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HIỆP ĐỊNH RCEP MỞ LỐI 
CHO HÀNG VIỆT XUẤT 
KHẨU  

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP) chính thức có 
hiệu lực từ đầu năm 2022. Với sự 
tham gia của 15 quốc gia trong 
khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, RCEP tạo ra khu vực 
thương mại tự do lớn nhất thế giới, 
chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu 
và 30% dân số thế giới, mở ra thị 
trường xuất khẩu rộng lớn cho 
hàng hóa Việt Nam. 

Tại phiên tư vấn xuất khẩu thủy 
sản sang thị trường RCEP do Bộ 
Công Thương tổ chức mới đây, 
Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến 
xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương 
mại, Bộ Công Thương) Nguyễn 
Thị Thu Thủy cho biết, RCEP 
mang lại lợi ích cho các ngành xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam, với 
các đối tác thương mại hàng đầu 
của khu vực. Theo Bộ Công 
Thương, xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam sang các nước thành 
viên RCEP chiếm trên 63% thị 
phần, đặc biệt là các thị trường lớn 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc… 

Tham tán thương mại, Thương vụ 
Việt Nam tại Trung Quốc Nông 
Đức Lai cho biết, năm 2021 Trung 
Quốc nhập khẩu 3,6 triệu tấn thủy 
sản với trị giá 15 tỷ USD. 4 tháng 
đầu năm 2022, tổng giá trị xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam sang 
Trung Quốc đạt hơn 530 triệu 
USD, tăng 100% so với cùng kỳ 
năm trước. Nhờ RCEP và lợi thế 
có đường biên giới với Trung 
Quốc, Việt Nam còn nhiều dư địa 
để mở rộng kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản sang thị trường này. 

Tương tự, 15 nước thành viên 
RCEP là thị trường xuất khẩu quan 
trọng của ngành điều Việt Nam với 
17,25% tổng sản lượng nhân điều 
xuất khẩu năm 2021. Hạt điều Việt 
Nam hiện chiếm 99% thị phần 
nhập khẩu nhân điều của Australia, 
97,8% của Trung Quốc, 97,66% 
của New Zealand, 78,61% của Hàn 
Quốc… 

Cùng với thủy sản, hạt điều, các 
mặt hàng chủ lực của Việt Nam 
như gạo, cà phê, hạt tiêu, hàng dệt 
may, giày dép, ô tô, viễn thông… 
cũng tăng cơ hội xuất khẩu nhờ 
RCEP. Trong báo cáo công bố mới 
đây, Ngân hàng Standard 
Chartered nhận định, RCEP sẽ 
củng cố vị thế thương mại, giúp 
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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tiếp cận tốt hơn với các thị trường 
tiêu dùng lớn như Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia. 
Đồng thời, RCEP giúp các nhà sản 
xuất tại Việt Nam giảm chi phí và 
tiếp cận chuỗi cung ứng trong khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Theo Giám đốc Trung tâm WTO 
và hội nhập (Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam) 
Nguyễn Thị Thu Trang, thị trường 
RCEP quy tụ 70% tổng kim ngạch 
nhập khẩu của Việt Nam, giúp Việt 
Nam chủ động được nguồn nguyên 
vật liệu đầu vào và được kỳ vọng 
mang lại cú hích lớn gia tăng chuỗi 
sản xuất, cung ứng trong nội khối. 
RCEP cũng là khu vực sản xuất, 
xuất, nhập khẩu năng động chiếm 
50-55% tổng kim ngạch xuất, nhập 
khẩu của Việt Nam. 

Dù vậy, theo các chuyên gia, việc 
thực thi RCEP làm gia tăng sức ép 
cạnh tranh do các nền kinh tế trong 
khối có nhiều điểm tương đồng. 
Trong khi chất lượng và hàm 
lượng giá trị gia tăng của nhiều 
mặt hàng xuất khẩu Việt Nam còn 
khiêm tốn, giá thành cao, chưa 
được nhận diện tốt về thương 
hiệu… Do vậy, việc hạ giá thành 
sản phẩm, nâng cao chất lượng, 
đáp ứng các tiêu chuẩn của thị 
trường là đòi hỏi bức thiết để xuất 

khẩu bền vững vào thị trường khối 
RCEP. 

