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BẢO ĐẢM NHIỀU NHẤT 
QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU 
DÙNG  

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng đã ra đời và có hiệu lực từ 
nhiều năm nay, nhưng không ít 
người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm 
quyền lợi.  

 
Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm 
tra thị trường hàng hóa để bảo đảm nhiều 

nhất quyền lợi người tiêu dùng 

Nhiều người ngại khiếu kiện, 
bỏ qua quyền lợi 

Thực tế, rất nhiều người tiêu 
dùng ngại khiếu kiện vì có khi chi 
phí khiếu kiện nhiều hơn so với số 
tiền mua sản phẩm, nên bỏ qua 
quyền lợi của mình. Trong khi đó, 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng đã có hiệu lực thi hành từ 
năm 2011 nhưng hiện nay, tình 
trạng vi phạm quyền lợi người tiêu 
dùng vẫn đang xảy ra phổ biến.  

Nhiều người cũng chưa nắm rõ 
luật, chưa hiểu hết được các quyền 
lợi của mình, dẫn đến thái độ thờ ơ 
và không biết cách tự bảo vệ. Đây 
là một trong những nguyên nhân 
khiến tình trạng hàng giả, hàng 
nhái, gian lận thương mại tiếp tục 
diễn biến phức tạp. 

Nói về nguyên nhân khiến người 
tiêu dùng ngại tố cáo hành vi vi 
phạm, Chủ tịch Hội Bảo vệ người 
tiêu dùng Việt Nam Nguyễn Mạnh 
Hùng cho rằng, thực tế người Việt 
Nam có tâm lý ngại va chạm nên 
đa số chưa dám lên tiếng bảo vệ 
quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, 
việc giải quyết một số khiếu nại 
không thành công là do người tiêu 
dùng không đủ chứng cứ chứng 
minh quyền lợi bị xâm hại hoặc 
đưa ra đòi hỏi đền bù quá mức... 

Phối hợp tuyên truyền để người 
tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi 

Tại lễ phát động Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam do 
UBND thành phố Hà Nội và Bộ 
Công Thương vừa tổ chức, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Nguyễn 
Sinh Nhật Tân cho biết, Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa 
"định vị" được vị trí trong quan hệ 
với các luật chuyên ngành, cũng 
như chưa quy định rõ trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức khác 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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trong việc phối hợp bảo vệ người 
tiêu dùng. 

Cơ quan chức năng sẽ kiến nghị 
bổ sung hành vi bị cấm (như tiếp 
thị trái với ý muốn của người tiêu 
dùng, không bảo đảm chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ; không đền bù, 
đổi trả sản phẩm cho người tiêu 
dùng...) để tăng cường hiệu lực của 
pháp luật. 

 (chinhphu.vn) 
 
KHƠI DẬY NIỀM TỰ HÀO 
"NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN 
DÙNG HÀNG VIỆT NAM"  

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Đề án Phát triển thị trường 
trong nước gắn với Cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-
2025. 

Mục tiêu tổng quát của Đề án là 
trong giai đoạn năm 2021 đến năm 
2025, phát triển thị trường trong 
nước nhằm góp phần thúc đẩy sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng 
Việt Nam thông qua tập trung 
nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động 
phát triển thị trường với tên gọi: 
“Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh 
hoa hàng Việt Nam”, đồng thời 
lồng ghép vào Chương trình hành 
động hàng năm của các bộ, ngành, 
địa phương, đơn vị về phát triển 

kinh tế - xã hội để tạo hiệu ứng 
cộng hưởng mạnh mẽ trên phạm vi 
toàn quốc, nhằm đạt được một số 
mục tiêu cụ thể như sau: 

Giữ thị phần hàng Việt Nam có 
thế mạnh với tỷ lệ trên 85% tại các 
kênh phân phối hiện đại (trung tâm 
thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi, siêu thị mini, thương mại điện 
tử...) và trên 80% các kênh phân 
phối truyền thống (chợ, cửa hàng 
tạp hóa, ...); 

Giữ doanh thu bán lẻ của khu vực 
kinh tế trong nước chiếm tỷ lệ 85% 
tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 
nước; 

Trên 90% người tiêu dùng và 
doanh nghiệp Việt Nam biết đến 
Chương trình Nhận diện hàng Việt 
Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt 
Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”; 

Trên 90% doanh nghiệp biết đến 
Phong trào “Hàng Việt Nam chinh 
phục người Việt Nam” và trên 70% 
doanh nghiệp tham gia Phong trào 
này; 

100% các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, bộ, ngành và tổ 
chức chính trị - xã hội xây dựng 
được kênh truyền thông (báo nói, 
báo hình, báo in, báo điện tử) có 
chuyên mục “Tự hào hàng Việt 
Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” 
thường xuyên tuyên truyền, quảng 
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bá Cuộc vận động; 
100% các tỉnh và thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức được 
dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho 
các đối tượng sản xuất, kinh doanh 
hàng Việt Nam; 

100% các tỉnh, thành phố nhân 
rộng được mô hình Điểm bán hàng 
Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng 
Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt 
Nam”; 

100% bộ, ngành và địa phương 
xây dựng được chuỗi phân phối 
sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hợp tác xã, hộ nông dân sản 
xuất hàng Việt Nam tại thị trường 
trong nước. 

Đề án vạch ra 4 nhóm nhiệm vụ 
trọng tâm gồm: Thông tin, truyền 
thông; phát triển hệ thống phân 
phối hàng hóa cố định và bền 
vững, ưu tiên đối với hàng Việt 
Nam; nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho hàng Việt, doanh nghiệp Việt; 
kiểm tra, kiểm soát thị trường và 
bảo vệ người tiêu dùng. 

Đồng thời, Đề án cũng đưa ra 4 
nhóm giải pháp, chính sách phát 
triển chủ yếu gồm: Giúp thay đổi 
về nhận thức và hành vi của cộng 
đồng đối với hàng Việt; hỗ trợ phát 
triển hệ thống phân phối hàng Việt 
cố định và bền vững; nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
trong lĩnh vực phân phối hàng Việt 
Nam; nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường và 
bảo vệ người tiêu dùng. 

Trong đó, các bộ, ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị liên quan 
xây dựng chương trình kết nối quy 
mô quốc gia (có tính liên kết vùng, 
miền) giữa nhà sản xuất, kinh 
doanh với nhà phân phối, đại lý 
trong nước cũng như có những 
chính sách hỗ trợ cụ thể để mở 
rộng độ bao phủ hàng hóa, tăng 
hiện diện của hàng Việt Nam theo 
các phân khúc khác nhau tại thị 
trường trong nước. 

Chính phủ và UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
quan tâm, tăng cường đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng thương mại 
nhằm tạo điều kiện cho mở rộng 
kênh phân phối hàng Việt tại các 
khu vực tập trung đông dân cư, 
khu công nghiệp, vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo. 

Nhà nước tập trung xây dựng 
chiến lược và chính sách phát triển 
hàng Việt Nam trong lĩnh vực cần 
ưu tiên phát triển trung và dài hạn 
cho thị trường nội địa; xây dựng hệ 
thống tiêu chuẩn sản phẩm hướng 
tới hài hòa với tiêu chuẩn khu vực, 
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quốc tế. 
Các cấp, ngành từ trung ương đến 

địa phương tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận 
nguồn vốn để đổi mới công nghệ, 
nâng cao chất lượng và hạ giá 
thành sản phẩm, khai thác lợi thế 
cạnh tranh của doanh nghiệp, 
khuyến khích các doanh nghiệp 
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu 
tư, phát triển hạ tầng thương mại, 
mở rộng mạng lưới bán hàng, nhất 
là ở các vùng đặc biệt khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa. 

Đồng thời, xây dựng các chương 
trình nhằm nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp Việt Nam về tác 
động của công nghệ thông tin đối 
với hoạt động kinh doanh, sản xuất 
của doanh nghiệp; hướng tới đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin và khai thác kinh doanh trên 
môi trường mạng. 

(baodantoc.vn) 
 

KHAI THÁC HIỆP ĐỊNH 
UKVFTA: HÀNG VIỆT TẬN 
DỤNG THẾ MẠNH  

Trước đây, sức cạnh tranh của 
hàng hóa Việt Nam tại thị trường 
Anh không cao. Tuy nhiên, khi 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) 

có hiệu lực, đã tạo nên những "cú 
huých" mới, giúp hàng Việt dần có 
được sự quan tâm của các nhà 
nhập khẩu và người tiêu dùng Anh. 

Sức cạnh tranh được cải thiện 
Sau gần 1 năm chính thức đi vào 

thực thi Hiệp định, các mặt hàng 
Việt Nam có thế mạnh như nông 
sản, phở ăn liền, bánh bao, rau, quả 
đã lên kệ các siêu thị trung và cao 
cấp của Vương quốc Anh. Bên 
cạnh đó, nhiều mặt hàng công 
nghiệp cũng tăng trưởng cao như: 
Xuất khẩu sắt, thép các loại tăng 
1.269%; sản phẩm gốm, sứ tăng 
32%; phương tiện vận tải, phụ tùng 
tăng 34%; máy móc, thiết bị tăng 
16%. Theo bà Nguyễn Khánh 
Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Thị 
trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ 
Công Thương), chính sự bổ trợ 
thương mại song phương đã giúp 2 
bên tận dụng hiệu quả hiệp định. 

Rau, quả là mặt hàng tận dụng 
khá tốt Hiệp định UKVFTA, với 
kim ngạch xuất khẩu sang thị 
trường này tăng 67%. Ông Đinh 
Cao Khuê - Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Rau, quả Việt Nam, chia sẻ, Việt 
Nam có vị trí địa lý trải dài từ Bắc 
đến Nam với vùng vải Lục Ngạn, 
xoài Sơn La, thanh long Bình 
Thuận… Đặc biệt, khu vực Tây 
Nguyên có sản phẩm chanh leo 
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cạnh tranh được với sản phẩm tại 
khu vực Nam Mỹ… Một số bạn 
hàng và khách hàng thị trường Anh 
từng bước cũng quen dần với sản 
phẩm rau, quả của Việt Nam. 

Nhìn ở bình diện rộng hơn tới 
hầu hết các ngành hàng xuất khẩu, 
bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám 
đốc Trung tâm WTO và Hội nhập 
(VCCI) - đánh giá, UKVFTA là 
FTA có lợi thế tương đối mạnh so 
với các FTA khác mà Việt Nam đã 
thực hiện. Hiệp định UKVFTA có 
khoảng thời gian "chạy đà", trong 
khi các FTA khác không có. 

Mở rộng thị phần 
Hiện nay, Chính phủ Anh đã chủ 

động thực hiện chiến lược thương 
mại "Global Britain" nhằm thúc 
đẩy xuất khẩu. Quốc gia này cũng 
sẵn sàng mở cửa thị trường nội địa 
theo phương thức "có đi có lại" với 
đối tác nước ngoài thông qua các 
FTA. 

Ông Nguyễn Cảnh Cường thông 
tin, Vương quốc Anh thúc đẩy đàm 
phán các FTA với 19 quốc gia 
hoặc liên minh các quốc gia, trong 
đó, tập trung ưu tiên các đối tác 
thương mại lớn như EU, Mỹ, Nhật 
Bản, Ấn Độ; chủ trương kế thừa 
toàn bộ các FTA của EU đang có 
hiệu lực. Ngoài ra, Anh cũng quyết 
tâm gia nhập Hiệp định Đối tác 

toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP)… "Khi đó, 
nhiều sản phẩm Việt Nam tại thị 
trường Anh sẽ phải cạnh tranh với 
các đối thủ mạnh đến từ các nước 
CPTPP". 

Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ 
trưởng Vụ Chính sách thương mại 
đa biên (Bộ Công Thương), thực tế 
tiếp cận cho thấy, có khá nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam đang kinh 
doanh, tư duy theo lối an toàn, tập 
trung nhiều vào thị trường vốn đã 
quen, thị trường truyền thống mà 
chưa chú trọng sang các thị trường 
Việt Nam có FTA lớn, kể cả FTA 
vừa ký kết. "Có không ít doanh 
nghiệp chưa thực sự sẵn sàng xuất 
khẩu sang Anh vì lo ngại nhiều rào 
cản, tiêu chuẩn cao. Muốn tận 
dụng hiệu quả UKVFTA, doanh 
nghiệp phải thay đổi tư duy, thoát 
khỏi vùng an toàn để kinh doanh 
thị trường mới". Bên cạnh đó, 
doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất 
theo tiêu chuẩn Anh, châu Âu; tích 
cực chủ động xây dựng và phát 
triển quan hệ bạn hàng với các các 
tập đoàn phân phối lớn. "Nếu 
doanh nghiệp Việt Nam giữ vững 
được sự tín nhiệm của bạn hàng và 
kiên định thực hiện được cam kết 
giao hàng, đảm bảo chất lượng, thị 
phần hàng hóa Việt Nam tại Anh 
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sẽ từng bước gia tăng". 
Từ ngày 18/3, Chính phủ Anh đã 

dỡ bỏ mọi quy định hạn chế đi lại 
quốc tế. Đây là cơ hội lớn cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, 
đặc biệt trong bối cảnh kinh tế 
quốc gia này phục hồi nhanh sau 
đại dịch, nhu cầu hàng tiêu dùng 
tăng nhanh. 

(congthuong.vn) 
 

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
CẦN LƯU Ý VỀ QUY ĐỊNH 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA MỚI 
CỦA ẤN ĐỘ 

Vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại 
Ấn Độ đã phối hợp cùng với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp các 
doanh nghiệp nhập khẩu Ấn Độ 
(IICCI) tổ chức hội thảo với chủ đề 
“Thủ tục kiểm tra xuất xứ hàng 
hoá đối với hàng nhập khẩu theo 
quy định của Ấn Độ”. 

Phát biểu khai mạc, ông Pandey 
chỉ ra rằng, thị trường Ấn Độ đang 
mở cửa mạnh mẽ với việc Ấn Độ 
vừa ký kết Hiệp định Thương mại 
tự do (FTA) với UAE và trong 
năm 2022 có thể ký với một số 
quốc gia khác như Anh, EU, 
Canada, cộng đồng các nước vùng 
vịnh. Dòng hàng hóa xuất khẩu 
vào thị trường Ấn Độ đã tăng lên 
nhiều trong những năm qua. Do 

đó, để kiểm soát chất lượng hàng 
hóa và đảm bảo sự công bằng trên 
thị trường, Chính phủ Ấn Độ đã 
ban hành Quy tắc Hải quan (Quản 
lý Quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 
Thương mại - CAROTAR năm 
2020). 

Tại Hội thảo, ông Yogesh Gaba 
đã trình bày những quy định, điều 
khoản chính của CAROTAR 2020. 
Để nhập khẩu hàng hóa vào thị 
trường Ấn Độ, các công ty nhập 
khẩu ở Ấn Độ phải cung cấp thông 
tin chi tiết về quốc gia xuất xứ 
(COO) cho các cơ quan chức năng 
của Ấn Độ để tiến hành thủ tục xác 
minh khi cần thiết. CAROTAR 
cũng yêu cầu nhà xuất khẩu đảm 
bảo đáp ứng các tiêu chí xuất xứ 
theo quy định như yêu cầu về tỷ lệ 
gia công, nội địa hóa sản phẩm tại 
nước xuất khẩu phải đáp ứng được 
yêu cầu từ 35% trở lên, doanh 
nghiệp nhập khẩu cũng phải thực 
hiện thẩm định cơ bản trước khi 
nhập khẩu hàng hóa đó. 

Trường hợp chưa hoàn thành thủ 
tục xác minh, doanh nghiệp nhập 
khẩu muốn thông qua lô hàng thì 
sẽ phải đặt một khoản tiền bảo lãnh 
bằng chênh lệch giữa thuế thông 
thường và thuế ưu đãi. 

Theo Quy tắc 3, CAROTAR 
2020, để được hưởng mức thuế 
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suất ưu đãi theo hiệp định thương 
mại, tại thời điểm nộp đơn xin 
nhập khẩu, nhà nhập khẩu hoặc đại 
lý phải (a) kê khai, ghi rõ trên vận 
đơn và tờ khai nhập khẩu (Bill of 
Entry) về nguồn gốc xuất xứ của 
hàng hóa (b) ghi rõ trong hóa đơn 
nhập cảnh thông báo thuế quan 
tương ứng đối với từng mặt hàng; 
(c) xuất trình giấy chứng nhận xuất 
xứ đối với từng mặt hàng được yêu 
cầu thuế suất ưu đãi; và (d) nhập 
chi tiết chứng nhận xuất xứ vào 
vận đơn. 

Ông Yogesh cũng lưu ý trong 
trường hợp nếu Chứng nhận về 
xuất xứ (COO) không được xuất 
trình tại làm tờ khai hải quan (Bill 
of Entry) thì ưu đãi thuế quan sẽ 
không được áp dụng tại thời điểm 
đó. Tuy nhiên, nhà nhập khẩu có 
thể bổ sung COO trong khoảng 
thời gian nhất định để được hưởng 
thuế suất ưu đãi. Bên cạnh đó, ông 
Yogesh nhấn mạnh những yêu cầu 
về COO hết sức nghiêm ngặt, ví 
dụ, nếu trong lô hàng có 15 loại 
sản phẩm, nhưng chỉ 1 loại sản 
phẩm không đáp ứng được yêu cầu 
về COO thì toàn bộ 14 sản phẩm 
còn lại cũng đều không được chấp 
thuận. 

Ông Bùi Trung Thướng, Tham 
tán Thương mại Việt Nam tại Ấn 

Độ đề nghị doanh nghiệp Việt 
Nam gửi những đề nghị cụ thể, 
trên cơ sở đó Thương vụ sẽ làm 
việc với các chuyên gia, đối tác Ấn 
Độ để tổ chức những chương trình 
phù hợp, đáp ứng được các nhu 
cầu từ phía các doanh nghiệp. 

(congthuong.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

EU ban hành ngưỡng dư lượng 
thủy ngân mới trong thủy sản và 
muối 

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Ủy 
ban châu Âu đã ban hành quy định 
số 2022/617, thay thế quy định 
1881/2006 về dư lượng tối đa của 
thủy ngân trong thủy sản và muối. 

Theo đó, dư lượng thủy ngân có 
trong thủy sản dao động từ 0,3 đến 
1μg/kg, tùy loại sản phẩm. Dư 
lượng thủy ngân trong muối tối đa 
là 0, 1μg/kg. Đối với các sản phẩm 
đã có mặt trên thị trường, sản phẩm 
sẽ được tiêu thụ đến hết hạn sử 
dụng của sản phẩm. 

Quy định này có hiệu lực từ ngày 
3 tháng 5 năm 2022. Các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản và muối 
cần lưu ý quy định mới. 

Thông báo của Myanmar về 
ghi nhãn dầu ăn, dầu thực vật 

Thông tin từ bản tin hàng rào kỹ 
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thuật trong thương mại TBT, 
Myanmar thông báo Chỉ thị của Bộ 
Thương mại: “Chỉ thị cho các 
doanh nhân tuân thủ việc ghi nhãn 
dầu thực vật, dầu ăn”. 

Theo đó, khi thực hiện quyền lực 
được trao theo tiểu mục (b) của 
Mục 83 Luật Bảo vệ người tiêu 
dùng, Bộ Thương mại ban hành 
Chỉ thị cho các doanh nghiệp tuân 
thủ việc ghi nhãn dầu thực vật, dầu 
ăn như sau: Theo Mục 1 (b) của 
Luật Bảo vệ người tiêu dùng, các 
quy định liên quan đến ghi nhãn 
của Chương 18 có hiệu lực từ ngày 
16/3/2020 sau một năm kể từ ngày 
Luật ban hành; Chỉ thị đề cập rằng 
một số loại dầu ăn trên thị trường 
được mô tả là dầu thực vật, dầu ăn 
và mô tả “dầu thực vật, dầu ăn” 
không phải là hàng hóa theo quy 
định về ghi nhãn. 

Do đó, các doanh nghiệp phải 
tuân thủ quy định sau về ghi nhãn 
dầu thực vật, dầu ăn: Loại hàng 
hóa dựa trên thành phần gốc phải 
được ghi rõ bằng tiếng Myanmar 
(Ví dụ: Dầu thực vật (Dầu cọ) hoặc 
Dầu thực vật (Dầu cọ tinh 
luyện); Khối lượng và kích thước 
thực của hàng hóa phải được thể 
hiện bằng đơn vị trọng lượng của 
Myanmar, chẳng hạn như Viss/ 
Kyattha trong Tiếng Myanmar. 

Các doanh nhân không tuân thủ 
khoản (c) nêu trên sẽ bị phạt theo 
Luật Bảo vệ Người tiêu dùng. Mục 
đích của thông báo: Để đạt được sự 
thỏa mãn về các nhu cầu cơ bản; 
Ngăn chặn hành vi lừa đảo và bảo 
vệ người tiêu dùng. Quy định này 
được thông qua ngày 20/12/2021, 
có hiệu lực từ ngày 21/6/2022. 

 (Tổng hợp) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 04/2022 

1. Nước: European Union 
- TB: G/SPS/N/EU/556 
Nội dung: Chế phẩm dùng trong 

chăn nuôi. 
2. Nước: United States of 

America 
- TB: G/TBT/N/USA/1851 
Nội dung: Liên lạc vô tuyến. 
3. Nước: Uganda 
- TB: G/TBT/N/UGA/1581 
Nội dung: Thiết bị bảo hộ. 
4. Nước: France 
- TB: G/TBT/N/FRA/224 
Nội dung: Cấm hộp đựng thực 

phẩm bằng nhựa dùng một lần. 
5. Nước: European Union 
- TB: G/SPS/N/EU/553 
Nội dung: Mẫu giấy chứng nhận 

sức khỏe động vật. 
6. Nước: China 
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- TB: G/TBT/N/CHN/1667 
Nội dung: Bảo vệ chống cháy. 
7. Nước: Brazil 
- TB: G/SPS/N/BRA/2023 
Nội dung: Sản phẩm có nguồn 

gốc động vật - Định dạng đánh số 
mới. 

8. Nước: United States of 
America 

- TB: G/TBT/N/USA/658/Add.3 
Nội dung: Các điều kiện và quy 

trình thử nghiệm nói chung. 
9. Nước: European Union 
- TB: G/SPS/N/EU/555 
Nội dung: Chế phẩm dùng trong 

chăn nuôi. 
10. Nước: China 
- TB: G/TBT/N/CHN/1668 
Nội dung: Bảo vệ trong và trong 

các tòa nhà. 
11. Nước: United States of 

America 
- TB: G/SPS/N/USA/3312/Add.1 
Nội dung: Quy trình xác minh 

của cơ quan liên quan. 
12. Nước: China 
- TB: G/TBT/N/CHN/1671 
Nội dung: Thiết bị khai thác. 
13. Nước: Brazil 
- TB: G/SPS/N/BRA/2024 
Nội dung: Môi trường, bảo vệ 

sức khoẻ và an toàn. 
14. Nước: Japan 
- TB: G/TBT/N/JPN/734 

Nội dung: Sửa đổi Quy định về 
An toàn của Công-te-nơ. 

