới khâu Dự thảo cuối cùng (FDIS). 
Phiên bản mới của ISO 31000 dự 
kiến ban hành vào cuối năm 2017 
hoặc đầu năm 2018. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ MỚI, 
NHÀ NƯỚC VÀ DOANH 
NGHIỆP CÙNG LỢI 

Tổng cục Đường bộ VN đang đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ, vật liệu 
mới để giảm chi phí đầu tư, nâng cao 
chất lượng bảo trì đường bộ theo yêu 
cầu của Bộ GTVT. 

 
Tổng cục Đường bộ đang tiếp tục 

thử nghiệm những công nghệ mới 
trong việc duy tu, bảo trì cầu, đường 
nhằm giảm chi phí nhưng vẫn đảm 
bảo chất lượng 

Từ bị động sang chủ động 
Theo ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng 

Vụ KHCN - MT - HTQT (Tổng cục 
Đường bộ VN), để tăng cường áp 
dụng KHCN vào công tác bảo trì 
đường bộ, thời gian tới, Tổng cục 
Đường bộ VN sẽ chuyển từ thế bị 
động sang chủ động. “Nếu trước đây, 
các đơn vị đưa công nghệ, vật liệu 
nào thì mình biết công nghệ, vật liệu 
đấy còn khi chủ động, phải nghiên 
cứu loại công nghệ nào phù hợp rồi 
đưa ra “đầu bài”, kêu gọi các nhà 
cung cấp công nghệ, thậm chí còn 
phải chủ động tìm kiếm công nghệ, 
vật liệu mới phù hợp”, điều này sẽ 
tránh tình trạng cái cần lại không có, 
nhưng cái có lại không cần. 

"Áp dụng công nghệ mới chắc 
chắn sẽ giúp tăng khả năng cơ giới 
hóa, tăng cường chất lượng, hạn chế 
tác động môi trường. Vì vậy cần có 
các cơ chế chính sách để khuyến 
khích các đơn vị đầu tư thiết bị, tăng 
cường nhân lực, áp dụng công nghệ, 
vật liệu nhiều hơn nữa để mang lại 
cả lợi ích cho doanh nghiệp và Nhà 
nước”. 

Tổng cục Đường bộ VN cũng đề 
xuất cơ chế khuyến khích thử 
nghiệm, áp dụng công nghệ mới. Như 
công nghệ cào bóc tái chế nguội đã 
được áp dụng trong thời gian qua. Để 
có công nghệ này, các doanh nghiệp 
phải đầu tư một dàn máy cả trăm tỷ 
đồng. Thế nhưng nếu các doanh 
nghiệp đầu tư mà không có việc làm 
sẽ rất khó khăn. Vì thế theo ông 
Toàn, việc chưa có cơ chế khoán đã 
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hạn chế việc khuyến khích áp dụng 
KHCN. 

(Theo baogiaothong.vn) 
 

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH 
THỦY ĐIỆN 

Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương 
đang gấp rút triển khai Quyết định số 
396 về kế hoạch hành động trong lĩnh 
vực thủy điện. Trong đó tập trung 
nhấn mạnh các giải pháp đồng bộ 
nhằm nâng cao chất lượng các công 
trình thủy điện, đồng thời phát hiện, 
khắc phục những tồn tại hạn chế 
trong công tác quản lý quy hoạch, 
đầu tư xây dựng, vận hành và khai 
thác các công trình, dự án... 

Sau khi kế hoạch hành động trong 
lĩnh vực thủy điện được Bộ Công 
Thương ban hành và có hiệu lực từ 
ngày 10/2/2017, các đơn vị thuộc 
ngành Công Thương đã tiến hành họp 
bàn, phối hợp với các địa phương, 
chủ dự án, hồ chứa để xây dựng 
phương án triển khai chi tiết. 

Trong đó, Cục Điều tiết điện lực đã 
có văn bản gửi các địa phương trên 
cả nước, các chủ dự án, hồ chứa để 
yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá 
tổng thể các văn bản quy phạm pháp 
luật, Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn 
kỹ thuật liên quan đến công tác quản 
lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, 
chất lượng công trình, vận hành, khai 
thác, an toàn đập thủy điện. Từ đó, 
kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền 

xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, 
đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành 
và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trên cơ 
sở đó, sẽ tiến hành lập tổ biên tập để 
tiến hành chỉnh sửa một số quy định 
hiện hành, nhằm đáp ứng yêu cầu 
thực tế hiện nay. 

Được giao là đơn vị đầu mối, theo 
dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có 
liên quan, Tổng cục Năng lượng 
trước đó cũng chủ động có văn bản 
yêu cầu các địa phương, Tập đoàn 
Điện lực VN (EVN), các chủ hồ 
chứa, dự án tiến hành rà soát, đánh 
giá tình hình thực hiện công tác quản 
lý chất lượng các dự án/công trình 
thủy điện từ giai đoạn quy hoạch đến 
khi nghiệm thu đưa vào vận hành 
khai thác của các cơ quan, đơn vị liên 
quan (cơ quan quản lý nhà nước, chủ 
đầu tư dự án, các nhà thầu tham gia 
thực hiện dự án...). Đồng thời đánh 
giá tình hình bố trí nhân lực; việc 
chấp hành các quy định liên quan của 
Chủ đầu tư các dự án thủy điện; đánh 
giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc 
và đề xuất các giải pháp nhằm đảm 
bảo quản lý chặt chẽ chất lượng công 
trình thủy điện. Từ đó, chủ động giải 
quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết nhằm đảm bảo vận 
hành khai thác các công trình thủy 
điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã 
hội, đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, 
phù hợp với điều kiện khí tượng, thủy 
văn, địa hình, hiện trạng hành lang 
thoát lũ, bố trí dân cư, hạ tầng kỹ 
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thuật... vùng hạ du đập. 
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi 

trường Công nghiệp cho biết, đơn vị 
này đã phối hợp với Tổng cục Năng 
lượng kết nối với các địa phương, 
đơn vị để tổ chức các lớp tập huấn về 
quản lý, an toàn các hồ chứa thủy 
điện. Tổ công tác của Cục cũng đã 
làm việc với một số địa phương để 
phổ biến các nội dung liên quan đến 
công tác quản lý, vận hành an toàn 
đập và công tác phòng chống bão lũ 
của công trình thủy điện. Đồng thời 
phối hợp với các địa phương thực 
hiện những biện pháp khả thi đảm 
bảo tuân thủ quy định pháp luật về an 
toàn đập, đặc biệt là các công trình 
thủy điện khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên. 

