
Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 

 

 

 

 

TẠO LỰC ĐẨY CHO 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIẾP 

TỤC BỨT PHÁ  

Các chuyên gia dự báo, thương 

mại điện tử (TMĐT) sẽ tiếp tục 

phát triển mạnh trong năm 2022 và 

tạo xung lực mới cho tăng trưởng 

của nền kinh tế. Đồng thời, đây 

cũng là cơ hội để doanh nghiệp 

(DN) Việt Nam xây dựng những 

chiến lược kinh doanh mới, tiếp 

cận các kênh phân phối hiện đại, 

từ đó mở rộng thị trường, phục hồi 

sau đại dịch. 

Tăng trưởng 2 con số trong đại 

dịch 

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục 

trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số 

(Bộ Công Thương) nhìn nhận, 

Covid-19 là chất xúc tác giúp 

TMĐT phát triển nhanh, mạnh 

hơn. Hiếm nước nào trong khu vực 

ASEAN có TMĐT tăng trưởng 2 

con số trong đại dịch. 

Nhận định về thị trường TMĐT, 

ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch 

Hiệp hội TMĐT Việt Nam 

(VECOM) - cho biết, đại dịch làm 

tiến độ phát triển ứng dụng cho 

TMĐT từ người bán đến người 

mua rút ngắn lại 1-2 năm so với kế 

hoạch đến năm 2025. Tốc độ tăng 

trưởng của TMĐT trong các năm 

gần đây khoảng 30 - 35%/năm và 

thời gian tới sau đại dịch sẽ là một 

bức tranh hoàn toàn thay đổi. 

Bức tranh mới thay đổi đến từ cả 

người mua hàng, nhà kinh doanh 

lẫn các nền tảng bán lẻ trực tuyến. 

Báo cáo "e-Conomy SEA 2021" 

chỉ ra rằng, Việt Nam có đến 8 

triệu người tiêu dùng kỹ thuật số 

mới từ khi đại dịch bắt đầu, trong 

đó 55% đến từ các khu vực không 

thuộc cấp thành thị. 

Mức độ duy trì cao khi tiêu dùng 

kỹ thuật số đã trở thành một lối 

sống khi có đến 97% người tiêu 

dùng mới vẫn đang sử dụng dịch 

vụ và 99% có ý định tiếp tục sử 

dụng trong tương lai. Trong khi đó, 

30% nhà bán hàng kỹ thuật số tin 

rằng họ không thể vượt qua đại 

dịch nếu không có các nền tảng kỹ 

thuật số. 

Thúc đẩy phát triển TMĐT đi 

đôi với hoàn thiện hệ thống 

thanh toán 

Dự báo về thị trường TMĐT Việt 

Nam 2022, nhóm chuyên gia của 

Cổng thông tin TMĐT iPrice đánh 

giá cao tầm quan trọng trong 

TMĐT trong tương lai. Bên cạnh 

đó, nhóm chuyên gia của iPrice chỉ 

ra các xu hướng: Thứ nhất, là cá 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 

TRONG THƯƠNG MẠI 
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nhân hóa trải nghiệm người mua 

hàng. Người tiêu dùng đang cần 

DN TMĐT trợ giúp tìm sản phẩm 

họ cần, tinh gọn chuỗi cung ứng để 

rút ngắn thời gian giao hàng, chất 

lượng sản phẩm chuẩn. 

Thứ hai, là sự lên ngôi của thanh 

toán không tiền mặt, báo cáo của 

Facebook và Bain & Company cho 

thấy, lần đầu tiên tỷ lệ thanh toán 

tiền mặt (COD) tại Việt Nam sụt 

giảm đáng kể từ 60% (năm 2020) 

xuống còn 42% (năm 2021). Sức 

hút mạnh mẽ từ các hình thức 

thanh toán không dùng tiền mặt 

phản ánh qua mức tăng sử dụng ví 

điện tử lên đến 82% và tăng 

chuyển khoản ngân hàng lên tới 

18%. 

Ông Đỗ Hữu Hưng, chuyên gia 

lĩnh vực TMĐT cũng khuyến nghị 

DN cần đẩy mạnh bán hàng đa 

kênh, đặc biệt với các sàn TMĐT 

thay vì chỉ có một website hoặc chỉ 

có một fanpage Facebook như hiện 

nay. 

Với vai trò đầu mối của Bộ Công 

Thương về quản lý và phát triển 

TMĐT, Cục trưởng Cục TMĐT và 

Kinh tế số Đặng Hoàng Hải cho 

biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp 

tục mở rộng chương trình gian 

hàng Việt trực tuyến quốc gia; 

đồng thời tổ chức các hoạt động 

đào tạo, tập huấn về TMĐT cho 

các DN trên phạm vi cả nước. 

“Trong năm 2022, Cục TMĐT và 

Kinh tế số sẽ đẩy mạnh phát triển 

TMĐT đi đôi với hoàn thiện hệ 

thống thanh toán điện tử và nâng 

cao chất lượng hoạt động vận tải, 

giao nhận hàng hóa, tạo nên một 

môi trường mua sắm, giao thương 

sôi động và đầy tiềm năng”, ông 

Đặng Hoàng Hải nhấn mạnh. 

 (congthuong.vn) 

 

NHIỀU TRIỂN VỌNG XUẤT 

KHẨU NÔNG SẢN SANG EU 

TRONG NĂM 2022  

Những ngày đầu năm 2022, 

nhiều DN trên cả nước tất bật xuất 

khẩu hàng chục tấn hàng hóa nông 

sản sang các thị trường tiềm năng, 

dự báo một năm mới đầy thuận lợi. 

 
Theo Bộ Công Thương, cà phê, 

hạt điều, cao su, rau quả, hạt tiêu, 

gạo và chè tiếp tục là những mặt 

hàng đóng góp lớn vào tổng kim 

ngạch xuất khẩu nông sản sang EU 

và sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 

2022. 
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Trong đó, mặt hàng số 1 là cà phê 

sẽ tiếp tục tận dụng tốt lợi thế về 

thuế suất 0% theo Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam – EU 

(EVFTA) để gia tăng thị phần 

trong tổng nhu cầu 10 tỷ USD mỗi 

năm mà EU đang có. 

Theo đó, nhu cầu tiêu thụ đối với 

hạt điều xuất khẩu sang EU trong 

năm 2022 cho thấy triển vọng khả 

quan. Đặc biệt, với việc những sản 

phẩm chế biến sâu từ hạt điều được 

giảm thuế xuống còn 0% theo 

EVFTA, kim ngạch xuất khẩu hạt 

điều sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục 

duy trì tốc độ tăng trưởng ở thị 

trường EU trên dưới 6% về giá trị. 

Xuất khẩu cao su tuy bị ảnh 

hưởng lớn bởi Covid-19, nhưng 

với việc giá cao su tiếp tục duy trì 

ở mức cao trong năm 2021 và chưa 

có dấu hiệu giảm nhiệt, nhiều khả 

năng cao su xuất khẩu sang thị 

trường EU tiếp tục đạt được mức 

kim ngạch tốt trong năm 2022. 

Các chủng loại cao su xuất khẩu 

chủ yếu sang EU năm 2021 là: cao 

su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ 

thuật (TSNR); TSNR loại khác; 

mủ cao su cô đặc bằng phương 

pháp ly tâm (SEN) … 

Đặc biệt, mặt hàng trái cây là một 

trong những sản phẩm tiềm năng 

Việt Nam cần tập trung khai thác 

lợi thế từ EVFTA, góp phần thúc 

đẩy xuất khẩu sang EU. 

Nhu cầu về trái cây đang có xu 

hướng ngày một tăng tại EU do 

thói quen ăn uống để bảo vệ, tăng 

cường sức khỏe. Các chủng loại 

trái cây tiềm năng tăng trưởng tốt 

tại thị trường EU trong thời gian 

tới gồm: Me tươi, mít, vải, mận, 

chanh dây, thanh long, ổi, xoài, 

măng cụt ... 

Đáng chú ý, theo EVFTA, các 

nước EU cam kết xóa bỏ thuế quan 

đối với sản phẩm hạt tiêu ngay khi 

hiệp định có hiệu lực, đặc biệt là 

đối với các sản phẩm chế biến 

trước đây có mức thuế từ 5-9%. 

Như vậy, xuất khẩu hạt tiêu Việt 

Nam đang đứng trước rất nhiều 

thuận lợi tại thị trường EU. 

Bên cạnh đó, việc các nhà đầu tư 

trong khối EU đang xem xét 

chuyển nhà máy chế biến về Việt 

Nam để tận dụng nguyên liệu và 

nhân công giá rẻ, sẽ tạo động lực 

thúc đẩy xuất khẩu hạt tiêu sang đa 

dạng các thị trường EU. Dự báo 

trong năm 2022, hạt tiêu đen chưa 

xay hoặc chưa nghiền và hạt tiêu 

trắng chưa xay hoặc chưa nghiền 

tiếp tục là hai dòng hàng chiếm tỷ 

trọng xuất khẩu chủ yếu của mặt 

hàng này. 

Với mặt hàng gạo, theo Hiệp hội 
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lương thực Việt Nam (VFA), dự 

báo xuất khẩu gạo của Việt Nam 

trong năm 2022 sang thị trường 

EU sẽ đạt tối thiểu 60.000 tấn bởi 

chất lượng gạo Việt Nam đã có sự 

thay đổi trong mắt nhà nhập khẩu. 

Đặc biệt, với việc hạn ngạch 

80.000 tấn ưu đãi thuế suất 0% từ 

EVFTA chưa được lấp đầy trong 

năm 2021, cũng như xu thế sử 

dụng gạo tại EU gia tăng do sự phổ 

biến của thức ăn châu Á tại đây, 

nếu chủ động tốt trong nguồn 

cung, xuất khẩu gạo sang EU hứa 

hẹn còn nhiều cơ hội hơn nữa 

trong thời gian tới. 

 (Báo Kinh tế Đô thị) 

 

TỰ XÁC ĐỊNH GHI XUẤT XỨ 

HÀNG HÓA: THUẬN LỢI 

CHO NHÀ NƯỚC VÀ DN 
Quy định mới về nhãn hàng hóa 

giúp tạo thuận lợi, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính cho DN, đồng 

thời tránh được việc trục lợi và 

trốn thuế trong sản xuất, chế biến 

cũng như xuất khẩu. 

Thực thế thời gian qua, các DN 

vẫn đang gặp rất nhiều khúc mắc 

trong vấn đề về quy trình sản xuất, 

nguồn gốc xuất xứ và kiểm định 

chất lượng. Theo bà Trịnh Thị Thu 

Hiền, Trưởng phòng Xuất xứ hàng 

hóa, Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công 

Thương), đối với quy chuẩn, yêu 

cầu về quy tắc, nguồn gốc xuất xứ, 

nhiều DN xuất khẩu đã vướng phải 

không ít tình huống éo le khi cùng 

1 mặt hàng, cùng nguyên liệu đầu 

vào và sản phẩm đầu ra, nhưng nếu 

sản phẩm đó xuất khẩu sang mỗi 

thị trường yêu cầu đặt ra lại hoàn 

toàn khác nhau. 

“Một sản phẩm dù cùng của 1 

nhà máy xuất khẩu, khi đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

xuất khẩu (C/O) trong khối 

ASEAN thì các tổ chức của Bộ 

Công Thương vẫn cấp bình 

thường, nhưng khi cấp C/O đi EU 

thì không được đáp ứng và lô hàng 

đó không đạt tiêu chí có xuất xứ 

Việt Nam. Chính vì vậy, các DN 

trước khi xuất khẩu hàng hóa đến 

thị trường nào đều cần phải tìm 

hiểu kỹ thông tin về thị trường đó, 

để có thể làm hồ sơ chứng minh 

xuất xứ cho phù hợp”, bà Hiền lưu 

ý. 

Có hiệu lực từ ngày 15/2 tới đây, 

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 

của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

Trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 

quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, 

xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định 

và ghi xuất xứ hàng hóa của mình 
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bảo đảm trung thực, chính xác, 

tuân thủ các quy định pháp luật về 

xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt 

Nam hoặc các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam tham gia. 

