
Số 92 - 10/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 
 

 
 

 
NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ 
GIỚI 2021: TIÊU CHUẨN 
PHỤC VỤ CHO CÁC MỤC 
TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG 

Thông điệp và chủ đề Ngày Tiêu 
chuẩn Thế giới 14 tháng 10 năm 
2021 đã được ba tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế hàng đầu là 
ISO, IEC và ITU thống nhất đưa ra 
nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu 
chuẩn trong việc phục vụ cho các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(SDGs). 

Chủ đề ngày Tiêu chuẩn Thế giới 
năm 2021 là Tiêu chuẩn phục vụ 
cho các Mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG) - Tầm nhìn chung cho 
một thế giới tốt đẹp hơn (Standards 
for SDGs – Our shared vision for a 
better world) nhằm nhấn mạnh vai 
trò của tiêu chuẩn trong việc đóng 
góp công cụ để đạt được các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững. 

 

Các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG), nhằm giải quyết sự 
mất cân bằng xã hội, phát triển nền 
kinh tế bền vững và làm chậm tốc 
độ biến đổi khí hậu, hàm chứa 
nhiều tham vọng. Để đạt được các 
Mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác 
của nhiều đối tác nhà nước và tư 
nhân, đồng thời cần sử dụng các 
công cụ sẵn có, bao gồm cả tiêu 
chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù 
hợp. 

Cuộc chiến căng thẳng chống lại 
đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy 
sự cần thiết phải giải quyết các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững một 
cách bao trùm, nhằm củng cố các 
cộng đồng xã hội, làm cho chúng 
trở nên kiên cường hơn và công 
bằng hơn. Giờ đây, chúng tôi 
đề nghị bạn tham gia cùng chúng 
tôi trong sứ mệnh khẳng định tầm 
quan trọng của các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững để có thể gây dựng 
trở lại tốt đẹp hơn trước. 

Trong quá trình theo đuổi mục 
tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên 
thích hợp và cần thiết hơn bao giờ 
hết. Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn 
được xây dựng dựa trên sự cộng 
tác. Đó là minh chứng cho sức 
mạnh của sự hợp tác và niềm tin 
rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể 
các bộ phận hợp thành. Bằng cách 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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hợp tác cùng nhau, chúng ta đang 
trao quyền cho mọi người với 
những giải pháp để đối mặt trực 
tiếp với các thách thức về tính bền 
vững. 

Với tinh thần này, chúng ta đang 
tham gia vào một hành trình Ngày 
Tiêu chuẩn Thế giới kéo dài nhiều 
năm nhằm thể hiện nhiều cách thức 
mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng 
góp vào sự thành công của các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững. 
Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy 
nhanh Chương trình nghị sự 2030, 
với các tiêu chuẩn phục vụ các 
SDG và “Tầm nhìn chung cho một 
thế giới tốt đẹp hơn” của chúng ta. 

(Theo vietq.vn) 
 

NÂNG CAO NĂNG LỰC 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
TRONG BỐI CẢNH THAM 
GIA FTA THẾ HỆ MỚI   

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 
vừa ký Quyết định 1659/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án “Nâng cao năng 
lực về phòng vệ thương mại trong 
bối cảnh tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới”. 

Phòng vệ thương mại (PVTM) là 
lĩnh vực có vai trò quan trọng trong 
chính sách thương mại, góp phần 
nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế 
quốc tế. Do đó, quan điểm của Đề 

án là cần nâng cao năng lực về 
PVTM, xây dựng và củng cố cơ 
chế phối hợp giữa các bộ, ngành, 
địa phương, các ngành sản xuất, 
hiệp hội, doanh nghiệp và đội ngũ 
tư vấn pháp lý để bảo vệ nền kinh 
tế, doanh nghiệp, thị trường, phát 
triển xuất nhập khẩu bền vững. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và 
thể chế về PVTM để bảo vệ hiệu 
quả quyền và lợi ích của Việt Nam 
trong quá trình hội nhập, đặc biệt 
là tham gia các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới. Tăng cường 
năng lực thực thi PVTM để bảo vệ 
các ngành sản xuất trong nước phù 
hợp với cam kết quốc tế, từ đó 
từng bước nâng cao năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế, góp phần 
xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ. 

Tăng cường năng lực thực thi 
phòng vệ thương mại 

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến 
năm 2030 là sửa đổi Luật Quản lý 
ngoại thương và các văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan trong 
lĩnh vực PVTM hoặc xây dựng 
Luật PVTM. Đội ngũ cán bộ ở các 
bộ, ngành, địa phương được trang 
bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về 
việc sử dụng và ứng phó với các 
biện pháp PVTM. Đội ngũ chuyên 
gia, tư vấn pháp lý có kiến thức 
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chuyên sâu về PVTM để hỗ trợ các 
ngành sản xuất nhằm đảm bảo 
quyền lợi của Việt Nam trong 
thương mại quốc tế. 

Cơ chế phối hợp liên ngành trong 
lĩnh vực PVTM được xây dựng và 
củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu về 
công tác PVTM trong bối cảnh 
mới, hỗ trợ xử lý các vụ việc nước 
ngoài điều tra PVTM đối với hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam. Năng 
lực Cơ quan điều tra PVTM của 
Việt Nam được tăng cường, đáp 
ứng nhu cầu thực tiễn, tương xứng 
với kim ngạch xuất nhập khẩu, hỗ 
trợ hiệu quả các ngành sản xuất 
trong nước. 

Nội dung PVTM được đưa vào 
các chương trình, chiến lược, chính 
sách phát triển các ngành sản xuất 
trọng điểm. Tăng cường hợp tác 
quốc tế, chủ động tham gia đàm 
phán, xây dựng các quy định về 
PVTM, giải quyết tranh chấp về 
PVTM trong khuôn khổ Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) và 
các hiệp định thương mại tự do. 

 
Ảnh minh họa 

Hoàn thiện mô hình cơ quan 
điều tra phòng vệ thương mại 

Để đạt các mục tiêu trên, Đề án 
sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể như: Nghiên cứu mô 
hình cơ quan điều tra PVTM của 
các nước và tổng kết thực tiễn hoạt 
động ở Việt Nam, từ đó đề xuất 
hoàn thiện mô hình cơ quan điều 
tra PVTM. 

Lựa chọn một số ngành sản xuất 
nền tảng, có tác động quan trọng 
đến phát triển kinh tế - xã hội để 
tăng cường năng lực PVTM trong 
quá trình thực thi các hiệp định 
thương mại tự do. Xây dựng cơ sở 
dữ liệu đầy đủ, cập nhật về tình 
hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, 
xuất nhập khẩu trong các ngành 
này để kịp thời xem xét áp dụng 
biện pháp PVTM theo đúng quy 
định pháp luật. 

Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, 
phần mềm phục vụ cho công tác 
điều tra, áp dụng các biện pháp 
PVTM. Xây dựng, vận hành cổng 
thông tin điện tử để cập nhật diễn 
biến các vụ việc PVTM liên quan 
đến Việt Nam, tạo điều kiện để các 
bên liên quan nộp và tiếp cận tài 
liệu dưới dạng dữ liệu điện tử. 
Thực hiện trực tuyến việc tiếp 
nhận hồ sơ, tài liệu, văn bản trả lời 
trong quá trình điều tra các vụ việc 
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PVTM. 
Xây dựng cơ chế tư vấn, hỗ trợ 

và trao đổi thông tin giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước và cộng 
đồng doanh nghiệp, hiệp hội, đặc 
biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
để đánh giá khả năng áp dụng biện 
pháp PVTM, tác động của các vụ 
việc PVTM. Xây dựng, triển khai 
các chương trình cung cấp thông 
tin cho doanh nghiệp phục vụ công 
tác xử lý các vụ việc PVTM. 

(Theo vietq.vn) 
 

XỬ LÝ HIỆU QUẢ CÁC VỤ 
KIỆN, TĂNG SỨC CẠNH 
TRANH CHO HÀNG HÓA TẠI 
THỊ TRƯỜNG ASEAN 

ASEAN hiện là một trong các thị 
trường điều tra và áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại nhiều 
nhất đối với hàng hóa xuất khẩu 
Việt Nam. Trước xu thế bảo hộ gia 
tăng, việc ứng phó kịp thời và xử lý 
hiệu quả các vụ kiện đóng vai trò 
quan trọng trong việc tăng sức 
cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam tại thị trường này. 

Thách thức gia tăng 
Tính đến năm 2020, số liệu của 

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 
Công Thương cho biết, Philippin 
đã điều tra 13 vụ việc phòng vệ 
thương mại (PVTM) đối với hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam, bao 
gồm 1 vụ việc điều tra chống bán 
phá giá, 12 vụ điều tra tự vệ. Riêng 
năm 2020, nước này đã khởi 
xướng điều tra 4 vụ việc PVTM 
đối với hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam. Các mặt hàng bị 
Philippin điều tra chủ yếu là các 
sản phẩm thép, ngoài ra còn có một 
số sản phẩm khác như xi măng, 
gạch ốp lát, hạt nhựa. Theo thống 
kê, kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường Philippin năm 
2020 đạt hơn 3,5 tỷ USD, chiếm 
1,26% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam, trong đó kim ngạch 
bị ảnh hưởng bởi các vụ kiện 
PVTM khởi xướng mới hoặc rà 
soát năm 2020 khoảng 2 triệu 
USD. 

 
Đối với Malaysia, quốc gia này 

đã điều tra 10 vụ việc PVTM đối 
với hàng xuất khẩu của Việt Nam, 
bao gồm 9 vụ điều tra chống bán 
phá giá, 1 vụ điều tra tự vệ. Trong 
năm 2020, nước này đã khởi 
xướng điều tra 4 vụ việc PVTM 
đối với hàng xuất khẩu của Việt 
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Nam. Hiện các mặt hàng bị 
Malaysia điều tra chủ yếu là các 
sản phẩm thép, nhựa, gạch ốp lát, 
màng bọc BOPP. Số liệu thống kê 
cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang thị trường Malaysia 
năm 2020 đạt hơn 3,4 tỷ USD, 
chiếm 1,21% tổng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam, trong đó kim 
ngạch bị ảnh hưởng bởi các vụ 
kiện PVTM khởi xướng mới hoặc 
rà soát khoảng 82 triệu USD. 

Riêng với Indonesia, hiện quốc 
gia này đã điều tra 11 vụ việc 
PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam, bao gồm 4 vụ việc 
điều tra chống bán phá giá và 7 vụ 
việc điều tra tự vệ. Trong năm 
2020, Indonesia đã khởi xướng 3 
vụ việc PVTM đối với hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam. Theo Cục 
PVTM các mặt hàng bị Indonesia 
điều tra chủ yếu là các sản phẩm 
thép, ngoài ra còn có các sản phẩm 
khác như màng bọc BOPP, giấy 
cuốn thuốc lá, nhựa hạt EPS và 
quần áo. Năm 2020, kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường Indonesia đạt hơn 2,8 tỷ 
USD, chiếm 1,00% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 
trong đó kim ngạch bị ảnh hưởng 
bởi các vụ kiện PVTM khởi xướng 
mới hoặc rà soát năm 2020 khoảng 

5,73 triệu USD. 
Với Thái Lan, nước này đã điều 

tra 8 vụ việc PVTM đối với hàng 
xuất khẩu của Việt Nam, bao gồm 
6 vụ việc điều tra chống bán phá 
giá, 2 vụ điều tra tự vệ. Trong năm 
2020, Thái Lan đã khởi xướng điều 
tra 1 vụ việc PVTM đối với hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam. Các 
mặt hàng bị Thái Lan điều tra đều 
là các sản phẩm thép; kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường Thái Lan đạt hơn 4,9 tỷ 
USD, chiếm 1,74% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam, 
trong đó kim ngạch bị ảnh hưởng 
bởi các vụ kiện PVTM khởi xướng 
mới hoặc rà soát năm 2020 khoảng 
550 triệu USD. 