Phía EVN cũng cho biết các 
phương án cụ thể đã được tập đoàn 
xây dựng và đang gấp rút thực hiện. 
Thời gian qua, EVN đã vận hành và 
quản lý các hồ chứa thủy điện đáp 
ứng yêu cầu và hiệu quả. Việc phối 
hợp với các địa phương, chủ đập 
cũng mang lại hiệu quả tích cực. Tuy 
vậy vẫn còn một số tồn tại cần tiếp 
tục khắc phục triệt để trong thời gian 
tới. 

Trong Quyết định số 396 về kế 
hoạch hành động, Bộ Công Thương 
cũng nhấn mạnh việc thực hiện đồng 
bộ các giải pháp nhằm phát hiện, 
khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn 
chế, yếu kém, giải quyết các khó 
khăn, vướng mắc trong công tác quản 

lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận 
hành, khai thác các dự án/công trình 
thủy điện. Trong đó, Bộ Công 
Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ 
và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ 
động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để 
thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ 
được giao hoặc các nhiệm vụ có liên 
quan. 

Bộ Công Thương cũng yêu cầu 
Tổng cục Năng lượng, các Cục, Vụ 
thuộc Bộ Công Thương, Ủy ban nhân 
dân (UBND) và Sở Công Thương các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, các Chủ đập thủy điện và các 
cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tổ 
chức, phối hợp thực hiện để hoàn 
thành các nhiệm vụ được giao; báo 
cáo kết quả thực hiện về Bộ Công 
Thương. Đồng thời, Bộ Công 
Thương cũng giao Tổng cục Năng 
lượng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc 
các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 
hiện, tổng hợp, lập báo cáo trình Bộ 
trưởng Bộ Công Thương để báo cáo 
các cơ quan có thẩm quyền liên quan 
về kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

(Theo moit.gov.vn) 
 

XU HƯỚNG: THIẾT KẾ BAO 
GÓI CHO PHÉP THAY THẾ LÕI 

Thiết kế bao gói cho phép thay thế 
lõi là một xu hướng của ngành mỹ 
phẩm. Mặc dù giải pháp bao gói này 
đã xuất hiện trên thị trường được một 
vài năm nhưng có vẻ đến bây giờ nó 
mới thực sự được phổ biến. 
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Xu hướng này đã được các hãng mỹ 
phẩm cao cấp như MAC, Guerlain và 
Serge Lutens cập nhật từ những năm 
2013 khi họ đưa ra những sản phẩm 
có kèm theo lõi thay thế. Giải pháp 
này có thể nói đã mang lại cuộc sống 
thứ hai cho các hộp phần, thỏi son, 
phấn mắt, chì kẻ mắt chất lượng cao 
sau khi đã dùng hết. Chỉ với một thao 
tác đơn giản, từ bao bì đã trở thành 
một tác phẩm nghệ thuật và thậm chí 
còn thân thiện với môi trường. Điều 
này giúp tiết kiệm tiền bạc và cùng 
lúc giúp bảo vệ môi trường - tất cả 
các bên có liên quan đều có thể 
hưởng lợi. 

Bền vững và thời trang 
Người tiêu dùng đang ngày càng đề 

cao tính bền vững của sản phẩm hàng 
hóa và bao gói, thực tế hiện tại cho 
thấy bao gói cho phép thay thế lõi 
đang là một giải pháp lý tưởng. 

 
Nhiều phân khúc đã áp dụng cải 

tiến này bao gồm cả chất khử mùi và 
mỹ phẩm có màu. Ví dụ, công ty 
Switch Fresh đã đưa ra thiết kế lọ 
khử mùi cho phép thay thế lõi và sử 
dụng lại. Theo TreeHugger, cải tiến 
này sẽ giúp giảm lượng sử dụng chất 
dẻo đến 96%, đơn cử như trung bình 
một người Mỹ, trong suốt cuộc đời, 

sẽ dùng hết 800 lọ khử mùi. Đó thực 
sự là một con số khá ấn tượng. 

Hấp dẫn người tiêu dùng 
Các nhãn hàng thường đưa ra giá 

bán của các lõi thay thế thấp hơn so 
với sản phẩm gốc và bao gói đi kèm. 
Đây là một lựa chọn tiết kiệm đối với 
người tiêu dùng khi cân nhắc đến yếu 
tố chi phí. 

Giải pháp về bao gói cho phép thay 
thế lõi đặc biệt thu hút sự chú ý của 
những người tiêu dùng trẻ tuổi. 
Những đối tượng này thường quan 
tâm đến tính đạo đức/bền vững của 
sản phẩm và nhãn hàng và đồng thời 
cũng tìm kiếm những giải pháp làm 
đẹp thân thiện với túi tiền. 

Theo khảo sát trên 4000 đối tượng 
mới đây của nhóm tư vấn Boston về 
thói quen tiêu dùng, một nửa trong số 
đó tin rằng thương hiệu họ chọn lựa 
nói lên phần nào đó về con người họ 
và vì thế người ta thường có xu 
hướng chọn những thương hiệu mang 
tính đạo đức (ví dụ: thân thiện với 
môi trường, không thử nghiệm trên 
động vật….) 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
ÁP DỤNG CÔNG CỤ CẢI TIẾN 
NĂNG SUẤT: DOANH NGHIỆP 
“HƯỞNG LỢI KÉP” 

Việc áp dụng thành công các công 
cụ cải tiến năng suất sẽ tác động tích 
cực đến mọi thành phần kinh tế trong 
xã hội. Vậy đối với doanh nghiệp 
(DN), các công cụ cải tiến tác động 
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như thế nào? 
Bất cứ một DN nào cũng mong 

muốn tồn tại và phát triển lâu dài. Để 
đạt được mục tiêu ấy, DN phải làm 
ăn có hiệu quả, tạo ra được những sản 
phẩm đảm bảo chất lượng đáp ứng 
nhu cầu người tiêu dùng, giá cả cạnh 
tranh, cung cách dịch vụ tốt. Khi áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng, 
công cụ cải tiến nâng cao năng suất 
giúp DN đạt được mục tiêu như nói 
trên. Tuy nhiên, áp dụng công cụ cải 
tiến năng suất đòi hỏi lãnh đạo DN 
phải có tầm nhận thức, cam kết, linh 
hoạt chọn lựa và vận dụng công cụ 
quản lý phù hợp với đặc điểm của 
DN mình. 