Cụ thể, xuất xứ hàng hóa ghi trên 

nhãn thể hiện bằng một trong các 

cụm từ sau “sản xuất tại”; “chế tạo 

tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; 

“sản xuất bởi”; “sản phẩm của” 

kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ 

sản xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo 

quy định pháp luật về xuất xứ hàng 

hóa. Trường hợp hàng hóa không 

xác định được xuất xứ theo quy 

định nêu trên thì ghi nơi thực hiện 

công đoạn cuối cùng để hoàn thiện 

hàng hóa. Thể hiện bằng một trong 

các cụm hoặc kết hợp các cụm từ 

thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng 

hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng 

chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất 

tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” 

kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ 

nơi thực hiện công đoạn cuối cùng 

để hoàn thiện hàng hóa. 

Đề cao tính tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của DN 
Theo các chuyên gia, việc đưa ra 

các quy định chi tiết về nhãn hàng 

hóa sẽ là một trong những giải 

pháp phù hợp giúp các cơ quan 

quản lý nhà nước và các lực lượng 

chức năng nâng cao công tác kiểm 

tra và đấu tranh với gian lận xuất 

xứ hàng hóa. Bên cạnh đó, cũng 

nâng cao trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, 

nhập khẩu hàng hóa. 

Ông Thái Hồng Lam, Chuyên gia 

phát triển kinh tế cho rằng, việc 

Chính phủ ban hành Nghị định 111 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định 43 sẽ giúp tăng quyền cũng 

như nâng cao trách nhiệm của mỗi 

DN. Quy định mới đảm bảo tính 

minh bạch cũng như sự linh hoạt, 

đề cao tính tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của DN đối với sự trung 

thực và tính chính xác của hàng 

hóa, tuân thủ theo đúng quy định 

về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam 

cũng như các cam kết quốc tế mà 

Việt Nam đã tham gia. 

Theo phân tích của ông Lam, 

trong công tác quản lý nhà nước, 

quy định mới về nhãn hàng hóa sẽ 

tránh được sự lợi dụng của một số 

DN trong việc trục lợi và trốn thuế, 

đồng thời cũng giúp đơn giản hóa 

một số thủ tục hành chính cho DN, 

khi phần lớn các DN của Việt Nam 

hiện nay là các DN vừa và nhỏ, 

nhận thức còn hạn chế, nhất là 

những kiến thức thương mại trong 

cam kết của Việt Nam đối với các 

đối tác khác thông qua các FTA. 
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Để từng bước nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của DN cũng 

như tạo thuận lợi nhất cho các DN 

trong sản xuất và xuất khẩu, ông 

Lam cho rằng nhà nước cần có lộ 

trình nâng cao nhận thức, ý thức 

cho DN bằng những hướng dẫn, 

quy định cụ thể về dán nhãn nguồn 

gốc xuất xứ đối với từng nhóm 

hàng tại từng thị trường theo các 

cam kết quốc tế. Đối với DN cần 

liên tục trao đổi, cập nhật thông tin 

từ các tổ chức ngành hàng, cơ quan 

quản lý, cơ quan thương vụ nước 

ngoài để nắm bắt những quy định 

mới từ các thị trường xuất khẩu, 

tránh để những vụ việc đáng tiếc 

xảy ra. 

(vov.vn) 

 

CÔNG CỤ PHÒNG VỆ 

THƯƠNG MẠI – GIẢI PHÁP 

BẢO VỆ LỢI ÍCH DN  

Bộ Công Thương cho biết sử 

dụng các công cụ phòng vệ thương 

mại 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 DN. 

Bộ Công Thương cho biết năm 

2022, việc sử dụng các công cụ 

phòng vệ thương mại tiếp tục được 

xác định là một trong những giải 

pháp then chốt để bảo vệ lợi ích 

chính đáng của các ngành sản xuất 

và mỗi DN trong bối cảnh hội nhập 

sâu rộng. 

 
Chế biến cá khô xuất khẩu ở Công ty 

thương mại Cá Việt, tỉnh Bến Tre 

Theo Bộ Công Thương, hội nhập 

kinh tế quốc tế sâu rộng, việc sử 

dụng các công cụ phòng vệ thương 

mại 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 DN. 

Ông Lê Triệu Dũng, Cục Phòng 

vệ thương mại (Bộ Công Thương), 

nhấn mạnh việc triển khai các biện 

pháp phòng vệ thương mại 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 việc Việt Nam 

khởi xướng điều tra, áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại đã gia 

tăng nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, các biện pháp 

phòng vệ thương mại đã áp dụng 

với hàng nhập khẩu đang bảo vệ 

các ngành sản xuất trong nước 

chiếm gần 6% tổng sản phẩm nội 

https://www.vietnamplus.vn/tags/c%c3%b4ng-c%e1%bb%a5-ph%c3%b2ng-v%e1%bb%87-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/c%c3%b4ng-c%e1%bb%a5-ph%c3%b2ng-v%e1%bb%87-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i.vnp
https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/hotnnz/2022_02_08/ttxvnphong_ve_thuong_mai.jpg
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địa (GDP) của Việt Nam tính theo 

GDP năm 2019 và việc làm của 

hàng trăm nghìn lao động. 

Ở góc độ tiêu dùng, các biện 

pháp phòng vệ thương mại trong 

dài hạn giúp cho nền kinh tế không 

bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập 

khẩu, đem lại sự ổn định và chống 

chịu tốt hơn trước các tác động và 

cú sốc từ bên ngoài đối với các 

ngành sản xuất. 

Trong nhiều trường hợp, việc áp 

dụng phương thức này cũng giúp 

tăng khả năng tận dụng cam kết 

trong các hiệp định thương mại tự 

do (FTA), đồng thời làm giảm 

nguy cơ Việt Nam bị nước ngoài 

điều tra lẩn tránh biện pháp phòng 

vệ thương mại đã chủ động và bảo 

vệ được nguồn nguyên liệu sản 

xuất trong nước. 

Đề cập kế hoạch hành động về 

phòng vệ thương mại năm 2022, 

ông Lê Triệu Dũng khẳng định 

Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp 

tục theo sát và thực hiện các hoạt 

động này trên cơ sở yêu cầu của 

ngành sản xuất trong nước, để 

ngăn chặn những hành vi cạnh 

tranh không công bằng của hàng 

hóa nhập khẩu theo đúng quy định 

pháp luật và cam kết quốc tế. 

Cùng với đó, Cục Phòng vệ 

thương mại sẽ tập trung triển khai 

Đề án "Nâng cao năng lực phòng 

vệ thương mại trong bối cảnh tham 

gia các hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới"; tăng cường thông tin, 

kiến thức về các biện pháp này cho 

DN, các ngành sản xuất trong 

nước. 

(VietnamPlus) 

 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

New Zealand: Dự luật về Tiêu 

chuẩn chất lượng an toàn đối với 

sản phẩm kem chống nắng 

Ngày 5/10/2021 New Zealand 

thông báo cho các nước Thành 

viên WTO về việc Quy định về 

Đánh giá & Phân loại đối với sản 

phẩm kem chống nắng AS/NZS 

2604:2021sẽ là Tiêu chuẩn an toàn 

bắt buộc đối với tất cả các sản 

phẩm kem chống nắng được tiêu 

thụ ở New Zealand, dựa theo mục 

29 Đạo luật Thương mại Công 

bằng 1986. Theo Quy định, một 

sản phẩm kem chống nắng an toàn 

chất lượng cần đáp ứng những yêu 

cầu sau: 

Thứ nhất, có chứa hoặc được cho 

là có chứa bất kỳ thành phần nào 

có thể hấp thụ, phản xạ hoặc phân 

tán tia cực tím và được thoa trên bề 

mặt da người với mục đích bảo vệ 

da khỏi bị đỏ do ảnh hưởng bởi 

https://www.vietnamplus.vn/tags/hi%e1%bb%87p-%c4%91%e1%bb%8bnh-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i-t%e1%bb%b1-do.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/hi%e1%bb%87p-%c4%91%e1%bb%8bnh-th%c6%b0%c6%a1ng-m%e1%ba%a1i-t%e1%bb%b1-do.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/h%c3%a0ng-h%c3%b3a-nh%e1%ba%adp-kh%e1%ba%a9u.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/h%c3%a0ng-h%c3%b3a-nh%e1%ba%adp-kh%e1%ba%a9u.vnp
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bức xạ của tia cực tím và những tác 

động xấu từ tia cực tím khác. 

Thứ hai, sản phẩm kem chống 

nắng đạt tiêu chuẩn chất lượng khi 

đáp ứng một trong các điều kiện 

sau đây: (i) là sản phẩm được sản 

xuất để bảo vệ da khỏi bức xạ của 

tia cực tím (ii) có chỉ số chống 

nắng SPF từ 4 trở lên (iii) theo 

định nghĩa của AS/NZS 

2604:2021, sản phẩm đáp ứng việc 

chăm sóc da với chỉ số SPF được 

dán nhãn lớn hơn 15, không phải là 

sản phẩm dùng để thoa lên môi 

hoặc sản phẩm được thiết kế chủ 

yếu dưới dạng kem nền hoặc kem 

nền có màu. 

Ngoài ra, các sản phẩm kem 

chống nắng được sản xuất hoặc 

nhập khẩu vào New Zealand trước 

ngày Dự luật nhận được sự đồng ý 

của Hoàng gia sẽ được miễn trừ 

việc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về 

chất lượng của các sản phẩm kem 

chống nắng trong 12 tháng sau khi 

bắt đầu sử dụng. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 

tháng 12 năm 2021. Thời gian dự 

kiến có hiệu lực vào tháng 6 năm 

2022. Mã thông báo: 

G/TBT/N/NZL/108. 

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 

Ngày 5/10/2021 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 

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 
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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. 

 (Tổng hợp) 

 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG THÁNG 02/2022 

1. Nước: Ai Cập 

- TB: G/TBT/N/EGY/201/Add.2 

Nội dung: Lắp đặt trong các tòa 

nhà 

- TB: G/TBT/N/EGY/34/Add.10 

Nội dung: Thịt, các sản phẩm từ 

thịt và các sản phẩm từ động vật 

khác 

- TB: G/TBT/N/EGY/34/Add.11 

Nội dung: Trái cây. Rau quả 

- TB: G/TBT/N/EGY/34/Add.12 

Nội dung: Cá, các sản phẩm từ cá 

và các sản phẩm từ động vật khác 

- TB: G/TBT/N/EGY/34/Add.9 

Nội dung: Cá, các sản phẩm từ cá 

và các sản phẩm từ động vật khác 

- TB: G/TBT/N/EGY/70/Add.2 

Nội dung: Thiết bị giải trí. 

2. Nước: Phần Lan 

- TB: G/TBT/N/FIN/83 

Nội dung: Vật liệu xây dựng và 

tòa nhà. 

3. Nước: Nhật Bản 

- TB: G/TBT/N/JPN/727 

Nội dung: Phân bón. 

4. Nước: Hoa Kỳ 

- TB: 

G/TBT/N/USA/922/Rev.1/Add.1 

Nội dung: Bảo vệ môi trường. 

5. Nước: Braxin 

- TB: 

G/TBT/N/BRA/1293/Corr.1 

Nội dung: Hệ thống phương tiện 

giao thông đường bộ. 

6. Nước: Canada 

- TB: G/TBT/N/CAN/663 

Nội dung: Liên lạc vô tuyến 

- TB: G/TBT/N/CAN/664 

Nội dung: Liên lạc vô tuyến. 

7. Nước: Ai Cập 

- TB: TBT/N/EGY/16/Add.5 

Nội dung: Thiết bị giải trí 

- TB: G/TBT/N/EGY/204/Add.3 

Nội dung: Giấy thấm, hỗ trợ điều 

trị són tiểu 

- TB: G/TBT/N/EGY/248/Add.1 

Nội dung: Trang thiết bị y tế 

- TB: G/TBT/N/EGY/293/Add.1 

Nội dung: Đóng gói và phân phối 

hàng hóa nói chung 

- TB: G/TBT/N/EGY/3/Add.49 

Nội dung: Các sản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất 

- TB: G/TBT/N/EGY/315 
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Nội dung: Chất dẻo 

- TB: G/TBT/N/EGY/69/Add.2 

Nội dung: Sản phẩm từ giấy. 

8. Nước: Hoa Kỳ 

- TB: G/TBT/N/USA/1498/Add.1 

Nội dung: Kiểm soát tai nạn và 

thiên tai. 

9. Nước: Braxin 

- TB: G/TBT/N/BRA/483/Add.1 

Nội dung: Đo nhiệt động lực học 

và nhiệt độ. 

