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PHÁT ĐỘNG NGÀY QUYỀN 
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 
VIỆT NAM - TIÊU DÙNG AN 
TOÀN TRONG THỜI KỲ BÌNH 
THƯỜNG MỚI 

Phát huy những thành quả đã đạt 
được trong năm 2021 và trước bối 
cảnh kinh tế - xã hội hiện tại của 
đất nước, khu vực và thế giới, các 
hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền 
của người tiêu dùng Việt Nam năm 
2022 được triển khai với thông 
điệp “Tiêu dùng an toàn trong thời 
kỳ bình thường mới” với nhiều 
điểm mới nhằm tuyên truyền phổ 
biến kiến thức pháp luật đến người 
tiêu dùng. 

“Chủ đề này là sự khẳng định ý 
nghĩa, tầm quan trọng của việc 
đảm bảo quyền an toàn cho người 
tiêu dùng trong các giao dịch trên 
thị trường. Đồng thời, đây còn là 
sự kêu gọi các cấp, các ngành, các 
cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 
chức xã hội, cộng đồng doanh 
nghiệp trong việc chung tay thực 
hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, góp phần xây 
dựng một xã hội văn minh, một 
chính phủ kiến tạo, một môi trường 
kinh doanh - tiêu dùng an toàn, 

lành mạnh và bền vững trong thời 
kỳ bình thường mới”, Thứ trưởng 
Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh. 

 
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật 

Tân cho biết, sau hơn 10 năm thực 
thi, Bộ Công Thương được Chính 
phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối 
hợp với các bộ ngành và UBND 
các tỉnh, thành phố thực hiện dự án 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng (sửa đổi). Dự án Luật dự kiến 
sẽ được đưa ra trình Quốc hội xem 
xét thảo luận tại Phiên họp tháng 
10 năm 2022. 

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, bên 
cạnh những kết quả đạt được, vẫn 
còn không ít tồn tại, hạn chế và 
vấn đề đặt ra cần được xem xét, 
giải quyết với tinh thần thẳng thắn, 
cầu thị, đổi mới, sáng tạo để công 
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng có được sự chuyển biến thực 
chất, mạnh mẽ hơn nữa trong thời 
gian tới. Trong đó, đáng lưu ý là 
các vấn đề liên quan đến tăng 
cường nguồn lực, nâng cao năng 
lực, hiệu quả hoạt động cho cơ 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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quan, tổ chức, cơ chế thực thi, phát 
huy sự chủ động của người tiêu 
dùng, khuyến khích, thúc đẩy sự 
tham gia của cộng đồng doanh 
nghiệp cũng như hội nhập quốc tế. 

 Theo bà Trần Thị Phương Lan, 
Quyền Giám đốc Sở Công Thương 
Hà Nội, năm 2022, Sở Công 
Thương xác định đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, cũng 
như các văn bản chỉ đạo của Chính 
phủ, thành phố Hà Nội, Bộ Công 
Thương, để người tiêu dùng hiểu 
rõ hơn các quy định của pháp luật 
nhằm bảo vệ những quyền lợi 
chính đáng của mình khi tham gia 
mua sắm, đặc biệt trong bối cảnh 
Việt Nam đang tham gia sâu rộng 
vào các tổ chức quốc tế, và kinh 
doanh trên môi trường mạng đang 
phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh 
đó, thành phố sẽ chỉ đạo các doanh 
nghiệp sản xuất, hệ thống phân 
phối tổ chức các chương trình kích 
cầu, khuyến mại tri ân người tiêu 
dùng để thu hút nhiều người tiêu 
dùng tham gia mua sắm hơn nữa. 
Đây cũng là một trong những giải 
pháp tăng tổng mức bán lẻ trên địa 
bàn thành phố, góp phần hoàn 
thành chỉ tiêu kinh tế năm 2022 
của thành phố. 

Nằm trong khuôn khổ chương 

trình “Hành động vì quyền lợi 
người tiêu dùng” năm 2022, Hội 
chợ “Hàng hóa, sản phẩm vì người 
tiêu dùng” cũng được diễn ra từ 
ngày 11/3 đến ngày 15/3, với quy 
mô 120 gian hàng. Sự kiện có sự 
tham gia của các doanh nghiệp 
thương hiệu, uy tín với nhiều 
chương trình tri ân như tặng quà, 
giảm giá, hỗ trợ bảo hành, bảo trì 
sản phẩm… nhằm mang lại những 
trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ sau 
bán hàng tốt nhất cho người tiêu 
dùng. 

(moit.gov.vn) 
 

HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ 
PHÁP LÝ ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI 
TIÊU DÙNG  

Việc hoàn thiện Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) 
sẽ tiếp tục là một trong các công 
cụ chính để tháo gỡ các khó khăn 
và định hướng phát triển thống 
nhất, hiệu quả cho các tổ chức xã 
hội nói chung và Hội Bảo vệ người 
tiêu dùng nói riêng tại Việt Nam 
trong việc tham gia bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. 

Dịch bệnh khiến khiếu nại 
người tiêu dùng gia tăng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng 
được tổ chức vào 15/3 hằng năm 
nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm 
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quan trọng của công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng với sự 
phát triển ổn định, bền vững của xã 
hội và đất nước. 

Thông tin tại tọa đàm “Nâng cao 
hiệu quả hoạt động của tổ chức xã 
hội tham gia bảo vệ người tiêu 
dùng” do Báo Công Thương tổ 
chức, ông Hồ Tùng Bách, Phó 
Trưởng phòng Bảo vệ người tiêu 
dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng (Bộ Công 
Thương) cho biết, đại dịch Covid-
19 đã và đang làm phát sinh nhiều 
vấn đề liên quan tới công tác bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, đây cũng là cơ hội để các cơ 
quan, tổ chức về bảo vệ người tiêu 
dùng tiếp tục khẳng định hơn nữa 
vai trò và sự cần thiết của mình đối 
với sự phát triển chung của kinh tế 
và xã hội. 

Ông Hồ Tùng Bách chia sẻ: 
Trong thời kỳ dịch bệnh, số lượng 
phản ánh, khiếu nại của người tiêu 
dùng có xu hướng gia tăng. Theo 
thống kê, năm 2021, Tổng đài tư 
vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Bộ 
Công Thương tiếp nhận hơn 
13.000 cuộc gọi, tăng hơn 17% so 
với năm 2020. Số lượng đơn thư 
khiếu nại được giải quyết tại Cục 
Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng là hơn 1.300 vụ việc, tăng 

122% so với năm 2019. 
“Các phản ánh, khiếu nại đều liên 

quan đến các lĩnh vực chịu sự ảnh 
hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 
cũng như sự thay đổi mạnh mẽ 
trong hành vi, thói quen tiêu dùng 
của người tiêu dùng như lĩnh vực 
thương mại điện tử; hàng không, 
dịch vụ vận tải và phương tiện vận 
chuyển” - ông Hồ Tùng Bách cho 
hay. 

Trước xu hướng gia tăng về số 
lượng phản ánh, khiếu nại của 
người tiêu dùng, đại diện Cục 
Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 
dùng cho biết, trong suốt thời kỳ 
dịch bệnh, tùy từng giai đoạn đều 
có những vấn đề nổi cộm, như 
chính sách và việc thực hiện hoàn 
hủy vé máy bay tại thời kỳ đầu của 
dịch bệnh; việc tăng giá bán khẩu 
trang, nước xịt khuẩn hay như gần 
đây là các vấn đề liên quan đến 
giá, nguồn gốc của các bộ kít test 
Covid-19, thuốc điều trị Covid-
19… Đối với những vấn đề này, 
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người 
tiêu dùng đều có các giải pháp phù 
hợp để xử lý. 

Cụ thể, với những vụ việc cụ thể 
do người tiêu dùng phản ánh, khiếu 
nại, Cục đều phối hợp với các cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên 
ngành hoặc doanh nghiệp liên quan 



Số 97 - 03/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 4 
 

để kịp thời xử lý, đảm bảo quyền 
lợi chính đáng của người tiêu 
dùng. 

Bên cạnh đó, thông qua dữ liệu 
của Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người 
tiêu dùng, Cục đều tổng hợp, phân 
tích các xu hướng phản ánh, khiếu 
nại của người tiêu dùng, từ đó, kịp 
thời có các cảnh báo, hướng dẫn 
tới người tiêu dùng hoặc chia sẻ 
thông tin tới các cơ quan quản lý 
chuyên ngành, các nhóm doanh 
nghiệp để có các hành động phù 
hợp, nâng cao nhận thức và tăng 
tính minh bạch, rõ ràng trong việc 
bảo vệ người tiêu dùng đối với các 
vấn đề phát sinh. 

 “Cầu nối” giữa cơ quan quản 
lý nhà nước, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng 

Chia sẻ về vai trò của các tổ chức 
xã hội - một trong các chủ thể 
chính, có vai trò, ý nghĩa quan 
trọng trong công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng tại Việt Nam, 
đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng cho biết, hiện nay, 
các Hội Bảo vệ người tiêu dùng là 
nhóm tổ chức xã hội tham gia tích 
cực, có vị trí và đóng góp quan 
trọng trong công tác bảo vệ người 
tiêu dùng tại Việt Nam. Vai trò của 
các Hội được thể hiện rõ nét thông 
qua các hoạt động phản biện xã 

hội; nâng cao nhận thức xã hội và 
tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng giải 
quyết phản ánh, khiếu nại. 

“Vai trò của các tổ chức xã hội 
đã được thể hiện rõ ngay từ năm 
1999 khi ban hành Pháp lệnh Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp 
sau đó, các văn bản hướng dẫn 
thực thi Pháp lệnh và sau này là 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng tiếp tục quy định rõ vai trò và 
hoạt động của các tổ chức xã hội 
tham gia bảo vệ người tiêu dùng. 
Hiện tại, Dự thảo Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) 
đang được xây dựng cũng tiếp tục 
dành một Chương để quy định về 
việc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng” - ông 
Hồ Tùng Bách nhấn mạnh và cho 
biết thêm, từ phía Cục Cạnh tranh 
và Bảo vệ người tiêu dùng, trong 
quá trình xây dựng và thực thi 
pháp luật bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, Cục luôn xác định rõ các 
Hội bảo vệ người tiêu dùng trên cả 
nước là nhóm chủ thể quan trọng, 
có vai trò đồng hành và phối hợp 
với Cục trong tất cả các hoạt động 
bảo vệ người tiêu dùng. 

“Trong thời kỳ mới, khi mà công 
tác bảo vệ người tiêu dùng ngày 
càng liên quan tới nhiều lĩnh vực, 
cần đáp ứng nhiều hơn các yêu cầu 
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của phát triển xã hội và nền kinh 
tế, vai trò của các Hội Bảo vệ 
người tiêu dùng cần tiếp tục được 
phát huy và đẩy mạnh, đặc biệt là 
hoạt động tham gia đóng góp ý 
kiến xây dựng văn bản pháp luật và 
mở rộng nội dung tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho xã hội, 
không chỉ bao gồm pháp luật và kỹ 
năng tiêu dùng mà cần bao gồm cả 
văn hóa và trách nhiệm tiêu dùng. 
Từ đó khẳng định vai trò là “cầu 
nối” giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, doanh nghiệp và người tiêu 
dùng” - đại diện Cục Cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng nhấn 
mạnh. 

(congthuong.vn) 
 

FTA TẠO BỆ PHÓNG CHO 
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 

Hệ thống 15 hiệp định thương 
mại tự do (FTA) mà Việt Nam 
tham gia ký kết đang có hiệu lực, 
trong đó có 5 FTA thế hệ mới, sẽ 
tạo đòn bẩy để xuất khẩu hàng hóa 
tăng tốc trong năm 2022. 

Đòn bẩy từ các FTA 
Tính từ đầu năm đến hết ngày 

15/3, tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu hàng hóa của nước ta đạt 
140,05 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 
đạt gần 69,78 tỷ USD, nhập khẩu 
gần 70,27 tỷ USD. 

Đây là những tín hiệu tích cực 
cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của 
hoạt động sản xuất và thương mại 
hàng hóa. 

Trước đó, trong năm 2021, bất 
chấp sự hoành hành của đại dịch 
Covid-19 khiến chuỗi sản xuất, 
tiêu thụ bị đứt gãy, hoạt động xuất 
nhập khẩu của Việt Nam ghi dấu 
ấn với con số kỷ lục 668,5 tỷ USD, 
tăng 22,6% so với năm 2020, trong 
đó xuất khẩu đạt 336,3 tỷ USD, 
xuất siêu 4 tỷ USD. 

