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NÔNG SẢN VIỆT CHINH 
PHỤC THỊ TRƯỜNG KHÓ 
TÍNH BẰNG CHẤT LƯỢNG 

Hàng nông sản, thực phẩm Việt 
Nam xuất sang EU ngày càng 
tăng là những dấu hiệu khẳng 
định nông sản Việt có thể chủ 
động chinh phục những thị trường 
khó tính. 

Chinh phục bằng chất lượng 
Nông sản xuất khẩu vào EU 

thường có giá cao hơn hẳn so với 
mặt bằng chung của thị trường và 
luôn giữ được sự ổn định về giá 
mua cũng như sản lượng tiêu thụ. 
Tuy nhiên, việc đẩy mạnh xuất 
khẩu nông sản vào thị trường này 
không phải dễ vì yêu cầu về chất 
lượng, an toàn thực phẩm rất khắt 
khe, những tiêu chuẩn, đòi hỏi của 
EU ngày càng cao, tần suất giám 
sát, kiểm tra cũng cao hơn các thị 
trường khác. 

Kể từ khi Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 
chính thức có hiệu lực (1/8/2020), 
kim ngạch xuất khẩu nông sản của 
Việt Nam sang thị trường EU đã 
đạt những kết quả ấn tượng. Hiện 
EU là thị trường xuất khẩu thứ tư 
rau, quả của Việt Nam.  

Ngoài ra, Nhật Bản luôn là một 
trong những thị trường mục tiêu 
xuất khẩu của Việt Nam, gần đây 
nhất, có thể kể tới Hội nghị giao 
thương trực tuyến nông sản, thực 
phẩm Việt Nam – Nhật Bản 2021; 
Hội nghị giao thương trực tuyến 
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – 
Nhật Bản 2021. Các sự kiện đã 
thu hút sự quan tâm của đông đảo 
doanh nghiệp hai quốc gia. 

Vượt rào cản, giữ vững thị 
trường 

Ông Makoto Nakamura – 
Chuyên gia tư vấn thương mại 
quốc tế, Tổ chức Xúc tiến thương 
mại Nhật Bản cho hay: Trong xu 
hướng tiêu dùng mặt hàng thực 
phẩm, người dân Nhật Bản quan 
tâm nhất tới vấn đề chất lượng, an 
toàn cho sức khoẻ, sau đó mới đến 
giá cả, tính tiện lợi và thực phẩm 
cao cấp là ưu tiên cuối cùng. 

Do vậy, quy trình nhập khẩu 
nông sản, thực phẩm vào Nhật 
Bản đều phải qua các bước kiểm 
dịch động thực vật trước khi thông 
quan. Tiếp đến, kiểm tra sản phẩm 
có phù hợp với Luật Vệ sinh môi 
trường. Đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn là điều kiện cần thiết để 
hàng hoá Việt Nam được tiếp 
nhận tại Nhật Bản. 

Ông Tạ Đức Minh - Tham tán 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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thương mại Việt Nam tại Nhật 
Bản cũng khuyến cáo: Nhật Bản là 
thị trường nổi tiếng khó tính. Do 
vậy, không chỉ nông sản mà hàng 
hoá nói chung của Việt Nam cần 
có sự liên kết đồng bộ từ khâu sản 
xuất, bảo quản, vận chuyển, xuất 
khẩu, đồng thời đáp ứng đầy đủ 
các quy định về tiêu chuẩn chất 
lượng mới có thể giữ vững thương 
hiệu, ổn định thị phần xuất khẩu. 

 
Để vượt qua những rào cản, chất lượng 

chính là khởi nguồn để nông sản Việt tiếp 
tục giữ được những thị trường này 

Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường 
Châu Âu - Châu Mỹ (Bộ Công 
Thương) Trần Ngọc Quân cho 
rằng, nông sản là mặt hàng được 
bảo hộ tại EU, do đó doanh nghiệp 
phải đối mặt với nhiều biện pháp 
bảo hộ khi xuất khẩu sang khối 
này. Cùng với đó, các nước EU có 
quy định rất cao và chặt chẽ về dư 
lượng thuốc kháng sinh, thuốc trừ 
sâu, nguồn gốc xuất xứ các mặt 
hàng nông sản. 

Còn theo chuyên gia Tổ chức 
xúc tiến nhập khẩu từ các nước 

đang phát triển Hà Lan (CBI) 
Nguyễn Ngọc Sơn, việc doanh 
nghiệp trong nước không tuân thủ 
đầy đủ và nghiêm ngặt các quy 
định về chất lượng, truy xuất 
nguồn gốc là khá phổ biến. Đã có 
trường hợp, năm nay doanh 
nghiệp tuân thủ các quy định, đủ 
điều kiện xuất khẩu, nhưng sang 
năm không tuân thủ nữa và bị 
dừng hợp đồng xuất khẩu. Như 
vậy, ý thức tự giác tuân thủ quy 
định của DN trong nước còn hạn 
chế cũng chính là rào cản cho mở 
rộng thị phần của nông sản Việt 
tại EU. 

Chỉ ra điểm thuận lợi đối với 
nông dân và DN tham gia xuất 
khẩu nông sản vào thị trường EU, 
Cục trưởng Cục Chế biến và Phát 
triển thị trường nông sản (Bộ 
NN&PTNT) Nguyễn Quốc Toản 
cho biết, hiện nay, các Viện 
nghiên cứu của Việt Nam đã đầu 
tư nghiên cứu những giải pháp, 
công nghệ hiện đại trong bảo 
quản, chế biến. 

Trong đó, nhiều công nghệ bảo 
quản Việt Nam đã tự sản xuất 
được góp phần giảm chi phí nên 
không chỉ các DN, chủ trang trại 
mà ngay cả những hộ nông dân 
vẫn có khả năng ứng dụng công 
nghệ hiện đại trong thu hoạch và 
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bảo quản nông sản. Theo đó, thời 
gian bảo quản của nhiều mặt hàng 
trái cây tươi đã tăng lên đáng kể. 
Nhờ vậy, nhiều loại trái cây, rau 
củ tươi của Việt Nam đã xuất 
khẩu thuận lợi vào thị trường EU 
bằng đường biển nên giảm chi phí 
rất nhiều so với giai đoạn trước đó 
chủ yếu xuất khẩu bằng đường 
hàng không. 

(dautuvietnam.com.vn) 
 

THÁO GỠ RÀO CẢN 
THƯƠNG MẠI CHO THỊ 
TRƯỜNG GỖ  

Sáu tháng đầu năm 2021, ngành 
gỗ xuất siêu ước đạt 7,2 tỷ USD, 
tăng 67,4%. Dự báo, từ nay đến 
cuối năm xuất khẩu gỗ và các sản 
phẩm về gỗ vượt mục tiêu 14 tỷ 
USD. Mặc dù vậy, tình hình hoạt 
động xuất nhập khẩu gỗ và lâm 
sản vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ, tính bền vững không cao. 

Nhiều yếu tố thuận lợi trong 
những tháng cuối năm 

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, 
trong nửa đầu năm 2021 ngành gỗ 
tăng tốc, trong khi nhiều ngành 
hàng gặp khó khăn vì tình hình 
dịch bệnh. Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Trung Quốc, EU, Hàn Quốc tiếp 
tục là những thị trường xuất khẩu 
quan trọng của gỗ và lâm sản Việt 

Nam, giá trị xuất khẩu vào 5 thị 
trường này ước đạt trên 7,68 tỷ 
USD, chiếm khoảng 89% tổng 
kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Trong đó: Hoa Kỳ ước đạt trên 5 
tỷ USD, tăng trên 99% so với 
cùng kỳ năm 2020; Nhật Bản 0,73 
tỷ USD, tăng 11%; Trung Quốc 
0,82 tỷ USD, tăng 22,9%; EU 
0,68 tỷ USD, tăng 54%; Hàn Quốc 
0,76 tỷ USD, tăng 7%. 

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập 
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng 
đầu năm ước đạt trên 1,54 tỷ 
USD, tăng 39% so cùng kỳ. Tính 
tới thời điểm hiện tại, phần lớn 
doanh nghiệp ngành gỗ đã nhận 
được các đơn hàng xuất khẩu cho 
tới cuối năm. Nhu cầu dự kiến tiếp 
tục tăng mạnh khi nền kinh tế toàn 
cầu vượt dịch và khởi sắc. 

Kinh tế toàn cầu tiếp tục ghi 
nhận xu hướng hồi phục của nhiều 
nền kinh tế chủ chốt như: Mỹ, 
Trung Quốc, EU… Đây cũng là 
những thị trường xuất khẩu gỗ và 
sản phẩm gỗ chính của Việt Nam. 

Do đó, trong nửa cuối năm 2021, 
các chuyên gia nhận định, nhiều 
yếu tố thuận lợi thúc đẩy ngành gỗ 
tăng trưởng nhanh. 

Tháo gỡ những rủi ro cho thị 
trường gỗ 

Mặc dù vậy, qua phân tích số 
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liệu sáu tháng đầu năm các chuyên 
gia cho rằng tình hình hoạt động 
xuất nhập khẩu lâm sản vẫn đang 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tính bền 
vững không cao. 

Ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục 
trưởng Lâm Nghiệp cho biết: 
Những rủi ro thương mại khi Mỹ 
đang điều tra theo Điều 301 Đạo 
luật Thương mại Hoa Kỳ và điều 
tra thuế chống bán phá giá đối với 
sản phẩm gỗ dán; Hàn Quốc, Ấn 
Độ cũng đang có những điều tra 
liên quan đến các hành vi gian lận 
thương mại, lẩn tránh thuế xuất 
khẩu gỗ của Việt Nam. Ngoài ra, 
việc nhập khẩu nguyên liệu gỗ, 
nhập khẩu nguyên phụ liệu phụ 
trợ phục vụ cho công tác chế biến 
hiện đang gặp nhiều khó khăn. 

Để tháo gỡ những rủi ro về 
thương mại, đặc biệt tại thị trường 
Mỹ, Tổng cục trưởng Lâm nghiệp 
cho biết, hiện Tổng cục Lâm 
nghiệp đang tập trung giải quyết 
truy xuất nguồn gốc nguyên liệu 
đầu vào để chế biến các sản phẩm. 
Trong đó, đối với các loại gỗ nhập 
khẩu theo Công ước về thương 
mại quốc tế các loài động, thực 
vật hoang dã nguy cấp (CITES). 
Tổng cục đang rà soát, đối chiếu 
giấy phép của nước xuất khẩu, 
đồng thời công bố công khai minh 

bạch giấy phép đã được cấp để 
doanh nghiệp và các quốc gia xuất 
khẩu gỗ nắm được. 

Tổng cục cũng khuyến khích 
trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng có 
chứng chỉ để sản xuất nhiều loại 
sản phẩm trong chế biến, nâng cao 
giá trị sản phẩm… 

Hiện, doanh nghiệp ngành gỗ đã 
thích ứng được tình hình mới, ổn 
định sản xuất, tăng cường giao 
thương trực tuyến tìm các đối tác 
nước ngoài mở rộng xuất khẩu. 

Do đó, dù dịch Covid-19 ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất kinh 
doanh nhưng các doanh nghiệp 
ngành gỗ Việt Nam vẫn giữ được 
sự chủ động, khách hàng nước 
ngoài tin tưởng tìm nguồn cung tại 
Việt Nam ngày một tăng. 