10. Nước: Liên minh Châu Âu 

- TB: G/TBT/N/EU/872 

Nội dung: Mỹ phẩm, nhà vệ sinh 

- TB: G/TBT/N/EU/873 

Nội dung: Mỹ phẩm, nhà vệ sinh. 

11. Nước: Kenya 

- TB: G/TBT/N/KEN/1215 

Nội dung: Các sản phẩm của 

ngành dệt may 

- TB: G/TBT/N/KEN/1216 

Nội dung: Trái cây. Rau quả 

- TB: G/TBT/N/KEN/1217 

Nội dung: Hệ thống xét nghiệm 

chẩn đoán in vitro 

- TB: G/TBT/N/KEN/1218 

Nội dung: Trang thiết bị y tế. 

 (Tổng hợp) 

 

 

 

 

ĐƯA HOẠT ĐỘNG TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG CỦA VIỆT NAM HỘI 

NHẬP MẠNH MẼ  

Theo Phó Tổng cục trưởng phụ 

trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Hà Minh Hiệp, 

năm 2021 đánh dấu một năm hết 

sức thành công của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 

(TCĐLCL). Tổng cục đã hoàn 

thành các công việc mà Bộ Khoa 

học và Công nghệ giao phó.  

Đánh giá trên 4 mặt công tác: 

Thứ nhất là, chúng ta đã hoàn 

thành việc xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, đặc biệt cuối năm 

2021, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 

về nhãn hàng hóa. 

Thứ hai là, thực hiện tốt công tác 

kế hoạch tài chính. Cụ thể trong 

năm 2021, chúng ta kịp thời triển 

khai các chương trình quốc gia liên 

quan đến hoạt động TCĐLCL như: 

Chương trình 1322, Đề án 100, Kế 

hoạch 36, Đề án 996… 

Thứ ba là, hoạt động về hợp tác 

quốc tế, chúng ta đã giữ vai trò là 

đầu mối của 14 tổ chức quốc tế, 

đặc biệt là giữ vai trò là Chủ tịch 

của một số tổ chức và đã để lại 

nhiều ấn tượng và hình ảnh đẹp 

trong mắt bạn bè quốc tế. 

TCĐLCL VÀ  

DOANH NGHIỆP 
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Thứ tư là, tăng cường năng lực hệ 

thống, được sự ủng hộ và hỗ trợ 

của Bộ KH&CN, chúng ta đã tiếp 

tục đầu tư, tăng cường thiết bị liên 

quan đến hoạt động TCĐLCL. Đây 

là hoạt động hết sức quan trọng để 

Tổng cục có hạ tầng thiết bị và 

công nghệ phục vụ cho đất nước và 

người dân. 

Giữa khó khăn của đại dịch, việc 

áp dụng nền tảng khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo càng phát 

huy vai trò “bệ đỡ” giúp DN phục 

hồi, nâng cao năng suất chất lượng, 

hướng tới phát triển bền vững. Đầu 

tiên phải nói đến vai trò của tiêu 

chuẩn, chúng ta phải tiếp tục tổng 

hợp, nghiên cứu các tiêu chuẩn của 

quốc tế, làm sao để hỗ trợ được 

DN chịu tác động của Covid-19 

phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Cũng chính tác động của Covid-19 

đã khiến các tổ chức quốc tế phải 

đưa ra các tiêu chuẩn mới. 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần 

tăng cường hậu kiểm và đẩy mạnh 

công tác chuyển đổi số trong hoạt 

động tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng để người dân và DN có thể 

tạo ra môi trường làm việc, có điều 

kiện tốt hơn để tham gia các hoạt 

động về TCĐLCL. 

Ngoài ra, cũng cần xây dựng lộ 

trình giúp DN xây dựng bản đồ số, 

và áp dụng các giải pháp công 

nghệ số, các giải pháp KHCN… 

Đặc biệt, hiện nay chúng ta có bộ 

tiêu chuẩn đổi mới sáng tạo giúp 

DN thích ứng an toàn với đại dịch 

Covid-19. 

Hiện nay, hoạt động đo lường đã 

thực hiện tốt ở Thái Nguyên, và 

sắp tới là ở Huế và Vĩnh Phúc. Bên 

cạnh đó, hoạt động đo lường cũng 

nhận được sự ủng hộ từ phía các 

tập đoàn lớn, trong đó có Tập đoàn 

Điện lực. Với nền tảng như vậy, hy 

vọng trong năm 2022, chúng ta sẽ 

tiếp tục phát huy những thế mạnh 

của mình. 

Càng tiến gần hơn với kỷ nguyên 

số, tiêu chí đặt ra với mọi thành 

phần kinh tế càng trở nên khắt khe 

hơn. Chúng ta phải đưa hoạt động 

tiêu chuẩn trở thành hoạt động dẫn 

dắt. Chúng ta thực hiện chuyển đổi 

số nhưng phải xây dựng, hoàn 

thiện các tiêu chuẩn liên quan đến 

chuyển đổi số. Đây được đánh giá 

là một trong những việc trọng tâm, 

quan trọng của Tổng cục trong giai 

đoạn tới. Cùng với tiêu chuẩn, 

chúng ta phải có các giải pháp số 

theo các tiêu chuẩn đã được công 

bố. Giải pháp số là nhiệm vụ hết 

sức quan trọng, chúng ta cần 

nghiên cứu xây dựng các giải pháp 

liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn 
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đo lường chất lượng trên nền tảng 

số, hỗ trợ cho DN và người dân. Ở 

góc độ quản lý nhà nước, chúng ta 

phải tăng cường số hóa để phục vụ 

công tác quản lý nhà nước. 

Năm 2022 là năm đánh dấu hoạt 

động tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng đã được 60 năm. Trong suốt 

60 năm qua, chúng ta đã được 

Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành 

đánh giá, ghi nhận thành tích đóng 

góp. Đặc biệt, trong 30 năm đổi 

mới, Tổng cục TCĐLCL đã vinh 

dự nhận được giải thưởng của 

Đảng cho sự đóng góp cho 30 năm 

đổi mới - đó chính là nền tảng và là 

bước chuyển rất quan trọng để tiếp 

tục trong giai đoạn tới. 

Phó Tổng cục trưởng phụ trách 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Hà Minh Hiệp cho biết. 

Trong những năm sắp tới, cần đưa 

hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng của Việt Nam hội nhập với 

quốc tế mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, 

những đóng góp của hệ thống giải 

pháp và công cụ liên quan đến tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng phải 

phù hợp với Việt Nam nhưng phải 

nâng tầm với quốc tế. Đó chính là 

trách nhiệm và sứ mệnh của người 

làm công tác tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng. 

(vietq.vn) 

NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO 

LƯỜNG CHẤT LƯỢNG: 

QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI 

CÁC NHIỆM VỤ, GÓP PHẦN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI ĐẤT NƯỚC  

Với nỗ lực trong 60 năm qua, 

những người làm công tác tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng 

(TCĐLCL) có thể vui mừng và tự 

hào về sự phát triển của ngành với 

những đóng góp ý nghĩa trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 

nước, phát triển kinh tế xã hội, hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

Năm Nhâm Dần 2022 là năm vô 

cùng đặc biệt với những người làm 

công tác tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng (TCĐLCL), khi Tổng cục 

TCĐLCL kỷ niệm 60 năm thành 

lập. Là người nhiều năm gắn bó 

với ngành TCĐLCL, có nhiều 

đóng góp cho sự phát triển của 

ngành TCĐLCL, TS. Nguyễn 

Hoàng Linh – Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục TCĐLCL chia sẻ: 

“Nói đến 60 năm hình thành và 

phát triển ngành tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng, có lẽ không chỉ 

tôi mà tất cả các anh chị em làm 

trong ngành đều thấy bồi hồi xúc 

động, xen lẫn tự hào”. 

Theo ông Nguyễn Hoàng 

Linh, Tổng cục đã trải qua hành 
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trình 60 năm xây dựng và phát 

triển. Có được Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng ngày 

hôm nay với hệ thống ngành 

TCĐLCL tại các Bộ ngành, lĩnh 

vực và 63 tỉnh thành trên toàn 

quốc, không thể không nhắc tới sự 

đóng góp, công sức to lớn của thế 

hệ cha anh đi trước, trong đó, có 

các bậc hệ tiền bối, nguyên lãnh 

đạo, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động Tổng cục đã dày 

công xây dựng, cống hiến, đóng 

góp, tham gia xây dựng ngành tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng.  

 
TS. Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục TCĐLCL 

Nhiều năm đồng hành cùng sự 

phát triển của ngành, Phó Tổng cục 

trưởng Nguyễn Hoàng Linh vô 

cùng tự hào khi được đóng góp 

một phần công sức nhỏ bé trong 

hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng của Việt Nam, tự hào là một 

trong 10.000 người trong ngành 

TCĐLCL, là một trong hơn 1800 

cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động của Tổng cục 

TCĐLCL hiện nay tham gia đóng 

góp xây dựng thể chế, tổ chức 

quản lý, xây dựng hạ tầng pháp lý, 

hạ tầng tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng phục vụ cho phát triển kinh 

tế xã hội đất nước. 

Ông Linh cho biết, đến nay Tổng 

cục TCĐLCL là đầu mối của hơn 

14 tổ chức quốc tế lớn trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn hóa, chất lượng, đo 

lường trên thế giới như: Tổ chức 

tiêu chuẩn quốc tế (ISO), Ủy ban 

kỹ thuật điện IEC, Ủy ban Tư vấn 

Tiêu chuẩn chất lượng của ASEAN 

(ACCSQ), của khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương (APEC SCSC), 

Tổ chức Đo lường pháp quyền 

quốc tế (OIML), Tổ chức Năng 

suất châu Á (APO)... 

Tổng cục đã có nhiều hoạt động 

tích cực, đóng góp công sức cho sự 

phát triển các tổ chức quốc tế và 

ngày càng nâng cao vị thế của Việt 

Nam trong lĩnh vực TCĐLCL. 

Tổng cục TCĐLCL cũng vinh dự 

được Đảng, Nhà nước trao tặng 

nhiều phần thưởng cao quý như 

Huân chương Độc lập hạng nhất, 

Huân chương Lao động hạng nhất, 

Thư của đồng chí Nguyễn Phú 

Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam gửi tặng các tập thể cá 

nhân được tôn vinh tại Chương 
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trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu 

ấn 30 năm đổi mới” năm 2017 và 

nhiều giải thưởng vinh dự khác. 

Đây là nguồn động viên to lớn, thể 

hiện sự quan tâm và chỉ đạo sát sao 

của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ với ngành TCĐLCL. 

Với lịch sử hết sức tự hào, trong 

thời gian tới, ngành TCĐLCL sẽ 

tiếp tục phấn đấu tổ chức triển khai 

tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 

nước giao phó, bám sát các Nghị 

quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính 

phủ, Chương trình hành động của 

Chính phủ, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, quyết liệt tổ chức triển khai 

thành công Phương hướng nhiệm 

vụ hoạt động TCĐLCL giai đoạn 

2021-2025 góp phần thực hiện 

thành công Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 

2030 và Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của 

đất nước. 

(most.gov.vn) 

 

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN 

TRONG SẢN XUẤT, KINH 

DOANH, TẠO TIỀN ĐỀ PHÁT 

TRIỂN DN  

Đại dịch khiến các chuỗi cung 

ứng đứt gãy, DN gánh chịu những 

tổn thất nặng nề. Việc áp dụng tiêu 

chuẩn trong sản xuất, kinh doanh 

trở thành “bệ đỡ” quan trọng giúp 

DN sớm lấy lại cân bằng và tạo 

tiền đề phát triển. 

Chính vì vậy, thời gian qua, bên 

cạnh yêu cầu về chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, chứng minh được 

lịch sử và khả năng truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm đã trở thành 

yêu cầu bắt buộc ở các nước trên 

thế giới và tại Việt Nam. Nhận 

thức được vấn đề này, những năm 

qua, Tổng cục TCĐLCL đã tham 

mưu Bộ Khoa học và Công nghệ 

trình Chính phủ ban hành Quyết 

định 100/QĐ-TTg về Đề án thúc 

đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục 

TCĐLCL cho biết, hoạt động truy 

xuất nguồn gốc những năm gần 

đây được sự quan tâm rất lớn của 

cộng đồng DN Việt Nam và ngày 

càng có xu hướng trở thành yêu 

cầu bắt buộc đối với các sản phẩm, 

hàng hóa xuất khẩu vào các nước. 