Theo Cục PVTM, bên cạnh sự 
gia tăng về số lượng, tính chất các 
vụ việc mới về PVTM đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
cũng trở nên đa dạng và phức tạp 
hơn thời gian trước đây. Hiện, các 
sản phẩm không chỉ giới hạn ở kim 
loại cơ bản như sắt thép mà mở 
rộng ra nhiều sản phẩm mới như 
gạch ốp lát, nhựa, giấy cuộn thuốc 
lá… Ngoài ra, nhiều nước đang 
thay đổi phương pháp tiếp cận, có 
xu hướng tự khởi xướng, điều tra 
tình hình thị trường đặc biệt hay 
giảm thời gian điều tra để nhanh 
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chóng áp dụng biện pháp PVTM. 
Không chỉ thế, theo Cục PVTM 

với xu thế bảo hộ đang gia tăng, 
một số nước có xu hướng thay đổi 
các thông lệ điều tra như tự khởi 
xướng điều tra, thay đổi phương 
pháp tính toán, thay đổi quy trình 
điều tra để bảo hộ ở mức cao cho 
các ngành sản xuất trong nước, dẫn 
tới nhiều diễn biến khó lường.  

Chủ động chuẩn bị nguồn lực 
ứng phó 

Việc các nước ngày càng gia tăng 
điều tra, áp dụng các biện pháp 
PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam theo Cục PVTM là 
một trong những trở ngại lớn đối 
với hoạt động xuất khẩu tại các thị 
trường trong đó có ASEAN. 

Do đó, thời gian qua, để thúc đẩy 
xuất khẩu, Bộ Công Thương đã 
phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp 
hội và doanh nghiệp liên quan triển 
khai các giải pháp ứng phó và xử 
lý hiệu quả với các vụ kiện PVTM 
nước ngoài như: cảnh báo sớm 
nguy cơ bị kiện; cung cấp thông tin 
cập nhật, kịp thời giúp doanh 
nghiệp nắm được diễn biến vụ 
việc; tập huấn, tư vấn các vấn đề 
pháp lý, quy trình thủ tục điều tra, 
quy định/thông lệ điều tra của nước 
khởi kiện và hướng xử lý cho 
doanh nghiệp; tham gia hợp tác, trả 

lời bản câu hỏi điều tra liên quan 
đến Chính phủ. 

Nhờ sự chủ động đó, trong một 
số vụ việc, các nước đã chấm dứt 
điều tra, không áp thuế hoặc áp 
thuế PVTM thấp đối với doanh 
nghiệp Việt Nam so với doanh 
nghiệp của các nước khác cùng bị 
điều tra. Đơn cử, các vụ việc có kết 
quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 
2021 như Malaysia đã chấm dứt 
điều tra chống bán phá giá nhựa 
PET của Việt Nam; Indonesia 
không áp dụng biện pháp chống 
bán phá giá đối với tôn lạnh Việt 
Nam.  

Tuy nhiên, do xu hướng bảo hộ 
của một số thị trường cũng như 
ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế 
giới vẫn gặp nhiều khó khăn, dự 
báo trong giai đoạn sắp tới số 
lượng các vụ việc điều tra PVTM ở 
cả hai chiều xuất khẩu và nhập 
khẩu của Việt Nam dự kiến cũng 
sẽ lớn hơn. Điều này sẽ khiến cho 
các ngành hàng sản xuất trong 
nước đứng trước những thách thức, 
khó khăn mới. Chính vì vậy, Cục 
PVTM khuyến nghị tới doanh 
nghiệp, ngành hàng cần tăng cường 
chuẩn bị, trang bị những kiến thức 
cơ bản về pháp luật PVTM, nhất là 
các quy định pháp luật về PVTM 
của Việt Nam, cũng như chuẩn bị 
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nguồn lực để đối phó với các nguy 
cơ bị kiện từ các thị trường xuất 
khẩu, trong đó có ASEAN. 

Về phía Cục PVTM, để hỗ trợ 
các doanh nghiệp hạn chế những 
rủi ro, ứng phó với các vụ việc 
PVTM do nước ngoài điều tra và 
áp dụng đối với hàng xuất khẩu 
của Việt Nam, Cục sẽ tiếp tục phối 
hợp các đơn vị liên quan nâng cao 
năng lực phối hợp trong PVTM 
cho doanh nghiệp theo Đề án của 
Chính phủ. Đồng thời, Cục PVTM 
sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan liên quan tổ chức thực hiện 
các hoạt động cảnh báo sớm, 
phòng chống lẩn tránh biện pháp 
PVTM, gian lận xuất xứ, chuyển 
tải bất hợp pháp một cách có trọng 
tâm, trọng điểm; cũng như tăng 
cường quản lý nhà nước nhưng vẫn 
đảm bảo thuận lợi hóa thương mại 
cho các doanh nghiệp. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

VIỆT NAM - EU THÚC ĐẨY 
HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VỀ 
NÔNG, LÂM, THỦY SẢN 

Chiều 1/10, Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê 
Minh Hoan đã có buổi làm việc với 
ông Pier Georgio Aliberti, Đại sứ, 
Trưởng Phái đoàn Liên minh châu 
Âu tại Việt Nam. Cuộc làm việc với 

mục đích tiếp tục thúc đẩy hợp tác 
sâu rộng Việt Nam - EU trong lĩnh 
vực nông nghiệp, đặc biệt là thúc 
đẩy thương mại nông lâm thủy sản 
sau khi Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA) có 
hiệu lực từ ngày 1/8/2020. 

 
Chế biến cá tra cắt khúc đông lạnh tại 
nhà máy của Công ty CP Đầu tư phát 
triển đa quốc gia (Tập đoàn Sao Mai) 

(Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN) 

EU là thị trường lớn thứ 3 của 
Việt Nam đối với các mặt hàng 
nông lâm thủy sản. Các mặt hàng 
trao đổi giữa hai bên có tính bổ trợ, 
không cạnh tranh. EU là thị trường 
quan trọng của Việt Nam đối với 
các mặt hàng như cà phê, hạt điều, 
thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ. 

Việt Nam nhập khẩu từ EU chủ 
yếu vật tư, thiết bị nông nghiệp, 
các sản phẩm chăn nuôi và nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi. 

Kể từ 1/8/2020 khi Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam - EU 
có hiệu lực, thương mại nông lâm 
thủy sản giữa 2 bên ngày càng khởi 
sắc. 
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Trong bối cảnh khó khăn của 
dịch COVID-19 thì 8 tháng năm 
2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản của Việt Nam sang EU đạt 
2.38 tỷ USD, tăng 8,11% so với 
cùng kỳ 2020; nhập khẩu là 542 
triệu USD, tăng 2,24%. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong 
muốn, EU quan tâm đến nâng cao 
năng lực cho hợp tác xã, nâng cấp 
hạ tầng ở quy mô nhỏ như dự án 
của Bỉ ở Đồng bằng sông Cửu 
Long là xây dựng kho bảo quản 
nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời, 
để nông dân có thể bảo quản sản 
phẩm ở cấp độ nhỏ, từ đó nâng dần 
lên. 

Bộ trưởng cũng đề nghị, Đại sứ 
hỗ trợ thu hút doanh nghiệp EU 
tăng cường đầu tư vào nông nghiệp 
Việt Nam theo hướng công nghệ 
cao, chế biến sâu, áp dụng các tiêu 
chuẩn xanh, bền vững môi trường 
kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp 
địa phương và nông dân. 

Cùng với đó, khuyến khích, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp 
FDI của EU xuất khẩu máy móc, 
thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu 
cần thiết sang Việt Nam. Đây cũng 
là cơ sở để hai bên thúc đẩy 
thương mại hài hòa và bền vững. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề 
xuất, EU có thể cử nhóm chuyên 

gia về từng lĩnh vực, về an toàn 
thực phẩm, truy xuất nguồn gốc 
làm việc cùng với cơ quản lý Việt 
Nam, hoặc EU có thể đặt văn 
phòng đại diện tại Việt Nam để 
kiểm soát an toàn thực phẩm sản 
phẩm trước khi xuất khẩu sang EU. 
Điều này góp phần thúc đẩy sản 
xuất có trách nhiệm, đáp ứng các 
tiêu chuẩn của EU. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng 
chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam 
trong quá trình triển khai thực hiện 
những khuyến nghị của EC trong 
chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không khai báo và không 
theo quy định (IUU). 

Theo đó, chống khai thác IUU là 
một nhiệm vụ trọng tâm của ngành 
và là yêu cầu cấp thiết của Việt 
Nam. Từ đó, giúp phát triển ngành 
nuôi trồng và khai thác hải sản bền 
vững mà còn thể hiện trách nhiệm 
của Việt Nam, giữ uy tín của Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Bộ trưởng cũng đề nghị EU hỗ 
trợ một số nội dung cụ thể để phát 
triển ngành như: xây dựng chuỗi 
logistics lạnh thông minh kết nối 
khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long và Đông Nam Bộ với cảng 
Cái Mép - Thị Vải nhằm khuyến 
khích xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam sang châu Âu và Trung 
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Đông. 
Cùng đó, phát triển thủy sản bền 

vững nhằm giải quyết triệt để vấn 
đề khai thác IUU; trong đó, có Hợp 
phần thi công trình dự án thủy sản 
dự kiến phê duyệt tháng 11/2021; 
phát triển ngành lâm nghiệp đa 
mục tiêu… 

Theo Đại sứ Pier Georgio 
Aliberti, qua hơn 2 năm thực thi 
Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa 
Liên minh châu Âu và Việt Nam 
về thực thi lâm luật, quản trị rừng 
và thương mại lâm sản 
(VPA/FLEGT), hai bên đã cùng 
nhau hợp tác và kỳ vọng tiếp tục 
có các cuộc đối thoại sâu, hiệu quả 
hơn trong thời gian tới. Việt Nam 
sẽ thực thi hiệu quả Hệ thống đảm 
bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 
(VNTLAS). 

Về phát triển hạ tầng, trong đó có 
vấn đề xây dựng chuỗi bảo quản 
lạnh kết nối cảng Cái Mép-Thị 
Vải, Đại sứ Pier Georgio Aliberti 
đánh giá đây là vấn đề quan trọng. 

EU có thể hỗ trợ cung cấp các 
vấn đề về kỹ thuật cho phát triển 
bảo quản lạnh với mặt hàng rau 
quả của Việt Nam để xuất khẩu 
sang EU. Về vấn đề kiểm dịch 
động thực vật thì hai bên cần tiếp 
tục trao đổi để tìm ra các giải pháp. 

 (Theo vietnamplus.vn) 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Đài Loan: Quy định quản lý 
ghi nhãn thực phẩm ăn sẵn đóng 
gói loại nhỏ 

Ngày 06/09/2021 Đài Loan thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc Quy định quản lý ghi 
nhãn thực phẩm ăn sẵn đóng gói 
loại nhỏ, được thông báo cho WTO 
với mã thông báo 
G/TBT/N/TPKM/450 ngày 
7/1/2021 và 
G/TBT/N/TPKM/450/Add.1  ngày 
20/5/2021, đã được ban hành vào 
ngày 01/9/2021 và có hiệu lực 
cùng ngày.   

Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/450/Add.2. 

EU: Dự thảo quy định đối với 
sản phẩm hữu cơ 

Ngày 07/09/2021 EU thông báo 
cho các nước Thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy định Uỷ 
ban về hồ sơ, khai báo và phương 
tiện kỹ thuật để cấp chứng chỉ phù 
hợp với Quy định (EU) 2018/848 
của Nghị viện và Hội đồng châu 
Âu. Cụ thể, dự thảo quy định Uỷ 
ban này đưa ra yêu cầu chi tiết về 
việc cấp giấy chứng nhận dưới 
dạng điện tử, đối với một số hồ sơ 
kiểm tra về phòng ngừa dịch bệnh, 
truy xuất nguồn gốc, kiểm soát 
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khối lượng… của các sản phẩm 
hữu cơ. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
cuối tháng 11 năm 2021. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể 
từ ngày công bố trên công báo 
chính thức của EU.   

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/834 
Canađa: Dự thảo sửa đổi danh 

sách thuốc theo đơn (PDL) – 
thuốc có chứa Brimonidine 

Ngày 08/09/2021 Canađa thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc đưa ra dự thảo 
Thông báo tham vấn cộng đồng về 
sửa đổi: “Danh sách thuốc theo 
đơn (PDL): thuốc có chứa 
Brimonidine”. Hiện nay, các sản 
phẩm thuốc có chứa brimonidine 
hoặc muối của nó như một thành 
phần thuốc cần phải có đơn thuốc 
để sử dụng cho người và động vật. 
Tuy nhiên, có một số loại thuốc 
nhỏ mắt đang lưu hành trong 
Canađa có chứa brimonidine được 
bán mà không cần theo đơn. Do 
đó, Canađa sẽ lấy ý kiến góp ý 
công khai về đề xuất sửa đổi danh 
sách thuốc theo đơn đối với các 
loại thuốc có brimonidine và/hoặc 
các muối của nó. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên tham gia đóng 
góp ý kiến vào 31/10/2021.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CAN/653. 

Nhật Bản chỉ định 3 chất là 
Shitei Yakubutsu 

Ngày 02/09/2021 Nhật Bản thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc Bộ Y tế nước này đề 
xuất chỉ định 3 chất là Shitei 
Yakubutsu (chất có khả năng tác 
động đến hệ thống thần kinh trung 
ương), dựa trên Đạo luật về đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn 
của các sản phẩm bao gồm dược 
phẩm và thiết bị y tế. Mục đích của 
dự thảo nhằm ngăn chặn việc lạm 
dụng các chất có khả năng ảnh 
hưởng đến hệ thần kinh trung 
ương. Thời gian dự kiến thông qua 
vào 25/8/2021.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/JPN/707. 

Brazill: Dự thảo quy chuẩn kỹ 
thuật MERCOSUR về nhận 
dạng và chất lượng đối với ớt 
chuông 

Ngày 03/09/2021 Brazill thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc đưa ra dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về 
đặc điểm nhận dạng và yêu cầu 
chất lượng đối với ớt chuông. Cụ 
thể, Brazill sẽ đưa ra Sắc lệnh 
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MAPA số 371, với thời hạn góp ý 
là 75 ngày để lấy ý kiến cộng đồng 
về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 
MERCOSUR này. 

Các ý kiến góp ý về kỹ thuật sẽ 
được chuyển qua Hệ thống Giám 
sát hoạt động quy phạm pháp luật 
– SISMAN của Bộ Nông nghiệp 
thông qua liên kết: 

https://sistemasweb.agosystemura
.gov.br/solicita/ 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/BRA/1235. 

 (Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 10/2021 

1. Nước: Hoa Kỳ 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1784 
Nội dung: Hóa chất (ICS 13.020; 

71.020; 71.100) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1785 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá 

(ICS 01.140; 13.120; 65.160) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1786 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá 

(ICS 01.140; 13.120; 65.160) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1787 
Nội dung: Chất hóa học (ICS 

13.120; 71.020; 71.060) 

- Số TB: G/TBT/N/USA/1788 
Nội dung: Chất hóa học (ICS 

13.020; 71.020; 71.100) 
2. Nước: Việt Nam 
- Số TB: G/TBT/N/VNM/210 
Nội dung: Công nghệ thông tin 

(ICS 35.020) 
3. Nước: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1265 
Nội dung: Công nghệ chăm sóc 

sức khỏe (ICS 11) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1266 
Nội dung: Công nghệ chăm sóc 

sức khỏe (ICS 11) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1267 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1268 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1269 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 

(ICS 67.120) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1270 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 

(ICS 67.120) 
4. Nước: EU 
- Số TB: G/TBT/N/EU/841 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/842 
Nội dung: Các chất hóa học (ICS 

11.120; 71.100) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/843 
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Nội dung: Sản phẩm mỹ phẩm 
(ICS 71.100.70) 

- Số TB: G/TBT/N/EU/844 
Nội dung: Sản phẩm mỹ phẩm 

(ICS 71.100.70). 
5. Nước: Chi Lê 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/574 
Nội dung: Xe cơ giới hạng nhẹ 

(ICS 43.020) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/575 
Nội dung: Thiết bị dùng cho trẻ 

em (ICS 97.190; 97.200.50) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/576 
Nội dung: Bao gói (ICS 55) 
6. Nước: The Gambia 
- Số TB: G/TBT/N/GMB/8 
Nội dung: Nước uống (ICS 

13.060.20) 
- Số TB: G/TBT/N/GMB/9 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm liên quan (ICS 
67.060) 

7. Nước: Colombia 
- Số TB: G/TBT/N/COL/251 
Nội dung: Lốp cho phương tiện 

giao thông đường bộ (ICS 
83.160.10) 

- Số TB: G/TBT/N/COL/252 
Nội dung: Gia vị; Phụ gia thực 

phẩm (ICS 67.220) 
8. Nước: Rwanda 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/535 
Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS 

65.120) 

- Số TB: G/TBT/N/RWA/536 
Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS 

65.120) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/537 
Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS 

65.120) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/538 
Nội dung: Vải dệt (ICS 

59.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/539 
Nội dung: Chất thải lỏng; Bùn 

thải (ICS 13.030.20) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/540 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/541 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/542 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/543 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/544 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/545 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/546 
Nội dung: Đá xây dựng (ICS 

91.080.30) 
 (Tổng hợp) 
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ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG 
TRONG DOANH NGHIỆP: 
MỤC TIÊU CỐT LÕI NÂNG 
CAO NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH VÀ HỘI NHẬP 

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định số 
996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án 
tăng cường, đổi mới hoạt động đo 
lường để 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” (viết tắt là Đề án 996). Để 
triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban hành 
Quyết định số 82/QĐ-BKHCN 
ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt 
Kế hoạch triển khai Đề án 996. 

Chương trình bảo đảm đo lường 
tại doanh nghiệp (điểm b Khoản 1 
Mục I Điều 1 Đề án 996). Mục tiêu 
cụ thể của các giai đoạn triển khai 
Đề án đều đề cập đến việc triển 
khai Chương trình đảm bảo đo 
lường cho ít nhất 50.000 doanh 
nghiệp trong giai đoạn đến năm 
2025 và cho ít nhất 100.000 doanh 
nghiệp trong giai đoạn đến năm 
2030 (điểm a, b Khoản 2 Mục I 
Điều 1 Đề án 996). Hơn nữa, một 

trong 6 nhóm giải pháp triển khai 
thực hiện Đề án là hỗ trợ doanh 
nghiệp triển khai áp dụng Chương 
trình đảm bảo đo lường (Khoản 4 
Mục II Đề án 996). 

 
(Ảnh minh họa) 

Vì vậy, Chương trình đảm bảo đo 
lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt 
lõi của Đề án. Với sự cần thiết và 
tầm quan trọng như vậy, ngày 
17/3/2021 Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành kèm theo Quyết 
định số 510/QĐ-BKHCN “Hướng 
dẫn xây dựng và triển khai thực 
hiện Chương trình đảm bảo đo 
lường tại doanh nghiệp”. 

Theo ông Trần Quý Giầu – Phó 
Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục 
TCĐLCL) căn cứ “Hướng dẫn xây 
dựng và triển khai thực hiện 
Chương trình đảm bảo đo lường tại 
doanh nghiệp”, doanh nghiệp sẽ 
lựa chọn, xây dựng Chương trình 
đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp 
sao cho phù hợp với quy mô, loại 
hình doanh nghiệp nhằm bảo đảm 
tính khả thi và mang lại hiệu quả 
thiết thực cho doanh nghiệp. 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Dự kiến hiệu quả mang lại từ 
việc xây dựng và áp dụng Chương 
trình đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp: 

Thứ nhất, kinh tế hằng năm được 
thực hiện thông qua ước định các 
chỉ tiêu sau: Giảm tổn thất kinh tế 
của doanh nghiệp do rà soát, hoàn 
thiện, loại trừ, khắc phục các hạn 
chế, tồn tại trong thực hiện việc 
kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng 
chuẩn đo lường, phương tiện, thiết 
bị đo, thử nghiệm, kiểm tra và việc 
thực hiện các phương pháp đo, thử 
nghiệm, kiểm tra hiện đang áp 
dụng; Giảm chi phí nghiên cứu và 
vận hành quá trình sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp do đổi 
mới, áp dụng phương pháp đo mới, 
sử dụng chuẩn đo lường, phương 
tiện, thiết bị đo, thử nghiệm, kiểm 
tra mới có chất lượng và công nghệ 
cao hơn; 

Đánh giá mức độ tiết kiệm 
nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân 
công, giảm thất thoát, giảm giá 
thành sản phẩm, dịch vụ; Tăng 
cường kiểm soát chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

Thứ hai, dự kiến hiệu quả xã hội 
được thực hiện thông qua ước định 
mức độ tăng cường kiểm soát phát 
thải ra môi trường; bảo đảm an 
toàn lao động, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm. 

Thứ ba, dự kiến mức độ tăng 
cường hội nhập được thực hiện 
thông qua ước định mức độ nâng 
cao năng lực sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp tham gia chuỗi 
cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn 
cầu.  

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 “5 KHÔNG” CHO DOANH 
NGHIỆP VIỆT KHI KINH 
DOANH TẠI EU 

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người 
tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa 
đưa ra một loạt khuyến nghị về 
những hành vi mà doanh nghiệp 
Việt Nam không được thực hiện 
hoặc không nên thực hiện khi kinh 
doanh tại thị trường EU để tránh 
thua thiệt không đáng có. 

Hiệp định Thương mại tự do giữa 
Liên minh châu Âu và Việt Nam 
(EVFTA) không chỉ mở ra cơ hội 
giúp Việt Nam trở thành “mắt 
xích” quan trọng trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, mà còn tạo ra cơ hội 
kinh doanh tiềm năng cho doanh 
nghiệp Việt Nam tại thị trường EU. 