Chính vì vậy, Hiệp hội Gỗ và 
Lâm sản Việt Nam khuyến nghị 
các doanh nghiệp ngành gỗ cần 
phải nỗ lực, sáng tạo nâng cao 
công nghệ trong quá trình sản xuất 
sản phẩm. Đặc biệt chú trọng tới 
xu hướng và nhu cầu của khách 
hàng. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp Việt Nam chủ động ngăn 
ngừa giả mạo xuất xứ, bởi các thị 
trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ chủ lực của Việt Nam như: 
Mỹ, EU, Canada… rất khắt khe về 
gian lận thương mại và trốn thuế. 
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Đáng chú ý, chi phí logistics 
tăng cao giảm sức cạnh tranh, ảnh 
hưởng tới tăng trưởng của ngành 
gỗ trong thời gian tới. Do đó, cần 
có biện pháp tạo kênh liên kết, để 
kết nối các hãng tàu lớn trong và 
ngoài nước với nhau nhằm ổn 
định giá cước vận chuyển trong 
xuất nhập khẩu. 

(trungtamwto.vn) 
 
NHỮNG NỘI DUNG BẮT 
BUỘC PHẢI GHI TRÊN 
NHÃN HÀNG HÓA NHẬP 
KHẨU TRƯỚC KHI THÔNG 
QUAN 

Trong dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 
43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng 
hóa đang được Bộ KH&CN lấy ý 
kiến, nội dung đáng chú ý liên 
quan đến những nội dung bắt 
buộc phải thể hiện trên nhãn hàng 
hóa, trong đó có hàng hóa nhập 
khẩu, xuất khẩu. 

Cụ thể, cơ quan soạn thảo sửa 
đổi, bổ sung Điều 10 về nội dung 
bắt buộc phải thể hiện trên nhãn 
hàng hóa (khoản 6 Điều 1 dự 
thảo) như sau: Đối với hàng hóa 
lưu thông trong nước, nhãn hàng 
hóa bắt buộc phải thể hiện các nội 
dung sau bằng tiếng Việt: a) tên 
hàng hóa; b) tên và địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm về 
hàng hóa; c) xuất xứ hàng hóa 
hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối 
cùng để hoàn thiện hàng hóa; d) 
các nội dung khác theo tính chất 
của mỗi loại hàng hóa được quy 
định tại Phụ lục I của Nghị định 
này và văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan. 

Ảnh minh họa 

Đối với hàng hóa nhập khẩu để 
lưu thông tại Việt Nam trên nhãn 
gốc bắt buộc phải thể hiện các nội 
dung sau bằng tiếng nước ngoài 
hoặc tiếng Việt trước khi thông 
quan: a) tên hàng hóa; b) tên và 
địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài; 
c) xuất xứ hàng hóa hoặc nơi thực 
hiện công đoạn cuối cùng để hoàn 
thiện hàng hóa. 

Trường hợp trên nhãn gốc hàng 
hóa không thể hiện xuất xứ hàng 
hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn 
cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa 
thì bắt buộc phải thể hiện nội dung 
này trong hồ sơ nhập khẩu kèm 
theo hàng hóa. 
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Hàng hóa nhập khẩu khi đưa ra 
lưu thông phải có đầy đủ các nội 
dung bắt buộc bằng tiếng Việt quy 
định tại khoản 1 Điều này và giữ 
nguyên nhãn gốc. 

Đối với hàng hóa sản xuất trong 
nước để xuất khẩu thực hiện ghi 
nhãn hàng hóa theo pháp luật của 
nước nhập khẩu. 

Trường hợp nhãn hàng hóa xuất 
khẩu thể hiện nội dung xuất xứ 
hàng hóa phải bảo đảm đáp ứng 
quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều 15 Nghị định này. 

Nội dung nhãn hàng hóa xuất 
khẩu phải tuân thủ quy định tại 
khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP. 

Với trường hợp do kích thước 
của hàng hóa không đủ để thể hiện 
tất cả các nội dung bắt buộc trên 
nhãn thì phải ghi những nội dung 
quy định tại các điểm a, b và c 
khoản 1 Điều này trên nhãn hàng 
hóa, những nội dung quy định tại 
điểm d khoản 1 Điều này được ghi 
trong tài liệu kèm theo hàng hóa 
và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi 
các nội dung đó. 

Đối với hàng hóa là trang thiết bị 
y tế thì việc thể hiện những nội 
dung quy định tại điểm d khoản 1 
Điều này được thực hiện theo quy 
định tại Phục lục I của Nghị định 

này. 
Một số nội dung tại điểm d 

khoản 1 Điều này có thể được thể 
hiện bằng phương thức điện tử. 
Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định 
hướng dẫn chi tiết ghi nhãn bằng 
phương thức điện tử. 

Như vậy, dự thảo Nghị định quy 
định rõ ràng các nội dung bắt buộc 
đối với 3 loại hàng hóa: hàng hóa 
lưu thông trong nước, hàng hóa 
nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu. 

Hàng hóa nhập khẩu bắt buộc 
trên nhãn gốc phải thể hiện các 
nội dung: tên hàng hóa, tên và địa 
chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài; 
xuất xứ hàng hóa hoặc nơi hàng 
hóa được hoàn thiện cuối cùng. 
Trường hợp trên nhãn gốc hàng 
hóa không thể hiện xuất xứ hàng 
hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn 
cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa 
thì bắt buộc phải thể hiện nội dung 
này trong hồ sơ nhập khẩu kèm 
theo hàng hóa. 

Lý giải về việc sửa đổi, bổ sung 
nêu trên, Bộ KH&CN phân tích: 
việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu 
gặp vướng mắc khi không quy 
định rõ nội dung bắt buộc phải thể 
hiện trên nhãn gốc tại thời điểm 
làm thủ tục hải quan khiến cơ 
quan Hải quan gặp khó khăn trong 
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việc xử lý. 
Quy định các nội dung bắt buộc 

phải thể hiện trên nhãn gốc trước 
khi hàng hóa được nhập khẩu vào 
Việt Nam nhằm tránh trường hợp 
doanh nghiệp lợi dụng để thay đổi 
nhãn mác, xuất xứ hàng hóa. Đối 
với hàng hóa xuất khẩu được ghi 
nhãn theo pháp luật của nước 
nhập khẩu. Trường hợp thể hiện 
xuất xứ hàng hóa phải đảm bảo 
xuất xứ được xác định đúng theo 
các quy tắc xuất xứ hàng hóa và 
quy định tại Nghị định này. Quy 
định này vừa đảm bảo chống gian 
lận xuất xứ đối với hàng hóa xuất 
khẩu nhất là tình trạng gian lận 
xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt 
Nam, vừa tránh gây rào cản 
thương mại cho doanh nghiệp. 

 (vietnamnet.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Nhật Bản: Dược điển, ấn bản 
thứ mười tám 

Nhật Bản thông báo cho các 
nước Thành viên WTO về việc Dự 
thảo sửa đổi ban hành Dược điển 
Nhật Bản, ấn bản thứ mười tám 
được Nhật Bản thông báo cho các 
nước Thành viên WTO với mã 
thông báo G/TBT/N/JPN/677 đã 
được thông qua và xuất bản vào 

ngày 07/6/2021. Dược điển Nhật 
Bản, ấn bản thứ mười tám bằng 
tiếng Anh sẽ được xuất bản theo 
đúng kế hoạch. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/JPN/677/Add.1. 

Philippines: Quy định quản lý 
nhập khẩu và xử lý sản phẩm gỗ 
nhập khẩu 

Philippines đã gửi thông báo mã 
G/TBT/N/PHL/256 cho các nước 
Thành viên WTO về việc nước 
này vừa ban hành Pháp lệnh 
DENR DAO 2021 – 06 sửa đổi 
Quy định quản lý nhập khẩu và xử 
lý sản phẩm gỗ nhập khẩu. Mục 
tiêu chung của Pháp lệnh này 
nhằm hợp lý hóa các yêu cầu và 
thủ tục nhập khẩu sản phẩm gỗ 
vào Philippines. Đối tượng áp 
dụng của Pháp lệnh này gồm 
nhiều sản phẩm khác nhau như HS 
4401 (Gỗ nhiên liệu, ở dạng gỗ 
tròn, phôi, cành cây, gỗ dổi hoặc 
các dạng tương tự; gỗ ở dạng dăm 
hoặc hạt; mùn cưa và phế liệu gỗ 
và mảnh vụn, đã hoặc chưa kết 
thành các khúc gỗ, viên hoặc các 
dạng tương tự); HS 4402 (Than 
gỗ, bao gồm than vỏ hoặc hạt (trừ 
than củi dùng làm thuốc chữa 
bệnh, than củi trộn nhang, than 
hoạt tính và than củi ở dạng bút 
chì màu); HS 4412: Ván ép, ván 
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venner và các loại gỗ ghép tương 
tự (không bao gồm tấm gỗ nén, 
tấm gỗ cellular, tấm hoặc tấm lát 
gỗ, gỗ dát và các tấm có thể được 
xem như các bộ phận đồ nội 
thất,… Pháp lệnh này đã được 
Philippines ban hành vào ngày 
21/4/2021 và công bố trên Công 
báo vào 4/5/2021. Văn bản có 
hiệu lực kể từ ngày 19/5/2021. 

Thông tin chi tiết liên quan tới 
văn bản này đề nghị xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2021/TBT/PHL/21_4205_
00_e.pdf. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/PHL/256. 

Hoa Kỳ: Quy định về an toàn 
đối với sản phẩm dành cho trẻ 
em 

Hoa Kỳ thông báo cho các nước 
Thành viên WTO về việc Ủy ban 
An toàn Sản phẩm Tiêu dùng 
(CPSC) sẽ tiến hành xem xét và 
đánh giá các quy định về thử 
nghiệm và chứng nhận của bên 
thứ ba về chứng minh sự tuân thủ 
các tiêu chuẩn an toàn cho sản 
phẩm dành cho trẻ em, theo mục 
610 của Quy định RFA. Đây là 
hành động thường xuyên của 
CPSC mỗi 10 năm, CPSC sẽ xem 
xét lại các quy định của mình 
trong vòng 10 năm có tác động về 

mặt kinh tế như thế nào đối với 
các tổ chức, có cần điều chỉnh, sửa 
đổi hoặc bổ sung để giảm thiểu 
các tác động không đáng có hay 
không. Ngày 09/6/2021, sau khi 
lấy ý kiến nhận xét của các bên 
liên quan, CPSC kết luận rằng quy 
định về thử nghiệm và chứng nhận 
của bên thứ ba về chứng minh sự 
tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn 
cho sản phẩm dành cho trẻ em 
vẫn nên được duy trì và không có 
sự thay đổi. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2021/TBT/USA/21_4004_
00_e.pdf. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1642/Add.1. 

Brazil: Nghị quyết quy định 
các yêu cầu kỹ thuật đối với bao 
bì, lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và 
thiết bị tiếp xúc với thực phẩm 

Brazil thông báo cho các nước 
Thành viên WTO về việc dự 
thảo  “Nghị quyết quy định các 
yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, 
lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và thiết 
bị tiếp xúc với thực phẩm”, được 
thông báo cho WTO vào ngày 22 
tháng 11 năm 2019 với mã thông 
báo G/TBT/N/BRA/944, đã được 
thông qua vào ngày 20 tháng 5 
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năm 2021. Toàn văn Nghị quyết 
chỉ có sẵn bằng tiếng Bồ Đào Nha 
và có thể xem tại: 

http://antigo.anvisa.gov.br/docu
ments/10181/5284328/RDC_498_
2021_.pdf/79bfe989-f482-4576-
8ce2-106ddd345ac0. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/BRA/944/Add.1. 