Hàng Việt đã vươn tới hầu hết 
các quốc gia trên thế giới. 

Nhiều sản phẩm đã dần có chỗ 
đứng vững chắc và nâng cao khả 
năng cạnh tranh ở nhiều thị trường 
có yêu cầu cao về chất lượng như 
Liên minh châu Âu (EU), Nhật 
Bản, Mỹ, Australia... 

Bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó cục 
trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công thương) đánh giá, các FTA 
thế hệ mới như Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA), Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - Vương quốc Anh 
(UKVFTA) bước đầu đã mang lại 
hiệu quả nhất định, tạo bệ phóng 
cho hàng hóa xuất khẩu. 

Thêm vào đó, từ đầu năm 2022, 
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Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 
khu vực (RCEP) có hiệu lực, tiếp 
tục đưa Việt Nam kết nối rộng hơn 
vào chuỗi cung ứng hàng hóa trong 
khu vực ASEAN, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và 
New Zealand. 

Sau khi về đích với kim ngạch 
xuất khẩu trên 39 tỷ USD trong 
năm 2021, ngành dệt may đặt mục 
tiêu xuất khẩu 43 - 43,5 tỷ USD 
trong năm 2022. 

Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam (Vinatex) chia sẻ, việc giữ 
được vị trí trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu qua giai đoạn dịch bệnh 
cùng với vai trò thành viên của 
nhiều FTA đã tạo cho Việt Nam 
nhiều lợi thế, thu hút các khách 
hàng lớn quay trở lại đặt hàng. 

Mới đây, theo đánh giá của một 
tổ chức quốc tế, Việt Nam đứng 
đầu về mức độ hấp dẫn khi đặt 
hàng năm 2022 trong 27 quốc gia 
sản xuất dệt may, đạt 59/75 điểm. 

Mở rộng “cánh cửa” thị trường 
Có thể thấy, Việt Nam là một 

trong số ít các quốc gia chỉ sau 15 
năm gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) đã đàm phán, ký 
kết được 15 FTA, giúp mở rộng 
“cánh cửa” thị trường cho hàng 
hóa xuất khẩu để kết nối, tham gia 

sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng 
lưới sản xuất toàn cầu. 

Mỗi FTA được đưa vào thực thi 
đều là đòn bẩy tích cực cho hàng 
hóa xuất khẩu, không chỉ thúc đẩy 
gia tăng kim ngạch, mà còn mang 
đến ưu đãi thuế quan, giúp hàng 
Việt nâng cao sức cạnh tranh tại 
các thị trường xuất khẩu. 

Sau khi EVFTA có hiệu lực từ 
tháng 8/2020, nhiều mặt hàng xuất 
khẩu của Việt Nam đã có những 
chuyển biến tích cực tại thị trường 
EU, điển hình như thủy sản, tôm, 
gạo… Năm 2021, kim ngạch xuất 
khẩu sang EU đạt 40,07 tỷ USD, 
tăng 14% so với năm 2020. 

Riêng với mặt hàng gạo, năm 
2021, Việt Nam xuất khẩu sang 
EU 60.000 tấn, trị giá 41 triệu 
USD, tăng gần 1% về lượng, 
nhưng tăng hơn 20% về trị giá so 
với năm 2020. 

Kể từ khi EVFTA có hiệu lực, 
giá gạo xuất khẩu của Việt Nam 
sang EU tăng thêm 10 - 20 
USD/tấn. 

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu 
(Eurostat), trong số các nguồn 
cung cấp gạo vào EU, giá gạo của 
Việt Nam tăng mạnh nhất, với mức 
tăng hơn 20%. 

Ngay trong năm đầu thực thi 
UKVFTA (năm 2021), kim ngạch 
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xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
sang Anh đạt hơn 5,7 tỷ USD, với 
sự đóng góp của nhiều nhóm hàng 
như rau quả, hạt tiêu, sắt thép, 
phương tiện vận tải…; xuất siêu 
sang Anh 4,8 tỷ USD. 

Có hiệu lực từ tháng 1/2019, đến 
nay, CPTPP đã qua chặng đường 3 
năm đầu thực thi. Năm 2021, xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
các thị trường thuộc khối CPTPP 
đạt 46 tỷ USD, tăng hơn 7 tỷ USD 
so với năm 2020. 

Hiệp định này đã giúp Việt Nam 
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, 
nhiều thị trường trong khối ghi 
nhận mức tăng trưởng cao, như 
Canada (đạt 5,2 tỷ USD, tăng 
19,5%); Mexico (đạt 4,6 tỷ USD, 
tăng 46,1%)... 

Nếu như CPTPP hay EVFTA 
hướng đến mở cửa thị trường, thì 
RCEP hướng đến vai trò trung tâm 
của ASEAN. 

Cùng với các cam kết mở cửa thị 
trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, 
điểm khác biệt của RCEP là tạo ra 
khuôn khổ để đơn giản hóa thủ tục 
hải quan và thiết lập quy tắc xuất 
xứ, tạo thuận lợi cho thương mại 
và tạo không gian kết nối sản xuất 
trong toàn ASEAN 

Ngoài ra, RCEP còn bổ trợ cho 
CPTPP và các FTA mà Việt Nam 

đã ký trước đây với các nền kinh tế 
lớn trong RCEP (như Hiệp định 
Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật 
Bản, Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - Hàn Quốc…) khi cung 
cấp thêm lựa chọn cho việc tận 
dụng các cơ hội và ưu đãi từ cam 
kết trong các hiệp định này, ví dụ 
như việc sử dụng mẫu C/O theo 
mỗi FTA một cách phù hợp, nhằm 
có được mức ưu đãi thuế quan cao 
nhất trong hoạt động xuất nhập 
khẩu hàng hóa. 

 (trungtamwto.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thông báo của Liên minh Châu 
Âu về phân bón 

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/EU/870, Liên minh châu 
Âu (EU) thông báo về Dự thảo 
Quy định được ủy quyền của Ủy 
ban sửa đổi Quy định (EU) 
2019/1009 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu liên quan đến yêu 
cầu áp dụng đối với các sản phẩm 
phân bón của EU có chứa hợp chất 
ức chế và quá trình xử lý sau phân 
hủy. 

Quy định (EU) 2019/1009 về các 
sản phẩm phân bón được thông qua 
vào tháng 6 năm 2019 và sẽ bắt 
đầu áp dụng từ tháng 7 năm 2022. 
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Trong khi chuẩn bị chuyển đổi 
sang các quy tắc hài hòa mới, các 
Quốc gia thành viên EU và các bên 
liên quan quan tâm đã thông báo 
cho Ủy ban về sự cần thiết phải 
thông qua một số điều khoản kỹ 
thuật trong các phụ lục của nó. Một 
số sửa đổi quan trọng nhất liên 
quan gồm: Đăng ký REACH của 
polyme và magie; Quá trình xử lý 
sau phân hủy; Hiệu quả của sản 
phẩm có chứa các hợp chất ức chế. 

Mục đích của thông báo: Một số 
sửa đổi này là cần thiết để đạt được 
sự nhất quán với mục tiêu chính 
sách hoặc luật khác của EU, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 
cận thị trường nội bộ. Các sửa đổi 
khác là cần thiết để tránh tình 
huống ngoài ý muốn trong đó các 
danh mục sản phẩm bón phân quan 
trọng sẽ vô tình bị loại khỏi quy tắc 
hài hòa do không thể tuân thủ một 
số quy định kỹ thuật; Sự hài hòa; 
khác. 

Đồng thời, theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/EGY/315 ngày 
25/2/2022, Ai Cập thông báo ban 
hành Nghị định số 523/2021 của 
Bộ trưởng bắt buộc áp dụng Tiêu 
chuẩn ES 1481 của Ai Cập đối với 
“Dụng cụ nấu nướng trong nhà 
được phủ lớp phủ nhựa không gia 
cố chống dính”. 

Theo đó, Nghị định số 523/2021 
của Bộ trưởng bắt buộc áp dụng 
tiêu chuẩn ES 1481 của Ai Cập đối 
với Nghị định số 523/2021 cho 
phép các nhà sản xuất và nhập 
khẩu thời gian chuyển tiếp 6 tháng 
để áp dụng tiêu chuẩn Ai Cập 
ES1481 đối với các đồ gia dụng 
được phủ lớp vật liệu chống dính 
được sử dụng trong nấu ăn gia 
đình, từ một chất dựa trên 
polytetrafluoroethylen, mà thực 
phẩm không dính vào để phủ lên 
bề mặt bên trong của dụng cụ nấu 
bằng quặng nhôm dùng cho mục 
đích gia dụng với các tên thương 
mại khác nhau của chúng, cũng 
như nắp của những dụng cụ này và 
đinh tán bằng tay nếu được phủ 
cùng loại. Tiêu chuẩn này hủy bỏ 
và thay thế phiên bản cuối cùng 
của tiêu chuẩn ES 1481:2008. 
Đáng nói là tiêu chuẩn này đã được 
xây dựng theo các yêu cầu của 
Nghiên cứu quốc gia. 

Mục đích của thông báo: Đảm 
bảo các yêu cầu về an toàn; Bảo vệ 
môi trường. 

Quy định tiêu chuẩn hiệu suất 
năng lượng tối thiểu của các gia 
đình 

Mới đây, Indonesia đã thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng 
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lượng và Tài nguyên Khoáng sản 
số 14 năm 2021 và Tổng cục Năng 
lượng mới, Tái tạo và Tiết kiệm 
Năng lượng của Indonesia về việc 
thực thi tiêu chuẩn hiệu suất năng 
lượng tối thiểu đối với việc tiêu thụ 
năng lượng của các hộ gia đình. 

Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng 
tối thiểu (SKEM) là một thông số 
kỹ thuật đưa ra các yêu cầu cụ thể 
về hiệu suất năng lượng tối thiểu 
trong một số điều kiện nhất định 
nhằm hạn chế mức tiêu thụ năng 
lượng tối đa (pf) được cho phép 
đối với sản phẩm tiêu thụ năng 
lượng gia dụng được sử dụng trong 
các hộ gia đình. 

Theo đó, các nhà sản xuất trong 
nước và nhập khẩu đều phải trình 
dự thảo về tiêu chuẩn SKEM đối 
với các sản phẩm gia dụng tiêu thụ 
năng lượng được tiêu thụ tại thị 
trường Indonesia. Việc thực hiện 
SKEM được chứng minh bằng 
cách ghi nhãn SKEM hoặc nhãn 
Tiết kiệm năng lượng. Nhãn tiết 
kiệm năng lượng là nhãn cung cấp 
thông tin cho biết các sản phẩm và 
thiết bị tiêu thụ năng lượng đã đáp 
ứng các yêu cầu nhất định về tiêu 
chuẩn tiết kiệm năng lượng. 

Để thực hiện việc ghi nhãn 
SKEM hoặc nhãn Tiết kiệm năng 
lượng lên sản phẩm, các nhà sản 

xuất và nhập khẩu trong nước phải 
có Giấy chứng nhận tiết kiệm năng 
lượng do Tổ chức chứng nhận Sản 
phẩm công nhận hoặc được cấp 
thông qua Chứng nhận Tiết kiệm 
Năng lượng. Chứng chỉ chứng 
nhận tiết kiệm năng lượng có giá 
trị trong vòng bốn năm và có thể 
được gia hạn. 

 (Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 03/2022 

1. Nước: Úc 
- TB: G/TBT/N/AUS/139 
Nội dung: Sản phẩm hữu cơ. 
2. Nước: Braxin 
- TB: G/TBT/N/BRA/1307/ 

Corr.1 
Nội dung: Các sản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất 
- TB: G/TBT/N/BRA/1310 
Nội dung: Dược phẩm 
- TB: G/TBT/N/BRA/1311 
Nội dung: Dược phẩm 
- TB: G/TBT/N/BRA/1312 
Nội dung: Dược phẩm. 
3. Nước: Liên minh Châu Âu 
- TB: G/TBT/N/EU/882 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ nói chung. 
4. Nước: Nhật Bản 
- TB: G/TBT/N/JPN/732 
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Nội dung: Mức trung bình theo 
yêu cầu tiêu chuẩn. 