Tuy nhiên, việc kinh doanh tại thị 
trường EU cần tuân thủ chặt chẽ hệ 
thống pháp luật EU (trong đó bao 
gồm pháp luật cạnh tranh). Vi 



Số 92 - 10/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 
 

phạm pháp luật cạnh tranh tại EU 
làm cho doanh nghiệp đối mặt với 
rủi ro pháp lý, cũng như các thiệt 
hại về tài chính để theo đuổi vụ 
việc nếu vụ việc bị điều tra và xét 
xử. Ngược lại, khi doanh nghiệp là 
đối tượng chịu sự tác động của 
hành vi vi phạm, quyền và lợi ích 
của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. 
Việc nắm rõ các quy định về pháp 
luật cạnh tranh sẽ giúp doanh 
nghiệp bảo vệ được quyền lợi hợp 
pháp của mình. 

Nhằm giúp doanh nghiệp Việt 
đang và sẽ đầu tư vào EU tránh 
được những thua thiệt không đáng 
có, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng đã đưa ra một loạt 
khuyến nghị cho doanh nghiệp 
Việt khi kinh doanh tại thị trường 
này. 

Thứ nhất, là xây dựng các quy tắc 
khi trao đổi thông tin với đối thủ 
cạnh tranh. Doanh nghiệp yêu cầu 
nhân viên các cấp không được 
phép trao đổi với đối thủ cạnh 
tranh của doanh nghiệp những nội 
dung như: Các thông tin liên quan 
đến việc bán hàng tại thị trường 
EU. Hay, trao đổi với các đối thủ 
cạnh tranh về mặt hàng mà doanh 
nghiệp đang kinh doanh tại EU. 
Ngoài ra, doanh nghiệp Việt cũng 
không được phép trao đổi với các 

đối thủ cạnh tranh về các thông tin, 
kế hoạch tương lai của doanh 
nghiệp. Như: Các kế hoạch đầu tư 
nguồn vốn; kế hoạch về sản phẩm 
mới, chuẩn bị gia nhập vào thị 
trường EU của doanh nghiệp; hoặc 
trao đổi và đưa ra các thỏa thuận 
với đối thủ cạnh tranh liên quan 
đến việc kinh doanh của doanh 
nghiệp khác (ví dụ như cùng thỏa 
thuận không nhập nguyên liệu từ 
một nhà cung cấp nhất định tại thị 
trường EU)… 

 
Ảnh minh hoạ 

Thứ hai, luôn cảnh giác khi tham 
gia vào Hiệp hội thương mại. Hiệp 
hội thương mại là một trong những 
kênh thông tin giúp doanh nghiệp 
nắm bắt thị trường. Tuy nhiên, các 
hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh 
tranh thông thường ẩn nấp dưới 
các hoạt động của hiệp hội. Do 
vậy, doanh nghiệp Việt Nam khi 
tham gia vào các hiệp hội tại thị 
trường EU cần cảnh giác và rà soát 
chặt chẽ hoạt động của hiệp hội. 
Từ đó, giúp doanh nghiệp tránh 
được các rủi ro từ việc vô tình thực 
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hiện hành vi vi phạm. 
Thứ ba, doanh nghiệp Việt cần 

xây dựng các quy tắc khi liên lạc 
với khách hàng và nhà cung cấp 
sản phẩm. Trong mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp và các đối tác khách 
hàng (nhà phân phối) hoặc các nhà 
cung cấp nguyên vật liệu, doanh 
nghiệp không nên thực hiện những 
hành vi như: Ép buộc nhà phân 
phối phải tuân theo mức giá nhất 
định. 

Thứ tư, cần rà soát hợp đồng ký 
kết giữa doanh nghiệp và các 
doanh nghiệp phân phối hoặc 
doanh nghiệp cung ứng nguyên vật 
liệu tại thị trường EU. Đối với 
doanh nghiệp Việt Nam có vị trí 
thống lĩnh trên một thị trường liên 
quan nhất định tại EU, doanh 
nghiệp không được thực hiện 
những hành vi nếu hành vi đó gây 
tổn hại tới cạnh tranh. Như, áp đặt 
mức giá cao bất hợp lý trên thị 
trường; áp đặt các mức giá khác 
biệt với người mua một cách bất 
hợp lý; hạn chế sản lượng. 

Do đó, doanh nghiệp cần rà soát 
hợp đồng giữa doanh nghiệp và các 
doanh nghiệp phân phối hoặc 
doanh nghiệp cung ứng nguyên vật 
liệu tại thị trường EU nhằm loại bỏ 
các điều khoản có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật cạnh tranh. 

Thứ năm, Cục Cạnh tranh và Bảo 
vệ người tiêu dùng lưu ý các doanh 
nghiệp vấn đề tham gia Chương 
trình khoan hồng nếu thực hiện 
hành vi thoả thuận hạn chế cạnh 
tranh. Trong trường hợp doanh 
nghiệp cho rằng đã vô tình tham 
gia vào hành vi thoả thuận hạn chế 
cạnh tranh tại thị trường EU thì 
nên khai báo và tham gia Chương 
trình khoan hồng theo pháp luật 
cạnh tranh EU để hưởng miễn trừ 
tiền phạt. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

NHÂN RỘNG XÂY DỰNG, ÁP 
DỤNG ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG 
TẠI DOANH NGHIỆP 

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” với mục tiêu 
chung là phát triển hạ tầng đo 
lường quốc gia theo hướng đồng 
bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập 
quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo 
lường chính xác cho hoạt động 
doanh nghiệp, phù hợp điều kiện 
kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù 
hợp quy hoạch phát triển bộ ngành 
và địa phương. 

Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ 
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tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh 
vực đo lường để tăng cường hiệu 
quả, hiệu lực công tác quản lý nhà 
nước về đo lường; thực hiện chuẩn 
hóa năng lực, hoạt động của tổ 
chức kinh doanh dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường… 

 
Sau hai năm triển khai, Đề án đã 

thực hiện và đạt được một số kết 
quả đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đó, doanh nghiệp đã 
gặp không ít những khó khăn trong 
việc triển khai. 

Cụ thể, do tình hình dịch bệnh 
Covid 19 lan rộng, ảnh hưởng lớn 
đến hoạt động kinh tế – xã hội 
trong nước nên hoạt động quản lý 
nhà nước về đo lường cũng bị ảnh 
hưởng; hoạt động kiểm tra, khảo 
sát doanh nghiệp không được thực 
hiện theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, một số địa phương 
chưa chủ động hướng dẫn doanh 
nghiệp áp dụng các quy định về 
mức chi, nội dung chi cho doanh 
nghiệp áp dụng chương trình đảm 

bảo đo lường; Nhận thức về hoạt 
động đo lường công nghiệp, ứng 
dụng của nhiều bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp còn chưa 
được quan tâm đúng mức. Ngoài 
ra, cơ sở hạ tầng về đo lường ở địa 
phương còn thấp và yếu. 

 
Theo ông Trần Quý Giầu – Phó 

Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục 
TCĐLCL) giải pháp để tuân thủ 
cũng như khắc phục những khó 
khăn để đảm bảo đo lường, thứ 
nhất là thiết lập và phân công, phân 
nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, 
bộ phận, cá nhân chủ trì, tham gia 
thực hiện Chương trình; Ban hành 
và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm 
tra, hướng dẫn; Lồng ghép ban 
hành và tổ chức thực hiện quy chế 
về khen thưởng tập thể, cá nhân 
hoàn thành tốt; nhắc nhở đối với 
tập thể, cá nhân không hoàn thành 
nhiệm vụ được giao… 

Thứ hai, tăng cường hợp tác, liên 
kết với doanh nghiệp, tổ chức khoa 
học và công nghệ trong nước hoặc 
nước ngoài. Tăng cường hợp tác, 
liên kết trong việc trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm triển khai thực 
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hiện. Bên cạnh đó, hợp tác, liên kết 
nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ về đo lường tiên tiến. 

Ngoài ra, hợp tác, liên kết khai 
thác, sử dụng các phương tiện đo, 
chuẩn đo lường, thiết bị thử 
nghiệm, kiểm tra, các trang thiết 
bị, công cụ khác theo quy định để 
thực hiện nhiệm vụ của Chương 
trình đảm bảo đo lường. 

Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến 
trong doanh nghiệp, trên phương 
tiện thông tin đại chúng về việc 
triển khai và kết quả thực hiện 
Chương trình đảm bảo đo lường; 
Tham gia diễn đàn đo lường doanh 
nghiệp Việt Nam thường niên, hội 
nghị khoa học kỹ thuật đo lường 
toàn quốc định kỳ 5 năm và các hội 
nghị, hội thảo liên quan chia sẻ, 
học tập kinh nghiệm triển khai 
Chương trình đảm bảo đo lường. 

Thứ tư, tăng cường thông tin, xúc 
tiến thương mại, thương mại hóa 
sản phẩm; Tham gia các hội trợ, 
triển lãm xúc tiến thương mại trong 
nước và quốc tế, Chương trình xúc 
tiến thương mại… Tăng cường xây 
dựng, phát triển sản phẩm; thương 
mại hóa sản phẩm; gọi vốn đầu tư; 
phát triển thị trường. 

Thứ năm, xây dựng chương trình 
đảm bảo đo lường thí điểm cho 
từng ngành, lĩnh vực, thông qua đó 

nhân rộng xây dựng và áp dụng 
chương trình đảm bảo đo lường tại 
doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh 
vực đó và từng bước nhân rộng ra 
cả nước. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI 
VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG 
HÀNG VIỆT NAM” NGÀY 
CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU 
VÀ THỰC CHẤT 

Trong thời gian tới, Bộ Công 
Thương sẽ tiếp tục triển khai có 
hiệu quả Kế hoạch tăng cường 
triển khai Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” năm 2021, từ đó nâng cao 
nhận thức về thói quen và hành vi 
tiêu dùng hàng Việt Nam của 
người tiêu dùng Việt Nam. 

Tập trung nguồn lực phát triển 
thị trường 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
đã và đang ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh 
tế - xã hội của nhiều nước trên thế 
giới trong đó có Việt Nam, gây 
gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu 
chuyển thương mại, làm đình trệ 
các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, tác động trực tiếp 
đến các ngành xuất, nhập khẩu và 
hoạt động thương mại của thị 
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trường nội địa, Đảng và Nhà nước 
ta đã đề ra chủ trương khắc phục 
tác động, ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19 nhằm phục hồi nhanh 
và đẩy mạnh phát triển đất nước. 

Theo nhiệm vụ được Chính phủ 
giao, Bộ Công Thương đã ban 
hành Kế hoạch hành động của 
ngành Công Thương nhằm khôi 
phục và tăng cường thúc đẩy phát 
triển các lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, thương mại trong giai đoạn 
mới. Bảo đảm thực hiện ở mức cao 
nhất mục tiêu tăng trưởng của năm 
2020 và tạo nền tảng tốt cho tăng 
trưởng ở những năm tiếp theo. 
Hàng loạt các hoạt động, giải pháp, 
trong đó phải kể đến các hoạt động 
như: (i) Phát động các chương 
trình kích cầu tiêu dùng nội địa, 
mở rộng thị trường trong nước, hỗ 
trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh; (ii) Triển khai Chương trình 
khuyến mại tập trung quốc gia áp 
dụng trên toàn quốc. 

Qua đó, hàng hóa Việt Nam, đặc 
biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa 
chống dịch đã được sản xuất và 
phân phối phục vụ đầy đủ nhu cầu 
của gần 100 triệu người dân trước 
khi bùng phát dịch bệnh Covid-19 
tại Việt Nam, ngay trong giai đoạn 
cách ly toàn xã hội và trong giai 
đoạn hiện nay. 