Hoa Kỳ: Quy định về sử dụng 
mức đáng kể một số chất hóa 
học (20-2.M) 

Hoa Kỳ thông báo cho các nước 
Thành viên WTO về việc Cơ quan 
bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) 
đang sửa đổi các quy định mới về 
sử dụng mức đáng kể một số chất 
hóa học (20-2.M) dựa theo Đạo 
luật kiểm soát các chất độc hại 
(TSCA), các chất hoá học này 
thuộc diện phải thông báo trước 
khi sản xuất (PMNs) và thông báo 
sử dụng mới quan trọng (SNUN). 
Việc sửa đổi sẽ cho phép EPA bổ 
sung một số trường hợp hoá chất 
sử dụng mới vào danh sách thuộc 
diện SNUN dựa trên việc xem xét 
các dữ liệu mới và hiện có về các 
chất hóa học mà không cần phải 
thực hiện thông báo bổ sung. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_7166_

00_e.pdf. 
Mã thông báo: 

G/TBT/N/USA/1671/Add.1. 
 (TH) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 07/2021 

1. Nội dung: Mỹ phẩm, đồ dùng 
trong phòng tắm 

- Số TB: G/TBT/N/ARE/506 
Nước: Các tiểu Vương quốc Ả 

Rập Thống  Nhất 
- Số TB: G/TBT/N/BHR/607 
Nước: Bahrain 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/575 
Nước: Kuwait 
- Số TB: G/TBT/N/OMN/441 
Nước: Oman 
- Số TB: G/TBT/N/QAT/596 
Nước: Qatar 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1205 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
- Số TB: G/TBT/N/YEM/203 
Nước: Yemen. 
2. Nước: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1202 
Nội dung: Dụng cụ và thiết bị đo 

lưu lượng chất lỏng 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1203 
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1204 
Nội dung: Vật liệu xây dựng 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1205 



Số 89 - 07/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 10 
 

Nội dung: Dụng cụ và thiết bị đo 
lưu lượng 

- Số TB: G/TBT/N/BRA/1206 
Nội dung: Đồ uống 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1207 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường sắt 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1208 
Nội dung: Đo lực, trọng lượng 

và áp suất 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1209 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1210 
Nội dung: Dụng cụ đo 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1211 
Nội dung: Dụng cụ đo 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1212 
Nội dung: Sản phẩm đóng gói 

sẵn 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1213 
Nội dung: Dụng cụ đo 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1214 
Nội dung: Máy thông gió; quạt; 

điều hòa không khí. 
3. Nước: Trung Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1606 
Nội dung: Cửa an ninh chống 

trộm 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1607 
Nội dung: Máy lọc nước 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1608 
Nội dung: Súng phun sơn tĩnh 

điện cầm tay 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1609 

Nội dung: An toàn lao động, vệ 
sinh công nghiệp 

- Số TB: G/TBT/N/CHN/1610 
Nội dung: An toàn lao động, vệ 

sinh công nghiệp 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1611 
Nội dung: An toàn lao động, vệ 

sinh công nghiệp 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1612 
Nội dung: Thiết bị hồi gây mê, 

hô hấp và hồi sức 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1613 
Nội dung: Chăn nuôi gia súc 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1614 
Nội dung: Tiệt khuẩn và khử 

trùng. 
 (TH) 

 
 

 
 
BỘ TRƯỞNG KH&CN 
HUỲNH THÀNH ĐẠT: VỚI 
ĐỊNH HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN, 
HOẠT ĐỘNG TCĐLCL SẼ 
CÒN PHÁT TRIỂN HƠN 
NỮA! 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt đã đến thăm và 
làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL). 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho 
rằng, hoạt động TCĐLCL đã có 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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những đóng góp to lớn cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước. Bộ trưởng đánh giá cao kết 
quả nổi bật mà Tổng cục 
TCĐLCL đã đạt được trong 
những năm vừa qua. 

 
Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt 

phát biểu tại buổi làm việc. 

“Với định hướng đúng đắn, tôi 
tin tưởng hoạt động TCĐLCL sẽ 
còn phát triển hơn nữa, đóng góp 
to lớn vào xây dựng, phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước; hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, 
Nhà nước, Chính phủ và Bộ 
KH&CN giao phó”, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh. 

Kết luận buổi làm việc, Bộ 
trưởng Huỳnh Thành Đạt cho 
rằng, Tổng cục cần đẩy mạnh hơn 
nữa các hoạt động về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, 
đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 
mà Tổng cục cần thực hiện trong 
thời gian sắp tới. 

Thứ nhất, cần tổ chức đánh giá 
việc thực hiện, đề xuất phương án 
tiếp tục hoàn thiện thể chế, hành 

lang pháp lý về chất lượng, sản 
phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật. 

Trong đó, tập trung vào việc 
nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ 
sung Luật Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa và các văn bản 
có liên quan, bảo đảm đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 
phù hợp với cam kết tại các Hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới 
mà Việt Nam đã ký kết. 

Thứ hai, tập trung triển khai hiệu 
quả các đề án, chương trình đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, tiêu biểu là Đề án 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 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030; Đề án triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc; Chương trình Quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021 - 2030. 

Thứ ba, tăng cường sự phối hợp 
trong cấp ủy, chính quyền và các 
tổ chức chính trị xã hội, tăng 
cường kỷ luật kỷ cương, dân chủ, 
công khai minh bạch, tạo sự đoàn 
kết nhất trí trong các hoạt động tại 
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Tổng cục, đồng thời tiếp tục cải 
cách thủ tục hành chính theo 
hướng tăng cường sử dụng công 
nghệ thông tin. 

Thứ 4, xây dựng, kiện toàn bộ 
máy, tổ chức theo đúng quy định 
đáp ứng Nghị định đã ban hành.  

Đồng thời chủ động, tích cực 
phối hợp với các đơn vị chức 
năng, hỗ trợ các Chi cục, Trung 
tâm TCĐLCL trong cả nước, đảm 
bảo vai trò quản lý nhà nước về 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ 
Trung ương đến địa phương. Tiếp 
tục tăng cường sự phối hợp, thống 
nhất giữa các đơn vị; tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương trong Tổng cục. 

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ 
công chức, viên chức của Tổng 
cục, Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL Trần Văn Vinh cảm ơn 
những chỉ đạo và định hướng của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh 
Thành Đạt, đồng thời xin tiếp thu 
các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng 
để tiếp tục triển khai trong thời 
gian tới. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 
PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN ÁP 
DỤNG TIÊU CHUẨN, QUY 
CHUẨN: HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT CHẤT LƯỢNG 

Trong bối cảnh cạnh tranh về 
kinh tế ngày càng gay gắt hiện 
nay, để phát triển bền vững, các 
doanh nghiệp phải hoạt động hiệu 
quả hơn thông qua việc áp dụng 
rất nhiều biện pháp và giải pháp 
đa dạng. Trong số đó, tiêu 
chuẩn/quy chuẩn là công cụ hữu 
hiệu giúp doanh nghiệp phát huy 
tiềm năng của mình trên thị 
trường toàn cầu. 

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN), Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia (QCVN) của Việt Nam tính 
đến hết tháng 12/2020 có hơn 
13.000 TCVN và khoảng trên 700 
QCVN của 14 Bộ, ngành xây 
dựng nhằm quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc các 
lĩnh vực của Bộ, ngành mình quản 
lý liên quan đến vệ sinh, an toàn, 
sức khoẻ, an ninh, môi trường. 

Hệ thống TCVN, QCVN đã góp 
phần đáp ứng yêu cầu phục vụ 
quản lý nhà nước của các Bộ, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp 
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội đất nước trong giai đoạn 
hiện nay. 

Hội nghị đã trao đổi về chỉ tiêu 
olefin trong xăng đối với mức 5 
trong dự thảo QCVN sửa đổi, bổ 
sung, đề xuất nghiên cứu bổ sung 
TCVN về phương pháp xác định 
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hàm lượng sắt bằng quang phổ 
phát xạ plasma kết nối cảm ứng 
(ICP); Hướng dẫn cách thức áp 
dụng TCVN 6702 (ASTM D 
3244) trong đánh giá sự phù hợp 
của mẫu xăng so với tiêu chuẩn kỹ 
thuật được quy định trong quy 
chuẩn. 

Kiến nghị Tổng cục TCĐCCL 
xem xét sửa đổi Quyết định 
2150/QĐ-TĐC về việc ban hành 
hướng dẫn chứng nhận hợp quy 
đối với xăng, nhiên liệu điêzen và 
nhiên liệu sinh học phù hợp quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
1:2009/BKHCN, Thông tư số 
14/2012/TT-BKHCN và Thông tư 
số 30/2014/TT-BKHCN. 

Trao đổi các quy định đối với 
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sử 
dụng làm dung môi trong công 
nghiệp, hướng dẫn áp dụng các 
TCVN qui định QCVN 8:2019/ 
BKHCN về LPG mới được Bộ 
KH&CN ký ban hành thay thế 
QCVN 8:2012/ BKHCN và hướng 
dẫn các tổ chức áp dụng đối với 
06 TCVN về quản lý nguồn nhân 
lực và 01 TCVN về hướng dẫn 
trách nhiệm xã hội. 

Với kỳ vọng từ các hội nghị phổ 
biến này, việc xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn sẽ 
ngày càng đồng bộ, phát huy hiệu 

quả vai trò của hoạt động tiêu 
chuẩn hóa trong sự phát triển 
chung của nền kinh tế - xã hội. 

Việc phổ biến, hướng dẫn áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn mới 
cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ 
chức cá nhân là hết sức cần thiết 
đáp ứng mục tiêu của Chương 
trình quốc gia Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của doanh nghiệp Việt Nam đến 
năm 2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định 712/QĐ-TTg ngày 
25/10/2010. 

Việc phổ biến, hướng dẫn áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, đã mang lại những hiệu quả, 
lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp, 
cơ quan quản lý, xã hội cũng như 
người tiêu dùng. Giúp doanh 
nghiệp hiểu và áp dụng đúng các 
QCVN, TCVN; tiếp cận thông tin 
cập nhật, công nghệ tiên tiến 
thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
từ đó có điều chỉnh kịp thời trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
phù hợp với yêu cầu của quản lý 
nhà nước, xã hội, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, thuận lợi cho 
việc tiếp cận thị trường quốc tế 
thông qua việc áp dụng các tiêu 
chuẩn được hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế; 
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Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư 
nhiều hơn cho hoạt động tiêu 
chuẩn hóa và định hướng hoạt 
động tiêu chuẩn hóa mang tính 
chủ động, tích cực, đưa hoạt động 
tiêu chuẩn hóa trở thành một công 
cụ hữu ích giúp nâng cao năng 
suất chất lượng hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp; 

Giúp cho sản phẩm, dịch vụ và 
quá trình sản xuất, chế biến theo 
tiêu chuẩn tạo ra sản phẩm, dịch 
vụ an toàn, có chất lượng đáp ứng 
yêu cầu của xã hội, bảo vệ người 
tiêu dùng, giảm chi phí sản xuất; 
tạo ra một “kênh thông tin đa 
chiều” để trao đổi thông tin về 
việc xây dựng cũng như áp dụng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

Giúp các nhà quản lý nắm bắt 
tình hình thực tế, nhu cầu của 
doanh nghiệp và xã hội, từ đó đưa 
ra kế hoạch, quy hoạch xây dựng 
các tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia đáp ứng 
được thực tế, nâng cao hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh. 