 
Nhiều DN nâng cao năng suất từ 15-30% 

nhờ áp dụng các công cụ cải tiến 
Cũ người, mới DN Việt 
Trên thực tế, tại Việt Nam việc áp 

dụng các công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng vẫn còn khá mới mẻ, nhất 
là đối với các DN nhỏ và vừa. Trong 
khi việc áp dụng thành công các công 
cụ cải tiến năng suất sẽ tác động đến 
mọi thành phần kinh tế trong xã hội 
như DN sẽ tiết kiệm chi phí, gia tăng 
lợi nhuận, người tiêu dùng được sử 

dụng những sản phẩm có chất lượng 
tốt với chi phí hợp lý, người lao động 
gia tăng thu nhập, Chính phủ tăng 
nguồn thu từ thuế. 

Các công cụ cải tiến năng suất như: 
5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, TPM, 
KPI, MFCA, BSC… là những giải 
pháp giúp DN cải tiến quy trình sản 
xuất, loại bỏ những khuyết điểm, 
giảm lãng phí không đáng có nhằm 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 
nâng cao vị thế và uy tín của DN trên 
thị trường. 

Mỗi công cụ cải tiến năng suất đều 
đem đến cho DN những lợi ích riêng. 
Ví dụ, việc áp dụng công cụ cải tiến 
năng suất như: Hạch toán chi phí 
dòng nguyên liệu (MFCA) giúp DN 
hình thành được phương pháp và 
cách thức kiểm soát chi phí đối với 
các nguyên vật liệu tham gia quá 
trình sản xuất và giảm lãng phí. 

Việc áp dụng hệ thống bảng điểm 
cân bằng (BSC) hỗ trợ các DN kiểm 
soát tốt mục tiêu chiến lược và quá 
trình hoạt động thông qua hệ thống 
đo lường và đánh giá hiệu quả công 
việc (KPIs), từ đó, giúp các DN nâng 
cao được chất lượng sản phẩm, giảm 
thiểu các chi phí và nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên thị trường trong 
và ngoài nước. 

Việc áp dụng bảo trì năng suất tổng 
thể (TPM) giúp DN tối ưu hoá hiệu 
suất hoạt động, loại bỏ sự cố, sai sót 
của máy móc thiết bị thông qua việc 
tự bảo dưỡng máy móc trong quá 
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trình sản xuất hàng ngày. Điều này sẽ 
giúp DN hợp lý hoá chi phí sản xuất, 
cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh 
trên thị trường. 

DN Việt Nam đang bị “vướng” và 
có nhiều yếu kém, gây cản trở để 
năng suất tăng cao và năng suất lao 
động thấp. Lấy ví dụ cụ thể, trong 
nghề mộc, có thể áp dụng máy móc 
trong các khâu, công đoạn cưa, bào, 
đục mộng,…Chỉ cần giữ công nghệ 
truyền thống về chạm khắc và thiết 
kế mẫu mã. Nếu quy trình công nghệ 
là truyền thống thì vẫn có thể xem xét 
để áp dụng máy móc, đổi mới quy 
trình ở một số công đoạn. 

Công tác tổ chức bộ máy cần xem 
xét giảm thiếu tất cả các lao động dôi 
dư, những công đoạn thừa và khuyến 
khích các lao động theo hướng 
chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực 
sản xuất trực tiếp, đồng thời tăng sự 
kiêm nhiễm ở một số bộ phận quản lý 
gián tiếp. Coi trọng đào tạo tay nghề, 
đạo đức nghề nghiệp và xây dựng 
văn hóa kinh doanh phù hợp trong 
doanh nghiệp. Xây dựng các chính 
sách khuyến khích những người tài, 
năng động, phát huy sáng kiến, dám 
nghĩ, dám làm và biết hoạt động 
nhóm. Đồng thời, cập nhật và so sánh 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và 
mức độ năng suất tiên tiến nhất trên 
thị trường. 

Các doanh nghiệp Việt Nam thua 
kém doanh nghiệp khu vực trong hầu 

hết các tiêu chí trên. Cần khẳng định 
rằng, năng suất lao động và trình độ 
cá nhân của lao động Việt Nam sẽ 
không hề thua kém với bất kỳ lao 
động của bất kỳ các nước nào trên thế 
giới, nếu trong cùng một điều kiện 
môi trường lao động, trình độ trang 
thiết bị, sản phẩm và lĩnh vực cùng 
các nguyên tắc tổ chức sản xuất kinh 
doanh. 

(Theo enternews.vn) 
 

QUY ĐỊNH VỀ CÁC NHÓM 
PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHẢI 
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
công văn 04/2017/QD-TTg quy định 
danh mục phương tiện, thiết bị phải 
dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu 
suất năng lượng tối thiểu và lộ trình 
thực hiện. 

Trong đó 4 nhóm phương tiện, thiết 
bị phải dán nhãn năng lượng và áp 
dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu 
bao gồm nhóm thiết bị gia dụng gồm: 
Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn 
huỳnh quang compact, chấn lưu điện 
từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, 
máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy 
giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm 
điện, quạt điện, máy thu hình, đèn 
LED, bình đun nước nóng có dự trữ; 
Nhóm thiết bị văn phòng và thương 
mại gồm: Máy photocopy, màn hình 
máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương 
mại, máy tính xách tay; Nhóm thiết 
bị công nghiệp gồm: Máy biến áp 
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phân phối, động cơ điện; Nhóm 
phương tiện giao thông vận tải gồm: 
Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe 
mô tô, xe gắn máy 

Quyết định quy định cụ thể về lộ 
trình thực hiện dán nhãn năng lượng, 
theo đó, đối với nhóm thiết bị gia 
dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực 
hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 
đối với các thiết bị gia dụng và nhóm 
thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh 
quang ống thẳng, đèn huỳnh quang 
compact, chấn lưu điện từ, máy điều 
hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, 
tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy 
giặt lồng đứng, máy thu hình, máy 
biến áp phân phối ba pha, động cơ 
điện. Thực hiện dán nhãn năng lượng 
tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019 
và bắt buộc từ ngày 1/1/2020 đối với 
sản phẩm đèn LED, bình đun nước 
nóng có dự trữ. 

Đối với nhóm thiết bị văn phòng và 
thương mại: Thực hiện dán nhãn 
năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ 
lạnh thương mại. Thực hiện dán nhãn 
năng lượng tự nguyện đối với máy 
photocopy, màn hình máy tính, máy 
in. Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 
nguyện đến hết ngày 31/12/2019 và 
bắt buộc từ ngày 1/1/2020 đối với 
máy tính xách tay. 