15. Nước: China 
- TB: G/TBT/N/CHN/1670 
Nội dung: Vật liệu xây dựng 
- TB: G/TBT/N/CHN/1669 
Nội dung: Kính 
- TB: G/TBT/N/CHN/1672 
Nội dung: Máy chuyển động trên 

trái đất. 
16. Nước: Brazil 
- TB: G/SPS/N/BRA/2025 
Nội dung: Môi trường, bảo vệ 

sức khoẻ và an toàn 
- TB: G/SPS/N/BRA/2020 
Nội dung: Môi trường, bảo vệ 

sức khoẻ và an toàn; 65 - 
AGRICULTURE 

- TB: G/SPS/N/BRA/2021 
Nội dung: Chương trình quốc gia 

về nhuyễn thể hai mảnh vỏ an toàn 
– MoluBiS. 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 

ĐẨY MẠNH KIỂM SOÁT 
CHẤT LƯỢNG DẦU NHỜN 
TRÊN THỊ TRƯỜNG 

Theo thống kê của Hiệp hội Xăng 
dầu Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 
của ngành dầu nhớt Việt Nam 
thường ở mức từ 8 – 10%, trong đó 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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hơn một nửa tiêu thụ tại thị trường 
phía Nam, còn lại là ở phía Bắc và 
một số ít ở khu vực miền Trung, 
với mức 90.000 tấn dầu nhớt mỗi 
năm. 

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục 
trưởng Cục Quản lý Chất lượng 
sản phẩm hàng hoá (Cục QLCL), 
trước khi có QCVN 
14:2018/BKHCN, việc sản xuất 
kinh doanh, nhập khẩu dầu nhờn 
động cơ đốt trong thực hiện đối với 
sản phẩm hàng hóa nhóm 1. Theo 
đó, các doanh nghiệp tự công bố 
tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện 
theo công bố tiêu chuẩn chất lượng 
của mình. 

Kể từ ngày 15/9/2019, sản phẩm 
dầu nhờn động cơ đốt trong sản 
xuất, pha chế, nhập khẩu, lưu 
thông trên thị trường phải áp dụng 
các quy định của QCVN 
14:2018/BKHCN và sửa đổi 
1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN. 

Cụ thể là, dầu nhờn động cơ đốt 
trong sản xuất, pha chế trong nước 
phải thực hiện công bố hợp quy 
phù hợp với các quy định tại mục 2 
của Quy chuẩn kỹ thuật này và 
phải được gắn dấu hợp quy CR 
trước khi đưa ra lưu thông trên thị 
trường; Dầu nhờn động cơ nhập 
khẩu phải thực hiện kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu theo phương thức hậu kiểm 
quy định tại Nghị định số 
74/2018/NĐ - CP ngày  15/5/2018 
của Chính phủ. 

Cũng theo ông Trần Quốc Tuấn, 
việc kiểm tra nhà nước về chất 
lượng dầu nhờn động cơ được thực 
hiện trong nhập khẩu, trên thị 
trường và trong sản xuất theo quy 
định của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. Trong thời gian 
qua, do dịch bệnh Covid- 19 diễn 
biến phức tạp, việc kiểm tra chất 
lượng dầu nhờn động cơ nhập khẩu 
chủ yếu đã được thực hiện theo 
phương thức điện tử trên cơ chế 
Một cửa quốc gia và cơ chế hậu 
kiểm tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra chất 
lượng dầu nhờn động cơ nhập khẩu 
cho thấy tình trạng doanh nghiệp 
nhập khẩu dầu nhờn động cơ đốt 
trong không phù hợp QCVN có 
chiều hướng liên tục gia tăng trong 
thời gian qua. Các doanh nghiệp có 
lô hàng dầu nhờn động cơ đốt 
trong nhập khẩu phát hiện không 
đạt chất lượng theo QCVN đã bị 
xử phạt vi phạm hành chính, mức 
phạt tính theo giá trị lô hàng theo 
quy định tại Nghị định số 
119/2017/NĐ CP (Tổng số tiền xử 
phạt đối với các DN vi phạm tới 
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nay là  trên 2,6 tỷ đồng...). Hành vi 
nhập khẩu và tiêu thụ dầu nhờn 
không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
đã gây tổn thất cho chính các 
doanh nghiệp vi phạm và người 
tiêu dùng, đặc biệt trong thời kỳ 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp càng gây khó khăn, phức tạp 
thêm cho các bên liên quan. 

Cục trưởng Cục QLCLSPHH chỉ 
ra hành vi vi phạm phổ biến doanh 
nghiệp mắc phải là: Nhập khẩu dầu 
nhờn động cơ đốt trong có chất 
lượng không phù hợp Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia QCVN 
14:2018/BKHCN; Kinh doanh dầu 
nhờn động cơ có nhãn hàng hóa 
không đúng quy định (nhãn ghi 
thiếu nội dung bắt buộc hoặc 
không có nhãn phụ bằng tiếng 
Việt,...) 

Đối với doanh nghiệp có hành vi 
vi phạm nêu trên sẽ bị xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 
ngày 01/11/2017 quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối với 
vi phạm về chất lượng, mức phạt 
theo giá trị lô hàng 2-3 lần giá trị 
lô hàng nhập khẩu đã tiêu thụ và từ 
3-5 lần giá trị lô hàng vi phạm  
trong lưu thông. Ngoài ra doanh 

nghiệp còn phải áp dụng các biện 
pháp khắc phục hậu quả: Tái xuất, 
tái chế, tiêu hủy theo quy định của 
pháp luật. 

Bên cạnh đó, trong vai trò là cơ 
quan quản lý chất lượng dầu nhờn, 
ngày 8/9/2020 Tổng cục TCĐLCL 
đã Công văn số 2932/TĐC-QLCL 
về cảnh báo dầu nhờn động cơ đốt 
trong nhập khẩu không phù hợp 
Quy chuẩn quốc gia. Theo đó, 
khuyến cáo đối với các doanh 
nghiệp nhập khẩu dầu nhờn động 
cơ đốt trong về việc thông báo cho 
nhà sản xuất sản phẩm dầu nhờn 
động cơ đốt trong tại nước ngoài 
biết quy định quản lý của Việt 
Nam hiện nay thực hiện theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
14:2018/BKHCN và Sửa đổi 
1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN; 

Yêu cầu nhà sản xuất sản phẩm 
dầu nhờn động cơ đốt trong tại 
nước ngoài cần có biện pháp kiểm 
soát chất lượng sản phẩm này theo 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 
Việt Nam (QCVN 
14:2018/BKHCN và Sửa đổi 
1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN) 
nếu muốn xuất khẩu sản phẩm dầu 
nhờn động cơ đốt trong vào thị 
trường Việt Nam; Có biện pháp 
kiểm soát chất lượng dầu nhờn 
động cơ đốt trong của nhà sản xuất 
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nước ngoài theo QCVN 
14:2018/BKHCN và Sửa đổi 
1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN 
trước khi nhập khẩu vào Việt Nam; 

Quy định rõ trách nhiệm của nhà 
sản xuất trong việc bồi thường 
thiệt hại cho người nhập khẩu 
(người bán hàng) hoặc người tiêu 
dùng khi hàng hóa gây thiệt hại do 
lỗi của nhà sản xuất không bảo 
đảm chất lượng hàng hóa theo quy 
định tại Mục 2 Chương V Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

(vietq.vn) 
 
CẦN NÂNG CAO TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT VỀ SẢN PHẨM, MÔI 
TRƯỜNG, TIẾT KIỆM NĂNG 
LƯỢNG  

Trải qua hơn 2 năm sụt giảm do 
dịch bệnh kéo dài và diễn biến 
phức tạp, dòng vốn FDI vào Việt 
Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở 
lại nhờ những chính sách thu hút 
đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở 
cửa trở lại nền kinh tế. Tổng cục 
Thống kê cho biết, quý I/2022, thu 
hút vốn FDI đạt hơn 8,9 tỷ USD, 
bằng 87,9% so cùng kỳ năm 2021. 

Đặc biệt, tổng vốn thực hiện đạt 
4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ 
và là mức cao nhất của quý I trong 
5 năm qua. “Điều này chứng tỏ các 

nhà đầu tư nước ngoài đã coi Việt 
Nam là điểm đến đầu tư an toàn, 
thể hiện niềm tin về môi trường 
đầu tư kinh doanh, tiếp tục mở 
rộng đầu tư tại Việt Nam, khi Việt 
Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19, 
nền kinh tế đang phục hồi và tăng 
trưởng trở lại trong trạng thái bình 
thường mới”, Tổng cục Thống kê 
cho biết. 

Dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn 
thu hút FDI tại Việt Nam và kinh 
nghiệm quốc tế, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đang đề xuất bảy tiêu chí 
thu hút FDI có chọn lọc, bao gồm 
suất đầu tư, lao động, công nghệ, 
chuyển giao công nghệ, tính liên 
kết và tác động lan tỏa, môi trường 
và quốc phòng - an ninh. 

 
Ảnh minh họa 

Trong đó, tiêu chí về suất đầu tư 
được đưa ra nhằm góp phần hạn 
chế tình trạng các dự án có quy mô 
nhỏ, vốn đầu tư thấp nhưng sử 
dụng diện tích đất lớn gây lãng phí 
nguồn lực đất đai; tiêu chí về số 
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lao động sử dụng sẽ góp phần tăng 
hiệu quả sử dụng lao động, giảm 
áp lực về hạ tầng xã hội và trật tự, 
an ninh của các địa phương đã quá 
tải về mật độ tập trung lao động. 

Tiêu chí về công nghệ được cụ 
thể hóa bằng điều kiện được hưởng 
ưu đãi đầu tư nếu dự án đáp ứng 
được các tiêu chí về tỷ lệ doanh thu 
từ sản phẩm công nghệ cao của 
doanh nghiệp trong tổng doanh thu 
thuần hằng năm; tỷ lệ tổng chi cho 
hoạt động nghiên cứu và phát triển 
được thực hiện tại Việt Nam trên 
tổng doanh thu thuần hằng năm và 
tỷ lệ lao động có trình độ chuyên 
môn từ đại học/cao đẳng trở lên 
thực hiện nghiên cứu và phát triển 
trên tổng số lao động của doanh 
nghiệp. 

Tương tự, chuyển giao công nghệ 
cũng là một trong bốn tiêu chí để 
được áp dụng ưu đãi đầu tư đặc 
biệt, được xây dựng trên yêu cầu 
công nghệ được chuyển giao thuộc 
danh mục công nghệ khuyến khích 
chuyển giao theo quy định và số 
lượng doanh nghiệp Việt Nam 
được chuyển giao công nghệ. 

Nhằm thực hiện mục tiêu tăng 
cường liên kết giữa khu vực doanh 
nghiệp FDI và doanh nghiệp trong 
nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề 
xuất yêu cầu cụ thể về tính liên kết 

và tác động lan tỏa thể hiện bằng tỷ 
lệ doanh nghiệp Việt Nam trong 
tổng số doanh nghiệp tham gia và 
thực hiện hợp đồng lắp ráp, cung 
cấp linh kiện, nguyên vật liệu, dịch 
vụ để sản xuất ra sản phẩm và tỷ lệ 
giá thành sản phẩm được tạo ra bởi 
các doanh nghiệp Việt Nam tham 
gia chuỗi giá trị. Quy định này 
nhằm khắc phục một trong những 
hạn chế lớn nhất. 

Liên quan vấn đề môi trường, 
tiêu chí quan trọng nhằm thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cần 
nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về sản phẩm, môi trường, 
tài nguyên và tiết kiệm năng lượng, 
giảm phát thải phù hợp tiêu chuẩn 
khu vực và thế giới. Đối với các 
tiêu chí về bảo đảm quốc phòng-an 
ninh cũng được thể chế hóa chặt 
chẽ tại Luật Đầu tư 2020 và Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP. 