Để tất cả doanh nghiệp cùng 
nhận thức rõ vai trò và sự đóng 
góp của tiêu chuẩn đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh nhằm 
thúc đẩy nâng cao năng suất chất 
lượng, năm 2020 Chính phủ đã 
phê duyệt Quyết định 1322/QĐ-

TTg để tiếp tục hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa giai 
đoạn 2021 – 2030. 

(vietq.vn) 
 

BỔ SUNG QUY ĐỊNH QUẢN 
LÝ VỀ TRUY XUẤT NGUỒN 
GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA  

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến góp 
ý của nhân dân đối với dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định 
số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định 
số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp 
thi hành Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa về truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

Bộ KH&CN cho biết, việc ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 
86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi 
hành Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa về truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa là cần thiết, 
nhằm triển khai thực hiện quy 
định của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định số 1258/QĐ-TTg và 
giải quyết được các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực 
hiện thời gian vừa qua về sử dụng 
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mã nước ngoài đối với hàng hóa 
xuất khẩu; truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa và phân công 
trách nhiệm quản lý chất lượng 
đối với các Bộ, ngành. 

Dự thảo Nghị định bổ sung Mục 
8 Chương II “Quản lý về truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” 
và bổ sung Điều 19đ quản lý nhà 
nước về truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa trong Mục 8 Nghị 
định 132/2008/NĐ-CP. 

Cụ thể, Bộ KH&CN giúp Chính 
phủ thống nhất quản lý nhà nước 
về truy xuất nguồn gốc bảo đảm 
nâng cao năng lực kỹ thuật cho 
việc truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát 
triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực, 
phát triển kinh tế - xã hội của các 
bộ, ngành, địa phương. 

Các bộ, ngành phối hợp với Bộ 
KH&CN triển khai, thực hiện truy 
xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, 
hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực 
được phân công quản lý. 

UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương phối hợp với 
các bộ, cơ quan triển khai hoạt 
động truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa tại địa phương. 

Theo Bộ KH&CN, việc bổ sung 
quy định quản lý về truy xuất 
nguồn gốc trong Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP sẽ mang lại các 
hiệu quả như: Xác định những 
nhiệm vụ cần triển khai, phương 
án và phân công trách nhiệm Bộ, 
ngành, các bên liên quan trong 
quá trình quản lý và thực thi hoạt 
động truy xuất nguồn gốc một 
cách bài bản, hiệu quả. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh tại Việt Nam chủ động xây 
dựng, triển khai, áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc phù hợp với 
tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc 
ứng dụng công nghệ mới trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin, mã 
số mã vạch theo chuẩn quốc tế, 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình xuất khẩu sản phẩm, hàng 
hóa, nâng cao uy tín, thương hiệu 
trên thị trường trong và ngoài 
nước. 

Quản lý các sản phẩm, hàng hóa 
tại Việt Nam (do các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt 
Nam) bảo đảm an toàn cho người 
sử dụng ở thị trường trong nước 
và nước ngoài. 

Thống nhất nguyên tắc, phương 
thức truy xuất nguồn gốc đối với 
sản phẩm, hàng hóa nâng cao 
quản lý chất lượng, an toàn, vệ 
sinh sản phẩm, hàng hóa, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam và bảo vệ quyền 
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lợi người tiêu dùng, giúp người 
tiêu dùng được sử dụng sản phẩm, 
hàng hóa có chất lượng, đúng 
nguồn gốc xuất xứ. 

(chinhphu.vn) 
 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY 
ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 
TRONG LĨNH VỰC TIÊU 
CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ 
CHẤT LƯỢNG 

Bộ KH&CN đang dự thảo Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính (VPHC) trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; hoạt động 
KH&CN, chuyển giao công nghệ; 
năng lượng nguyên tử. 

 
Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng 
hóa (Tổng cục TCĐLCL - Bộ KH&CN) 

phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 
tra đại lý xăng dầu Doanh nghiệp tư 

nhân xăng dầu Bàn Phượng. 

Về hành vi vi phạm: Chỉnh sửa, 
bổ sung, nâng mức tiền phạt đối 
với hành vi nhập khẩu, sản xuất, 
buôn bán phương tiện đo, chuẩn 

đo lường không phù hợp với yêu 
cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ 
chức, cá nhân công bố hoặc cơ 
quan quản lý về đo lường có thẩm 
quyền quy định áp dụng (các Điều 
5, 6, 7) để bảo đảm hợp lý cùng 
mức tiền phạt đối với hàng có chất 
lượng không phù hợp với tiêu 
chuẩn công bố áp dụng quy định 
tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 
119/2017/NĐ-CP; 

Bỏ một số quy định đã được hủy 
bỏ tại các Nghị định đã được ban 
hành: Quy định về điều kiện sản 
xuất mũ bảo hiểm (Điều 28 Nghị 
định 119), giấy chứng nhận sản 
xuất, pha chế khí (Điều 29 Nghị 
định 119), quy định về sử dụng 
mã số mã vạch nước ngoài (Điều 
32 Nghị định 119) và bỏ một số 
quy định không hợp lý, không khả 
thi, trùng lặp trong thực tế: khoản 
3, khoản 6, điểm b khoản 7, khoản 
8 Điều 20, Khoản 5, khoản 6 Điều 
31; 

Sửa đổi, bổ sung hành vi, chỉnh 
sửa mức phạt để bảo đảm thống 
nhất với các Nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính mới được ban 
hành. Cụ thể, bổ sung khoản 1a 
Điều 19 hành vi: a) Không nộp 
cho cơ quan kiểm tra kết quả tự 
đánh giá sự phù hợp theo quy định 
trong thời hạn quy định đối với 
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hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu mà 
tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
quy định biện pháp công bố hợp 
quy theo kết quả tự đánh giá sự 
phù hợp của tổ chức, cá nhân; b) 
Không nộp cho cơ quan kiểm tra 
bản sao y bản chính chứng chỉ 
chất lượng hoặc chứng thư giám 
định trong thời hạn quy định đối 
với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 
mà tại quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia quy định biện pháp công bố 
hợp quy theo 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. 

Lý do: Theo quy định tại Nghị 
định 74/2018/NĐ-CP, hàng hóa 
nhập khẩu được phân thành 3 
nhóm (khoản 3 Điều 1: sửa đổi bổ 
sung khoản 2 điều 7, bổ sung 
khoản 2a, 2b, 2c). Đối với hàng 
hóa thuộc các nhóm 2a, 2b sẽ thực 
hiện thông quan trước, kiểm tra 
sau. Bổ sung khoản 1a Điều 19 để 
xử phạt đối với tổ chức, cá nhân 
nhập khẩu hàng hóa sau khi được 
thông quan không nộp chứng chỉ 
chất lượng của hàng hóa đó cho 
cơ quan kiểm tra nhà nước hàng 
hóa nhập khẩu theo quy định 
trước lúc đưa vào lưu thông trên 
thị trường. 

Sửa đổi, bổ sung Điều 27 để cập 
nhật, bổ sung các quy định tại 
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP 
ngày 08/4/2020 của Chính phủ 
quy định “Danh mục hàng hóa 
nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm bằng phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ và vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm trên 
đường thủy nội địa” và Nghị định 
số 65/2018/NĐ-CP ngày 
12/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đường sắt. 

Sửa đổi hành vi sản xuất, pha 
chế xăng dầu (Điều 29) để thống 
nhất với khoản 1 Điều 28 Nghị 
định số 99/2020/NĐ-CP ngày 
26/8/2020 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng 
dầu và khí; 

Thực hiện Nghị quyết số 
119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của 
Chính phủ, Bộ KH&CN đã nghiên 
cứu sửa đổi, bổ sung quy định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với 
các hành vi gian lận, giả mạo ghi 
nhãn, xuất xứ Việt Nam. Cụ thể, 
sửa đổi, bổ sung các hành vi vi 
phạm về ghi nhãn (trong đó có nội 
dung bắt buộc ghi xuất xứ hàng 
hóa), bổ sung các biện pháp xử 
phạt và biện pháp khắc phục hậu 
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quả tại các Điều 30, Điều 31 Nghị 
định số 119/2017/NĐ-CP để 
thống nhất với quy định vi phạm 
về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu 
tại Điều 22 Nghị định số 
128/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan, đồng thời 
xử lý triệt để các hành vi vi phạm; 

Bãi bỏ các quy định xử phạt đối 
với hành vi kinh doanh hàng hóa 
gắn nhãn hàng hóa giả, gồm hàng 
hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng 
hóa giả mạo tên thương nhân, địa 
chỉ của thương nhân khác; giả 
mạo tên thương mại hoặc tên 
thương phẩm hàng hóa; giả mạo 
mã số đăng ký lưu hành, mã vạch 
hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của 
thương nhân khác; hàng hóa có 
nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa 
ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc 
hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, 
lắp ráp hàng hóa (khoản 5 và 
khoản 6 Điều 31 Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP) để thống nhất 
áp dụng quy định xử phạt theo 
quy định tại Điều 14 Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 
của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
thương mại, sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng (gọi tắt 
là Nghị định số 98/2020/NĐ-CP); 

Dẫn chiếu áp dụng quy định tại 
Điều 17, Điều 44 Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP để xử phạt đối 
với hành vi vi phạm về gian lận, 
giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng 
hóa. 

Về hình thức xử phạt bổ sung 
và biện pháp khắc phục hậu 
quả: Bỏ một số biện pháp xử phạt 
bổ sung không hợp lý như: tước 
quyền sử dụng giấy chứng nhận 
hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp 
quy, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, 
chứng chỉ công nhận; chứng chỉ 
kiểm định tại Điều 2, Điều 19 (vì 
đây không phải là giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề theo quy 
định tại Điều 21 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính); 

Sửa đổi, bổ sung quy định hình 
thức xử phạt bổ sung và biện pháp 
khắc phục hậu quả tại Điều 2; Bổ 
sung biện pháp xử phạt bổ sung 
tại Điều 21, Điều 29, Điều 30, 
Điều 31; Bỏ một số biện pháp xử 
phạt bổ sung, biện pháp khắc phục 
hậu quả do bỏ hành vi vi phạm 
(Điều 28, Điều 29, Điều 32 Nghị 
định 119); Chỉnh sửa, bổ sung một 
số biện pháp khắc phục hậu quả 
bảo đảm khả thi và xử lý triệt để 
hành vi vi phạm tại các Điều 5, 6, 
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7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
30 và Điều 31. 

Về thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính: chỉnh lý, bổ 
sung một số chức danh có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính 
của Công an nhân dân (Điều 36), 
của Quản lý thị trường (Điều 38), 
của Bộ đội Biên phòng (Điều 39), 
của Cơ quan được giao chức năng 
thanh tra chuyên ngành:  Thông 
tin và Truyền thông, Công 
Thương, Lao động, Thương binh 
và Xã hội (Điều 41); 

Chỉnh lý, sửa đổi thẩm quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
cấp, Công an Nhân dân, Hải quan, 
Quản lý thị trường, Bộ đội Biên 
phòng, Cảnh sát biển và thanh tra, 
người được giao thực hiện nhiệm 
vụ thanh tra chuyên ngành khác 
(từ Điều 35 đến Điều 41) để phù 
hợp với quy định tại Luật số 
67/2020/QH14. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
SIÊU NHỎ, NHỎ VÀ VỪA 
VỚI HÀNG LOẠT TIÊU 
CHUẨN  

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
khủng hoảng đại dịch COVID-19 

là chủ đề của Ngày Doanh nghiệp 
siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) 
năm nay, được tổ chức vào ngày 
27 tháng 6. ISO có nhiều nguồn 
lực để trợ giúp các MSME, hiện 
tại và lâu dài. 

