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PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: 
GIẢI PHÁP THEN CHỐT 
TRONG HỘI NHẬP KINH 
TẾ 

Việc sử dụng các công cụ phòng 
vệ thương mại (PVTM) được Việt 
Nam xác định là một trong những 
giải pháp then chốt để bảo vệ lợi 
ích chính đáng của các ngành sản 
xuất và mỗi doanh nghiệp trong 
bối cảnh hội nhập sâu rộng. Năm 
2022 và giai đoạn tới, công tác này 
sẽ tiếp tục được Bộ Công Thương 
đẩy mạnh với nhiều giải pháp đồng 
bộ. 

Dấu ấn phòng vệ 
Chủ trương của Đảng và Nhà 

nước về chủ động và tích cực hội 
nhập quốc tế nói chung, hội nhập 
kinh tế quốc tế nói riêng, trong đó 
việc tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do đã mang đến 
những thành tựu to lớn cho nền 
kinh tế Việt Nam. Tổng kim ngạch 
xuất, nhập khẩu hàng hóa đã tăng 
từ 327,8 tỷ USD năm 2015 lên 
khoảng 543,9 tỷ USD năm 2020; 
kim ngạch xuất khẩu tăng bình 
quân 11,7% trong giai đoạn 2016-
2020, đạt 281,5 tỷ USD năm 2020, 
đưa Việt Nam trở thành nước đứng 

thứ 22 toàn cầu về quy mô kim 
ngạch và năng lực xuất khẩu. Năm 
2021, kim ngạch xuất, nhập khẩu 
dự kiến vượt 650 tỷ USD. 

 
Việc sử dụng các công cụ PVTM 

là một trong những giải pháp để 
chủ động bảo vệ lợi ích chính đáng 
của nền kinh tế, của các ngành sản 
xuất và mỗi doanh nghiệp. Phó 
Cục trưởng Cục PVTM - Chu 
Thắng Trung nhấn mạnh, việc triển 
khai các biện pháp PVTM đã có 
bước tiến rõ nét. Đặc biệt, việc 
triển khai các đề án, chương trình 
lớn đã mang lại hiệu quả, thể hiện 
qua số lượng vụ Việt Nam khởi 
xướng điều tra, áp dụng biện pháp 
PVTM đã gia tăng nhanh chóng. 
Tính đến hết tháng 11/2021, Bộ 
Công Thương đã khởi xướng điều 
tra tổng cộng 25 vụ việc PVTM. 

Trên cơ sở các kết quả điều tra, 
hiện tại 16 biện pháp PVTM đang 
tiếp tục được Bộ Công Thương 
duy trì áp dụng. Riêng trong năm 
2021, Cục PVTM đã kết thúc và 
đưa ra kết luận điều tra đối với 5 
vụ việc, tiếp tục thực hiện điều tra 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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đối với 3 vụ việc, rà soát thường 
kỳ đối với 4 vụ việc và rà soát cuối 
kỳ đối với 2 vụ việc. Trong số đó, 
việc điều tra và áp dụng biện pháp 
PVTM đối với sản phẩm đường 
mía nhập khẩu từ Thái Lan đã 
chấm dứt hiện tượng đường mía 
Thái Lan được bán phá giá và cạnh 
tranh không công bằng, từ đó ngăn 
chặn thiệt hại của các nhà máy 
đường trong nước, đem lại tác 
động tích cực đối với thu nhập của 
người nông dân trồng mía. "Đây là 
ví dụ điển hình cho thấy các biện 
pháp PVTM đã góp phần tạo môi 
trường cạnh tranh công bằng giữa 
các ngành sản xuất trong nước với 
hàng nhập khẩu" - ông Chu Thắng 
Trung nhấn mạnh. 

Triển khai đồng bộ các giải 
pháp 

Trong giai đoạn 2021-2030, Cục 
PVTM nhận định, có khả năng 
Việt Nam sẽ tăng gấp đôi kim 
ngạch xuất, nhập khẩu và đạt đến 
con số 1.000 tỷ USD. Điều này 
đồng nghĩa với việc có thể xuất 
hiện nhiều hơn các biện pháp 
PVTM đối với hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam. Tác động của mở 
cửa thị trường theo cam kết trong 
Hiệp định thương mại tự do, rào 
cản thương mại được giảm thiểu 
nên nhập khẩu tăng nhanh, vi 

phạm các nguyên tắc thương mại 
công bằng có xu hướng ngày càng 
tinh vi, đa dạng, Việt Nam phải 
tăng cường áp dụng các biện pháp 
PVTM đối với hàng nhập khẩu. 

Trước tình hình mới, theo Cục 
PVTM, giải pháp cấp thiết cần 
triển khai đó là thông tin xuất khẩu 
phải được kết nối và liên thông 
chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý 
có liên quan, hiệp hội và doanh 
nghiệp; cần vận hành hiệu quả cơ 
chế cảnh báo sớm về nguy cơ áp 
dụng các biện pháp PVTM. Đồng 
thời, các quy định về PVTM Việt 
Nam cần tiếp tục cập nhật, bổ 
sung, hoàn thiện, minh bạch hóa để 
tạo chỗ dựa vững chắc trong điều 
tra, phán quyết vụ việc liên quan 
đến lẩn tránh biện pháp PVTM. 
Mặt khác, thông tin về thị trường 
từng mặt hàng cần được thu thập, 
lưu trữ và xử lý có hệ thống. Đặc 
biệt, doanh nghiệp là chủ thể chịu 
tác động trực tiếp của các biện 
pháp PVTM nên cần có chiến lược 
thích ứng từ sớm, từ xa với các giải 
pháp từ đơn giản đến phức tạp. 

(Theo congthuong.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI ĐỂ BẢO VỆ 
SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG 
TRONG NƯỚC TRƯỚC YÊU 
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CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
Đến nay, Việt Nam đã ký kết 15 

hiệp định thương mại tự do và 
đang đàm phán 2 hiệp định thương 
mại tự do khác. Các hiệp định, 
nhất là các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới, giúp cho doanh 
nghiệp Việt Nam mở rộng xuất, 
nhập khẩu khi nhiều dòng thuế 
giảm về 0%. Tuy nhiên, thời gian 
tới, cần chủ động nghiên cứu các 
PVTM để tăng cường bảo vệ sản 
xuất và thị trường trong nước 
trước yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Công tác PVTM ở Việt Nam thời 
gian qua 

Là thành viên của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) từ 
tháng 1/2007, đồng thời, thực hiện 
chủ trương chủ động hội nhập 
quốc tế, Việt Nam đã có quan hệ 
thương mại tự do với 55 đối tác 
thương mại thông qua ký kết 15 
hiệp định thương mại tự do (FTA) 
và đang đàm phán 2 FTA. Trong 
số 14 FTA đã có hiệu lực, Hiệp 
định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - Liên minh châu Âu 
(EVFTA) và Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - Vương quốc 
Anh (UKVFTA) là 3 FTA thế hệ 
mới, với các cam kết toàn diện trên 

nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại. 
PVTM gồm 3 biện pháp cơ bản: 
Chống bán phá giá, chống trợ cấp 
và tự vệ.  

Tại Việt Nam, pháp luật về 
PVTM bắt đầu được xây dựng và 
hình thành từ năm 2005 và hoàn 
thiện trong Luật Quản lý ngoại 
thương được Quốc hội ban hành 
năm 2017, trong đó có chương 
riêng với các nội dung chi tiết về 
PVTM. Chính phủ, các bộ, ngành 
liên quan đã tích cực triển khai 
nhiều biện pháp và có những hỗ trợ 
thiết thực giúp các doanh nghiệp 
sản xuất, xuất khẩu ứng phó với 
các biện pháp PVTM của nước 
ngoài cũng như sử dụng PVTM đối 
với các ngành, nghề bị ảnh hưởng. 

Ngày 2/10/2021, Thủ tướng 
Chính phủ ký Quyết định số 
1659/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án 
“Nâng cao năng lực về PVTM 
trong bối cảnh tham gia các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới”. 
Đề án tạo ra khuôn khổ toàn diện, 
tổng thể để tăng cường hiệu quả 
PVTM, bảo vệ hợp pháp và hợp lý 
sản xuất trong nước, nâng cao hiểu 
biết, năng lực của các doanh 
nghiệp, hiệp hội về công cụ 
PVTM. Đồng thời, có chiến lược 
và cơ chế phối hợp nhằm ứng phó 
hiệu quả với các vụ kiện PVTM 
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đối với hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Hiệu quả của các biện pháp 
PVTM mang tính tích cực là tăng 
thu cho ngân sách, với hàng nghìn 
tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, các 
biện pháp PVTM còn bảo vệ lợi 
ích các ngành sản xuất trong nước, 
đóng góp khoảng 6% tổng GDP 
năm 2019, giúp nhiều doanh 
nghiệp sản xuất vượt qua khó 
khăn, khủng hoảng, giảm nguy cơ 
hàng hóa Việt Nam bị điều tra lẩn 
tránh biện pháp PVTM như chống 
bán phá giá. 

Tăng cường bảo vệ sản xuất và 
thị trường trong nước trong thời 
gian tới 

Về phía Nhà nước 
Cần tiếp tục hoàn thiện về mặt 

pháp lý và chuẩn bị các nguồn lực 
cần thiết để ứng phó kịp thời khi 
phải áp dụng 3 biện pháp PVTM 
mà các quốc gia đang áp dụng phổ 
biến; cần thực hiện các biện pháp 
PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu 
vào nội địa. Tích cực sử dụng các 
kênh đối thoại song phương, đa 
phương để xử lý vụ, việc bất hợp 
lý đối với nông sản xuất khẩu của 
Việt Nam; xem xét, khai thác tốt 
nhất cơ chế giải quyết tranh chấp 
của WTO, các FTA song phương 
và đa phương. Hoàn thiện cơ chế, 

chính sách nhằm khai thác hiệu 
quả các hiệp định, điều ước quốc tế 
thông qua năng lực điều tra, cảnh 
báo sớm và ứng phó với các vụ, 
việc PVTM trong và ngoài nước. 
Mặt khác, xây dựng cơ sở dữ liệu 
một số ngành công nghiệp nền tảng 
và nông nghiệp trọng điểm; số hóa 
việc điều tra, áp dụng biện pháp 
PVTM để giảm gánh nặng hồ sơ 
cho doanh nghiệp;… 

Về phía cơ quan quản lý 
Cần chủ động trong việc áp dụng 

các biện pháp PVTM, hướng dẫn 
các hiệp hội, doanh nghiệp phương 
hướng xử lý các vụ, việc xảy ra, 
tránh tình trạng bị động. Tích cực 
triển khai hệ thống cảnh báo sớm 
các ngành hàng, sản phẩm có nguy 
cơ bị kiện PVTM tại các thị trường 
khác nhau trên trang web của Cục 
PVTM nhằm cung cấp những biến 
động xuất khẩu của các mặt hàng 
có nguy cơ bị áp dụng biện pháp 
PVTM. 

Cần luôn theo sát, hỗ trợ các 
doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ 
quan điểm; cung cấp thông tin 
chính xác, đầy đủ, kịp thời để hỗ 
trợ doanh nghiệp trong quá trình 
xử lý vụ, việc. Đẩy mạnh cơ chế 
phối hợp liên ngành trong việc ứng 
phó với các vụ, việc điều tra chống 
trợ cấp, chống lẩn tránh thuế đối 
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với hàng hóa xuất khẩu… 
Về phía các doanh nghiệp 
Cần tích cực tìm hiểu và sử dụng 

các công cụ về PVTM để bảo vệ 
lợi ích chính đáng của mình. 
Doanh nghiệp có quyền yêu cầu 
điều tra, áp dụng các biện pháp 
PVTM đối với hàng hóa nhập khẩu 
có hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh và đệ đơn yêu cầu WTO xem 
xét khi gặp một vụ kiện mà doanh 
nghiệp thấy bị thiệt hại. Phát triển 
các chuỗi giá trị, phát triển nguồn 
nguyên liệu trong nước để giảm 
thiểu các tác động tiêu cực. Việc 
kiện toàn, sửa đổi, bổ sung các văn 
bản pháp lý phù hợp với chủ 
trương, chính sách của Nhà nước 
về phòng, chống gian lận xuất xứ, 
chuyển tải bất hợp pháp; hoàn 
thiện các quy định pháp luật có 
liên quan đến xuất xứ hàng hóa, 
nhất là hàng hóa lưu thông trong 
nước… 

 (Theo Tạp chí cộng sản) 
 

ÁP THUẾ PVTM: NGĂN 
CHẶN CẠNH TRANH KHÔNG 
LÀNH MẠNH 

Trong bối cảnh nền kinh tế hội 
nhập sâu rộng, cạnh tranh tăng 
cao, Bộ Công Thương xác định các 
biện pháp phòng vệ thương mại 
(PVTM) là công cụ hữu hiệu nhằm 

bảo vệ lợi ích chính đáng của các 
ngành sản xuất trong nước. 