Theo đó, các hoạt động có ảnh 
hưởng đến quốc phòng - an ninh 
hoặc dự án tại các địa bàn “nhạy 
cảm” sẽ được các cơ quan quản lý 
nhà nước về đầu tư thẩm định, xem 
xét kỹ hơn trong các khâu cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư dự án mới; góp 
vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 
góp và trong quá trình hoạt động. 

(vietq.vn) 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO 
ĐO LƯỜNG - GIÚP DOANH 
NGHIỆP NÂNG CAO SỨC 
CẠNH TRANH  

Ngày 08/04/2022 tại Trung tâm 
Kỹ thuật TCĐLCL 3 (QUATEST 
3), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức 
hội thảo khoa học với chủ đề 
“Đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp”. 

Mục tiêu chính là tập trung hỗ trợ 
doanh nghiệp trong một số ngành, 
lĩnh vực ưu tiên; Xây dựng và triển 
khai hiệu quả Chương trình đảm 
bảo đo lường tại doanh nghiệp; 
Phát triển hạ tầng đo lường quốc 
gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, 
đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu 
cầu đảm bảo đo lường chính xác 
cho hoạt động doanh nghiệp, phù 
hợp điều kiện kinh tế - xã hội Việt 
Nam, quy hoạch phát triển bộ, 
ngành và địa phương. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông 
Hà Minh Hiệp – Phó tổng cục 
trưởng Phụ trách Tổng cục 
TCĐLCL đánh giá cao các chương 
trình nhằm triển khai Đề án 996: 
“Tôi rất vui mừng khi chương trình 
nhận được sự quan tâm từ các Sở 
KH&CN, Chi cục TCĐLCL và 
doanh nghiệp. Tại hội thảo hôm 
nay, chúng tôi rất mong muốn 

nhận được sự góp ý, chia sẻ của 
quý vị để có thể thực hiện chương 
trình một cách tốt hơn”. 

Ông Trần Quý Giầu – Phó Vụ 
trưởng phụ trách Vụ Đo lường cho 
biết: “Để triển khai chương trình 
đảm bảo đo lường, chúng tôi đã tổ 
chức các buổi tham luận, hội thảo 
tại khu vực phía Bắc, miền Trung. 
Chương trình hiện đã được 3 Bộ và 
49 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 
xây dựng, phê duyệt kế hoạch, đề 
xuất nhu cầu thực hiện và đã triển 
khai thực hiện tại một số địa 
phương. Do đó, tại hội thảo này 
chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm 
về những thuận lợi, khó khăn, 
vướng mắc và rất hoan nghênh ý 
kiến tham luận của các đại diện có 
mặt hôm nay”.  

Nhìn nhận về vai trò của Đề án 
996, ông Nguyễn Hùng Điệp – 
Chuyên gia Tổ tư vấn Đề án cho 
rằng, doanh nghiệp khi tham gia 
Đề án sẽ tiết kiệm nguyên, nhiên 
liệu, nhân công, giảm thất thoát và 
giá thành sản phẩm; Tăng cường 
kiểm soát chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; Nâng cao năng lực sản 
xuất, kinh doanh để tham gia chuỗi 
cung ứng sản phẩm, hàng hóa toàn 
cầu... 

Cũng tại hội thảo, đại diện của 
QUATEST 1, QUATEST 3 và một 
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số doanh nghiệp đã chia sẻ kinh 
nghiệm về việc triển khai chương 
trình đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp. Theo đó, các vị đại diện 
đều đánh giá cao chương trình khi 
áp dụng tại đơn vị, doanh nghiệp 
mình. 

Kết thúc hội thảo, ông Hà Minh 
Hiệp nhấn mạnh: “Việc áp dụng 
chương trình đảm bảo đo lường 
giúp các tổ chức, doanh nghiệp 
lượng hóa đóng góp của đo lường 
đối với năng suất, giá trị gia tăng 
cho tổ chức, doanh nghiệp 
mình. Trong quá trình triển khai 
sau này, nếu có vấn đề vướng mắc 
cần hướng dẫn, các đơn vị với sự 
hỗ trợ của Vụ Đo lường sẽ đồng 
hành cùng các tổ chức, doanh 
nghiệp”. 

Ngày 10/08/2018, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
996/QĐ-TTg phê duyệt đề án Tăng 
cường, đổi mới hoạt động đo lường 
hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030 (Đề án 996). 

Sau hơn 2 năm thực hiện, Đề án 
đã đạt một số kết quả đáng kể. Cụ 
thể, về xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
đo lường: Trong năm 2020 đã thiết 
lập, xây dựng và phê duyệt thêm 3 

chuẩn đo lường quốc gia để tăng 
cường phát triển hạ tầng quốc gia 
phù hợp quy hoạch được phê duyệt 
tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg 
ngày 8/8/2013 về phê duyệt quy 
hoạch phát triển chuẩn đo lường 
quốc gia đến năm 2020. Đến nay 
đã nâng lên 31/41 chuẩn đo lường 
quốc gia được phê duyệt. Đây là 
tiền đề vững chắc cho mọi ngành, 
nghề chuẩn bị hội nhập và tiếp cận 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Về sửa đổi, bổ sung chính sách 
hoạt động đo lường tạo thuận lợi 
hỗ trợ doanh nghiệp: Đã phê duyệt 
Danh mục ngành, lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh trọng tâm cần 
tăng cường, đổi mới hoạt động đo 
lường đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 tại Quyết định số 
3807/QĐ-BKHCN ngày 
18/12/2019;  

Đã công bố Tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN 13187:2020) về tiêu chí 
quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo 
lường tại Quyết định số 2783/QĐ-
BKHCN ngày 13/10/2020; Đã ban 
hành “Hướng dẫn xây dựng và 
triển khai thực hiện Chương trình 
đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp” kèm theo Quyết định số 
510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 (vietq.vn) 
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HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT CHO PHƯƠNG 
TIỆN THÂN THỆN MÔI 
TRƯỜNG 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
quyết 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 về 
tăng cường bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông và chống ùn tắc 
giao thông giai đoạn 2022 – 2025. 

Nghị quyết nêu rõ, để tiếp tục 
giảm tai nạn giao thông, phấn đấu 
giảm số thương vong do tai nạn 
giao thông mỗi năm từ 5% đến 
10%, hướng tới năm 2030 giảm ít 
nhất 50% số người bị chết và bị 
thương do tai nạn giao thông 
đường bộ so với năm 2020; áp 
dụng các thành tựu khoa học công 
nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông, 
chống ùn tắc giao thông, tiến tới 
xây dựng xã hội có hệ thống giao 
thông an toàn, thông suốt, thuận 
tiện, hiệu quả và thân thiện môi 
trường, Chính phủ yêu cầu các bộ, 
ngành, địa phương tiếp tục thực 
hiện nghiêm các quy định pháp 
luật, đẩy mạnh triển khai các đề án, 
dự án về bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông, chống ùn tắc giao 
thông, đồng thời quán triệt thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các 

dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao 
thông trọng điểm; tổ chức giao 
thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa 
chữa kết cấu hạ tầng giao thông 
gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các 
điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn 
giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái 
phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử 
lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng 
hàng hải, đường thủy nội địa;… 

Đồng thời nâng cao chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường của phương tiện giao thông 
vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho 
phương tiện, linh kiện, vật liệu và 
hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản 
xuất, kinh doanh và lưu hành đối 
với phương tiện thân thiện với môi 
trường. 

Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị 
phần vận tải đường sắt, đường thủy 
nội địa, hàng hải, hàng không, 
giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; 
đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển 
hệ thống vận tải công cộng trong 
đô thị và liên tỉnh gắn với hạn chế 
sử dụng phương tiện cơ giới cá 
nhân trong các đô thị lớn. 

Về các nhiệm vụ và giải pháp cụ 
thể, Chính phủ giao Bộ Giao thông 
vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị 
liên quan nghiên cứu xây dựng Dự 
án Luật Đường bộ theo ý kiến của 
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Quốc hội và chỉ đạo của Chính 
phủ; tiếp tục rà soát, sửa đổi các 
quy định của pháp luật liên quan 
đến công tác bảo đảm trật tự, an 
toàn giao thông và chống ùn tắc 
giao thông, trong đó xác định an 
toàn giao thông, chống ùn tắc giao 
thông là một trong các mục tiêu 
chính khi triển khai, thực hiện các 
giải pháp về quản lý, phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông, phương 
tiện, người điều khiển phương tiện; 

Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển 
khai các quy hoạch toàn ngành và 
quy hoạch chuyên ngành thuộc 
lĩnh vực giao thông vận tải; trong 
đó nghiên cứu triển khai các giải 
pháp về an toàn giao thông, chống 
ùn tắc giao thông ngay từ khi tổ 
chức thực hiện các quy hoạch; ưu 
tiên đầu tư các công trình hạ tầng 
kết nối và khu hậu cần của các 
cảng biển, cảng hàng không quốc 
tế, cảng thủy nội địa trọng điểm, 
bảo đảm hiệu quả kết nối giữa các 
phương thức vận tải nhằm tái cơ 
cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và 
thúc đẩy phát triển logistics; 

Tập trung triển khai các giải pháp 
tăng cường, cải thiện an toàn kết 
cấu hạ tầng giao thông trên Quốc 
lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng 
điểm; trong đó ưu tiên xử lý các 
điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn 

giao thông phát sinh trong quá 
trình khai thác. 

 
Ảnh minh hoạ 

Chính phủ giao Bộ Công an triển 
khai Đề án đầu tư lắp đặt camera 
giám sát, chỉ huy điều hành giao 
thông phục vụ an ninh, trật tự và 
xử lý vi phạm hành chính (theo 
Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 
19 tháng 02 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ). Tiếp tục xây 
dựng, triển khai giai đoạn 2 cơ sở 
dữ liệu dùng chung phục vụ công 
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 
thông; kết nối, chia sẻ dữ liệu của 
Cảnh sát giao thông với các đơn vị 
trong và ngoài ngành công an để 
phục vụ công tác bảo đảm an ninh 
trật tự, đấu tranh phòng chống tội 
phạm và đáp ứng yêu cầu Chính 
phủ điện tử, dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 3, 4; phối hợp với các 
bộ, ngành liên quan xây dựng quy 
chuẩn về hệ thống giám sát, xử lý 
vi phạm trật tự, an toàn giao thông 
để thống nhất áp dụng và thực hiện 
trong toàn quốc. 
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Đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ để nâng cao hiệu quả 
công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 
vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao 
thông, chống ùn tắc giao thông, 
điều tra, giải quyết tai nạn giao 
thông gắn với phòng, chống tội 
phạm của lực lượng công an nhân 
dân; thí điểm và từng bước lắp đặt 
thiết bị giám sát hoạt động giao 
thông đường thủy nội địa trên các 
tuyến, địa bàn đường thủy trọng 
điểm. 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc 
gia tiếp tục xây dựng và triển khai 
thực hiện chương trình phối hợp 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 
trật tự, an toàn giao thông, chống 
ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi 
trường; phối hợp với các bộ, 
ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương huy động các nguồn 
lực trong và ngoài ngân sách tổ 
chức các hoạt động hỗ trợ nạn 
nhân, thân nhân gặp tai nạn giao 
thông; đề xuất tiếp tục hoàn thiện 
mô hình, chức năng, nhiệm vụ để 
nâng cao năng lực của Ủy ban An 
toàn giao thông Quốc gia, Ban An 
toàn giao thông các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương cho phù hợp 
với tình hình mới. 

 (tcvn.gov.vn) 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC: 
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN 
TRÊN NỀN TẢNG SỐ 

Phát biểu tại 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 nhận định, 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. 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, 
lưu thông, dự báo, tuân thủ quy 
định xuất nhập khẩu. 

