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GỠ RÀO CẢN KỸ THUẬT VỀ 
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 
NÔNG SẢN  

Thị trường xuất khẩu phát sinh 
khó khăn tiêu thụ nông sản, khi 
các địa phương áp dụng các biện 
pháp tăng cường chống dịch 
Covid-19. 

Những giải pháp phù hợp với 
tình hình mới, cùng thống nhất 
phương thức hành động hiệu quả 
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp để 
đạt được nhiều kết quả hơn nữa về 
phát triển kinh tế trong điều kiện 
dịch bệnh Covid-19 ngày càng 
diễn biến phức tạp. Đây là nội 
dung được thảo luận tại hội nghị 
trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ 
vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu 
thụ nông sản trong điều kiện dịch 
Covid-19 diễn ra ở Hà Nội. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho 
biết, từ đầu năm đến nay tình hình 
tiêu thụ nông sản gặp khó khăn ở 
những mặt hàng cụ thể, do lý do 
khách quan lẫn chủ quan. Đáng 
lưu ý là các vướng mắc kỹ thuật 
về kiểm dịch động thực vật, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, quy định 
về bao gói, ghi nhãn, truy xuất 
nguồn gốc... Cụ thể như: tại thị 

trường Mỹ điều tra bán phá giá 
mật ong nhập khẩu từ Việt Nam; 
Trung Quốc áp dụng các biện 
pháp kiểm soát hàng đông lạnh 
nhập khẩu do lo ngại rủi do lây 
truyền dịch bệnh Covid-19… 

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục 
trưởng Cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản cho 
rằng, hiện nay vướng mắc lớn 
nhất trong tiêu thụ nông sản là khi 
xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc 
sản xuất phải tuân thủ hướng dẫn 
chung của Tổ chức Nông lương 
Liên Hợp quốc và Tổ chức Y tế 
thế giới về những biện pháp 
phòng chống dịch trong chế biến 
thực phẩm. “Các giải pháp mà hai 
tổ chức này đưa ra đều tương 
đồng với những chỉ đạo của Chính 
phủ và Bộ Y tế, vì vậy các doanh 
nghiệp nếu thực hiện tốt những 
yêu cầu của Chính phủ và Bộ Y tế 
là hoàn toàn có thể tháo gỡ được 
khó khăn về xuất khẩu trong bối 
cảnh Covid diễn biến phức tạp 
hiện nay”, ông Tiệp nêu ý kiến. 

Các đại biểu kiến nghị và đề 
xuất các giải pháp giải quyết khó 
khăn cho việc tiêu thụ nông sản 
của doanh nghiệp, khi các địa 
phương áp dụng các biện pháp 
tăng cường chống dịch Covid-19. 
Kịp thời cung cấp thông tin về rào 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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cản thương mại tại các thị trường 
nhập khẩu cụ thể. Hướng dẫn các 
địa phương và doanh nghiệp xây 
dựng cơ sở, vùng an toàn dịch 
bệnh, đảm bảo truy xuất nguồn 
gốc…  

Liên quan đến xuất khẩu khoai 
lang sang thị trường Trung Quốc 
đang bị gián đoạn do dịch, bà 
Nguyễn Thị Thu Hương, Phó cục 
trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho 
biết, Công hàm từ phía Trung 
Quốc đã đồng ý về xuất khẩu tạm 
thời sang thị trường này. 

Bộ NN&PTNT đã đề nghị kiểm 
tra trực tuyến; đề nghị ủy quyền 
cho Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra 
và đề nghị cho phép nhập khẩu 
tạm thời và Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc đã có văn bản đồng ý. 

Cục Bảo vệ thực vật đã triển 
khai đối với các tỉnh trồng khoai 
lang ở Vĩnh Long, Đăk Lăk, Đăk 
Nông để hoàn thiện hồ sơ kỹ 
thuật, các thông số kỹ thuật cũng 
như các biện pháp quản lý sinh vật 
gây hại trên cây khoai lang. “Cục 
đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long để 
có thể thiết lập những cơ sở đóng 
gói trong thời gian sớm nhất”, bà 
Hương thông tin. 

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Trần Thanh Nam, ngành nông 
nghiệp các địa phương sớm tham 

mưu UBND tỉnh bám sát diễn 
biến dịch Covid để chỉ đạo sản 
xuất theo từng mùa vụ, để không 
bị ứ đọng cục bộ tại mỗi địa 
phương, có các phương án chủ 
động tiêu thụ nông sản, nhất là 
những địa phương đang vào vụ 
thu hoạch nông sản. 

(vov.vn) 
 

RÀ SOÁT CHÍNH SÁCH 
THƯƠNG MẠI LẦN THỨ 2 
CỦA VIỆT NAM TRONG 
WTO 

Mới đây, phiên rà soát chính 
sách thương mại lần thứ 2 của 
Việt Nam trong WTO đã diễn ra, 
đây là cơ hội cho Cơ quan rà soát 
chính sách thương mại của WTO 
hiểu sâu hơn về những thành tựu 
phát triển kinh tế lớn của Việt 
Nam trong giai đoạn 2013-2020. 
Việt Nam đã nhận được sự quan 
tâm của rất nhiều nước thành viên 
WTO với hơn 800 câu hỏi về các 
lĩnh vực thuế, dịch vụ, đầu tư, tài 
chính ngân hàng, TBT, SPS… 

Các nước thành viên WTO đánh 
giá cao những thành tựu kinh tế và 
thương mại của Việt Nam trong 
giai đoạn rà soát 2013-2020 và 
những tiến bộ trong việc xóa đói 
giảm nghèo thông qua xuất khẩu 
bền vững. Việt Nam được đánh 
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giá cao trong tham gia ngày càng 
nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu 
cũng như tạo thuận lợi cho môi 
trường kinh doanh để tiến lên vị 
trí nhóm 20 nước có tỷ trọng 
thương mại lớn nhất trong số các 
nước thành viên WTO. 

 
Trong bài phát biểu bế mạc, Chủ 

tịch Ủy ban rà soát chính sách 
thương mại của WTO đã kết luận: 
“Các nước thành viên WTO đánh 
giá cao những đóng góp của Việt 
Nam vào hệ thống thương mại đa 
phương, phê chuẩn Hiệp định 
Thuận lợi hóa thương mại năm 
2015 và sửa đổi Hiệp định TRIPS 
năm 2017. Một số nước thành 
viên mong muốn Việt Nam cam 
kết thực chất vào quá trình đàm 
phán trợ cấp thủy sản và thực thi 
kết luận của MC12. Việt Nam là 
thành viên của Sáng kiến tuyên bố 
chung về doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và siêu nhỏ. Các nước thành 
viên mong muốn Việt Nam xem 
xét khả năng tham gia vào các 
sáng kiến khác như thuận lợi hóa 
đầu tư cho phát triển, thương mại 

điện tử, quy định trong nước về 
dịch vụ”. 

Mỗi kỳ rà soát chính sách 
thương mại sẽ có hai báo cáo gồm 
Báo cáo của Ban thư ký WTO do 
Ban thư ký xây dựng và Báo cáo 
quốc gia của Việt Nam do Việt 
Nam xây dựng. Báo cáo của Ban 
thư ký WTO sẽ gồm những thông 
tin khách quan mà WTO thu thập 
liên quan tới toàn bộ các chính 
sách kinh tế, thương mại của Việt 
Nam theo các quy định mà Việt 
Nam đã cam kết khi gia nhập 
WTO. 

Đối với lĩnh vực TBT, Ban thư 
ký WTO đã cập nhật trong báo 
cáo của mình các chính sách liên 
quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và thủ tục đánh giá sự phù 
hợp, việc thực hiện nghĩa vụ minh 
bạch hóa của Việt Nam trong lĩnh 
vực này, những quan ngại thương 
mại mà Việt Nam gặp phải trong 
giai đoạn rà soát lần này cũng như 
cập nhật các số liệu liên quan tới 
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đang có hiệu lực… 

Liên quan tới cam kết của Hiệp 
định TBT, các thông tin liên quan 
tới chính sách xây dựng, ban hành 
và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự 
phù hợp đã được cung cấp đầy đủ 
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trong báo cáo Quốc gia cũng như 
trong các góp ý Báo cáo của Ban 
thư ký WTO về rà soát chính sách 
thương mại lần thứ 2 của Việt 
Nam. Việt Nam cũng trả lời hơn 
30 câu hỏi của các nước thành 
viên WTO liên quan tới hài hòa 
tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam 
với tiêu chuẩn quốc tế, chính sách 
liên quan tới ghi nhãn sản phẩm 
hàng hóa, thủ tục đánh giá sự phù 
hợp với sản phẩm, hàng hóa, xây 
dựng và ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật cũng như thực hiện nghĩa vụ 
minh bạch hóa.   

Việc xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật và thủ tục đánh giá sự phù 
hợp dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực cũng đã được 
quy định cụ thể tại Điều 6.b của 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật 2006. Về nghĩa vụ minh 
bạch hóa về TBT đã được Việt 
Nam thực hiện theo đúng quy định 
của Hiệp định TBT. Năm 2017, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg 
về quy chế tổ chức và hoạt động 
của Mạng lưới các cơ quan thông 
báo và hỏi đáp và Ban liên ngành 
về TBT. Ngày 29/11/2018, Bộ 
KH&CN đã ban hành Thông tư số 
16/2018/TT-BKHCN quy định 
hoạt động, phối hợp trong Mạng 

lưới các cơ quan thông báo và hỏi 
đáp và Ban liên ngành về TBT 
nhằm quy định cụ thể việc phối 
hợp các cơ quan trong Mạng lưới 
TBT, thực hiện nghĩa vụ minh 
bạch hóa của Hiệp định TBT của 
WTO. Trong đó, yêu cầu các Bộ 
ngành phải đảm bảo ít nhất 60 
ngày cho phép đóng góp ý kiến 
đối với dự thảo các biện pháp 
TBT. Đến hết tháng 9/2020 Việt 
Nam đã gửi 173 thông báo TBT 
tới Ban thư ký WTO, trong đó giai 
đoạn rà soát chính sách thương 
mại lần thứ 2 (2014-2019), số 
lượng thông báo đã tăng gấp gần 4 
lần so với giai đoạn rà soát chính 
sách thương mại lần thứ nhất 
(2007-2013). 

Tại kết luận của mình, Chủ tịch 
Ủy ban rà soát chính sách thương 
mại cho biết: “Cam kết của Việt 
Nam về hài hòa tiêu chuẩn quốc 
gia với tiêu chuẩn quốc tế được 
các nước ủng hộ. Trong bối cảnh 
đó, các nước Thành viên đề nghị 
Việt Nam tiếp tục tăng tỷ lệ hài 
hòa tiêu chuẩn, đặc biệt trong lĩnh 
vực dược phẩm, cũng như xem xét 
lại việc thực thi những tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật có thể trở 
thành rào cản kỹ thuật đối với 
thương mại”. 

(vietq.vn) 
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THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
BÙNG NỔ: LÀM GÌ ĐỂ ĐẢM 
BẢO CHẤT LƯỢNG HÀNG 
HÓA, BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU 
DÙNG? 

Sự bùng nổ của thị trường 
thương mại điện tử đã và đang đặt 
ra những vấn đề cấp thiết trong 
việc bảo đảm chất lượng hàng 
hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

Hiện Việt Nam đang quản lý các 
kênh thương mại điện tử trên cơ 
sở Nghị định 52/2013/NĐCP ngày 
16/5/2013 về thương mại điện tử. 
Đi đôi với đó là Thông tư số 
47/2014/TTBCT của Bộ Công 
Thương ngày 05/12/2014 quy 
định về quản lý các trang web của 
thương mại điện tử. Theo quy 
định hiện hành, đối với các sàn 
giao dịch thương mại điện tử thì 
các trang web bán hàng đều phải 
đăng kí với Cục Thương mại điện 
tử và Kinh tế số của Bộ Công 
Thương và chỉ hoạt động sau khi 
được cấp phép. Tuy nhiên thực tế, 
có hàng chục ngàn trang web chưa 
được cấp phép đang bán hàng và 
quảng cáo và bán hàng một cách 
công khai trên thị trường, thậm chí 
doanh thu rất cao mà ít bị các cơ 
quan chức năng xử lý. 