Cân bằng cán cân thương mại 

 
Ông Nguyễn Xuân Sinh - Phó 

Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ 
Công Thương), cho biết, trước khi 
áp dụng thuế tự vệ, cơ quan điều 
tra đã cân nhắc kỹ và đánh giá các 
tác động; đồng thời việc áp dụng 
thuế tự vệ theo lộ trình giảm dần 
đã tạo môi trường công bằng cho 
sản xuất trong nước phát triển. Kể 
từ khi áp thuế tự vệ, lượng tiêu thụ 
nội địa DAP, MAP tăng lên trong 
nhiều năm, còn lượng DAP, MAP 
nhập khẩu giảm dần. Điều này cho 
thấy, ban hành thuế tự vệ đã góp 
phần điều chỉnh cán cân thương 
mại về mặt hàng phân bón; tạo 
điều kiện cho ngành sản xuất phân 
bón trong nước đứng vững và từng 
bước phát triển, giảm sự phụ thuộc 
vào phân bón nhập khẩu. 

Nêu rõ quan điểm về lý do giá 
phân bón đang tăng cao nhưng 
không bãi bỏ thuế PVTM đối với 
phân bón DAP, MAP để bảo vệ 
quyền lợi cho người sử dụng, Thứ 
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trưởng Bộ Công Thương Trần 
Quốc Khánh khẳng định, giá phân 
bón tăng đều trên phạm vi toàn thế 
giới, chứ không phải chỉ phân bón 
DAP, MAP nhập khẩu bị áp thuế 
phòng vệ nên tăng giá. Bên cạnh 
đó, trong bất kỳ một vụ việc điều 
tra PVTM nào, quyền lợi của 
người tiêu dùng luôn được Bộ 
Công Thương xem xét một cách 
đúng đắn nhất, thể hiện qua quy 
trình điều tra và các bên liên quan 
đều được quyền lên tiếng trước khi 
đưa ra quyết định cuối cùng. 

Tuân thủ quy định 
Tính đến tháng 11/2021, Bộ 

Công Thương đã khởi xướng điều 
tra 23 vụ việc PVTM, gồm 13 vụ 
việc chống bán phá giá, 1 vụ việc 
chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ và 1 
vụ việc chống lẩn tránh biện pháp 
tự vệ, ngoài phân bón DAP, MAP 
các mặt hàng khác như: Kính nổi, 
các sản phẩm thép, dầu ăn, bột 
ngọt, màng BOPP, nhôm, ván gỗ, 
sợi, đường mía. Gần đây nhất, Bộ 
Công Thương đã ban hành quyết 
định duy trì biện pháp chống bán 
phá giá chính thức đối với một số 
sản phẩm Sorbitol xuất xứ từ 
Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, 
do mặt hàng nhập khẩu này là 
nguyên nhân chính gây thiệt hại 
đáng kể cho ngành sản xuất trong 

nước. 
Đến nay, Việt Nam đã ký kết, 

thực thi và đang đàm phán 17 
FTA, trong đó có 14 FTA đã đi 
vào thực thi, đầu năm tới có thêm 
Hiệp định RCEP, điều này đồng 
nghĩa với nhiều loại hàng hóa từ 
nước ngoài vào Việt Nam thuận lợi 
hơn, thuế nhập khẩu cũng theo lộ 
trình giảm dần tùy cam kết trong 
từng FTA. Theo Cục trưởng Cục 
PVTM Lê Triệu Dũng, sử dụng 
công cụ phòng vệ, coi đây là "phao 
cứu sinh" để bảo vệ ngành sản xuất 
trong nước trước các hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh của hàng 
hóa nhập khẩu như bán phá giá hay 
nhận trợ cấp từ chính phủ. 

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục PVTM 
nhấn mạnh, gia tăng sử dụng biện 
pháp PVTM, nhưng chúng ta phải 
am hiểu luật chơi và tuân thủ đúng 
quy định của WTO. Như đơn đề 
nghị điều tra áp dụng biện pháp tự 
vệ phải là đại diện của ngành, chứ 
không phải doanh nghiệp riêng lẻ; 
phải chứng minh được có hành vi 
bán phá giá, trợ cấp cũng như gia 
tăng đột biến của hàng hóa nhập 
khẩu, gây thiệt hại cho ngành sản 
xuất nội địa. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC 
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ASEAN NỖ LỰC BẢO VỆ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Duy trì môi trường cạnh tranh 
lành mạnh trong khu vực, đảm bảo 
sân chơi bình đẳng cho doanh 
nghiệp và bảo vệ lợi ích chính 
đáng cho người tiêu dùng là những 
nội dung quan trọng trong hoạt 
động hợp tác giữa các nước 
ASEAN. 

Bảo vệ người tiêu dùng của 
ASEAN 

Dự báo năm 2022, là một năm 
lạc quan cho phát triển kinh tế với 
mức tăng trưởng kinh tế khu vực 
ước tính là 5%. Cùng với đó, mục 
tiêu hướng tới một cộng đồng 
ASEAN gắn kết cao, năng động, 
sáng tạo và cạnh tranh, hòa nhập, 
hướng tới con người và lấy con 
người làm trung tâm. 

Hơn nữa, các nước ASEAN đẩy 
mạnh công tác thực thi luật cạnh 
tranh và chính sách cạnh tranh hiệu 
quả sẽ là nền tảng để đảm bảo việc 
duy trì môi trường cạnh tranh lành 
mạnh cho các thành phần kinh tế, 
là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế - thương mại và 
tăng cường thu hút đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam cũng như khu 
vực ASEAN. Ngoài ra, môi trường 
cạnh tranh lành mạnh sẽ không chỉ 
mang lại lợi ích cho người tiêu 

dùng thông qua việc tạo điều kiện 
cho họ tiếp cận với nguồn hàng 
hóa dồi dào hơn với chất lượng 
đảm bảo và giá cả hợp lý mà còn là 
chìa khóa dẫn đến đổi mới sáng tạo 
và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. 

Dễ nhận thấy, với những hạn chế 
trong việc di chuyển do đại dịch 
gây ra, các doanh nghiệp đã dần 
chuyển dịch từ phương thức bán 
hàng trực tiếp truyền thống sang 
các phương thức bán hàng trực 
tuyến. Doanh nghiệp đang ngày 
càng sử dụng nhiều hơn các nền 
tảng truyền thông xã hội, website, 
ứng dụng công nghệ để sản phẩm, 
thực hiện các giao dịch và tương 
tác với khách hàng thông qua 
phương thức trực tuyến. Thương 
mại điện tử và giao dịch trực tuyến 
cũng cho phép các doanh nghiệp 
tiếp cận với những thị trường rộng 
lớn hơn; thông qua đó củng cố sức 
mạnh hoặc vị trí thống lĩnh trên thị 
trường. 

Mục tiêu của Ủy ban ASEAN về 
bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) 
giai đoạn đến năm 2025 cụ thể là: 

Thiết lập một khuôn khổ bảo vệ 
người tiêu dùng của ASEAN thông 
qua mức độ cao hơn của pháp luật 
bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường 
việc thực thi và giám sát của pháp 
luật bảo vệ người tiêu dùng và xây 
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dựng các cơ chế bồi thường bao 
gồm các phương thức giải quyết 
tranh chấp; Thúc đẩy một mức độ 
cao hơn về quyền và kiến thức của 
người tiêu dùng bằng việc cung 
cấp, chia sẻ thông tin và tăng 
cường tuyên truyền nâng cao nhận 
thức cho người tiêu dùng; Xây 
dựng sự tin tưởng cao hơn cho 
người tiêu dùng và các giao dịch 
thương mại xuyên biên giới bằng 
việc tăng cường thực thi an toàn 
sản phẩm, sự tham gia mạnh mẽ 
hơn của đại diện người tiêu dùng 
và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; 
Khuyến khích các vấn đề liên quan 
đến người tiêu dùng trong chính 
sách của ASEAN thông qua đánh 
giá các tác động của chính sách 
bảo vệ người tiêu dùng và phát 
triển các chính sách dựa trên tri 
thức; Đẩy mạnh các biện pháp bảo 
vệ người tiêu dùng đối với hàng 
hóa và dịch vụ như tài chính, 
thương mại điện tử, vận tải hàng 
không, năng lượng và viễn thông. 

Người Việt ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam 

Trong phát triển các chương trình 
thương mại nội địa như Chương 
trình bình ổn thị trường, Chương 
trình Đưa hàng Việt về nông thôn, 
Đề án Phát triển thị trường trong 
nước gắn với Cuộc vận động 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam… Những chương trình 
này đã xây dựng nên những chuỗi 
cung ứng hàng hóa mà ở đó, sự kết 
nối giữa các bộ, ngành Trung ương 
với chính quyền địa phương; 
doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, 
hộ nông dân với doanh nghiệp 
phân phối đã tạo thành dòng chảy 
thương mại vững chắc, có khả 
năng điều tiết thị trường, ngay cả 
trong tình huống có nhiều địa 
phương cùng lúc áp dụng giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16. 

Đồng thời, triển khai các hoạt 
động như đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; Thực hiện hiệu quả 
các chương trình, đề án để đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, tăng 
cường ứng dụng khoa học, công 
nghệ để nâng cao năng suất, năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 
Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp 
Việt Nam chuyển đổi số thông qua 
ứng dụng thương mại điện tử để 
mở rộng thị trường bằng các kênh 
phân phối hiện đại, kết hợp với 
thanh toán điện tử và giao vận hiện 
đại; hướng dẫn, hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam, nhất là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào 
chuỗi phân phối sản phẩm trong 
nước và nước ngoài; đẩy mạnh lưu 



Số 95 - 01/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

thông và triển khai đồng bộ, linh 
hoạt các giải pháp kích thích tiêu 
dùng hàng Việt Nam. Song song 
với đó, cần triển khai các hoạt 
động bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng đặc biệt trong bối cảnh 
nước ta hội nhập ngày càng sâu 
rộng vào nền kinh tế quốc tế và 
quá trình toàn cầu hóa.  

 (Theo vietq.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Việt Nam: Dự thảo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ 
thuật mật mã sử dụng trong sản 
phẩm mật mã dân sự thuộc 
nhóm sản phẩm bảo mật luồng 
IP sử dụng công nghệ IPSEC và 
TLS 

Vừa qua, Việt Nam đã thông báo 
cho các nước Thành viên WTO về 
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về yêu cầu kỹ thuật mật mã sử 
dụng trong các sản phẩm mật mã 
dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo 
mật luồng ip sử dụng công nghệ 
IPSEC và TLS.  

Dự  thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia này quy định mức giới hạn các 
đặc tính kỹ thuật mật mã của các 
sản phẩm bảo mật luồng IP sử 
dụng công nghệ TLS VPN, IPSec 
VPN phục vụ bảo vệ thông tin 

không thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước. 

Dự thảo quy chuẩn này áp dụng 
đối với các tổ chức cá nhân kinh 
doanh và sử dụng sản phẩm mật 
mã dân sự để bảo vệ thông tin 
không thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 1 năm 2022. Mã thông báo: 
G/TBT/N/VNM/210. 