Thứ trưởng cũng khẳng định, 
truy xuất nguồn gốc chính là nền 
tảng cho việc sản xuất, lưu thông 
hàng hoá trong nền kinh tế 4.0. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc 
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, 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. 

Trước những thách thức lớn từ 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 
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và ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch 
COVID-19, việc chuyển đổi số 
trong sản xuất, kinh doanh cũng 
được 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 hậu 
COVID-19 và bứt phá đi lên. 

"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. 

Để đón đầu xu thế, Chính phủ đã 
ban hành Đề án 100/QĐ-TTg 2019 
về truy xuất nguồn gốc nhằm xác 
định những nhiệm vụ cần triển 
khai để nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt 
động truy xuất nguồn gốc phục vụ 
hội nhập quốc tế và bảo đảm chất 
lượng, tính an toàn của sản phẩm, 
hàng hóa. 

Mới đây nhất, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP 
bổ sung thêm quy định quản lý về 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa vào Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP. Theo đó, Bộ 
KH&CN giúp Chính phủ quản lý 
nhà nước về hoạt động truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN, 
với trách nhiệm là cơ quan được 
giao, Bộ KH&CN đã xây dựng kế 
hoạch và triển khai các nội dung 
của Đề án, triển khai áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm 
là xây dựng Cổng thông tin truy 
xuất sản phẩm hàng hóa quốc gia, 
bảo đảm kết nối hệ thống truy xuất 
nguồn gốc để số hóa chuỗi giá trị 
các sản phẩm hàng hóa, trong đó 
có các sản phẩm nông sản. 

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Bùi Bá 
Chính, Phó Giám đốc phụ trách 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc 
gia, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Bộ KH&CN) 
cho biết, hiện nay, dữ liệu truy xuất 
nguồn gốc còn phân tách do chưa 
kết nối, chia sẻ giữa các bộ ngành, 
địa phương và các đơn vị cung cấp 
giải pháp. 

Thông tin truy xuất nguồn gốc 
chưa đáp ứng "các nguyên tắc truy 
xuất nguồn gốc" như: Không đủ 
các bên tham gia chuỗi cung ứng, 
thông tin không chính xác.... Ngoài 
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ra, người dùng có thể phải cài đặt 
cùng lúc nhiều phần mềm do đơn 
vị cung cấp giải pháp chỉ cho phép 
dùng phần mềm nội bộ truy cập 
được thông tin. Để cải thiện những 
điều này, Trung tâm mã số mã 
vạch Quốc gia đang triển khai xây 
dựng Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 
Quốc gia. Sản phẩm dự kiến sẽ 
được ra mắt vào cuối năm 2022. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ CÔNG BỐ 02 TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA VỀ 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  

Mới đây, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Quyết định số 
234/QĐ-BKHCN công bố 2 Tiêu 
chuẩn quốc gia về phòng cháy 
chữa cháy. 

Theo đó, tiêu chuẩn TCVN 
13455:2022 – Phòng cháy chữa 
cháy – Ống mềm kim loại kết nối 
đầu phun trong hệ thống sprinkler 
tự động – Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử áp dụng để thiết 
kế, lắp đặt phương tiện chiếu sáng 
sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được 
trang bị cho gian phòng, nhà và các 
công trình xây dựng trong tất cả 

các giai đoạn xây dựng mới, cải 
tạo, sửa chữa hay thay đổi công 
năng. 

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu 
kỹ thuật, phương pháp thử đối với 
ống mềm bằng kim loại kết nối với 
đầu phun trong hệ thống sprinkler 
tự động. 

Đồng thời, tiêu chuẩn TCVN 
13456:2022 – Phòng cháy chữa 
cháy – Phương tiện chiếu sáng sự 
cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu 
thiết kế, lắp đặt áp dụng để thiết 
kế, lắp đặt phương tiện chiếu sáng 
sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được 
trang bị cho gian phòng, nhà và các 
công trình xây dựng trong tất cả 
các giai đoạn xây dựng mới, cải 
tạo, sửa chữa hay thay đổi công 
năng, tiêu chuẩn quốc gia nêu trên 
được ban hành sẽ giúp cho các cơ 
quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị tư 
vấn thiết kế có cơ sở pháp lý để 
thực hiện khi thiết kế, sử dụng hệ 
thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ 
dẫn thoát nạn tại Việt Nam.  
Phương tiện chiếu sáng sự cố và 
chỉ dẫn thoát nạn rất quan trọng 
trong việc chiếu sáng, chỉ dẫn thoát 
nạn khi có sự cố xảy ra trong các 
tòa nhà và cơ sở sản xuất… 

Tuy nhiên, trước đây phương tiện 
chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát 
nạn chỉ được quy định tại Điều 10 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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của TCVN 3890:2009 “Phương 
tiện phòng cháy và chữa cháy cho 
nhà và công trình – Trang bị, bố 
trí, kiểm tra, bảo dưỡng” chưa thể 
hiện được hết đặc tính kỹ thuật, 
quy định về thiết kế, lắp đặt, sử 
dụng… gây khó khăn cho người 
dân, doanh nghiệp khi triển khai 
thi công, lắp đặt cho các công trình 
không đáp ứng được yêu cầu của 
thực tiễn. 

(most.gov.vn) 
 

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 
9001:2015 TRONG MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN 
SỐ 

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-
UBND ngày 31/12/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 
hoạch cải cách hành chính tỉnh 
Thái Bình năm 2022, nhiệm vụ xây 
dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2015 là một trong những 
nhiệm vụ góp phần xây dựng, phát 
triển Chính quyền điện tử, chính 
quyền số. Sở Xây dựng ban hành 
kế hoạch duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 tại cơ quan năm 2022. 

Mục tiêu tiếp tục thực hiện việc 
áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 trong hoạt động của cơ 
quan đảm bảo chất lượng, hiệu quả 
trong công tác quản lý, chỉ đạo, 
điều hành; đồng thời hỗ trợ đắc lực 
cho công tác hiện đại hóa nền hành 
chính. 

Rà soát, cập nhật để hoàn thiện 
các nội dung về quy định, quy trình 
xử lý công việc, đồng thời nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc đáp ứng yêu cầu của 
người dân vì đây là nhiệm vụ trọng 
tâm và xuyên suốt trong công tác 
cải cách hành chính. 

Nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện 
việc duy trì và áp dụng có hiệu quả 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt 
động của cơ quan theo Quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg ngày 
05/3/2014 của Thủ tướng Chính 
phủ; Cải tiến hệ thống ISO theo 
mô hình ISO điện tử tích hợp và 
đồng bộ với hệ thống tại Trung tâm 
Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

Thực hiện việc kiện toàn lại Ban 
Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO, Đoàn đánh giá nội bộ 
của Sở theo quy định. Các phòng, 
đơn vị thuộc Sở chủ động phối hợp 
với Văn phòng Sở Xây dựng các 
quy trình nội bộ, quy trình giải 
quyết công việc chuyên môn để 
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trình Ban Chỉ đạo ISO Sở công bố 
đưa vào áp dụng tại cơ quan. Tổ 
chức kiểm tra, đánh giá việc áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 theo định kỳ tại cơ 
quan. Cử cán bộ, công chức tham 
gia các lớp đào tạo, tập huấn về 
nghiệp vụ duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015. 

 (vietq.vn) 
 
QCVN 3:2019/BKHCN: QUY 
CHUẨN ĐỒ CHƠI TRẺ EM  

Trên thị trường hiện có vô số loại 
đồ chơi trẻ em đến từ nhiều thương 
hiệu trong và ngoài nước. Bên 
cạnh các sản phẩm nguồn gốc, 
xuất xứ rõ ràng đang tồn tại không 
ít mặt hàng trôi nổi, có nguy cơ 
mất an toàn. Bộ KH&CN đã ban 
hành QCVN 3:2019/BKHCN quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 
đồ chơi trẻ em để quản lý về sản 
phẩm này. 

QCVN 3:2019/BKHCN quy định 
chất lỏng có thể tiếp xúc trong đồ 
chơi trẻ em không được có pH nhỏ 
hơn 3,0 hoặc lớn hơn 10,0. Yêu 
cầu này không áp dụng cho mực 
viết trong dụng cụ viết. Các chi tiết 
vải dệt có thể tiếp xúc không được 
chứa hàm lượng formaldehyt tự do 
và formaldehyt đã thủy phân vượt 

quá 30 mg/kg. Các chi tiết giấy có 
thể tiếp xúc không được chứa hàm 
lượng formaldehyt vượt quá 30 
mg/kg. Các chi tiết gỗ liên kết 
bằng keo dán có thể tiếp xúc không 
được chứa hàm lượng formaldehyt 
giải phóng vượt quá 80 mg/kg. 

Đồ chơi trẻ em không được có 
hàm lượng các phtalat di (2-
etylhexyl) phtalat (DEHP), dibutyl 
phtalat (DBP) hoặc butyl benzyl 
phtalat (BBP) vượt quá 0,1 % khối 
lượng mỗi phtalat. Đồ chơi trẻ em 
có thể cho vào miệng không được 
có hàm lượng các phtalat 
diisononyl phtalat (DINP), 
diisodecyl phtalat (DIDP) hoặc di-
n-octyl phtalat (DNOP) vượt quá 
0,1 % khối lượng mỗi phtalat. Hàm 
lượng các amin thơm (bao gồm cả 
dẫn xuất từ thuốc nhuộm azo trong 
mẫu) có trong vật liệu sản xuất đồ 
chơi trẻ em không được vượt quá 
mức quy định trong quy chuẩn này. 

QCVN 3:2019/BKHCN nêu rõ, 
đồ chơi trẻ em phải đáp ứng yêu 
cầu giới hạn mức thôi nhiễm về 
các hợp chất hữu cơ độc hại khác 
quy định tại các văn bản có liên 
quan. Đồ chơi trẻ em không được 
dùng nguồn điện có điện áp danh 
định vượt quá 24 V và không bộ 
phận nào trong đồ chơi trẻ em có 
điện áp danh định hoặc tức thời 
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vượt quá 24 V. Các bộ phận trong 
đồ chơi trẻ em nếu được nối hoặc 
có thể tiếp xúc với nguồn điện có 
điện áp danh định vượt quá giới 
hạn nêu trên cũng như các dây dẫn, 
cáp điện nối đến các bộ phận này 
phải được cách điện và bảo vệ 
thích hợp để ngăn ngừa rủi ro về 
điện. 

Việc ghi nhãn đồ chơi trẻ em 
thực hiện theo quy định của pháp 
luật về nhãn hàng hoá. Các quy 
định về cảnh báo nêu trong tiêu 
chuẩn tương ứng phải được thể 
hiện trên nhãn hàng hóa. Đồ chơi 
trẻ em phải được công bố hợp quy 
phù hợp quy định của Quy chuẩn 
này trên cơ sở kết quả đánh giá sự 
phù hợp của tổ chức chứng nhận 
được chỉ định. Đồ chơi trẻ em 
trước khi lưu thông trên thị trường 
phải gắn dấu hợp quy. 

(vietq.vn) 
 
 
 
TC&QCKT VÀ LUẬT 
CLSPHH: NÂNG CAO NĂNG 
LỰC CẠNH TRANH QUỐC 
GIA, HỘI NHẬP QUỐC TẾ  

Ngày 16/12/2021, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
2114/QĐ-TTg kế hoạch thực hiện 
Kết luận số 19-KL/TW của Bộ 

Chính trị và Đề án định hướng 
Chương trình xây dựng pháp luật 
nhiệm vụ Quốc khóa khóa XV, 
trong đó giao trách nhiệm cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu, rà soát Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) 
và Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa (Luật CLSPHH). 