Đó cũng chính là nhu cầu cấp 

bách mà DN Việt Nam cần hành 

động để chứng minh sản phẩm của 

chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài 

có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe về 

truy xuất nguồn gốc mà các nước 

nhập khẩu đặt ra. Chính vì vậy, 

những năm qua, Tổng cục 

TCĐLCL đã tham mưu Bộ Khoa 



Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 

 

học và Công nghệ trình Chính phủ 

ban hành Quyết định 100/QĐ-TTg 

về Đề án thúc đẩy hoạt động truy 

xuất nguồn gốc. 

Theo ông Linh, một trong những 

điểm chính của Đề án là phải tạo 

được hạ tầng về mã số mã vạch, 

truy xuất nguồn gốc, cách thức truy 

xuất nguồn gốc mang cấp quốc gia, 

giúp sản phẩm hàng hóa Việt Nam 

đạt được sự thống nhất theo các 

tiêu chuẩn của quốc gia, đạt chuẩn 

mực quốc tế, từ đó dễ dàng được 

thừa nhận ở trong nước cũng như 

chấp nhận trên thế giới. 

Hiện nay, đang có khoảng 23 tiêu 

chuẩn liên quan đến truy xuất 

nguồn gốc, Tổng cục đang tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan liên quan xây 

dựng khoảng 30 tiêu chuẩn quốc 

gia liên quan đến truy xuất nguồn 

gốc để phục vụ cho sản phẩm hàng 

hóa Việt Nam. Truy xuất nguồn 

gốc không chỉ một mình Tổng cục 

hay ngành TCĐLCL làm được, mà 

cần sự vào cuộc của các địa 

phương và cộng đồng DN. Tổng 

cục cũng rất chú trọng hỗ trợ các 

tỉnh, thành phố triển khai Đề án 

100, cho đến nay đã nhận được sự 

hưởng ứng tích cực từ các đơn vị. 

(tcvn.gov.vn) 

 

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, 

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 

TCVN, QCVN THEO ĐỊNH 

HƯỚNG MỚI  

Để đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội của Đảng, Nhà nước 

trong thời gian tới, để lĩnh vực 

TCĐLCL ngày càng đóng góp to 

lớn hơn vào sự phát triển của 

KH&CN nói riêng, sự nghiệp phát 

triển kinh tế – xã hội cả nước nói 

chung, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng tập trung chính vào 

các định hướng lớn. 

Theo đó, một là đánh giá, rà soát, 

hoàn thiện thể chế, hành lang pháp 

lý về chất lượng sản phẩm hàng 

hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật. Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và các 

văn bản có liên quan phù hợp các 

cam kết tại Hiệp định CPTPP, các 

Hiệp định Thương mại tự do thế hệ 

mới, tận dụng cơ hội của cuộc cách 

mạng 4.0, quá trình chuyển đổi số, 

thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ sản 

phẩm, hàng hóa Việt Nam có chất 

lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia 

và vượt qua các hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại. Đây được xem 

là nhiệm vụ thường xuyên quan 

trọng và truyền thống của Tổng 
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cục TCĐLCL. 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia theo định hướng 

mới (trong đó đặc biệt chú ý đến 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

phục vụ ứng dụng, phát triển các 

công nghệ cao, phục vụ phát triển 

năng lượng quốc gia, tiêu chuẩn về 

môi trường, năng lượng tái tạo…) 

theo hướng đồng bộ, có trình độ 

ngang bằng, hài hoà với các tiêu 

chuẩn quốc tế và khu vực đảm bảo 

phục vụ quản lý, trang bị kịp thời 

cho DN, phục vụ sản xuất, kinh 

doanh, thương mại, bảo vệ lợi ích 

quốc gia và quyền lợi chính đáng 

của người tiêu dùng, đặc biệt là tập 

trung xây dựng đề án chiến lược 

tiêu chuẩn hóa quốc gia. 

 
Ba là, xây dựng và triển khai đề 

án chuyển đổi số trong hoạt động 

TCĐLCL theo hướng tinh gọn, 

nâng cao năng suất, kế thừa các hệ 

thống điện tử công nghệ thông tin 

đã được đầu tư. 

Theo Thứ trưởng, cần nhận diện 

vấn đề để đề ra kế hoạch dài hạn, 

trên nền tảng như hiện nay đặt ra 

bối cảnh hạ tầng TĐC quốc gia, 

đảm bảo đồng bộ, thông suốt, linh 

hoạt. Nghĩa là tất cả thành phần 

cần tham gia quản lý nhà nước và 

dịch vụ toàn quốc, được lưu thông, 

chia sẻ. “Trong một vài năm nữa, 

nếu tất cả hệ thống đều liên thông 

chúng ta sẽ có Big data cho hệ 

thống vừa quản lý nhà nước vừa hỗ 

trợ vấn đề cung cấp dịch vụ. Đây là 

đề án đặc biệt quan trọng, chính vì 

vậy cần được quan tâm và lưu ý về 

hình thức và tầm vóc”. 

Bốn là, tập trung, ưu tiên nguồn 

lực nhà nước, nguồn lực xã hội để 

đầu tư phát triển hạ tầng chất 

lượng quốc gia. Đặc biệt cần chú 

trọng tổ chức xây dựng hệ thống 

các phòng kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm về đo lường, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa đủ năng 

lực phục vụ nhu cầu phát triển các 

sản phẩm hàng hóa chủ lực, kiểm 

soát chất lượng sản phẩm hàng hóa 

nhập khẩu, thúc đẩy việc thừa nhận 

lẫn nhau và đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu quản lý nhà nước. 

Tăng cường hợp tác quốc tế về 

TCĐLCL để tận dụng cơ hội hội 

nhập quốc tế thông qua sự tham 

gia, hợp tác với các tổ chức 
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TCĐLCL quốc tế, khu vực và 

nước ngoài. 

Năm là, tập trung triển khai có 

hiệu quả các Chương trình, Đề án 

quốc gia (Chương trình 1322 về 

nâng cao năng suất chất lượng; Đề 

án 100 về truy xuất nguồn gốc; Đề 

án 996 về đảm bảo đo lường tại 

DN; Quyết định số 36/QĐ-TTg về 

kế hoạch tổng thể nâng cao năng 

suất chất lượng dựa trên nền tảng 

khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo) theo cách tiếp cận mới, linh 

hoạt hơn. 

Tất cả các Chương trình, Đề án 

đều phải lấy DN làm trung tâm, 

thúc đẩy mạnh mẽ năng suất, chất 

lượng, nguồn gốc sản phẩm hàng 

hóa Việt Nam, đảm bảo có tính 

cạnh tranh dựa trên nền tảng áp 

dụng khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo. 

Sáu là, Tổng cục TCĐLCL cần 

tăng cường kỷ cương và minh bạch 

trong các nhiệm vụ chính trị được 

giao. Các tổ chức Đảng, cơ quan 

cần lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ 

địa phương, từ DN, từ đó có tham 

mưu, điều chỉnh trong quản lý và 

xây dựng chính sách.  

(tcvn.gov.vn) 

 

THÚC ĐẨY HỆ THỐNG TIÊU 

CHUẨN HỖ TRỢ DN VƯỢT 

ĐẠI DỊCH, TẠO TIỀN ĐỀ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Trong năm qua, Việt Nam phải 

đối phó với đại dịch Covid-19, với 

mong muốn hỗ trợ cộng đồng DN 

vượt qua đại dịch, phục hồi tốt 

hơn, Tổng cục TCĐLCL đã phối 

hợp và làm việc với các tổ chức 

quốc tế đề nghị hỗ trợ cung cấp 

tiêu chuẩn miễn phí cho Việt Nam 

liên quan tới công tác phòng chống 

Covid-19.  

Theo ông Hà Minh Hiệp, Phó 

Tổng cục trưởng phụ trách Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, một loạt các tiêu chuẩn mới 

nhất liên quan đến trang thiết bị y 

tế phục vụ phòng chống đại dịch 

đã được tập hợp cung cấp miễn phí 

cho cộng đồng DN Việt Nam như: 

tiêu chuẩn về khẩu trang, bảo hộ y 

tế, tiêu chuẩn về các máy móc, 

thiết bị phục vụ cho quá trình chữa 

trị cho bệnh nhân Covid-19… 

Tổng cục đã xây dựng trang 

thông tin điện tử, cung cấp Tiêu 

chuẩn miễn phí cho tất cả DN và 

các bên quan tâm, để mọi người có 

thể nhanh chóng tiếp cận những 

yêu cầu mới nhất, tiêu chuẩn mới 

nhất của thế giới, cũng như cung 

cấp miễn phí toàn bộ tiêu chuẩn 

Việt Nam liên quan tới lĩnh vực 

phòng chống Covid-19. 
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Trong năm 2021, với sự phối hợp 

của các bộ, ngành, hiệp hội, DN và 

các bên liên quan, Việt Nam đã 

công bố thêm hơn 400 tiêu chuẩn 

quốc gia, đồng thời, cơ quan quản 

lý nhà nước ban hành gần 70 quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương. 

Đáng chú ý, các quy chuẩn địa 

phương được UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

chú trọng hơn nhằm phục vụ cho 

nhu cầu quản lý. Số lượng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn xây dựng trong 

năm 2021 đã đóng góp vào tổng số 

hạ tầng về tiêu chuẩn của Việt 

Nam lên tới hơn 13.000 tiêu chuẩn 

quốc gia, hơn 800 quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương. 

Năm 2021, Tổng cục TCĐLCL 

đã nỗ lực xây dựng Cổng truy xuất 

nguồn gốc quốc gia, mục tiêu đến 

cuối năm 2022 này, chúng ta sẽ 

hoàn thành Cổng truy xuất nguồn 

gốc quốc gia. Đây là cổng thông 

tin chứa đựng yêu cầu chuẩn mực 

theo chuẩn quốc tế, giúp cho hàng 

hóa Việt Nam có thể kết nối với 

Cổng quốc gia được quốc tế thừa 

nhận. Để làm được điều đó, chúng 

ta cần thúc đẩy tiêu chuẩn Việt 

Nam được thừa nhận, chấp nhận 

theo chuẩn quốc tế. 

Hiện nay, đang có khoảng 23 tiêu 

chuẩn liên quan đến truy xuất 

nguồn gốc, Tổng cục đang tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan liên quan xây 

dựng khoảng 30 tiêu chuẩn quốc 

gia liên quan đến truy xuất nguồn 

gốc để phục vụ cho sản phẩm hàng 

hóa Việt Nam. Truy xuất nguồn 

gốc không chỉ một mình Tổng cục 

hay ngành TCĐLCL làm được, mà 

cần sự vào cuộc của các địa 

phương và cộng đồng DN. Tổng 

cục cũng rất chú trọng hỗ trợ các 

tỉnh, thành phố triển khai Đề án 

100, cho đến nay đã nhận được sự 

hưởng ứng tích cực từ các đơn vị. 

Trong năm qua, việc giãn cách xã 

hội do dịch Covid-19 khiến hoạt 

động thanh, kiểm tra có sự điều 

chỉnh hết sức linh hoạt để vừa 

không cản trở sản xuất kinh doanh 

của DN, nhưng vẫn phải kiểm soát 

được chất lượng sản phẩm hàng 

hóa. Thực hiện chủ trương này, 

Tổng cục chuyển đổi hoạt động 

thanh kiểm tra như các năm trước 

thành tăng cường khảo sát chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, trong 

đó có cả khảo sát thực tế, đặc biệt 

đẩy mạnh khảo sát kinh doanh qua 

mạng, phát hiện các điểm không 

đáp ứng yêu cầu về chất lượng, từ 

đó thông tin cho hệ thống Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 



Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 19 

 

địa phương xem xét tổ chức thanh 

tra, kiểm tra đột xuất. 

Qua đó, phát hiện ra các sản 

phẩm hàng hóa không phù hợp, 

không đảm bảo an toàn, không đạt 

về chất lượng để kiến nghị các cấp 

chính quyền xử lý. Bên cạnh đó, 

Tổng cục cũng thúc đẩy việc rà 

soát các văn bản quy phạm pháp 

luật, sửa đổi các quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng để điều 

chỉnh phù hợp hơn với thực tế. 