Đài Loan: Dự thảo quy định 
quản lý việc dán nhãn và không 
dán nhãn đối với sữa bột dành 
cho trẻ sơ sinh và trẻ trên 6 
tháng tuổi cùng các yêu cầu cụ 
thể trong việc ghi nhãn đối với 
các loại sữa 

Đài Loan đã thông báo cho các 
nước Thành viên WTO về Dự thảo 
quy định cách thức xác định việc 
dán nhãn và không dán nhãn đối 
với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và 
trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi, và quy 
định về ghi nhãn đối với sữa công 
thức. 

Cụ thể, nhãn tại  hộp đựng hoặc 
bao bì bên ngoài đối với sữa công 
thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ từ 
6 đến 24 tháng phải đáp ứng các 
yêu cầu sau về thực phẩm đóng 
gói: 

Các sản phẩm có hàm lượng sắt 
dưới 1 miligram/100 kilocalories 
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sẽ được dán nhãn cảnh báo dành 
cho trẻ sơ sinh trên ba tháng tuổi 
nếu có nhu cầu bổ sung sắt. Các 
sản phẩm có hàm lượng sắt từ 1 
miligram/100 kilocalories trở lên 
sẽ được dán nhãn cảnh báo công 
thức dành cho trẻ sơ sinh thiếu sắt. 

Nhãn phải được in rõ ràng trên 
bao bì, hình ảnh và thông số kỹ 
thuật của nhãn được quy định trong 
phụ lục đính kèm. 

Ngoài ra, Dự thảo cũng đưa ra 
các thông tin cảnh báo người dùng 
trong việc tuân thủ chỉ dẫn của các 
chuyên gia dinh dưỡng về sức khỏe 
để xác định liều lượng và phương 
pháp sử dụng sữa phù hợp đối với 
nhu cầu sữa bột dành cho trẻ. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/467. 

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

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. 

 (Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 01/2022 

1. Nước: Ecuador 
- TB: G/TBT/N/ECU/367/Add.2 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 

nói chung 
- TB: /TBT/N/ECU/401/Add.2 
Nội dung: Kem và bánh kẹo. 
2. Nước: Kenya 
- TB: G/TBT/N/KEN/1206 
Nội dung: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa chế biến 
- TB: G/TBT/N/KEN/1207 
Nội dung: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa chế biến 
- TB: G/TBT/N/KEN/1208 
Nội dung: Hạt ngũ cốc, đậu, các 

sản phẩm từ ngũ cốc 
- TB: G/TBT/N/KEN/1209 
Nội dung: Hạt ngũ cốc, đậu, các 

sản phẩm từ ngũ cốc 
- TB: G/TBT/N/KEN/1210 
Nội dung: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa chế biến 
- TB: G/TBT/N/KEN/1211 
Nội dung: Thức ăn chăn nuôi 
- TB: G/TBT/N/KEN/1212 
Nội dung: Thức ăn chăn nuôi 
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- TB: G/TBT/N/KEN/1213 
Nội dung: Thức ăn chăn nuôi. 
3. Nước: Rwanda 
- TB: G/TBT/N/RWA/601 
Nội dung: Thiết bị sưởi gia dụng, 

thương mại và công nghiệp 
- TB: G/TBT/N/RWA/602 
Nội dung: Thiết bị sưởi gia dụng, 

thương mại và công nghiệp 
- TB: G/TBT/N/RWA/603 
Nội dung: Thiết bị sưởi gia dụng, 

thương mại và công nghiệp. 
4. Nước: Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1682/Add.1 
Nội dung: Gia vị và đồ gia vị. 
5. Nước: Brazil 
- TB: G/TBT/N/BRA/1299 
Nội dung: Viễn thông, kỹ thuật 

video, âm thanh. 
6. Nước: Vương quốc Anh 
- TB: G/TBT/N/GBR/41/Add.1 
Nội dung: Nhựa; Thiết bị nhà 

bếp. 
7. Nước: Jamaica 
- TB: G/TBT/N/JAM/108 
Nội dung: Rau và các sản phẩm 

từ rau. 
8. Nước: Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1823 
Nội dung: Thiết bị và dụng cụ 

trên tàu. 
9. Nước: Chi Lê 
- TB: G/TBT/N/CHL/510/Add.1 
Nội dung: Phòng chống các hành 

vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu 
dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an 
toàn của con người; 

- TB: G/TBT/N/CHL/564/Add.1 
Nội dung: Bảo vệ sức khỏe hoặc 

sự an toàn của con người. 
10. Nước: India 
- TB: G/TBT/N/IND/228 
Nội dung: Thông tin người tiêu 

dùng, nhãn mác. 
 (Tổng hợp) 

 
 

 
 
CHÀO MỪNG NGÀY ĐO 
LƯỜNG VIỆT NAM 20/1: 
TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ 
CHO NGÀNH ĐO LƯỜNG 
PHÁT TRIỂN 

Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh 
số 08/SL ngày 20/01/1950 “Quy 
định thống nhất về đo lường của 
nước ta theo hệ mét” đã đánh dấu 
cột mốc phát triển cho ngành Đo 
lường Việt Nam. Để ghi nhận 
những thành tích mà đo lường đã 
mang lại cho nền kinh tế quốc dân, 
ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính 
phủ đã ký quyết định số 
155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/01 
hằng năm là ngày Đo lường Việt 
Nam. 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Đo lường là ngành khoa học kỹ 
thuật (KH-KT) chính xác, có vai 
trò rất quan trọng đối với sản xuất, 
đời sống, quốc phòng và nghiên 
cứu khoa học. Không có KH-KT 
đo lường chính xác sẽ không có 
sản phẩm đạt chất lượng cao, 
không đảm bảo độ chính xác và tin 
cậy trong điều tra cơ bản, khó thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu khoa 
học phát triển, do vậy không thể 
đạt mục tiêu nâng cao chất lượng 
và hiệu quả nền kinh tế quốc dân. 

Riêng trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, Đo lường là một trong 
những điều kiện và yêu cầu cơ bản 
ban đầu cho hoạt động nghiên cứu 
phát triển. Mỗi cán bộ khoa học kỹ 
thuật dù muốn hay không cũng 
phải tiếp cận và làm chủ kỹ thuật 
đo lường mới có thể nói đến sự tin 
cậy, chính xác của kết quả nghiên 
cúu, điều tra, đánh giá hiệu quả và 
chất lượng công việc, từ đó làm 
luận cứ khoa học cho các nhà 
chính trị hoạch định chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội. 

 
Để tạo hành lang pháp lý cho 

ngành Đo lường phát triển, nhà 
nước đã ban hành nhiều văn bản 
pháp quy quan trọng: Luật Đo 
lường 2011; Nghị định 
86/2012/NĐ- CP, ngày 19/10/2012 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đo 
lường làm cơ sở để quản lý và phát 
triển đo lường nước ta trong những 
thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Hiện 
nay hệ thống văn bản kỹ thuật đo 
lường Việt Nam tương thích với 
các tổ chức đo lường quốc tế như 
Tổ chức đo lường pháp định quốc 
tế (OIML), Tổ chức tiêu chuẩn hóa 
quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật 
điện quốc tế (IEC),… 

Việt Nam hiện đã là thành viên 
của 04 tổ chức quốc tế và khu vực 
về đo lường, tham gia một số Ban 
kỹ thuật/tiểu ban kỹ thuật của các 
tổ chức đo lường quốc tế và được 
quốc tế thừa nhận khả năng đo và 
hiệu chuẩn đối với nhiều phép 
đo… Đây là cơ sở pháp lý và kỹ 
thuật để thực hiện kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường nhằm đáp ứng nhu 
cầu thị trường trong nước, nhu cầu 
của doanh nghiệp tham gia thị 
trường quốc tế.  

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
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“Tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
2025, định hướng đến 2030” (gọi 
tắt là Đề án 996) nhằm 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 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 các tổ chức kinh 
doanh dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường… 

Đề án 996 còn có những mục tiêu 
cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; 
tăng cường phát triển hạ tầng đo 
lường quốc gia; nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về đo 
lường; triển khai công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp đảm bảo chất lượng 
sản phẩm hàng hóa…  

Để triển khai Đề án 996, Bộ 
trưởng 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, Quyết định số 3807/QĐ-
BKHCN ngày 18/12/2019 Phê 
duyệt “Danh mục ngành, lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần 
tăng cường, đổi mới hoạt động đo 
lường đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030”; Quyết định số 
2783/QĐ-BKHCN ban hành 
TCVN13187: 2020 Phòng thí 
nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh 
giá năng lực đo lường. 

Theo Đề án 996, đến năm 2025, 
sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc 
gia đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn 
đo lường quốc gia theo quy hoạch; 
công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu 
chuẩn được quốc tế thừa nhận; 
thống nhất chung định hướng phát 
triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ 
cấp quốc gia đến cấp bộ ngành, địa 
phương;… Đến năm 2030 sẽ phát 
triển hạ tầng đo lường quốc gia đáp 
ứng công nhận ít nhất 300 phép đo 
hiệu chuẩn được quốc tế thừa 
nhận; phát triển ít nhất 250 chất 
chuẩn, chuẩn đo lường, phương 
tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ về đo 
lường ít nhất 20.000 cán bộ; triển 
khai Chương trình đảm bảo đo 
lường ít nhất 100.000 doanh 
nghiệp; áp dụng bộ tiêu chí quốc 
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gia đánh giá các lĩnh vực đo lường 
ít nhất 2.000 phòng thí nghiệm 
được công nhận trong cả nước cho 
các lĩnh vực đo lường.  

(Tổng hợp) 
 

ĐO LƯỜNG - 'MỞ ĐƯỜNG' 
ĐƯA SẢN PHẨM VIỆT VƯƠN 
TẦM QUỐC TẾ 

Từ hoạt động hết sức kỹ thuật, đo 
lường đã trở thành công cụ, giải 
pháp giúp doanh nghiệp chuẩn hóa 
sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, “mở đường” đưa sản phẩm 
Việt Nam tiếp cận thị trường quốc 
tế. 

Đo lường thống nhất và chính 
xác góp phần đảm bảo công bằng 
xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của các tổ chức, cá nhân 
trong giao dịch kinh tế, dân sự; góp 
phần đảm bảo an toàn, bảo vệ sức 
khoẻ và môi trường; hỗ trợ doanh 
nghiệp sử dụng tiết kiệm tài 
nguyên thiên nhiên, vật tư, năng 
lượng, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và hội 
nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, 
thúc đẩy phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước. 

Chia sẻ về những dấu ấn của hoạt 
động đo lường những năm qua, TS. 

Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cho biết, cùng 
với hoạt động tiêu chuẩn và quản 
lý chất lượng, đo lường là một 
trong những hoạt động hết sức 
quan trọng của Bộ Khoa học và 
Công nghệ nói riêng, đất nước nói 
chung.  

Những năm qua, hệ thống văn 
bản pháp luật về đo lường đã được 
sửa đổi nhiều lần và đến nay Việt 
Nam đã có một hệ thống văn bản 
pháp lý về đo lường tương đối 
hoàn thiện, bao gồm: Luật Đo 
lường (2011) và các văn bản dưới 
Luật, phù hợp với điều kiện kinh tế 
- xã hội, khoa học kỹ thuật hiện 
nay của đất nước và phù hợp với 
thông lệ quốc tế. 

Song hành với hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật, thời gian qua, 
chúng ta cũng đã xây dựng được 
hệ thống văn bản kỹ thuật đo lường 
Việt Nam (ĐLVN) khá đầy đủ để 
thực thi các công việc cụ thể như 
thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn 
phương tiện đo và chuẩn đo lường 
nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế xã hội và đảm 
bảo công bằng xã hội. 