Theo đó, các hoạt động kích cầu 
thị trường nội địa vẫn được tiếp tục 
lồng ghép trong các hoạt động, 
Chương trình, Đề án triển khai 
trong năm 2021 của Bộ Công 
Thương như Kế hoạch tăng cường 
triển khai Cuộc vận động năm 
2021 của Bộ Công Thương, 
Chương trình Xúc tiến thương mại 
quốc gia, Đề án Phát triển thị 
trường trong nước gắn với Cuộc 
vận động giai đoạn 2021-2025, 
Chương trình Thương mại điện tử 
quốc gia, chương trình khuyến 
công quốc gia, các hoạt động quản 
lý thị trường,… 

Chủ động vượt qua thách thức, 
triển khai hiệu quả Cuộc vận 
động 

Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, quá trình triển khai Cuộc vận 
động còn gặp phải một số khó 
khăn, tồn tại cần được khắc phục 
như áp lực cạnh tranh ngay trên thị 
trường trong nước với hàng hóa 
nhập ngoại và hàng hóa do các 
doanh nghiệp FDI sản xuất, trong 
đó chủ yếu là khối doanh nghiệp 
nhỏ và vừa và các hộ sản xuất, 
kinh doanh nhỏ của Việt Nam còn 
hạn chế về vốn, thương hiệu, chưa 
có khả năng bảo vệ mình trước 
những vi phạm về thương mại. 
Một số hàng Việt Nam còn chưa 
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đủ năng lực cạnh tranh về chất 
lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, 
dịch vụ hậu mãi,... Một số doanh 
nghiệp Việt còn gian lận thương 
mại, sản xuất hàng giả gây mất uy 
tín hàng hóa thương hiệu Việt. 

 
Hơn nữa, lực lượng quản lý thị 

trường gặp rất nhiều khó khăn do 
phương thức, thủ đoạn vi phạm 
ngày càng tinh vi, đối tượng vi 
phạm ngày càng đa dạng, đặc biệt 
trên không gian mạng, chế tài xử lý 
vi phạm chưa đủ sức răn đe, chủ 
yếu vẫn là xử lý vi phạm hành 
chính, ít vụ việc bị khởi tố hình sự; 
nhiều chủ thể bị xâm phạm chưa 
hợp tác với lực lượng chức năng; 
trang thiết bị, phương tiện và 
nguồn nhân lực của quản lý thị 
trường, kinh phí giám định, tiêu 
hủy hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ chưa được 
đảm bảo. 

Hạ tầng thương mại chưa phát 
triển, đặc biệt là các chợ chưa hỗ 
trợ được phát triển, phân phối hàng 
Việt Nam theo hướng văn minh 
hiện đại. 

Một số doanh nghiệp sản xuất 
gặp khó khăn trong quá trình đưa 
hàng hóa vào hệ thống phân phối 
hiện đại một cách bền vững, đặc 
biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
các hộ nông dân... do chưa xây 
dựng được thương hiệu, chưa đáp 
ứng được tiêu chuẩn của các nhà 
phân phối về chất lượng, tính an 
toàn và sản lượng. Các doanh 
nghiệp phân phối chưa chủ động 
tiếp cận với các nguồn hàng ổn 
định và có chất lượng,… 

Bên cạnh đó, trong xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam 
hiện đang tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới, trong 
đó có các FTA thế hệ mới như 
Hiệp định Thương mại tự do giữa 
Việt Nam – Liên minh châu Âu 
(EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), Hiệp định Đối 
tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) sẽ là cơ hội để nền kinh tế 
Việt Nam phát triển, song lại là 
một thách thức đối với doanh 
nghiệp Việt Nam khi cạnh tranh tại 
thị trường trong nước do hàng hóa 
của các nước phát triển nhập khẩu 
vào thị trường Việt Nam ngày càng 
gia tăng với điều kiện thuận lợi 
hơn; Bên cạnh đó Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đã và đang 
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tác động ngày càng mạnh mẽ đến 
tất cả các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế, xã hội đất nước. 

Việc Thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, với cơ quan đầu 
mối là Ban Chỉ đạo Trung ương 
Cuộc vận động (Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). 
Để tiếp tục triển khai Cuộc vận 
động trong giai đoạn tiếp theo, 
ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã 
ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW của 
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” trong tình 
hình mới, trong đó đã nêu rõ: “Tập 
trung triển khai Đề án Phát triển thị 
trường trong nước gắn với Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 
2021-2025” được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 
386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021; sớm 
xây dựng, trình Chính phủ phê 
duyệt Đề án thúc đẩy doanh nghiệp 
Việt Nam trực tiếp tham gia mạng 
phân phối nước ngoài giai đoạn 
2021-2030” là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh 
thực hiện Cuộc vận động. 

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ 

Công Thương sẽ tiếp tục triển khai 
có hiệu quả Kế hoạch tăng cường 
triển khai Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” năm 2021 (tại Quyết định số 
373/QĐ-BCT ngày 04 tháng 02 
năm 2021) và các chương trình 
phát triển thị trường trong nước 
gắn với Cuộc vận động trong giai 
đoạn mới hội nhập kinh tế quốc tế, 
vừa chống dịch, vừa phát triển kinh 
tế - xã hội, trong đó đặc biệt đẩy 
mạnh các hoạt động thông tin, 
tuyên truyền về Cuộc vận động và 
các nội dung “Tự hào hàng Việt 
Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” 
nhằm quảng bá cho hàng Việt Nam 
có chất lượng và các doanh nghiệp 
Việt Nam uy tín, sản xuất xanh, áp 
dụng truy xuất nguồn gốc và an 
toàn thực phẩm, khuyến khích các 
doanh nghiệp trong nước tăng 
cường ứng dụng khoa học, công 
nghệ, mở rộng kênh phân phối 
hàng Việt, từ đó nâng cao nhận 
thức về thói quen và hành vi tiêu 
dùng hàng Việt Nam của người 
tiêu dùng Việt Nam. 

Ngoài ra, công bố thương xuyên, 
kịp thời danh mục quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban 
hành; danh mục máy móc, thiết bị, 
vật tư, nguyên liệu trong nước sản 
xuất được để phục vụ các tổ chức, 



Số 92 - 10/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 22 
 

cá nhân khai thác, sử dụng. 
Nghiên cứu thành lập các trung 

tâm/văn phòng xúc tiến thương 
mại tại địa bàn có đông người Việt 
Nam ở nước ngoài sinh sống trên 
cơ sở cân nhắc thị hiếu, nhu cầu 
đối với hàng Việt Nam ở nước sở 
tại. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành và các Hiệp hội chức năng 
tăng cường công tác kiểm tra, xử lý 
nghiêm các hành vi kinh doanh 
hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn 
bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian 
lận thương mại. 

 (Tổng hợp) 
 

 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA MỚI VỀ CHẤT 
LƯỢNG NƯỚC SẠCH SINH 
HOẠT 

Bộ Y tế đã ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về quy định kiểm 
tra, giám sát chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
(QCVN 01-1:2018/BYT). 

Quy chuẩn này quy định mức 
giới hạn các thông số chất lượng 
đối với nước sạch sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt. Quy chuẩn QCVN 
01-1:2018/BYT sẽ bao gồm 2 

nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu bắt 
buộc do Bộ Y tế ban hành (nhóm 
A) và Nhóm chỉ tiêu bắt buộc do 
UBND tỉnh/thành phố ban hành 
trên cơ sở lựa chọn các thông số 
đặc thù, phù hợp với điều kiện thực 
tế của địa phương (nhóm B). 

 
Quy chuẩn mới thay thế cho các 

quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT và 
QCVN 02:2009/BYT. Tuy nhiên, 
hai quy chuẩn này tiếp tục có hiệu 
lực để áp dụng cho các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương chưa 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về chất lượng nước sạch 
sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
cho đến hết ngày 30/6/2021. 

Theo Thông tư 41/2018/TT-
BYT, các viện chuyên ngành thuộc 
Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo 
tình hình chất lượng nước sạch của 
các tỉnh trong địa bàn phụ trách 
theo định kỳ 6 tháng/lần; Sở y tế 
các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng 
nước; Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh có trách nhiệm ngoại kiểm 
định kỳ và đột xuất chất lượng 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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nước sạch của các đơn vị cấp nước 
có quy mô từ 500 hộ gia đình trở 
lên (hoặc công suất thiết kế từ 
1.000 m3/ngày đêm trở lên); Trung 
tâm Y tế huyện có trách nhiệm 
thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột 
xuất chất lượng nước sạch của tất 
cả các đơn vị cấp nước có quy mô 
dưới 500 hộ gia đình (hoặc dưới 
1.000 m3/ngày đêm). 

Quy chuẩn xóa bỏ sự bất bình 
đẳng trong tiếp cận nguồn nước, 
tăng tính chủ động của các địa 
phương và vai trò, trách nhiệm của 
các cơ sở cung cấp nước trong đảm 
bảo an toàn cấp nước. Thông tư 
41/2018/TT-BYT về việc ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 
quy định kiểm tra giám sát chất 
lượng nước sạch sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 
15/6/2019. 

Quy chuẩn áp dụng đối với tổ 
chức, cá nhân thực hiện một phần 
hoặc tất cả hoạt động khai thác, sản 
xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ 
nước sạch theo hệ thống cấp nước 
tập trung hoàn chỉnh, các cơ quan 
quản lý nhà nước về thanh tra, 
kiểm tra, giám sát chất lượng nước 
sạch; các phòng thử nghiệm và tổ 
chức chứng nhận các thông số chất 
lượng nước. 

(Theo vietq.vn) 

TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU 
ĐỂ ĐƯA RA CÁC TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN VỀ AN 
TOÀN THỰC PHẨM TRONG 
CHĂN NUÔI 

Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tập 
trung nghiên cứu để đưa ra các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp 
đảm bảo an toàn thực phẩm trong 
chăn nuôi. 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT 
cho biết), trong tháng 9/2021, các 
địa phương đã tổ chức lấy 1.652 
mẫu nông, lâm, thủy sản sau thu 
hoạch, phát hiện 50 mẫu vi phạm 
an toàn thực phẩm, chiếm 3,03%, 
giảm so với tháng 8/2021 (5,4%). 
Lũy kế 9 tháng, các địa phương lấy 
25.149 mẫu, phát hiện 3.333 mẫu 
vi phạm an toàn thực phẩm, chiếm 
13,25%. 

Bên cạnh đó, trong tháng 9 toàn 
ngành đã thực hiện thẩm định trực 
tiếp hoặc trực tuyến 499 cơ sở; 
trong đó 483 cơ sở đáp ứng quy 
định an toàn thực phẩm, chiếm 
96,79%. Như vậy trong 9 tháng, 
các đơn vị chức năng đã thẩm định 
8.619 cơ sở sản xuất kinh doanh 
nông lâm thủy sản; trong đó 7.869 
cơ sở đáp ứng quy định an toàn 
thực phẩm, chiếm 91,3%. 

Trong 9 tháng, cơ quan chức 
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năng đã thanh tra, kiểm tra 16.318 
cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp. 
Qua đó, phát hiện và xử phạt vi 
phạm hành chính 1.389 cơ sở với 
tổng số tiền phạt trên 18 tỷ đồng. 