Tổng cục đã chung tay với Thanh 

tra Bộ KH&CN và một số đơn vị 

của Bộ xây dựng Dự thảo xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khoa học công nghệ, trong đó có 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng sửa đổi Nghị định 119 về xử 

lý vi phạm hành chính. Rất vui 

mừng Nghị định này đã được 

Chính phủ ban hành với số hiệu 

Nghị định số 126/2021/NĐ-CP vào 

đúng những ngày cuối năm 2021. 

Tổng cục TCĐLCL cũng vinh dự 

được Đảng, Nhà nước trao tặng 

nhiều phần thưởng cao quý như 

Huân chương Độc lập hạng nhất, 

Huân chương Lao động hạng nhất, 

Thư của đồng chí Nguyễn Phú 

Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam gửi tặng các tập thể cá 

nhân được tôn vinh tại Chương 

trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu 

ấn 30 năm đổi mới” năm 2017 và 

nhiều giải thưởng vinh dự khác. 

Đây là nguồn động viên to lớn, thể 

hiện sự quan tâm và chỉ đạo sát sao 

của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ với ngành TCĐLCL. 

Với lịch sử hết sức tự hào, trong 

thời gian tới, ngành TCĐLCL sẽ 

tiếp tục phấn đấu tổ chức triển khai 

tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 

nước giao phó, bám sát các Nghị 

quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính 

phủ, Chương trình hành động của 

Chính phủ, Bộ Khoa học & Công 

nghệ, quyết liệt tổ chức triển khai 

thành công Phương hướng nhiệm 

vụ hoạt động TCĐLCL giai đoạn 

2021-2025 góp phần thực hiện 

thành công Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 

2030 và Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của 

đất nước. 

(vietq.vn) 

 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: ĐỂ 

VIỆT NAM TRỞ THÀNH 

ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ HẤP DẪN 

TẠI ĐÔNG NAM Á  

Năm 2021, bất chấp diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh, nguồn tài 

chính đầu tư cho khởi nghiệp đổi 
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mới sáng tạo tại Việt Nam tăng cao 

chưa từng thấy. Hơn 1,3 tỷ USD đã 

được ghi nhận đầu tư cho các DN 

khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, 

cao nhất từ trước tới nay. 

Góp phần thúc đẩy các hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 

Việt Nam, phải kể đến những nỗ 

lực của Chính phủ, các bộ, ngành 

liên quan, các cơ quan truyền 

thông, đặc biệt là Trung tâm đổi 

mới sáng tạo quốc gia (NIC) trực 

thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nơi 

đây quy tụ các DN, tập đoàn công 

nghệ lớn trong và ngoài nước, 

cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tối 

ưu cho việc nghiên cứu và phát 

triển các ý tưởng công nghệ và 

khởi nghiệp. Trung tâm cũng hỗ 

trợ kết nối và xúc tiến đầu tư, đẩy 

nhanh quá trình thương mại hóa 

các sản phẩm công nghệ. 

Trao đổi với phóng viên, bà 

Nguyễn Thị Ngọc Dung, đại diện 

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc 

gia cho biết, các DN của Việt Nam 

hiện tại đang có ý thức về việc cần 

thiết phải đổi mới, đặc biệt sau 

khoảng thời gian ứng phó với đại 

dịch COVID-19. Nhưng nhìn 

chung, họ đang bối rối trước việc 

phải thích ứng, thay đổi và gặp khó 

khăn trong việc đổi mới từ nguồn 

vốn, nhân lực cho đến tầm nhìn. 

Hiện nay Trung tâm đổi mới sáng 

tạo quốc gia đã quy tụ được hơn 

1.000 chuyên gia người Việt đang 

làm việc tại các trường đại học, 

viện nghiên cứu nổi tiếng trên toàn 

cầu để họ góp phần chia sẻ kiến 

thức và kinh nghiệm với cộng 

đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng 

tạo trong nước. Bên cạnh đó, 

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc 

gia kết nối gần 100 quỹ đầu tư mạo 

hiểm lớn trên thế giới với các 

startup trong hệ sinh thái đổi mới 

sáng tạo của Việt Nam, bên cạnh 

việc tiếp nhận đầu tư, Trung tâm 

đổi mới sáng tạo quốc gia còn xây 

dựng kế hoạch tiếp quản các kiến 

thức và kinh nghiệm để đề xuất các 

chính sách hỗ trợ cho hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo phát triển. Tại Hà 

Nội, Trung tâm đổi mới sáng tạo 

quốc gia có một trung tâm hỗ trợ 

trực tiếp các startup. Tại đó, các 

startup được hưởng các chính sách 

ưu đãi đặc biệt khi ươm tạo các 

công nghệ ưu tiên; được hỗ trợ đào 

tạo nhân lực và hỗ trợ các chương 

trình truyền thông. 

Bà Dung cũng nêu một ví dụ cụ 

thể về Genetica, công ty giải mã 

gen ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

và công nghệ sinh học phân tử vào 

con chip bản quyền chuyên sâu 

giải mã gen dành cho người châu 
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Á. Tháng 10/2021, Genetica đã 

thông báo sẽ phát triển phòng lab 

về giải mã gen lớn nhất Đông Nam 

Á đặt tại Trung tâm đổi mới sáng 

tạo quốc gia, với công suất thiết kế 

lên đến 500.000 bộ gen/năm. Là 

người kết nối, giới thiệu và vận 

động Genetica về đặt bản doanh tại 

Việt Nam, bà Dung nhận định rằng 

Genetica có đội ngũ sáng lập là 

những người được đào tạo bài bản 

cao cấp tại các trường đại học hàng 

đầu của Mỹ. Họ về Việt Nam để 

"đốt năng lượng” đã được tích lũy 

trong hơn 10 năm sống và làm việc 

tại các tập đoàn công nghệ lớn tại 

Mỹ, nơi có nguồn lực khủng về đổi 

mới sáng tạo. 

Phát huy nguồn lực Việt 

Trong những năm gần đây, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện 

nhiều hoạt động kết nối mạng lưới 

tri thức trên toàn cầu, kết nối các 

nguồn lực trong nước, quốc tế, 

nhằm tạo xung lực thúc đẩy tất cả 

các chủ thể, đặc biệt là khối DN 

đổi mới sáng tạo.  

Ông Cao Anh Tuấn, Giám đốc 

điều hành Genetica chia sẻ: "Ban 

đầu, kế hoạch của chúng tôi là đặt 

bản doanh tại Singapore. Nhưng kế 

hoạch đã thay đổi khi tôi lần đầu 

tiên gặp Bộ trưởng Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Mỹ. 

Tôi vẫn rất ấn tượng khi Bộ trưởng 

khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ 

tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà 

khoa học từ Mỹ về Việt Nam phát 

triển". 

Sau cuộc gặp giữa Bộ Trưởng và 

100 nhà khoa học người Việt trên 

khắp thế giới, ông Cao Anh Tuấn 

đã thay đổi suy nghĩ và quyết định 

đặt trụ sở chính của Genetica vùng 

Đông Á tại Việt Nam. 

Trung tâm giải mã gen của 

Genetica, đặt tại Trung tâm đổi 

mới sáng tạo quốc gia, được thiết 

kế theo tiêu chuẩn đồng bộ với 

phòng thí nghiệm tại trụ sở Mỹ, 

tuân thủ theo CAP và CLIA - bộ 

tiêu chuẩn khắt khe nhất dành cho 

phòng xét nghiệm gen trên thế 

giới. Vậy nên, Việt Nam sẽ là một 

trong số ít quốc gia Đông Nam Á 

có phòng xét nghiệm gen đạt chuẩn 

CAP, CLIA trong khu vực. 

Trung tâm giải mã gen cũng sẽ là 

nơi phục vụ cho các nghiên cứu về 

gen di truyền của Genetica với 

nhiều bệnh viện hàng đầu trên thế 

giới và trong nước như Đại học Y 

Harvard, Bệnh viện Trung ương 

Huế, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh 

viện Tâm Đức, Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội… nhằm mang đến nhiều 

khám phá mới về các bệnh di 

truyền và góp phần xây dựng phác 



Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 22 

 

đồ điều trị bằng liệu pháp gen, phát 

triển thuốc chữa bệnh dựa trên hệ 

gen người châu Á và Việt Nam... 

Việc mã gen kết hợp với trí tuệ 

nhân tạo được thực hiện tại Trung 

tâm giải mã gen Việt Nam sẽ có ý 

nghĩa quan trọng với nền y học - 

khoa học của nước nhà; giúp các 

nhà khoa học trong nước tiếp cận 

nhanh nhất với những kết quả 

nghiên cứu về gen di truyền. 

Chia sẻ về chi phí cho dịch vụ 

này, ông Tuấn cho biết hiện nay, 

các gói giải mã gen tại Genetica đã 

giảm còn 1/2 đến 1/3 so với gói xét 

nghiệm chất lượng tương tự tại 

Hàn Quốc hay Singapore. 

Với lợi thế là một công ty toàn 

cầu, khi tham gia các chương trình 

tài trợ dành cho người dùng Việt 

Nam từ các quỹ phát triển toàn 

cầu, khách hàng sẽ chỉ còn phải chi 

trả từ 10 đến 25 đô la Mỹ cho các 

xét nghiệm gen, ông Cao Anh 

Tuấn cho hay. 

Quan trọng hơn, kết quả giải mã 

gen của Genetica được chấp nhận 

trên toàn thế giới, giúp người dùng 

chỉ cần giải mã một lần mà ứng 

dụng được cả đời, và có thể sử 

dụng cho mục đích khám chữa 

bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện 

lớn ở trong nước và nước ngoài. 

Ông Cao Anh Tuấn hy vọng rằng 

hàng triệu người Việt Nam sẽ được 

tiếp cận giải mã gen dành cho trẻ 

em và người trưởng thành, mở ra 

xu hướng mới trong việc chăm sóc 

sức khỏe, giúp "cá nhân hóa” lựa 

chọn về dinh dưỡng, tập luyện, 

thay đổi lối sống, đánh giá nguy cơ 

và điều trị các bệnh di truyền. 

Cần chính sách cởi mở hơn 

Năm 2021, Việt Nam xếp thứ 44 

về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 

cầu. Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt 

Nam xếp hạng 59/100 quốc gia. Hệ 

sinh thái Thành phố Hồ Chí Minh 

tăng 46 bậc, xếp vị trí 179; Hà Nội 

tăng 5 bậc lên vị trí 191. Việt Nam 

được các tổ chức quốc tế đánh giá 

xếp thứ 3 trong nhóm 3 hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo năng 

động nhất khu vực Đông Nam Á, 

chỉ sau Indonesia và Singapore. 

Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

nhằm tạo ra những sản phẩm công 

nghệ mới đột biến, mô hình kinh 

doanh mới, tạo ảnh hưởng đến xã 

hội. "Vì vậy, tư duy làm chính sách 

cần phải cởi mở hơn, chủ động 

chấp nhận những mô hình kinh 

doanh mới, công nghệ mới”, bà 

Nguyễn Thị Ngọc Dung chia sẻ. 

Mặc dù đã đạt được những kết 

quả đáng khích lệ, nhưng đổi mới 

sáng tạo của nước ta còn nhiều vấn 

đề cần hoàn thiện. Sự hợp sức từ 
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các bên liên quan sẽ tiếp tục tạo cơ 

hội cho cộng đồng DN Việt Nam 

kết nối, nắm bắt và gia tăng nguồn 

sức mạnh tài chính, tri thức và 

nhân lực, tạo ra những sản phẩm, 

dịch vụ, những nền tảng phát triển 

có ích cho cộng đồng. 

(Theo TTXVN) 

 

 

 

ISO/IEC 27004 - CÁCH THỨC 

ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ 

CỦA AN NINH THÔNG TIN  

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27004 giải 

thích cách xây dựng và vận hành 

các quá trình đo lường, cách đánh 

giá và báo cáo kết quả của một tập 

các chỉ số bảo mật thông tin. 

Bảo vệ hồ sơ cá nhân và thông tin 

nhạy cảm về mặt thương mại là rất 

quan trọng. Nhưng làm thế nào có 

thể nói rằng ISO/IEC 27001 hệ 

thống quản lý an ninh thông tin 

(ISMS) là tạo sự khác biệt? Tiêu 

chuẩn quốc tế ISO/IEC mới có thể 

hỗ trợ điều này. 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27004, 

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo 

mật - Quản lý an ninh thông tin - 

Theo dõi, đo lường, phân tích và 

đánh giá, cung cấp hướng dẫn về 

cách đánh giá hiệu năng của 

ISO/IEC 27001. Tiêu chuẩn giải 

thích cách xây dựng và vận hành 

các quá trình đo lường và cách 

đánh giá và báo cáo kết quả của 

một tập các chỉ số bảo mật thông 

tin. 