Tham tán thương mại, Thương vụ 
Việt Nam tại Trung Quốc Nông 
Đức Lai cho rằng, việc phổ biến, 
cập nhật thông tin về quy định an 
toàn vệ sinh thực phẩm, nắm bắt 
thông tin thị trường cần được đẩy 
mạnh. Còn đại diện Thương vụ 
Việt Nam tại Singapore Cao Xuân 
Thắng khuyến cáo, để đẩy mạnh 
xuất khẩu mặt hàng thực phẩm vào 
thị trường RCEP, doanh nghiệp 
nên xác định danh mục thực phẩm 
phù hợp; thực hiện thủ tục cấp 
phép, đăng ký, tuân thủ các quy 
định liên quan đến thực phẩm, 
nhãn mác;… 

Nhằm tận dụng tối đa những cơ 
hội và tiềm năng do RCEP mang 
lại, Vụ trưởng Vụ Chính sách 
thương mại đa biên (Bộ Công 
Thương) Lương Hoàng Thái cho 
rằng, doanh nghiệp cần chủ động, 
tích cực tìm hiểu các cam kết của 
RCEP để từ đó nắm bắt cơ hội, xây 
dựng kế hoạch hoạt động phù hợp 
và tự chủ trước những khó khăn có 
thể gặp phải. Bộ Công Thương sẽ 
tiếp tục tập huấn về RCEP, triển 
khai các chương trình, hỗ trợ, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, tham gia 
vào chuỗi giá trị khu vực và toàn 
cầu cho các doanh nghiệp. Ngoài 
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ra, Bộ sẽ đẩy mạnh cung cấp thông 
tin về thị trường, xây dựng các 
chương trình phát triển thị trường 
cho các mặt hàng xuất khẩu có 
tiềm năng và lợi thế của Việt Nam 
vào thị trường quan trọng hàng đầu 
này. 

 (chongbanphagia.vn) 
 
BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI: RÀO CẢN TỪ 
CÁC FTA  

Bộ Công Thương đã chủ động 
điều tra, áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại bảo vệ nền 
sản xuất nội địa trước áp lực thực 
thi các cam kết cắt giảm thuế quan 
theo lộ trình. 

Với nhiều Hiệp định Thương mại 
tự do (FTA) được ký kết và thực 
thi, việc gia tăng các biện pháp 
phòng vệ thương mại tại nhiều 
nước, khu vực thị trường xuất khẩu 
là điều các doanh nghiệp Việt Nam 
sẽ phải đối mặt. 

Bộ Công Thương đã chủ động 
điều tra, áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại bảo vệ nền 
sản xuất nội địa trước áp lực thực 
thi các cam kết cắt giảm thuế quan 
theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả quá 
trình hội nhập. 

Ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng 
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ 

Công Thương) cho biết: Nhằm mở 
rộng thị trường xuất khẩu và tăng 
lợi thế cạnh tranh, Việt Nam đã 
tham gia 15 Hiệp định Thương mại 
tự do (FTA). Thế nhưng, đây lại là 
nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ về 
rào cản thương mại, nhất là rào cản 
phòng vệ thương mại. 

Theo ông Lê Triệu Dũng, phòng 
vệ thương mại là công cụ hạn chế 
nhập khẩu được Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) và các FTA 
cho phép các thành viên sử dụng 
trong điều kiện nhất định. 

Do vậy, các nước có thể áp dụng 
biện pháp chống lẩn tránh phòng 
vệ thương mại khi chứng minh 
hàng hóa, nguyên liệu từ nước 
đang bị áp thuế được xuất khẩu, 
gia công thêm ở một nước thứ ba 
với giá trị gia tăng không đáng kể. 

Đáng lưu ý, FTA mang lại tác 
động tích cực về mở cửa thị 
trường, đầu tư, công nghệ… nhưng 
song hành cùng tác động tích cực 
lại đan xen yếu tố tiêu cực đến nền 
kinh tế trong nước. 

Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu sẽ 
gia tăng khi thuế suất giảm dần và 
về 0%. Còn với doanh nghiệp sản 
xuất, tác động trước tiên chính là 
tăng áp lực cạnh tranh ngay tại 
chính thị trường nội địa. 

Hơn nữa, khi Việt Nam có lợi thế 
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tăng cường xuất khẩu, sản phẩm 
của doanh nghiệp trong nước sẽ có 
nguy cơ bị đối mặt với nhiều biện 
pháp phòng vệ thương mại từ thị 
trường nước ngoài. 