Đối với nhóm phương tiện giao 
thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và 
nhập khẩu mới): Thực hiện dán nhãn 
năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô 

con loại 7 chỗ trở xuống. Thực hiện 
dán nhãn năng lượng tự nguyện đối 
với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 
chỗ đến hết ngày 31/12/2017; đối với 
xe mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 
31/12/2019. Từ ngày 1/1/2018 thực 
hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 
đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 
9 chỗ và đối với xe mô tô, xe gắn 
máy từ ngày 1/1/2020. Nhà nước 
khuyến khích thực hiện việc dán nhãn 
năng lượng tự nguyện đối với 
phương tiện, thiết bị không thuộc quy 
định trên.  

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 
25/4/2017 và thay thế quyết định số 
51/2011/QD-TTg. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
 

 
 

TIÊU CHUẨN MỚI VỀ HỆ 
THỐNG QUẢN LÝ QUAN HỆ 
HỢP TÁC KINH DOANH 

Hợp tác với các đối tượng, tổ chức 
khác có thể là một công cụ hữu hiệu 
để đạt được các thành tựu lớn lao 
trong công việc. Mới đây ISO đã cho 
ban hành một tiêu chuẩn nhằm giúp 
các doanh nghiệp thực hiện được 
điều này. 

Trong kinh doanh, cũng như trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào khác, hợp tác 
mang lại những lợi ích đáng kể và 
không thể phủ nhận: nhiều hơn nữa 
các sáng kiến cải tiến, giảm chi phí 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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thông qua tính hiệu quả và sự chia sẻ 
tài nguyên và sự tiếp cận với các dịch 
vụ mới. Đó là nếu như mọi thứ diễn 
ra tốt đẹp. Quan hệ đối tác và các dự 
án hợp tác chỉ hiệu quả khi mối quan 
hệ có tiến triển. 

ISO 44001 về “Hệ thống quản lý 
quan hệ hợp tác kinh doanh - Yêu cầu 
và khung làm việc” hướng tới hỗ trợ 
các công ty trong công tác thiết lập 
và cải thiện quan hệ hợp tác cả trong 
nội bộ tổ chức lẫn giữa các tổ chức 
với nhau. 

Tiêu chuẩn mới cung cấp các thành 
phần tổng thể của một hệ thống quản 
lý các quan hệ kinh doanh cũng như 
các yêu cầu của quá trình vận hành. 
Nó theo một cấu trúc tổng thể tương 
tự như các tiêu chuẩn ISO về hệ 
thống quản lý khác (được biết đến 
như cấu trúc cấp cao), do vậy tạo 
điều kiện dễ dàng cho các đơn vị sử 
dụng nhiều hệ thống quản lý khác 
nhau, và có vòng đời gồm tám thời 
kỳ nhằm đảm bảo cho mối quan hệ 
bền vững, bao gồm nhận thức về hoạt 
động, kiến tạo giá trị, kiến thức, đánh 
giá nội bộ, chọn lựa đối tác, làm việc 
cùng nhau, ở lại với nhau và chiến 
lược thoát ra. 

Tiêu chuẩn do Ban dự án ISO/PC 
286 của ISO về Quản lý quan hệ hợp 
tác kinh doanh - Khung làm việc chịu 
trách nhiệm xây dựng. 

Thư ký ban ISO/PC 286 Mick 
Maghar cho biết tiêu chuẩn này áp 
dụng cho các tổ chức tư nhân cũng 

như công cộng ở mọi quy mô. 
“ISO 44001 có thể được sử dụng ở 

nhiều cấp độ khác nhau, từ một dự án 
đơn lẻ hay quan hệ đối tác 1-1 đến 
liên minh các đối tác trên toàn tổ 
chức. Nó sẽ giúp cho các công ty làm 
việc cùng nhau tốt hơn, tối đa hóa lợi 
ích của mối quan hệ giữa các bên liên 
quan và hỗ trợ cho sự bền vững.” 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

THÔNG TƯ BAN HÀNH SỬA 
ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ AN TOÀN THIẾT BỊ 
ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ 

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Thông tư số 
21/2016/TT-BKHCN Ban hành sửa 
đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An 
toàn thiết bị điện và điện tử. Thông tư 
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/02/2017 và kể từ ngày 
01/08/2018, các sản phẩm dây và cáp 
điện sản xuất, nhập khẩu và lưu 
thông trên thị trường phải áp dụng 
các quy định của Sửa đổi 1:2016 
QCVN 4:2009/BKHCN.  

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất, 
nhập khẩu dây và cáp điện phải công 
bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm 
dây và cáp điện. Tiêu chuẩn công bố 
phải là tiêu chuẩn quốc gia của Việt 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Nam (TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc 
gia của các nước, tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực. 

Về việc ghi nhãn trên dây và cáp 
điện phải đáp ứng tối thiểu các yêu 
cầu sau: phải nêu xuất xứ và dấu hiệu 
nhận biết dây và cáp điện; nội dung 
ghi nhãn phải không tẩy xoá, rõ ràng 
và dễ phân biệt; khoảng cách giữa 
các điểm bắt đầu của lần ghi nhãn 
này đến điểm bắt đầu của lần ghi 
nhãn tiếp theo phải theo quy định của 
tiêu chuẩn công bố. 

Về việc lưu thông trên thị trường: 
Thiết bị điện và điện tử sản xuất 
trong nước, nhập khẩu, không bao 
gồm dây và cáp điện có điện áp dưới 
50V và trên 1000V, phải được chứng 
nhận phù hợp với các yêu cầu về an 
toàn liên quan tại Mục 2 của Quy 
chuẩn này, gắn dấu hợp quy (CR) và 
thực hiện các biện pháp quản lý theo 
các quy định hiện hành trước khi đưa 
ra lưu thông trên thị trường. 

Việc thừa nhận kết quả đánh giá 
chứng nhận của tổ chức đánh giá sự 
phù hợp nước ngoài được thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 
27/2007/BKHCN ngày 31/10/2007 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực 
hiện các hiệp định và thoả thuận thừa 
nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự 
phù hợp. 

Việc chỉ định tổ chức đánh giá sự 
phù hợp nước ngoài thực hiện đánh 
giá sự phù hợp đối với thiết bị điện 

và điện tử được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 26/2013/TT-
BKHCN ngày 15/11/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục 
chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 
nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù 
hợp của sản phẩm, hàng hoá theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành. 

Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện 
và điện tử sau khi được chứng nhận 
hợp quy phải đăng ký bản công bố 
hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng nơi doanh nghiệp 
đăng ký kinh doanh theo quy định tại 
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012. 

Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị 
điện và điện tử phải thực hiện chứng 
nhận hợp quy theo quy định và thực 
hiện đăng ký kiểm tra chất lượng tại 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng theo quy định tại Thông tư số 
27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 
12 năm 2012. 