5. Nước: Hàn Quốc 
- TB: G/TBT/N/KOR/1063 
Nội dung: Dược phẩm. 
6. Nước: Liên bang Nga 
- TB: G/TBT/N/RUS/128 
Nội dung: Vật liệu xây dựng. 
7. Nước: Vương quốc Ả Rập Xê 

Út 
- TB: G/TBT/N/SAU/1232 
Nội dung: Xe thương mại. 
8. Nước: Singapore 
- TB: G/TBT/N/SGP/64 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 

nói chung. 
9. Nước: Uganda 
- TB: G/TBT/N/UGA/1564 
Nội dung: Ngũ cốc, bột và các 

sản phẩm có nguồn gốc 
- TB: G/TBT/N/UGA/1565 
Nội dung: Ngũ cốc, bột và các 

sản phẩm có nguồn gốc 
- TB: G/TBT/N/UGA/1566 
Nội dung: Ngũ cốc, bột và các 

sản phẩm có nguồn gốc 
- TB: G/TBT/N/UGA/1567 
Nội dung: Ngũ cốc, bột và các 

sản phẩm có nguồn gốc 
- TB: G/TBT/N/UGA/1568 
Nội dung: Ngũ cốc, bột và các 

sản phẩm có nguồn gốc 
- TB: G/TBT/N/UGA/1569 
Nội dung: Ngũ cốc, bột và các 

sản phẩm có nguồn gốc. 
10. Nước: Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1841/Add.1 
Nội dung: Bảo vệ môi trường 
- TB: G/TBT/N/USA/934/ 

Rev.1/Corr.1 
Nội dung: Bảo vệ môi trường. 
11. Nước: Bỉ 
- TB: G/TBT/N/BEL/44/Add.2 
Nội dung: Điện tử, công nghệ 

thông tin, máy văn phòng. 
12. Nước: Ai Cập 
- TB: G/TBT/N/EGY/167/Add.1 
Nội dung: Đồ trang sức 
- TB: G/TBT/N/EGY/316 
Nội dung: Thiết bị cho trẻ em 
- TB: G/TBT/N/EGY/317 
Nội dung: Thiết bị cho trẻ em. 

(Tổng hợp) 
 
 

 
 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC – 
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU 
THỤ NÔNG SẢN TRÊN NỀN 
TẢNG SỐ  

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Lê Xuân Định, truy 
xuất nguồn gốc là giải pháp thúc 
đẩy việc tiêu thụ nông sản của bà 
con nông dân bằng các nền tảng 
số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi 
cho người nông dân, hợp tác xã, 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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người tiêu dùng. 

 
Phát biểu khai mạc Hội thảo 

“Truy xuất nguồn gốc, ứng dụng 
nền tảng số trong hỗ trợ kết nối, 
tiêu thụ nông sản Việt”, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định 
cho biết, trong nền kinh tế 4.0, 
thông tin về sản phẩm hàng hoá từ 
sản xuất, phân phối đến tiêu thụ 
đều được theo dõi đến từng bước 
nhỏ phản ánh toàn diện các yếu tố 
khách quan. Nguồn thông tin này 
có thể được dùng vào rất nhiều 
việc trong đó có việc tối ưu hoá 
quá trình sản xuất, phân phối, dự 
báo, tuân thủ quy định xuất nhập 
khẩu… Nói một cách khác, đó 
chính là truy xuất nguồn gốc và 
hoạt động này góp phần tạo nền 
tảng cho việc sản xuất và lưu thông 
hàng hoá trong nền kinh tế 4.0. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng 
dụng nền tảng số được xác định là 
một trong những khâu đột phá, tạo 
tiền đề cho việc triển khai cách 
mạng công nghiệp 4.0 trong nông 
nghiệp, thúc đẩy kết nối tiêu thụ 

nông sản, hướng tới các tiêu chuẩn 
xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp và hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Cũng theo Thứ trưởng Lê Xuân 
Định, hiện nay, chúng ta đang đối 
mặt với những thách thức rất lớn từ 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
và tác động bởi đại dịch COVID-
19. Chuyển đổi số trong sản xuất 
kinh doanh đã được Đảng, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ xác 
định là giải pháp, xu hướng tất yếu 
để các đơn vị sản xuất kinh doanh 
nâng cao năng lực, lợi thế cạnh 
tranh, hồi phục sau đại dịch. 

“Truy xuất nguồn gốc là giải 
pháp thúc đẩy việc tiêu thụ nông 
sản của bà con nông dân bằng các 
nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự 
thuận lợi cho người nông dân, hợp 
tác xã, người tiêu dùng. Đồng thời 
góp phần gia tăng giá trị của nông 
sản của các địa phương, góp phần 
thiết thực tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp trong giai đoạn mới theo 
hướng công khai, minh bạch, bình 
đẳng.”, Thứ trưởng Lê Xuân Định 
nhấn mạnh. 

Tham luận tại hội thảo, ông Lê 
Nhật Thành – Giám đốc Trung tâm 
kiểm định thực vật sau nhập khẩu I 
– Cục Bảo vệ thực vật, Bộ 
NN&PTNT chia sẻ về vai trò của 
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truy xuất nguồn gốc trong nâng cao 
giá trị nông sản Việt xuất khẩu, 
nhằm đáp ứng các điều kiện bắt 
buộc tuân thủ trong thỏa thuận kí 
kết giữa hai cơ quan bảo vệ thực 
vật quốc gia về chương trình làm 
việc/nghị định thư xuất khẩu quả 
tươi từ Việt Nam sang nước nhập 
khẩu tương ứng có yêu cầu. Truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm và quản 
lý được những loài dịch hại là đối 
tượng kiểm dịch thực vật của nước 
nhập khẩu theo yêu cầu nhập khẩu 
của các nước. Kiểm soát được việc 
sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật 
cấm sử dụng và dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật trên nông sản xuất 
khẩu. 

Cũng theo ông Thành, nâng cao 
uy tín của nông sản Việt Nam vào 
thị trường có giá trị cao để việc 
đàm phán mở cửa hàng nông sản 
vào các thị trường khác được thuận 
lợi. Qua đó, các cơ quan khác tổ 
chức xúc tiến thương mại, quảng 
bá sản phẩm Nông nghiệp của Việt 
Nam được thuận lợi. 

Chia sẻ tại Hội thảo, theo ông 
Bùi Bá Chính – Phó Giám đốc phụ 
trách Trung tâm Mã số mã vạch 
Quốc gia, Tổng cục TCĐLCL cho 
biết, hiện nay Việt Nam đã hoàn 
thiện cơ bản hệ thống các văn bản 
quy phạm, pháp luật, TCVN, 

QCVN về truy xuất nguồn gốc và 
đang tăng cường hợp tác quốc tế 
trong việc thúc đẩy truy xuất 
nguồn gốc, thừa nhận kết quả  truy 
xuất nguồn gốc lẫn nhau. Bên cạnh 
đó, với mục tiêu kết nối – chia sẻ 
và đảm bảo quyền lợi người tiêu 
dùng, Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 
Quốc gia đang được Trung tâm mã 
số mã vạch Quốc gia triển khai xây 
dựng, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối 
năm 2022. 

Cũng theo ông Chính, truy xuất 
nguồn gốc những năm gần đây đã 
từng bước góp phần chuyển đổi số 
trên thực tế doanh nghiệp, hỗ trợ 
quản trị nội bộ nhằm tối ưu hiệu 
quả hoạt động, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Tạo cơ sở dữ 
liệu được cập nhật và bổ sung theo 
thời gian thực giúp thống kê báo 
cáo chính xác phục vụ hiệu quả 
cho việc xây dựng và thực thi 
chiến lược, chính sách, kế hoạch. 
Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc 
còn giúp doanh nghiệp nâng cao vị 
thế thương hiệu, tạo dựng niềm tin 
với người tiêu dùng. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 
diễn giả đã có những bài tham luận 
liên quan đến truy xuất nguồn gốc 
và ứng dụng số hỗ trợ lưu thông, 
tiêu thụ sản phẩm Việt, ứng dụng 
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truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị 
số hóa, cơ hội thúc đẩy xuất khẩu 
hàng nông sản thực phẩm sang thị 
trường Trung Quốc… 

(tcvn.gov.vn) 
 
QUẢN LÝ, DUY TRÌ, CẤP MÃ 
SỐ VÙNG TRỒNG TRONG 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 

Truy xuất nguồn gốc là yếu tố 
quan trọng trong việc đáp ứng đòi 
hỏi của người tiêu dùng và thị 
trường về sự minh bạch của sản 
phẩm hàng hóa. 

Chia sẻ câu chuyện quản lý, duy 
trì và cấp mã số vùng trồng, ông 
Lê Nhật Thành, Giám đốc Trung 
tâm kiểm dịch thực vật sau nhập 
khẩu I, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ 
NN&PTNT) cho rằng, việc này thể 
hiện sự quản lý minh bạch, rõ ràng 
đối với vùng trồng, đáp ứng các 
điều kiện bắt buộc tuân thủ trong 
thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai 
cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia 
về chương trình làm việc/nghị định 
thư xuất khẩu quả tươi từ Việt 
Nam sang nước nhập khẩu tương 
ứng có yêu cầu. 

Đồng thời, truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm và quản lý được những 
loài dịch hại là đối tượng kiểm 
dịch thực vật của nước nhập khẩu 

theo yêu cầu nhập khẩu các nước; 
kiểm soát được việc sử dụng các 
thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng 
và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
trên nông sản xuất khẩu. 

Thông qua đó, nâng cao uy tín 
của nông sản Việt Nam vào thị 
trường có giá trị cao để việc đàm 
phán mở cửa hàng nông sản vào 
các thị trường khác được thuận lợi. 
Từ đó, các cơ quan khác có thể tổ 
chức xúc tiến thương mại, quảng 
bá sản phẩm nông nghiệp của Việt 
Nam. 

Cũng theo ông Thành, yêu cầu 
chung về vùng trồng cần sử dụng 
thống nhất một quy trình sản xuất 
và quản lý sinh vật gây hại. Vùng 
trồng cần đảm bảo kiểm soát sinh 
vật gây hại ở mức độ phổ biến thấp 
và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
theo quy định của các nước nhập 
khẩu. 

Bên cạnh đó, vùng trồng phải 
được kiểm tra và cấp mã số lần đầu 
trước vụ thu hoạch, nội dung kiểm 
tra tùy thuộc vào đối tượng cây 
trồng và yêu cầu kiểm dịch thực 
vật của nước nhập khẩu. Trước 
mỗi vụ thu hoạch, các mã số vùng 
trồng cần đăng ký lại; trong trường 
hợp không đăng ký lại thì mã số sẽ 
bị thu hồi.  

Tính đến cuối tháng 11/2021, 
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Cục Bảo vệ thực vật đã cấp hơn 
3.600 mã số vùng trồng tại 48/63 
tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, 
trong đó hơn 2.800 mã số cho 12 
loại trái cây (chủ yếu là xoài, thanh 
long), 11 mã số cho hạt giống ớt và 
cà chua; gần 200 mã số cho rau gia 
vị sản xuất trong nhà lưới xuất 
khẩu sang EU; và gần 400 mã số 
cho ngọn cây cảnh, cây hoa xuất 
khẩu. 

Hiện nay, các nước như Mỹ, Úc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc 
đều đưa ra yêu cầu về mã số vùng 
trồng. Một khi nông sản của Việt 
Nam tuân thủ quy định thì việc 
đàm phán mở cửa cho nông sản 
xuất khẩu sẽ thuận lợi hơn rất 
nhiều. 

“Trước đây, muốn đàm phán để 
cho quả vải sang Mỹ chúng tôi 
phải nộp hồ sơ từ năm 1998 nhưng 
đến năm 2015, Mỹ mới chính thức 
cho phép quả vải xuất khẩu vào thị 
trường Mỹ. Tuy nhiên, những năm 
gần đây, việc đàm phàn đã ngắn 
hơn nhiều do chúng ta vừa có kinh 
nghiệm, vừa minh bạch, sản xuất 
nông nghiệp đã có uy tín trên thị 
trường quốc tế. Chỉ cần 2-3 năm là 
chúng ta có thể mở cửa được thị 
trường trái cây sang các nước“, 
ông Lê Nhật Thành nhấn mạnh. 

(vietq.vn) 

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 
GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT 
BẢN TRONG LĨNH VỰC TIÊU 
CHUẨN HÓA  

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đã có buổi làm việc 
trực tuyến với Ủy ban Tiêu chuẩn 
Công nghiệp Nhật Bản (JISC) với 
mục đích nhằm thắt chặt mối quan 
hệ hợp tác giữa cơ quan tiêu chuẩn 
hóa đại diện cho Việt Nam và Nhật 
Bản. 