Ông Lê Triệu Dũng cũng chỉ ra: 
Trước các tác động của hội nhập, 
cùng với chính sách bảo hộ của 
một số thị trường, số lượng vụ việc 
điều tra phòng vệ thương mại ở cả 
hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu 
dự báo sẽ gia tăng. 

Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh 
đối với các ngành sản xuất tại nước 
nhập khẩu, khiến các ngành sản 
xuất này có thể phải yêu cầu Chính 
phủ sử dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại như chống bán phá giá, 
chống trợ cấp, tự vệ để bảo vệ 
doanh nghiệp. 

Do đó, cùng với việc kim ngạch 
xuất khẩu tăng trưởng cao, doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam 
ngày càng có khả năng trở thành 
đối tượng bị điều tra, áp dụng các 
biện pháp phòng vệ thương mại. 

Tính đến hết quý I năm 2022, 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
đã là đối tượng của 212 vụ việc 
điều tra phòng vệ thương mại của 
nước ngoài. Trong số đó, các vụ 
việc điều tra chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại chiếm 
25 vụ và ngày càng có xu hướng 

gia tăng. 
Nhận định từ các chuyên gia, 

FTA thế hệ mới dự đoán sẽ tạo 
bước đột phá về thương mại, mang 
về thặng dư thương mại lớn trong 
năm 2022, tạo đà cho tăng trưởng 
cho giai đoạn tiếp theo. 

Thực tiễn này thể hiện Việt Nam 
đang tận dụng hiệu quả các FTA 
để gia tăng kim ngạch xuất khẩu 
nhưng cũng gặp không ít áp lực, 
thách thức từ hàng nhập khẩu lên 
thị trường nội địa. 

Chủ động ứng phó 
Cùng với tiến trình hội nhập, các 

doanh nghiệp và hiệp hội ngành 
hàng ngày càng thành thục hơn 
trong việc ứng phó với các vụ kiện 
phòng vệ từ nước ngoài tới hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Theo ông Vũ Văn Phụ - Phó Chủ 
tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội 
Nhôm thanh định hình Việt Nam 
(Hiệp hội Nhôm Việt Nam), thời 
gian qua, ngành nhôm đã rất tích 
cực nghiên cứu, vận dụng công cụ 
phòng vệ thương mại để bảo vệ thị 
trường trong nước cũng như ứng 
phó với các vụ điều tra của nước 
ngoài. 

Do đó, sau 2 năm bị tác động bởi 
dịch COVID-19, doanh nghiệp sản 
xuất ngành nhôm đều có sự ổn 
định vững chắc ở thị trường trong 
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nước, chiếm lĩnh được niềm tin của 
người tiêu dùng. 

Ông Lê Triệu Dũng chia sẻ: Đến 
nay, Bộ Công Thương đã khởi 
xướng điều tra, áp dụng 25 vụ việc 
phòng vệ thương mại; trong đó, có 
16 vụ việc chống bán phá giá, 1 vụ 
việc chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ 
và 2 vụ việc chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại. Điều 
này cho thấy Việt Nam đã phát huy 
vai trò các biện pháp phòng vệ 
thương mại như một công cụ để 
bảo đảm môi trường thương mại 
công bằng nhằm ngăn chặn tác 
động tiêu cực từ hàng nhập khẩu 
đến sản xuất trong nước. 

 (VietnamPlus) 
 
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 
CẢNH BÁO PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI SỚM CHO 
DOANH NGHIỆP VIỆT  

Bộ Công Thương đã và đang theo 
dõi biến động xuất khẩu của 36 
mặt hàng và định kỳ đưa ra danh 
sách cảnh báo gồm 11 mặt hàng để 
thông tin cho cơ quan chức năng, 
hiệp hội, doanh nghiệp và các bên 
liên quan khác. 

Khi các doanh nghiệp xuất khẩu 
của một nước bị áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại, các doanh 
nghiệp này thường tìm cách khắc 

phục bằng việc chuyển sản xuất 
sang nước khác. Trong khi đó, với 
chính sách thuận lợi đối với đầu tư 
nước ngoài, Việt Nam đang là một 
trong những lựa chọn của các 
doanh nghiệp đó để dịch chuyển 
sản xuất. 

Tuy nhiên, điều này khiến xuất 
khẩu từ Việt Nam gia tăng đột 
biến, khiến Việt Nam dễ trở thành 
đối tượng theo dõi, điều tra lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại, gian lận xuất xứ và bị áp dụng 
các biện pháp phòng vệ thương 
mại bổ sung hoặc chế tài xử phạt 
của nước nhập khẩu. 