Cũng theo quy định, chất lượng 

hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng 
hóa bán ra đều phải được đăng kí 
và kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên 
thực tế, các cơ quan chức năng 
chưa thể kiểm soát được những 
quy định đã nêu trên. Việc mua 
bán trên mạng hiện nay đa phần 
đều chưa có hóa đơn chứng từ, sổ 
sách kế toán hợp pháp. 

Tình hình trên cho thấy chắc 
chắn những rủi ro khi mua hàng sẽ 
đẩy về người tiêu dùng xã hội. 
Trong đó, rủi ro lớn nhất là một số 
trang web bán hàng hoặc các hình 
thức bán hàng trên các nền tảng 
trực tuyến như youtube, facebook, 
zalo,… lợi dụng lòng tin của 
khách để bán hàng dởm, hàng giả, 
hàng không đúng như quảng cáo. 

 
Khi đã xảy ra sự cố, người tiêu 

dùng ít có điều kiện để khiếu kiện 
và giải quyết mặc dù chúng ta có 
đầy đủ các cơ quan đang hiện diện 
như Cục quản lý cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng, Hiệp hội 
bảo vệ Người tiêu dùng, Hiệp hội 
bán lẻ, Hiệp hội doanh nghiệp vừa 
và nhỏ... 
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Chúng ta rất ít thấy những vụ 
việc khiếu kiện vi phạm trong việc 
bán hàng qua mạng bị xử lý một 
cách nghiêm khắc và mang tính 
chất răn đe thật sự. Mặt khác theo 
quy định hiện hành, các sàn giao 
dịch điện tử được xác định chỉ là 
một đơn vị cho thuê quảng cáo và 
bán hàng cho các tổ chức và cá 
nhân để thu tiền, họ không phải 
chịu trách nhiệm khi có sự việc 
xảy ra, đó thực sự là một sơ hở. 

Thực tế thời gian qua cũng đã 
cho thấy, có những hành động vi 
phạm Luật bảo vệ người tiêu dùng 
như việc các công ty Lazada, 
Shopee khi giao hàng cho khách, 
người mua lại không được kiểm 
tra hàng trước khi thanh toán. 
Hành động này được công khai 
công bố mà không bị “thổi 
còi”. Về vấn đề tài chính, chuyện 
rò rỉ thông tin qua các tài khoản 
mua hàng trực tuyến đã bị lợi 
dụng không phải là cá biệt cũng 
chưa bị ngăn chặn và xử lý. 

Cũng chính vì những quy định 
quản lý còn những thiếu sót nên 
việc lợi dụng bán hàng trốn thuế là 
một điều tất yếu sẽ xảy ra. Hành 
vi trốn thuế khiến nguồn thu ngân 
sách bị thất thu không nhỏ. Trên 
thực tế, có trường hợp cơ quan 
chức năng chỉ kiểm tra một số đơn 

vị (chưa phải là kinh doanh lớn), 
cá nhân nhưng đã truy thu được 
hàng tỷ đồng tiền thuế. Điều đó 
chứng tỏ cần phải tập trung chống 
thất thu thuế ở lĩnh vực này một 
cách khoa học và hiệu quả hơn. 

Trước tình hình phức tạp như 
trên, các cơ quan chức năng Nhà 
nước mà cụ thể là Bộ Công 
Thương, Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số, Bộ Tài chính cùng 
các địa phương cần phối hợp để 
xây dựng các quy định pháp luật 
chặt chẽ với hình thức kinh doanh 
này. Cần phải có những quy định 
chặt chẽ về mở sổ sách kế toán, 
hóa đơn chứng từ, địa điểm kinh 
doanh. Giao trách nhiệm cho 
chính quyền cơ sở phải quản lý từ 
gốc đối với hoạt động thương mại 
điện tử. Bởi người trực tiếp, sâu 
sát nhất với hoạt động này vẫn 
chính là các cấp chính quyền, 
quận phường, xã, ở các địa 
phương. Sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các lực lượng quản lý để 
kiểm soát từ đầu ra tới đầu vào 
của luồng hàng hóa kinh doanh 
của các tổ chức cá nhân trên các 
địa bàn ở thị trường nội địa. Cần 
công khai doanh thu nộp ngân 
sách ở các địa phương khác các tổ 
chức kinh doanh truyền thống và 
kinh doanh trên nền tảng thương 
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mại điện tử tại chính các địa 
phương. Hiện có tỉnh Quảng Ninh 
đã đi đầu trong vấn đề này. 

Cần phải gắn trách nhiệm của 
các trang bán hàng cho thuê các 
quầy hàng kinh doanh qua mạng 
khi xảy ra những vụ việc vi phạm 
quyền lợi người tiêu dùng về chất 
lượng, giá cả hàng hóa... Bên cạnh 
đó, người tiêu dùng cần phải biết 
nhìn nhận, đánh giá các trang web 
kinh doanh mạng làm ăn chân 
chính để gửi gắm đồng tiền của 
mình khi mua sắm, giảm bớt tới 
mức tối đa những khiếu kiện tranh 
chấp có thể xảy ra cho mình.  

(http://skhcn.hatinh.gov.vn) 
 

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH 
CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHÃN 
HÀNG HÓA, PHÒNG CHỐNG 
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 
ĐỒNG THỜI TẠO MÔI 
TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO 
KINH DOANH 

(Phần tiếp theo trang 04, bản tin 
số 87 – 05/2021) 

Khó khăn, bất cập 
Hiện nay không có văn bản quy 

phạm pháp luật nào điều chỉnh nội 
dung ghi nhãn hàng hóa đối với 
hàng hóa xuất khẩu, cách ghi xuất 
xứ hàng xuất khẩu, chưa có quy 
định về quy tắc xác định xuất xứ 

đối với hàng hóa sản xuất, lắp ráp 
tại Việt Nam.  Dẫn đến có tình 
trạng doanh nghiệp sản xuất, lắp 
ráp hàng hóa để  xuất khẩu gian 
lận  ghi nhãn xuất xứ Việt Nam  
hoặc xuất xứ từ các nước khác 
như Mỹ, Hàn quốc, Nhật,… 
nhưng thực tế hàng hóa không 
phải có xuất xứ như vậy. 

Đối với hàng nhập khẩu, Nghị 
định 43/2017/NĐ-CP quy định 
Hàng hóa nhập khẩu vào Việt 
Nam mà nhãn gốc không phù hợp 
với quy định của Nghị định này 
thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
phải ghi nhãn phụ theo quy định 
tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 
4 Điều 8 của Nghị định này khi 
đưa ra lưu thông và phải giữ 
nguyên nhãn gốc. Tại Khoản 3, 
điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP 
quy định “Hàng hóa nhập khẩu 
vào Việt Nam mà trên nhãn chưa 
thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ 
những nội dung bắt buộc bằng 
tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể 
hiện những nội dung bắt buộc 
bằng tiếng Việt và giữ nguyên 
nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung 
ghi bằng tiếng Việt phải tương 
ứng với nội dung ghi trên nhãn 
gốc”. 

Tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 
43/2017/NĐ-CP quy định: “Nội 



Số 88 - 06/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 8 
 

dung ghi trên nhãn phụ là nội 
dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ 
các nội dung bắt buộc ghi trên 
nhãn gốc và bổ sung các nội dung 
bắt buộc khác còn thiếu theo tính 
chất của hàng hóa theo quy định 
tại Nghị định này. Tổ chức, cá 
nhân ghi nhãn phải chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung 
thực của nội dung ghi. Nội dung 
ghi trên nhãn phụ gồm cả nội 
dung được ghi bổ sung không làm 
hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và 
phải phản ánh đúng bản chất và 
nguồn gốc của hàng hóa”. 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP chỉ 
quy định cách  ghi xuất xứ hàng 
hóa. Theo đó Doanh nghiêp phải 
tự xác định xuất xứ hàng hóa của 
mình theo các quy tắc xuất xứ, các 
quy định của pháp luật về xuất xứ 
hàng hóa. Việc xác định xuất xứ 
hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa 
nhập khẩu được quy định tại Nghị 
định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
và các Thông tư hướng dẫn thực 
hiện của Bộ Công Thương. Sau 
khi doanh nghiệp xác định được 
xuất xứ hàng hóa của mình thì 
theo quy định tại Nghị định 
43/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp 
ghi/thể hiên xuất xứ trên nhãn 
hàng hóa phải đảm bảo đúng đắn, 

trung thực. Tuy nhiên quy định 
này bị một số doanh nghiệp nhập 
khẩu lợi dụng việc bổ sung nhãn 
phụ để bổ sung nội dung xuất xứ 
và gian lận về xuất xứ, không 
đúng nguồn gốc xuất xứ thực tế 
của hàng hóa. 

 Để ngăn chặn các hành vi gian 
lận, trong thời gian vừa qua cơ 
quan hải quan đã yêu cầu doanh 
nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải 
ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc 
trên nhãn gốc ngay tại thời điểm 
thông quan và xử phạt các trường 
hợp nhãn gốc không thể hiện đầy 
đủ thông tin bắt buộc. Điều này 
gây khó khăn cho doanh nghiệp, 
nhất là các doanh nghiệp chân 
chính, nhập khẩu hàng hóa có xuất 
xứ trong hồ sơ nhập khẩu nhưng 
trên nhãn hàng hóa tại thời điểm 
thông quan không thể hiện xuất xứ 
hàng hóa. Theo quy định tại Nghị 
định 43/2017/NĐ-CP doanh 
nghiệp được  ghi bổ sung nhãn 
phụ tiếng Việt đối với nội dung 
xuất xứ còn thiếu nhưng phải 
đúng với xuất xứ trong hồ sơ nhập 
khẩu.   

Bộ KH&CN, Bộ Tư pháp  cũng 
đã xem xét  và có ý kiến về vấn đề 
này và khẳng định nhãn hàng hóa 
tại thời điểm nhập khẩu chưa có 
đủ nội dung bắt buộc là chưa vi 



Số 88 - 06/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

phạm quy định tại Nghị định 
43/2017/NĐ-CP. Sau đó, cơ quan 
hải quan cũng đã thu hồi lại các 
quyết định xử phạt không đúng 
quy định. 

 Tuy nhiên trước thực trạng lợi 
dụng việc ghi nhãn phụ để gian 
lận, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ 
KH&CN cân nhắc thực tế này 
trong quá trình sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
theo Nghị quyết số 119/NQ-CP 
ngày 31/12/2020 của Chính phủ 
về một số biện pháp cấp bách 
nhằm tăng cường quản lý nhà 
nước về phòng chống gian lận 
xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp 
trong thời gian tới. 

Một số bất cập khác trong quá 
trình triển khai thực hiện Nghị 
định 43/2017/NĐ-CP như  chưa 
có quy định ghi nhãn theo phương 
thức điện tử trong khi thực tế  
đang diễn ra cuộc Cách mạng 4.0 
sôi động và đã có một số ngành 
sản xuất hàng hóa đi tiên phong 
trong việc áp dụng công nghệ 4.0 
trong ghi nhãn hàng hóa, … 

Sự cần thiết phải sửa đổi bổ 
sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP 

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
quản lý nhà nước về nhãn hàng 
hóa, vừa phải tạo môi trường  kinh 
doanh thuận lợi nhưng vừa phải 

đảm bảo yêu cầu chống hàng giả, 
gian lận thương mại, bảo vệ quyền 
lợi của người tiêu dùng và những 
doanh nghiệp kinh doanh chân 
chính trong bối cảnh phát triển 
nền kinh tế  nước ta hội nhập sâu, 
rộng vào nền kinh tế thế giới giai 
đoạn hiện nay; Đồng thời, triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 
119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2019 về một số biện pháp cấp 
bách nhằm tăng cường quản lý 
nhà nước về phòng chống gian lận 
xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất 
hợp pháp; Từ những vướng mắc, 
bất cập nêu trên cho thấy việc 
Nghiên cứu sửa đổi bổ sung, bổ 
sung Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP rất cần thiết. 

Hiện nay Bộ KH&CN đã và 
đang trong quá trình xây dựng Dự 
thảo Nghị định  sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 43/2017/NFĐ-CP và sẽ 
đưa ra lấy ý kiến rộng rãi các đối 
tượng chịu tác động trong thời 
gian tới. 