Theo nhận định của Bộ 
NN&PTNT, vào dịp lễ cuối năm, 
nhu cầu về thực phẩm tăng cao 
trong khi chuỗi sản xuất, cung ứng 
đang bị đứt gãy sẽ tạo nên hiện 
tượng khan hiếm cục bộ. Bên cạnh 
đó, việc duy trì cũng như khôi 
phục sản xuất của doanh nghiệp 
hiện nay còn nhiều khó khăn liên 
quan đến lưu thông vật tư nông 
nghiệp, vấn đề sản xuất “3 tại chỗ” 
khi các địa phương áp dụng các 
biện pháp phòng dịch. Chính vì 
vậy, cần tập trung hướng dẫn các 
địa phương, doanh nghiệp khôi 
phục sản xuất kinh doanh đảm bảo 
chất lượng, an toàn thực phẩm 
trong bối cảnh chung sống với dịch 
COVID-19. 

 
Ảnh minh họa 

Một số ý kiến chuyên gia cho 
rằng, để đáp ứng sản xuất trong 

tình hình mới cần tiếp tục duy trì 
các chương trình giám sát vệ sinh 
an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 
sản theo phương thức trực tuyến. 
Căn cứ kết quả giám sát, kịp thời 
cảnh báo, xử lý hoặc tổ chức thanh 
tra đột xuất, xử lý vi phạm theo 
quy định. 

Ngành nông nghiệp đang chủ 
động đàm phán xử lý các rào cản 
kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất 
khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
của Việt Nam. Đồng thời tiến hành 
kiểm tra, xác minh, cung cấp thông 
tin chính xác cho người tiêu dùng, 
tránh để người dân thiếu thông tin 
dẫn đến hiểu lầm, hoang mang. 

(Theo vietq.vn) 
 
TIÊU CHUẨN GIÚP GIẢM 
THIỂU MỨC ĐỘ Ô NHIỄM 
NGUỒN NƯỚC DO CHÁY 
RỪNG   

Một tiêu chuẩn do ủy ban tiêu 
chuẩn quốc tế ASTM mới giúp 
giảm thiểu sự đe dọa của cháy 
rừng làm ô nhiễm nguồn nước. 

Theo Trung tâm Cứu hỏa Liên 
ngành Quốc gia tại Anh, đã có tổng 
cộng 43.555 vụ cháy rừng trên toàn 
quốc từ đầu năm 2021 đến đầu 
tháng 9, tăng nhẹ so với năm trước, 
với tổng số 5,1 triệu mẫu rừng bị 
cháy trong năm nay.  



Số 92 - 10/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 25 
 

Thực tế mới này đã thúc đẩy ủy 
ban tiêu chuẩn nhanh chóng soạn 
thảo một tiêu chuẩn để giúp bảo vệ 
nước uống khỏi bị ô nhiễm liên 
quan đến hỏa hoạn trong các cộng 
đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi 
cháy rừng. 

Với tiêu đề là hướng dẫn giảm 
thiểu ảnh hưởng do cháy rừng đối 
với các công trình cấp nước 
( WK73375 ), tiêu chuẩn sẽ đề xuất 
các hướng dẫn quản lý nhiên liệu 
trước khi xảy ra cháy rừng để hạn 
chế các chất gây ô nhiễm xâm 
nhập vào nguồn cung cấp nước 
ngay từ đầu.  

Việc thiếu sự chuẩn bị của các 
tiện ích có thể gây ra những rủi ro 
đáng kể về sức khỏe và hoạt động 
cộng đồng. Các chất gây ô nhiễm 
do cháy rừng có thể xâm nhập 
vào nguồn nước đã qua xử lý và 
chưa qua xử lý. 

Tiêu chuẩn này bắt đầu hoạt động 
vào tháng 8 năm 2020 và dựa trên 
cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý 
hiện đang được các công ty cấp 
nước và các nhà quản lý rừng khác 
nhau sử dụng, tiêu chuẩn được 
thiết kế để khuyến khích các bên 
liên quan chủ động trong việc giải 
quyết nguy cơ cháy rừng đối với 
các cơ sở của họ và chuẩn bị cho 
những sự kiện này trước thời 

hạn. Hướng dẫn này sẽ tạo điều 
kiện cho các công ty cấp nước, chủ 
đất, cơ quan quản lý đất đầu nguồn 
và các bên liên quan khác có thể 
giảm thiểu tốt hơn nguy cơ ô 
nhiễm do cháy rừng. 

(Theo vietq.vn) 
 
ISO 24165 - TIÊU CHUẨN VỀ 
MÃ THÔNG BÁO KỸ THUẬT 
SỐ 

Sự phổ biến ngày càng tăng của 
các loại tiền điện tử như bitcoin 
đang đòi hỏi phải tìm ra sự thống 
nhất chung để tạo điều kiện sử 
dụng an toàn và bảo mật. Khi 
chúng có sự thống nhất đối với tất 
cả mọi người, số nhận dạng mã 
thông báo kỹ thuật số hoàn thành 
vai trò này một cách hoàn hảo. Do 
đó, một tiêu chuẩn quốc tế mới đã 
được soạn thảo cho mục đích này. 

Tiêu chuẩn ISO 24165-1, Mã 
thông báo kỹ thuật số - Đăng ký, 
chuyển nhượng và cấu trúc - Phần 
1: Phương pháp đăng ký và chuyển 
nhượng, xác định việc phân bổ và 
tạo mã nhận dạng ngẫu nhiên, duy 
nhất, độ dài cố định cho các chip 
kỹ thuật số để đáp ứng yêu cầu 
đăng ký phù hợp với các hướng 
dẫn ứng dụng cụ thể. 

Tiêu chuẩn này được bổ sung bởi 
tiêu chuẩn ISO 24165-2, Mã thông 
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báo kỹ thuật số - Đăng ký, chuyển 
nhượng và cấu trúc - Phần 2: Dữ 
liệu đăng ký, xác định dữ liệu có 
trong hồ sơ đăng ký và được sử 
dụng để thiết lập mối quan hệ duy 
nhất giữa mã thông báo kỹ thuật số 
và số nhận dạng được gán cho nó 
theo phương pháp được mô tả 
trong ISO 24165-1. 

 
Theo ông Dominique Tanner - 

Chủ tịch của nhóm chuyên gia phát 
triển ISO 24165, trong trường hợp 
không có cơ quan quản lý và các 
tiêu chuẩn để xác định duy nhất 
các mã thông báo, ngành công 
nghiệp sẽ triển khai nhiều ký hiệu 
bị trùng lặp. 

Tiêu chuẩn này sẽ được thực hiện 
bởi Etrading Software, cơ quan 
đăng ký sẽ cấp mã nhận dạng mã 
thông báo kỹ thuật số và lưu trữ 
chúng trong một sổ đăng ký trung 
tâm mà công chúng có thể truy cập 
trên trang web của mình. 

Phần 1 và 2 của ISO 24165 được 
chuẩn bị bởi tiểu ban SC 8, Dữ liệu 
tham khảo cho các dịch vụ tài 
chính, của ủy ban kỹ thuật ISO / 

TC 68, Dịch vụ tài chính. Ban thư 
ký của tiểu ban ISO / TC 68 / SC 8 
được cung cấp bởi SNV, thành 
viên ISO của Thụy Sĩ. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY 
ĐỊNH, THÚC ĐẨY CÔNG 
NGHỆ SẢN XUẤT, LẮP RÁP Ô 
TÔ   

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến về 
dự thảo Thông tư bãi bỏ các văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ KH&CN ban hành, quy 
định về phương pháp xác định tỷ lệ 
nội địa hóa đối với ô tô và mức độ 
rời rạc của các linh kiện ô tô nhập 
khẩu. 

Theo đó, Bộ KH&CN đề xuất bãi 
bỏ 3 văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban 
hành. Cụ thể là Quyết định số 
28/2004/QĐ-BKHCN ngày 
1.10.2004 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN về phương pháp xác định 
tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô. 
Quyết định số 05/2005/QĐ-
BKHCN ngày 11.5.2005 của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN về việc sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 
28/2004/QĐ-BKHCN. Thông tư số 
05/2012/TT-BKHCN ngày 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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12.3.2012 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung 
điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-
BKHCN ngày 11.5.2005 của Bộ 
trưởng Bộ KH-CN về việc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 
28/2004/QĐ-BKHCN. 

Về sự cần thiết phải ban hành 
Thông tư, Bộ KH&CN cho biết, để 
thực hiện Quyết định số 
175/2002/QĐ-TTg ngày 
03/12/2002 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt “Chiến lược phát 
triển ngành công nghiệp ô tô Việt 
Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 
năm 2020”, Bộ KH&CN đã ban 
hành quy định về phương pháp xác 
định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô 
tại Quyết định số 28/2004/QĐ-
BKHCN ngày 01/10/2004 của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN. 

Mục tiêu của việc ban hành 
phương pháp xác định tỷ lệ nội địa 
hóa đối với ô tô nhằm đáp ứng các 
yêu cầu về quản lý nhà nước và 
giải quyết việc làm cho người lao 
động. Tuy nhiên, sau thời gian dài 
triển khai, hiện nay, nội dung các 
văn bản quy định về phương pháp 
xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô 
tô đã không còn phù hợp với thực 
tiễn. Các doanh nghiệp sản xuất, 
lắp ráp ô tô ở Việt Nam (trong 
nước và FDI) hiện đang áp dụng 

phương pháp xác định tỷ lệ nội địa 
hóa đối với ô tô theo cách tính tỷ lệ 
phần trăm giá trị của linh kiện, phụ 
tùng so với tổng giá trị của toàn xe 
như cách tính tỷ lệ nội địa hóa của 
các nước thuộc khối ASEAN, bảo 
đảm tính khách quan và từng bước 
tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất 
ô tô toàn cầu. 

Do đó, việc thay đổi quy định về 
phương pháp xác định tỷ lệ nội địa 
hóa đối với ô tô là thực sự cần 
thiết, phù hợp với thực tiễn sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
sản xuất trong nước và phù hợp với 
cách tính tỷ lệ nội địa hóa của các 
nước thuộc khối ASEAN. 

 (Theo vietq.vn) 
 

LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP 
VỀ DỰ THẢO QUY ĐỊNH QUY 
TẮC XUẤT XỨ TRONG RCEP 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 
diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN 
và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN 
là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Australia và New 
Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 
9/5/2013. Tháng 11/2019, các 
nước thành viên đã cơ bản hoàn 
tất đàm phán văn kiện RCEP (trừ 
Ấn Độ - đã tuyên bố rút khỏi Hiệp 
định này). Ngày 15/11/2020, 15 
nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) 



Số 92 - 10/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 28 
 

đã ký kết RCEP. Hiệp định này sẽ 
chính thức có hiệu lực trong vòng 
60 ngày kể từ ngày được thông qua 
bởi ít nhất 6 nước thành viên 
ASEAN và 3 nước thành viên 
không thuộc ASEAN. 

Để thực thi Hiệp định, Bộ Công 
Thương đã soạn thảo Dự thảo 
Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong RCEP. Liên quan 
đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa, Dự thảo nêu rõ, giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa được phát 
hành bởi tổ chức cấp của nước 
thành viên xuất khẩu, dựa trên đơn 
đề nghị của nhà xuất khẩu, nhà sản 
xuất hoặc người đại diện của nhà 
xuất khẩu hoặc nhà sản xuất. Về 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng 
hóa, Dự thảo quy định, cơ quan có 
thẩm quyền của nước thành viên 
nhập khẩu có thể tiến hành kiểm 
tra, xác minh theo những phương 
thức gửi thư đề nghị yêu cầu nhà 
nhập khẩu cung cấp thêm thông tin 
hoặc gửi thư đề nghị yêu cầu nhà 
xuất khẩu hay nhà sản xuất cung 
cấp thêm thông tin.  