Doanh nghiệp sản xuất và nhập 
khẩu dây và cáp điện phải lưu giữ 
bản tiêu chuẩn chất lượng của dây và 
cáp điện được sử dụng để công bố và 
phải cung cấp cho cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền khi có yêu 
cầu. Ngôn ngữ của Bản tiêu chuẩn là 
tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu bằng 
tiếng Anh thì phải có bản dịch tiếng 
Việt chính thức kèm theo. Doanh 
nghiệp phải chịu trách nhiệm về bản 



Số 37 - 03/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 20 
 

dịch tiếng Việt này. 
Đề cập về vấn đề an toàn trong quy 

định mới của sản phẩm dây và cáp 
điện, đại diện Vụ Tiêu chuẩn (Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng) cho biết, doanh nghiệp sản 
xuất, nhập khẩu dây và cáp điện phải 
công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản 
phẩm dây và cáp điện và tiêu chuẩn 
công bố tối thiểu phải có 5 chỉ tiêu cơ 
bản: Điện trở một chiều của ruột dẫn, 
chiều dày vỏ bọc và chiều dày cách 
điện, điện trở cách điện, độ bền điện 
áp, thử kéo trước và sau lão hóa của 
cách điện và vỏ bọc. 

(Theo vietq.vn) 
 

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 
YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ 
AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH 
ban hành Thông tư 53/2016/TT-
BLĐTBXH về Danh mục máy, thiết 
bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.  

Theo Thông tư 53/2016/T-
BLĐTBXH có 80 máy, thiết bị, vật 
tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động. Trong đó có 
46 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động, 
gồm: Nồi hơi các loại; nồi gia nhiệt 
dầu; bồn, thùng để chứa, chuyên chở 
khí hóa lỏng; thang máy các loại; sàn 
biểu diễn di động và 34 máy, thiết bị 
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động đặc thù quân sự: Các 

loại thuốc nổ, mạng đường ống dẫn 
Nitơ; xe nâng bom, đạn, thiết bị nhồi 
nén thuốc nổ, cần trục, xe cẩu ghế 
dù.... 

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà 
nước mà Danh mục trên có thể được 
sửa đổi, bổ sung. 

Thông tư 53/2016/T-BLĐTBXH có 
hiệu lực từ ngày 12/02/2017, thay thế 
Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

THÔNG TƯ SỐ 03/2017/TT-
BNNPTNT BAN HÀNH QCKT 
QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU ĐẢM 
BẢO ATTP TRONG SẢN XUẤT 
KINH DOANH THỦY SẢN  

Ngày 13/02/2017, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã ban hành 
Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh 
doanh thuỷ sản nhỏ lẻ và cơ sở sản 
xuất dầu cá, mỡ cá. 

- Theo Thông tư số 03/2017, các cơ 
sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ 
lẻ phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật và quản lý theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN 02 – 23: 
2017/BNNPTNT như sau: 

+ Địa điểm: Cơ sở sản xuất kinh 
doanh thủy sản nhỏ lẻ phải tách biệt 
khu vực ô nhiễm môi trường, các khu 
tập trung, xử lý chất thải sinh hoạt, 
công nghiệp và bệnh viện. 
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+ Thiết kế, kết cấu nhà xưởng: 
QCVN 02 – 23: 2017/BNNPTNT tại 
Thông tư 03/2017 quy định mái hoặc 
trần nhà không bị dột; khu chứa phế 
thải tách biệt; có khu vực nhà vệ sinh, 
thay đồ bảo hộ với đầy đủ các vật 
dụng cần thiết và có ánh sáng tự 
nhiên phục vụ sản xuất. 

+ Nguyên liệu, bao bì, phụ gia, hóa 
chất: Trong đó nguyên liệu phải có 
chất lượng, nguồn gốc; bao bì bền 
chắc, đạt chuẩn chất lượng và phụ 
gia, hóa chất phải được phép sử dụng 
theo quy định của pháp luật. 

+ Ngoài ra, cơ sở phải đảm bảo yêu 
cầu về hệ thống cấp, thoát nước và 
các yêu cầu cụ thể đối với người sản 
xuất cũng như việc vệ sinh nhà 
xưởng, thiết bị dụng cụ sản xuất. 

+ Về quản lý: Theo Quy chuẩn ban 
hành kèm theo Thông tư 
03/BNNPTNT thì cơ sở sản xuất kinh 
doanh thủy sản nhỏ lẻ phải công bố 
hợp quy và gửi hồ sơ công bố hợp 
quy cho cơ quan có thẩm quyền. 
Đồng thời, cơ sở cũng chịu sự giám 
sát, kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm 
từ cơ quan quản lý có thẩm quyền 
chuyên ngành. 

- Đối với các cơ sở sản xuất dầu cá, 
mỡ cá phải đảm bảo các yêu cầu kỹ 
thuật và quản lý theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN 02 – 24: 
2017/BNNPTNT ban hành kèm theo 
Thông tư số 03/2017/BNNPTNT. 
Trong đó: 

+ Cơ sở cũng phải đảm bảo các yêu 

cầu về địa điểm, mặt bằng và thiết kế, 
kết cấu nhà xưởng và các yêu cầu 
trong bảo quản dầu cá, mỡ cá; thiết 
bị, dụng cụ, kho chứa. 

+ Cũng tương tự thì cơ sở sản xuất 
dầu cá, mỡ cá phải thực hiện công bố 
hợp quy và gửi hồ sơ công bố hợp 
quy cho cơ quan có thẩm quyền, 
đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát 
theo quy định. 

Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 
cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
sản xuất kinh doanh thủy sản có hiệu 
lực ngày 30/03/2017. 

(Theo vinacert.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

Tăng cường khả năng truy xuất 
nguồn gốc hàng hóa 

ISO mới đây đã thành lập một Ủy 
ban để tăng khả năng truy xuất 
nguồn gốc, được biết đến như chuỗi 
hành trình sản phẩm (CoC - chain of 
custody), rất quan trọng để đảm bảo 
độ tin cậy và do đó cho phép người 
sử dụng có thể hình dung ra chất 
lượng và độ an toàn của sản phẩm.  

Khả năng truy xuất nguồn gốc, và 
theo đó là tính minh bạch, đảm bảo 
và cho phép hiểu rõ hơn các đặc tính 
của sản phẩm nhằm giảm thiểu rủi ro 
cho sức khỏe, an toàn và chất lượng. 
Trong nhiều trường hợp, đó thậm chí 
còn là một yêu cầu pháp lý. Do vậy, 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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một hệ thống quản lý chuỗi hành 
trình sản phẩm (CoC) đáng tin cậy là 
rất quan trọng đối với chương trình 
chứng nhận và đảm bảo chất lượng. 