Cho đến nay, đã có 179 văn bản 
ĐLVN được ban hành, hầu hết các 
phương tiện đo trong danh mục 
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phải kiểm định đều đã có quy trình 
kiểm định tương ứng và dần phù 
hợp với các khuyến nghị, tiêu 
chuẩn quốc tế. Đây thực sự là 
thành tựu của việc nghiên cứu, ứng 
dụng đưa các kết quả nghiên cứu 
khoa học của thế giới vào phục vụ 
công tác đo lường ở nước ta. 

Cùng với đó, Việt Nam hiện là 
thành viên của 04 tổ chức quốc tế 
và khu vực về đo lường, đã tham 
gia một số Ban kỹ thuật/tiểu ban 
kỹ thuật của các tổ chức đo lường 
quốc tế và được quốc tế thừa nhận 
khả năng đo và hiệu chuẩn đối với 
nhiều phép đo. Bên cạnh đó, các cơ 
quan nhà nước về đo lường được 
kiện toàn từ Trung ương đến địa 
phương (ở Trung ương là Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng; ở địa 
phương là 63 Sở KH&CN và Chi 
cục TCĐLCL). 

Ngoài ra, hàng loạt văn bản quy 
phạm pháp luật từ Luật đến Thông 
tư hướng dẫn của các Bộ, ngành 
được ban hành thay thế cho các 
quy định trước đây không còn phù 
hợp; hệ thống tổ chức ngày càng 
hoàn thiện; nhiều nhiệm vụ được 
triển khai đồng bộ, đạt kết quả to 
lớn, góp phần quan trọng trong 
việc nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch 

vụ, góp phần vào sự tăng trưởng 
bền vững của nền kinh tế, tạo thế 
cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa 
sản xuất tại Việt Nam. Ngay trong 
năm 2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ cũng ký ban hành 
Quyết định 510 hướng dẫn xây 
dựng và triển khai thực hiện 
chương trình đảm bảo đo lường tại 
doanh nghiệp. 

 (Theo vietq.vn) 
 

HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG 
GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG, SỨC CẠNH TRANH 
CHO DOANH NGHIỆP 

Năm 2021 công tác đo lường đã 
giải quyết các thủ tục hành chính 
và các công việc theo chức năng 
nhiệm vụ về đo lường được xử lý 
nhanh chóng, kịp thời góp phần 
nâng cao chất lượng phục vụ hành 
chính công, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp nâng cao sức cạnh 
tranh… 

Theo ông Trần Quý Giầu – Phó 
Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 
năm 2021, Tổng cục TCĐLCL đã 
quan tâm chỉ đạo đối với công tác 
quản lý về đo lường, đặc biệt đối 
với việc xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống VBQPPL về đo lường nhằm 
hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ 
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thuật trong công tác quản lý nhà 
nước thống nhất từ Trung ương 
đến địa phương. Tổng cục đã thực 
hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm 
tra, tuyên truyền, giải đáp vướng 
mắc cho các Chi cục TCĐLCL 
tỉnh, thành phố và các tổ chức 
doanh nghiệp, người dân thực hiện 
đúng các VBQPPL về đo lường. 

Cũng theo ông Giầu, đối với 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” được phê 
duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-
TTg ngày 10/8/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ (Đề án 996), 
Tổng cục đã tổ chức Hội thảo khoa 
học Nâng cao năng lực đo lường 
tại Hà Nội vào ngày 15/01/2021 và 
Hội thảo tại TP Hồ Chí Minh vào 
ngày 26/3/2021 để triển khai Đề án 
996; đề xuất các nhiệm vụ thuộc 
Đề án 996 và họp ban điều hành 
Đề án để xem xét các đề xuất 
nhiệm vụ năm 2021; 

Tổ chức làm việc, tuyên truyền 
và hướng dẫn Bộ ngành, địa 
phương triển khai thực hiện Đề án 
996, tham gia hội thảo về Đo 
lường do UBND Thái Nguyên tổ 
chức ngày 20/01/2021, tham dự 

hội nghị trực tuyến triển khai Đề 
án 996 do UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế tổ chức, tham dự Hội nghị 
Công bố Chương trình đảm bảo đo 
lường cho 3 doanh nghiệp tại Thái 
Nguyên ngày 15/12/2021; tham 
mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết 
định của Bộ hướng dẫn xây dựng 
và triển khai Chương trình đảm 
bảo đo lường tại doanh nghiệp 
(Quyết định số 510/QĐ-BKHCN 
ngày 17/3/2021). 

Đối với việc phê duyệt, chỉ định 
tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc 
gia: Tổng cục đã ban hành 02 
Quyết định thành lập đoàn đánh 
giá và đang hoàn thiện hồ sơ trình 
Lãnh đạo Bộ KH&CN xem xét, 
ban hành quyết định phê duyệt, chỉ 
định tổ chức giữ chuẩn đo lường 
quốc gia đối với chuẩn đo lường 
quốc gia về nhiệt độ nhiệt động 
học và chuẩn đo lường quốc gia về 
hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng 
thể tích chất khí. 

Năm 2021 công tác đo lường đã 
giải quyết các thủ tục hành chính 
và các công việc theo chức năng 
nhiệm vụ về đo lường được xử lý 
nhanh chóng, kịp thời góp phần 
nâng cao chất lượng phục vụ hành 
chính công, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp nâng cao sức cạnh 
tranh và đáp ứng được nhu cầu 
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kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo cho các tổ chức, cá 
nhân trên phạm vi cả nước góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 

SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG ĐO 
LƯỜNG: XU THẾ TẤT YẾU 

TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục 
trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng nhấn 
mạnh, số hóa hoạt động đo lường 
mang lại nhiều lợi ích cho người 
dân, doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế, số hóa hoạt động đo lường 
là xu thế tất yếu. Theo TS. Hà 
Minh Hiệp, hoạt động đo lường 
mang lại lợi ích tổng thể trong 
chiến lược chuyển đổi số quốc gia, 
với 3 trụ cột chính là Chính phủ số, 
xã hội số, kinh tế số. 

 
Trong đó, số hóa hoạt động đo 

lường sẽ mở ra không gian mới 
giúp tăng cường năng lực hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, 
nhiều thủ tục doanh nghiệp thực 

hiện liên quan đến hoạt động đo 
lường được số hóa, doanh nghiệp 
chỉ cần nộp qua cổng thông tin của 
Chính phủ, của Bộ sẽ lập tức được 
trả kết quả, không phải trực tiếp 
đến cơ quan quản lý nhà nước về 
đo lường để đăng ký. 

Mặc dù mang đến nhiều lợi ích 
nhưng việc thực hiện số hóa hoạt 
động đo lường sẽ không tránh khỏi 
những khó khăn, thách thức. TS 
Hà Minh Hiệp chỉ ra, trước tiên đó 
là vấn đề nhận thức, nếu lãnh đạo 
doanh nghiệp nhận thức nhanh 
nhạy sẽ thúc đẩy tiến trình số hoá 
đo lường của doanh nghiệp. 

Trong những năm gần đây, các tổ 
chức đo lường quốc tế và khu vực 
đưa ra rất nhiều chương trình đào 
tạo, hội thảo về số hóa trong hoạt 
động đo lường để nâng cao nhận 
thức về vấn đề này. Vì vậy, việc 
đẩy mạnh thông tin tuyên truyền là 
một trong những giải pháp quan 
trọng. 

Bên cạnh đó, TS Hà Minh Hiệp 
nhấn mạnh, bản chất đo lường là 
hoạt động khoa học, chúng ta sẽ 
gặp khó khăn trong nghiên cứu 
cũng như đưa ra giải pháp số hóa 
để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. 
Vì vậy, hơn ai hết, vai trò của nhà 
nước rất quan trọng trong việc thúc 
đẩy các chương trình nghiên cứu, 



Số 95 - 01/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 18 
 

dự án nghiên cứu về chuyển đổi số 
trong đo lường, từ dự án tổng thể 
cấp quốc gia đến dự án tại các tập 
đoàn, cơ sở nghiên cứu. 

Đồng thời, để thực hiện quá trình 
chuyển đổi số đo lường, chúng ta 
cần có lộ trình chuyển đổi số, trong 
đó đặc biệt chú trọng phát triển về 
con người. 

(Theo vietq.vn) 
 

 
 
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, 
QUY CHUẨN VỀ CÔNG NGHỆ 
XỬ LÝ CHẤT THẢI 

Bộ TM&MT đang xây dựng và 
triển khai chương trình trọng điểm 
về quản lý chất thải; xây dựng các 
bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ 
sở khoa học cho công nghệ xử lý 
chất thải. 

Phát biểu tại Hội thảo “Công 
nghệ xử lý chất thải” vừa diễn ra,  
PGS. TS Phan Tiến Dũng, Trưởng 
Ban Ứng dụng và triển khai công 
nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam) cho biết, với 
sự phát triển mạnh mẽ của công 
nghệ trong thời đại hiện nay, ở các 
nước phát triển, bản thân chất thải 
đã được chuyển thành nguồn tài 
nguyên tái tạo lớn và những nước 

này đang dần dịch chuyển từ mô 
hình kinh tế tuyến tính, chỉ quan 
tâm đến “sản xuất-sử dụng-thải bỏ” 
sang nền kinh tế tuần hoàn, hướng 
tới sự phát triển bền vững. 

Việc đưa khái niệm “kinh tế tuần 
hoàn” vào Luật Bảo vệ môi trường 
sửa đổi vừa được Quốc hội thông 
qua năm 2020 là một trong những 
bước đột phá trong chính sách môi 
trường của Chính phủ. Để hiện 
thực hóa khái niệm này, ngoài việc 
đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý 
chặt chẽ rất cần có các công nghệ 
hiện đại được “nội địa hóa” cho 
phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. 

GS.TS Trịnh Văn Tuyên, Viện 
trưởng Viện Công nghệ môi trường 
(Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) cho biết, hiện nay 
công nghệ xử lý chất thải rắn của 
Việt Nam đã có bước phát triển, 
tiến bộ, đặc biệt các nhà khoa học, 
doanh nghiệp đã tích cực tham gia 
vào xử lý chất thải. 

Với định hướng tăng giá trị thu 
được từ chất thải, các nhà khoa học 
của Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam đã đẩy mạnh 
nghiên cứu các công nghệ xử lý 
phù hợp và đưa vào ứng dụng thực 
tế, đạt hiệu suất cao tại hàng trăm 
cơ sở xử lý chất thải. Chẳng hạn 
như đối với chất thải y tế, lò đốt 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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VHI-18B ra đời với công suất đa 
dạng từ 50-100 kg/mẻ, được thiết 
kế tích hợp công nghệ đốt theo mẻ 
trên cơ sở áp dụng nguyên lý đốt 
đa vùng và khả năng xử lý khí thải 
hiệu quả, tránh ô nhiễm môi 
trường, tối ưu hóa khả năng xử lý 
triệt để nhằm nâng cao hiệu quả xử 
lý của lò đốt. Hay việc nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ khí sinh học 
tiên tiến phát điện và sử dụng bùn 
thải sau khi lên men yếm khí để 
sản xuất phân bón hữu cơ phát 
triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk 
rất phù hợp với xu thế số hóa, tiết 
kiệm năng lượng và tạo ra năng 
lượng sạch từ rác thải. Đây là cột 
mốc đánh dấu sự hoàn thiện của 
nghiên cứu, hướng tới mục tiêu 
phát triển bền vững. 

GS. TS Trịnh Văn Tuyên cũng đề 
nghị các cơ quan quản lý về chính 
sách cần có những giải pháp hỗ trợ, 
khuyến khích để thúc đẩy phát 
triển các mô hình từ đề tài nghiên 
cứu thành mô hình cấp vùng hoặc 
quy mô công nghiệp. Doanh 
nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với 
các nhà khoa học, tìm hiểu sâu hơn 
về nhu cầu thực tế, giải pháp phát 
triển và đặt hàng cho các nhà khoa 
học của Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam nghiên 
cứu giải quyết các nhu cầu thực 

tiễn của mình. 
Tại Hội thảo, đại diện Tổng cục 

Môi trường, Cục Quản lý Tài 
nguyên nước (Bộ TN&MT) cũng 
đưa ra yêu cầu thực tiễn trong lĩnh 
vực quản lý đối với công nghệ 
nhằm giúp các nhà khoa học của 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam định hướng nghiên 
cứu trong công cuộc bảo vệ môi 
trường, đưa chất thải thành nguồn 
tài nguyên tái tạo. Đại diện Tổng 
cục Môi trường cho biết, Bộ 
TM&MT đang xây dựng và triển 
khai chương trình trọng điểm về 
quản lý chất thải; xây dựng các bộ 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ 
sở khoa học cho công nghệ xử lý 
chất thải. 