Giáo sư Edward Humphreys, 

Trưởng nhóm công tác xây dựng 

tiêu chuẩn (ISO/IEC JTC 1/SC 27), 

nói: "Các cuộc tấn công bằng máy 

tính là một trong những rủi ro lớn 

nhất mà tổ chức có thể gặp phải. 

Đó là lý do tại sao phiên bản cải 

tiến của ISO/IEC 27004 đã cung 

cấp sự hỗ trợ thiết thực và thiết 

thực cho nhiều tổ chức đang triển 

khai ISO/IEC 27001 để bảo vệ bản 

thân khỏi những cuộc tấn công an 

ninh ngày càng tăng mà DN đang 

phải đối mặt ngày nay.” 

 
Các chỉ số bảo mật có thể cung 

cấp những hiểu biết sâu sắc về hiệu 

quả của một ISMS và như vậy, đã 

bước vào giai đoạn trung tâm. Cho 

dù bạn là một kỹ sư hoặc chuyên 

gia tư vấn chịu trách nhiệm về an 

ninh và báo cáo với ban quản lý 

hoặc một nhà điều hành cần thông 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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tin tốt hơn cho việc ra quyết định, 

các chỉ số bảo mật đã trở thành 

một phương tiện quan trọng để 

truyền đạt trạng thái tư thế nguy 

hiểm trên mạng của tổ chức. 

ISO/IEC 27004 cho thấy làm thế 

nào để xây dựng một chương trình 

đo lường an ninh thông tin, cách 

lựa chọn đo lường và cách vận 

hành các quy trình đo lường cần 

thiết. Nó bao gồm các ví dụ rộng 

về các loại biện pháp khác nhau và 

hiệu quả của các biện pháp này có 

thể được đánh giá như thế nào. 

Một trong số rất nhiều lợi ích cho 

các tổ chức sử dụng ISO/IEC 

27004 là: Tăng trách nhiệm giải 

trình; Cải thiện hiệu suất bảo mật 

thông tin và các quy trình 

ISMS; Bằng chứng về việc đáp 

ứng các yêu cầu của ISO/IEC 

27001, cũng như các luật, quy tắc 

và quy định hiện hành. 

(vietq.vn) 

 

XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC 

VỮNG MẠNH VỚI TIÊU 

CHUẨN ISO 21001  

Hỗ trợ các nhà giáo dục cung 

cấp dịch vụ tốt hơn chính là mục 

tiêu của tiêu chuẩn hệ thống quản 

lý dành cho ngành giáo dục. 

ISO 21001, Tổ chức giáo dục - 

Hệ thống quản lý dành cho tổ chức 

giáo dục - Các yêu cầu và hướng 

dẫn sử dụng, nhằm đáp ứng thách 

thức này bằng cách xác định yêu 

cầu của một hệ thống quản lý, qua 

đó giúp các nhà cung cấp dịch vụ 

giáo dục đáp ứng tốt hơn nhu cầu, 

mong đợi của người học và những 

người hưởng lợi khác, đồng thời 

chứng minh độ tin cậy và tác động 

lớn hơn. 

Tiêu chuẩn quốc tế này do Ban 

dự án ISO/PC 288 xây dựng, tập 

trung vào sự tương tác cụ thể giữa 

cơ sở giáo dục, người học và các 

khách hàng khác. 

Các tổ chức giáo dục sẽ được 

hưởng lợi thông qua việc cung cấp 

kinh nghiệm học tập có hiệu quả, 

phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn 

của tổ chức. Học viên sẽ hưởng lợi 

nhiều hơn nữa bởi vì dịch vụ giáo 

dục mà họ nhận được có thể được 

cá nhân hóa và phù hợp hơn với 

nhu cầu của họ, cuối cùng có được 

những kết quả học tập tốt hơn. 

Bằng cách cung cấp bộ thực hành 

toàn diện có thể áp dụng cho các 

nhà cung cấp dịch vụ học tập trên 

toàn ngành, ISO 21001 sẽ giúp xây 

dựng nền giáo dục vững mạnh hơn 

và mang lại phản ứng dây chuyền 

tích cực về kích thích đổi mới nền 

kinh tế. 

 (most.gov.vn) 
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GIẢM THIỂU Ô NHIỄM VÀ 

PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

VỚI LOẠT TIÊU CHUẨN 

LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ HẬU 

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhận 

ra rằng nếu đa dạng sinh học bị 

ảnh hưởng, lợi nhuận của họ cũng 

vậy. Do đó, họ quan tâm đến việc 

đo lường và giải quyết vấn đề này. 

Vào đầu năm 2020, ISO đã thành 

lập ISO/TC 331, Đa dạng sinh học, 

để hỗ trợ sự đa dạng của sự sống 

trên Trái đất với các tiêu chuẩn 

chuyên dụng. 

“Với mong muốn lật ngược tình 

thế để tạo ra mối quan hệ lành 

mạnh hơn giữa các nền kinh tế và 

hệ sinh thái của chúng ta, một mối 

quan hệ khuyến khích bảo tồn đa 

dạng sinh học đồng thời tạo ra các 

cơ hội phát triển bền vững“, bà 

Caroline Lhuillery, Giám đốc Ủy 

ban ISO/TC 331 nhấn mạnh. 

Mục đích của tiêu chuẩn là phát 

triển các yêu cầu, nguyên tắc, 

khuôn khổ, hướng dẫn và công cụ 

hỗ trợ theo cách tiếp cận tổng thể, 

thống nhất và toàn cầu. 

Các tiêu chuẩn ISO về đa dạng 

sinh học sẽ khuyến khích các tổ 

chức, bao gồm chính phủ và DN, 

đưa vấn đề về đa dạng sinh học 

vào các chiến lược, quá trình ra 

quyết định và hành động của 

họ. Hiện đã có các tiêu chuẩn và 

quy trình quốc gia để đánh giá và 

quản lý đa dạng sinh học, nhưng 

bằng chứng cho thấy các tiêu 

chuẩn, quy trình này còn rời rạc và 

khác nhau. Ngay cả khi luật pháp 

và các công cụ hỗ trợ đã tồn tại, 

vẫn có thể có sự khác biệt đáng kể 

giữa khu vực và quốc gia trong 

cách tiếp cận.  

Việc chuyển đổi sang nền kinh tế 

không có carbon sẽ ảnh hưởng đến 

mọi khía cạnh cách chúng ta sản 

xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ, di 

chuyển và tiêu dùng. Nó cũng sẽ 

ảnh hưởng đến cách làm việc. Một 

báo cáo từ Ủy ban EU cho biết, 

việc chuyển đổi sang nền kinh tế 

không có carbon sẽ tạo ra hơn một 

triệu việc làm vào năm 2030.  

ISO đang làm việc để hỗ trợ 

những điều này bằng cách đẩy 

nhanh phong trào hướng tới một xã 

hội khử cacbon. Tuyên bố London 

thể hiện cam kết lịch sử của ISO 

trong việc chống lại biến đổi khí 

hậu thông qua các tiêu chuẩn. Vai 

trò quan trọng này đối với các tiêu 

chuẩn đã được nhà lãnh đạo của 

G20 cũng như tại COP26 nhấn 

mạnh hơn nữa và ISO luôn sẵn 

sàng biến cam kết của mình thành 

hành động. 

Chúng ta muốn không khí để thở, 
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nước để uống và thức ăn để ăn 

không có độc tố. Chúng ta muốn 

để lại cho con cái chúng ta một thế 

giới ít nhất là tốt đẹp như thế giới 

mà cha mẹ và ông bà chúng ta đã 

để lại cho chúng ta. Một thế giới 

bền vững về môi trường là cần 

thiết để đáp ứng tất cả mục tiêu 

này. Các mục tiêu chỉ có thể đạt 

được bằng cách phát triển tiêu 

chuẩn và tận dụng chúng trên quy 

mô toàn cầu.   

(vietq.vn) 

 

 

 

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ NƯỚC NGOÀI 

HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 

PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI BỘ 

CÔNG THƯƠNG  

Sàn giao dịch thương mại điện tử 

(TMĐT) nước ngoài có hoạt động 

tại Việt Nam phải đăng ký với Bộ 

Công Thương là quy định mới tại 

Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 

25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 

của Chính phủ về TMĐT (Nghị 

định số 85). 

Nghị định số 85 bổ sung điều 

chỉnh đối với các thương nhân, tổ 

chức nước ngoài có hoạt động 

TMĐT tại Việt Nam. Theo đó, 

thương nhân, tổ chức nước ngoài 

có website cung cấp dịch vụ 

TMĐT tại Việt Nam là thương 

nhân, tổ chức có một trong các 

hình thức hoạt động sau: có tên 

miền Việt Nam hoặc có ngôn ngữ 

hiển thị là tiếng Việt; hoặc có trên 

100.000 lượt giao dịch từ Việt 

Nam trong một năm. 

Để có thể cung cấp dịch vụ 

TMĐT tại Việt Nam, thương nhân, 

tổ chức nước ngoài phải thực hiện 

thủ tục đăng ký với Bộ Công 

Thương trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày Nghị định 85 có hiệu lực. 

 
Quy trình thực hiện thủ tục đăng 

ký với Bộ Công Thương được quy 

định tại Thông tư số 47/2014/TT-

BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công 

Thương quy định về quản lý 

website TMĐT; Thông tư số 

59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 

của Bộ Công Thương quy định về 

quản lý hoạt động TMĐT qua ứng 

dụng trên thiết bị di động; Thông 

tư số 01/2022/TT-BCT ngày 

18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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số điều của Thông tư số 

47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 

của Bộ Công Thương quy định về 

quản lý website TMĐT và Thông 

tư số 59/2015/TT-BCT ngày 

31/12/2015 của Bộ Công Thương 

quy định về quản lý hoạt động 

TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị 

di động. 

Ngoài việc phải đăng ký hoạt 

động cung cấp dịch vụ TMĐT tại 

Việt Nam. Những thương nhân, tổ 

chức nước ngoài phải thành lập 

văn phòng đại diện tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật hoặc 

chỉ định đại diện ủy quyền của 

mình tại Việt Nam. Đồng thời, có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc ngăn 

chặn các giao dịch hàng hóa, dịch 

vụ vi phạm pháp luật; thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa theo quy định của pháp 

luật Việt Nam; thực hiện nghĩa vụ 

báo cáo với Bộ Công Thương số 

liệu thống kê về tình hình hoạt 

động của năm trước đó. 

Quy định mới về thương nhân, tổ 

chức nước ngoài hoạt động TMĐT 

tại Việt Nam trong Nghị định số 85 

là một bước hoàn thiện hơn của hệ 

thống pháp luật, tạo môi trường 

kinh doanh cạnh tranh bình đẳng 

giữa các chủ thể cung cấp dịch vụ 

nội địa và nước ngoài. 

(congthuong.vn) 

 

NGHỊ ĐỊNH 111 VỀ NHÃN 

HÀNG HÓA: ĐỀ CAO TÍNH 

TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CỦA DN  

Việc Chính phủ ban hành Nghị 

định 111 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định 43 sẽ giúp tăng 

quyền cũng như nâng cao trách 

nhiệm của mỗi DN. Quy định mới 

đảm bảo tính minh bạch cũng như 

sự linh hoạt, đề cao tính tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm của DN đối với 

sự trung thực và tính chính xác của 

hàng hóa. 

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định 111 sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 43 về 

nhãn hàng hóa. Theo đó, Nghị định 

111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

Điều 15 xuất xứ hàng hóa. 

Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, 

xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định 

và ghi xuất xứ hàng hóa của mình 

bảo đảm trung thực, chính xác, 

tuân thủ quy định pháp luật về xuất 

xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 

hàng hóa sản xuất tại Việt Nam 

hoặc các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam tham gia. 

Xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn 
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thể hiện bằng một trong các cụm từ 

sau “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; 

“nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản 

xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên 

nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất 

ra hàng hóa hoặc ghi theo quy định 

pháp luật về xuất xứ hàng hóa. 