Trên thế giới hiện ngập tràn các 
chương trình và hệ thống CoC với 
các tập trung khác nhau, và trong đó 
có bao gồm cả các CoC dành cho an 
toàn thực phẩm, nông nghiệp bền 
vững hay sự tuân thủ trong sản xuất. 
Tuy nhiên số lượng như vậy các hệ 
thống đã khiến công tác quản lý bị 
chồng chéo thêm nhiều lớp không 
cần thiết, kéo theo đó là sự gia tăng 
giá cả. Vì lí do đó, Ban dự án ISO/PC 
138 - Chuỗi hành trình sản phẩm đã 
được thành lập, khiến cho yêu cầu 
truy xuất nguồn gốc trở nên đơn giản 
hơn đối với tất cả các thành phần 
tham gia vào chuỗi cung ứng thông 
qua việc sử dụng đồng bộ một ngôn 
ngữ ISO trên toàn cầu. 

Sự phát triển của hệ thống truy xuất 
nguồn gốc và các định nghĩa đang 
gây ra những hoang mang, sự phức 
tạp và các phí tổn không cần thiết đối 
với những người chơi trong các chuỗi 
cung ứng khác nhau. Tiêu chuẩn 
chung về chuỗi hành trình sản phẩm 
được đề xuất sẽ xác định các mô hình 
chuỗi cung ứng, và các mức khả năng 
truy xuất nguồn gốc tương ứng và các 
yêu cầu cụ thể liên quan đến công tác 
quản lý, tỷ lệ chuyển đổi và các hoạt 
động xử lý vật lý, từ đó đơn giản hóa 
tiếp cận thị trường thông qua sử dụng 
đồng bộ một ngôn ngữ và tiêu chí 

trên toàn chuỗi cung ứng. 
Ủy ban đã kêu gọi sự hỗ trợ xây 

dựng tiêu chuẩn từ phía các tổ chức 
thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như 
thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng 
lượng và xây dựng, cũng như các 
chương trình chứng nhận và chính 
phủ. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Quy định mới về chứng từ nhập 
khẩu hàng hóa vào Turkmenistan 

Từ 15/2, hàng hóa khi nhập khẩu 
vào Turkmenistan theo cơ chế lưu 
thông tự do hoặc lưu kho tạm thời 
cần cung cấp thêm bản sao tờ khai 
hải quan tại nước xuất đi. 

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, 
thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại 
Liên bang Nga, phía Turkmenistan có 
thông báo cho phía Việt Nam quy 
định mới về chứng từ nhập khẩu hàng 
hóa vào Turkmenistan. 

 
Theo đó, Luật Hải quan của 

Turkmenistan có hiệu lực từ ngày 
15/2 quy định khi hàng hóa nhập 
khẩu vào Turkmenistan theo cơ chế 
lưu thông tự do hoặc lưu kho tạm 
thời, ngoài các chứng từ được cung 
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cấp để xác nhận thông tin được quy 
định trong tờ khai hải quan vận 
chuyển hàng hóa còn yêu cầu cung 
cấp thêm bản sao tờ khai hải quan tại 
nước xuất đi. 

Cộng hoà Turkmenistan nằm ở khu 
vực Trung Á. Đây là quốc gia có tiềm 
năng khoáng sản như dầu mỏ, khí tự 
nhiên (thứ 4 thế giới về trữ lượng 
thăm dò), muối sunfua, muối ăn; 
nông sản: bông, ngũ cốc, gia súc. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Khai trương Phòng Thử nghiệm 
Pin QUACERT – Incentech 

Ngày 28/2/2017, tại Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã diễn ra Lễ Khai trương 
Phòng Thử nghiệm Pin QUACERT – 
Incentech. 

 
Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng Thử 

nghiệm Pin QUACERT – Incentech 
Phòng thử nghiệm Pin QUACERT 

Incentech được thành lập trên cơ sở 
hợp tác giữa Trung tâm QUACERT 
và Viện KTR. Phòng có tổng diện 
tích là 132m2, được trang bị các máy 
móc hiện đại nhằm phục vụ cho việc 

thử nghiệm Pin lithium thế hệ hai 
được sử dụng trong các thiết bị di 
động, máy tính xách tay, điện thoại.... 

Đây là một trong những đơn vị đầu 
tiên tại Việt Nam tiên phong trong 
lĩnh vực thử nghiệm pin. Phòng thử 
nghiệm này không chỉ giúp các 
doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài sản xuất và đưa ra ngoài thị 
trường những sản phẩm pin đạt tiêu 
chuẩn quy định mà người tiêu dùng 
Việt Nam cũng có cơ hội được sử 
dụng những sản phẩm có sử dụng pin 
lithium hiệu quả và an toàn nhất. 

Phòng thử nghiệm này sẽ là một 
trong những cơ sở hạ tầng quan trọng 
nhất đối với cả hai quốc gia trong 
lĩnh vực pin lithium thứ cấp - ngành 
công nghiệp cốt lõi trong cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây 
dựng một phòng thử nghiệm trên cơ 
sở hợp tác giữa hai quốc gia trong 
lĩnh vực đánh giá sự phù hợp chính là 
mô hình thực hành tốt nhất cho hợp 
tác quốc tế. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 Hội thảo về Mã toàn cầu phân 
định loại tài liệu GDTI phục vụ 
công tác quản lý tại Cục văn thư, 
lưu trữ 

Chiều ngày 13/02/2017, Lãnh đạo 
Tổng cục TCĐLCL đã tham gia báo 
cáo tại Hội thảo khoa học “Mã toàn 
cầu phân định loại tài liệu GDTI 
phục vụ công tác văn thư, lưu trữ” do 
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ 
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chức. 

 
Khi mã hóa hồ sơ và định danh tài 

liệu bằng Mã toàn cầu phân định loại 
tài liệu GDTI-Global Document Type 
Identifier (theo TCVN 9987) sẽ góp 
phần giải quyết các bất cập của 
phương pháp quản lý, tra cứu tài liệu 
thủ công hiện tại. GDTI góp phần tạo 
liên kết các tài liệu trong một hồ sơ, 
làm công cụ tra tìm, liên kết giữa hồ 
sơ giấy và hồ sơ điện tử. Khi quét đọc 
mã số mã vạch thể hiện GDTI kết 
hợp cùng phần mềm công nghệ thông 
tin phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho khả 
năng quản lý và truy cập dữ liệu một 
cách tự động, nhanh chóng, chính xác 
đến nội dung chi tiết toàn bộ tài liệu 
hay hồ sơ điện tử được mã hóa. 