(vietq.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Dự thảo sửa đổi quy định các 
tiêu chuẩn tiếp thị trong lĩnh 
vực rau quả 

Mới đây, dự thảo sửa đổi quy 
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định liên quan đến các tiêu chuẩn 
tiếp thị trong lĩnh vực rau quả 
được thông báo bởi Liên minh 
Châu Âu (EU). Theo đó, EU 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Quy định số 543/2011 liên 
quan đến các tiêu chuẩn tiếp thị 
trong lĩnh vực rau quả (táo, lê, ớt 
ngọt, nho). 

Mục đích của dự thảo nhằm 
tránh các rào cản thương mại 
không cần thiết đối với táo, lê, ớt 
ngọt và nho. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày 
công bố trên Công báo chính thức 
của EU. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia đóng 
góp ý kiến vào 02/07/2021. 

Tiếp đó, Hoa Kỳ thông báo về 
việc Ban Tiếp thị Nông nghiệp 
(AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ (USDA) sẽ loại bỏ 10 tiêu 
chuẩn của Hoa Kỳ. Danh sách các 
tiêu chuẩn như sau: Tiêu chuẩn 
Hoa Kỳ đối với bông cải xanh của 
Ý, cà rốt tươi, thân cây cần tây, 
ngô bao tử, cải xoăn tươi, lá rau 
bina tươi, cải Brussels, củ cải tươi 
và cải bẹ xanh. Mục đích của hành 
động này nhằm loại bỏ các quy 
định đã lỗi thời, không cần thiết, 
không hiệu quả hoặc gây tốn kém 
chi phí quá mực cần thiết. 

Trước đó, Trung Quốc thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia yêu cầu chung đối với 
chất khử khuẩn cho da. 

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu 
về nguyên liệu thô, yêu cầu kỹ 
thuật, phương pháp kiểm tra, 
phương pháp sử dụng và ghi dấu 
chất khử khuẩn da. Tiêu chuẩn 
này áp dụng cho các chất khử 
khuẩn dành cho da nguyên vẹn và 
da bị tổn thương. Mục đích của dự 
thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và 
sự an toàn của con người. 

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia 
của Trung Quốc: Yêu cầu về an 
toàn đối với xe đạp 

Mới đây, Trung Quốc thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn 
quốc gia yêu cầu về an toàn đối 
với xe đạp - Phần 2: Yêu cầu đối 
với xe đạp dành cho thanh niên sử 
dụng trong thành phố, leo núi và 
đua xe. 

Cụ thể, dự thảo tiêu chuẩn này 
quy định các yêu cầu về an toàn 
và tính năng đối với việc thiết kế, 
lắp ráp và thử nghiệm xe đạp. Đưa 
ra các hướng dẫn kỹ thuật để nhà 
sản xuất biên soạn sách hướng dẫn 
sử dụng và bảo dưỡng xe đạp. 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với 
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xe đạp dành cho thanh niên có 
chiều cao yên từ 635 đến nhỏ hơn 
750mm, xe đạp leo núi, xe đạp 
đua có chiều cao yên từ 635mm 
trở lên, kể cả đối với xe đạp gấp. 
Tiêu chuẩn này dựa trên ISO 
4210-2: 2015 với một số sửa đổi 
so với ISO 4210-2: 2015. Mục 
đích của dự thảo nhằm đảm bảo 
sức khỏe và sự an toàn của con 
người. 

Đồng thời, Trung Quốc cũng 
đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc 
gia yêu cầu về an toàn chất lượng 
đối với pháo hoa. Tiêu chuẩn này 
quy định các thuật ngữ, định 
nghĩa, phân loại, yêu cầu chung về 
chất lượng và an toàn, các quy tắc 
kiểm tra, vận chuyển và bảo quản 
pháo hoa. Tiêu chuẩn này áp dụng 
cho các sản phẩm pháo hoa được 
sản xuất và bán trong lãnh thổ 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa. Mục đích nhằm đảm bảo sức 
khỏe và sự an toàn của con người.  

Hoa Kỳ: Quy định về ghi nhãn 
năng lượng 

Ngày 03/06/2021 Hoa Kỳ thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc đưa ra dự thảo sửa 
đổi, bổ sung đối với Quy định về 
ghi nhãn năng lượng. Cụ thể, Ủy 
ban Thương mại Liên bang sẽ cập 
nhật phạm vi điều chỉnh về ghi 

nhãn năng lượng đối với máy điều 
hòa không khí. Mục đích của dự 
thảo nhằm cung cấp thông tin, 
ngăn chặn các hành vì lừa đảo và 
bảo vệ môi trường. Chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua sau và 
thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn 
cuối cùng để các nước Thành viên 
tham gia đóng góp ý kiến vào 
02/08/2021. Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1600/Rev.1. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2021/TBT/USA/21_3814_
00_e.pdf. 

 (TH) 
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Nước: Bahrain 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/568 
Nước: Kuwait 
- Số TB: G/TBT/N/OMN/434 
Nước: Oman 
- Số TB: G/TBT/N/QAT/589 
Nước: Qatar 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1193 



Số 88 - 06/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 12 
 

Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
- Số TB: G/TBT/N/YEM/195 
Nước: Yemen. 
2. Nội dung: Sơn và vecni 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/119 
Nước: Burundi 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1093 
Nước: Kenya 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/454 
Nước: Rwanda 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/606 
Nước: Tanzania  
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1344 
Nước: Uganda. 
3. Nước: Burundi 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/124 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/125 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/126 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/127 
Nội dung: Quả và sản phẩm từ 

quả 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/128 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/129 
Nội dung: Sản phẩm giấy văn 

phòng 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/130 

Nội dung: Các sản phẩm giấy 
khác 

- Số TB: G/TBT/N/BDI/131 
Nội dung: Sản phẩm giấy văn 

phòng 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/132 
Nội dung: Các sản phẩm giấy 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/133 
Nội dung: Các sản phẩm giấy. 

(TH) 
 
 

 
 
THÔNG ĐIỆP NGÀY CÔNG 
NHẬN THẾ GIỚI 2021: HỖ 
TRỢ VIỆC THỰC THI MỤC 
TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG (SDGS) 

Chương trình Nghị sự 2030 về 
sự phát triển bền vững được các 
nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội 
đồng Liên hợp quốc thông qua 
ngày 25/9/2015 là một kế hoạch 
hành động mang tính vĩ mô và đầy 
tham vọng. 

 
Chương trình đã đưa ra kế hoạch 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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chi tiết cho một thế giới tốt đẹp 
hơn. Kế hoạch kỳ vọng này nhằm 
tăng cường thịnh vượng, xóa đói 
giảm nghèo và bảo vệ hành tinh 
được toàn cầu thừa nhận là cần 
thiết cho một thế giới bền vững. 
Điều này đòi hỏi sự đồng thuận, 
hợp tác và đổi mới từ tất cả các 
thành phần của xã hội bao gồm 
chính quyền địa phương, doanh 
nghiệp, các ngành nghề và mỗi cá 
nhân. 

Chương trình nghị sự 2030 được 
thể hiện rõ thông qua 17 mục tiêu 
phát triển bền vững, tập hợp các 
khía cạnh kinh tế, xã hội và môi 
trường, bao gồm 3 trụ cột chính là 
con người, sự thịnh vượng và 
hành tinh. 

Công nhận kết hợp với cơ sở hạ 
tầng chất lượng khác bao gồm: đo 
lường, tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự 
phù hợp và giám sát thị trường đã 
đem lại nền tảng kỹ thuật quan 
trọng đối với hoạt động của xã hội 
đã và đang phát triển. Đây là động 
lực thúc đẩy phát triển nền công 
nghiệp, cạnh tranh thương mại 
trên thị trường toàn cầu, sử dụng 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và 
con người, an toàn thực phẩm, sức 
khỏe và bảo vệ môi trường. Do 
đó, tác động tích cực của hoạt 
động công nhận cũng song hành 

với các trụ cột chính là con người, 
sự thịnh vượng và hành tinh, đồng 
thời cung cấp cho các nhà hoạch 
định chính sách, các doanh nghiệp 
và các bên liên quan khác các giải 
pháp thực thi để đo lường và giám 
sát những mục tiêu và chỉ số phát 
triển bền vững, và hỗ trợ để đạt 
được những mục tiêu đó. 

Đáp ứng nhu cầu của con 
người 

Công nhận đáp ứng nhu cầu con 
người và xác nhận các sản phẩm 
đó là an toàn và đáp ứng được yêu 
cầu về chất lượng. Phép đo được 
công nhận đảm bảo rằng người 
tiêu dùng được bảo vệ trong khi 
xã hội và hệ thống chăm sóc y tế 
được đảm bảo bởi những chuyên 
gia có năng lực. 

Công nhận tạo thị trường cạnh 
tranh trong nước và tạo điều kiện 
giao thương cho các nhà nhập 
khẩu và xuất khẩu thông qua loại 
bỏ rào cản kỹ thuật trong thương 
mại. 

Đánh giá sự phù hợp đảm bảo 
thực phẩm phù hợp và an toàn cho 
người tiêu dùng và giúp đạt được 
sản xuất nông nghiệp và thực 
phẩm bền vững. Điều này sẽ góp 
phần xóa đói, đảm bảo đủ dinh 
dưỡng và nước sạch cho mọi 
người, cho phép người dân có 



Số 88 - 06/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 14 
 

cuộc sống lành mạnh, cải thiện 
phúc lợi và kinh tế. Khi các thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau giữa 
ILAC và IAF tạo điều kiện thuận 
lợi cho thương mại, các thỏa thuận 
này sẽ góp phần vào sự phát triển 
kinh tế. 

Cuối cùng, việc sử dụng tổ chức 
đánh giá sự phù hợp được công 
nhận sẽ ngăn ngừa các sản phẩm 
không an toàn, có hại cho sức 
khỏe và môi trường xâm nhập vào 
thị trường. 

Xây dựng sự thịnh vượng 
Phát triển kinh tế, một động lực 

cốt lõi để tạo nên sự thịnh vượng, 
chính là sự liên kết thương mại 
trong nước và xuyên biên giới. 
Nhu cầu đáp ứng yêu cầu quy 
định, tiêu chuẩn quốc gia, các yêu 
cầu đối tác thương mại và nhu cầu 
của người tiêu dùng có thể được 
chứng minh thông qua các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp được công 
nhận đáng tin cậy. 

SDG7: Năng lượng sạch và giá 
cả phù hợp 

Các dịch vụ đánh giá sự phù hợp 
được công nhận đem lại các chính 
sách và chương trình hiệu quả mà 
theo đó các quốc gia có thể thực 
hiện quá trình chuyển đổi năng 
lượng cần thiết để đạt được năng 
lượng sạch và giá cả phù hợp. 

Những nỗ lực và thách thức cần 
vượt qua để đạt được năng lượng 
sạch và giá cả phù hợp. Giải quyết 
câu hỏi hóc búa về năng lượng có 
lẽ là thách thức khó khăn nhất của 
nhân loại, cùng với biến đổi khí 
hậu, và công nhận đang ngày càng 
tạo ra sự khác biệt. 

SDG 8: Công việc tốt và tăng 
trưởng kinh tế 

Công việc tốt và tăng trưởng 
kinh tế kêu gọi việc chuyển đổi cơ 
cấu và tăng trưởng kinh tế bằng 
cách tăng năng lực của các ngành 
công nghiệp địa phương để gia 
tăng giá trị, đa dạng hóa kinh tế và 
xúc tiến xuất khẩu, cũng như tạo 
việc làm ổn định cho ngành công 
nghiệp và những dịch vụ liên quan 
đến công nghiệp. 

Các dịch vụ đánh giá sự phù hợp 
được công nhận bao gồm vô số 
dịch vụ, trong đó đánh giá vòng 
đời sản phẩm, giám định và chứng 
nhận thiết kế và vận hành công 
nghệ, dịch vụ thân thiện với môi 
trường và hệ thống kiểm tra sức 
khỏe và quản lý an toàn dựa trên 
các tiêu chí được quốc tế thừa 
nhận. 