Trường hợp hàng hóa không xác 

định được xuất xứ theo quy định 

nêu trên thì ghi nơi thực hiện công 

đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng 

hóa. Thể hiện bằng một trong các 

cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể 

hiện công đoạn hoàn thiện hàng 

hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng 

chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất 

tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” 

kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ 

nơi thực hiện công đoạn cuối cùng 

để hoàn thiện hàng hóa. Tên nước 

hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra 

hàng hóa hoặc nơi thực hiện công 

đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng 

hóa không được viết tắt.  

Giới chuyên gia đánh giá, việc 

Chính phủ ban hành Nghị định 111 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định 43 sẽ giúp tăng quyền cũng 

như nâng cao trách nhiệm của mỗi 

DN. 

Quy định mới đảm bảo tính minh 

bạch, sự linh hoạt, đề cao tính tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của DN 

đối với sự trung thực và tính chính 

xác của hàng hóa, tuân thủ quy 

định về xuất xứ hàng hóa của Việt 

Nam cũng như các cam kết quốc tế 

mà Việt Nam đã tham gia. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 

 

 

 

 

CẢNH BÁO SỮA NHIỄM 

CRONOBACTER SAKAZAKII 

AND SALMONELLA 

NEWPORT ĐÃ NHẬP VỀ 

VIỆT NAM 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) 

vừa có cảnh báo về sản phẩm sữa 

bột của Abbott (Mỹ) liên quan đến 

sự cố an toàn thực phẩm nhiễm 

khuẩn Cronobacter sakazakii and 

Salmonella Newport. 

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm 

(Bộ Y tế) cho biết đã nhận được 

thông tin từ Mạng lưới các cơ quan 

an toàn thực phẩm quốc tế 

(INFOSAN) về sự cố an toàn thực 

phẩm liên quan đến việc một số trẻ 

nhỏ bị nhiễm Cronobacter 

sakazakii and Salmonella Newport 

sau sử dụng sản phầm dinh dưỡng 

công thức sản xuất tại nhà máy của 

Abbott Nutrition’s Sturgis, MI, 

Mỹ. Cụ thể là sản phẩm dinh 

dưỡng công thức dạng bột cho trẻ 

nhỏ; nhãn hiệu: Similac, 

CẢNH BÁO AN TOÀN 

THỰC PHẨM 
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Alimentum, and EleCare; tên công 

ty là Abbott. 

Đến nay, người tiêu dùng tại Mỹ 

đã thông báo về 4 trường hợp xảy 

ra ở trẻ nhỏ, trong đó 1 trường hợp 

đã tử vong (không được xác nhận 

là do nhiễm Cronobacter). Hiện 

nhà sản xuất ở Mỹ đã bắt đầu việc 

thu hồi tự nguyện các sản phẩm 

liên quan được sản xuất tại nhà 

máy liên quan. 

Hai số đầu tiên của mã số từ 22 

tới 37 và mã số trên bao bì chứa ký 

hiệu K8, SH, hoặc Z2, và hạn sử 

dụng từ 1-4-2022 trở về sau. 

Ngay sau khi nhận thông tin từ 

INFOSAN, Cục An toàn thực 

phẩm cho biết đã liên hệ với công 

ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại 

Việt Nam để yêu cầu làm rõ thông 

tin và đề nghị khẩn trương tiến 

hành thu hồi toàn bộ các lô sản 

phẩm bị cảnh báo trên thị trường. 

Trước thông tin như vậy, Cục An 

toàn thực phẩm khuyến cáo người 

tiêu dùng không sử dụng các sản 

phẩm có tên và số lô bị cảnh báo 

nêu trên và đề nghị thông báo ngay 

với cơ quan chức năng tại địa 

phương khi phát hiện sản phẩm 

cảnh báo trên thị trường. 

Cục An toàn thực phẩm cho biết 

sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về 

cảnh báo trên website. 

 (Theo vietq.vn) 

 

 

 

1. TIN THẾ GIỚI 

 Thương mại điện tử trong 

UKVFTA: chìa khóa thúc đẩy 

tăng trưởng thương mại Việt 

Nam – Anh  

Tại hội thảo “TMĐT trong Hiệp 

định UKVFTA – Chìa khóa thúc 

đẩy tăng trưởng thương mại Việt 

Nam – Vương quốc Anh”, ông 

Lương Hoàng Thái – Vụ trưởng Vụ 

Chính sách thương mại đa biên 

(Bộ Công Thương) – cho biết, mặc 

dù Hiệp định UKVFTA mới thực 

thi trong giai đoạn ngắn nhưng đã 

ghi nhận những tín hiệu tích cực. 

Trong đó, thương mại song 

phương đạt hơn 6 tỷ USD, kim 

ngạch xuất nhập khẩu 2 bên đều 

tăng ở 2 con số, xuất khẩu của Việt 

Nam sang Anh tăng 16,4%, ngược 

lại xuất khẩu của Anh sang Việt 

Nam tăng 23,6% so với thời gian 

trước khi có Hiệp định. 

Dẫn số liệu thống kê theo các 

ngành hàng đến từ Việt Nam của 

Alibaba năm 2021, bà Nguyễn Thị 

Minh Thúy – Giám đốc Trung tâm 

ứng dụng công nghệ thông tin xúc 

tiến thương mại, Cục Xúc tiến 

thương mại (Bộ Công Thương) – 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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cho biết, đối với sàn TMĐT 

Alibaba, Anh quốc luôn nằm trong 

thị trường có lượng người mua 

nhiều nhất (ngoại trừ hàng nông 

sản). Cụ thể, với ngành hàng thực 

phẩm và đồ uống, nước Anh luôn 

nằm trong top 10 quốc gia có 

người mua hàng lớn nhất đối với 

sản phẩm ngành này. Trong khi đó, 

ngành hàng đồ may mặc, nằm ở 

trong top 6 có lượng mua các mặt 

hàng này; ngành hàng liên quan 

đến làm đẹp cũng có lượng người 

mua đứng thứ nhì về các sản phẩm 

này của Việt Nam. Ngành hàng về 

nội ngoại thất, lượng người mua 

các mặt hàng này từ Vương quốc 

Anh xếp hạng 4. Ngành hàng về 

nhà cửa, vườn tược, các mặt hàng 

như đồ bếp và bàn nướng BBQ có 

nhà phân phối tại Việt Nam được 

người mua hàng từ Vương quốc 

Anh tìm kiếm nhiều nhất. 

“Đối với sàn TMĐT Amazon, 

các DN Việt Nam đã tận dụng hiệu 

quả những cải tiến của Amazon để 

phát triển mạnh mẽ và xây dựng 

thương hiệu “Made in Vietnam” 

trên bản đồ thế giới, qua đó để lại 

dấu ấn mạnh mẽ cho nền kinh tế 

Việt Nam trên thị trường quốc tế 

nói chung và thị trường Vương 

quốc Anh nói riêng”- bà Nguyễn 

Thị Minh Thúy đánh giá. 

Đẩy mạnh TMĐT trong hoạt 

động xuất nhập khẩu 

Trong bối cảnh đại dịch và hình 

thức kinh doanh online phát triển 

mạnh mẽ, theo ông Ngô Chung 

Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính 

sách thương mại đa biên, DN hoàn 

toàn có thể tiếp cận thị trường 

thông qua online. Tuy nhiên, dù 

tiếp cận thị trường theo phương 

thức truyền thống hay online thì 

UKVFTA vẫn là hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới, các DN 

không chỉ quan tâm đến chất lượng 

hàng hóa, giá cả mà cần quan tâm 

đến quy định vệ sinh an toàn thực 

phẩm, quy định phát triển bền 

vững…. 

Đồng tình với quan điểm, bà Bùi 

Thanh Hằng – Trưởng phòng hợp 

tác quốc tế, Cục Thương mại điện 

tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) 

– cho rằng, với những cam kết 

TMĐT trong UKVFTA hoàn toàn 

mở ra nhiều phương thức tiếp cận 

thị trường kiểu mới, không nhất 

thiết đi qua tiếp cận thị trường 

truyền thống. 

Tuy nhiên, để thực hiện điều này, 

theo bà Hằng, Nhà nước cần tiếp 

tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, 

chính sách đảm bảo đi đúng 

hướng, bắt kịp xu hướng thị 

trường, cần tiếp tục phối hợp với 
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Vương quốc Anh để tổ chức, cung 

cấp các chương trình nâng cao 

năng lực, cộng đồng DN cũng như 

người tiêu dùng. Cùng với đó, DN 

cần nâng cao năng lực và xác định 

TMĐT hay chuyển đổi số là điều 

kiện bắt buộc phải làm và là trọng 

tâm của chiến lược kinh doanh dài 

hạn của DN mình. 

Là một trong những DN đã xuất 

khẩu thành công nhiều đơn hàng 

vào thị trường Anh quốc thông qua 

TMĐT, bà Trần Thị Yến Phi – 

Giám đốc điều hành Công ty DSW 

– cho biết, thông qua TMĐT sẽ 

tiếp cận thị trường dễ dàng hơn 

nhưng để thuyết phục khách hàng, 

mỗi DN nên trang bị sản phẩm, kỹ 

năng giao tiếp để đàm phán thành 

công thông qua TMĐT. 

 (congthuong.vn) 

 

 Các Bộ trưởng ASEAN cam 

kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả 

Hiệp định RCEP  

Ngày 17/2, tại Hội nghị các Bộ 

trưởng Ngoại giao ASEAN do Bộ 

trưởng Ngoại giao Campuchia 

Prak Sokhonn chủ trì với sự tham 

dự trực tiếp của các Bộ trưởng 

Indonesia, Malaysia, Philippines, 

Singapore và Lào và tham dự trực 

tuyến của các Bộ trưởng Brunei, 

Thái Lan và Việt Nam, (Myanmar 

không tham dự), các Bộ trưởng đã 

nhắc lại cam kết đảm bảo thực 

hiện đầy đủ và hiệu quả hiệp định 

thương mại Đối tác Kinh tế toàn 

diện khu vực (RCEP), có hiệu lực 

vào ngày 1/1. 

Phát biểu tại cuộc họp báo sau 

hội nghị, ông Sokhonn cho biết, 

các Bộ trưởng tái khẳng định tầm 

quan trọng của việc tăng cường hội 

nhập kinh tế ASEAN và thương 

mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung 

ứng nội khối ASEAN nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh, kết nối và 

khả năng phục hồi của khu vực 

như được nêu trong kế hoạch tổng 

thể cộng đồng kinh tế ASEAN 

2025. 

 
Các Bộ trưởng nhắc lại cam kết 

đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu 

quả Hiệp định RCEP nhằm nâng 

cao sức hấp dẫn của ASEAN đối 

với thương mại, đầu tư và chuỗi 

cung ứng toàn cầu. RCEP là một 

hiệp định thương mại lớn giữa 10 

quốc gia thành viên ASEAN 

(Brunei, Campuchia, Indonesia, 

Lào, Malaysia, Myanmar, 
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Philippines, Singapore, Thái Lan 

và Việt Nam) và 5 đối tác thương 

mại lớn là Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Australia và New 

Zealand. 

RCEP bao gồm khoảng 30% dân 

số thế giới, chiếm khoảng 30% 

tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. 

Ngoài RCEP, các ngoại trưởng 

ASEAN cũng thảo luận về các 

cách thức thúc đẩy kinh tế khu vực 

trong thời kỳ hậu đại dịch. Để tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi 

của khu vực sau đại dịch Covid-19, 

các Bộ trưởng ASEAN nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc thực hiện 

đầy đủ và hiệu quả khuôn khổ 

phục hồi toàn diện ASEAN. 

Các Bộ trưởng ASEAN đã trao 

đổi quan điểm về các vấn đề khu 

vực và quốc tế, đồng thời tái khẳng 

định cam kết chung đối với chủ 

nghĩa đa phương rộng mở, dựa trên 

luật lệ và bao trùm nhằm thúc đẩy 

hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh 

vượng bền vững trong và ngoài 

khu vực. 

Về mục tiêu này, ASEAN đồng 

quan điểm về tầm quan trọng của 

việc củng cố vai trò trung tâm và 

thống nhất của ASEAN trong việc 

tham gia với các đối tác bên ngoài 

của ASEAN thông qua cơ chế do 

ASEAN dẫn dắt nhằm xây dựng 

lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau 

cũng như củng cố cấu trúc khu vực 

với ASEAN ở vị trí trung tâm. 