Hội thảo đã thảo luận, đánh giá khả 
năng áp dụng Mã toàn cầu phân định 
loại tài liệu GDTI của GS1 phục vụ 
công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại 
các Lưu trữ lịch sử trong đó có các 
Trung tâm Lưu trữ quốc gia. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Tổng cục TCĐLCL định hướng 
hoạt động nâng cao hiệu quả của 
Chương trình 712 

Sáng 23/2, Tổng cục TCĐLCL đã 
họp trực tuyến về việc định hướng 
triển khai các nhiệm vụ của Chương 
trình quốc gia Năng suất Chất lượng 
năm 2018. 

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh 
đạo Tổng cục cùng các đơn vị được 
giao đầu mối quản lý, triển khai thực 
hiện Chương trình Năng suất Chất 
lượng và đại diện các đơn vị có liên 
quan thuộc Tổng cục. Cuộc họp được 
kết nối trực tuyến giữa ba đầu cầu 
Tổng cục TCĐLCL ( Hà Nội) -  
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 ( Đà 
Nẵng) và Trung tâm Kỹ thuật 
TCĐLCL 3 ( TP.HCM). 

Theo báo cáo, Chương trình quốc 
gia "Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp” Việt Nam đến năm 2020” 
(Chương trình 712) đã triển khai thực 
hiện được gần 06 năm với rất nhiều 
các nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ, phát 
triển doanh nghiệp. Trong đó có 
nhiều kết quả nổi bật. 

Để định hướng đặt hàng nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
2018 thuộc dự án 1,2, chương trình 
quốc gia năng suất chất lượng 
(NSCL). Tổng cục TCĐLCL đã yêu 
đặt ra các nhiệm vụ: 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
TCVN, QCVN; thực hiện các hoạt 
động tuyên truyền, đào tạo, phổ biến 
áp dụng hệ thống/mô hình/công cụ 
(HT/MH/CC) theo diện rộng (nhằm 
đáp ứng yêu cầu về số lượng doanh 
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nghiệp theo mục tiêu của Chương 
trình 712 và để hoạt động hỗ trợ vẫn 
tiếp tục được thực hiện cho rộng rãi 
các đối tượng doanh nghệp). 

Hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN 
trên cơ sở bám sát theo định hướng, 
đối tượng sản phẩm, dịch vụ, các vấn 
đề cần quan tâm nêu trên; xây dựng 
tiêu chuẩn theo các chương trình tiêu 
chuẩn hóa đồng bộ cho một số sản 
phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị. 

Xúc tiến mạnh hơn việc đưa nội 
dung đào tạo tiêu chuẩn hóa, năng 
suất chất lượng, đặc biệt là trang bị 
kiến thức về các công cụ NSCL vào 
các trường đại học, cao đẳng, dạy 
nghề. 

Đổi mới hình thức tuyên truyền, 
đặc biệt là hình thành tủ sách về kiến 
thức NSCL, công cụ, hệ thống quản 
lý. Phổ biến, nhân rộng các, kết quả 
nghiên cứu, các mô hình điểm đã 
triển khai thành công của chương 
trình; Tập trung đào tạo một cách bài 
bản và chuyên nghiệp để hình thành 
được mạng lưới chuyên gia NSCL 
chuyên nghiệp. 

Tăng cường các khóa đào tạo đại 
trà cho các doanh nghiệp về áp dụng 
các hệ thống quản lý/công cụ 
(HTQL/CC) cải tiến NSCL cơ bản. 
Các khóa đào tạo nên tổ chức theo 
ngành sản xuất hoặc liên ngành, trong 
đó hướng dẫn áp dụng HTQL/CC 
NSCL đặc thù cho ngành, lĩnh vực 
sản xuất, dịch vụ. Chương trình đào 
tạo, cần tăng thời lượng thăm quan, 

khảo sát tại các doanh nghiệp điển 
hình. 

Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao NSCL cần tập 
trung tư vấn, hướng dẫn đồng bộ các 
giải pháp theo hướng tích hợp các hệ 
thống quản lý, các công cụ cải tiến 
NSCL; áp dụng trong các lĩnh vực 
hoạt động chính của doanh nghiệp; 
Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các 
HTQL/CC NSCL phù hợp với đặc 
thù của sản xuất, kinh doanh, theo 
ngành; 

Kết hợp đồng bộ các biện pháp 
nâng cao năng suất chất lượng khác: 
áp dụng TCVN, QCVN; đánh giá sự 
phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật; thực thi các quy định pháp luật 
về tiêu chuẩn, chất lượng; áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật; đổi mới công nghệ; 
hoạt động nghiên cứu & triển khai... 

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ gói giải 
pháp KH&CN cho một số sản phẩm 
hàng hoá (SPHH), nhóm ngành trọng 
điểm, chủ lực (tạo các điểm nhấn của 
Chương trình để quảng bá, nhân 
rộng): Lựa chọn SPHH, nhóm ngành 
theo các tiêu chí. Tìm hiểu, xác định 
nhu cầu và các vấn đề cần hỗ trợ... 

Thực hiện gói giải pháp chung cho 
ngành: Hoàn thiện hệ thống TCVN, 
QCVN (tiêu chuẩn hóa đồng bộ từ 
nguyên liệu, phụ kiện đến sản phẩm 
chính); phổ biến, hướng dẫn áp dụng 
TCVN, QCVN; Xác định các 
HT/MH/CC phù hợp với từng ngành; 
biên soạn tài liệu, cẩm nang NSCL 
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ngành để phổ biến cho các doanh 
nghiệp trong ngành; Tổ chức đào tạo, 
phổ biến kiến thức NSCL, đánh giá 
chất lượng SPHH, đo lường năng 
suất... cho các doanh nghiệp trong 
ngành; Hướng dẫn áp dụng các 
HTQL/CC cơ bản, đặc thù cho ngành. 

Thực hiện gói giải pháp cho 1 số 
doanh nghiệp được lựa chọn để xây 
dựng mô hình điểm: Đánh giá thực 
trạng; Xác định nhu cầu; xác định các 
vấn đề cải tiến; Hỗ trợ áp dụng các 
giải pháp KH&CN. Tổng kết, đánh 
giá, chia sẻ cho các DN khác trong 
ngành để tự nhân rộng; Xây dựng 
CSDL về các mô hình điểm thành 
công khai áp dụng các HT/MH/CC. 

Ngoài ra, cần tăng cường hỗ trợ, 
đầu tư năng lực cho các tổ chức đánh 
giá sự phù hợp. 