SDG 9: công nghiệp, đổi mới 
và cơ sở hạ tầng 

Công nghiệp, đổi mới và cơ sở 
hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế 
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toàn diện và môi trường bền vững 
bằng cách nâng cao cơ sở hạ tầng, 
công nghiệp và đổi mới. Dịch vụ 
đánh giá sự phù hợp xác nhận một 
cách liên tục công nghệ mới và hỗ 
trợ tăng trưởng kinh tế và công 
nghiệp, xây dựng năng lực thương 
mại trong các ngành công nghiệp 
mới và đảm bảo tất cả các quốc 
gia có thể hưởng lợi từ thương 
mại quốc tế và sự phát triển của 
công nghệ. 

SDG 10 kêu gọi nhiều cơ hội 
hơn cho tất cả phụ nữ và nam giới, 
cũng như hầu khắp các tầng lớp xã 
hội, bằng cách xây dựng cơ sở hạ 
tầng bền vững, thúc đẩy công 
nghiệp hóa toàn diện và thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo. 

SDG 11 kêu gọi phát triển hiệu 
quả các thành phố và khu vực đô 
thị được coi là sức mạnh của tăng 
trưởng kinh tế. Dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp được công nhận hỗ trợ 
nâng cao mức sống và giảm lượng 
khí thải carbon toàn cầu, việc đô 
thị hóa nhanh chóng dẫn đến cơ sở 
hạ tầng và các dịch vụ thiếu thốn 
và quá tải. 

Bảo vệ hành tinh 
Tác động hoạt động của con 

người trên hành tinh đã lên tới 
mức nguy hiểm, đe dọa đến tính 
bền vững và việc quản lý tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ sinh 
quyển. Các mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên Hợp Quốc áp 
dụng cách tiếp cận tổng hợp để 
phát triển kinh tế trong đó bền 
vững môi trường là ưu tiên hàng 
đầu. 

Thông qua các thỏa ước thừa 
nhận lẫn nhau của ILAC và IAF, 
công nhận và dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp được công nhận sẽ đóng 
góp nhiều vào việc thực hiện 
chính sách và hành động nhằm 
bảo vệ hành tinh. 

Trong khi đã đạt được tiến bộ 
đáng kể trong việc tăng khả năng 
tiếp cận với nước sạch và vệ sinh 
môi trường. Hàng tỷ người, hầu 
hết ở khu vực nông thôn - vẫn 
thiếu những dịch vụ cơ bản này. 
Chứng nhận hệ thống quản lý 
nước, thử nghiệm nước và các 
dịch vụ đánh  giá sự phù hợp khác 
được công nhận cung cấp cho các 
cơ quan quản lý quốc gia và địa 
phương, các tổ chức khai thác 
dịch vụ nước và nước thải tư nhân 
và nhà nước, các ngành công 
nghiệp, hộ gia đình và các bên liên 
quan khác, các phương tiện kỹ 
thuật để quản lý tài nguyên nước 
một cách hiệu quả nhất. Điều này 
giúp cải thiện chất lượng nước 
bằng cách giảm ô nhiễm, loại bỏ 
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việc đổ chất thải và giảm thiểu 
thải ra các loại hóa chất và vật liệu 
độc hại. 

 (vietq.vn) 
 

CHUYỂN ĐỔI SỐ - GIẢI 
PHÁP TĂNG TRƯỞNG NĂNG 
SUẤT DOANH NGHIỆP 
TRONG BỐI CẢNH COVID-19 

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Hỗ 
trợ tổ chức, doanh nghiệp phục 
hồi, tăng trưởng năng suất trong 
và sau dịch Covid – 19 thông qua 
hướng dẫn thực hành các giải 
pháp cải tiến năng suất, chất 
lượng dựa trên ứng dụng công 
nghệ thông tin”, thuộc Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020” do Viện 
Năng suất Việt Nam chủ trì, nhóm 
dự án đã triển khai xây dựng 
Phần mềm ứng dụng CNTT hỗ trợ 
hoạt động kết nối, đào tạo và tư 
vấn cải tiến năng suất chất lượng 
cho tổ chức, doanh nghiệp 
(ViPRO). 

Vấn đề hóc búa do Covid-19 gây 
ra đã làm đứt gãy chuỗi liên kết 
giữa sản xuất, phân phối hàng hóa 
trên phương diện vĩ mô, khiến cho 
giao tiếp, làm việc giữa mọi người 
trở nên khó khăn hơn. Các doanh 

nghiệp bị tác động rất lớn trong 
hoạt động kinh doanh, sản xuất, 
dẫn tới sụt giảm doanh thu, một số 
đơn vị thậm chí phá sản. Trong 
một bối cảnh khác, KHCN tới thời 
điểm hiện tại đã đạt được nhiều 
bước tiến rực rỡ, đặc biệt trong 
những bài toán tối ưu hóa nguồn 
lực, tự động hóa quy trình và hỗ 
trợ nhận diện vấn đề, ra quyết 
định, tư vấn thông qua trí tuệ nhân 
tạo. Cả thế giới đã có những bước 
chuyển tích cực sang nền kinh tế 
hiện đại, thông minh được tạo ra 
với sự hỗ trợ đắc lực của Cuộc 
cách mạng công nghệ 4.0. 

Để tiếp cận và tiệm cận với sự 
phát triển chung của thế giới, 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã 
tích cực nghiên cứu, tìm tòi, áp 
dụng những ứng dụng công nghệ 
tiên tiến với sự quyết tâm của đội 
ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Theo 
báo cáo Khảo sát Doanh nghiệp 
Gia đình 2021 – Góc nhìn Việt 
Nam của PwC, số doanh nghiệp 
gia đình Việt Nam tham gia khảo 
sát dự báo doanh nghiệp sẽ tăng 
trưởng trong năm 2021 chiếm tới 
65%. Trong số doanh nghiệp tham 
gia khảo sát, 52% cho biết sẽ ưu 
tiên tăng cường công tác chuyển 
đổi số, áp dụng công nghệ mới. 
Một khảo sát khác của WorldBank 
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cho thấy, tới tháng 6/2020, 48% 
doanh nghiệp tại Việt Nam 
chuyển sang nền tảng số. Chỉ 
trong 03 tháng tiếp theo, tỷ lệ tăng 
thêm tới 11%. Những nền tảng số 
được ứng dụng nhiều vào doanh 
nghiệp Việt Nam gồm quản trị, 
tiếp thị, giải pháp thanh toán và 
nhiều nhu cầu khác. 

 
Nhóm dự án trao đổi lấy ý kiến chuyên 

gia, đại diện doanh nghiệp và các đơn vị 
cung cấp giải pháp 

Dù vậy, trong những nhu cầu 
được liệt kê phía trên, có một yếu 
tố chưa được quan tâm, đẩy mạnh 
chính là yếu tố năng suất tổng hợp 
chung của toàn bộ doanh nghiệp. 
Để kết nối những vùng công việc 
và các quy trình kèm theo, đôi khi 
là rời rạc của doanh nghiệp, cần 
có cái nhìn tổng quan để từ đó 
thiết lập bài toán và tìm lời giải 
phù hợp. Cũng theo khảo sát của 
PwC, chỉ 30% doanh nghiệp tự 
đánh giá mạnh về kỹ thuật số. 

Vì vậy, có thể thấy các doanh 
nghiệp rất cần đội ngũ chuyên gia, 
đặc biệt là những người đã được 

chứng minh qua hiệu quả công 
việc, được cộng đồng ghi nhận. 
Việc kết nối giữa chuyên gia – 
doanh nghiệp có thể được làm 
giàu bởi mối quan hệ với bên thứ 
ba cung cấp công nghệ, giải pháp. 
Như kết quả khảo sát đã chỉ ra, chỉ 
số ít doanh nghiệp có thể tự tin 
xây dựng cho doanh nghiệp mình 
và con số tối thiểu 70% chính là 
nguồn cung ổn định cho các doanh 
nghiệp phát triển, cung cấp giải 
pháp, công nghệ giúp cải tiến. 

Để phần mềm đáp ứng nhu cầu 
của các bên, nhóm dự án đã tổ 
chức nhiều cuộc lấy ý kiến doanh 
nghiệp, chuyên gia và các đơn vị 
cung cấp giải pháp. Qua trao đổi, 
lấy ý kiến các doanh nghiệp, đơn 
vị đối tác rất quan tâm và đánh giá 
đây là nền tảng cần thiết, đáp ứng 
đúng nhu cầu hiện nay trong việc 
kết nối giữa doanh nghiệp và các 
chuyên gia, đơn vị cung cấp giải 
pháp nhằm tránh tình trạng phải 
tìm kiếm trên mạng rất mất thời 
gian cho việc trao đổi để lựa chọn 
với nhiều đơn vị, chuyên gia cung 
cấp giải pháp phù hợp và tin cậy. 

Trên cơ sở ý kiến của doanh 
nghiệp, chuyên gia, đơn vị cung 
cấp thông tin, nhóm xây dựng 
phần mềm đã thiết kế chức năng 
đăng ký, cập nhật thông tin, nhu 
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cầu, khả năng cung cấp giải pháp 
của doanh nghiệp, chuyên gia và 
các đơn vị đối tác để các bên 
thuận lợi trong việc trao đổi và 
hợp tác. 

Phần mềm ViPRO được xây 
dựng, vận hành đã đáp ứng yêu 
cầu về đăng ký và cập nhật thông 
tin của các bên tham gia (tổ chức, 
doanh nghiệp, chuyên gia và đối 
tác cung cấp giải pháp); hỗ trợ tìm 
kiếm chuyên gia, các đơn vị cung 
cấp giải pháp tin cậy giúp tổ chức, 
doanh nghiệp cải tiến năng suất 
chất lượng; hỗ trợ thực hiện đào 
tạo… Mặc dù thời gian vận hành 
sử dụng phần mềm chưa lâu, 
nhưng đã đạt được những kết quả 
ban đầu: Số lượng tổ chức, doanh 
nghiệp và đơn vị cung cấp giải 
pháp đã đăng ký và cập nhật thông 
tin trên phần mềm là gần 100; Số 
lượng chuyên gia đăng ký, cập 
nhật thông tin trên phần mềm là 
hơn 60 chuyên gia; Việc trao đổi 
thông tin, hỗ trợ thực hiện đào tạo, 
tư vấn được triển khai trên phần 
mềm trong quá trình hỗ trợ doanh 
nghiệp áp dụng các giải pháp nâng 
cao năng suất;  

Khi đưa vào triển khai áp dụng 
trong thực tế phần mềm ViPRO, 
ngoài những chức năng đáp ứng 
yêu cầu mục tiêu của phần mềm, 

nhóm triển khai cũng nhận được 
những ý kiến đóng góp để cải tiến 
phần mềm như: khi lần đầu đăng 
ký tài khoản, người sử dụng phải 
cung cấp nhiều thông tin xác thực; 
trong quá trình hội thoại giữa các 
bên thỉnh thoảng bị mất tiếng, mất 
hình; phần mềm chưa hỗ trợ tự 
reset mật khẩu khi người dùng 
quên mật khẩu… Để đảm bảo chất 
lượng ứng dụng phần mềm, Viện 
Năng suất Việt Nam không ngừng 
cải tiến và phát triển giúp cho 
phần mềm tiện dụng hơn cho 
người sử dụng. 

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả của hệ thống và giúp người 
dùng tận dụng sức mạnh của công 
nghệ, nhóm Đề án đang nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo và big data vào công tác 
tư vấn, khuyến nghị từ đó bổ sung 
thêm giá trị gia tăng cho người 
dùng. Cụ thể, trong tương lai, hệ 
thống có thể tự động cập nhật 
thông tin người dùng và trên cơ sở 
hành vi của người dùng đó đưa ra 
khuyến nghị về đối tượng tiếp cận, 
giao dịch phù hợp. 

 (Theo Nguyễn Minh Đức - Viện 
Năng suất Việt Nam) 

 
DIỄN ĐÀN ĐO LƯỜNG QUỐC 
TẾ 2021: THÚC ĐẨY PHÁT 



Số 88 - 06/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 19 
 

TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
Mới đây, Trung tâm Đo lường và 

Hiệu chuẩn Quốc gia của Tổ chức 
Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất 
lượng Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) 
đã tổ chức Diễn đàn Đo lường 
quốc tế với chủ đề “Đo lường sức 
khỏe”, trùng với kỷ niệm Ngày 
quốc tế Đo lường của thế giới 
trong năm nay. 