Luật TC&QCKT số 
68/2006/QH11 được Quốc hội 
Khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua 
gồm 07 Chương và 71 Điều, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2007 và Luật CLSPHH số 
05/2007/QH12 được Quốc hội 
Khóa XII kỳ họp thứ 2 thông qua 
gồm 07 Chương và 71 Điều, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/7/2008 đã trở thành cơ sở pháp 
lý quan trọng điều chỉnh các hoạt 
động liên quan đến tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật cũng như hoạt động 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa tại Việt Nam. 

Về cơ bản, hệ thống các văn bản 
hướng dẫn 02 luật nêu trên đã được 
hoàn thiện, góp phần thể chế hóa 
kịp thời các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về phát 
triển hoạt động chất lượng, quản lý 
nhà nước về chất lượng phục vụ 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập kinh tế quốc tế; đổi 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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mới phương thức quản lý chất 
lượng theo hướng tạo môi trường 
thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, 
hội nhập quốc tế của các doanh 
nghiệp; là hành lang pháp lý quan 
trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ 
cho việc triển khai công tác lập kế 
hoạch, xây dựng, thẩm định, công 
bố tiêu chuẩn/ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật, cũng như hoạt động áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật trong thực tiễn sản xuất kinh 
doanh; bảo đảm quyền và trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh trước nhà nước và 
người tiêu dùng về chất lượng sản 
phẩm và hàng hóa của mình; bảo 
đảm sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước, đồng thời xác định trách 
nhiệm và phân công hợp lý giữa 
các Bộ, ngành, địa phương. 

Tuy nhiên, thực tiễn hơn 15 năm 
thi hành, cùng với việc hội nhập 
quốc tế của Việt Nam trong thời 
gian qua cho thấy Luật TC&QCKT 
và Luật CLSPHH đã bộc lộ những 
bất cập nhất định, ví dụ như về 
chiến lược tiêu chuẩn hoá quốc gia, 
xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp 
dụng tiêu chuẩn, hoạt động đánh 
giá sự phù hợp; về quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn, quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên 

ứng dụng mã số, mã vạch, kiểm 
soát viên chất lượng; có sự chồng 
chéo nhất định giữa các quy định 
tại các Luật và các văn bản hướng 
dẫn Luật khác như Luật CLSPHH, 
Luật Dự trữ quốc gia, Luật An toàn 
thực phẩm. 

Các văn bản pháp luật hướng dẫn 
thi hành Luật được ban hành rải 
rác, chưa đảm bảo tính kịp thời. 
Một số văn bản chậm được xây 
dựng, hoặc được xây dựng, sửa 
đổi, bổ sung trong thời gian quá 
dài, chất lượng văn bản chưa cao, 
nội dung chưa cụ thể, rõ ràng, 
minh bạch và thống nhất, dẫn đến 
cách hiểu khác nhau ... và một số 
vướng mắc khác. 

Từ những hạn chế, khó khăn 
trong quá trình thực thi, mục tiêu 
đặt ra là sửa đổi những quy định 
chưa phù hợp và bổ sung những 
quy định mới chưa có trong 02 
Luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản 
lý nhà nước trong cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0, cũng như yêu cầu 
thực tiễn của xã hội về cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia trong 
bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày 
càng sâu rộng vào thị trường 
thương mại tự do. 

Hiện tại, việc bổ sung quy định 
mới chưa có trong Luật 
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TC&QCKT sẽ tập trung vào việc 
xây dựng chiến lược tiêu chuẩn 
hóa quốc gia và trách nhiệm minh 
bạch hóa của Việt Nam theo cam 
kết tại các FTA, đặc biệt là các 
FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, 
RCEP), do bởi trong các FTA đều 
có một điều về cam kết minh bạch 
hóa liên quan đến tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá 
sự phù hợp. Nội dung của quy định 
này yêu cầu các nước thừa nhận 
tầm quan trọng của tính công khai, 
minh bạch liên quan đến hoạt động 
xây dựng, ban hành và áp dụng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 
quy trình đánh giá sự phù hợp 
trong việc thúc đẩy thuận lợi hóa 
thương mại quốc tế, khu vực như: 
tham vấn công khai, các bên quan 
tâm được phép tham gia tham vấn 
trong quá trình xây dựng, đánh giá 
tác động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và quy trình đánh giá sự phù 
hợp... 

Luật CLSPHH dự kiến bổ sung 
các quy định về tăng cường năng 
lực, phát triển hạ tầng chất lượng 
quốc gia do bởi hệ thống hạ tầng 
chất lượng là sự tổng hợp các 
chính sách, luật, quy định, quyết 
định hành chính để thiết lập và 
thực hiện hoạt động tiêu chuẩn 
hóa, đo lường, công nhận và các 

dịch vụ đánh giá sự phù hợp nhằm 
cung cấp bằng chứng rằng các sản 
phẩm, hàng hóa và dịch vụ đáp 
ứng các yêu cầu quy định và yêu 
cầu của các cơ quan thẩm quyền. 

Việc sửa đổi, bổ sung các quy 
định mới trong 2 Luật sẽ tác động 
mạnh mẽ không chỉ trong công tác 
quản lý mà còn thay đổi nhận thức 
của doanh nghiệp và người tiêu 
dùng.  

Tại Việt Nam, hạ tầng chất lượng 
quốc gia (NQI), các nguyên tắc, 
biện pháp để tổ chức thực hiện 
nhằm theo dõi, đánh giá theo 
chuẩn mực quốc tế chưa được quy 
định, làm rõ. Việc tăng cường năng 
lực, phát triển hạ tầng chất lượng 
quốc gia của Việt Nam là yêu cầu, 
giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ 
các doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, 
tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư và nâng cao năng 
suất dựa trên nền tảng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Trong khi đó, chiến lược tiêu 
chuẩn hóa quốc gia sẽ là cơ sở để 
xác định các mục tiêu, định hướng 
phát triển trung, dài hạn của hệ 
thống tiêu chuẩn, làm nền tảng 
pháp lý cho việc hoạch định các cơ 
chế, chính sách, pháp luật về tiêu 
chuẩn hóa của nước ta trong các 
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giai đoạn tiếp theo. 
 (vietq.vn) 

 
NHỮNG YÊU CẦU BẮT BUỘC 
VỀ MÃ VẠCH ĐỐI VỚI HÀNG 
NHẬP KHẨU VÀO ALGERIA  

Nghị định số 23 của Bộ Công 
Thương Algeria yêu cầu các sản 
phẩm thực phẩm nhập khẩu phải 
có mã số sản phẩm thương mại 
toàn cầu (GTIN) trên bao bì với 12 
trường thông tin bắt buộc. 

 
Ảnh minh họa 

Là một trong 5 nền kinh tế lớn 
nhất của châu Phi, Algeria là một 
thị trường tiềm năng đối với hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam. Theo 
thống kê của Tổng cục Hải quan 
Việt Nam, trao đổi thương mại 
giữa 2 nước lên tới 300 triệu USD 
năm 2017, trong đó, Việt Nam xuất 
khẩu 281 triệu USD. Ngoài các sản 
phẩm nông nghiệp thế mạnh như 
cà phê, gạo, hạt điều, các mặt hàng 
công nghiệp của Việt Nam cũng 
đang được thúc đẩy xuất khẩu vào 

thị trường này. 
Theo đại diện của Thương vụ 

Việt Nam tại Algeria, năm 2021, 
xuất khẩu cà phê Việt sang Algeria 
đạt 56.545 tấn, giảm 6,8% về 
lượng, nhưng kim ngạch đạt 99,6 
triệu USD, tăng 6,3%. Trong cơ 
cấu xuất sang Algeria, cà phê 
chiếm 65% tổng giá trị xuất khẩu. 
Một số mặt hàng công nghiệp Việt 
Nam khác có tiềm năng thâm nhập 
vào thị trường này là các sản phẩm 
may mặc, giày dép, thuốc lá, máy 
móc, vật liệu xây dựng, hàng thủ 
công mỹ nghệ. Bên cạnh những 
thách thức về chính sách, thuế 
quan,… thị trường Algeria cũng 
đặt ra nhiều quy định mới đối với 
hàng hóa trên thị trường và nhập 
khẩu vào quốc gia này. 

Theo ông Bùi Bá Chính – Phó 
Giám đốc phụ trách Trung tâm Mã 
số mã vạch Quốc gia – GS1 Việt 
Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng – Bộ KH&CN), 
ngày càng nhiều quốc gia chấp 
nhận mã số mã vạch của GS1 trong 
quản lý, ví dụ: Nga đã ban hành 
Order 936 yêu cầu khai báo mã địa 
điểm toàn cầu (GLN) với tất cả 
hàng nhập khẩu vào Nga có hiệu 
lực từ 01/09/2021; Với Châu Âu, 
tiêu chuẩn IFS v.7 bắt buộc nhà 
cung cấp thực phẩm tại châu Âu có 
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GLN từ ngày 01/07/2021; Trung 
quốc quy định áp dụng GTIN vào 
kê khai hải quan để giảm các 
trường thông tin cần kê khai; Hải 
quan Mỹ áp dụng thử nghiệm mã 
GLN thay thế hệ thống mã MID 
trong thông quan hàng hóa, Ông 
Chính cho biết. 

Trong lĩnh vực y tế, tiêu chuẩn 
GS1 được công nhận để định danh 
trang thiết bị y tế bởi WHO, FDA, 
EC và hơn 70 quốc gia (theo thống 
kê của GS1 Public Policy). Mã 
GTIN và hệ thống mã số mã vạch 
GS1 hoàn toàn phù hợp với các 
quy định về ghi nhãn UDI và GS1 
là tổ chức được FDA mỹ và MRD 
của EU công nhận là tổ chức cấp 
mã UDI cho thiết bị y tế. 

Hiện Trung tâm Mã số mã vạch 
Quốc gia – SG1 Việt Nam đã cấp 
mã cho gần 60.000 doanh nghiệp 
tại Việt Nam và có khoảng gần 1 
triệu sản phẩm sử dụng mã GTIN. 
Khi đăng ký và sử dụng mã GTIN 
tại GS1 Việt Nam, các doanh 
nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sẽ 
dễ dàng được chấp nhận tại các 
quốc gia thành viên của GS1 toàn 
cầu, đồng thời có cơ hội được tiếp 
cận các thông tin quy định về mã 
số mã vạch của các thị trường xuất 
khẩu. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 

THỰC PHẨM SẢN XUẤT THỦ 
CÔNG PHẢI GHI NHÃN TỪ 
01/01/2025 

Theo thông tin từ báo Chính Phủ, 
tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về 
ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực 
phẩm, Bộ Y tế đề xuất chậm nhất 
đến ngày 01/01/2025 sản phẩm 
thực phẩm sản xuất theo phương 
pháp thủ công phải thực hiện việc 
ghi nhãn dinh dưỡng theo quy 
định. 

Dự thảo nêu rõ nội dung ghi 
thành phần dinh dưỡng gồm 7 chỉ 
tiêu sau: 1. Năng lượng (Energy); 
2. Chất đạm (Protein); 3. 
Carbohydrate (Chất bột đường); 4. 
Total sugars (đường tổng số/tổng 
đường); 5. Chất béo (Fat); 6. Chất 
béo bão hòa (Saturated Fat); 7. 
Natri (Sodium). 