Hệ thống quốc gia thống nhất về 
tiêu chuẩn công nghiệp bắt đầu 
hoạt động với sự thành lập của 
JESC (Ủy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật 
Nhật Bản) vào năm 1921. JESC 
tiến hành việc thông qua các tiêu 
chuẩn quốc gia (JES). Năm 1949, 
Luật Tiêu chuẩn hóa Công nghiệp 
được ban hành và Ủy ban Tiêu 
chuẩn Công nghiệp Nhật Bản 
(JISC) mới được thành lập theo 
Luật, với tư cách là một tổ chức 
tham vấn cho các Bộ trưởng có 
thẩm quyền phụ trách việc xây 
dựng Tiêu chuẩn Công nghiệp 
Nhật Bản (JIS) và chỉ định Dấu 
phù hợp JIS cho các sản phẩm. 

Trong những năm qua, Tổng cục 
TCĐLCL đã và đang duy trì, phát 
triển mở rộng hợp tác song phương 
với Nhật Bản trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn với các cơ quan, tổ chức của 
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Nhật Bản, và cụ thể là với JISC. 
Tổng cục TCĐLCL và Ủy ban 
Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản 
(JISC) đã ký Biên bản Hợp tác 
(MoC) trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
hóa và đánh giá sự phù hợp vào 
ngày 26/8/2013, với mục tiêu tăng 
cường trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm giữa hai cơ quan sẽ được 
tăng cường và JISC hỗ trợ Tổng 
cục TCĐLCL xây dựng các 
chương trình đào tạo nguồn nhân 
lực; trao đổi chuyên gia trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn và đánh giá sự phù 
hợp, mà trước mắt sẽ ưu tiên cho 
lĩnh vực điện-điện tử. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng 
cục trưởng Phụ trách Tổng cục 
TCĐLCL Hà Minh Hiệp đã chia sẻ 
về định hướng chính của Tổng cục 
đến năm 2025, bao gồm việc xây 
dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa 
quốc gia, rà soát, sửa đổi Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và 
Luật Chất lượng sản phẩm hàng 
hóa v.v.v. Đặc biệt, Việt Nam rất 
mong muốn nhận được sự ủng hộ 
của JISC trong việc tăng cường vai 
trò của Việt Nam tại Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa quốc tế (ISO), nhằm 
đón đầu những xu thế mới nhất, hỗ 
trợ công tác hài hòa tiêu chuẩn 
quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, 
chú trọng vào các lĩnh vực công 

nghệ mới nổi như AI, Chuyển đổi 
số, IoT, Thẻ và thiết bị định danh, 
an toàn thông tin, kiểm thử phần 
mềm và Đô thị thông minh, v.v.v. 

Về phía bạn, ông Mitsuo 
Matsumoto cảm ơn những đề xuất 
và ý kiến đóng góp của Việt Nam 
tại buổi làm việc, đồng thời bày tỏ 
mong muốn hợp tác hơn nữa giữa 
Việt Nam và Nhật Bản trong các 
lĩnh vực được nêu trên. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC SONG 
PHƯƠNG VỀ TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
TRONG ASEAN 

Ngày 28/3/2022, Phó Tổng cục 
trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) Hà Minh Hiệp đã có 
buổi làm việc trực tuyến với ông 
Banjong Sukreeta, Tổng thư ký 
Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái 
Lan (TISI). 

Tại buổi làm việc, ông Hà Minh 
Hiệp đã chia sẻ các định hướng 
công tác của Tổng cục TCĐLCL 
đến năm 2025, trong đó Tổng cục 
sẽ đẩy mạnh hoạt động tham gia 
vào Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 
tế (ISO). Tổng cục cũng mong 
muốn thúc đẩy hợp tác song 
phương với TISI hơn nữa thông 
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qua việc ký kết bản ghi nhớ hợp 
tác. 

TISI cho biết Thái Lan ủng hộ 
việc Việt Nam tham gia tích cực 
hơn trong ISO và tán thành việc 
hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ hợp 
tác chính thức. Nhiều năm qua, 
Tổng cục TCĐLCL và TISI luôn 
duy trì quan hệ tốt đẹp trong các tổ 
chức, diễn đàn mà hai Bên cùng 
tham gia như ISO, IEC, 
APEC/SCSC và ASEAN/ACCSQ. 
Vì vậy, việc ký kết MOU sẽ tạo 
điều kiện để hai bên triển khai các 
hoạt động hợp tác thiết thực, góp 
phần hỗ trợ thương mại giữa hai 
nước. 

 
Tại buổi làm việc, Tổng cục 

TCĐLCL bày tỏ mong muốn học 
hỏi kinh nghiệm của DSM trong 
việc tham gia hoạt động tiêu chuẩn 
hóa quốc tế. Malaysia là một trong 
những thành viên ASEAN hoạt 
động tích cực nhất trong ISO với 
nhiều năm tham gia Hội đồng ISO 

và là thành viên đ
ban kỹ thuật tiêu chu
DSM là thư ký của 03 TC).

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đề 
nghị DSM xem xét hỗ trợ Tổng 
cục trong công tác xây d
chuẩn quốc gia v
sản phẩm Halal, đồng thời đề xuất 
hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội 
thảo trực tuyến ở cấp kỹ thuật để 
thảo luận cụ thể về việc triển khai 
nội dung hợp tác n

Phía DSM hoan nghênh các đ
xuất của Tổng cục v
ủng hộ Tổng cục tham gia hoạt 
động tiêu chuẩn hóa quốc tế. Hai 
bên hy vọng các kết quả của cuộc 
họp sẽ giúp thúc đẩy quan hệ vốn 
rất tốt đẹp giữa Tổng cục v
đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích 
thiết thực cho hai c

 
TĂNG CƯỜNG PH
HOẠT ĐỘNG TIÊU CHU
ĐO LƯỜNG CH
TRONG LĨNH V
PHÒNG 

Ngày 5/4, Tổng cục Ti
Đo lường Chất l
học và Công ngh
việc với Cục Tiêu chu
Chất lượng, Bộ Tổng tham m
(Bộ Quốc phòng).
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và là thành viên đầy đủ của 180 
êu chuẩn (trong đó, 

ủa 03 TC). 
ạnh đó, Tổng cục cũng đề 

ị DSM xem xét hỗ trợ Tổng 
tác xây dựng tiêu 

ẩn quốc gia và thử nghiệm về 
ản phẩm Halal, đồng thời đề xuất 

ẽ phối hợp tổ chức hội 
ảo trực tuyến ở cấp kỹ thuật để 
ảo luận cụ thể về việc triển khai 

ội dung hợp tác này. 
Phía DSM hoan nghênh các đề 
ất của Tổng cục và cho biết sẽ 

ủng hộ Tổng cục tham gia hoạt 
ẩn hóa quốc tế. Hai 

ọng các kết quả của cuộc 
ọp sẽ giúp thúc đẩy quan hệ vốn 
ất tốt đẹp giữa Tổng cục và DSM 

ều sâu, mang lại lợi ích 
ết thực cho hai cơ quan. 

(vietq.vn) 

NG PHỐI HỢP 
NG TIÊU CHUẨN 

NG CHẤT LƯỢNG 
ĨNH VỰC QUỐC 

ổng cục Tiêu chuẩn 
ờng Chất lượng, Bộ Khoa 

à Công nghệ đã có buổi làm 
êu chuẩn Đo lường 

ợng, Bộ Tổng tham mưu 
òng). 



Số 97 - 03/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 17 
 

Báo cáo kế hoạch công tác tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng năm 
2022, Đại tá Lê Duy Quý – Phó 
Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, Bộ Tổng tham 
mưu cho biết, trong năm 2020-
2021, Cục TCĐLCL luôn nhận 
được sự quan tâm tạo điều kiện 
giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước 
nên việc áp dụng các Luật, Nghị 
định, Thông tư trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng đối 
với quân đội có nhiều thuận lợi và 
hiệu quả. 

Cũng theo ông Quý, năm 2020-
2021, ngành tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng quân đội đã xây dựng 
hệ thống tiêu chuẩn và triển khai 
áp dụng tại đơn vị làm căn cứ pháp 
lý cho việc quản lý, kiểm tra, đánh 
giá chứng nhận chất lượng, các 
tiêu chuẩn hiện có đã được áp dụng 
trong quá trình quản lý, sản xuất, 
sửa chữa, sử dụng, tăng hạn, cải 
tiến vũ khí trang bị, vật tư kỹ thuật, 
sản phẩm quốc phòng và công 
trình quốc phòng. 

Bên cạnh đó, Cục đã xây dựng và 
đề nghị Bộ Tài chính ban hành 12 
QCVN/BTC, hiện đang xây dựng 
01 QCVN/BQP về điều tra, khảo 
sát, rà phá bom mìn, vật liệu nổ. 
Tổ chức phổ biến áp dụng QCVN, 
thông báo các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia. Tổ chức phổ biến áp 
dụng QCVN/BQP trực tiếp đến các 
đơn vị thuộc đối tượng áp dụng và 
đơn vị có liên quan trong toàn 
quân. 

Đáng chú ý, năm 2020, Bộ Quốc 
phòng xác định vừa tiến hành 
chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo 
ISO 9001:2015 vừa duy trì, cải tiến 
HTQLCL theo ISO 9001:2008; 
xây dựng hai mô hình khung 
HTQLCL ISO dùng cho Bộ chỉ 
huy quân sự cấp tỉnh, Bộ chỉ huy 
Bộ đội biên phòng cấp tỉnh. Năm 
2021, tiếp tục duy trì cải tiến 
HTQLCL đối với 200 cơ quan, đơn 
vị, chuyển đổi áp dụng HTQLCL 
theo TCVN ISO 9001:2015 đối với 
78 cơ quan đơn vị, xây dựng, áp 
dụng HTQLCL theo TCVN 
9001:2015 lần đầu đối với 10 Ban 
Chỉ huy quân sự cấp huyện. 

Nhìn chung trong hai năm, Bộ 
Quốc phòng đã làm tốt công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn 
vị được lựa chọn xây dựng, áp 
dụng theo TCVN ISO 9001:2015, 
đồng thời triển khai nghiên túc 
Quyết định số 19:2015/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Công tác đo lường cũng được 
tiếp tục thực hiện phát triển hệ 
thống đo lường quân đội theo 
Thông tư 23/2013/TT-BQP, duy trì 
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nghiêm pháp chế đo lường, quản 
lý, tổ chức tốt công tác đảm bảo 
liên kết chuẩn đo lường cho trang 
bị đo lường – thử nghiệm trong 
toàn quân. Cùng với đó, thực hiện 
tốt việc liên kết chuẩn cho các 
chuẩn mẫu, phương tiện đo, chuẩn 
đo lường theo phân cấp tại các cơ 
sở đo lường – chất lượng… 

Quản lý hoạt động kiểm định 
phương tiện đo, thử nghiệm VKTB 
của 154 cơ sở trong toàn quân, 
thực hiện tốt hoạt động đánh giá 
công nhận năng lực cơ sở đo lường 
chất lượng trong toàn quân, thực 
hiện tốt hoạt động đánh giá công 
nhận năng lực cơ sở đo lường chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
trong lĩnh vực quân sự, quốc 
phòng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 
Tổng cục trưởng phụ trách Tổng 
cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp cho 
biết, đặc trưng của quốc phòng là 
ngành đặc thù, việc triển khai, phối 
hợp, chia sẻ và đồng hành để 
chung tay phát triển tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng là rất cần thiết. 

Trong thời gian tới, hai bên tiếp 
tục đồng hành thúc đẩy hoạt động 
TCĐLCL đi vào chiều sâu. Đặc 
biệt, trong lĩnh vực xây dựng tiêu 
chuẩn, triển khai Đề án 996 và các 
hoạt động liên quan đến hợp tác 

quốc tế, mã số mã vạch, phối hợp 
trong công tác kiểm tra nhà nước 
về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thiếu 
tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn 
mạnh, phát huy kết quả hợp tác 
trong những năm qua, Cục 
TCĐLCL, Bộ Tổng tham mưu 
mong muốn Tổng cục TCĐLCL 
tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo 
điều kiện để Cục thực hiện tốt chức 
năng tham mưu quản lý nhà nước 
về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
trong lĩnh vực quân sự, quốc 
phòng. 