Được biết, theo mục tiêu, trong giai 
đoạn từ 2016 - 2020 của Chương 
trình 712 sẽ xây dựng mới 2.000 
TCVN; 60% TCVN của hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực; Phải đạt 
100% phòng thử nghiệm chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa chủ lực đạt trình 
độ quốc tế; 

Có 60.000 doanh nghiệp được 
hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp 
dụng các hệ thống quản lý, mô hình, 
công cụ cải tiến năng suất và chất 
lượng; Xây dựng phong trào năng 
suất và chất lượng tại tất cả các tỉnh, 
thành phố trong cả nước; 

100% doanh nghiệp sản xuất các 
sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng 
và thực hiện các dự án nâng cao năng 
suất và chất lượng; Góp phần nâng tỷ 
trọng đóng góp của năng suất các yếu 
tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) lên 
ít nhất 35% vào năm 2020. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Phòng thử nghiệm tương thích 
điện từ của TÜV Rheinland Việt 
Nam: Được phép thử nghiệm các 
sản phẩm điện gia dụng 

Phòng thử nghiệm được Tổng cục 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng công 
nhận là phòng thử nghiệm tương 
thích điện từ (EMC), được phép thử 
nghiệm cho cấp chứng nhận hợp quy 
(CR) cho các sản phẩm điện gia 
dụng. 

Phòng thử nghiệm tương thích điện 
từ (EMC Lab) của TÜV Rheinland 
tại Khu công nghiệp Thăng Long II 
(Hưng Yên) vừa được cấp chứng 
nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ, cho hoạt 
động thử nghiệm các sản phẩm điện 
gia dụng, thiết bị công nghệ thông 
tin, thiết bị công nghiệp, thiết bị khoa 
học và các thiết bị y tế. Phòng thử 
nghiệm này cũng được Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
công nhận là phòng thử nghiệm EMC 
được phép thử nghiệm cho cấp chứng 
nhận hợp quy (CR) cho các sản phẩm 
điện gia dụng. 
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Phòng thử nghiệm được cấp chứng 

nhận này sẽ giúp các doanh nghiệp 
trong nước tự tin khẳng định những 
sản phẩm cung cấp cho thị trường 
Việt Nam phù hợp theo các yêu cầu 
về tương thích điện từ được quy định 
theo Thông tư số 11/2012/TT-
BKHCN và theo Quy chuẩn Kỹ thuật 
Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN. 
Đồng thời, các sản phẩm này cũng 
hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đóng dấu 
hợp quy (CR). 

Các nhà sản xuất thiết bị điện tại 
Việt Nam giờ đây có một đối tác tin 
cậy, với phòng thử nghiệm hiện đại 
cung cấp đa dạng các dịch vụ thử 
nghiệm EMC, từ thử nghiệm quản lý 
chất lượng (QC) tới chứng nhận sản 
phẩm – phù hợp với cả thị trường 
trong nước và nước ngoài. 

Danh mục các sản phẩm điện gia 
dụng cần chứng nhận EMC cho thị 
trường Việt Nam bao gồm máy đun 
nước siêu tốc, máy khoan cầm tay, 
máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đá, 
máy điều hòa nhiệt độ và bóng đèn 
có balat lắp liền. Các thử nghiệm 
EMC được tiến hành bao gồm đo 
lường điện áp nhiễu tại cổng đầu vào 
thiết bị, cường độ nhiễu và các nhiễu 

bức xạ. 
Phòng thử nghiệm tập trung các 

dịch vụ thử nghiệm phát nhiễu bức 
xạ, miễn nhiễm nhiễu và sóng vô 
tuyến cũng như giúp đánh giá sự phù 
hợp tương thích điện từ cho nhiều 
thiết bị điện, điện tử khác nhau. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 Giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu 
cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải đối với ôtô, xe môtô 
hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu mới quy định tại Quyết định số 
49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Riêng ôtô chạy bằng nhiên liệu 
diezel cho phép thực hiện đến 
31/12/2017. Bộ Giao thông Vận tải 
khẩn trương đề xuất phương án thực 
hiện, Thủ tướng Chính phủ trước 
ngày 15/3/2017. 

Đây là nội dung trong Thông báo 
kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ 
trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, 
xe máy theo quy định tại Quyết định 
số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo văn bản này, Thủ tướng yêu 
cầu các Bộ: Giao thông Vận tải, 
Khoa học và Công nghệ, Công 
Thương, Tài chính, các tập đoàn: Dầu 
khí Việt Nam (PVN), Xăng dầu Việt 
Nam (Petrolimex) báo cáo kiểm điểm 
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việc thực hiện các nhiệm vụ được 
giao trong Quyết định số 
49/2011/QĐ-TTg và các nhiệm vụ 
liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan, trong đó nêu rõ những 
nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu 
cầu thực hiện ngay, những vấn đề còn 
tồn tại phải có giải pháp khả thi để 
thực hiện đúng Quyết định số 
49/2011/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trước ngày 15/3/2017. 

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các 
cơ quan và quá trình theo dõi việc 
thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-
TTg, Văn phòng Chính phủ phối hợp 
với các cơ quan dự thảo phân công 
nhiệm vụ các bộ, cơ quan, đơn vị 
trong việc thực hiện các quy định của 
Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, bảo 
đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm và 
tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Hỗ trợ kinh phí thực hiện nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa 

Ngày 10/2/2017, Sở Khoa học và 
Công nghệ có công văn số 
76/SKHCN-TĐC về việc hỗ trợ kinh 
phí cho doanh nghiệp thực hiện nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

Nội dung hỗ trợ bao gồm các nội 
dung:  

1. Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và duy 
trì các hệ thống quản lý và các công 
cụ cải tiến năng suất chất lượng: hỗ 
trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa 
và hỗ trợ tôn vinh các doanh nghiệp 
đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; 

2. Hỗ trợ lập hồ sơ cấp nhãn Bông 
sen xanh và lô gô Chương trình 
“Những địa chỉ tin cậy của du lịch 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; 

3. Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; 
4. Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
5. Hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng 
lượng; 

6. Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết 
bị; 

7. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 
thông tin; 

8. Hỗ trợ toàn diện để xây dựng và 
triển khai dự án nâng cao năng suất 
và chất lượng đối với các doanh 
nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng 
hóa chủ lực của tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông 
báo và trân trọng kính mời các tổ 
chức, doanh nghiệp, các hợp tác xã 
có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để thực 
hiện các nội dung trên, đăng ký tham 
gia Chương trình năm 2017. 

Mọi chi tiết liên hệ Phòng Quản lý 
Tiêu chuẩn Chất lượng – Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Điện thoại: 0640.3702256, Fax: 
064.3850226. 

(Theo Chi cục TĐC BR-VT) 