Đẩy mạnh công tác cảnh báo 
phòng vệ thương mại sớm 

Với quyết tâm đấu tranh, ngăn 
chặn các hành vi lẩn tránh, gian lận 
xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 
04 tháng 7 năm 2019 phê duyệt Đề 
án Tăng cường quản lý nhà nước 
về chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại và gian lận 
xuất xứ (Đề án 824) và Chính phủ 
ban hành Nghị quyết số 119/NQ-
CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 về 
một số biện pháp cấp bách nhằm 
tăng cường quản lý nhà nước về 
phòng chống gian lận xuất xứ, 
chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. 
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Trên cơ sở danh sách cảnh báo do 
Bộ Công Thương cung cấp, các cơ 
quan chức năng của Bộ Công 
Thương, Tổng cục Hải quan, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố đã phối hợp, tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, xác minh 
việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ, 
khai báo xuất xứ khi thông quan, 
đăng ký đầu tư nước ngoài. 

Kết quả xác minh đã phát hiện 
một số doanh nghiệp cá biệt có vi 
phạm về xuất xứ hàng hóa hoặc chỉ 
thực hiện các công đoạn sản xuất 
có hàm lượng giá trị gia tăng 
không đáng kể tại Việt Nam, từ đó 
các cơ quan chức năng có biện 
pháp xử lý phù hợp. 

(Báo Doanh nghiệp hội nhập) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Quy định mới của EU về việc 
sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận an 
toàn thực phẩm 

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Ủy 
ban châu Âu ban hành Quy định 
thực hiện số (EU) 2022/1219 về 
việc sửa đổi mẫu giấy 

 Cụ thể EU sửa đổi mẫu Chứng 
nhận an toàn thực phẩm hỗn hợp 
được quy định tại Chương 50  và 
Chương 52 Phụ Lục III Quy định 

của EU số 2020/2235 về quy định 
Mẫu giấy chứng nhận An toàn thực 
phẩm đối với sản phẩm hỗn hợp 
nhập khẩu và quá cảnh vào EU. 
Mẫu Giấy Chứng nhận an toàn 
thực phẩm hiện tại  đối với các Lô 
hàng thực phẩm hỗn hợp quy định 
tại Chương 50 và 52 Quy định số 
số 2020/2235 vẫn tiếp tục được áp 
dụng đến ngày 15/4/2023 với điều 
kiện các Giấy chứng nhận kèm 
theo các Lô hàng đó được cấp 
trước ngày 15/1/2023. 

 (TH) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 7/2022 

1. Nước: Úc 
- Số TB: G/SPS/N/AUS/502/ 
Add.18 
Nội dung: Sâu hại; Sức khoẻ thực 

vật. 
2. Nước: Malawi 
- Số TB: G/TBT/N/MWI/79 
- Số TB: G/TBT/N/MWI/77 
Nội dung: Đường; Sản phẩm 

đường; Tinh bột. 
3. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/506 
/Rev.1/Add.1 
Nội dung: Máy móc đóng gói. 
4. Nước: Malawi 
- Số TB: G/TBT/N/MWI/78 
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Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm. 
5. Nước: Vương quốc Anh 
- Số TB: G/SPS/N/GBR/15/ 
Add.1 
Nội dung: Thú y, bệnh động vật. 
6. Nước: Israel 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1265 
Nội dung: Thiết bị nhà bếp. 
7. Nước: Braxin 
- Số TB: G/SPS/N/BRA/2050 
Nội dung: Sức khỏe con người; 

An toàn thực phẩm. 
8. Nước: Costa Rica 
-  Số TB: G/TBT/N/CRI/197 
Nội dung: Dược phẩm. 
9. Nước: Nhật Bản 
- Số TB:  G/TBT/N/JPN/742 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm. 
10. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/632/ 
Add.4 
Nội dung: Bảo vệ môi trường. 
11. Nước: Braxin 
- Số TB:  G/SPS/N/BRA/1381/ 
Add.1 
Nội dung: Sức khỏe thực vật; Sâu 

bọ. 
12. Nước: Canada 
- Số TB:  G/SPS/N/CAN/1084/ 
Rev.1/Add.1 
Nội dung: Máy móc đóng gói 