Dự kiến Thông tư này sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến các Doanh 
nghiệp/Hiệp hội có hoạt động xuất 
nhập khẩu với các nước thành viên 
RCEP. Để bảo đảm quyền và lợi 
ích của Doanh nghiệp và các đơn 

vị liên quan, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất 
mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 
đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Các góp ý của Doanh nghiệp/ 
Hiệp hội xin gửi về Trung tâm 
WTO và Hội nhập qua email hoặc 
qua đường bưu điện tới: Trung tâm 
WTO và Hội nhập, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam. Địa 
chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, 
Hà Nội. Điện thoại: 024-35771458.  

(Theo trungtamwto.vn) 
 

 
 
 
TỪNG BƯỚC HẠN CHẾ VI 
PHẠM VỀ AN TOÀN THỰC 
PHẨM 

Hướng đến mục tiêu “tất cả thực 
phẩm được sản xuất, kinh doanh, 
lưu thông và tiêu dùng trên lãnh 
thổ Việt Nam đều là thực phẩm an 
toàn”, Bộ Công Thương đã tập 
trung triển khai nhiều nhiệm vụ, 
giải pháp nhằm từng bước hạn chế 
các hoạt động vi phạm pháp luật 
về an toàn thực phẩm (ATTP). 

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ 
(Bộ Công Thương), trong thời gian 
qua, Bộ Công Thương đã tích cực 
triển khai kế hoạch tuyên truyền, 
phổ biến các chính sách, pháp luật 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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mới về ATTP. Kết quả đã góp 
phần tạo dư luận tốt trong xã hội, 
nâng cao nhận thức, ý thức của 
người sản xuất, kinh doanh cũng 
như tăng hiểu biết, niềm tin của 
người tiêu dùng trong lựa chọn và 
tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm 
an toàn, đảm bảo nguồn gốc, xuất 
xứ rõ ràng được sản xuất, kinh 
doanh trên lãnh thổ Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các mô hình quản 
lý vệ sinh ATTP tiên tiến như: 
HACCP, ISO được triển khai áp 
dụng trên diện rộng cho các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
theo phân cấp. Đặc biệt, thông qua 
nguồn kinh phí Chương trình Mục 
tiêu quốc gia vệ sinh ATTP giai 
đoạn 2011-2015 và Chương trình 
Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 
2016-2020, Bộ Công Thương đã 
hỗ trợ kinh phí cho hơn 100 cơ sở 
sản xuất, chế biến thực phẩm triển 
khai áp dụng mô hình quản lý tiên 
tiến nêu trên nhằm hướng đến mục 
tiêu cải thiện rõ rệt tình trạng bảo 
đảm ATTP. 

Với mục tiêu đẩy mạnh xã hội 
hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật 
phục vụ công tác quản lý ATTP, 
Bộ Công Thương cũng đã đẩy 
mạnh xã hội hóa công tác kiểm 
nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý 
nhà nước về ATTP và kiểm tra nhà 

nước về thực phẩm nhập khẩu. 
Đến nay, Bộ Công Thương đã chỉ 
định 29 cơ sở kiểm nghiệm thực 
phẩm phục vụ quản lý nhà nước, 
trong đó có 13/29 cơ sở ngoài công 
lập; chỉ định/ủy quyền 11 cơ quan 
kiểm tra nhà nước về thực phẩm 
nhập khẩu, trong đó 6/11 cơ quan 
kiểm tra ngoài công lập; chỉ định 3 
cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng. 
Hoạt động này đã phát huy vai trò 
của các doanh nghiệp, các tổ chức 
xã hội, các tổ chức đoàn thể trong 
việc tham gia bảo đảm ATTP. 
Ngoài ra, Bộ Công Thương đã tổng 
hợp, đánh giá các khó khăn vướng 
mắc trong quá trình thực thi Luật 
ATTP và các văn bản liên quan để 
kiến nghị Chính phủ trong việc 
hoạch định chính sách quản lý nhà 
nước về ATTP; tăng cường đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực, phẩm chất và 
trách nhiệm xã hội của đội ngũ 
công chức làm công tác quản lý 
nhà nước về ATTP; mở rộng hợp 
tác quốc tế để ký kết các điều ước, 
thỏa thuận quốc tế về công nhận 
lẫn nhau trong lĩnh vực ATTP theo 
hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng 
hóa thực phẩm vào các nước có 
quy định tiêu chuẩn kỹ thuật cao. 

Tăng cường hậu kiểm 
Một trong những quy định tại 
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Nghị định số 15/2018/NĐ-CP là 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm được phép thực hiện thủ 
tục tự công bố sản phẩm (trừ các 
sản phẩm quy định tại khoản 2 
Điều 4 và Điều 6 Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP). Việc thực hiện 
quy định này phù hợp với chủ 
trương đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, tạo thông thoáng cho doanh 
nghiệp. Tuy nhiên quy định này 
cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu 
quả kiểm tra, giám sát của các cơ 
quan quản lý nhà nước các cấp. 

Một trong những hoạt động nhằm 
khắc phục hạn chế trên là việc triển 
khai công tác hậu kiểm về ATTP 
của các cơ quan quản lý nhà nước 
các cấp do Ban Chỉ đạo liên ngành 
Trung ương về ATTP ban hành kế 
hoạch và được triển khai thực hiện 
từ năm 2018. 

Thực hiện kế hoạch hậu kiểm, từ 
năm 2018 đến nay, Bộ Công 
Thương đã thành lập các đoàn 
kiểm tra liên ngành và tham gia là 
thành viên tại đoàn kiểm tra do Bộ 
khác chủ trì tiến hành công tác 
kiểm tra tại các tỉnh/thành phố 
được phân công. Bên cạnh đó, Bộ 
Công Thương cũng chỉ đạo các 
đơn vị thuộc Bộ, Cục Quản lý thị 
trường, Sở Công Thương/Ban 
Quản lý ATTP các tỉnh/thành phố 

tiến hành kiểm tra việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về 
ATTP. 

Nội dung kiểm tra chú trọng về 
hồ sơ tự công bố sản phẩm, điều 
kiện bảo đảm ATTP, thực phẩm 
nhập khẩu, sử dụng phụ gia thực 
phẩm, ghi nhãn thực phẩm, quảng 
cáo thực phẩm, truy xuất nguồn 
gốc, lấy mẫu kiểm nghiệm thực 
phẩm, hoạt động kinh doanh đa 
cấp, thương mại điện tử đối với cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Bộ Công Thương tập trung 
nguồn lực cho công tác hậu kiểm. 
Các cơ quan quản lý trong ngành 
thường xuyên tổ chức lấy mẫu để 
kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng, 
nếu phát hiện thực phẩm không 
đảm bảo an toàn sẽ có biện pháp 
xử lý. Bộ cũng chỉ đạo đơn vị chức 
năng thường xuyên rà soát, chỉnh 
sửa và phối hợp ban hành các chế 
tài đủ mạnh để lập lại trật tự trong 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm nhằm lành mạnh hóa hoạt 
động kinh doanh này. 

(Theo congthuong.vn) 
 
CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG LỢI 
DỤNG DỊCH BỆNH RAO BÁN 
THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 
CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP 

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa 
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có thông tin về việc theo dõi, chỉ 
đạo việc kiểm tra, xử lý vi phạm 
kinh doanh, quảng cáo các loại 
thuốc điều trị Covid-19. 

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa 
cho biết, thời gian vừa qua, lợi 
dụng tình hình dịch bệnh COVID-
19 diễn biến phức tạp trên cả nước, 
một số đối tượng đã lợi dụng, rao 
bán các loại thuốc được quảng cáo 
thuốc điều trị COVID-19 như 
Molnupiravir, Liên Thanh Hoa 
Ôn… trên các trang thông tin điện 
tử, đặc biệt trên các mạng xã hội. 

Các thuốc này là các thuốc chưa 
được cấp giấy đăng ký lưu hành, 
được gắn mác hàng “xách tay” 
hoặc các thuốc đang trong thời 
gian thử nghiệm lâm sàng. Các 
thuốc được rao bán với giá vài 
triệu đồng/ hộp. 

Quan điểm của Bộ Y tế phải xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm 
trong sản xuất, kinh doanh lưu 
hành thuốc điều trị COVID-19 nói 
chung và thuốc có dược chất 
Molnupiravir nói riêng vì ảnh 
hưởng lớn đến công tác phòng, 
điều trị bệnh. 

Trên thực tế, việc mua, bán thuốc 
này trong thời gian vừa qua xuất 
hiện nhiều trên các trang mạng xã 
hội như Facebook, Zalo, qua kênh 
thông tin của người bệnh và người 

nhà bệnh nhân. Do đó, để xử lý 
triệt để, cần có sự vào cuộc của các 
cơ quan chức năng như Ban chỉ 
đạo phòng, chống gian lận thương 
mại, hàng giả, cơ quan điều tra. 

 
Ảnh minh họa 

Cục Quản lý Dược đã có văn bản 
gửi cơ quan chức năng thông tin về 
hiện tượng vi phạm pháp luật nêu 
trên, đồng thời đề nghị các cơ quan 
chức năng xác minh các trang điện 
tử đã đưa thông tin để xác định và 
xử lý vi phạm kịp thời. Bộ Y tế 
khẳng định sẽ xử lý nghiêm các 
trường hợp kinh doanh thuốc 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
quảng cáo thuốc không đúng quy 
định, quảng cáo quá công dụng của 
thuốc; tăng giá thuốc bất bất hợp 
lý. 

Trường hợp phát hiện các hành vi 
vi phạm có dấu hiệu hình sự, kịp 
thời lập hồ sơ chuyển cho cơ quan 
có thẩm quyền để xử lý theo quy 
định; Chỉ đạo hệ thống các cơ quan 
giám sát chất lượng thuốc trên địa 
bàn tăng cường lấy mẫu kiểm tra 
chất lượng đối với các thuốc dùng 
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trong phòng, chống COVID-19; 
Trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu 
kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn 
pháp luật về sản xuất, kinh doanh 
thuốc, đặc biệt là các thuốc dùng 
trong phòng, chống COVID-19. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 

THU HỒI LÔ DƯỢC LIỆU 
BẠCH CHỈ CỦA ĐÔNG Y 
DƯỢC THĂNG LONG 

Sở Y tế vừa có công văn gửi các 
cơ sở y tế trên địa bàn; phòng y tế 
các quận, huyện, thị xã về việc thu 
hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng. 

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội nhận 
được Công văn số 946/YDCT-
QLD của Cục Quản lý y, dược cổ 
truyền (Bộ Y tế) về việc xử lý 
dược liệu không đạt chất lượng đối 
với lô dược liệu bạch chỉ (số lô 
N0011020, ngày sản xuất: 14-10-
2020; hạn sử dụng: 14-10-2022) do 
Công ty cổ phần Đông y dược 
Thăng Long phân phối. 

Trên cơ sở đó, Sở Y tế Hà Nội 
thông báo thu hồi trên địa bàn 
thành phố lô dược liệu bạch chỉ 
này, đồng thời yêu cầu các cơ sở y 
tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở 
y tế ngoài công lập, cơ sở kinh 
doanh dược liệu khẩn trương rà 
soát, thu hồi lô dược liệu bạch chỉ 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
nêu trên. 