(Theo vietq.vn) 
 

BAN HÀNH QUY CHUẨN VỀ 
AN TOÀN TRONG THI CÔNG 
XÂY DỰNG 

Bộ Xây dựng vừa có Thông tư số 
16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 
18:2021/BXD mới về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về An toàn trong thi 
công xây dựng. Thông tư có hiệu 
lực từ ngày 20/6/2022 và thay thế 
Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 
05/9/2014, ban hành kèm theo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn 
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trong xây dựng”, mã số QCVN 
18:2014/BXD. 

Theo đó, Quy chuẩn QCVN 
18:2021/BXD quy định các yêu 
cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của 
các tổ chức, cá nhân liên quan đến 
việc đảm bảo an toàn trong thi 
công xây dựng công trình cho 
người ở công trường xây dựng và 
khu vực lân cận công trường xây 
dựng. Đáng chú ý, Quy chuẩn mới 
đã bổ sung các yếu tố có hại ảnh 
hưởng đến người lao động và buộc 
người sử dụng lao động có trách 
nhiệm đảm bảo các phương tiện 
bảo vệ cá nhân cho người lao động. 

Người sử dụng lao động phải 
thực hiện các biện pháp phòng 
ngừa hiệu quả để đảm bảo an toàn 
cho người lao động đối với các 
công việc mà người lao động có 
nguy cơ gặp phải các yếu tố hoặc 
nguy cơ gây bệnh tật, làm suy 
giảm sức khỏe con người trong quá 
trình lao động theo các quy định 
của pháp luật về an toàn, vệ sinh 
lao động và y tế. Các yếu tố có hại 
cho sức khỏe bao gồm 06 nhóm 
chính: Vi khí hậu bất lợi; vật lý; 
bụi các loại; các chất, hóa chất, hơi 
khí độc; tâm sinh lý và ec-gô-nô-
my; tiếp xúc nghề nghiệp. 

QCVN 18:2021/BXD cũng có 
quy định rõ về chăm sóc sức khỏe 

cho người lao động. Cụ thể, tại 
công trường, để chăm sóc sức khỏe 
cho người lao động, người sử dụng 
lao động phải thiết lập bộ phận y tế 
hoặc cung cấp quyền sử dụng cơ sở 
y tế phù hợp với đặc điểm công 
việc, nghề nghiệp và đảm bảo điều 
kiện theo các quy định của pháp 
luật về an toàn vệ sinh lao động và 
y tế. Người lao động phải được 
kiểm tra sức khỏe định kỳ và được 
giám sát để đảm bảo sức khỏe phù 
hợp với loại công việc được giao; 
người lao động không làm việc từ 
06 tháng trở lên ở công trường. 

Căn cứ vào đặc điểm công việc, 
điều kiện và môi trường làm việc 
trên công trường, công trình, người 
lao động phải sử dụng các phương 
tiện bảo vệ cá nhân, trong đó một 
số nội dung cần chú ý: 

Mũ bảo hiểm hoặc mũ cứng để 
bảo vệ đầu do vật rơi, bay vào hoặc 
va chạm với các vật thể xung 
quanh. Kính bảo vệ trong suốt 
hoặc có màu, màn che, tấm chắn 
mặt hoặc phương tiện phù hợp 
khác khi có khả năng bị tổn thương 
mắt hoặc mặt do bụi, các vật nhỏ 
hoặc chất, hóa chất nguy hiểm bắn 
vào; nhiệt độ cao, ánh sáng hoặc 
bức xạ khác. Một số công việc 
thường có nguy cơ gây tổn thương 
mắt hoặc mặt như hàn (cắt) bằng 
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ngọn lửa; cắt gạch, đá, sắt; đục, 
khoan, phá đất đá; bắn đinh; trộn 
bê tông, vữa; tháo dỡ ván khuôn; 
phá dỡ kết cấu. 

Các loại găng tay, quần áo bảo hộ 
phù hợp, kem bảo vệ da để bảo vệ 
tay hoặc toàn bộ cơ thể khi tiếp 
xúc, thao tác hoặc xử lý với vật, 
chất có nhiệt độ cao, bức xạ nhiệt; 
chất, hóa chất nguy hiểm. Giày, 
ủng phù hợp để bảo vệ chân khỏi 
nguy cơ chấn thương do vật, dụng 
cụ sắc nhọn; vật rơi, đổ; vật, chất 
có nhiệt độ cao; chất, hóa chất 
nguy hiểm; di chuyển trên các bề 
mặt nguy hiểm, trơn trượt. 

Phương tiện để bảo vệ đường hô 
hấp khi biện pháp thông gió hoặc 
các biện pháp khác không đủ để 
đảm bảo an toàn cho hoạt động hô 
hấp. Phương tiện bảo vệ đường hô 
hấp phải phù hợp với đặc điểm của 
môi trường làm việc như: Có các 
loại bụi, khói, khí thải; hóa chất 
nguy hiểm loại dễ bay hơi hoặc hơi 
xăng, dầu trong không khí. 

Phương tiện bảo vệ thính lực tại 
các khu vực có tiếng ồn cao; quần 
áo không thấm nước, mũ bảo vệ có 
trùm đầu khi làm việc trong điều 
kiện thời tiết bất lợi. Dây an toàn, 
dây cứu sinh độc lập (trong trường 
hợp không thể bố trí được sàn công 
tác, giàn giáo). 

 (Theo vietq.vn) 
 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG TRANG THIẾT BỊ Y 
TẾ THEO ISO TCVN 13485 

Vai trò của trang thiết bị y tế 
trong khám chữa bệnh là vô cùng 
quan trọng, bởi nó liên quan trực 
tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Để 
giúp các doanh nghiệp quản lý 
chất lượng trang thiết bị y tế, Tổ 
chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 
đã cho ra đời ISO 13485:2017 
Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản 
lý chất lượng- Yêu cầu đối với các 
mục đích chế định. Tiêu chuẩn 
được hầu hết các nước trên thế 
giới chấp nhận thành tiêu chuẩn 
quốc gia của mình. 

Theo tiêu chuẩn ISO, trang thiết 
bị y tế (medical device) là các 
dụng cụ, thiết bị, công cụ, khí cụ, 
phần cấy ghép, thuốc thử để sử 
dụng in-vitro, phần mềm, vật liệu 
hoặc hạng mục tương tự hay liên 
quan khác mà nhà sản xuất dự định 
sẽ sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp 
cho con người với một hoặc nhiều 
mục đích y tế cụ thể sau: chẩn 
đoán, ngăn ngừa, theo dõi, điều trị 
hoặc làm giảm nhẹ bệnh tật; chẩn 
đoán, theo dõi, điều trị, làm giảm 
hoặc bù đắp tổn thương; 

Kiểm tra, thay thế, điều chỉnh 
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hoặc hỗ trợ giải phẫu hoặc quá 
trình sinh lý; hỗ trợ hoặc duy trì sự 
sống; kiểm soát sự thụ thai; khử 
khuẩn trang thiết bị y tế; cung cấp 
thông tin bằng biện pháp xét 
nghiệm in-vitro mẫu vật có nguồn 
gốc từ cơ thể con người và không 
đạt được hành động dự kiến ban 
đầu trong hoặc trên cơ thể con 
người bằng biện pháp dược lý, 
miễn dịch hoặc trao đổi chất nhưng 
có thể được hỗ trợ về tính năng dự 
kiến theo những biện pháp như 
vậy. 

 
Tiêu chuẩn TCVN ISO 13485 

quy định các yêu cầu đối với hệ 
thống quản lý chất lượng khi một 
doanh nghiệp cần chứng tỏ khả 
năng của mình trong việc cung cấp 
trang thiết bị y tế và dịch vụ liên 
quan đáp ứng một cách nhất quán 
các yêu cầu của khách hàng và yêu 
cầu chế định hiện hành. 

Những doanh nghiệp này có thể 
tham gia vào một hay nhiều giai 
đoạn trong vòng đời của trang thiết 
bị y tế, bao gồm thiết kế và phát 
triển, sản xuất, bảo quản và phân 

phối, lắp đặt, cung cấp dịch vụ về 
trang thiết bị y tế cũng như thiết kế 
và phát triển hoặc cung cấp các 
hoạt động liên quan. 

Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn này được áp dụng cho 
các doanh nghiệp không phân biệt 
quy mô và loại hình, trừ trường 
hợp ngoại lệ nếu được nêu ra. Bất 
cứ khi nào các yêu cầu được quy 
định là áp dụng cho trang thiết bị y 
tế, thì các yêu cầu đó đồng thời 
cũng sẽ được áp dụng đối với dịch 
vụ liên quan do doanh nghiệp cung 
cấp. 

Các quá trình theo yêu cầu của 
tiêu chuẩn này có thể áp dụng được 
cho doanh nghiệp, nhưng không 
được doanh nghiệp thực hiện, thì 
vẫn thuộc trách nhiệm của doanh 
nghiệp và được quy định trong hệ 
thống quản lý chất lượng của 
doanh nghiệp thông qua việc theo 
dõi, duy trì và kiểm soát các quá 
trình này. Nếu các yêu cầu chế 
định hiện hành cho phép có các 
ngoại lệ về kiểm soát thiết kế và 
phát triển thì có thể sử dụng điều 
này để lý giải cho việc loại trừ 
kiểm soát thiết kế và phát triển 
khỏi hệ thống quản lý chất lượng. 

Những yêu cầu chế định có thể 
cung cấp những cách tiếp cận khác 
được đề cập trong hệ thống quản lý 
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chất lượng. Trách nhiệm của doanh 
nghiệp là đảm bảo rằng những 
công bố về sự phù hợp với tiêu 
chuẩn này sẽ phản ánh bất kỳ 
ngoại lệ nào về kiểm soát thiết kế 
và phát triển. 

Việc chấp nhận một hệ thống 
quản lý chất lượng là quyết định 
chiến lược của doanh nghiệp. Việc 
thiết kế và thực hiện hệ thống quản 
lý chất lượng của một doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng bởi: môi 
trường của doanh nghiệp, những 
thay đổi trong môi trường đó và 
ảnh hưởng của môi trường doanh 
nghiệp tới sự phù hợp của trang 
thiết bị y tế; nhu cầu thay đổi của 
doanh nghiệp; các mục tiêu cụ thể 
của doanh nghiệp; sản phẩm doanh 
nghiệp cung cấp; các quá trình 
được doanh nghiệp sử dụng; quy 
mô và cơ cấu của doanh nghiệp; 
yêu cầu chế định hiện hành đối với 
các hoạt động của doanh nghiệp. 
Cấu trúc, hệ thống tài liệu, bố cục 
hệ thống tài liệu của các hệ thống 
quản lý chất lượng có thể khác 
nhau. 

(Theo CL&CS) 
 

ISO 14001 - GIẢM BỚT TÁC 
ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG 

ISO 14001:2015 được xây dựng 
nhằm tạo ra một hệ thống quản lý 
môi trường nhằm giúp các tổ chức 
giảm bớt những tác động tiêu cực 
của mình tới môi trường. Tiêu 
chuẩn này cung cấp một khung 
chuẩn cho các tổ chức. Nhằm 
chứng minh những cam kết của 
mình về các vấn đề môi trường. 

Tạo ra khuôn khổ để bảo vệ 
môi trường 

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế 
quy định các yêu cầu đối với hệ 
thống quản lý môi trường. Nó cung 
cấp một khuôn khổ mà một tổ chức 
có thể tuân theo, thay vì thiết lập 
các yêu cầu về hoạt động môi 
trường. 