Hai thông số kỹ thuật mới được 
công bố rộng rãi (PAS) liên quan 
trực tiếp đến cuộc khủng hoảng 
hiện tại sẽ được sử dụng nhiều cho 
các MSME. ISO/PAS 45005, 
Quản lý an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp - Hướng dẫn chung về làm 
việc an toàn trong đại dịch 
COVID-19, cung cấp cho tổ chức 
thuộc mọi quy mô hướng dẫn để 
quản lý tốt hơn sức khỏe và an 
toàn của nhân viên và các bên liên 
quan trong bối cảnh đại dịch.  

 
Tương tự, ISO/PAS 5643, Du 

lịch và các dịch vụ liên quan - Các 
yêu cầu kèm theo hướng dẫn để 
giảm sự lây lan của Covid-19 
trong ngành du lịch, sẽ giúp tất cả 
những bên liên quan trong ngành, 
bao gồm nhà cung cấp dịch vụ lưu 
trú, hướng dẫn viên du lịch, cửa 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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hàng và nhà hàng để cung cấp 
dịch vụ an toàn hơn và ngăn chặn 
sự lây lan của vi rút. Nhằm mục 
đích giúp các công ty tiếp tục hoạt 
động hiệu quả bằng cách đưa ra 
các biện pháp để đảm bảo bảo vệ 
nhân viên, khách du lịch và cộng 
đồng địa phương.  

Giống như du lịch, lĩnh vực nhà 
hàng, phần lớn được tạo thành từ 
các MSME, đã bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi đại dịch hiện nay. May mắn 
thay, sự gia tăng khi đặt đồ ăn 
online đã trở thành cứu cánh thực 
sự cho nhiều doanh nghiệp trong 
số này, cho phép giao bữa ăn đến 
tận nhà khi buộc phải đóng 
cửa. Trong bối cảnh đó, ISO hiện 
đang phát triển các hướng dẫn để 
giúp các công ty sử dụng loại hình 
dịch vụ này một cách hiệu quả 
nhất có thể. 

Ngoài ra, ISO cung cấp một loạt 
các tài liệu hướng dẫn cụ thể 
nhằm mục đích cho phép các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng 
tối đa nhiều tiêu chuẩn ISO nổi 
tiếng nhất, bao gồm:  

ISO 9001: 2015 cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) - 
Tiến hành như thế nào? 

ISO 21101 - Du lịch mạo hiểm - 
Hệ thống quản lý an toàn - Hướng 
dẫn thực hành cho các DNVVN. 

ISO 14001: 2015 - Hệ thống 
quản lý môi trường - Hướng dẫn 
thực hành cho các DNVVN. 

ISO 14046 - Quản lý Môi trường 
- Dấu chân của nước - Hướng dẫn 
thực hành cho các DNVVN.  

(vietq.vn) 
 
KHI CHẤT THẢI RẮN TRỞ 
NÊN ĐÁNG GIÁ VỚI LOẠT 
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

Nhờ việc thu hồi chất thải chôn 
lấp, chuyển hóa thành nguồn năng 
lượng sạch đã góp phần giảm 
lượng khí thải carbon. Nhằm hỗ 
trợ sự phát triển bền vững của 
lĩnh vực này, ISO vừa công bố một 
loạt tiêu chuẩn. 

ISO 21637, Tái chế chất thải rắn 
- Từ vựng, cung cấp định nghĩa và 
thuật ngữ phổ biến giúp đảm bảo 
rằng các tiêu chuẩn trong loạt bài 
này được hiểu rõ hơn. Lựa chọn 
nhà cung cấp có thể là một nhiệm 
vụ khó khăn, nhưng ISO 21640, 
Tái chế chất thải rắn - Thông số 
kỹ thuật và phân loại, thiết lập một 
hệ thống để so sánh hiệu quả các 
nhà cung cấp khác nhau, có thể 
giúp việc này dễ dàng hơn 
nhiều. Tiêu chuẩn này cũng quy 
định các yêu cầu chất lượng tối 
thiểu để xác định loại nhiên liệu 
chất rắn có thể được coi là nhiên 
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liệu tái chế hay không. 
Việc sản xuất, sử dụng, vận 

chuyển và lưu trữ các loại nhiên 
liệu này luôn tiềm ẩn những nguy 
cơ đáng kể về cháy nổ và bụi. Do 
đó, ISO 21912, Tái chế chất thải 
rắn - Vận hành và lưu trữ an toàn 
chất thải rắn thu hồi, cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật, tư vấn và khuyến 
nghị cho chủ cơ sở và nhà thiết kế, 
nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, nhà 
cung cấp và nhà sản xuất thiết bị, 
nhà tư vấn, nhà chức trách và nhà 
bảo hiểm để đánh giá, giảm thiểu 
các rủi ro trong quá trình sản xuất, 
thực hiện, lưu trữ. 

Việc mua bán chất thải rắn là đối 
tượng của các thỏa thuận liên 
quan đến thông số kỹ thuật, tuy 
nhiên, để xác định các thông số kỹ 
thuật, điều cần thiết là phải tiến 
hành lấy mẫu. ISO 21645, Thu hồi 
chất thải rắn - Phương pháp lấy 
mẫu, xác định quy trình này từng 
bước, do đó hạn chế mọi rủi ro sai 
sót. 

Loạt tiêu chuẩn này cũng bao 
gồm: 

ISO 21644, Thu hồi chất thải rắn 
- Phương pháp xác định hàm 
lượng sinh khối. 

ISO 21656, Thu hồi chất thải rắn 
- Xác định hàm lượng tro. 

ISO 21660-3, Thu hồi chất thải 

rắn - Xác định độ ẩm bằng 
phương pháp sấy trong tủ sấy - 
Phần 3: Độ ẩm của mẫu để phân 
tích chung. 

ISO 21663, Nhiên liệu thu hồi 
rắn - Phương pháp xác định hàm 
lượng cacbon (C), hydro (H), nitơ 
(N) và lưu huỳnh (S) bằng phương 
pháp thiết bị. 

ISO 22167, Thu hồi chất thải rắn 
- Xác định hàm lượng hợp chất dễ 
bay hơi. 

(vietq.vn) 
 
QUẢN LÝ TỔ CHỨC CHĂM 
SÓC SỨC KHỎE VỚI TIÊU 
CHUẨN ISO 22956  

ISO 22956,  Quản lý tổ chức 
chăm sóc sức khỏe - Yêu cầu đối 
với nhân sự lấy bệnh nhân làm 
trung tâm, nhằm giúp các tổ chức 
chăm sóc sức khỏe và lập kế 
hoạch tốt hơn về năng lực, nguồn 
lực của nhân viên y tế theo nhu 
cầu của bệnh nhân. 

Tiêu chuẩn đưa ra các mô hình 
và phương pháp luận sáng tạo 
khác nhau cho nhân viên y tế 
nhằm tối đa hóa sự an toàn của 
bệnh nhân và nâng cao hiệu quả 
chi phí. Tiêu chuẩn đồng thời xem 
xét các khía cạnh của quản lý 
nhân sự, bao gồm lập kế hoạch lực 
lượng lao động, phân bổ nguồn 
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lực bên trong và bên ngoài, dự báo 
các yêu cầu quy định và đánh giá 
năng lực trong những tình huống 
khẩn cấp. 

ISO 22956 cũng tính đến nhu 
cầu của từng bệnh nhân, bao gồm 
nhiều lĩnh vực như tối ưu hóa sự 
an toàn của bệnh nhân, quản lý rủi 
ro, chất lượng chăm sóc, văn hóa 
tổ chức và lãnh đạo. 

Theo bà Veronica Muzquiz 
Edwards, Trưởng dự án của Nhóm 
chuyên gia phát triển tiêu chuẩn, 
các tổ chức chăm sóc sức khỏe 
hiểu rõ hơn những gì ảnh hưởng 
đến môi trường làm việc của họ có 
thể tận dụng kiến thức này để tăng 
sự hài lòng của bệnh nhân và nhân 
viên. Ngoài ra, cách tiếp cận này 
cho phép các kỹ năng chuyên môn 
phù hợp hiệu quả hơn với nhu cầu 
của bệnh nhân, cải thiện kết quả 
lâm sàng và sự hài lòng của bệnh 
nhân. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

 
 

THÔNG TƯ 02/2021/TT-BCT 
QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA 
TRONG HIỆP ĐỊNH UKVFTA  

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư 02/2021/TT-BCT quy 

định về quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam và Liên hiệp 
Vương quốc Anh và Bắc Ireland 
(UKVFTA). 

Để hưởng ưu đãi thuế quan theo 
UKVFTA, chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa phải được nộp 
cho cơ quan hải quan Việt Nam 
trong thời gian 2 năm kể từ thời 
điểm nhập khẩu. Cơ quan hải quan 
có thể yêu cầu bản dịch nếu chứng 
từ chứng nhận xuất xứ không phải 
bằng tiếng Anh. 

Theo Thông tư, cơ chế chứng 
nhận xuất xứ trong UKVFTA 
được triển khai như sau: Đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam: 
(1) Với lô hàng có trị giá dưới 
6.000 euro, bất kỳ nhà xuất khẩu 
nào cũng được phép tự chứng 
nhận xuất xứ; (2) Với lô hàng có 
trị giá trên 6.000 euro, áp dụng cơ 
chế C/O do cơ quan, tổ chức được 
Bộ Công Thương ủy quyền cấp. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào 
Việt Nam: (1) Với lô hàng có trị 
giá dưới 6.000 euro, bất kỳ nhà 
xuất khẩu nào cũng được phép tự 
chứng nhận xuất xứ; (2) Với lô 
hàng có trị giá trên 6.000 euro, chỉ 
có nhà xuất khẩu đủ điều kiện 
theo quy định của UK mới được 
tự chứng nhận xuất xứ. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Quy định về tự chứng nhận 
xuất xứ đối với hàng hóa từ Việt 
Nam 

Nhà xuất khẩu tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa theo quy định 
khi hàng hóa có xuất xứ Việt Nam 
và đáp ứng quy định khác của 
UKVFTA. Nhà xuất khẩu tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên 
hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc 
chứng từ thương mại khác có đủ 
thông tin về hàng hóa, bằng cách 
đánh máy, đóng dấu hoặc in nội 
dung lời văn khai báo xuất xứ 
hàng hóa trên chứng từ. 

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ 
có thể phát hành sau khi xuất khẩu 
hàng hóa với điều kiện được xuất 
trình tại nước thành viên nhập 
khẩu không muộn hơn 2 năm hoặc 
theo quy định của Nước thành 
viên nhập khẩu kể từ khi hàng hóa 
được đưa vào lãnh thổ nước thành 
viên nhập khẩu. 

Trong vòng 3 ngày làm việc kể 
từ ngày phát hành chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ, nhà xuất 
khẩu khai báo, đăng tải chứng từ 
tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
và chứng từ liên quan đến lô hàng 
xuất khẩu theo quy định từ điểm c 
đến điểm h khoản 1 Điều 15 Nghị 
định số 31/2018/NĐ-CP trên Hệ 
thống quản lý và cấp chứng nhận 

xuất xứ điện tử tại địa 
chỉ www.ecosys.gov.vn của Bộ 
Công Thương. 

Chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa có hiệu lực 12 tháng kể 
từ ngày phát hành tại nước thành 
viên xuất khẩu và phải nộp cho cơ 
quan hải quan Nước thành viên 
nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực. 

Thông tư số 02/2021/TT-BCT 
có hiệu lực kể từ ngày 26/7/2021. 

(chinhphu.vn) 
 

 
 
 
MỘT LOẠT SẢN PHẨM 
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC 
KHỎE VI PHẠM QUY ĐỊNH 
QUẢNG CÁO  

Cục An toàn thực phẩm vừa đưa 
ra cảnh báo về hàng loạt sản 
phẩm thực phẩm sức khỏe vi phạm 
quy định quảng cáo, lừa dối người 
tiêu dùng. 

Trong thời gian vừa qua trên một 
số website, đường link, có quảng 
cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Hoạt huyết phục cốt 
hoàn, Mãnh Lực Trường Xuân với 
nội dung quảng cáo gây hiểu 
nhầm sản phẩm có tác dụng như 
thuốc chữa bệnh, thực hiện quảng 
cáo khi chưa có xác nhận nội dung 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, vi phạm quy định pháp luật 
về quảng cáo. 

Cục An toàn thực phẩm đã xác 
minh đối với tổ chức công bố các 
sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe: Hoạt huyết phục cốt hoàn, 
Mãnh Lực Trường Xuân (là Công 
ty cổ phần nghiên cứu và ứng 
dụng thuốc dân tộc). Theo đó, 
Công ty cổ phần nghiên cứu và 
ứng dụng thuốc dân tộc khẳng 
định không thực hiện quảng cáo 
02 sản phẩm trên các website nêu 
trên. 

Trong thời gian chờ cơ quan 
chức năng xử lý vụ việc, Cục An 
toàn thực phẩm khuyến cáo người 
tiêu dùng không mua, không sử 
dụng các sản phẩm Thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết phục 
cốt hoàn, Mãnh Lực Trường Xuân 
quảng cáo vi phạm trên các 
website nêu trên. 

(vietq.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 BSI hành động thiết thực hỗ 
trợ cuộc chiến chống lại 
COVID-19 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-
19 diễn biến ngày càng phức tạp, 

nhận thấy sự cấp thiết trong việc 
đối mặt với những gián đoạn và 
thách thức đáng kể của đại dịch 
này, Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia 
Anh (BSI) đã thực hiện nhiều hoạt 
động, phát triển nhiều nguồn lực 
để hỗ trợ cuộc chiến chống lại 
COVID-19. 

Theo đó, BSI đã và đang hợp tác 
chặt chẽ với các Chính phủ, các cơ 
quan quản lý và các tổ chức trên 
toàn cầu để chia sẻ kinh nghiệm 
và chuyên môn tốt nhất, cung cấp 
cái nhìn sâu sắc và thông tin để 
giúp điều hướng rủi ro, giảm thiểu 
khủng hoảng và hỗ trợ khả năng 
phục hồi. Mục đích là mang lại 
cho người lao động, các tổ chức 
và khách hàng sự yên tâm và tin 
tưởng khi quay trở lại làm việc 
trong trạng thái “bình thường 
mới”. 

Liên quan đến hướng dẫn làm 
việc an toàn, BSI đã chủ trì xây 
dựng tiền tiêu chuẩn ISO/PAS 
45005:2020: Quản lý an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp – Hướng 
dẫn chung về làm việc an toàn 
trong đại dịch COVID-19 trong 
thời gian kỷ lục, đáp ứng sự cấp 
bách của tình hình và nhu cầu 
thông tin tức thời. Dưới sự lãnh 
đạo của BSI, Uỷ ban Tiêu chuẩn 
quốc gia Anh đã phát triển và 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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công bố tiền tiêu chuẩn ISO/PAS 
này chỉ trong ba tháng. Tùy thuộc 
vào diễn biến của đại dịch và sự 
xuất hiện của thông tin mới, tiêu 
chuẩn này sẽ tiếp tục được cập 
nhật. 

 
Ảnh minh họa 

BSI còn triển khai thực hiện tổ 
chức một loạt hội thảo trực tuyến 
liên quan đến các vấn đề nổi trội 
trong kinh doanh và sản xuất trong 
thời kỳ COVID-19. BSI cũng đã 
thực hiện một bảng tổng hợp các 
hành động của các tổ chức và các 
quốc gia trong Khối thịnh vượng 
chung đối phó với đại dịch 
COVID-19. Các tổ chức và các 
quốc gia đã phổ biến, cung cấp 
miễn phí các tài nguyên liên quan 
đến tác động của dịch COVID-19 
tới các lĩnh vực như: giáo dục, du 
lịch, kinh doanh, sản xuất… Đồng 
thời cung cấp phản hồi từ cá nhân, 
tổ chức, cũng như cộng đồng về 
việc áp dụng các phương pháp 
thực hiện phòng chống, tuyên 
truyền, cung cấp thông tin trong 
đại dịch COVID-19. Việc thực 

hiện bảng tổng hợp này nhằm 
đóng góp thông tin đầu vào, xây 
dựng thông tin và dữ liệu sơ bộ để 
BSI có thể đánh giá thực trạng, tác 
động của COVID-19, chia sẻ kinh 
nghiệm, phòng chống, hiệu quả 
đạt được từ những chương trình 
đã thực hiện. Từ đó có thể lên kế 
hoạch, đưa ra cách đối phó, giảm 
thiểu rủi ro hiệu quả hơn trong 
thời gian tới.  

(tcvn.gov.vn) 
 
 Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ công tác 
tiêu chuẩn hoá về thương mại số 
trong ASEAN 

Đây là một trong những nội 
dung chính của phiên đối thoại 
giữa Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn 
và Chất lượng ASEAN (ACCSQ) 
và Hoa Kỳ vừa qua. Phiên họp do 
Việt Nam đại diện các nước 
ASEAN đồng chủ trì cùng đại diện 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ. 

Tại phiên trao đổi kỹ thuật, Cựu 
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài 
Michael W. Michalak, hiện là Phó 
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều 
hành khu vực của US-ABC đã 
trình bày tổng quan về hiện trạng 
tiêu chuẩn thương mại số trong 
ASEAN, và đưa ra nhận định của 
mình về nhu cầu của khu vực 
trong lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, 
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phía Hoa Kỳ đã đề xuất hợp tác 
với ASEAN, cụ thể là với 
DTSCWG, về tiêu chuẩn thương 
mại số, trong đó US-ABC sẽ tổ 
chức một hội thảo trực tuyến dành 
cho ASEAN để chia sẻ kinh 
nghiệm quản lý trong lĩnh vực 
ICT và tiêu chuẩn về logistics 
trong thương mại số và an ninh 
mạng (ngoài bộ tiêu chuẩn 
ISO/IEC 27001 và khung an ninh 
mạng của Viện Tiêu chuẩn và 
Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ – 
NIST). Hội thảo dự kiến được tổ 
chức vào cuối năm 2021 với sự 
tham gia trình bày của đại diện 
các doanh nghiệp trong US-ABC, 
đại diện Chính phủ Hoa Kỳ cùng 
các chuyên gia của Hoa Kỳ và 
ASEAN trong lĩnh vực này. Ngoài 
ra, phía Hoa Kỳ cũng giới thiệu về 
AMPP (tiền thân là Hiệp hội các 
Kỹ sư về Ăn mòn Vật liệu của 
Hoa kỳ – NACE) và bước đầu kết 
nối với hoạt động của ACCSQ 
liên quan đến tiêu chuẩn hoá về 
vật liệu xây dựng. 

Các bên tiếp tục thảo luận về 
chương trình hợp tác giữa Hoa Kỳ 
và các nước ASEAN về tiêu 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp 
trong các lĩnh vực thiết bị y tế, 
dược phẩm, ô tô, thương mại số, 
in 3D và vật liệu xây dựng. Theo 

chia sẻ từ phía Hoa Kỳ, Chính phủ 
đương nhiệm của Hoa Kỳ hiện 
đang định hướng hỗ trợ xây dựng 
cơ sở hạ tầng và phát triển bền 
vững cho các nước ASEAN. Do 
đó, các đề xuất hợp tác của phía 
Mỹ với ASEAN về tiêu chuẩn và 
đánh giá sự phù hợp cũng sẽ được 
triển khai theo hướng này. 

(tcvn.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Vải thiều Việt Nam gắn tem 
truy xuất gia nhập thị trường 
Pháp: Đi trước, đón đầu xu thế 
tiêu dùng mới  

Lô vải thiều Thanh Hà được gắn 
tem truy xuất nguồn gốc itrace247 
của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ 
Công Thương lần đầu nhập khẩu 
vào Pháp, đã được tiêu thụ nhanh 
chóng sau 3 ngày. 

Theo đó, doanh nghiệp Pháp đã 
quyết định đẩy nhanh kế hoạch 
nhập khẩu hơn so với dự kiến 
trước đó để đáp ứng nhu cầu thị 
trường và sẽ nhập lô thứ 2. Như 
vậy, trong 7 ngày, có hai lô hàng 
gần 1 tấn vải thiều Việt Nam được 
nhập khẩu chính ngạch vào Pháp 
qua đường hàng không. 

Cục Xúc tiến thương mại cho 
biết, nhiều khách mua hàng tại hệ 
thống siêu thị Á Châu, sau khi 
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được nếm thử trái vải Thanh Hà 
đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước 
hương vị thơm ngon và ngọt dịu 
đặc trưng. Một số khách hàng 
người Việt cho biết đã rất cảm 
động vì từ lâu mới được thấy trái 
vải thiều Việt Nam được bán 
chính thức trên kệ tại siêu thị ở 
Paris và sẵn sàng tiếp tục ủng hộ 
hàng nông sản Việt Nam. Bên 
cạnh đó, một số khách hàng người 
nước ngoài rất quan tâm tới tem 
truy xuất nguồn gốc và bất ngờ 
khi có thể tiếp cận được với lượng 
thông tin đầy đủ về trái vải, từ quy 
trình nuôi trồng cho tới lịch sử thu 
hoạch, đóng gói và các chứng chỉ 
kiểm tra chất lượng, chỉ thông qua 
điện thoại cá nhân. 

Ông Vũ Anh Sơn, Phụ trách 
Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho 
biết, từ nhiều năm nay, Pháp luôn 
đề cao việc nắm rõ nguồn gốc của 
thực phẩm nhằm đảm bảo chất 
lượng hàng hóa, nâng cao sự cam 
kết và trách nhiệm của nhà sản 
xuất, nhà phân phối đối với người 
tiêu dùng. Nhiều mặt hàng thực 
phẩm, trong đó có các sản phẩm 
thịt đã có những quy định bắt 
buộc về truy xuất nguồn gốc “từ 
trang trại đến bàn ăn” nhưng đối 
với các sản phẩm nông sản nhập 
khẩu vào Pháp chưa có quy định 

bắt buộc. 
Như vậy, trái vải của Việt Nam 

đã đi trước, đón đầu xu thế tiêu 
dùng mới, đó là xu thế tiêu dùng 
có trách nhiệm. Điều này cũng 
đồng thời phản ánh hình ảnh về 
chính sách quản lý xuất khẩu có 
chiến lược, trách nhiệm và đặt 
người tiêu dùng làm trọng tâm của 
Chính phủ Việt Nam. 

 (vietq.vn) 
 
 Thủ tục thành lập doanh 
nghiệp KH&CN 

Cùng với sự phát triển của lĩnh 
vực KH&CN những doanh nghiệp 
KH&CN được nhắc tới nhiều 
trong thời gian gần đây. Vậy thủ 
tục thành lập doanh nghiệp 
KH&CN được thực hiện như thế 
nào?  