Bộ Y tế cho biết, đề xuất trên 
xuất phát trên cơ sở Hướng dẫn áp 
dụng của CODEX năm 2011 và 
hiện nay tiêu chuẩn hướng dẫn áp 
dụng của CODEX đã được 70% 
các quốc gia, vùng lãnh thổ thực 
hiện đầy đủ, trong đó có các nước 
khu vực ASEAN như Singapore, 
Phillipin, Thái Lan, Indonesia… 

Căn cứ vào thực trạng tiêu dùng 
thực phẩm của người dân Việt 
Nam cũng như mô hình bệnh tật 
của Việt Nam hiện nay. Theo các 



Số 98 - 04/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 28 
 

nghiên cứu, khảo sát, xu hướng 
tiêu thụ thực phẩm chế biến công 
nghiệp, bao gói sẵn ngày càng gia 
tăng và phổ biến tại Việt Nam. 
Điều này tác động lớn đến khẩu 
phần dinh dưỡng và sức khỏe của 
người Việt Nam. Đồng thời, mô 
hình bệnh tật của Việt Nam những 
năm gần đây đang có xu hướng gia 
tăng nhanh các bệnh không lây 
nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo 
đường, tim mạch, đột quỵ, béo 
phì… Một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến tình trạng này 
là do mất cân bằng dinh dưỡng với 
các hình thức khác nhau. 

Về cách ghi thành phần dinh 
dưỡng, giá trị dinh dưỡng: Để bảo 
đảm hướng dẫn thống nhất trong 
cách ghi nhãn dinh dưỡng thực 
phẩm, dự thảo Thông tư đề xuất 
quy định cụ thể về cách biểu thị 
đối với từng thành phần dinh 
dưỡng, ban hành phụ lục các biểu 
mẫu hướng dẫn về cách trình bày 
thông tin dinh dưỡng trên nhãn 
thực phẩm kèm theo dự thảo 
Thông tư và hướng dẫn về giá trị 
tham chiếu. 

Cụ thể, theo dự thảo, thông tin về 
giá trị năng lượng phải được biểu 
thị theo ki-lô-ca-lo (kcal) hoặc kJ. 
Thông tin về hàm lượng chất đạm, 
cacbohydrate, đường tổng số, chất 

béo, chất béo bão hòa phải được 
biểu thị bằng số gam (g); thông tin 
về hàm lượng natri phải được biểu 
thị bằng miligam (mg) tính trên 
100 g hoặc 100 ml thực phẩm và 
biểu thị theo phần trăm (%) giá trị 
dinh dưỡng tham chiếu theo hướng 
dẫn tại Phụ lục I của dự thảo. 
Trường hợp thực phẩm được đóng 
gói gồm nhiều phần ăn thì có thể 
ghi theo mỗi phần ăn. 

Giá trị dinh dưỡng của các thành 
phần dinh dưỡng nêu trên phải 
được thể hiện bằng số, đầy đủ 
thông tin theo hướng dẫn tại Phụ 
lục II dự thảo. 

Thông tin thành phần, giá trị dinh 
dưỡng trên nhãn sản phẩm thực 
phẩm phải dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhận 
biết, gắn liền với bao bì của sản 
phẩm, không thể tẩy xóa. 

Về lộ trình thực hiện. Để bảo 
đảm tính khả thi, giúp doanh 
nghiệp có thời gian tìm hiểu, chuẩn 
bị các điều kiện về cơ sở kỹ thuật, 
trang thiết bị, nhân sự, công nghệ 
cho việc thực hiện quy định về ghi 
nhãn dinh dưỡng, dự thảo Thông 
tư đề xuất quy định lộ trình thực 
hiện như sau: 

Chậm nhất đến ngày 1/1/2024, 
thực phẩm được sản xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh lưu thông tại 
Việt Nam phải thực hiện việc ghi 
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nhãn dinh dưỡng thực phẩm theo 
quy định. Chậm nhất đến ngày 
1/1/2025 sản phẩm thực phẩm sản 
xuất theo phương pháp thủ công 
phải thực hiện việc ghi nhãn dinh 
dưỡng thực phẩm theo quy định. 

 (vietq.vn) 
 

 
 
 
BỘ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỊA 
PHƯƠNG CHÚ TRỌNG GIÁM 
SÁT CHẤT LƯỢNG, CHẤN 
CHỈNH VI PHẠM QUẢNG 
CÁO TRONG LĨNH VỰC AN 
TOÀN THỰC PHẨM 

Đó là một trong những nội dung 
được Bộ Y tế đề cập tại văn bản 
gửi các bộ, ngành liên quan và 
UBND các tỉnh, thành về về việc 
tăng cường phối hợp quản lý hoạt 
động quảng cáo thực phẩm bảo vệ 
sức khoẻ. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân 
Tuyên vừa ký văn bản gửi Bộ 
Thông tin và Truyền thông; Bộ 
Công thương; Bộ Văn hóa Thể 
thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư; Bộ Công An; UBND các 
tỉnh/thành phố về việc tăng cường 
phối hợp quản lý hoạt động quảng 
cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. 

Theo Bộ Y tế, bên cạnh những tổ 

chức, cá nhân chấp hành tốt các 
quy định của pháp luật về quảng 
cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
vẫn còn tồn tại rất nhiều những tổ 
chức, cá nhân vi phạm quy định về 
quảng cáo, chủ yếu tập trung vào 
các hành vi như quảng cáo không 
đúng bản chất của sản phẩm, 
quảng cáo khi chưa được thẩm 
định nội dung và quảng cáo không 
đúng nội dung đã được thẩm định. 

Với vai trò là Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung 
ương về an toàn thực phẩm, Bộ Y 
tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 
thông xử lý nghiêm các tổ chức, cá 
nhân phát hành quảng cáo sai sự 
thật, quảng cáo chưa có thẩm định 
của cơ quan chuyên môn hoặc 
không đúng với nội dung đã được 
thẩm định. 

Có biện pháp xử lý mạnh với các 
trang mạng xã hội như facebook, 
tiktok, twitter,… các nền tảng 
quảng cáo trên  google ads như 
youtube, coccoc, chrome,… và yêu 
cầu thực hiện nghiêm túc pháp luật 
của Việt Nam về quảng cáo. 

Rà soát quản lý chặt điều kiện 
cho phép mở các trang website, tên 
miền hoạt động nhằm đảm bảo khi 
phát hiện sai phạm về quảng cáo 
cần kịp thời tạm đóng tên miền 
hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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phạm. Tăng cường quản lý hoạt 
động quảng cáo xuyên biên giới. 

Bộ Công thương tăng cường 
thanh tra, kiểm tra hoạt động 
quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe trên các sàn giao dịch thương 
mại điện tử, các công ty bán hàng 
đa cấp kinh doanh các sản phẩm 
thực phẩm bảo vệ sức khoẻ. 

Có biện pháp giám sát các hoạt 
động đa cấp, đặc biệt là các buổi 
hội thảo phát triển thành viên của 
các Công ty để tránh việc quảng 
cáo truyền miệng sai sự thật. Có 
biện pháp, chế tài xử lý mạnh các 
sàn giao dịch thương mại điện tử. 

Đối với Bộ Văn hóa Thể thao và 
Du lịch, Bộ Y tế đề nghị tuyên 
truyền quy định của pháp luật về 
quảng cáo, xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân, đặc biệt các văn 
nghệ sĩ tham gia quảng cáo thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng 
như thuốc chữa bệnh, thổi phồng 
công dụng, nêu các thông tin chưa 
được kiểm chứng, quảng cáo các 
thông tin chưa được cơ quan 
chuyên môn thẩm định gây ảnh 
hưởng tới sức khỏe và kinh tế cho 
người tiêu dùng. 

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công An chỉ 
đạo kiểm tra xử lý nghiêm để làm 
gương các chủ tên miền quảng cáo 
trên các trang mạng xã hội vi phạm 

quy định pháp luật về quảng cáo. 
Chủ trì phối hợp với các cơ quan 
của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố điều 
tra, xử lý các tổ chức, cá nhân 
quảng cáo có dấu hiệu lừa dối 
người tiêu dùng. 

Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định, 
quản lý chặt chẽ hơn về việc cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp. 

Tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị 
UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo 
các cơ quan chức năng ở địa 
phương (Sở Thông tin và Truyền 
thông; Sở Y tế; Sở Công thương; 
Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch; 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm; 
Thanh tra tỉnh/thành phố) tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra 
và xử lý vi phạm quảng cáo thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. 

Tuyên truyền để người dân 
không tham gia vào các clip, video 
quảng cáo sai tác dụng, công dụng 
của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, 
quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe như thuốc chữa bệnh. 

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan 
chủ quản các đơn vị kinh doanh 
dịch vụ phát hành quảng cáo 
thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, 
xử lý quyết liệt những hành vi vi 
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phạm pháp luật về quảng cáo thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe của các đơn 
vị kinh doanh dịch vụ phát hành 
quảng cáo thuộc lĩnh vực mình 
quản lý. 

 (moh.gov.vn) 
 
CẢNH BÁO NHỮNG LOẠI 
KẸO CHỨA CHẤT CẤM, 
NHIỄM KHUẨN  

Bộ Công Thương vừa yêu cầu 
đơn vị chức năng rà soát, lấy mẫu 
kiểm nghiệm sản phẩm kẹo trứng 
chocolate trẻ em – Kinder Surprise 
– bán trên thị trường. 

Thông tin trên được Vụ Khoa học 
& Công nghệ (Bộ Công Thương) 
cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo 
mạng lưới các cơ quan kiểm tra 
nhà nước về an toàn thực phẩm rà 
soát, kiểm tra và báo cáo về các 
sản phẩm tương tự nhập khẩu về 
Việt Nam. 

Ngoài ra, sản phẩm kẹo Kinder 
Surprise (tương tự các sản phẩm 
một số nước thu hồi) đang bán ở 
thị trường Việt Nam cũng được cơ 
quan chức năng lấy mẫu để kiểm 
nghiệm. Việc này nhằm giám sát 
chủ động các sản phẩm tương tự 
nhập khẩu đang bán trên thị 
trường. 

Động thái này diễn ra trong bối 
cảnh một số nước châu Âu như 

Anh, Ireland cảnh báo và thu hồi 
sản phẩm trứng chocolate trẻ em – 
Kinder Surprise – do ghi nhận các 
ca nhiễm khuẩn salmonella. 

Trước đó, ngày 2/4, Tập đoàn 
bánh kẹo Ferrero đã thu hồi lô 
trứng chocolate Kinder Surprise 
bán tại Anh sau khi ghi nhận hàng 
chục ca nhiễm khuẩn salmonella. 
Việc thu hồi được tập đoàn này 
tiến hành tự nguyện để đề phòng 
rủi ro. 

Ngoài Anh, Cơ quan An toàn 
thực phẩm Ireland (FSAI) cũng 
phát đi thông báo về thu hồi một số 
lô hàng kẹo Kinder Surprise tại thị 
trường nước này. Nhà chức trách 
Anh và Ireland khuyến cáo khách 
hàng không nên mua các sản phẩm 
có hạn sử dụng từ ngày 11/7/2022 
đến ngày 7/10/2022. 

 
Kẹo trứng nhiễm khuẩn buộc phải thu hồi 

Tại Anh, cơ quan An ninh Y tế 
nước này đã ghi nhận ít nhất 63 ca 
nhiễm khuẩn salmonella liên quan 
đến sản phẩm này, phần lớn là trẻ 
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em dưới 5 tuổi. Tương tự, Ireland 
ghi nhận 10 trường hợp ngộ độc 
thực phẩm do nhiễm khuẩn 
salmonella. Chocolate trong trứng 
Kinder Surprise được sản xuất tại 
Bỉ, việc thu hồi có thể mở rộng 
sang các quốc gia khác. 

Nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh 
nhiễm khuẩn đường ruột do vi 
khuẩn Salmonella gây ra. Nhiễm 
khuẩn có thể lây lan từ ruột vào 
máu và các cơ quan khác trong cơ 
thể. Các triệu chứng phổ biến của 
bệnh là tiêu chảy, co thắt dạ dày, 
đau đầu, sốt, nôn mửa, mất nước. 

Trước đó, Cục An toàn thực 
phẩm (Bộ Y tế) cũng phát đi cảnh 
báo người tiêu dùng về sản phẩm 
bánh kẹo có chứa các loại hạt của 
Brazil bị nhiễm khuẩn Salmonella 
gây tiêu chảy. 