Bên cạnh đó, Phòng Y tế các 
quận, huyện, thị xã trên địa bàn 
thành phố có trách nhiệm thông 
báo đến các cơ sở hành nghề trên 
địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, 
giám sát nghiêm túc việc thực hiện 
thu hồi sản phẩm lô dược liệu của 
cơ sở. Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến 
cáo, người dân không buôn bán, sử 
dụng lô dược liệu không đạt tiêu 
chuẩn nêu trên. 

Theo nghiên cứu dược lý, bạch 
chỉ có tác dụng kháng khuẩn, 
chống viêm, giảm đau… Còn theo 
đông y, bạch chỉ có tác dụng tán 
phong trừ thấp, thông khiếu, giảm 
đau, tiêu thũng trừ mủ… thường 
được dùng làm thuốc giảm đau, 
chữa cảm mạo, viêm xoang, viêm 
mũi, mụn nhọt sưng đau, viêm 
tuyến vú, thông kinh nguyệt… 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Hàn Quốc: Sửa đổi tiêu chuẩn 
cho sản phẩm vệ sinh và thuốc 

Mới đây, Hàn Quốc gửi thông 
báo đến các nước thành viên WTO 
quy định áp dụng cho sản phẩm vệ 
sinh và việc sửa đổi tiêu chuẩn áp 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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dụng cho sản phẩm thuốc. 
Theo đó, để đảm bảo sức khỏe và 

sự an toàn của người tiêu dùng, Bộ 
An toàn Thực phẩm và Dược phẩm 
Hàn Quốc đề xuất các sửa đổi Tiêu 
chuẩn và thông số kỹ thuật cho các 
sản phẩm vệ sinh cụ thể như sau: 

Thứ nhất, làm rõ tên loại chất tẩy 
rửa từ loại 1, loại 2 và loại 3; 

Thứ hai, làm rõ phạm vi của cốc 
dùng một lần, tăm bông dùng một 
lần, khăn giấy lau mặt và giấy vệ 
sinh; 

Thứ ba, tích hợp các phương 
pháp kiểm tra formaldehyde đối 
với tăm bông dùng một lần, tã 
dùng một lần và khăn ướt cho các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

Thứ tư, thiết lập một phương 
pháp lấy mẫu để kiểm tra vi khuẩn 
nói chung của tăm bông dùng một 
lần. 

 
Ảnh minh họa. 

Về việc sửa đổi tiêu chuẩn áp 
dụng cho sản phẩm thuốc, sửa đổi 
bao gồm sửa đổi phụ lục 1, giới 
hạn việc sử dụng thuốc cảm không 
kê đơn cho trẻ dưới 2 tuổi và cung 

cấp các tác dụng phụ của Sodium 
Chondroitin Sulfate. 

Mục đích của sửa đổi này là 
nhằm tăng cường quản lý an toàn 
dược phẩm; thông tin đến người 
tiêu dùng; ghi nhãn. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 Quy chuẩn kỹ thuật đối với 
trọng lượng tịnh sản phẩm thịt 
đóng gói sẵn 

Braxin thông báo về Sắc lệnh số 
327 của Viện Đo lường Chất lượng 
và Công nghệ Quốc gia 
(INMETRO) đưa ra quy chuẩn kỹ 
thuật đối với trọng lượng tịnh của 
sản phẩm thịt đóng gói sẵn. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với 
các sản phẩm đóng gói sẵn, thịt, 
sản phẩm từ thịt và các sản phẩm 
từ động vật khác (ICS 67.120), 
thực phẩm đóng gói sẵn và thực 
phẩm chuẩn bị (ICS 67.230). 

Mục đích của Sắc lệnh là Nghị 
định số 10139 ngày 28/11/2019 
quy định nhu cầu sửa đổi và hợp 
nhất các quy phạm pháp luật bên 
dưới nghị định. 

Quy chuẩn nhằm mục đích cập 
nhật, củng cố các quy định, loại bỏ 
quy định lỗi thời đã hết tác dụng 
trong thời gian hoặc không xác 
định được nhu cầu. Do đó, hàng 
tồn kho và sự phức tạp của quy 
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trình quản lý sẽ được giảm bớt; 
Phòng chống các hành vi lừa đảo 
và bảo vệ người tiêu dùng. 

Đồng thời, Braxin thông báo về 
Sắc lệnh của Bộ Nông nghiệp, 
Chăn nuôi và Cung cấp Thực phẩm 
(MAPA). Sắc lệnh này áp dụng đối 
với rau ăn được, thân và rễ của nó 
(HS 07); Trái cây, rau và các sản 
phẩm có nguồn gốc nói chung (ICS 
67.080.01). 

Sắc lệnh MAPA số 375 quy định 
yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận 
tự nguyện các sản phẩm có nguồn 
gốc thực vật. Mục đích nhằm tạo 
thuận lợi và hài hòa các thủ tục 
kiểm soát sự phù hợp. Pháp lệnh 
áp dụng đối với sản phẩm có 
nguồn gốc thực vật đã chính thức 
thiết lập yêu cầu về nhận dạng và 
chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn theo yêu cầu của nước nhập 
khẩu hoặc tiêu chuẩn tư nhân được 
MAPA công nhận. 

 (Theo vietq.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam tổ chức lễ khai 
trương gian hàng Expo 2020 tại 
Dubai 

Ngày 02/10, Việt Nam đã công bố 
gian hàng của mình khi Hội chợ 
Thế giới (Expo 2020) đang diễn ra 
tại Dubai. Với chủ đề ‘Chắt lọc 

quá khứ, định hình tương lai’, gian 
hàng Việt sẽ khám phá những đổi 
mới đang làm thay đổi cuộc sống 
của người Việt. Đồng thời cũng sẽ 
tìm cách cho thấy sự ổn định và 
phát triển nhanh chóng đang tạo 
cơ hội cho ngành công nghiệp như 
thế nào. 

Việt Nam coi Expo 2020 Dubai 
là một cơ hội để thể hiện những nỗ 
lực trong việc vượt qua đại dịch và 
thể hiện cam kết của Việt Nam đối 
với ngành du lịch. Việt Nam sẽ sử 
dụng sự kiện này để quảng bá hình 
ảnh đất nước, văn hóa và con 
người, các giá trị sáng tạo và lịch 
sử. Với gian hàng của mình, Việt 
Nam đặt mục tiêu thực hiện các 
cam kết chính trị của mình đối với 
cộng đồng toàn cầu, đồng thời thể 
hiện mình là một thành viên có 
trách nhiệm của Cơ quan Triển lãm 
Quốc tế (BIE). 

Tại gian hàng, du khách có thể 
trải nghiệm điểm đến qua không 
gian ảo và khám phá các sản phẩm 
‘Make-in-Vietnam’ như vệ tinh 
Dragon, giày thể thao làm từ bã cà 
phê bỏ đi và chai nhựa.  

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ 
Thế giới Expo 2020 mang đến vẻ 
đẹp thiên nhiên tráng lệ, con người 
chăm chỉ và thân thiện, nghệ thuật 
truyền thống độc đáo và ẩm thực 
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nổi tiếng thế giới. Hơn nữa, Việt 
Nam mang lại cơ hội cho thương 
mại và đầu tư trong các lĩnh vực 
khác nhau.  

Các sự kiện đặc biệt tại gian hàng 
Việt Nam sẽ bao gồm Ngày 
ASEAN được ấn định vào ngày 
13/12, Quốc khánh Việt Nam vào 
ngày 30/12 và tuần lễ cà phê Việt 
Nam sẽ bắt đầu vào ngày 1/1/2022. 
Xuyên suốt sự kiện, sẽ có một buổi 
giới thiệu nghệ thuật đương đại 
cũng như các buổi biểu diễn múa 
rối nước. 

 (Theo congthuong.vn) 
 
 Thêm khó khăn cho nông sản 
Việt vào thị trường Trung Quốc 

Từ ngày 1/1/2022, Trung Quốc 
áp dụng một số chính sách mới 
khắt khe hơn đối với các mặt hàng 
nông sản xuất khẩu từ Việt Nam...  

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công Thương), trong tháng 8/2021 
xuất khẩu hàng rau quả sang thị 
trường Trung Quốc giảm mạnh. Do 
Trung Quốc đã tạm ngừng nhập 
khẩu thanh long tại các cửa khẩu 
Hà Khẩu và Thiên Bảo, thuộc tỉnh 
Vân Nam (Trung Quốc), làm thanh 
long trong nước giảm giá mạnh. 
Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa 
ra là do hàng hóa Việt Nam bị nghi 
nhiễm SARS-CoV-2. 

 
Tính chung trong 8 tháng đầu 

năm 2021, xu hướng xuất khẩu tới 
thị trường Trung Quốc giảm tốc 
nhanh nhất so với các thị trường 
khác, trị giá xuất khẩu hàng rau 
quả tới thị trường Trung Quốc đạt 
1,4 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng 
kỳ năm 2020. 

Tới đây, quốc gia này sẽ áp dụng 
một số chính sách mới khắt khe 
hơn đối với các mặt hàng nông sản 
xuất khẩu từ Việt Nam. Cụ thể, 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
ban hành “Biện pháp quản lý an 
toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” 
(Lệnh 249) và “Quy định về đăng 
ký và quản lý DN sản xuất thực 
phẩm nhập khẩu nước ngoài” 
(Lệnh 248). Những lệnh này sẽ có 
hiệu lực từ ngày 1/1/2022. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Sơ tuyển doanh nghiệp dự 
Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia 

Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) 
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năm 2021 tỉnh BR-VT vừa tiến 
hành họp để xem xét, đánh giá và 
lựa chọn các doanh nghiệp của 
tỉnh tham gia Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia năm 2021. 

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 
GTCLQG năm 2021, Sở KH&CN 
đã triển khai phát động tham gia 
GTCLQG 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 GTCLQG. 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;... 

Theo đó, các thành viên trong 
Hội đồng sơ tuyển đã thống nhất 
đề cử trao tặng GTCLQG năm 
2021 đối với Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tỉnh BR-VT. 

GTCLQG gồm: Giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia và GTCLQG. Tổ 
chức, doanh nghiệp đạt giải được 
nhận cúp GTCLQG, giấy chứng 

nhận của Bộ KH&CN. Bộ 
KH&CN xem xét, lựa chọn tối đa 
20 doanh nghiệp đạt giải vàng chất 
lượng quốc gia xuất sắc nhất để đề 
nghị Thủ tướng chính phủ tặng 
Bằng khen về thành tích xuất sắc 
trong việc nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Về quyền lợi của tổ chức, doanh 
nghiệp đạt giải, các tổ chức, doanh 
nghiệp đạt GTCLQG được phép 
thông báo, tuyên truyền, quảng cáo 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng hoặc các hình thức giới 
thiệu khác về đơn vị mình, được sử 
dụng biểu tượng của GTCLQG 
trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ 
chức, doanh nghiệp. 

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải 
Vàng Chất lượng Quốc gia được 
đề cử tham dự các giải thưởng chất 
lượng khu vực và quốc tế. Các tổ 
chức, doanh nghiệp đạt giải được 
ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển 
KH&CN quốc gia, Quỹ Đổi mới 
công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển 
KH&CN ở các bộ, ngành, của tỉnh 
và các quỹ khác theo quy định của 
pháp luật; ưu tiên tham gia các 
chương trình, dự án cấp quốc gia 
về phát triển, chuyển giao công 
nghệ, nâng cao năng suất, chất 
lượng. 

(Theo vietq.vn) 