Là một phần của bộ tiêu chuẩn 
ISO 14000 về quản lý môi trường, 
ISO 14001 là một tiêu chuẩn tự 
nguyện mà các tổ chức có thể 
chứng nhận. Tích hợp nó với các 
tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, 
phổ biến nhất là ISO 9001, có thể 
hỗ trợ thêm trong việc hoàn thành 
các mục tiêu của tổ chức. 

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 
14001 đưa ra cho các tổ chức một 
khuôn khổ để bảo vệ môi trường 
và ứng phó với các điều kiện môi 
trường biến đổi cân bằng với các 
nhu cầu kinh tế - xã hội. Tiêu 
chuẩn này cũng quy định các yêu 
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cầu cho phép tổ chức đạt được các 
kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ 
thống quản lý môi trường của 
mình. 

ISO 14001:2015 phiên bản mới 
nhất hiện tại đang được các doanh 
nghiệp áp dụng trong hệ thống 
quản lý môi trường. Đây cũng là 
phiên bản được cập nhật từ phiên 
bản tiêu chuẩn đầu tiên phát hành 
năm 2004. Các bản sửa đổi ISO 
14001: 2015 bao gồm việc kết hợp 
cấu trúc cấp cao bắt buộc, sử dụng 
các định nghĩa bắt buộc và kết hợp 
các yêu cầu và điều khoản chung 
của tiêu chuẩn. 

Những điểm nổi bật trong ISO 
14001:2015 

Thứ nhất, quản lý môi trường 
chiến lược; Thứ hai, vai trò của 
lãnh đạo; Thứ ba, công tác bảo vệ 
môi trường; Thứ tư, kết quả hoạt 
động môi trường; Thứ năm, tư duy 
về vòng đời sản phẩm; Thứ sáu, 
trao đổi thông tin. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

PHA CHẾ XĂNG DẦU NHƯNG 
KHÔNG ĐĂNG KÝ BỊ PHẠT 
ĐẾN 60 TRIỆU ĐỒNG 

Theo Nghị định 126/2021/NĐ-
CP, hành vi pha chế xăng dầu 

nhưng không đăng ký cơ sở pha 
chế sẽ bị phạt tiền từ 40-60 triệu 
đồng. 

Chính phủ ban hành Nghị định 
126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; hoạt động 
khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ; năng lượng 
nguyên tử. 

Trong đó, Nghị định 
126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 
của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa. 

Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa 
đổi Điều 29 vi phạm quy định 
trong pha chế xăng dầu. Cụ thể, 
phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối 
với một trong các hành vi sau: pha 
chế xăng dầu nhưng không đăng 
ký cơ sở pha chế; Pha chế xăng 
dầu khi chưa được cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; 
Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký 
cơ sở pha chế xăng dầu đã hết hiệu 
lực. 

Sử dụng phụ gia không thông 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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dụng và các chế phẩm để pha chế 
xăng dầu khi chưa được sự đồng ý 
của cơ quan có thẩm quyền; Pha 
chế xăng dầu tại địa điểm không 
phải là nơi sản xuất, xưởng pha chế 
được ghi trong giấy chứng nhận 
đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu. 

Nghị định 126/2021/NĐ-CP cũng 
bổ sung Điều 29a vi phạm quy 
định trong sản xuất, pha chế khí 
vào sau Điều 29. Cụ thể, phạt tiền 
từ 10-20 triệu đồng đối với một 
trong các hành vi sau đây: Thực 
hiện pha chế khí nhưng không nộp 
Bản tự công bố phù hợp điều kiện 
pha chế khí theo quy định; không 
thông báo cho cơ quan có thẩm 
quyền về tiêu chuẩn của phụ gia 
được sử dụng để pha chế khí theo 
quy định. 

Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối 
với một trong các hành vi sau: 
không có phòng thử nghiệm chất 
lượng khí hoặc không có hợp đồng 
thuê tối thiểu 1 năm với thương 
nhân, tổ chức có phòng thử nghiệm 
đã đăng ký hoạt động thử nghiệm 
theo quy định pháp luật, có đủ 
năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu 
chất lượng khí theo tiêu chuẩn 
công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia; Pha chế khí tại địa 
điểm không phải nơi được ghi 
trong Bản tự công bố phù hợp điều 

kiện pha chế khí đã gửi cho cơ 
quan quản lý có thẩm quyền. 

Nghị định 126/2021/NĐ-CP có 
hiệu lực từ ngày 1/1/2022. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 
 
NỖI LO BÁNH KẸO KÉM 
CHẤT LƯỢNG 'TUNG 
HOÀNH' DỊP TẾT 2022 

Theo khảo sát, thị trường bánh 
kẹo Tết năm nay chứng kiến sự lên 
ngôi của các mặt hàng thương hiệu 
Việt Nam. Nhằm tạo thế cạnh 
tranh với hàng ngoại nhập, cộng 
với tâm lý quan tâm nhiều hơn đến 
sức khỏe của người tiêu dùng, các 
hệ thống kinh doanh bán lẻ, doanh 
nghiệp trong nước đã tập trung 
sản xuất nhiều dòng sản phẩm chất 
lượng, bao bì bắt mắt dành riêng 
cho dịp Tết mang đậm màu sắc 
truyền thống. 

Ông Lê Mạnh Phong - Giám đốc 
điều hành chuỗi Big C và Go! 
miền Bắc - cho hay, năm nay, các 
sản phẩm bánh kẹo trong nước 
chiếm khoảng 90% lượng bánh kẹo 
được bày bán trên kệ của hệ thống 
siêu thị. Đáng chú ý, những thương 
hiệu quen thuộc trong nước như: 
Kinh Ðô, Bibica, Hữu Nghị,... vẫn 

CẢNH BÁOAN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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chiếm tỷ lệ áp đảo so với hàng 
ngoại nhập cả về mẫu mã, số lượng 
và giá thành hợp lý. 

Trên thực tế, cứ đến dịp lễ, Tết 
thị trường bánh kẹo sôi động, lực 
lượng chức năng lại phải đối mặt 
với nạn hàng giả, hàng nhái, hàng 
kém chất lượng khi công nghệ làm 
giả ngày càng tinh vi khiến người 
tiêu dùng khó có thể phân biệt. 
Đáng chú ý, các đối tượng buôn 
lậu đã tận dụng cơ hội này để tuồn 
hàng nhập lậu, hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ vào nội địa để 
tiêu thụ làm ảnh hưởng đến sản 
xuất trong nước và an toàn sức 
khỏe người tiêu dùng. 

Cụ thể, thời gian qua, lực lượng 
quản lý thị trường (QLTT) các 
tỉnh, thành phố đã liên tục phát 
hiện, thu giữ nhiều lô hàng bánh 
kẹo, thực phẩm nhập lậu, hàng hóa 
không có xuất xứ. Trong đó, có vụ 
lực lượng QLTT Lào Cai tạm giữ 
hơn 55.000 gói kẹo không rõ 
nguồn gốc xuất xứ được đóng 
trong 167 hộp bìa carton. Cục 
QLTT tỉnh Nam Định đã kiểm tra 
đột xuất kho hàng tại thành phố 
Nam Định và phát hiện các loại 
bánh, kẹo, mứt trái cây với tổng 
trọng lượng hơn 500kg và 500 chai 
nước giải khát có nhãn gốc bằng 
tiếng nước ngoài nhưng không có 

nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy 
định, không có hóa đơn, chứng từ 
hợp pháp. 

Đáng chú ý, trong các mặt hàng 
bị thu giữ có một số loại kẹo như 
kẹo con mắt, kẹo đồ chơi, bỏng 
ngô… đều là những loại bánh kẹo 
đang được trẻ em ưa thích trong 
thời gian gần đây. 

Theo Tổng cục QLTT, thời gian 
này toàn lực lượng sẽ tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường và xử lý vi phạm hành 
chính đối với hàng hóa là những 
mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu 
dùng cao trong dịp cuối năm và 
Tết Nguyên đán như bánh kẹo, 
rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, 
các mặt hàng thực phẩm tươi 
sống..., các mặt hàng thiết bị y tế 
phục vụ phòng, chống dịch Covid-
19. 

Đồng thời, khuyến cáo người tiêu 
dùng nên mua thực phẩm tại những 
địa chỉ uy tín, những gian hàng 
online chính hãng, đọc và tìm hiểu 
kỹ thông tin trên bao bì, nhãn mác 
để tránh mua hàng giả, hàng nhái. 

(Theo vietq.vn) 
 
LOẠN GIÁ, LOẠN CHẤT 
LƯỢNG SÂM NGỌC LINH 
TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 

Cận Tết Nguyên Đán các doanh 
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nghiệp, cá nhân lại quảng cáo, 
đăng bán sâm Ngọc Linh rầm rộ 
trên mạng xã hội với nhiều mức 
giá khác nhau khiến người tiêu 
dùng hoang mang, khó phân biệt 
hàng thật, giả. 

Cụ thể, nick name “Hạnh My” 
bán sâm Ngọc Linh ngâm rượu 2,6 
lít với giá 2,9 triệu đồng. Theo lời 
người này, lý do nên mua sâm 
Ngọc Linh đi biếu, tặng dịp tết vì 
sâm thể hiện sự sang trọng, quý giá 
và có nhiều công dụng như: xoa 
dịu cơn đau trong tế bào não, điều 
hòa thần kinh, giảm đau, phục hồi 
gan, giải độc gan, tăng cường trí 
nhớ, thậm chí, người này còn 
"vống" sâm có tác dụng kìm hãm 
sự phát triển của tế bào ung thư. 

Các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh 
không chỉ ngâm rượu mà còn được 
bào chế thành mứt được giới thiệu 
làm thủ công, không chất bảo 
quản. Mứt sâm Ngọc Linh gồm 
nhiều loại như mứt rim đường 
phèn, rim mật ong rừng, rim đường 
phèn và mật ong. Giá mứt sâm 
Ngọc Linh được bán với giá từ 
400-600 nghìn đồng/1kg. 

Theo ghi nhận của PV, sâm Ngọc 
Linh không chỉ rao bán trên mạng 
xã hội, sàn thương mại điện tử mà 
còn có các cửa hàng hay những 
doanh nghiệp lớn kết nối với nhau 

bán sản phẩm từ sâm Ngọc Linh 
Kon Tum. Tuy nhiên, tại các cơ sở, 
cửa hàng bày bán đủ các loại sản 
phẩm từ sâm Ngọc Linh Kon Tum 
đều nhận được câu trả lời không có 
giấy chứng nhận của cơ quan quản 
lý nhà nước. Thay vào đó là các 
nhân viên cho biết quét mã QR 
trên nhãn tem để truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, chứng minh cái gọi 
là… “hàng thật”. 

Nói tới sâm Ngọc Linh tự nhiên 
hiện vô cùng hiếm. Mỗi năm 2 
công ty chuyên sâm Ngọc Linh 
trồng ở Kon Tum chỉ tung ra thị 
trường khoảng từ 20 - 30 kg sâm 
Ngọc Linh củ, với giá tối thiểu 60 
triệu đồng, cao nhất 200 - 250 triệu 
đồng/kg (tính theo năm trồng). 

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh 
Trung Kim - Phó giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon 
Tum cho biết, quyền nhãn hiệu sản 
phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum 
vẫn chưa cấp cho đơn vị nào trên 
địa bàn tỉnh. Theo ông Kim, lúc 
trước chưa được bảo hộ bởi Cục sở 
hữu trí tuệ thì các đơn vị có quyền 
sử dụng, nhưng bây giờ sâm Ngọc 
Linh Kon Tum đã được bảo hộ, 
nên các doanh nghiệp chưa được 
cấp quyền mà sử dụng là vi phạm. 

Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và 
giấy chứng nhận nhãn hiệu sâm 
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Ngọc Linh Kon Tum chưa cấp cho 
đơn vị nào, kiểm tra dán nhãn sai 
vẫn cứ xử phạt. Sắp tới, tập trung 
kiểm tra, xác nhận, bắt buộc đăng 
ký cấp quyền mới dán nhãn hiệu 
lên được. 

Thực tế, việc cấp nhãn hiệu cho 
các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, 
nhằm đảm bảo chất lượng đúng 
theo thương hiệu thì giữa các đơn 
vị chức năng vẫn còn “nhập 
nhằng”, không thống nhất, dẫn đến 
khó quản lý thị trường sâm. 

Để bảo vệ giá trị, thương hiệu 
Sâm Ngọc Linh và quyền lợi người 
tiêu dùng, nhiều chuyên gia kiến 
nghị trong thời gian tới đề nghị 
Viện Dược liệu đầu tư phương 
tiện, máy móc hướng tới xét 
nghiệm DNA để xác định cây sâm 
Ngọc Linh thật giả. Ngoài ra, 
người tiêu dùng cần tìm hiểu 
những địa chỉ uy tín, chất lượng để 
lựa chọn được sâm Ngọc Linh 
chính hãng làm quà biếu, tặng tết. 

(Theo vietq.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Dự thảo quy định về ghi nhãn 
mật ong và sản phẩm siro mật 
ong bao gói sẵn  

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch 
hoá theo Hiệp định về Hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại (TBT) của 
Tổ chức thương mại thế giới WTO, 
Đài Loan đã gửi thông báo số 
G/TBT/N/TPKM/464 cho các nước 
Thành viên WTO về dự thảo quy 
định về ghi nhãn mật ong và các 
sản phẩm siro mật ong bao gói 
sẵn. 

Theo đó, dự thảo quy định về ghi 
nhãn mật ong và các sản phẩm siro 
mật ong bao gói sẵn do Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài 
Loan xây dựng căn cứ Điều 22 
Luật An toàn và Vệ sinh thực 
phẩm.  

Dự thảo gồm 06 điều, chủ yếu 
quy định về ghi nhãn hàm lượng 
mật ong trên bao bì sản phẩm để 
người tiêu dùng có đầy đủ thông 
tin khi lựa chọn.  

 
Ảnh minh họa. 

Đối với mật ong và các sản phẩm 
siro mật ong có hàm lượng mật 
ong từ 60% trở lên, kích thước 
phông chữ tại phần tên sản phẩm 
phải nhất quán và đáp ứng các yêu 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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cầu sau: Sản phẩm có thêm đường 
(siro), tên của sản phẩm phải được 
ghi nhãn bằng cụm từ “mật ong đã 
thêm đường” hoặc các từ ngữ 
tương đương. 

Đối với sản phẩm có thêm 
nguyên liệu khác ngoài đường 
(siro) và không thêm đường (siro), 
tên của sản phẩm phải được ghi 
nhãn bằng cụm từ “Mật ong có oo 
(tên nguyên liệu không phải là mật 
ong)” hoặc “Mật ong pha trộn” 
hoặc các từ ngữ tương đương. 
Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định 
điều khoản về nước xuất xứ và xử 
phạt khi vi phạm. 

Trước đó, Bộ Công nghiệp và 
Thương mại Philippines đã gửi dự 
thảo sửa đổi các quy định kỹ thuật 
mới về chứng nhận sản phẩm bắt 
buộc đối với thanh cốt thép biến 
dạng, thép thanh cuộn và thép góc 
cạnh đều cho các nước Thành viên 
WTO đóng góp ý kiến. 

Cụ thể, Bộ Công nghiệp và 
Thương mại Philippines ban hành 
Bản ghi nhớ Thông tư 21-07 ấn 
bản 2021 – Hướng dẫn bổ sung để 
thực hiện DAO 18-18 ấn bản 2018. 
Bản ghi nhớ này sửa đổi và bổ 
sung “Quy định kỹ thuật về chứng 
nhận sản phẩm bắt buộc đối với 
thanh cốt thép biến dạng, thép 
thanh cuộn và thép góc cạnh đều 

để đảm bảo chất lượng, an toàn và 
truy xuất nguồn gốc các sản phẩm 
thép” đã được Philippines thông 
báo cho Uỷ ban WTO/TBT vào 
ngày 22/01/2018 với mã thông báo 
G/TBT/N/PHL/195/Rev.1. 

Bản ghi nhớ mới sẽ cung cấp các 
hướng dẫn bổ sung về thông tin và 
yêu cầu tuân thủ cho các bên liên 
quan, ví dụ thông tin về các tiêu 
chuẩn tham chiếu cho thanh cốt 
thép biến dạng, đóng dấu, giám sát 
thị trường và thực thi. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 
 Hoa Kỳ không khởi xướng 
điều tra chống lẩn tránh thuế 
chống bán phá giá thép ăn mòn 
(CORE) Việt Nam 

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ 
thương mại, Bộ Công Thương Hoa 
Kỳ đã ra quyết định không khởi 
xướng điều tra chống lẩn tránh 
thuế chống bán phá giá với thép 
chống ăn mòn (CORE) của Việt 
Nam sản xuất từ thép cán nguội 
(CRS) và thép cán nóng (HRS) 
nhập khẩu từ Nhật Bản. 

Trước đó, ngày 20/12/2021, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra 
thông báo không khởi xướng điều 
tra lẩn tránh thuế thép chống ăn 
mòn (CORE) của Việt Nam có sử 
dụng nguyên liệu nhập khẩu từ 
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Nhật Bản. 
Cục Phòng vệ thương mại cho 

biết, lý do DOC đưa ra là đơn kiện 
của nguyên đơn thiếu căn cứ để 
khởi xướng. 

Cụ thể, về phạm vi sản phẩm: 
Phạm vi sản phẩm của lệnh áp thuế 
với Nhật Bản chỉ bao gồm HRS, 
CRS và đã loại trừ các sản phẩm 
CORE. Do đó, DOC cho rằng 
không có căn cứ để mở rộng lệnh 
áp thuế chống bán phá giá thép cán 
nóng (HRS), thép cán nguội (CRS) 
của Nhật Bản với sản phẩm CORE 
của Việt Nam (theo quy định tại 
Mục 781(c)(2) của Đạo luật thuế 
quan 1930 của Hoa Kỳ). Đây cũng 
là lập luận của các doanh nghiệp 
Việt Nam và một số bên liên quan 
khác gửi lên DOC. 

Đối với lập luận của nguyên đơn 
về việc, vào thời điểm ra quyết 
định áp thuế với Nhật Bản, cơ quan 
điều tra Hoa Kỳ chưa lường trước 
được khả năng Việt Nam sử dụng 
HRS và CRS của Nhật Bản để sản 
xuất CORE nhằm lẩn tránh thuế, 
DOC cho rằng, việc loại trừ sản 
phẩm CORE khỏi lệnh áp thuế với 
Nhật Bản là có chủ đích, do CORE 
là sản phẩm phổ biến và Hoa Kỳ 
đã điều tra, áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá với thép CORE 
trong rất nhiều vụ việc khác. Do 

đó, lập luận của nguyên đơn là 
không có cơ sở. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại, 
điều đáng lưu ý, DOC thông báo 
đây là quyết định cuối cùng đối với 
cáo buộc này và sẽ không xem xét 
bất kỳ bình luận/yêu cầu nào tiếp 
theo liên quan đến kết luận này. 

Như vậy, Cục Phòng vệ thương 
mại nhấn mạnh, các doanh nghiệp 
xuất khẩu thép CORE của Việt 
Nam sẽ không bị Hoa Kỳ điều tra 
chống lẩn tránh thuế do cáo buộc 
sử dụng nguyên vật liệu nhập từ 
Nhật Bản. Tuy nhiên, để bảo đảm 
quyền và lợi ích, Cục Phòng vệ 
thương mại khuyến cáo doanh 
nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng các 
quy định về sản xuất và chứng 
nhận xuất xứ, tránh trở thành đối 
tượng điều tra trong các vụ việc 
chống lẩn tránh thuế khác trong 
tương lai. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Thông báo của Liên minh 
châu Âu về ghi nhãn sản phẩm 
mỹ phẩm  

Dự thảo nhằm mục đích sửa đổi 
quy định hiện hành về ghi nhãn 
các sản phẩm mỹ phẩm có chứa 
chất gây phát thải ra 
formaldehyde, có tính đến lời 
khuyên của Ủy ban Khoa học về 
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An toàn Người tiêu dùng (SCCS) 
ngày 7 tháng 5 năm 2021 liên quan 
đến vấn đề này. 

Đặc biệt, giảm ngưỡng hiện tại 
đối với việc ghi nhãn chất phát thải 
ra formaldehyde từ 0,05% xuống 
0,001% để bảo vệ hơn nữa người 
tiêu dùng nhạy cảm với 
formaldehyde. Mục đích của thông 
báo: Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn 
của con người. 

Trước đó, theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/KOR/1000, Hàn Quốc 
thông báo về Các sửa đổi đối với 
“Đạo luật mỹ phẩm”. 

Theo luật hiện hành, nhãn chữ 
nổi có thể được dán trên hộp đựng 
hoặc bao bì sản phẩm mỹ phẩm để 
người khiếm thị có thể tiếp cận 
được. 

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành 
không yêu cầu thông tin chi tiết 
bằng chữ nổi ngoài tên sản phẩm 
hoặc tên thương mại cơ sở kinh 
doanh, điều này khiến người khiếm 
thị khó tiếp cận thông tin sản phẩm 
chính xác khi mua mỹ phẩm. 
Ngoài ra, người khiếm thính cũng 
gặp phải các vấn đề tương tự về 
khả năng tiếp cận khi mua sản 
phẩm mỹ phẩm. 

Vì vậy, để cung cấp thông tin chi 
tiết của sản phẩm mỹ phẩm cho 
người khiếm thị hoặc khiếm thính, 

các doanh nghiệp phải hiển thị 
thông tin chi tiết về sản phẩm bằng 
chữ nổi Braille và mã chuyển đổi 
văn bản thành giọng nói trên bao bì 
hoặc bao bì của sản phẩm mỹ 
phẩm.  

 (Theo vietq.vn) 
 
 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia 
về yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối 
với van xả nước 

Trung Quốc thông báo cho các 
nước Thành viên WTO về việc đưa 
ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về 
Yêu cầu hiệu suất tối thiểu đối với 
van xả nước. 

Cụ thể, tiêu chuẩn sẽ quy định 
các giá trị hiệu suất giới hạn, yêu 
cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm 
tra hiệu quả sử dụng nước của van 
xả dùng cho bể nước hoặc bồn tiểu. 
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho 
van xả nước dùng cho các bể nước 
hoặc bồn tiểu được lắp đặt trên 
đường ống cấp nước lạnh trong các 
cơ sở xây dựng với điều kiện áp 
suất tĩnh của nguồn cấp nước 
không lớn hơn 0,6 MPa. 

Đồng thời, Trung Quốc thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu 
chuẩn quốc gia đối với các sản 
phẩm vệ sinh dùng một lần và Dự 
thảo tiêu chuẩn quốc gia về yêu 
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cầu an toàn đối với thiết bị điện gia 
dụng và các thiết bị điện tương tự. 

Cụ thể, tiêu chuẩn quốc gia đối 
với các sản phẩm vệ sinh dùng một 
lần quy định yêu cầu vệ sinh đối 
với nguyên liệu, quy trình sản xuất 
và sản phẩm, cũng như các phương 
pháp thử nghiệm, yêu cầu đóng 
gói, vận chuyển, bảo quản, ghi 
nhãn của các sản phẩm vệ sinh 
dùng một lần. 

Tiêu chuẩn áp dụng cho các sản 
phẩm vệ sinh dùng một lần được 
bán và sử dụng trong lãnh thổ của 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho 
khăn lau vệ sinh được sử dụng trên 
bề mặt đồ vật. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ, sự an 
toàn của con người. 