(vietq.vn) 
 

 
 
TIÊU CHUẨN VỀ NHỰA - 
CHÌA KHÓA HƯỚNG TỚI 
NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN 

Nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng 
một lần, thường trở thành tiêu 
điểm trên diễn đàn quốc tế. Theo 
Liên hợp quốc, hiện nay thế giới và 
các đại dương đang ngập tràn 
nhựa, tổ chức Ellen MacArthur 
báo cáo rằng đến năm 2050 sẽ 
có nhiều nhựa trong đại dương 
hơn các loài cá. 

Cũng theo Tổ chức Nông lương 
Liên hợp quốc (FAO), nhựa thấm 
vào đất sẽ đe dọa đến sức khỏe con 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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người và lương thực. Vào tháng 12 
năm ngoái, FAO đã báo cáo Đánh 
giá nhựa nông nghiệp và tính bền 
vững của chúng: Một lời kêu gọi 
hành động, trong đó mô tả chi tiết 
cách vô số nhựa nông nghiệp, đặc 
biệt là nhựa vi sinh, tìm đường vào 
chuỗi thực phẩm.  

Hướng tới một nền kinh tế tuần 
hoàn  

Thỏa thuận ràng buộc pháp 
lý của Liên Hợp Quốc nhằm chống 
lại các tác động môi trường cực 
đoan và rủi ro từ nhựa đã diễn ra 
hai tuần trước Ngày tái chế toàn 
cầu và nhằm mục đích chống lại 
nhiều rủi ro của nhựa. LHQ khẳng 
định rằng nó sẽ giải quyết toàn bộ 
vòng đời của nhựa, yêu cầu nhựa 
được thiết kế để tái sử dụng và tái 
chế, báo hiệu sự chấm dứt đối với 
nhựa sử dụng một lần. Nói một 
cách dễ hiểu, thỏa thuận của Liên 
Hợp Quốc nhằm mục đích chuyển 
đổi vòng đời của nhựa từ mô hình 
tuyến tính sang mô hình tuần hoàn. 

Theo Tiến sĩ Achim Ilzhöfer, 
Giám đốc Kinh tế Thông tư Toàn 
cầu của Covestro AG và Chủ 
tịch nhóm các nhà phát triển tiêu 
chuẩn trong ISO chịu trách nhiệm 
về khía cạnh môi trường của nhựa, 
tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng 
trong việc chấm dứt nền kinh tế 

thải bỏ ra môi trường của thế giới. 
Nhựa rất nhiều và đa dạng, các 

phương pháp sản xuất cũng phức 
tạp như thị trường mà chúng phục 
vụ. Đây là lúc mà tiêu chuẩn hóa 
có thể đóng một vai trò quan trọng, 
xác định các đặc tính của nhựa và 
chuỗi cung ứng của chúng để làm 
cho chúng bền vững. Tiến sĩ 
Achim Ilzhöfer cho biết thêm: 
“Các tiêu chuẩn ISO có thể chỉ 
định ở cấp độ quốc tế cách thông 
tin giữa các đối tác trong chuỗi giá 
trị có thể được trao đổi tốt hơn, 
đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ và cách sử dụng nguyên liệu từ 
kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần 
hoàn”.   

Điều tương tự cũng áp dụng cho 
công nghệ thu hồi và tái chế vật 
liệu. Các báo cáo kỹ thuật và tiêu 
chuẩn ISO được áp dụng tốt để 
thúc đẩy sự phát triển của dòng tái 
chế vật liệu cụ thể và công nghệ 
hiện có tốt nhất trên cơ sở toàn 
cầu. Tiến sĩ Ilzhöfer giải thích: 
“Vai trò của tiêu chuẩn hóa ISO là 
xúc tác thị trường và kết nối các 
đầu mối lỏng lẻo để làm cho nền 
kinh tế trên toàn cầu hiệu quả và 
bền vững hơn”. 

Là một nhà quản lý chịu trách 
nhiệm về nền kinh tế tuần hoàn 
cho nhà sản xuất polyme, Tiến sĩ 
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Ilzhöfer đánh giá cao những lợi ích 
của tiêu chuẩn hóa. ”Ngay từ khi 
bắt đầu sự nghiệp khoa học của 
mình, tôi đã có thể thấy các tiêu 
chuẩn giúp cuộc sống giữa nhà 
cung cấp, bản thân và khách hàng 
trở nên dễ dàng hơn. Từ góc độ 
người tiêu dùng, họ mang đến cơ 
hội so sánh, tiêu chuẩn sản phẩm 
nào bền vững hơn”, Tiến sĩ 
Ilzhöfer khẳng định.   

Vừa là người hành nghề trong 
lĩnh vực nhựa vừa là nhà phát triển 
các Tiêu chuẩn Quốc tế, Ilzhöfer 
có động lực để tìm ra giải pháp và 
thúc đẩy tiêu chuẩn hóa sản xuất 
và tiêu thụ bền vững nhựa. Các 
tiêu chuẩn ISO có thể cung cấp 
giải pháp cho những thách thức 
quan trọng, như việc xử lý chất 
thải nhựa không đúng cách và tác 
động môi trường do nó gây ra, 
chẳng hạn như trong lĩnh vực vi 
nhựa. 

Giải pháp dựa trên tiêu chuẩn 
Những lời kêu gọi về một nền 

kinh tế tuần hoàn bao gồm đề xuất 
cải thiện tiêu chuẩn về vấn đề từ 
khả năng tái chế, hàm lượng tái chế 
của nhựa đến khả năng phân hủy 
sinh học và khả năng tái sử 
dụng. Tiến sĩ Ilzhöfer có thể chỉ ra 
nhiều tiêu chuẩn ISO đã thúc đẩy 
tính bền vững trong nhựa như: ISO 

15270:2008, Nhựa - Hướng dẫn 
thu hồi và tái chế chất thải nhựa, là 
một ví dụ. Tiêu chuẩn này đặt ra 
khuôn khổ cho việc phát triển tiêu 
chuẩn và thông số kỹ thuật hơn 
nữa về thu hồi chất thải nhựa, bao 
gồm cả tái chế - một cách để khép 
lại vòng lặp. 

 
 Ông Ilzhöfer và đồng nghiệp 

trong các nhóm làm việc của ISO 
cũng hướng tới việc phát triển tiêu 
chuẩn hơn nữa để thúc đẩy quá 
trình phát triển và sử dụng nhựa 
bền vững. Để tăng tỷ lệ tái chế, cần 
cải thiện việc thu gom và phân loại 
nhựa, do đó, việc xác định nhựa 
trong sản phẩm đến các thị trường 
phế thải. 

Những tiêu chuẩn trong lĩnh vực 
thiết kế cho giải pháp tái chế, theo 
dõi dấu vết và quản lý chất thải là 
cơ sở cho một giai đoạn tái chế 
hiệu quả về mặt sinh thái và kinh 
tế. Ngoài ra, Ilzhöfer cũng chắc 
chắn rằng việc tiêu chuẩn hóa các 
nguyên liệu thô làm từ chất thải 
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cho công nghệ tái chế khác nhau sẽ 
ngay lập tức hỗ trợ sự phát triển thị 
trường toàn cầu để tăng tỷ lệ tái 
chế.  

“Kể từ tiêu chuẩn thu hồi và tái 
chế đầu tiên vào năm 2008, các 
quy trình tái chế hóa chất mới, hiệu 
quả hơn đã được phát triển. Từ đây 
trở đi, việc tiêu chuẩn hóa hơn nữa 
sẽ hỗ trợ thực hiện các cơ sở tái 
chế trên toàn cầu để tăng tỷ lệ tái 
chế nhựa”, ông Ilzhöfer kết luận. 

Cũng theo Tổ chức Nông lương 
Liên hợp quốc (FAO), nhựa thấm 
vào đất sẽ đe dọa đến sức khỏe con 
người và lương thực. Vào tháng 12 
năm ngoái, FAO đã báo cáo Đánh 
giá nhựa nông nghiệp và tính bền 
vững của chúng: Một lời kêu gọi 
hành động, trong đó mô tả chi tiết 
cách vô số nhựa nông nghiệp, đặc 
biệt là nhựa vi sinh, tìm đường vào 
chuỗi thực phẩm.  

 (vietq.vn) 
 

ISO 30182 – TIÊU CHUẨN MÔ 
HÌNH KHÁI NIỆM THÀNH 
PHỐ THÔNG MINH 

Được coi là trung tâm của những 
tiêu chuẩn ICT nổi tiếng và phổ 
biến nhất trên thế giới, ISO/IEC đã 
phát triển một tiêu chuẩn quốc tế, 
cung cấp những khái niệm cần 
thiết. Những thành phần vô hình 

của đời sống đô thị là những thứ 
như địa điểm, cộng đồng, dịch vụ 
và tài nguyên… 

ISO/IEC 30182, Mô hình khái 
niệm thành phố thông minh – 
Hướng dẫn thiết lập một mô hình 
tương tác dữ liệu (Smart city 
concept model – Guidance for 
establishing a model for data 
interoperability), đưa ra những 
hướng dẫn cơ bản về một mô hình 
khái niệm thành phố thông minh 
(SCCM). Ngoài việc xác định 
những khái niệm, ISO/IEC 30182 
cũng nhận định những mối liên hệ 
giữa chúng, chẳng hạn như tài 
nguyên của các tổ chức, hay một 
sự kiện diễn ra tại một địa 
điểm. Cũng như việc không có một 
thành phố nào có thể đại diện cho 
mọi đô thị nói chung và cũng 
không có một kế hoạch xây dựng 
đô thị thông minh nào có thể áp 
dụng ở khắp mọi nơi. 

Tuy nhiên, bằng cách cung cấp 
một mô hình mang tính khái niệm, 
ISO/IEC 30182 tạo điều kiện cho 
việc chia sẻ ý tưởng, thông tin và 
các giải pháp. Điều này có nghĩa là 
các vấn đề như cải thiện sự lưu 
thông, giảm thiểu ô nhiễm, thông 
tin nhanh và cư dân an toàn, hạnh 
phúc hơn được kết nối với nhau về 
mặt vật chất và tinh thần như một 
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cộng đồng. 
Một trong những mục đích của 

tiêu chuẩn quốc tế là để coi việc sử 
dụng dữ liệu không đơn thuần là 
một công cụ chỉ dẫn các dịch vụ đô 
thị mà còn hơn thế. Mục đích ở 
đây là khuyến khích các nhà lãnh 
đạo khám phá ra cách tái sử dụng 
dữ liệu như một nguồn tài nguyên 
để đổi mới phương hướng hệ thống 
và dịch vụ tương lai. Bằng cách 
tìm ra những thực tế ẩn sâu (trong 
việc vận hành, phê bình, phân tích 
và chiến lược) khác nhau, ISO/IEC 
30182 liên quan tới cả những 
nguồn dữ liệu mở (được chia sẻ 
dưới giấy phép mở) lẫn những 
nguồn dữ liệu kín (nơi tính bảo mật 
và riêng tư của nội dung được bảo 
vệ). 

Khi một mô hình khái niệm được 
áp dụng như nhau ở tất cả mọi nơi, 
từ dữ liệu vận hành, người ta có 
thể tìm ra nơi xuất phát của các 
thống kê và phân tích, đồng thời 
quan sát ảnh hưởng của những 
quyết định mang tính chiến lược. 

Bởi vậy, trong khi có những ứng 
dụng tức thời và thực tiễn trong 
việc các dân cư đô thị đang sống 
thông minh hơn như thế nào, thì 
ISO/IEC 30182 còn đem lại nhiều 
lợi ích hơn thế. Đó là một công cụ 
hỗ trợ mà sau này được đưa ra thảo 

luận và trở thành một trong những 
vấn đề quan trọng nhất hành tinh: 
Đâu là cách thông minh để các cư 
dân có thể kết nối và tận dụng 
nguồn tài nguyên một cách tốt 
nhất. 

(vietq.vn) 
 
XÂY DỰNG THẾ GIỚI CÔNG 
BẰNG VÀ LÀNH MẠNH HƠN 
VỚI CÁC TIÊU CHUẨN ISO 

Để giảm sự chênh lệch về cách 
mọi người tiếp cận dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe và nhằm khôi phục 
quyền con người về sức khỏe tốt. 
ISO không chỉ có một số tiêu 
chuẩn nhằm mục đích quản lý 
chăm sóc sức khỏe công bằng mà 
còn cung cấp nhiều tiêu chuẩn có 
liên quan đến COVID-19 miễn phí 
trên mạng. Chúng bao gồm các 
tiêu chuẩn về máy thở, thiết bị bảo 
vệ cá nhân và y tế, sức khỏe và an 
toàn nghề nghiệp. 