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin 
cần thiết để lập hồ sơ thành lập 
doanh nghiệp. 

Tại bước này, doanh nghiệp cần 
chuẩn bị việc lựa chọn loại hình 
doanh nghiệp, tên công ty để tránh 
trùng lặp với các doanh nghiệp 
khác. Đồng thời doanh nghiệp 
cũng cần chuẩn bị những thông tin 
về địa điểm đặt trụ sở và xác định 
vốn điều lệ và tư cách của các 
thành viên trong công ty. 

Ngành nghề dự kiến kinh doanh 
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cũng là thông tin mà doanh nghiệp 
phải chuẩn bị để đăng ký thành 
lập doanh nghiệp khoa học công 
nghệ. 

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ 
đăng ký thành lập doanh nghiệp 
khoa học công nghệ. 

Tại bước này, doanh nghiệp 
chuẩn bị các đầu mục hồ sơ sau và 
nộp tại Cơ quan đăng ký kinh 
doanh: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh 
nghiệp 

– Điều lệ công ty 
– Danh sách thành viên đối với 

công ty TNHH hai thành viên trở 
lên, danh sách cổ đông đối với 
công ty cổ phần 

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng 
thực cá nhân của người đại diện 
theo pháp luật và các thành viên 
công ty 

– Văn bản ủy quyền cho người 
được ủy quyền thực hiện thủ tục 
đăng ký doanh nghiệp (nếu có) 

– Bản sao chứng minh nhân dân 
của người được ủy quyền thực 
hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp từ phòng 
đăng ký kinh doanh và thực hiện 
các thủ tục sau khi thành lập 
doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

Bước 4: Lập hồ sơ xin chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học công 
nghệ. 

Do đặc thù của doanh nghiệp 
khoa học công nghệ, thủ tục thành 
lập cũng đặc biệt hơn đó là có 
thêm thủ tục xin giấy chứng nhận 
doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

Sau khi được thành lập, doanh 
nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN trình 
Sở KH&CN địa phương, nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở chính để 
được xem xét, cấp Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN. 

Thành phần hồ sơ xin chứng 
nhận doanh nghiệp khoa học công 
nghệ bao gồm: 

– Đề nghị chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN 

– Văn bản xác nhận, công nhận 
kết quả KH&CN của cơ quan có 
thẩm quyền (bản sao xuất trình 
kèm bản chính để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng thực), thuộc một 
trong các văn bản sau: 

+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ; 

+ Quyết định công nhận giống 
cây trồng mới, giống vật nuôi 
mới, giống thủy sản mới, giống 
cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ 
thuật; 

+ Bằng chứng nhận giải thưởng 
đối với kết quả thực hiện nhiệm 
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vụ đã đạt được các giải thưởng về 
KH&CN do các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ 
chức xét tặng giải thưởng hoặc 
đồng ý cho tổ chức xét tặng giải 
thưởng; 

+ Quyết định công nhận kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước; Giấy 
xác nhận hoặc giấy thẩm định kết 
quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
không sử dụng ngân sách nhà 
nước; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký 
chuyển giao công nghệ; 

+ Các văn bản xác nhận, công 
nhận khác có giá trị pháp lý tương 
đương. 

– Phương án sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm hình thành từ kết 
quả KH&CN. 

 (tbtvn.org) 
 
 Sắp có tiêu chuẩn cho hệ 
thống đèn chiếu sáng sự cố và 
chỉ dẫn thoát nạn 

Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng 
rãi dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam 
về hệ thống đèn chiếu sáng sự cố 
và chỉ dẫn thoát nạn - yêu cầu 
thiết kế, lắp đặt. 

Ngoài những địa điểm được quy 
định tương tự tại TCVN 
3890:2009 về phương tiện phòng 
cháy, chữa cháy (PCCC) cho nhà 
và công trình - trang bị, bố trí, 
kiểm tra, bảo dưỡng ban hành 
ngày 1/12/2009, dự thảo tiêu 
chuẩn mới đề xuất đã đưa ra các 
vị trí mới buộc phải có đèn chiếu 
sáng sự cố như: trên đường thoát 
nạn có thay đổi về cao độ, nơi 
chuyển hướng thoát nạn, nút giao 
hành lang; phòng máy phát điện, 
gian lánh nạn; phòng trực điều 
khiển chống cháy, phòng bơm 
chữa cháy và tại các vị trí trang bị 
phương tiện PCCC khác. 

Trước đó, theo TCVN 
3890:2009, với đèn chỉ dẫn thoát 
nạn chỉ cần được nhìn thấy rõ ràng 
các chữ: lối ra, exit... từ khoảng 
cách tối thiểu 30m; biển chỉ dẫn 
thoát nạn và biển chỉ báo các vị trí 
lắp đặt phương tiện cứu người 
trong đám cháy cũng chỉ cần đặt ở 
các vị trí dễ quan sát. 

Còn tại dự thảo tiêu chuẩn mới 
đã chia ra thành biển báo chỉ dẫn 
lối ra thoát nạn, chỉ hướng thoát 
nạn, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn với 
các tiêu chí cụ thể về kích thước, 
vị trí lắp đặt (nơi lắp, chiều cao, 
khoảng cách...), độ chói... Theo 
đó, với đèn chỉ dẫn thoát nạn phải 
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được nhìn thấy rõ ràng các chữ: 
lối ra, exit... từ khoảng cách tối 
thiểu 25m. 

Một trong những điểm mới nữa 
mà dự thảo đề xuất là những địa 
điểm, vị trí được phép không cần 
bố trí đèn chiếu sáng sự cố, các 
biển chỉ dẫn lối ra thoát nạn, 
hướng thoát nạn... 

Cụ thể như sân vườn, khu vực 
sân thượng không có mái che; tòa 
nhà cao 1 tầng chỉ có mái che 
(không có tường bao quanh) với 
diện tích sàn không quá 200 m²  
và diện tích lỗ hở chiếm tối thiểu 
80% diện tích tường ngoài của 
nhà. Dự thảo tiêu chuẩn mới cũng 
đưa ra các yêu cầu kỹ thuật về 
cường độ chiếu sáng tương ứng 
với chiều cao lắp đặt các loại đèn 
chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 
nạn. 

(vietq.vn) 
 

 Đề xuất mở rộng đối tượng 
được miễn kiểm tra chất lượng, 
an toàn thực phẩm nhập khẩu  

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính 
tại dự thảo Nghị định quy định cơ 
chế quản lý, phương thức, trình 
tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về 
chất lượng, kiểm tra nhà nước về 
an toàn thực phẩm đối với hàng 
hóa nhập khẩu. Theo đó, dự thảo 

mở rộng đối tượng được miễn 
kiểm tra chất lượng, an toàn thực 
phẩm. 

Dự thảo đề xuất 22 trường hợp 
được miễn kiểm tra chất lượng, 
kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong 
đó miễn kiểm tra chất lượng tăng 
5 trường hợp so với quy định hiện 
hành; miễn kiểm tra an toàn thực 
phẩm tăng 9 trường hợp so với 
quy định hiện hành. 

22 trường hợp miễn kiểm 
tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm 

1. Hành lý của người nhập cảnh, 
tài sản di chuyển, quà biếu, quà 
tặng của tổ chức, cá nhân trong 
định mức miễn thuế nhập khẩu 
theo quy định của pháp luật về 
thuế, trừ phương tiện. 

2. Hàng hóa nhập khẩu trong 
định lượng miễn thuế nhập khẩu 
theo quy định của pháp luật về 
thuế của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài được hưởng quyền ưu đãi 
miễn trừ, trừ phương tiện. 

3. Hàng hóa quá cảnh, chuyển 
khẩu, trung chuyển, kinh doanh 
tạm nhập, tái xuất. 

4. Hàng hóa từ nước ngoài đưa 
vào kho ngoại quan. 

5. Hàng hóa là mẫu hàng để 
quảng cáo không có giá trị sử 
dụng; hàng mẫu để nghiên cứu 



Số 89 - 07/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 31 
 

khoa học, nghiên cứu phục vụ sản 
xuất có số lượng phù hợp với hồ 
sơ, tài liệu nghiên cứu có xác nhận 
của tổ chức, cá nhân; mẫu hàng để 
thử nghiệm phục vụ giám định, 
chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, thử nghiệm liên 
phòng. 

6. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, 
tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc 
tham dự hội chợ, triển lãm, giới 
thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, 
văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự 
kiện khác. 

7. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất 
để thử nghiệm, nghiên cứu phát 
triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, 
dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái 
xuất, tạm xuất, tái nhập để phục 
vụ công việc của người nhập cảnh 
trong thời hạn nhất định. 

8. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất 
để cung ứng cho tàu biển, tàu bay 
neo đậu tại cảng Việt Nam để xuất 
cảnh. 

9. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất 
hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo 
hành, sửa chữa, thay thế. 

10. Phương tiện chứa hàng quay 
vòng theo phương thức tạm nhập, 
tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để 
chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

11. Hàng hóa tạm nhập khẩu để 

bán tại cửa hàng miễn thuế. 
12. Hàng hóa trao đổi của cư dân 

biên giới trong định mức miễn 
thuế. 

13. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua 
dịch vụ bưu chính, chuyển phát 
nhanh được miễn thuế nhập 
khẩu theo quy định của pháp luật 
về thuế. 

14. Hàng hóa là nguyên liệu, vật 
tư, linh kiện nhập khẩu để gia 
công sản phẩm xuất khẩu, sản 
xuất hàng hóa xuất khẩu; sản 
phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để 
gắn vào sản phẩm gia công xuất 
khẩu, sản phẩm sản xuất xuất 
khẩu. 

15. Hàng hóa là nguyên liệu, vật 
tư phục vụ sản xuất của doanh 
nghiệp chế xuất, doanh nghiệp 
trong khu phi thuế quan. 

16. Hàng hóa đã hoàn thành thủ 
tục xuất khẩu nhưng bị tái nhập 
trả lại. 

17. Hàng hóa mua bán giữa 
thương nhân Việt Nam với thương 
nhân nước ngoài không có hiện 
diện tại Việt Nam và được thương 
nhân nước ngoài chỉ định giao, 
nhận hàng hóa với thương nhân 
khác tại Việt Nam. 

18. Hàng hóa là bộ phận để thay 
thế, sửa chữa dây chuyền thiết bị 
đồng bộ của tổ chức, cá nhân; 
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hàng hóa là vật tư, linh kiện nhập 
khẩu để bảo hành, sửa chữa, thay 
thế cho một đơn vị sản phẩm hoàn 
chỉnh. 

19. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 
thực phẩm dinh dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuổi; thực phẩm có 
chứa phụ gia mới; phụ gia thực 
phẩm hỗn hợp có công dụng mới, 
phụ gia thực phẩm không thuộc 
trong danh mục phụ gia được 
phép sử dụng trong thực phẩm 
hoặc không đúng đối tượng sử 
dụng do Bộ Y tế quy định đã được 
cấp mã số đăng ký bản công bố 
sản phẩm. 

20. Thực phẩm, nguyên liệu sản 
xuất thực phẩm nhập khẩu chỉ 
dùng để phục vụ cho việc sản xuất 
nội bộ của tổ chức, cá nhân nhập 
khẩu không tiêu thụ thị trường tại 
trong nước. 