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm 
nhận được thông tin về việc cơ 
quan tiêu chuẩn thực phẩm của 
Anh (FSA) thông báo Công ty Lidl 
GB, Công ty Hand2Mouth Ltd, 
Công ty Palleo Foods Co. và Công 
ty Rude Health Food của Anh đã 
tiến hành thu hồi các sản phẩm 
bánh kẹo có chứa các loại hạt của 
Brazil do những sản phẩm này bị 
nhiễm vi sinh vật gây bệnh 
Salmonella.  

Đồng thời, Cơ quan FSA cũng 

ban hành thông tin thu hồi các sản 
phẩm này. 

 (tcvn.gov.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Đài Loan: Đề xuất cập nhật 
tiêu chuẩn kiểm tra CNS 61 cho 
xi măng  

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/TPKM/485 ngày 
01/3/2022 của TBT Việt Nam 
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng), Đài Loan (Trung 
Quốc) thông báo đề xuất sửa đổi 
yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với xi 
măng. 

Theo đó, nhằm nâng cao chất 
lượng của xi măng, Cục Tiêu 
chuẩn Đo lường và Kiểm định của 
Đài Loan (gọi tắt là BSMI) đang 
đề xuất cập nhật tiêu chuẩn kiểm 
tra CNS 61 cho xi măng Portland 
lên phiên bản hiện tại, được xuất 
bản vào năm 2021. 

Những thay đổi chủ yếu liên 
quan đến giới hạn tối đa của các 
thành phần bổ sung, giá trị tổn thất 
tối đa khi bắt lửa và dư lượng 
không hòa tan trong chất hóa học, 
kiểm tra các đặc tính vật lý về tính 
phù hợp, bề mặt cụ thể, bao bì và 
nhãn mác; Các thủ tục đánh giá sự 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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phù hợp vẫn như cũ, tức là kiểm 
tra, giám sát (viết tắt là MI) hoặc 
giám sát kiểm tra sản phẩm từ cơ 
sở với hệ thống quản lý đã đăng ký 
(Kiểm tra giám sát dựa trên MS); 
Người nộp đơn kiểm tra bắt buộc 
sẽ được phép tự in dấu kiểm tra 
hàng hóa, thay vì mua nhãn từ 
BSMI. 

Mục đích của thông báo: Phòng 
chống hành vi lừa đảo và bảo vệ 
người tiêu dùng; đảm bảo yêu cầu 
chất lượng. 

Đồng thời, theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/FIN/83 của TBT Việt 
Nam (Tổng cục TCĐLCL), Phần 
Lan thông báo dự thảo Luật Quy 
hoạch và Xây dựng của Chính phủ. 
Các mục tiêu chính của dự thảo 
Luật Quy hoạch và Xây dựng là 
đảm bảo một xã hội trung tính với 
các-bon, tăng cường đa dạng sinh 
học, cải thiện chất lượng xây dựng 
và thúc đẩy số hóa, sẽ thay thế 
Luật Xây dựng và Sử dụng đất 
hiện hành. 

Tất cả điều khoản có thể được 
tìm thấy tại các trang 596-741. Đối 
với quy trình công bố quy chuẩn 
kỹ thuật, đặc biệt là chương 26 
gồm các điều 195-207 về yêu cầu 
kỹ thuật thiết yếu và điều 285 về 
đặc điểm sản phẩm xây dựng. Các 
đánh giá tác động chính đối với đề 

xuất có thể tìm thấy tại chương 4.2 
trang 121-220. Mục đích của thông 
báo: Yêu cầu chất lượng; Sự hài 
hòa; Giảm rào cản thương mại và 
tạo thuận lợi cho thương mại. 

(vietq.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý 
nghiêm các hành vi buôn lậu, 
gian lận xăng dầu 

Tại Công văn số 2310 ngày 14/4, 
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm 
Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 
389 các bộ, ngành, địa phương tập 
trung chỉ đạo các đơn vị, lực lượng 
chức năng tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả Công điện số 160 
(ngày 22/2/2022) của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bảo đảm cung 
ứng xăng dầu cho thị trường trong 
nước. 

Đồng thời, chủ động, nắm chắc 
tình hình hoạt động nhập khẩu, vận 
chuyển, sản xuất, kinh doanh, lưu 
kho, phân phối, lưu thông mặt 
hàng xăng dầu (các hoạt động dễ bị 
lợi dụng nhằm trục lợi). 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát 
trên các tuyến biên giới, địa bàn 
trọng điểm trong nội địa và trên 
các vùng biển để kịp thời phát 
hiện, đấu tranh đối với các đối 
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tượng buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu 
giả, kém chất lượng, nhất là các 
đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm 
đầu để xử lý nghiêm theo quy định 
của pháp luật. 

 
Ảnh minh họa 

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng 
cường công tác phối hợp giữa các 
đơn vị, lực lượng chức năng, nhất 
là các đơn vị có thẩm quyền cấp 
phép, đăng ký chất lượng, đo 
lường thực hiện thanh tra, kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ các doanh 
nghiệp, đại lý, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu trong việc chấp hành các 
quy định về điều kiện nhập khẩu, 
lưu kho, vận chuyển, sản xuất, 
phân phối, lưu thông để kịp thời 
phát hiện; xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm pháp luật về gian lận đo 
lường, không bảo đảm chất lượng, 
đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá 
nhằm trục lợi.  

Khen thưởng kịp thời đối với tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 
Đồng thời, xử lý nghiêm những tập 

thể, cá nhân có hành vi bao che, 
tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng 
buôn lậu, gian lận thương mại, trốn 
thuế trong kinh doanh xăng dầu.  

(vietq.vn) 
 
 Khởi động Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 
năm 2022 

Ngày 22/3/2022, TECHFEST 
Việt Nam năm thứ 8 chính thức 
được khởi động như một nền tảng 
kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo, kết nối các hoạt động 
triển khai xuyên suốt trong cả năm 
với mục tiêu thúc đẩy hoạt động 
đổi mới sáng tạo, đặc biệt từ các 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo.  

TECHFEST Việt Nam 2022 
được tổ chức bởi Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ (NATEC), Ủy ban 
Nhà nước về người Việt Nam ở 
nước ngoài (Ủy ban Nhà nước về 
NVNONN), Quỹ Khởi nghiệp 
Doanh nghiệp Khoa học Công 
nghệ Việt Nam (SVF), Văn phòng 
Đề án 844 (ISEV), Trung tâm Hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia 
(NSSC) và các đối tác đồng hành, 
hứa hẹn quy tụ hàng ngàn doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các 
đơn vị hỗ trợ, chuyên gia, nhà đầu 



Số 98 - 04/2022 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 35 
 

tư trên nhiều lĩnh vực công nghệ, 
các khía cạnh liên quan đến khởi 
nghiệp sáng tạo trong nước cũng 
như quốc tế. 

Đổi mới sáng tạo cần bám sát chủ 
trương của Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII đề ra, góp phần làm 
cho mọi người dân ấm no, hạnh 
phúc, bảo vệ chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ, chứng minh trí tuệ, 
sức sáng tạo của con người Việt 
Nam. Chỉ đạo sâu sắc đó của đồng 
chí Thủ tướng Chính phủ Phạm 
Minh Chính trong TECHFEST 
2021 đã dẫn dắt và kiến tạo nền 
tảng tư tưởng trong thiết kế và xây 
dựng hệ sinh thái, đồng thời, đã 
được tiếp nối và cụ thể hóa trong 
chuỗi các hoạt động của 
TECHFEST 2022, nhấn mạnh vai 
trò quan trọng của đổi mới sáng 
tạo, của ứng dụng khoa học công 
nghệ cùng triết lý “của dân, do dân 
và vì dân”, góp phần khôi phục và 
phát triển kinh tế hậu đại dịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Trần 
Văn Tùng nhấn mạnh: tìm kiếm 
nhanh tại Google cho thấy, từ khóa 
TECHFEST đã trả về khoảng 1,75 
triệu kết quả. Đây tuy chưa phải là 
con số quá lớn, cũng không phải là 
thước đo cho sự thành công của 
TECHFEST. Nhưng cũng cho thấy 

sự lan tỏa và quan tâm của cộng 
đồng đối với hoạt động này. 
TECHFEST Việt Nam, đã đi từ 
Ngày hội được tổ chức trong ngày, 
tới những chuỗi hoạt động ở cả cấp 
độ địa phương, vùng, quốc gia và 
quốc tế. Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng bày tỏ mong muốn: các 
doanh nghiệp, các tổ chức chính trị 
- xã hội, cơ quan chính quyền hãy 
cùng vào cuộc, đặt ra những bài 
toán thiết thực để đồng hành với hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc 
gia, nâng cao năng lực đổi mới 
sáng tạo của từng người dân, của 
từng doanh nghiệp. 

 (most.gov.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Kịp thời đấu tranh có hiệu 
quả với hoạt động buôn lậu, gian 
lận thương mại 

Đó là ý kiến của ông Trịnh Mạnh 
Cường, Phó Chánh văn phòng Ban 
Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả (BCĐ 389) tại buổi làm 
việc với Thường trực BCĐ 389 tỉnh 
để nghe báo cáo tình hình kết quả 
công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên địa 
bàn tỉnh ngày 22/4. 

Báo cáo với đoàn công tác, ông 
Lê Quang Hải, Phó Trưởng BCĐ 
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389 tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý 
thị trường tỉnh cho biết, thời gian 
qua các ngành, lực lượng chức 
năng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh 
đấu tranh cũng như phối hợp có 
hiệu quả trong công tác phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. 

Ông Trịnh Mạnh Cường, Phó 
Chánh văn phòng BCĐ 389 cho 
rằng, so với các địa phương khác, 
BR-VT không phải là địa bàn nóng 
về buôn lậu nhưng là địa phương 
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam với vùng biển rộng lớn 
nên tình trạng buôn lậu xăng dầu 
trên biển, xuất nhập khẩu hàng hóa 
vẫn đáng lo ngại. 

Thời gian tới, BCĐ 389 tỉnh cần 
tiếp tục tăng cường dự báo tình 
hình và triển khai tuần tra kiểm 
soát tại địa bàn khu vực cảng biển, 
đất liền, kiểm soát chặt chẽ hàng 
hóa xuất nhập khẩu, hành lý của 
thuyền viên xuất nhập cảnh. 

Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ 
giữa các lực lượng chức năng trong 
tỉnh để kịp thời đấu tranh có hiệu 
quả với hoạt động buôn lậu, gian 
lận thương mại;… không để xảy ra 
tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng 
giá bất hợp lý làm bất ổn thị 
trường. 

(baobariavungtau.com.vn) 

 Công nhận 29 sản phẩm đạt 
chứng nhận OCOP 

UBND tỉnh vừa ban hành quyết 
định 1296/QĐ-UBND phê duyệt 
kết quả đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 
2022. 

 
Ảnh minh họa 

Theo đó, 29 sản phẩm từ 3 sao 
trở lên của 16 chủ thể OCOP tham 
gia chương trình mỗi xã một sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 
được công nhận. Trong đó, có 17 
sản phẩm đạt 4 sao và 12 sản phẩm 
đạt hạng 3 sao.  

Như vậy, sau 4 năm triển khai 
Chương trình OCOP, với sự vào 
cuộc quyết liệt của các sở ngành, 
doanh nghiệp, hợp tác xa, hộ sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
đã mang lại những bước tiến đáng 
kể cả về quy mô và giá trị sản xuất 
hàng hóa. Toàn tỉnh hiện đã có 50 
sản phẩm đặc trưng của các địa 
phương được gắn từ 3 - 5 sao. 

(baobariavungtau.com.vn) 