Bằng cách tập hợp những thông 
lệ quốc tế tốt nhất, các tiêu chuẩn 
giúp quốc gia và tổ chức có nguồn 
lực hạn chế được hưởng lợi từ 
những khuyến nghị mới nhất từ
chuyên gia để thiết lập quy trình và 
thực hành hữu ích tiềm năng. 

IWA 38 trong tương lai, Hướng 
dẫn xây dựng cơ sở y tế khẩn cấp, 
sẽ đề xuất những hướng dẫn để 
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nhanh chóng thành lập các cơ sở 
dành riêng cho bệnh đường hô hấp 
truyền nhiễm trong các cơ sở y tế 
hiện nay. Hướng dẫn này cũng sẽ 
dựa trên khuyến nghị mới nhất của 
các nhà khoa học trên thế giới 
nhằm ngăn ngừa và kiểm soát loại 
dịch bệnh này. 

Bên cạnh đó, ISO 5472, 
Quy trình tiêu chuẩn của các trạm 
khám sàng lọc đi bộ để kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc triển khai 
an toàn và tiết kiệm chi phí của các 
trạm xét nghiệm để phát hiện các 
bệnh truyền nhiễm như COVID-
19. Những điều này có thể làm 
giảm số lượng thiết bị bảo hộ cần 
thiết và tăng số lượng người được 
kiểm tra. 

ISO/TS 5798 cũng đang được 
phát triển thực hành chất lượng để 
phát hiện Hội chứng hô hấp cấp 
tính nặng SARS-CoV-2 bằng 
phương pháp khuếch đại axit 
nucleic. Đặc điểm kỹ thuật mới sẽ 
cung cấp những cân nhắc cần thiết 
cho việc thiết kế, phát triển, xác 
minh, xác nhận và thực hiện các 
thử nghiệm phân tích để phát hiện 
SARS-CoV-2 bằng phương pháp 
khuếch đại axit nucleic. Nó sẽ bao 
gồm các bước quy trình khám và 
xét nghiệm trước đối với các bệnh 

phẩm đường hô hấp cũng như các 
thông số liên quan của chúng. 

Cuối cùng, một thông số kỹ thuật 
được công bố công khai gần đây, 
ISO/PA 45005, Quản lý an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp – Hướng dẫn 
chung về làm việc an toàn trong 
đại dịch COVID-19, đã được phát 
triển chỉ trong ba tháng để giải 
quyết tình trạng khẩn cấp và cung 
cấp thông tin đặc biệt mong đợi.  

Có sẵn trực tuyến miễn phí, 
ISO/PAS 45005 không chỉ dành 
cho các tổ chức mà còn dành cho 
những người tự kinh doanh, bất kể 
hoạt động nào của họ, nhằm giúp 
họ tiếp tục hoạt động đồng thời bảo 
vệ sức khỏe của họ. Nó cung cấp 
sự hỗ trợ cần thiết vào thời điểm 
không chỉ sức khỏe mà còn cả sinh 
kế của nhiều người đang bị đe dọa. 

(tcvn.gov.vn) 
 

ÁP DỤNG THÀNH CÔNG ISO 
ĐIỆN TỬ THEO TCVN 
9001:2015 VÀO 227 CƠ QUAN 
HÀNH CHÍNH 

Việc chuyển đổi hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN 9001:2015 sang hình 
thức điện tử, thực hiện trên môi 
trường mạng sẽ đảm bảo cung cấp 
dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều 
hành, giải quyết công việc và trao 
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đổi văn bản điện tử của cơ quan, 
đơn vị và cán bộ, công chức, viên 
chức. Quy trình công việc được tự 
động hóa, thống nhất, chuẩn hóa, 
không phụ thuộc vào ý muốn chủ 
quan của những người tham gia 
quy trình. Đáng chú ý, người dân 
có thể tham gia kiểm soát chất 
lượng và kết quả công việc chi tiết 
đến từng chuyên viên. 

Theo ông Phạm Văn Thành, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 
việc chuẩn hóa và áp dụng ISO 
điện tử vào hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước cũng đóng 
vai trò hết sức quan trọng trong 
quá trình chuyển đổi số, xây dựng 
chính quyền số của Tỉnh. 

Trong thời gian tới, để đảm bảo 
công tác vận hành, duy trì, cải tiến 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ 
thống hơn nữa, các cấp ủy, chính 
quyền địa phương phải vào cuộc để 
thay đổi thói quen, cách làm trong 
xử lý công việc của cán bộ, công 
chức. Bởi chuyển đổi số phải đi 
cùng với chuyển đổi về tư duy, văn 
hóa. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đánh 
giá, việc áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống h
chính nhà nước tr
Quảng Ninh đã đ
quả đáng ghi nhận.
cơ quan hành chính nhà nư
dụng, bao gồm cả 177 x
tượng khuyến khí

Để vận hành, áp d
hệ thống này, ông Linh cho r
đối với các cán bộ công chức ở các 
cấp phải hiểu đ
hiểu được những thay đổi của văn 
bản mới, nắm bắt rất r
vận hành. Thậm chí l
thấy còn những t
phản ánh đến Chi cục Ti
Đo lường Chất lư
góp phần cải tiến phần mềm n
phục vụ người dân tốt h

Được biết, quá tr
vận hành hệ thống, Sở Khoa học 
và Công nghệ phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị thực
ngừng theo dõi, nâng c
mềm, tích hợp với các nguồn dữ 
liệu khác của quốc gia, của tỉnh; 
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ổ chức thuộc hệ thống hành 
ớc trên địa bàn tỉnh 

đạt được nhiều kết 
ả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% 

cơ quan hành chính nhà nước đã áp 
ụng, bao gồm cả 177 xã là đối 
ợng khuyến khích áp dụng. 

 
ành, áp dụng hiệu quả 
ày, ông Linh cho rằng, 

ối với các cán bộ công chức ở các 
ấp phải hiểu được phần mềm, 

ợc những thay đổi của văn 
ản mới, nắm bắt rất rõ cách thức 

ậm chí là chủ động để 
tồn tại, bất cập để 

ản ánh đến Chi cục Tiêu chuẩn 
ượng Quảng Ninh, 

ần cải tiến phần mềm này, 
ời dân tốt hơn. 

ợc biết, quá trình xây dựng, 
ệ thống, Sở Khoa học 

ệ phối hợp chặt chẽ 
ị thực hiện để không 
õi, nâng cấp phần 

ềm, tích hợp với các nguồn dữ 
ệu khác của quốc gia, của tỉnh; 
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đánh giá được mức độ thực hiện, 
triển khai của 227 đơn vị. Đồng 
thời phải tăng cường công tác 
tuyên truyền, khuyến khích cộng 
đồng doanh nghiệp triển khai áp 
dụng ISO điện tử. 

Trước đó, năm 2019, tỉnh Quảng 
Ninh có 227 cơ quan, đơn vị thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước từ 
cấp tỉnh đến cấp xã hoàn thành 
việc chuyển đổi Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 sang 
phiên bản TCVN ISO 9001:2015, 
đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu 
tiên trong toàn quốc hoàn thành 
chuyển đổi sang phiên bản TCVN 
9001:2015 (bản giấy). 

(Tổng cục TCĐLCL) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3590/QĐ-
BKHCN VỀ VIỆC CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 3590/QĐ-
BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn 
quốc gia. 

Theo đó, công bố 15 tiêu chuẩn 
quốc gia: TCVN 13398:2021/ISO 
8836:2019 Ống hút sử dụng cho 
đường hô hấp. 

TCVN 13399:2021/ISO 

18472:2018 Tiệt khuẩn sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe – Chất chỉ thị 
sinh học và hóa học – Thiết bị thử 
nghiệm; 

TCVN 13400-3:2021/ISO 13175-
3:2012 Vật cấp ghép phẫu thuật – 
Phosphat canxi – Phần 3: Các chất 
thay thế xương hydroxyapatite và 
beta-tricanxiphosphat; 

TCVN 13401:2021/ISO 
14408:2016 Ống nội khí quản thiết 
kế cho phẫu thuật laser – Yêu cầu 
ghi nhãn và thông tin đính kèm; 

TCVN 13402:2021/ISO 
17511:2020 Thiết bị y tế chẩn đoán 
in vitro – Yêu cầu đối với việc 
thiết lập liên kết đo lường của các 
giá trị được chỉ định cho các chất 
hiệu chuẩn, vật liệu kiểm tra độ 
đúng và mẫu bệnh phẩm người; 

TCVN 13403:2021/ISO 
12189:2008 Vật cấy ghép phẫu 
thuật – Thử nghiệm cơ học thiết bị 
cấy ghép cột sống – Phương pháp 
thử mỏi dùng cho các bộ cấy ghép 
cột sống sử dụng cấu trúc đỡ trước; 

TCVN 13404-2:2021/ISO 11608-
1:2014 Hệ thống tiêm bằng kim 
dùng trong y tế – Yêu cầu và 
phương pháp thử – Phần 1: Hệ 
thống tiêm bằng kim; 

TCVN 13404-2:2021/ISO 11608-
2:2012 Hệ thống bằng kim dùng 
trong y tế – Yêu cầu và phương 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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pháp thử – Phần 2: Kim tiêm; 
TCVN 13404-3:2021/ISO 11608-

3:2012 Hệ thống tiêm bằng kim 
dùng trong y tế – Yêu cầu và 
phương pháp thử – Phần 3: Ống 
chứa hoàn thiện; 

TCVN 13404-4:2021/ISO 11608-
4:2006 Hệ thống tiêm bằng kim 
dùng trong y tế – Yêu cầu và 
phương pháp thử – Phần 4: Bút 
tiêm điện tử và cơ điện; 

TCVN 13404-5:2021/ISO 11606-
5:2012 Hệ thống tiêm bằng kim 
dùng trong y tế – Yêu cầu và 
phương pháp thử – Phần 5: Các 
chức năng tự động; 

TCVN 13405:2021/ISO 
7199:2016 with AMD 1:2020 Vật 
cấy ghép tim mạch và các cơ quan 
nhân tạo – Thiết bị trao đổi khí – 
máu (thiết bị cung cấp oxy máu); 

TCVN 13406:2021/ISO 
18153:2003 Thiết bị y tế chẩn đoán 
in vitro – Phép đo định lượng trong 
các mẫu sinh học – Tính liên kết 
chuẩn đo lường của các giá trị đối 
với nồng độ xúc tác của các 
enzyme ấn định cho các bộ hiệu 
chuẩn và các mẫu đối chứng; 

TCVN 13407-3:2021/ISO 7886-
3:2020 Bơm tiêm dưới da vô 
khuẩn sử dụng một lần – Phần 3: 
Bơm tiêm tự hủy dùng để tiêm 
chủng liều cố định; 

TCVN 13407-4:2021/ISO 7886-
4:2018 Bơm tiêm dưới da vô 
khuẩn sử dụng một lần – Phần 4: 
Bơm tiêm với đặc tính ngăn ngừa 
sử dụng lại.  

(tcvn.gov.vn) 
 
BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ 
THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ƯU 
ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH CPTPP 
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI PERU  

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 
của Chính phủ về Biểu thuế xuất 
khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định 
CPTPP) giai đoạn 2019 - 2022. 

Để triển khai thực hiện cam kết 
về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
của Việt Nam theo Hiệp định 
CPTPP, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 
26/6/2019. Nghị định này áp dụng 
cho 6 nước thành viên đã phê 
chuẩn Hiệp định đến ngày 
26/6/2019 gồm Australia, Canada, 
Nhật Bản, Mexico, New Zealand, 
Singapore. 

Ngày 19/9/2021, Hiệp định 
CPTPP chính thức có hiệu lực đối 
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với Cộng hòa Peru. Do vậy, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 
ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu 
đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặc biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-
2022 để bổ sung quy định áp dụng 
đối với Peru. 

Cụ thể, Nghị định 21/2022/NĐ-
CP bổ sung các quy định về thuế 
suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
để áp dụng đối với hàng hóa xuất 
khẩu từ Việt Nam vào Cộng hoà 
Peru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam 
từ Cộng hoà Peru. 

Bổ sung các quy định về điều 
kiện áp dụng thuế suất thuế xuất 
khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt để áp dụng 
đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt 
Nam vào Cộng hoà Peru hoặc nhập 
khẩu vào Việt Nam từ Cộng hoà 
Peru. 

Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 10/3/2022. 

Đối với các tờ khai hải quan của 
các mặt hàng xuất khẩu từ Việt 
Nam vào Cộng hoà Peru hoặc nhập 
khẩu vào Việt Nam từ Cộng hoà 
Peru đăng ký từ ngày 19/9/2021 
đến trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ 
các điều kiện để được hưởng thuế 
xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị 
định số 57/2019/NĐ-CP ngày 
26/6/2019 của Chính phủ, Nghị 
định này và đã nộp thuế theo mức 
thuế cao hơn thì được cơ quan hải 
quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo 
quy định của pháp luật về quản lý 
thuế. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

 
 

 
THÀNH LẬP 6 ĐOÀN KIỂM 
TRA LIÊN NGÀNH VỀ AN 
TOÀN THỰC PHẨM NĂM 
2022 

Căn cứ chủ đề Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm năm 2022, 
Ban Chỉ đạo liên ngành Trung 
ương về an toàn thực phẩm giao 
các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, Công Thương 
phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan tổ chức 06 đoàn kiểm tra liên 
ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 
tỉnh, thành phố. 

Đoàn số 1 bao gồm Cục An toàn 
thực phẩm chủ trì, phối hợp Tổng 
cục Quản lý thị trường (Bộ Công 
Thương), Cục Cảnh sát phòng 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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chống tội phạm về Môi trường 
(C05), Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông 
dân Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Tây Nguyên tiến hành kiểm tra 
tại 02 tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, 
Kon Tum. 

Đoàn số 2 gồm Thanh tra Bộ Y tế 
chủ trì, phối hợp với Cục An toàn 
thực phẩm, Tổng cục Quản lý thị 
trường (Bộ Công Thương), Cục 
Cảnh sát phòng chống tội phạm về 
Môi trường (C05), Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Hội Nông dân Việt Nam, Viện Y tế 
Công cộng TP.HCM tiến hành 
kiểm tra tại 02 tỉnh, thành phố: 
TP.HCM, Bình Dương. 

Đoàn số 3 gồm Cục quản lý Chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) chủ trì, phối hợp với 
Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Cục Quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (Bộ 
Khoa học và Công nghệ), Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam, Hội Nông dân Việt Nam, 
đơn vị kiểm nghiệm thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiến hành kiểm tra tại 02 tỉnh, 

thành phố: Kiên Giang, Cà Mau. 
Đoàn số 4 gồm Cục Thú y chủ 

trì, phối hợp với Tổng cục Thủy 
sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn), Cục Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về môi trường - 
C05 (Bộ Công an), Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Hội Nông dân Việt Nam, đơn vị 
kiểm nghiệm thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tiến 
hành kiểm tra tại 02 tỉnh, thành 
phố: Bắc Giang, Lạng Sơn. 

Đoàn số 5 bao gồm Vụ Khoa học 
và Công nghệ (Bộ Công Thương) 
chủ trì phối hợp với Cục Bảo vệ 
thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn), Tổng cục Quản lý 
thị trường (Bộ Công Thương), Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Hội Nông dân Việt 
Nam, Viện Pasteur Nha Trang tiến 
hành kiểm tra tại 02 tỉnh, thành 
phố: Quảng Nam, Đà Nẵng. 

Đoàn số 6 bao gồm Tổng cục 
Quản lý thị trường (Bộ Công 
Thương) chủ trì, phối hợp với 
Thanh tra Bộ Y tế, Cục Trồng trọt 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn), Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội 
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Nông dân Việt Nam, Viện Kiểm 
nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm 
Quốc gia tiến hành kiểm tra tại 02 
tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai 
Châu. 

Bên cạnh 06 Đoàn liên ngành 
Trung ương, các Bộ: Y tế, Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Công Thương giao các đơn vị chức 
năng thanh tra, kiểm tra đột xuất 
tại các tỉnh, thành phố nhằm triển 
khai hiệu quả Tháng hành động vì 
an toàn thực phẩm năm 2022. 

Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm năm 2022 sẽ diễn ra từ 15/4 
đến 15/5 trên toàn quốc. Chủ đề 
Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm năm 2022 là "Tiếp tục nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của người 
sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng 
nông sản thực phẩm trong tình 
hình mới". 

(vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Canada: Sản phẩm y tế tự 
nhiên yêu cầu ghi nhãn ra sao? 

Canada sẽ sửa đổi 4 yêu cầu về 
ghi nhãn như sau:  

Thứ nhất, Bảng thông tin sản 
phẩm: Thông tin quan trọng bắt 
buộc phải ghi trên nhãn sản phẩm 

sức khỏe tự nhiên (NHP) ở định 
dạng không được tiêu chuẩn hóa sẽ 
phải bổ sung vào bảng thông tin 
sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. 
Một số NHP có rủi ro thấp hơn sẽ 
được miễn trừ yêu cầu này. Yêu 
cầu cũng sẽ linh hoạt đối với sản 
phẩm đóng gói quá nhỏ và không 
thể chứa bảng thông tin đầy đủ. 

Thứ hai, ghi nhãn chất gây dị ứng 
thực phẩm, gluten và aspartame: 
Các sản phẩm có chứa chất gây dị 
ứng thực phẩm, gluten hoặc 
aspartame sẽ phải bắt buộc nêu rõ 
trong Bảng thông tin sản phẩm. 
Đối với sản phẩm được miễn trừ 
yêu cầu nêu thông tin trong Bảng, 
sẽ phải ghi thông tin trên nơi khác 
của nhãn. 

Thứ ba, văn bản trên nhãn phải 
được hiển thị rõ ràng và nổi bật. 
Văn bản trên nhãn, bao gồm cả 
trong bảng Thông tin Sản phẩm, sẽ 
phải tuân theo các yêu cầu về tính 
dễ đọc được cải thiện, bao gồm 
kích thước tối thiểu, loại phông 
chữ tiêu chuẩn và các yêu cầu về 
độ tương phản màu sắc. Điều này 
sẽ đảm bảo người tiêu dùng có thể 
xác định vị trí, đọc và so sánh các 
thông tin an toàn quan trọng. 

Thứ tư, thông tin liên hệ được 
hiện đại hóa: Nhà sản xuất hoặc 
nhà nhập khẩu có thể hiển thị địa 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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chỉ e-mail, số điện thoại hoặc địa 
chỉ trang web trong Bảng Thông 
tin sản phẩm của NHP (hoặc ở nơi 
khác trên nhãn nếu NHP được 
miễn yêu cầu về bảng thông tin) 
thay vì địa chỉ bưu điện, theo yêu 
cầu hiện tại. 

Ngoài ra, Bộ Y tế Canada nhân 
cơ hội này để đưa ra một số sửa 
đổi nhất định cho NHPR chỉ để 
làm rõ. Hành động này sẽ không 
đưa ra các yêu cầu mới cũng như 
không thay thế các yêu cầu hiện có 
và dự kiến sẽ không gây ảnh 
hướng đối với chi phí của các bên 
liên quan. 

Đồng thời, Canada thông báo cho 
các nước Thành viên WTO về việc 
Cục Quản lý Thực phẩm của Bộ Y 
tế Canada đang đề xuất cập nhật 
giá trị kali và natri cho các nhóm 
tuổi cụ thể trong bảng giá trị hàng 
ngày để phản ánh lượng natri và 
kali khuyến nghị trong chế độ ăn 
được cập nhật của Canada. Chế độ 
ăn uống tham khảo (DRIs) là tập 
hợp toàn diện các giá trị tham 
chiếu về chất dinh dưỡng được sử 
dụng để cung cấp thông tin về các 
chính sách và chương trình dinh 
dưỡng. 

Bảng giá trị hàng ngày đưa ra 
lượng chất dinh dưỡng được 
khuyến nghị (giá trị hàng ngày) 

cho các nhóm tuổi cụ thể. Đây là 
những điểm tham chiếu dựa trên 
giá trị phần trăm hàng ngày (% 
DV) trong bảng thông tin dinh 
dưỡng. Giá trị hàng ngày hiện tại 
của Canada đối với kali và natri 
dựa trên DRI năm 2005 và do đó 
Bộ Y tế Canada đề xuất cập nhật 
bảng giá trị hàng ngày để phản ánh 
các DRI mới 2019. 

(congthuong.vn) 
 

 New Zealand triển khai cải 
cách hệ thống xây dựng đối với 
sản phẩm 

New Zealand thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc Cải 
cách hệ thống xây dựng đối với sản 
phẩm sẽ có ba khía cạnh: Xây 
dựng yêu cầu về thông tin sản 
phẩm, Chương trình chứng nhận 
thành phần mô-đun của nhà sản 
xuất và Chương trình chứng nhận 
sản phẩm. 

Xây dựng yêu cầu thông tin sản 
phẩm 

Luật hành chính mới sẽ cho phép 
đưa ra các quy định chỉ rõ mức độ 
thông tin tối thiểu mà các nhà sản 
xuất hoặc nhà cung cấp sản phẩm 
xây dựng phải cung cấp, cũng như 
hình thức và cách thức cung cấp 
thông tin. Các yêu cầu cụ thể được 
đề xuất đối với thông tin liên quan 
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đến việc xây dựng sản phẩm tuân 
thủ Quy tắc xây dựng New 
Zealand sẽ đảm bảo thông tin nhất 
quán được cung cấp và hỗ trợ 
người dùng sản phẩm. Các đề xuất 
được đưa ra trong tài liệu thảo luận 
bao gồm: trách nhiệm của chuỗi 
cung ứng để đáp ứng các Yêu cầu 
về Thông tin Sản phẩm; nội dung 
thông tin được cung cấp về sản 
phẩm; dữ liệu chuỗi cung ứng và 
tiêu chuẩn thông tin; giai đoạn 
chuyển tiếp. 

Chương trình chứng nhận 
thành phần mô-đun của nhà sản 
xuất 

Chương trình chứng nhận thành 
phần mô-đun của nhà sản xuất là 
một chương trình tự nguyện mới sẽ 
cung cấp các phương pháp tiếp cận 
xây dựng hiệu quả và nhất quán 
hơn cho các nhà sản xuất để có thể 
đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo 
chất lượng. Ngoài ra, các nhà sản 
xuất cũng sẽ có khả năng để chứng 
tỏ năng lực sản xuất các thành 
phần mô-đun tuân thủ Quy tắc Xây 
dựng New Zealand. 

Chương trình chứng nhận sản 
phẩm 

Chương trình chứng nhận sản 
phẩm của New Zealand, 
CodeMark, là một chương trình tự 
nguyện hiện có cho phép các sản 

phẩm và phương pháp xây dựng 
được chứng nhận. Cơ quan chấp 
thuận xây dựng phải dựa vào 
chứng chỉ CodeMark để làm bằng 
chứng rằng sản phẩm hoặc phương 
pháp xây dựng tuân thủ Quy tắc 
xây dựng New Zealand. Các thay 
đổi được đề xuất đối với chương 
trình sẽ: thực hiện các yêu cầu 
đăng ký đối với các tổ chức chứng 
nhận sản phẩm; thực hiện các yêu 
cầu đăng ký cho chứng chỉ; cải 
thiện các yêu cầu của chương trình 
để công nhận tổ chức chứng nhận 
sản phẩm; tăng cường các yêu cầu 
đối với các cuộc đánh giá của tổ 
chức chứng nhận sản phẩm và 
đánh giá các chứng chỉ. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam có chuyên gia năng 
suất quốc tế dịch vụ công 

Chính phủ hoặc khu vực công tạo 
ra chính sách, cơ sở hạ tầng và 
môi trường cung cấp dịch vụ để 
khu vực tư nhân, xã hội dân sự, tổ 
chức phi chính phủ, công dân và 
các tổ chức quốc tế có thể trở 
thành động cơ tăng trưởng trong 
phát triển kinh tế xã hội của một 
quốc gia. Vai trò của khu vực công 
là vô cùng quan trọng ở tất cả các 
nền kinh tế thành viên thuộc Tổ 
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chức Năng suất Châu Á (APO) vì 
những đóng góp trực tiếp và gián 
tiếp của khu vực này đối với GDP 
và trong việc phát triển kinh tế và 
tạo việc làm. 

Tương tự, khu vực công cũng 
đóng góp vai trò rất quan trọng 
trong việc cung cấp an sinh xã hội 
và mạng lưới an toàn ở nhiều nền 
kinh tế thành viên APO. Rất nhiều 
các NPO đã được chính phủ của họ 
ủy quyền thực hiện các sáng kiến 
khác nhau nhằm nâng cao năng 
suất của khu vực công. 