Về tiêu chuẩn quốc gia yêu cầu 
an toàn đối với thiết bị điện gia 
dụng và các thiết bị điện tương 
tự quy định các thuật ngữ, định 
nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử 
về tính an toàn của các thiết bị điện 
gia dụng, thiết bị điện tương tự. 
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng 
trong việc lắp đặt, sử dụng, bảo trì, 
sửa chữa các thiết bị điện gia dụng 
và các thiết bị điện tương tự. 

Tài liệu này cũng có thể áp dụng 
cho các bộ phận điện của đồ dùng 
thể thao và đồ chơi điện. Mục đích 

của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. 

(Theo vietq.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Đồng Nai: Triệt phá đường 
dây làm giả hàng hóa, thực phẩm 
quy mô lớn 

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt 
phá đường dây sản xuất hàng giả 
"khủng", thu giữ hơn 10 tấn hàng 
hóa không rõ nguồn gốc. 

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết 
16 tổ công tác thuộc đơn vị này 
vừa đồng loạt khám xét hàng chục 
điểm sản xuất, buôn bán hàng trên 
địa bàn các huyện Định Quán, 
Trảng Bom, Thống Nhất, TP Biên 
Hòa và một số điểm ở TP HCM để 
làm rõ một đường dây sản xuất, 
tiêu thụ hàng giả. 

Tại các địa điểm này, công an thu 
giữ hơn 10 tấn hàng hóa không có 
hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất 
xứ và nhiều phương tiện dùng để 
đóng gói cùng nhiều bao bì, nhãn 
mác dùng để sản xuất hàng giả... 

Liên quan tới vấn đề trên, theo 
ông Đặng Văn Dũng, Phó Chánh 
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 
đạo 389 Quốc gia, năm 2021, do 
tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp, các địa phương thực 
hiện giãn cách xã hội, các hoạt 
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động du lịch, giao lưu thương mại, 
dịch vụ bị ảnh hưởng, đặc biệt là 
lực lượng chức năng vừa thực hiện 
công tác phòng, chống dịch, vừa 
thực hiện chức năng chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. Trong đó, các lực lượng tăng 
cường công tác tuần tra, kiểm soát 
biên giới để tăng cường công tác 
phòng, chống dịch, hoạt động xuất 
nhập cảnh trái phép nên chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả có chiều hướng giảm so 
với những năm trước. 

Mặc dù có giảm, tuy nhiên ông 
Đặng Văn Dũng nhận định, hoạt 
động buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả vẫn sẽ còn diễn ra 
dai dẳng, nguyên nhân là do sự bất 
hợp lý về cung - cầu hàng hóa, lợi 
nhuận lớn, sản xuất trong nước 
chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu 
dùng; tâm lý sính hàng ngoại của 
một bộ phận người tiêu dùng… 

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng 
nhấn mạnh việc một số chính 
quyền, địa phương chưa thực sự 
quyết liệt đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả; một bộ phận cán bộ, công 
chức còn tha hóa cũng tiếp tay cho 
các hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả tồn tại. 

 (Theo vietq.vn) 

 Trung Quốc mở cửa lại cho 
trái thanh long, Bộ Công 
Thương liên tục cảnh báo an 
toàn 

Trung Quốc đã mở cửa trở lại 
cho trái thanh long sớm hơn dự 
kiến (4 tuần kể từ 29/12/2021) tại 
cửa khẩu Lào Cai là tin vui cho 
xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, Bộ 
Công Thương lưu ý cần đảm bảo 
an toàn phòng dịch cho sản xuất, 
vận chuyển và xuất khẩu thanh 
long để tránh tình trạng phía bạn 
có thể tiếp tục cấm nhập khẩu nếu 
phát hiện có virus Sars Covi2 trên 
sản phẩm. 

Theo Bộ Công Thương, ngày 
12/1/2022, chính quyền Hà Khẩu, 
tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã 
chính thức khôi phục thông quan 
nhập khẩu các mặt hàng trái cây 
tươi (bao gồm thanh long), hàng 
đông lạnh tại cửa khẩu Hà Khẩu 
(phía Việt Nam là cửa khẩu Kim 
Thành II, Lào Cai). 

Việc tỉnh Vân Nam khôi phục 
thông quan nhập khẩu trái cây tươi 
(bao gồm thanh long), hàng đông 
lạnh qua cửa khẩu này sẽ góp phần 
giảm áp lực ách tắc hàng hóa tại 
các khẩu biên giới trên địa bàn 
Lạng Sơn và Quảng Ninh, nhất là 
trong bối cảnh chính quyền Bằng 
Tường, Quảng Tây, Trung Quốc 
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đang tạm dừng nhập khẩu thanh 
long qua cửa khẩu Hữu Nghị và 
Tân Thanh 04 tuần kể từ ngày 29 
tháng 12 năm 2021. 

 
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại 

cho trái thanh long thông quan qua 
cửa khẩu Lào Cai là tin vui, song 
phía bạn vẫn kiên định thực hiện 
mục tiêu Zero Covid và liên tục 
kiểm hoá 100% lô hàng trái cây 
tươi từ Việt Nam xuất khẩu sang 
Trung Quốc. Do đó, Bộ Công 
Thương nhấn mạnh: “Vấn đề sống 
còn lúc này là giữ cho hàng hóa, 
bao bì không bị nhiễm virus. Nếu 
phía nước bạn lại phát hiện axit 
nucleic trên bao bì hay hàng hóa 
thì họ có thể sẽ lại đóng cửa với 
trái cây Việt Nam”. 

Với phương châm "an toàn để 
xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn", 
Bộ Công Thương một lần nữa 
khuyến nghị các địa phương vùng 
trồng, doanh nghiệp, các thương 
lái, lái xe đường dài tăng cường áp 
dụng các biện pháp nhằm bảo đảm 
quy trình sản xuất, bao gói, vận 

chuyển hàng hóa là tuy
toàn, theo đúng yêu c
tác phòng chống dịch, từ đó giúp 
các bên liên quan m
bền vững việc mở lại các cửa khẩu.

Bà Nguyễn Cẩm Trang 
trưởng Cục Xuất nhập khẩu 
Công Thương ch
ứ nông sản xuất khẩu sang Trung 
Quốc trong giai đoạn cận Tết đ
xảy ra trong nhiều năm gần đây với 
những nguyên nhân đ
của sản xuất, xuất khẩu nông sản. 
Do đó, về lâu d
đến chất lượng nông
nông sản xuất khẩu để đa dạng hoá 
thị trường; xuất khẩu chính ngạch 
vào Trung Quốc v
các thị trường đã ký k
nhằm tận dụng ưu đ
thị trường này. 

Đối với địa phương s
Công Thương đề nghị địa ph
cần quan tâm đến kế hoạch kết nối 
cung cầu ngay từ đầu vụ, đặc biệt 
là với người mua, khách h
Trung Quốc. Đã có r
nghiệm từ các địa ph
Giang, Hải Dương làm r
kết nối giao thương ngay t
nên vài năm gần
tình trạng tắc nghẽn với
các địa phương này.

 (Theo congthuong
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àng hóa là tuyệt đối an 
toàn, theo đúng yêu cầu của công 

ống dịch, từ đó giúp 
các bên liên quan mở và duy trì 
ền vững việc mở lại các cửa khẩu. 

ễn Cẩm Trang - Phó Cục 
ởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ 

Công Thương chỉ rõ, tình trạng ùn 
ứ nông sản xuất khẩu sang Trung 

ốc trong giai đoạn cận Tết đã 
ảy ra trong nhiều năm gần đây với 

ên nhân đến từ nội tại 
ủa sản xuất, xuất khẩu nông sản. 

ề lâu dài, cần quan tâm 
ợng nông sản, nâng tầm 

ản xuất khẩu để đa dạng hoá 
ờng; xuất khẩu chính ngạch 

ốc và thâm nhập vào 
ã ký kết các FTA 

ưu đãi thuế quan từ 

ương sản xuất, Bộ 
ề nghị địa phương 

ần quan tâm đến kế hoạch kết nối 
ầu ngay từ đầu vụ, đặc biệt 

ời mua, khách hàng tại 
ã có rất nhiều kinh 

ệm từ các địa phương như Bắc 
ương làm rất tốt việc 
ương ngay từ đầu vụ 

ần đây, không có 
ạng tắc nghẽn với nông sản ở 

ương này. 
Theo congthuong.vn) 
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3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ, 
đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu 
cầu đảm bảo đo lường 

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-
TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 
của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt 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”, 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
ban hành Kế hoạch triển khai thực 
hiện 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” trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn đến năm 2025. 

Mục tiêu chung là phát triển cơ 
sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ 
thuật đo lường 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, đồng bộ với quy 
hoạch phát triển của tỉnh, quốc gia, 
phù hợp điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập 
trung các ngành, lĩnh vực mũi nhọn 
của tỉnh như: Công nghiệp, cảng 

biển, du lịch, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; Tập trung hỗ 
trợ doanh nghiệp trong một số 
ngành, lĩnh vực ưu tiên; triển khai 
hiệu quả Chương trình bảo đảm đo 
lường tại doanh nghiệp; tăng 
cường hoạt động đo lường gắn chặt 
với hoạt động doanh nghiệp;… 

Về nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện, thứ nhất là rà soát, đề xuất 
hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp: Thường xuyên rà soát, đề 
xuất hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật nhằm tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho hoạt 
động đo lường; thúc đẩy xã hội hóa 
hoạt động đảm bảo đo lường; 
khuyến khích hoạt động nghiên 
cứu khoa học công nghệ về đo 
lường; tăng cường hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước về đo lường; 
Triển khai bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng 
cường hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về đo lường; chuẩn hóa 
năng lực, hoạt động của các tổ 
chức cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường theo 
hướng dẫn của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Thứ hai là tăng cường phát triển 
hạ tầng đo lường: Phát triển thêm 



Số 95 - 01/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 36 
 

06 lĩnh vực đo các loại phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về đo 
lường, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đo 
lường địa phương theo hướng đồng 
bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập 
quốc tế; Khuyến khích doanh 
nghiệp tham gia mạng lưới các tổ 
chức cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường và đáp ứng 
yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo. 

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ, năng lực dịch vụ, tư vấn 
nghiệp vụ kỹ thuật về đo lường cho 
các tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong lĩnh vực đo lường của địa 
phương. 

Thứ ba là, nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước về đo 
lường: Tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra nhà nước về đo lường; 
Tăng cường công tác phối hợp 
giữa các sở, ban, ngành, đơn vị có 
liên quan trong công tác quản lý 
hoạt động đo lường. 

Thứ tư là, triển khai công tác hỗ 
trợ doanh nghiệp đảm bảo chất 
lượng sản phẩm hàng hóa: Triển 
khai hiệu quả Chương trình đảm 
bảo đo lường thông qua hoạt động 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường và 
hoạt động xây dựng phương pháp 

đo theo hướng dẫn của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; Hỗ trợ doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp 
ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc 
gia đánh giá các lĩnh vực đo theo 
hướng dẫn của Bộ Khoa học và 
Công nghệ, qua đó chuẩn hóa năng 
lực hoạt động của các tổ chức cung 
cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 
đo lường; Triển khai hiệu quả 
chính sách khoa học công nghệ hỗ 
trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
trong đó hỗ trợ doanh nghiệp tham 
gia nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ đo lường tiên tiến trong quá 
trình sản xuất theo quy định pháp 
luật hiện hành. 

Thứ năm là, tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn về hoạt động đo 
lường: Đẩy mạnh công tác thông 
tin, phổ biến và tuyên truyền về 
hoạt động đo lường đến tất cả 
người dân; tổ chức hội nghị, hội 
thảo về hoạt động đo lường cho tổ 
chức, doanh nghiệp và cơ quan 
quản lý nhà nước về đo lường trên 
địa bàn tỉnh; Có hình thức tôn 
vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân 
tham gia thực hiện tốt các hoạt 
động tăng cường, đổi mới trong 
lĩnh vực đo lường. 

 (Theo vietq.vn) 