Từ những tác động tiêu cực của 
đại dịch Covid đã phủ bóng đen 
lên các khía cạnh của cuộc sống, 
sức khỏe, kinh tế và xã hội, Thống 
đốc Tổ chức Tiêu chuẩn, Đo 
lường và Chất lượng Ả Rập Xê 
Út, Tiến sĩ Saadbin Othman Al-
Qasabi nhấn mạnh rằng, đo lường 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
tăng cường năng lực quốc gia và 
quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế. 
Ả Rập Xê Út nhấn mạnh sự hỗ trợ 
không giới hạn của Chính phủ về 
khoa học, nghiên cứu và đo lường 
sức khỏe để làm giảm tác động 
của đại dịch Covid-19 và đồng 
thời đảm bảo việc sử dụng các 
công cụ đo lường chính xác và 
đáng tin cậy. 

Bộ trưởng Thương mại Ả Rập 
Xê Út - Tiến sĩ Majed Al-Qasabi 
nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của 
khoa học đo lường trong việc 
củng cố hệ thống chăm sóc y tế, 

Al-Kasabi giải thích rằng Văn 
phòng Cân đo quốc tế (BIPM) 
cung cấp các tiêu chuẩn đo lường 
và dịch vụ hiệu chuẩn trong lĩnh 
vực bức xạ cho các cơ quan đo 
lường quốc gia trên thế giới, Tổ 
chức Y tế Thế giới và cơ quan 
Năng lượng Nguyên tử quốc tế, 
giúp đảm bảo độ chính xác trong 
chẩn đoán và hiệu quả trong việc 
điều trị cho khoảng 7 triệu bệnh 
nhân phải trị xạ hàng năm trên 
toàn thế giới. 

Theo ông Anthony Donnellan - 
Giám đốc Văn phòng Đo lường 
pháp định quốc tế, đại dịch Covid-
19 đã thúc đẩy rất nhiều tổ chức 
quốc tế trong đó có OIML tăng 
cường cấp độ không chỉ về tương 
tác trực tuyến mà còn là sự tham 
vấn cho các nguyên tắc mới để 
phòng, chống đại dịch trong đo 
lường: Đo lường hiệu chuẩn các 
thiết bị xét nghiệm Covid, kiểm 
tra và lắp ráp các máy thở... từ đó 
các viện đo lường quốc gia của 
mỗi nước thiết lập các hoạt động 
xét nghiệm như Canada, Trung 
Quốc, Mỹ, và Anh. 

Ngoài ra, đại dịch cũng giúp các 
tổ chức quốc tế về đo lường nhận 
định được rằng đo lường cho sức 
khỏe là một trong những vấn đề 
ưu tiên hàng đầu. Chủ đề về đo 
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nhiệt độ cơ thể (body temperature 
measurement) và tầm soát cơn sốt 
(fever screening) cũng được đưa 
ra trong diễn đàn bởi nhiệt độ cơ 
thể cũng là một trong những dấu 
hiệu tầm soát cơn sốt để kết luận 
dấu hiệu nhiễm Covid-19 trên 
toàn thế giới. 

Ông Graham Machin từ Phòng 
thử nghiệm vật lý quốc gia (NPL) 
đã có những tóm tắt chính trong 
diễn đàn về đo lường nói chung và 
tầm quan trọng của nhiệt kế. Ông 
phát biểu rằng đo lường đáng tin 
cậy là điều cần thiết trong nhiều 
cơ sở y tế bởi độ tin cậy của nhiệt 
kế đo thân nhiệt đã bị xói mòn do 
sự ra đời của rất nhiều thiết bị và 
cách chữa trị. 

Cùng với việc nghiên cứu từ 
NPL và các tổ chức đo lường 
khác, ông Graham cũng đưa ra 
rằng trong các loại nhiệt kế không 
tiếp xúc (nhiệt kế trán, ảnh nhiệt, 
nhiệt kế tai) thì nhiệt kế đo qua tai 
nói chung là đáng tin cậy, được 
cung cấp để sử dụng theo hướng 
dẫn và được kiểm tra thường 
xuyên trong khi đó nhiệt kế đo 
trán có vẻ không phù hợp để thực 
hiện tầm soát sốt cơ các cơ sở y tế 
công cộng. 

Phần cuối diễn đàn, Tổng giám 
đốc Trung tâm Đo lường và Hiệu 

chuẩn Quốc gia tại Ả Rập Xê Út – 
Tiến sỹ Ismail Al-Faleh trình bày 
về vai trò của đo lường trong y 
học. Các phép đo lường trong y 
học là một phần quen thuộc trong 
cuộc sống hằng ngày của con 
người, và chúng có vai trò không 
thể thiếu trong việc phòng tránh 
dịch bệnh, phát hiện triệu chứng, 
chăm sóc y tế. Vì vậy, tầm quan 
trọng của các quyết định đo lường 
và đánh giá sự phù hợp trong việc 
hỗ trợ y tế ngày càng thu hút sự 
quan tâm. 

Sự tin cậy của các dụng cụ đo 
lường vì việc tăng cường sử dụng 
vi điện tử (Microelectronics) đã 
dẫn đến tỷ lệ chính xác cao hơn 
trong dụng cụ đo lường. Các kỹ 
thuật đo ngày nay phải đáp ứng 
nhu cầu về độ chính xác, tính linh 
hoạt và tốc độ ngày càng cao. Vì 
vậy, đo lường trở nên quan trọng 
hơn khi công nghệ nano, công 
nghệ vi mô tiến bộ, vì các hoạt 
động đo lường đòi hiệu suất ngày 
một cao hơn. 

Ngoài ra, đo lường cũng làm 
giảm số lượng sự bác bỏ và nhu 
cầu về việc kiểm tra lại (retesting) 
bằng các kỹ thuật kiểm soát chất 
lượng thống kê. Điều này đồng 
nghĩa rằng các chuyên gia y tế sẽ 
tiết kiệm thời gian tốt nhất có thể 
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để thực hiện xét nghiệm và nhận 
những kết quả đáng tin cậy, đồng 
thời làm giảm chi phí cho việc làm 
lại (reworking) để tăng năng suất 
bệnh viện và phát hiện triệu chứng 
nhanh hơn. 

Bên cạnh đó, thông qua việc xác 
định đúng liều lượng và tính toán 
bức xạ, đo lường đóng góp đáng 
kể vào sự an toàn của con người. 
Các quy trình và phương pháp 
chăm sóc sức khỏe sẽ bị tê liệt nếu 
không có các phương pháp đo 
lường. 

 (vietq.vn) 
 

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TIN 
CẬY CHO TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC SẢN PHẨM 

Hiện nay, việc truy xuất nguồn 
gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa 
được thực hiện thông qua các mã 
vạch, hoặc mã QR. Tuy nhiên, 
việc TXNG theo các hình thức này 
chưa đem lại niềm tin cho người 
tiêu dùng do các thông tin về 
TXNG trong đó chưa đầy đủ, nhất 
là chưa có thông tin về các khâu 
"đầu vào" của quá trình sản xuất - 
khâu quyết định chất lượng sản 
phẩm. Việc chuẩn hóa mã TXNG 
sản phẩm và đưa vào vận hành 
Cổng TXNG sản phẩm, hàng hóa 
quốc gia sẽ góp phần giải quyết 

thực trạng này. 
Tại Quyết định 100/QÐ-TTg 

ngày 19/1/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Ðề án triển 
khai, áp dụng và quản lý hệ thống 
truy xuất nguồn gốc”, Bộ 
KH&CN có nhiệm vụ xây dựng, 
đưa vào vận hành Cổng thông tin 
TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc 
gia. Hiện, Bộ KH&CN đã xây 
dựng, công bố 20 tiêu chuẩn quốc 
gia trong lĩnh vực TXNG. Dự kiến 
quý IV/2021, Cổng thông tin 
TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc 
gia sẽ đi vào hoạt động. 

 
Các tiêu chuẩn quốc gia là cơ sở 

để các doanh nghiệp chuẩn hóa 
hoạt động TXNG, trong đó, thông 
tin về sản phẩm, hàng hóa được 
thu thập đầy đủ trong tất cả các 
khâu của chuỗi cung ứng, thay vì 
chỉ có thông tin của khâu nuôi 
trồng, sản xuất như hiện nay. 
Cổng TXNG sẽ lưu trữ các thông 
tin này nhằm phục vụ nhu cầu 
quảng bá của doanh nghiệp và 
quản lý, giám sát việc thực hiện 
TXNG của Nhà nước. 
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Một sản phẩm được xem là truy 
xuất được nguồn gốc phải thông 
qua một loại nhãn điện tử sử dụng 
mã vạch hoặc mã QR theo tiêu 
chuẩn của tổ chức mã số, mã vạch 
toàn cầu GS1, khi sử dụng phần 
mềm hoặc ứng dụng quét mã QR 
phải hiện lên đầy đủ các thông tin 
về chuỗi sản phẩm, từ mua vật tư, 
theo dõi quá trình chăm sóc, phun 
thuốc, bón phân, thu hoạch, sơ 
chế, vận chuyển. Các thông tin 
này được thu thập tự động hoặc 
bán tự động và được khai thác, sử 
dụng chung. 

Trung tâm Mã số, mã vạch quốc 
gia (Bộ KH&CN) - đơn vị được 
ủy quyền chủ trì thực hiện triển 
khai Quyết định số 100/QÐ-TTg - 
đang phối hợp xây dựng dự thảo 
Thông tư về nhãn điện tử để đưa 
ra một quy định thống nhất về các 
loại tem, nhãn sử dụng mã vạch, 
mã QR để đáp ứng được yêu cầu 
nêu trên. 

Theo Trung tâm Mã số, mã vạch 
quốc gia, việc TXNG một cách 
toàn diện các khâu như vậy đem 
lại lợi ích cho chính doanh nghiệp 
và người dân. Doanh nghiệp có 
công cụ để quản lý, công khai chất 
lượng sản phẩm, tăng giá trị cạnh 
tranh trên thị trường. Người tiêu 
dùng biết được chất lượng sản 

phẩm thông qua thông tin về toàn 
bộ quá trình hình thành, đường đi 
của một sản phẩm trước khi lên kệ 
bán hàng. 

Các cơ quan quản lý sẽ xác định 
được chính xác, kịp thời nguyên 
nhân sự cố về chất lượng sản 
phẩm cũng như vai trò, trách 
nhiệm của các bên liên quan. Khi 
các thông tin về TXNG sản phẩm, 
hàng hóa được các doanh nghiệp 
đưa lên Cổng TXNG sẽ tạo nên 
kho dữ liệu để phục vụ cho chính 
nhu cầu minh bạch thông tin sản 
phẩm xuất khẩu và thương mại 
điện tử của doanh nghiệp. 

 (chinhphu.vn) 
 
 
 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ÁP 
DỤNG TCVN ISO 9001:2015 
TẠI THANH TRA CHÍNH 
PHỦ 

Thanh tra Chính phủ (TTCP) 
vừa ban hành Kế hoạch số 
797/KH-TTCP áp dụng, duy trì và 
cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. 

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển 
khai thực hiện Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về việc xây dựng, 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chuyển đổi và áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính 
Nhà nước (HTQLCL). 

Đồng thời, đảm bảo 100% các 
cục, vụ, đơn vị thực hiện có hiệu 
quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến 
và công bố HTQLCL; 100% thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của TTCP được thực 
hiện theo quy trình xử lý công 
việc khoa học, hợp lý và phù hợp 
với HTQLCL. 

TTCP yêu cầu các đơn vị áp 
dụng HTQLCL phải thường 
xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh 
kịp thời các quy trình giải quyết 
công việc theo các văn bản quy 
định và hướng dẫn của ngành 
Thanh tra, phù hợp với tình hình 
thực tế của đơn vị. 

Kế hoạch cũng xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, 
đơn vị; trách nhiệm của từng cá 
nhân trong các quy trình giải 
quyết công việc trong HTQLCL; 
tạo điều kiện thuận lợi để công 
chức, viên chức, người lao động 
phát huy năng lực, tiết kiệm thời 
gian và chi phí, hoàn thành tốt 
công việc. Lãnh đạo TTCP giao 
Ban Chỉ đạo ISO tổ chức triển 

khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, 
theo đúng quy định hiện hành. 