Nâng cao năng suất trong khu 
vực công có nghĩa là tạo ra các 
hoạt động hiệu quả và năng suất từ 
nguồn lực hạn chế của chính phủ. 
Nói chung, đó là việc đảm bảo giá 
trị đồng tiền của người nộp thuế vì 
các nguồn lực công phần lớn đến 
từ thuế. 

Trong những năm qua, năng suất 
khu vực công đã được cải thiện 
thông qua việc tăng cường động 
lực và kỹ năng của người lao động, 
tăng cường hệ thống quản lý và 
đánh giá người lao động cùng với 
các chương trình khuyến khích, cải 
tổ lại công việc và quy trình làm 
việc, tái cấu trúc bộ máy hành 
chính, cải cách ngân sách, cải thiện 
chất lượng dịch vụ, và ứng dụng 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Phó Tổng cục trưởng Phụ trách 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng và Giám đốc APO tại 
Việt Nam - Tiến sỹ Hà Minh Hiệp 
vinh dự trở thành Chuyên gia năng 
suất trong lĩnh vực dịch vụ công 
được APO công nhận. 

Nhận thấy tầm quan trọng và vai 
trò ngày càng tăng của các tổ chức 
khu vực công đối với sự phát triển 
và cạnh tranh quốc gia, APO và 
một số NPO đã giới thiệu các khái 
niệm, cách tiếp cận, công cụ và kỹ 
thuật về năng suất và chất lượng 
trong khu vực công, bắt đầu từ 
năm 2009 cho tới nay. 

APO đã khởi động một loạt các 
dự án liên quan đến khu vực công 
để giải quyết nhu cầu của các nền 
kinh tế thành viên, bao gồm Khung 
Chương trình Năng suất Khu vực 
Công của APO, Trung tâm Xuất 
sắc về Năng suất Khu vực Công và 
Sổ tay Khóa học về Phát triển 
Chuyên gia Năng suất trong Khu 
vực Công. 

Tất cả những sáng kiến đó được 
thiết kế để nâng cao hiệu quả của 
khu vực công ở các nền kinh tế 
thành viên và năng lực của các cá 
nhân thông qua chứng nhận, đồng 
thời nuôi dưỡng cộng đồng chuyên 
gia và củng cố vai trò lãnh đạo của 
APO trong lĩnh vực này. 
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Ngày 9/3/2022, Phó Tổng cục 
trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng và 
Giám đốc APO tại Việt Nam, Tiến 
sỹ Hà Minh Hiệp, đã vinh dự trở 
thành Chuyên gia năng suất trong 
lĩnh vực dịch vụ công được APO 
công nhận. Đây đánh dấu bước tiến 
quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy 
năng suất khu vực công quốc gia, 
khi đây là lần đầu tiên Việt Nam có 
Chuyên gia năng suất quốc tế trong 
lĩnh vực này. 

 
Tiến sỹ Hà Minh Hiệp vinh dự trở thành 

Chuyên gia năng suất trong lĩnh vực dịch 
vụ công được APO công nhận 

Việc Việt Nam có chuyên gia 
năng suất khu vực dịch vụ công 
đầu tiên chính là bước đệm cần 
thiết, hướng tới mục tiêu chung về 
tầm nhìn APO 2025 và Khung 
Chương trình Năng suất Khu vực 
Công của APO, thể hiện tầm quan 
trọng trong việc nâng cao năng 
suất làm tăng sự hài lòng của 
người dân và mức độ tin cậy công 

chúng, hiệu quả chi phí, tăng 
cường trách nhiệm giải tr
việc sử dụng các nguồn lực công, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia và chất lượng cuộc sống.

 
 Triển khai ho
thưởng Chất lư
Khánh Hòa 

Sở Khoa học v
Khánh Hòa vừa có văn bản gửi 
đến các tổ chức, doanh nghiệp tr
địa bàn tỉnh Khánh H
tham dự Giải th
Quốc gia (GTCLQG) năm 2022.

Đơn đăng ký tham d
năm 2022 sẽ đ
ngày 10/4/2022 và
sơ tham dự GTCLQG
trước ngày 20/5/2022.

Sau khi nhận đ
tham dự GTCLQG
tổ chức, doanh nghiệp,
học và Công ngh
hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể
viết báo cáo, lập hồ s
thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh 
nghiệp tham gia tập huấn nghiệp 
vụ GTCLQG do Tổng cục Ti
chuẩn Đo lường Chất l
chức; chủ trì, ph
quan, đơn vị liên quan t
hoạt động đánh giá hồ sơ của 
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ệu quả chi phí, tăng 
ờng trách nhiệm giải trình trong 
ệc sử dụng các nguồn lực công, 

ực cạnh tranh quốc 
ợng cuộc sống. 

(most.gov.vn) 

khai hoạt động Giải 
ượng Quốc gia tại 

ở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
ừa có văn bản gửi 

ến các tổ chức, doanh nghiệp trên 
ỉnh Khánh Hòa đề nghị 

ự Giải thưởng Chất lượng 
ốc gia (GTCLQG) năm 2022. 

ý tham dự GTCLQG 
ẽ được gửi trước 

và nộp đầy đủ hồ 
ự GTCLQG năm 2022 
20/5/2022. 

ận được Đơn đăng ký 
GTCLQG năm 2022 của 

ổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa 
à Công nghệ sẽ cử công chức 

ớng dẫn cụ thể cách thức 
ập hồ sơ tham dự; 

ỗ trợ tổ chức, doanh 
ệp tham gia tập huấn nghiệp 

ụ GTCLQG do Tổng cục Tiêu 
ờng Chất lượng tổ 

ì, phối hợp với các cơ 
ên quan tổ chức các 

động đánh giá hồ sơ của 
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doanh nghiệp tham gia; triển khai 
các hoạt động GTCLQG theo quy 
định của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và Kế hoạch hoạt 
động GTCLQG năm 2022 triển 
khai trên phạm vi toàn quốc theo 
Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 
25/02/2022 của Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Hằng năm, Sở đã tổ chức vận 
động từ 60 đến 100 doanh nghiệp 
tham gia thông qua nhiều kênh 
hoạt động. Đồng thời, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 
cũng đã bám sát kế hoạch chung 
của Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ 
đạo Chi cục TCĐLCL hỗ trợ, 
hướng dẫn doanh nghiệp viết báo 
cáo, lập hồ sơ tham gia và tổ chức 
HĐST, nhóm chuyên gia đánh giá 
hồ sơ của DN tham dự. 

 (tcvn.gov.vn) 
 
 Kiên Giang: Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch 
số 70/KH-UBND về thực hiện 
Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 
2022, với mục tiêu nâng cao nhận 

thức, tăng cường kiến thức về các 
giải pháp nâng cao năng suất và 
chất lượng trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế cho các doanh 
nghiệp, tổ chức, hợp tác xã. 

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ 
sở áp dụng các giải pháp nâng cao 
năng suất và chất lượng về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng, áp dụng các 
giải pháp hữu ích,… Phấn đấu có ít 
nhất 20 doanh nghiệp được hướng 
dẫn, hỗ trợ áp dụng các giải pháp 
nâng cao năng suất và chất lượng. 

UBND tỉnh xây dựng nhiều giải 
pháp thực hiện như: Tăng cường 
công tác thông tin, tuyên truyền về 
giải pháp nâng cao năng suất chất 
lượng qua các hình thức như tổ 
chức hội nghị, đưa tin trên các 
phương tiện thông tin truyền 
thông, trang thông tin điện tử... để 
tuyên truyền, giới thiệu về Chương 
trình quốc gia, chính sách của tỉnh 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; phổ biến, hướng dẫn các giải 
pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa. Khuyến 
khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham 
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gia các hoạt động của Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia.  

Đào tạo đội ngũ chuyên gia về 
năng suất và chất lượng của địa 
phương, có khả năng triển khai 
thực hiện, đánh giá, kiểm tra hiệu 
quả việc thực hiện dự án cải tiến 
năng suất và chất lượng tại doanh 
nghiệp. Chọn doanh nghiệp tham 
gia thực hiện các giải pháp nâng 
cao năng suất và chất lượng. 

Ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp 
thực hiện các giải pháp nâng cao 
năng suất và chất lượng: Hỗ trợ, 
hướng dẫn doanh nghiệp triển khai 
thực hiện các giải pháp thông qua 
dự án cải tiến năng suất và chất 
lượng, áp dụng các hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất và 
chất lượng cơ bản; 

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 
công nghệ thông tin, công nghệ số 
để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại 
hóa hệ thống quản trị doanh 
nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công 
cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, 
dịch vụ thông minh; 

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận 
sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận 
hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm, môi trường, năng lượng, an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp và 
chứng nhận hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 
chuẩn quốc tế; 

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dụng 
tiêu chuẩn cơ sở, phí thử nghiệm 
chất lượng hàng hóa để hoàn thiện 
sản phẩm mới, mô hình kinh doanh 
mới, tham gia cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị. 

(tcvn.gov.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai 
hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia 

Thực hiện theo Công văn số 
430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng về Kế hoạch hoạt động 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) năm 2021-2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản gửi 
đến Quý Lãnh đạo các tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về 
việc mời tham dự GTCLQG năm 
2022. 

GTCLQG là hoạt động lớn trong 
phong trào năng suất chất lượng và 
được tổ chức hàng năm cho tất cả 
các loại hình doanh nghiệp nhằm 
tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, 
doanh nghiệp có thành tích xuất 
sắc trong việc nâng cao chất lượng 
sản phẩm hàng hóa và được quy 
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định tại Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.  

Tham gia GTCLQG nhằm giúp 
các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại 
và đánh giá toàn diện hoạt động 
sản xuất kinh doanh của mình từ 
đó tìm ra những lĩnh vực cần cải 
tiến chất lượng, nâng cao uy tín 
thương hiệu, nâng cao sức cạnh 
tranh đáp ứng yêu cầu hội nhập 
Quốc tế. 

Với mục đích và ý nghĩa nêu 
trên, Sở Khoa học và Công nghệ 
trân trọng kính mời Quý tổ chức, 
doanh nghiệp đăng ký tham gia 
GTCLQG năm 2022. Thời gian 
nộp đơn đăng ký tham dự trước 
ngày 30/05/2022 và nộp hồ sơ 
tham dự trước ngày 15/06/2022. 

Hồ sơ đăng ký tham gia vui lòng 
gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng; Địa chỉ: Số 379 
Hà Huy Tập, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa; Điện 
thoại: (0254) 370 2256; Fax: 
(0254) 385 0226. 

(Sở KH&CN BR-VT) 
 

 Đưa sản phẩm nông nghiệp 
lên sàn thương mại điện tử  

Sáng 17/3, Sở TT-TT phối hợp 
cùng các sở, ngành, đoàn thể, địa 
phương, Bưu điện tỉnh, Bưu chính 
Viettel Chi nhánh Vũng Tàu tổ 

chức cuộc họp bàn giải pháp thúc 
đẩy đưa sản phẩm nông nghiệp lên 
sàn thương mại điện tử (TMĐT) 
năm 2022. 

Theo đó, mục tiêu trong năm 
2022, toàn tỉnh sẽ có ít nhất 50% 
hộ sản xuất nông nghiệp, DN cá 
thể, HTX tiêu thụ nông sản… trên 
địa bàn quản lý có tài khoản, gian 
hàng trên TMĐT; 100% sản phẩm 
có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh 
được đưa lên sàn TMĐT 
postmart.vn và voso.vn; 100% các 
hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 
TMĐT được đào tạo kỹ năng số, 
kỹ nâng kinh doanh trên sàn 
TMĐT; thúc đẩy gia tăng số lượng 
giao dịch và giá trị giao dịch trên 
các sàn TMĐT hiện nay. Đồng thời 
hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy 
mạnh tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên các sàn TMĐT; quảng 
bá giới thiệu sản phẩm, … 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, 
ngành, DN và địa phương đã thảo 
luận, góp ý về dự thảo triển khai 
một số nhiệm vụ trọng tâm trong 
việc hỗ trợ đưa sản xuất nông 
nghiệp lên sàn TMĐT năm 2022. 
Đồng thời nêu ra những khó khăn, 
vướng mắc cũng như mục tiêu đặt 
ra đối với việc đưa các sản phẩm 
nông nghiệp lên sàn TMĐT. 

(baobariavungtau.com.vn) 