(ICS 55.200). 
13. Nước: Peru 
- Số TB: G/SPS/N/PER/989 

Nội dung: Sức khỏe thực vật. 
14. Nước: Thổ Nhĩ Kì 
- Số TB: G/TBT/N/TUR/202 
Nội dung: Các tiêu chuẩn bắt 

buộc nhất định. 
15. Nước: Thổ Nhĩ Kì 
- Số TB:  G/TBT/N/TUR/201 
Nội dung: Các tiêu chuẩn bắt 

buộc nhất định. 
16. Nước: Vương quốc Ả Rập 

Xê Út 
- Số TB:  G/SPS/N/SAU/468 
Nội dung: Bệnh động vật; An 

toàn thực phẩm; Thịt động vật trâu, 
bò, tươi hoặc ướp lạnh. 

17. Nước: Canada 
- Số TB:  G/TBT/N/CAN/662/ 
Add.1 
Nội dung: Thực phẩm đóng gói 

và chế biến sẵn. 
18. Nước: Nhật Bản 
- Số TB:  G/SPS/N/JPN/1060 
Nội dung: Sức khỏe cây trồng; 

Sâu bọ. 
(Tổng hợp) 

 
 
 
 

ĐMST – HƯỚNG ĐI CHO 
DOANH NGHIỆP VIỆT  

Mới đây, Viện Năng suất Việt 
Nam tổ chức hội thảo “Bứt phá về 
năng suất dựa trên khoa học, công 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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nghệ và đổi mới sáng tạo - Hướng 
đi chiến lược cho doanh nghiệp 
Việt Nam”. 

Nâng cao năng lực ứng dụng 
công nghệ và đổi mới sáng tạo là 
yêu cầu sống còn để doanh nghiệp 
cải thiện năng suất lao động và 
phát triển trong bối cảnh Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Để nền 
kinh tế nói chung, các doanh 
nghiệp Việt Nam nói riêng thích 
ứng và bắt nhịp với sự chuyển đổi 
mạnh mẽ của công nghệ, Chính 
phủ đã ban hành nhiều chính sách, 
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. 

Ngày 11/01/2021, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Quyết 
định số 36/QĐ-TTg ban hành Kế 
hoạch tổng thể nâng cao năng suất 
dựa trên nền tảng khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 
2021 - 2030. Theo đó, một trong 
những mục tiêu quan trọng hướng 
tới là thúc đẩy các tập đoàn, doanh 
nghiệp hàng đầu xây dựng mô hình 
điểm, dẫn dắt hoạt động ứng dụng 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo giúp giảm lãng phí, sử 
dụng hiệu quả hơn nguồn lực đầu 
tư, tạo thêm việc làm mới, thị 
trường mới góp phần nâng cao 
năng suất quốc gia, ngành, địa 
phương. 

Với sự tham gia của các chuyên 

gia có kinh nghiệm thực tế về xây 
dựng định hướng chiến lược, 
nghiên cứu về tăng năng suất, Viện 
Năng suất Việt Nam đã tổ chức hội 
thảo “Bứt phá về năng suất dựa 
trên khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo - Hướng đi chiến 
lược cho doanh nghiệp Việt Nam” 
nhằm cung cấp thông tin, kinh 
nghiệm thực tế của quốc tế và trao 
đổi góp phần tìm ra hướng đi phù 
hợp cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Phát biểu tại hội thảo, ông 
Nguyễn Tùng Lâm – Phó Viện 
trưởng phụ trách Viện Năng suất 
Việt Nam cho biết, Viện Năng suất 
Việt Nam với tư cách là cơ quan 
năng suất quốc gia muốn dẫn dắt 
phong trào năng suất Việt Nam 
phù hợp nhu cầu của xã hội, thế 
giới, từ đó nâng cao sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp. 

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, 
TS. Vũ Minh Khương – Giảng 
viên Trường Chính sách công Lý 
Quang Diệu, Đại học Quốc gia 
Singapore đã chia sẻ về thúc đẩy 
sức cạnh tranh và tăng năng suất 
trong các ngành kinh tế trụ cột: 
Hướng đi chiến lược, kinh tế quốc 
tế và bài học cho Việt Nam. 