HTQLCL theo TCVN ISO là 
công cụ nhằm chuẩn hóa các quy 
trình giải quyết thủ tục hành chính 
cho cá nhân và tổ chức bảo đảm 
đúng trình tự, thời gian theo quy 
định, tạo sự công khai, minh bạch 
trong công tác quản lý Nhà nước. 

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu 
chuẩn ISO trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước tạo sự chuyển 
biến tích cực trong công tác phối 
hợp và đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giải quyết công việc giữa 
các bộ phận trong cơ quan và giữa 
cơ quan với đơn vị, cá nhân khác. 
Tại các cơ quan, đơn vị đã đưa hệ 
thống vào vận hành, sẽ có những 
quy định rõ ràng chức năng, 
nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn 
của các bộ phận, cá nhân, tránh 
chồng chéo trong xử lý công việc, 
tạo môi trường làm việc khoa học. 

 (vietq.vn) 
 
LOẠT TIÊU CHUẨN CẢI 
THIỆN MÔI TRƯỜNG, GIÚP 
ĐỊNH HÌNH MỘT TƯƠNG 
LAI BỀN VỮNG 

Theo ông Justin Wilkes - Giám 
đốc Điều hành của Liên minh Môi 
trường về Tiêu chuẩn (ECOS), tổ 
chức ủng hộ các tiêu chuẩn và 
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chính sách kỹ thuật thân thiện với 
môi trường cho biết: “Đối với các 
tiêu chuẩn để bảo vệ hành tinh, 
chúng ta cần phải thống nhất, 
đảm bảo sự hiểu biết và hợp tác 
trên toàn thế giới. Bằng cách làm 
việc cùng nhau, chúng tôi có thể 
nhận ra tiềm năng đầy đủ của các 
tiêu chuẩn”. 

Tài chính xanh 
Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 322, 

Tài chính bền vững được thành 
lập gần đây, có nhiệm vụ tạo ra 
các tiêu chuẩn giúp tạo điều kiện 
thuận lợi cho thị trường đầu tư 
bền vững. 

Dự án đầu tiên là tiêu chuẩn ISO 
32210, Khuôn khổ về tài chính 
bền vững: Các nguyên tắc và 
hướng dẫn  ISO 32220, Tài chính 
bền vững - Các khái niệm cơ bản 
và các sáng kiến chính. 

Các tiêu chuẩn này sẽ bổ sung 
cho ISO 14097, Quản lý khí nhà 
kính và các hoạt động liên quan 
giúp các nhà tài chính đánh giá và 
báo cáo về hành động của họ và 
thấy được giá trị thực đóng góp 
cho các mục tiêu khí hậu. 

Xe điện 
Xe điện (EV) đóng góp đáng kể 

vào việc giảm phát thải khí nhà 
kính, nhưng có thể làm giảm tiêu 
thụ năng lượng hơn nữa nếu 

chúng có thể cung cấp năng lượng 
trở lại cho lưới điện, tòa nhà hoặc 
các thiết bị khác. Loạt tiêu chuẩn 
ISO 15118 tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình này bằng cách đơn 
giản hóa trải nghiệm sạc của 
người lái xe điện và hỗ trợ lưới 
điện đối phó với sự thay đổi của 
các nguồn năng lượng tái tạo. 

Hàng dệt thân thiện với môi 
trường  

Tiêu chuẩn ISO 5157, Dệt may - 
Các khía cạnh môi trường - Từ 
vựng, sẽ giúp thúc đẩy tính minh 
bạch và rõ ràng trong một ngành 
công nghiệp phức tạp, để khuyến 
khích các thực hành thân thiện với 
môi trường hơn và tạo niềm tin 
vào chuỗi cung ứng và người tiêu 
dùng. 

Hệ thống lạnh và máy bơm 
nhiệt 

Bộ tiêu chuẩn ISO 5149 nêu chi 
tiết các yêu cầu về an toàn và các 
vấn đề môi trường liên quan đến 
hệ thống lạnh và máy bơm 
nhiệt. Nó hiện đang được cập nhật 
để tập trung hơn vào các chất làm 
lạnh tự nhiên thân thiện với môi 
trường. 

Quản lý môi trường  
Một trong những tiêu chuẩn 

được sử dụng rộng rãi nhất trên 
thế giới về hệ thống quản lý môi 
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trường, ISO 14001 đã giúp nhiều 
tổ chức giảm thiểu chất thải, ô 
nhiễm và chi phí, nâng cao hiệu 
quả và tăng tính minh bạch liên 
quan đến quản lý rủi ro môi 
trường. 

 (vietq.vn) 
 

TIÊU CHUẨN ISO 37001 VỀ 
PHÒNG VÀ CHỐNG HỐI LỘ 
TRONG TỔ CHỨC 

ISO 37001, Hệ thống quản lý 
chống tham nhũng - Các yêu cầu 
và khuyến nghị để thực hiện, giúp 
các tổ chức đưa ra những biện 
pháp thích hợp để phòng ngừa và 
chống tham nhũng bằng cách xây 
dựng văn hóa trung thực, minh 
bạch và liêm chính. Việc áp dụng 
tiêu chuẩn một cách hiệu quả 
cũng có thể giúp giảm thiểu trách 
nhiệm của một tổ chức đối với 
hành vi bị nghi ngờ là sai trái, vì 
tổ chức có thể chứng tỏ sự kiên 
định của mình đối với tham nhũng 
bằng cách chứng minh rằng tổ 
chức đã thực hiện những biện 
pháp để giảm khả năng xảy ra bất 
kỳ hành vi tham nhũng nào. 

Sách hướng dẫn mới mang 
tên ISO 37001: 2016, Hệ thống 
quản lý chống tham nhũng - 
Hướng dẫn thực hành, vừa được 
xuất bản, nhằm mục đích giúp 

người sử dụng tiêu chuẩn bằng 
cách cung cấp cho họ các khuyến 
nghị và lời khuyên chuyên sâu 
hơn về đấu tranh chống tham 
nhũng, cũng như các biện pháp 
mà họ có thể thực hiện để xóa bỏ 
tham nhũng.  

Sổ tay hướng dẫn này trình bày 
các ví dụ và đưa ra lời khuyên về 
cách đáp ứng các yêu cầu của tiêu 
chuẩn. Nó dựa trên một số nghiên 
cứu điển hình, so sánh với công cụ 
chống tham nhũng được quốc tế 
công nhận khác cũng như danh 
sách các tài liệu bổ sung có khả 
năng hữu ích. 

Nó cung cấp thông tin có giá trị 
về những bước đầu tiên cần thực 
hiện trong việc áp dụng tiêu 
chuẩn, những việc cần làm để thực 
hiện các biện pháp và cách điều 
chỉnh biện pháp này để đáp ứng 
nhu cầu và bối cảnh cụ thể của tổ 
chức. 

(tcvn.gov.vn) 
 

DU LỊCH AN TOÀN TRONG 
ĐẠI DỊCH COVID-19 VỚI 
TIÊU CHUẨN ISO/PAS 5643 

Nhằm khởi động lại lĩnh vực du 
lịch một cách an toàn và vẫn bảo 
đảm sức khỏe cho mọi người, một 
tiêu chuẩn mới về du lịch vừa ra 
đời để giảm sự lây lan của Covid-
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19 trong ngành công nghiệp du 
lịch. 

Theo bà Natalia Ortiz de Zárate - 
Giám đốc của ủy ban ISO chịu 
trách nhiệm phát triển ISO/PAS 
5643, tiêu chuẩn này bao gồm các 
khuyến nghị quốc gia và quốc tế 
hiện có đồng thời hài hòa và bổ 
sung chúng để đưa ra một tài liệu 
toàn diện áp dụng ở tất cả các 
quốc gia. 

Các tiêu chuẩn ISO/PAS 5643, 
Du lịch và dịch vụ liên quan - Yêu 
cầu với hướng dẫn để giảm sự lây 
lan của Covid-19 trong ngành 
công nghiệp du lịch, nó sẽ giúp tất 
cả các nhà cung cấp trong ngành 
(chỗ ở, vận chuyển, bảo tàng, tour 
du lịch, trải nghiệm và hoạt động) 
cung cấp những dịch vụ an toàn 
hơn và ngăn chặn sự lây lan của 
virút.  

PAS này cũng đã được Ủy ban 
Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) 
thông qua để thiết lập nhãn an 
toàn Châu Âu COVID-19 cho du 
lịch, điều này thể hiện sự quan 
tâm của nước này đối với các 
hướng dẫn này và sẽ đảm bảo việc 
áp dụng rộng rãi trên thế giới ở 
cấp khu vực.  

CEN đã tổ chức Hội thảo thỏa 
thuận đặt nền móng cho nhãn 
này: CWA 5643-1, Du lịch và 

Dịch vụ liên quan - Yêu cầu và 
Hướng dẫn để Giảm sự lây lan của 
Covid-19 trong ngành Du lịch 
(ISO/PAS 5643: 2021), và CWA 
5643-2, Du lịch và các dịch vụ 
liên quan - Các yêu cầu và khuyến 
nghị để giảm sự lây truyền của 
Covid-19 trong ngành du lịch - 
Phần 2: Hình ảnh trực quan của 
Châu Âu, thiết lập các khuyến 
nghị và yêu cầu được phát triển 
riêng cho Châu Âu. 

ISO/PAS 5643 giúp các tổ chức 
trong ngành xác định và thực hiện 
biện pháp hạn chế sự lây lan của 
dịch bệnh, có tính đến các quy 
trình khác nhau có hiệu lực trên 
toàn thế giới. 

Theo giải thích của bà Maria 
Cruz Cádiz - Điều hành viên của 
nhóm làm việc chịu trách nhiệm 
về sự phát triển của tiêu chuẩn, 
tiêu chuẩn này bao gồm các yêu 
cầu và khuyến nghị nhằm mục 
đích bảo vệ không chỉ khách du 
lịch, mà còn cả người dân địa 
phương và nhân viên của các nhà 
cung cấp dịch vụ du lịch. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

 
 

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA VỀ XỐP CÁCH 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



Số 88 - 06/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 27 
 

NHIỆT POLYURETAN SỬ 
DỤNG CHẤT TRỢ NỞ DỄ 
CHÁY  

Ngày 08/6, Bộ KH&CN ban 
hành Quyết định số 1500/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
13334:2021 về xốp cách nhiệt 
polyuretan (PU) sử dụng chất trợ 
nở dễ cháy - Yêu cầu về an toàn 
trong sản xuất. 

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn là 
các doanh nghiệp sản xuất xốp 
cách nhiệt PU sử dụng chất trợ nở 
có tính cháy như cyclo pentan, 
metyl format,… Áp dụng Tiêu 
chuẩn là cơ sở để các doanh 
nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt 
tiêu chuẩn hóa và quy trình hóa cụ 
thể các biện pháp, hoạt động đảm 
bảo an toàn trong quá trình sản 
xuất, tăng cường an toàn và giảm 
thiểu các rủi ro liên quan đến sử 
dụng chất trợ nở có tính cháy. 

Các doanh nghiệp được khuyến 
khích áp dụng tiêu chuẩn khi 
chuyển đổi công nghệ sản xuất 
xốp cách nhiệt sử dụng các chất 
trợ nở có tính cháy nhằm đảm bảo 
an toàn trong sản xuất và bảo vệ 
môi trường. 

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng là 
một trong những công cụ hữu ích 
giúp các cơ quan quản lý nhà 

nước kiểm soát các vấn đề liên 
quan đến sử dụng các chất trợ nở 
có tính cháy nói riêng và hoạt 
động an toàn sản xuất nói chung 
trong lĩnh vực sản xuất xốp cách 
nhiệt. 

Hiện Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đang thực hiện Dự án Kế 
hoạch quản lý loại trừ các chất 
hydro-chloro-fluoro-carbon 
(HCFC) của Việt Nam giai đoạn II 
(HPMP II) bao gồm mục tiêu loại 
trừ HCFC-141b trộn sẵn trong 
polyol trong lĩnh vực sản xuất xốp 
cách nhiệt. Trong khuôn khổ Dự 
án HPMP II, các doanh nghiệp sản 
xuất xốp PU được tài trợ để 
chuyển đổi sang công nghệ không 
sử dụng HCFC-141b trộn sẵn 
trong polyol. Trước đó, năm 2015, 
Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn 
HCFC-141b nguyên chất trong 
hoạt động sản xuất xốp cách nhiệt. 