(congthuong.vn) 

 

 Xuất khẩu nông, thuỷ sản 

sang Nga: Tận dụng lợi thế từ 

FTA với EAEU  

Với ưu đãi về thuế, ẩm thực được 

người tiêu dùng nước sở tại ưa 

chuộng và có lực lượng kiều bào 

đông đảo, nông, thuỷ sản Việt Nam 

có lợi thế cạnh tranh áp đảo tại thị 

trường Nga. 

Ông Dương Hoàng Minh – Thám 

tán thương mại, Thương vụ Việt 

Nam tại Nga, cho hay: Nông, thuỷ 

sản của Việt Nam đang có nhiều 

lợi thế cạnh tranh tại thị trường 

Nga, đặc biệt là thuế. Vừa qua, 

Liên minh kinh tế Á- Âu mà Nga 

là một thành viên đã đưa 76 nước, 

trong đó có một số đối thủ cạnh 

tranh của Việt Nam về xuất khẩu 

nông, thuỷ sản, như Trung Quốc, 

Ấn Độ, Thổ Nhỹ Kỳ, Malaysia ra 

khỏi danh sách được hưởng ưu đãi 

thuế quan phổ cập (bằng 75% thuế 

nhập khẩu thông thường) của khối. 

Với Hiệp định thương mại tự do 

Việt Nam- Liên minh kinh tế Á – 

Âu (EAEU), nông, thuỷ sản Việt 

Nam xuất khẩu sang Nga được 

hưởng ưu đãi về thuế. Theo cam 
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kết, sau 5 năm, hầu hết nông, thuỷ 

sản Việt sẽ được hưởng mức thuế 

0% tại thị trường này. Trong khi 

đó, hàng hoá của các quốc gia cạnh 

tranh sẽ phải chịu mức thuế nhập 

khẩu thông thường. Theo đại diện 

Thương vụ Việt Nam tại Nga, điều 

này mang lại ưu thế rõ rệt cho 

nông, thuỷ sản Việt Nam trong 

cuộc chiến cạnh tranh, đồng thời 

tạo lực đẩy xuất khẩu sang thị 

trường Nga. 

Từ kinh nghiệm nhiều năm kinh 

doanh tại Nga, ông Đàm Anh 

Tuấn- CEO Công ty TNHH RPK 

Volga, thành phố Kazan vùng 

Privolskyi, chia sẻ: Quán ăn Việt 

Nam đã tồn tại rất lâu tại các khu 

chợ của người Việt tại Nga. 5 năm 

gần đây, do nhu cầu tăng lên nhanh 

chóng, người Việt Nam đã thay đổi 

tư duy kinh doanh. Không chỉ 

buôn bán ở chợ mà chuyển đổi 

sang mô hình kinh doanh nhà 

hàng. Thế hệ người Việt thứ 2 và 

thứ 3 tại Nga vừa hiểu thị hiếu thị 

trường Nga vừa biết về ẩm thực 

Việt Nam, rất thuận lợi trong phát 

triển xu hướng kinh doanh mới 

này. “Riêng tại Moskva hiện có 

hơn 500 nhà hàng Việt Nam chưa 

kể tại các thành phố khác. Bản thân 

người dân bản địa cũng nhìn ra 

tiềm năng thị trường này và mở rất 

nhiều nhà hàng bán đồ ăn Việt 

Nam”, ông Tuấn nói. 

Sự tham gia sâu của người Nga 

trong lĩnh vực ẩm thực là lực đẩy 

tốt cho thực phẩm, nông, thuỷ sản 

Việt Nam được giới thiệu rộng rãi 

tại quốc gia này. Đặc biệt với một 

số sản phẩm chế biến từ gạo như 

mỳ, bún phở và thực phẩm khác 

như nước mắm, cá… “Hiện nay, 

người Nga không chỉ đến nhà hàng 

Việt Nam thưởng thức món ăn Việt 

như món ăn chơi mà mua nguyên 

liệu về để trải nghiệm và làm món 

ăn bổ sung vào thực đơn hàng 

ngày. Chính vì vậy, hàng thực 

phẩm Việt Nam không chỉ bán ở 

các khu chợ dành cho cộng đồng 

người Việt mà đã thâm nhập vào 

một số chuỗi siêu thị của liên bang, 

địa phương”. 

Phân tích cơ hội gia tăng xuất 

khẩu ở tầm vĩ mô hơn, ông Dương 

Chí Kiên- Chủ tịch HĐQT, Công 

ty Golden Age Group, bày tỏ: Nga 

đang khuyến khích và thu hút 

người dân trên toàn thế giới tới 

sinh sống và làm việc, không phân 

biệt màu da, sắc tộc. Mục đích để 

tạo thị trường tiêu thụ lớn, đa văn 

hoá. DN Việt Nam tìm và hợp tác 

được với hệ thống phân phối tại 

Nga cơ hội phát triển thị trường là 

rất lớn. 



Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 34 

 

Để đẩy mạnh xuất khẩu hàng 

nông, thuỷ sản sang Nga, nhất là 

mặt hàng có chế biến sâu, DN 

trong nước cần tận dụng tối đa 

EAEU. DN chủ động tham gia các 

triển lãm chuyên ngành tại Nga để 

tìm hiểu xu hướng tiêu dùng và 

khách hàng trên thị trường. “Thực 

tế đã có DN thành công thâm nhập 

thị trường Nga thông qua tham dự 

hội chợ, triển lãm", ông Minh nói. 

Về thị trường bán lẻ tại Nga, ông 

Lê Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội 

DN Việt Nam tại Nga, Chủ tịch 

HĐQT Công ty Incentra, lưu ý: Có 

3 mô hình phân phối hàng hoá chủ 

yếu, bao gồm: Siêu thị, chợ truyền 

thống và thương mại điện tử. Mỗi 

mô hình đều có sự tham gia của 

DN sở tại. DN trong nước muốn 

tham gia thị trường Nga cần lưu ý 

các mô hình bán lẻ này. “Hiệp hội 

sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ cho DN 

Việt Nam muốn phát triển thị phần 

hàng hoá và tiếp cận đối tác tại 

nước sở tại”, ông Sơn nhấn mạnh. 

 (trungtamwto.vn) 

 

2. TIN TRONG NƯỚC 

 Xây dựng Danh mục hàng hoá 

xuất nhập khẩu Việt Nam theo 

Danh mục Biểu thuế Hài hòa 

ASEAN 2022  

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp 

ý của nhân dân với dự thảo Thông 

tư ban hành Danh mục hàng hoá 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC 

và Thông tư 09/2019/TT-BTC. 

Bộ Tài chính cho biết, Luật Hải 

quan số 54/2014/QH13 ngày 

23/06/2014 có quy định: "Danh 

mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam gồm mã số, tên 

gọi, mô tả hàng hóa, đơn vị tính và 

các nội dung giải thích kèm theo. 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam được xây 

dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 

Công ước quốc tế về hệ thống hài 

hòa mô tả và mã hóa hàng hóa". 

 
Cụ thể, Danh mục Hài hòa Mô tả 

và Mã hóa Hàng hóa (HS) của Tổ 

chức Hải quan thế giới (WCO) 

được sửa đổi, bổ sung theo kỳ hạn 

5 năm 1 lần nhằm cập nhật các mặt 

hàng có thay đổi về công nghệ, kỹ 

thuật, thương mại cho phù hợp với 

tình hình thực tế. Tiếp sau phiên 

bản HS 2017, phiên bản Danh mục 

HS 2022 đã được Tổ chức Hải 

quan thế giới xây dựng và phê 

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2022/2/10/xuat-nhap-khau-la-gi-16444772038188729387.jpg


Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 35 

 

chuẩn vào ngày 28/06/2019, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

Danh mục Biểu thuế Hài hòa 

ASEAN (AHTN) cũng được định 

kỳ sửa đổi 5 năm 1 lần trên cơ sở 

những sửa đổi của Danh mục HS. 

Trên cơ sở phiên bản Danh mục 

HS 2022 của Tổ chức hải quan thế 

giới, Danh mục AHTN 2022 được 

các nước ASEAN rà soát, xây 

dựng chi tiết ở cấp độ 8 số để đáp 

ứng mục tiêu tạo thuận lợi thương 

mại trong khu vực. 

Hiện nay, qua 10 phiên đàm phán 

giữa các nước ASEAN, Danh mục 

AHTN phiên bản 2022 đã được 

hoàn thiện. Theo kế hoạch, Danh 

mục AHTN 2022 cần nội luật hóa 

dưới hình thức ban hành Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Việt Nam.Việc xây dựng Thông tư 

ban hành Danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo 

AHTN 2022 là cần thiết để cập 

nhật kịp thời những thay đổi về 

công nghệ, thương mại và phân 

loại hàng hóa trên cơ sở sửa đổi, 

bổ sung danh mục AHTN 2017 

hiện hành để phù hợp với tình hình 

thực tế và nhu cầu thị trường; đảm 

bảo hài hòa với hệ thống mô tả, 

chú giải và mã hàng quốc tế giai 

đoạn mới. 

Đồng thời, Thông tư ban hành 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 

2022 cũng là cơ sở pháp lý để Bộ 

Tài chính xây dựng Biểu thuế xuất 

khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MFN), 

các biểu thuế ưu đãi đặc biệt (FTA) 

của Việt Nam giai đoạn 2022-

2026, phù hợp với cam kết quốc tế, 

góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế 

và tạo thuận lợi cho thương mại 

hàng hóa khu vực và quốc tế. 

(Chinhphu.vn) 

 

 Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận 

hành kho chứa LNG  

Bộ Công Thương đang thực hiện 

xin ý kiến rộng rãi các cơ 

quan/đơn vị về dự thảo Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết kế, vận 

hành kho chứa LNG và hệ thống 

tái hóa khí trên bờ. 

Quy chuẩn kỹ thuật này quy 

định: Các yêu cầu an toàn cho quá 

trình thiết kế, vận hành, bảo 

dưỡng;  Các yêu cầu chung về an 

ninh và môi trường cho kho chứa 

khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cố 

định trên bờ, được giới hạn bởi vị 

trí đầu vào của LNG (dạng lỏng) 

và đầu ra (dạng lỏng hoặc khí). 

Quy chuẩn kỹ thuật này không 

đưa ra các khuyến cáo về các 

chủng loại thiết bị cụ thể. Các tiêu 



Số 96 - 02/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 36 

 

chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc 

tế viện dẫn trong quy chuẩn kỹ 

thuật này có thể được thay thế bởi 

các tiêu chuẩn/hệ tiêu chuẩn khác 

nếu sự tương đương về an toàn và 

kỹ thuật được chứng minh và phê 

duyệt. Quy chuẩn kỹ thuật này áp 

dụng cho kho chứa LNG có sức 

chứa trên 200 tấn. 

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng 

đối với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có hoạt động liên quan đến 

việc thiết kế, thi công, vận hành và 

bảo dưỡng kho chứa LNG và hệ 

thống hóa khí trên bờ tại Việt 

Nam. 

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Vụ 

Dầu khí và Than - Bộ Công 

Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

(moit.gov.vn) 

 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Triển khai kế hoạch hỗ trợ 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  

Vừa qua, Sở Khoa học và công 

nghệ đã tổ chức hội nghị triển khai 

kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 

2021-2025 và tọa đàm truyền 

thông marketing cho DN, dự án 

khởi nghiệp. 

Theo đó, để hỗ trợ các doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo, thời gian qua, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức đào tạo, tập 

huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo; hỗ trợ thành lập và đẩy mạnh 

các hoạt động của các cơ sở ươm 

tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 

cung cấp thiết bị dùng chung cho 

các nhóm khởi nghiệp, DN đổi mới 

sáng tạo, không gian số, dịch vụ hỗ 

trợ trực tuyến… Đồng thời xây 

dựng và triển khai các chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo; xây dựng hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo của các 

ngành, các lĩnh vực… 

Tại hội nghị, Sở Khoa học và 

Công nghệ tiếp tục phát động 

phong trào và công bố nhiều chính 

sách hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo. Cụ thể, đối tượng 

được hỗ trợ gồm cá nhân có ý 

tưởng, dự án khởi nghiệp, DN khởi 

nghiệp có khả năng tăng trưởng 

nhanh dựa trên khai thác tài sản, trí 

tuệ, công nghệ, mô hình kinh 

doanh mới. DN khởi nghiệp có 

thời gian đăng ký hoạt động  không 

quá 5 năm kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh lần đầu. Trong đó, ưu tiên 

cho các dự án thuộc các ngành, 

lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

(baobariavungtau.com.vn) 