21. Các loại hàng hóa khác 
không nhằm mục đích kinh doanh 
theo quy định pháp luật. 

22. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ 
yêu cầu khẩn cấp theo văn bản 
cho phép của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến 
góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo này tại Cổng Thông tin điện 

tử của Bộ. 
(chinhphu.vn) 

 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội đồng nghiệm thu đề án 
của các doanh nghiệp tham gia 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp đợt 1, năm 2021 

Ngày 23/6, Sở KH&CN tỉnh BR-
VT đã tổ chức Hội đồng trực 
tuyến nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Đề án Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, 
đợt 01 năm 2021. Do ông Trần 
Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc 
Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội 
đồng xét duyệt.  

Sau khi đánh giá kết quả đạt 
được của đề án cũng như hồ sơ 
pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 05 
doanh nghiệp. Đây là cơ sở để các 
công ty được hỗ trợ kinh phí từ 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp, với tổng mức hỗ trợ 
là 74,762 triệu đồng. Cụ thể như 
sau: 

1. Công ty TNHH Ngọc Lan 
Viên Núi Dinh với nội dung được 
hỗ trợ là tư vấn đăng kí bảo hộ 
nhãn hiệu (01 nhãn hiệu). 

2. Công ty TNHH Sigen với nội 
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dung được hỗ trợ là đăng kí gian 
hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến 
thương mại trong nước (Hội chợ 
triển lãm Vietbuild Hồ Chí Minh 
năm 2020); Đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp (02 kiểu dáng công 
nghiệp). 

3. Công ty CP Công nghệ 
Vutatech với nội dung được hỗ trợ 
là đăng kí bảo hộ nhãn hiệu (01 
nhãn hiệu). 

4. Công ty TNHH Ứng dụng 
công nghệ Vutapos với nội dung 
được hỗ trợ là đăng kí bảo hộ 
nhãn hiệu (01 nhãn hiệu). 

5. Công ty CP Đầu tư & Phát 
triển Giáo dục Rơm Hí Hoáy với 
nội dung được hỗ trợ là đào tạo 
chuyên sâu: chương trình huấn 
luyện CEO mentoring. 

(Sở KH&CN) 
 

 Xét duyệt đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Đề án 
Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp 
sáng tạo giai đoạn 2019-2025, 
đợt 01 năm 2021 

Ngày 23/6, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng trực tuyến xét 
chọn, thẩm định nội dung và kinh 
phí đề nghị hỗ trợ của doanh 
nghiệp tham gia Đề án Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo 

tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, 
đợt 01 năm 2021. 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 03 doanh nghiệp tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự 
kiến là 175 triệu đồng, cụ thể như 
sau: 

1. Công ty TNHH Sake Toàn 
Cầu với lĩnh vực hoạt động chính 
là chế biến và bảo quản rau quả. 
Nội dung được hỗ trợ là hỗ trợ 
đăng kí bảo hộ nhãn hiệu (02 nhãn 
hiệu). 

2. Công ty Cổ phần Kết nối 
Xanh Group với lĩnh vực hoạt 
động chính là bán lẻ thực phẩm 
trong các cửa hàng chuyên doanh. 
Nội dung được hỗ trợ là hỗ trợ 
đăng kí bảo hộ nhãn hiệu (03 nhãn 
hiệu). 

3. Công ty TNHH Giải pháp – 
Tạo mẫu nhanh 3D Tuấn Đoàn 
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với lĩnh vực hoạt động chính là 
hoạt động thiết kế chuyên dụng. 
Nội dung được hỗ trợ là hỗ trợ 
ứng dụng công nghệ cao: Công 
nghệ điện toán đám mây IOT. Đào 
tạo chuyên sâu các nội dung: đào 
tạo ứng dụng công nghệ điện toán 
đám mây. 

(Sở KH&CN) 
 

 Hội đồng Sơ tuyển Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2021 

Ngày 29/6, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Sở 
KH&CN tỉnh BR-VT) đã tổ chức 
Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2021 để 
xem xét, đánh giá và lựa chọn các 
doanh nghiệp của tỉnh tham gia 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2021. Ông Trần Duy Tâm 
Thanh - Phó Giám đốc Sở 
KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng 
xét duyệt, chủ trì cuộc họp. 

Thực hiện theo Công văn số 
159/TĐC-TCCL ngày 19/1/2021 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng về kế hoạch 
hoạt động giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia 2021, Sở KH&CN đã 
triển khai phát động giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia đến hơn 300 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả phát động đã nhận được 
05 doanh nghiệp đăng kí tham gia. 

Tại cuộc họp, sau khi xem xét, 
đánh giá trên hồ sơ của các đơn vị, 
doanh nghiệp  đăng kí tham gia 
đối với các tiêu chí Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia. Trong đó, 
trọng tâm là vai trò của lãnh đạo; 
chiến lược hoạt động; chính sách 
định hướng vào khách hàng và thị 
trường; đo lường, phân tích và 
quản lý tri thức; quản lý phát triển 
nguồn nhân lực; quản lý quá trình; 
kết quả hoạt động;... Theo đó, các 
thành viên trong Hội đồng sơ 
tuyển đã thống nhất đề cử trao 
tặng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia năm 2021 đối với Trung 
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tỉnh BR-VT.  

Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia là giải thưởng do Thủ tướng 
Chính phủ trao tặng nhằm tôn 
vinh, khen thưởng các doanh 
nghiệp đạt thành tích xuất sắc 
trong việc nâng cao chất lượng 
sản xuất, kinh doanh, cũng như 
tăng cường năng lực, khả năng 
cạnh tranh và hội nhập của doanh 
nghiệp trên thị trường. Việc tham 
dự Giải thưởng là cơ hội giúp cho 
doanh nghiệp trong tỉnh học hỏi, 
đánh giá và cải tiến hoạt động của 
đơn vị một cách toàn diện, từ đó 
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đưa ra các giải pháp khắc phục 
những thiếu sót trong quá trình 
quản lý và điều hành sản xuất, 
kinh doanh. 

(Sở KH&CN) 
 

 Điểm sáng xuất khẩu trong 
đại dịch 

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, 
nhưng từ đầu năm 2021 đến nay, 
hoạt động xuất khẩu của các DN 
trên địa bàn tỉnh vẫn tăng trưởng 
khá cao so với cùng kỳ năm 2020. 
Nhiều DN đã nhận được đơn hàng 
dài hạn, vừa sản xuất, vừa bảo 
đảm phòng, chống dịch. 

Vừa phòng chống dịch vừa 
duy trì sản xuất 

Ông Luo Zhexian, Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Sản xuất giày 
Vĩnh Uy II cho biết, từ đầu năm 
đến nay, công ty đã xuất khẩu 1,6 
triệu sản phẩm, tăng 80% so với 
cùng kỳ, doanh thu 1,5 triệu USD. 
Đây là tín hiệu tích cực trong bối 
cảnh nền kinh tế cả nước đối mặt 
với những khó khăn bởi ảnh 
hưởng của dịch COVID-19. 
“Chúng tôi luôn ý thức rằng chỉ 
cần một công nhân nhiễm 
COVID-19, cả dây chuyền, phân 
xưởng, thậm chí cả công ty phải 
ngừng sản xuất. Do vậy, công ty 
luôn duy trì nghiêm ngặt quy trình 

phòng, chống dịch. Hiện nay, 
công ty đã có đơn hàng đến tháng 
9/2021”, ông Luo Zhexian nói. 

Tăng cường hỗ trợ doanh 
nghiệp 

Theo Sở Công thương, trong bối 
cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức 
tạp, ảnh hưởng đến thương mại 
toàn cầu thì việc BR-VT duy trì đà 
tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 
cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các 
DN trong việc thực hiện mục tiêu 
kép, vừa phòng chống dịch hiệu 
quả vừa duy trì phát triển kinh tế. 
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận 
định, từ nay đến cuối năm đại dịch 
vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực 
đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các DN, do đó cần tiếp 
tục triển khai quyết liệt các nhóm 
giải pháp của Chính phủ, Bộ Công 
thương và của tỉnh.  

Bà Vũ Bích Hảo, Phó Giám đốc 
Sở Công thương cho biết, để hỗ 
trợ DN tìm kiếm, mở rộng thị 
trường xuất khẩu, Sở đã chủ động 
phối hợp với Bộ Công thương đẩy 
mạnh tổ chức các hoạt động xúc 
tiến thương mại trực tuyến, tiếp 
tục tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức, đào tạo về quy tắc xuất xứ 
trong các hiệp định thương mại tự 
do (FTA), giúp DN nắm bắt kịp 
thời, cập nhật những quy định 
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mới, tận dụng được hiệu quả từ 
các cơ hội do FTA thế hệ mới 
mang lại. Năm 2021, Sở Công 
thương - Thường trực Ban chỉ đạo 
hội nhập quốc tế tỉnh tổ chức 
nhiều lớp hội thảo, tập huấn về hội 
nhập kinh tế quốc tế nhằm giúp 
các DN nắm rõ các cam kết quan 
trọng của các hiệp định, nhận diện 
được những thách thức và cơ hội 
kinh doanh, các ưu đãi mà hiệp 
định mang lại. 

Ngoài ra, để xuất khẩu tăng 
trưởng bền vững, tỉnh đang đẩy 
mạnh hỗ trợ các ngành hàng như 
thép, hải sản, nông sản, cơ khí chế 
tạo, khuôn mẫu, điện tử, phụ tùng, 
linh kiện cho sửa chữa tàu biển, 
giàn khoan… vào thị trường xuất 
khẩu chủ lực là ASEAN, 
Australia, New Zealand, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, EU và 
khuyến khích phát triển các ngành 
dịch vụ ở những thị trường có sức 
mua cao như Hoa kỳ và EU. Đồng 
thời, tỉnh cũng tập trung phát triển 
công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ 
phù hợp với định hướng và thế 
mạnh của tỉnh để sản xuất sản 
phẩm giảm dần phụ thuộc vào 
nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Lãnh đạo Sở Công thương nhận 
định, nếu tình hình dịch COVID-
19 trên thế giới được kiểm soát, 

kinh tế sẽ phục hồi. Bên cạnh đó, 
các hiệp định thương mại tự do 
như CPTPP, EVFTA, 
UKVFTA… đang dần được thực 
thi một cách toàn diện hơn, hiệu 
quả hơn sẽ tiếp tục tạo điều kiện 
để hàng hóa của Việt Nam thâm 
nhập vào các thị trường đối tác 
với thuế quan ưu đãi, qua đó thúc 
đẩy xuất khẩu tăng trưởng. 

“Thời gian tới, Sở Công thương 
tiếp tục phối hợp với các sở, 
ngành liên quan tham mưu UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch thực thi 
nhằm bảo đảm tận dụng tối đa cơ 
hội mang lại từ các hiệp định 
thương mại tự do cho người dân 
và DN. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục 
triển khai Đề án hỗ trợ DN thực 
hiện Hiệp định CPTPP và các 
FTA khác, trọng tâm là các giải 
pháp nhằm hỗ trợ DN thích ứng 
và ứng phó với những thuận lợi 
cũng như bất lợi mà các FTA thế 
hệ mới mang lại. Đồng thời phối 
hợp với các bộ, ngành tích cực 
tháo gỡ khó khăn cho DN xuất 
nhập khẩu, tăng cường hỗ trợ 
cung cấp thông tin thị trường, tập 
quán kinh doanh, yêu cầu sản 
phẩm khi xuất khẩu vào các thị 
trường…”, bà Vũ Bích Hảo nói 
thêm. 

 (bariavungtau.gov.vn) 