Theo lộ trình, từ ngày 
01/01/2022 Việt Nam cấm nhập 
khẩu chất HCFC-141b trộn sẵn 
trong polyol theo cam kết thực 
hiện Nghị định thư Montreal. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1000/QĐ-
BKHCN; 1092/QĐ-BKHCN VỀ 
VIỆC CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA  
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Quyết định số 1000/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia 

Bộ KH&CN vừa ban hành 
Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN 
về việc công bố Tiêu chuẩn quốc 
gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu 
chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 
TCVN 13317-1:2021 /ISO 
219241:2017 Thiết bị bảo vệ trong 
võ thuật - Phần 1: Yêu  cầu chung 
và phương pháp thử. 

TCVN 13317-2:2021/ISO 
21924-2:2017 Thiết bị bảo vệ 
trong võ thuật - Phần 2: Yêu cầu 
bổ sung và phương pháp thử đối 
với thiết bị bảo vệ mu bàn chân, 
bảo vệ cẳng chân và bảo vệ cẳng 
tay. 

TCVN 13317-3:2021/ISO 
21924-3:2017 Thiết bị bảo vệ 
trong võ thuật – Phần 3: Yêu cầu 
bổ sung và phương pháp thử đối 
với thiết bị bảo vệ thân người 
(giáp ngực). 

TCVN 13317-4:2021/ISO 
21924-4:2017 Thiết bị bảo vệ 
trong võ thuật – Phần 4: Yêu cầu 
bổ sung và phương pháp thử đối 
với thiết bị bảo vệ đầu. 

TCVN 13317-5:2021/ISO 
21924-5:2017 Thiết bị bảo vệ 
trong võ thuật – Phần 5: Yêu cầu 
bổ sung và phương pháp thử đối 

với thiết bị bảo vệ bộ phận sinh 
dục và thiết bị bảo vệ vùng bụng.  

TCVN 13317–
6:2021/ISO 219246:2017 Thiết  bị 
bảo vệ trong võ thuật - Phần 6: 
Yêu cầu  bổ sung và phương pháp 
thử đối với thiết bị bảo vệ ngực 
của nữ. 

TCVN 13317-7:2021/ISO 
21924-7:2017 Thiết bị bảo vệ 
trong võ thuật – Phần 7: Yêu cầu 
bổ sung và phương pháp thử đối 
với thiết bị bảo vệ bàn tay và bảo 
vệ bàn chân. 

Quyết định số 1092/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia 

Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 1092/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 
04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
sau đây: 

TCVN 12187-6:2021/BS EN 
13451–6:2001 Thiết bị bể bơi – 
Phần 6: Yêu cầu an toàn riêng bổ 
sung và phương pháp thử đối với 
ván quay vòng. 

TCVN 12187–7:2021/BS EN 
13451-7:2001 Thiết bị bể bơi – 
Phần 7: Yêu cầu an toàn riêng bổ 
sung và phương pháp thử đối với 
cầu môn bóng nước. 

TCVN 12187-10:2021/BS EN 
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13451-10:2018 Thiết bị bể bơi – 
Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ 
sung và phương pháp thử đối 
với cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm 
và các thiết bị liên quan. 

TCVN 12187-11-2021/BS EN 
13451-11:2014 Thiết bị bể bơi – 
Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ 
sung và phương pháp thử đối 
với sàn bể bơi di động và vách 
ngăn di động. 

 (TH) 
 

THÔNG TƯ 35/2021/TT-BTC 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT, 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
HÀNG HÓA 

Bộ Tài chính vừa ban hành 
Thông tư 35/2021/TT-BTC quy 
định cơ chế quản lý tài chính thực 
hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021-2030 quy định tại 
Quyết định số 1322/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Thông tư quy định Bộ KH&CN 
chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ 
quan Trung ương và địa phương 
tổ chức các hoạt động đào tạo về 
năng suất chất lượng. Nội dung và 
mức chi thực hiện theo các quy 
định sau: 

Biên soạn tài liệu phục vụ công 
tác đào tạo, tập huấn về nâng cao 
năng suất chất lượng: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 
76/2018/TT-BTC của Bộ Tài 
chính hướng dẫn nội dung, mức 
chi xây dựng chương trình đào 
tạo, biên soạn giáo trình môn học 
đối với giáo dục đại học, giáo dục 
nghề nghiệp. 

Chi tổ chức các khóa đào tạo 
trong nước đối với chuyên gia 
năng suất chất lượng, giảng viên 
năng suất chất lượng, cán bộ lãnh 
đạo, quản lý doanh nghiệp và 
người lao động kiến thức, kỹ năng 
về năng suất chất lượng; mở rộng 
đào tạo kiến thức về năng suất 
chất lượng trong các trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 
36/2018/TT-BTC của Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và thanh quyết 
toán kinh phí dành cho công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức. 

Chi tổ chức các khóa đào tạo tại 
nước ngoài cho các chuyên gia 
năng suất chất lượng đạt trình độ 
khu vực và quốc tế: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 
88/2017/TT-BTC của Bộ Tài 
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chính quy định cơ chế tài chính 
thực hiện Đề án đào tạo, bồi 
dưỡng nhân lực KH&CN ở trong 
nước và nước ngoài bằng ngân 
sách nhà nước. 

Đối với thuê chuyên gia, giảng 
viên trong nước và nước ngoài 
tham gia các khóa đào tạo chuyên 
gia năng suất chất lượng đạt tiêu 
chuẩn quy định: Đơn vị được giao 
nhiệm vụ tổ chức các chương trình 
đào tạo căn cứ nội dung yêu cầu 
công việc thuê chuyên gia thực 
hiện thương thảo mức tiền thuê 
chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả 
của việc thuê chuyên gia, tiêu chí 
đánh giá kết quả thuê chuyên gia 
để trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt về số lượng và mức 
kinh phí thuê chuyên gia theo hợp 
đồng khoán việc. 

Bên cạnh đó, ngân sách cũng chi 
hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu 
chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng, công 
cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh; 
tham gia các chương trình đào tạo 
của quốc tế; chi tôn vinh, khen 
thưởng tập thể, cá nhân có thành 
tích cao trong hoạt động nâng cao 
năng suất chất lượng… 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 05/7/2021. 

(Báo chinhphu.vn) 

 
 
 
CHỨA NHIỀU CHẤT NGUY 
HIỂM, SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
IMPERIA ELITA VITACCINO 
BỊ THU HỒI 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho 
biết Dash Xclusive đang thu hồi 
cà phê Imperia Elita Vitaccino 
sau kết quả phân tích cho thấy sản 
phẩm có chứa Sibutramine và 
Fluoxetine chưa được khai báo. 

Sự hiện diện của sibutramine và 
fluoxetine trong cà phê khiến 
Imperia Elita Vitaccino trở thành 
một loại thuốc chưa được phê 
duyệt vì tính an toàn và hiệu quả. 

 

Cà phê Imperia Elita Vitaccino bị thu hồi 
do chứa chất gây nguy hiểm 

Cà phê hòa tan bị thu hồi được 
đóng gói trong một hình hộp chữ 
nhật màu đen, chứa mười lăm gói 
10g. Sản phẩm hiện đang được 
tiếp thị trên thị trường dưới dạng 
“chiết suất thảo mộc” và thực 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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phẩm chức năng để giảm cân. 
Các sản phẩm này đã được phân 

phối trên khắp nước Mỹ thông qua 
Internet và ebay tại 
www.ebay.com. Sản phẩm cũng 
được bán bởi các đại lý bán lẻ trên 
toàn thế giới. Tất cả các lô sản 
phẩm đều bị ảnh hưởng trong đợt 
thu hồi này. 

Công ty khuyến cáo người tiêu 
dùng ngừng tiêu thụ sản phẩm cà 
phê Imperia Elita Vitaccino và trả 
lại sản phẩm cho Dash Xclusive 
có trụ sở tại Glendale, California. 
Bên cạnh đó, công ty cũng đang 
thông báo khách hàng về việc thu 
hồi sản phẩm bằng tin nhắn điện 
tử trên nền tảng ebay. 

Được biết, kể từ khi đăng thông 
báo thu hồi, các cơ quan chức 
năng chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo 
nào về các vấn đề sức khỏe có liên 
quan đến việc tiêu thụ sản phẩm 
cà phê kể trên. 

(nguoitieudung.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Quy định mới của EU về 
chứng thư đối với thủy sản xuất 
khẩu 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam, theo 

hướng dẫn của Cục Quản lý Chất 
lượng Nông Lâm Sản và Thuỷ sản 
(NAFIQAD) tại công văn 
453/QLCL-CL1 về mẫu chứng thư 
cho các lô hàng thuỷ sản xuất 
khẩu (XK) vào EU, từ ngày 
21/4/2021, khi một số mặt hàng 
thủy sản XK vào EU, doanh 
nghiệp thực hiện mẫu chứng thư 
mới, thời gian chuyển tiếp đến hết 
ngày 21/8/2021. 

Cụ thể, đối với mẫu chứng thư 
cho sản phẩm thủy sản, nhuyễn 
thể, giáp xác sống, đùi ếch, ốc, 
gelatine, collagen, sản phẩm 
composite từ nước thứ 3 xuất khẩu 
vào EU hiện đang được áp dụng 
trên TRACESNT (ban hành tại 
các Phụ lục I và III của Quy định 
(EU) số 2019/628 ngày 8/4/2019) 
sẽ được chuyển đổi tham chiếu 
tương ứng tại các Chương của Phụ 
lục III Quy định (EU) số 
2020/2235 kể từ ngày quy định 
này có hiệu lực. 

Nhằm thực hiện quy định của 
EU và tránh các vướng mắc trong 
quá trình XK thủy sản vào thị 
trường này, NAFIQAD thông báo 
và đề nghị các DN chế biến thủy 
sản xuất khẩu vào EU cần chủ 
động cập nhật, nghiên cứu và tổ 
chức thực hiện đúng quy định nêu 
trên trong quá trình sản xuất, chế 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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biến thủy sản và sản phẩm thủy 
sản XK thị trường EU. Đồng thời, 
nghiên cứu mẫu và hướng dẫn 
khai báo các nội dung trong chứng 
thư mới để đảm bảo thực hiện 
đúng, chính xác khi đăng ký thẩm 
định, chứng nhận lô hàng thủy sản 
XK vào thị trường EU sau khi quy 
định có hiệu lực. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu 
thủy sản phối hợp chặt chẽ với 
nhà nhập khẩu để xử lý kịp thời 
các khó khăn, vướng mắc phát 
sinh (nếu có) trong quá trình sản 
xuất, chế biến và xuất khẩu thủy 
sản vào thị trường EU. 

(vietq.vn) 
 

 APO tổ chức hội nghị Quốc tế 
về tầm quan trọng của năng 
suất 

Hội nghị nhấn mạnh vai trò của 
năng suất là động lực thúc đẩy 
tăng trưởng cho các doanh 
nghiệp, tổ chức, quốc gia và cá 
nhân, xem xét ứng dụng mới về 
năng suất trong cách mạng 4.0, 
cho phép chuyển đổi thông minh.  

Các vấn đề năng suất cấp thiết 
được đề cập có thể kể đến như 
chất lượng lực lượng lao động, các 
cơ hội nghề nghiệp tương lai, tầm 
nhìn chiến lược về áp dụng công 
nghệ mới, đầu tư vào nguồn nhân 

lực (sức khỏe tinh thần, khả năng 
lãnh đạo,…). 

Hội nghị nằm trong chuỗi sự 
kiện kỷ niệm 60 năm các nỗ lực 
phát triển năng suất trong khu 
vực. 

APO là tổ chức liên chính phủ 
khu vực được thành lập ngày 11 
tháng 5 năm 1961 nhằm thúc đẩy 
tăng trưởng năng suất công 
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp của 
các nền kinh tế thành viên thông 
qua kết nối với các NPO và các tổ 
chức quốc tế khác. Bằng cách 
nâng cao năng suất, APO hướng 
tới đạt được sự phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững. Ngân sách hoạt 
động của APO từ niên liễm và tiền 
hỗ trợ từ chính phủ các nước 
thành viên. 

(vietq.vn) 
 

 Canada thông báo thay đổi 
quy trình nhập khẩu hàng hóa  

Thông tin chung 
Cơ quan Dịch vụ biên giới 

Canada (CBSA) thông báo thay 
đổi quy trình nhập khẩu hàng hóa 
trong giai đoạn 2 của Dự án Đánh 
giá và Quản lý thuế (CARM 2), 
dự kiến có hiệu lực từ tháng 5 
năm 2022. 

Cụ thể, CBSA yêu cầu doanh 
nghiệp xuất khẩu sang Canada 
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đang bị điều tra, áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại 
(PVTM) theo Đạo luật về các biện 
pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) 
đăng ký Mã số doanh nghiệp 
(Business Number) và Tài khoản 
SIMA (SIMA Program Account). 

Sau khi Dự án CARM 2 có hiệu 
lực, doanh nghiệp nhập khẩu vào 
Canada và doanh nghiệp xuất 
khẩu sang Canada muốn sử dụng 
giá trị thông thường, các khoản 
điều chỉnh giá xuất khẩu hay mức 
trợ cấp riêng biệt đối với từng lô 
hàng thì phải có Mã số doanh 
nghiệp và Tài khoản SIMA. Nếu 
không, hàng hóa nhập khẩu sẽ 
không được hưởng thuế suất riêng 
rẽ trong các vụ việc chống bán 
phá giá, chống trợ cấp mà phải 
chịu mức thuế suất toàn quốc của 
biện pháp PVTM đang áp dụng. 

Theo thống kê của Cục PVTM, 
Bộ Công Thương, hiện Việt Nam 
có 07 mặt hàng xuất khẩu đang bị 
Canada áp điều tra, áp dụng biện 
pháp PVTM. 

Một số lưu ý 
Cách thức đăng ký Mã số doanh 

nghiệp và Tài khoản SIMA: 
- Hoàn thành Biểu mẫu RC1-19e 

và gửi tới địa chỉ email: 
simaregistrydepotlmsi@cbsa-
asfc.gc.ca trước ngày 22/6/2021. 

- Cung cấp bản sao của các tài 
liệu sau (chỉ cung cấp các tài liệu 
tương ứng với hình thức pháp 
nhân của doanh nghiệp): 

a) Điều lệ thành lập doanh 
nghiệp; 

b) Thỏa thuận điều hành công ty 
trách nhiệm hữu hạn (LLC)/Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp; 

c) Hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
- Cung cấp tên và địa chỉ email 
của người đại diện cho doanh 
nghiệp khai Biểu mẫu RC1-19e. 

(Cục Phòng vệ thương mại) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phát triển Bộ công cụ đánh 
giá mức độ sẵn sàng của Doanh 
nghiệp Việt Nam, hướng tới 
chuyển đổi số và sản xuất thông 
minh 

Trong khuôn khổ nhiệm vụ được 
Bộ KH&CN giao: “Hỗ trợ tổ 
chức, doanh nghiệp phục hồi, tăng 
trưởng năng suất trong và sau 
dịch COVID-19 thông qua hướng 
dẫn thực hành các giải pháp cải 
tiến năng suất, chất lượng dựa 
trên ứng dụng công nghệ thông 
tin”, bộ công cụ ViPA được nhóm 
chuyên gia đưa vào sử dụng để hỗ 
trợ đánh giá, khảo sát thực trạng 
tổ chức/doanh nghiệp. 
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 Theo đó, doanh nghiệp có thể tự 
thực hiện việc đánh giá online qua 
link: http://vipa.vnpi.vn/ theo 16 
tiêu chí dựa trên 04 trụ cột cơ bản: 
Quản lý doanh nghiệp; Quản lý 
năng suất; Nền tảng cơ sở vật chất 
cho chuyển đổi số; Sản xuất thông 
minh. Mỗi trụ cột này được chia 
thành 04 nội dung sâu hơn, lần 
lượt được đánh giá bằng 16 chỉ số 
thích hợp. 16 chỉ số này tạo thành 
cơ sở để đo mức độ sẵn sàng của 
doanh nghiệp với chuyển đổi số 
và sản xuất thông minh. 

Đối với các doanh nghiệp cần 
tìm hiểu sâu hơn về các tiêu chí, 
nhóm chuyên gia sẽ tiến hành 
đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp 
theo 64 tiêu chí và phối hợp 
hướng dẫn cho doanh nghiệp về lộ 
trình tiến tới chuyển đổi số và sản 
xuất thông minh. 

Khi đánh giá trực tiếp, chuyên 
gia sẽ sử dụng bộ 64 tiêu chí, mỗi 
tiêu chí cũng được đánh giá theo 5 
cấp độ (1 đến 5) bao gồm các yêu 
cầu tối thiểu phải được đáp ứng để 
hoàn thành cấp độ. Cấp độ 1 mô tả 
những doanh nghiệp không làm gì 
hoặc rất ít/chưa có nền tảng gì để 
chuẩn bị cho chuyển đổi số. Cấp 
độ 5 mô tả những doanh nghiệp 
thực hành tốt nhất – những doanh 
nghiệp đã thực hiện thành công tất 

cả các hoạt động của doanh 
nghiệp chuyển đổi số. Cấp độ 5 
của mô hình cũng mô tả trạng thái 
thực hiện đầy đủ tầm nhìn mục 
tiêu – khi toàn bộ chuỗi giá trị 
được tích hợp trong thời gian thực 
và có thể tương tác với nhau. 

Dựa trên việc đánh giá theo 64 
tiêu chí, điểm mạnh, điểm yếu của 
doanh nghiệp sẽ được nhìn nhận 
theo một số khía cạnh như: nguồn 
nhân lực, nền tảng cơ sở vật chất, 
hiệu quả của việc áp dụng các hệ 
thống quản lý chất lượng, hay hoạt 
động đổi mới sáng tạo… Trên cơ 
sở đó, các chuyên gia tư vấn sẽ 
khuyến nghị để doanh nghiệp cải 
tiến và khắc phục để đạt được mục 
tiêu đề ra. 

 (tcvn.gov.vn) 
 
 Dự thảo Thông tư quy định 
quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, 
kinh doanh, sử dụng pháo hoa 

Bộ Công an đang dự thảo Thông 
tư quy định quy chuẩn kỹ thuật an 
toàn trong nghiên cứu, sản xuất, 
kinh doanh, bảo quản, sử dụng và 
tiêu hủy pháo; ban hành danh 
mục pháo hoa, pháo hoa nổ; danh 
mục chi tiết mã số HS các loại 
pháo, vũ khí thể thao, vũ khí thô 
sơ, công cụ hỗ trợ. 

Theo đó, Dự thảo Thông tư quy 
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định cụ thể danh mục pháo hoa, 
pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã 
số HS các loại pháo, vũ khí thể 
thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ 
trợ. 

Dự thảo quy định: Địa điểm xây 
dựng cơ sở sản xuất, kho bảo quản 
pháo phải bảo đảm khoảng cách 
an toàn tới các công trình, đối 
tượng cần bảo vệ theo quy định 
của pháp luật có liên quan. Pháo 
được phân loại theo mức độ nguy 
hiểm và yêu cầu an toàn trong bảo 
quản, sử dụng theo quy định tại 
Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ.  

Bao bì, thùng chứa phải có nhãn 
hàng hóa theo quy định của pháp 
luật trước khi đưa vào lưu thông, 
sử dụng tại Việt Nam.  

Về kỹ thuật an toàn: Kho cất 
giữ, bảo quản pháo phải được thiết 
kế, xây dựng phù hợp với quy 
định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị  
định số 137/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ. Phải thực hiện các 
biện pháp an toàn khi bảo quản, sử 
dụng loại pháo nhạy cháy với các 
nguồn năng lượng điện, cảm ứng 
điện và tĩnh điện gây ra từ các 
nguồn thu, phát sóng điện, giông 
sét, đường dây điện cao áp hoặc 
dòng điện lạc. Ngoài ra, chỉ những 
người đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự; có trình độ chuyên môn phù 
hợp với vị trí, chức trách đảm 
nhiệm và được huấn luyện về kỹ 
thuật an toàn, phòng cháy chữa 
cháy, ứng phó sự cố trong hoạt 
động pháo mới được thực hiện các 
công việc liên quan đến pháo. 
Việc tiêu hủy pháo thực hiện theo 
quy định tại Điều 7 Nghị định số 
137/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

(vietq.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Khơi thông thị trường, thúc 
đẩy tiêu thụ nông sản  

Do ảnh hưởng của dịch COVID-
19, việc tiêu thụ nông sản của 
nông dân trên địa bàn tỉnh gặp 
khó khăn. Trước tình trạng đó, 
sáng 11/6, ông Nguyễn Công 
Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp cùng các sở, 
ngành, đoàn thể nhằm bàn giải 
pháp tiêu thụ nông sản và thủy 
sản trên địa bàn tỉnh. 

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc 
Sở NN-PTNT cho biết, ngành 
nông nghiệp đã và đang rà soát, 
nắm bắt và tiếp nhận thông tin sản 
phẩm nông sản cần hỗ trợ tiêu thụ. 
Sau khi có đầy đủ thông tin, ngành 
sẽ kích hoạt các điểm tiêu thụ 
nông sản an toàn thông qua việc 
cung cấp thông tin, kết nối tiêu thụ 
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với Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, 
Hiệp hội chế biến rau quả, các 
ngành hàng Việt Nam, gửi văn 
bản phối hợp tiêu thụ với các hội, 
đoàn thể. Bên cạnh đó, Sở cũng 
thông báo và đăng ký nhu cầu 
mua sản phẩm đến các tổ chức 
công đoàn, công chức, viên chức, 
người lao động, nhà hàng, bếp ăn 
tập thể trong tỉnh; bán hàng qua 
các kênh tiêu thụ điện tử, giao 
hàng tận nơi… 

 
Thanh long tại huyện Xuyên Mộc cũng 
đang thời kỳ rộ mùa, song việc tiêu thụ 

gặp khó khăn, giá xuống mức chạm đáy. 

Bà Trần Thị Thu Hường, Phó 
Trưởng Phòng Kinh tế TP Vũng 
Tàu cho rằng, ngoài kêu gọi các 
đoàn thể, DN, cán bộ, công nhân 
viên chức tiêu thụ nông sản, tỉnh 
cần có phương án kêu gọi các hiệp 
hội, DN, siêu thị cùng chung tay 
hỗ trợ nông dân. Ngoài ra, cần đưa 
các sản phẩm lên sàn giao dịch 
thương mại điện tử, để tạo kênh 
phân phối, tiêu thụ nông sản hiệu 
quả. 

Ý kiến này được các đại biểu 
tham dự cuộc họp nhất trí cao. Về 

lâu dài, để sàn thương mại điện tử 
trở thành một kênh bán hàng ổn 
định, bền vững, các đơn vị chuyên 
môn cần tổ chức các lớp tập huấn 
cho nông dân để có thể tự bán 
hàng trên các sàn giao dịch 
thương mại điện tử về sau. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, 
ông Nguyễn Công Vinh đề nghị 
Sở NN-PTNT tiếp thu ý kiến đóng 
góp của đại diện các sở, ngành, 
đoàn thể, gấp rút hoàn thành bản 
cam kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
nông sản để các sở, ngành, địa 
phương ký cam kết thực hiện 
trong tuần tới. Các huyện, thị, 
thành phố cần phối hợp chặt chẽ 
với Hội Nông dân rà soát thống kê 
toàn bộ nông sản, thủy sản, đặc 
biệt là các loại nông sản chủ lực 
đang thời kỳ rộ mùa để phối hợp 
cùng các ban, ngành, đoàn thể vận 
động cán bộ, công nhân viên chức, 
DN cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ. 
Song song đó, các đoàn thể vận 
động các cơ sở, DN vận tải hỗ trợ 
giao, nhận hàng đi và đến các 
điểm bán, người tiêu dùng. Sở 
NN-PTNT phối hợp các đơn vị tổ 
chức chặt chẽ, sau 1 tuần triển 
khai sẽ đánh giá hiệu quả của 
chương trình để có hướng thực 
hiện tiếp theo. 

(bariavungtau.gov.vn) 