Theo TS. Vũ Minh Khương, Việt 
Nam đã có nhiều nỗ lực vươn lên 
sau đại dịch, có điểm tựa về năng 



Số 101 - 7/2022 
 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

suất để tăng sức bật lên sau đại 
dịch. Các doanh nghiệp cũng có 
những chuyển động rất mạnh và có 
ý thức về năng suất, đổi mới sáng 
tạo, khoa học công nghệ và hội 
nhập với thế giới. Như vậy, rõ ràng 
có thể thấy, quý II của Việt Nam 
sau khi đại dịch cơ bản được kiểm 
soát, tăng trưởng rõ ràng hơn lên 
7,2% về năng suất. Đây được xem 
là dấu hiệu đáng mừng, để Việt 
Nam có thể trở thành nước phát 
triển cao trong những thập kỷ tiếp 
theo. 

Trong khuôn khổ hội thảo, chia 
sẻ về việc đổi mới sáng tạo và 
nâng cao năng suất trong các 
doanh nghiệp, TS. Nguyễn Đăng 
Minh, Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị 
công nghệ, Viện Quản trị kinh 
doanh, Trường Đại học Kinh tế - 
Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm 
Chủ tịch Viện Quản trị tinh gọn 
GKM, Công ty TNHH GKM Việt 
Nam cho rằng, Việt Nam phải đổi 
mới sáng tạo khoa học quản trị, 
cách thức quản trị con người để 
phù hợp với thực tiễn, bên cạnh đó 
là đổi mới khoa học giáo dục để 
đưa nội dung vào suy nghĩ của con 
người một cách bài bản từ đó 
hướng đến sự phát triển lâu dài. 
Ngoài ra, theo TS Minh, trong đổi 
mới sáng tạo Việt Nam cần quan 

tâm chú trọng đến “made in Việt 
Nam”, “made by Việt Nam”. Làm 
được sản phẩm phù hợp với Việt 
Nam và phải có giáo dục, khoa học 
xã hội nước nhà. 

(vietq.vn) 
 

THÚC ĐẨY NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT, ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO   

Ngày 1/7, Viện Năng suất Việt 
Nam tổ chức Hội thảo Khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 
động lực tăng năng suất và tăng 
trưởng kinh tế bền vững. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông 
Nguyễn Tùng Lâm – Phó Viện 
trưởng phụ trách Viện Năng suất 
Việt Nam cho biết, ngày 
11/1/2021, Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Quyết định số 36/QĐ-
TTg ban hành Kế hoạch tổng thể 
nâng cao năng suất dựa trên nền 
tảng khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, 
trong đó có đưa ra mục tiêu về xây 
dựng, triển khai kế hoạch nâng cao 
năng suất dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
của các tỉnh, thành phố. 

Hội thảo cung cấp những thông 
tin, kiến thức, kinh nghiệm về các 
hoạt động thúc đẩy nâng cao năng 
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suất, ứng dụng khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo, giúp các địa 
phương xây dựng, triển khai Kế 
hoạch 36 hiệu quả, góp phần phát 
triển bền vững kinh tế xã hội của 
địa phương. 

Trong khuôn khổ hội thảo, chia 
sẻ về Chiến lược và giải pháp thúc 
đẩy tăng năng suất: Kinh nghiệm 
quốc tế và vận dụng vào thực tế 
Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Minh 
Khương, Trường Chính sách công 
Lý Quang Diệu – Đại học quốc gia 
Singapore cho rằng,  đại dịch 
Covid-19 đã làm cho tất cả quốc 
gia trên thế giới điêu đứng, tuy 
nhiên dân tộc nào sau đại dịch có 
thể vực lên được là một bài toán 
cần lời giải mà thế giới đang 
hướng đến và trong đó có Việt 
Nam. 

Việt Nam được biết đến là có vị 
trí địa lý vô cùng chiến lược, với 
tốc độ phát triển như hiện nay việc 
“cất cánh” thành một quốc gia phát 
triển là một bài toán rất lớn và khó. 
Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn 
coi trọng khoa học công nghệ và 
coi đó  là bước đột phá để phát 
triển. Có thể thấy con đường đi lên 
của các dân tộc đều bắt nguồn từ 
việc đầu tư vào khoa học kỹ thuật, 
kể đến những mô hình kinh điển để 
tham khảo như Hàn Quốc, Thái 

Lan, Philipin, mức độ GDP/đầu 
người sẽ tương ứng với mức đầu tư 
khoa học kỹ thuật, mức sáng tạo. 

Cũng theo TS. Vũ Minh Khương, 
Việt Nam ngày nay có nhiều dấu 
ấn hội nhập rất lớn, trong đó có 
dấu ấn với Hàn Quốc. Dường như 
trong tương lai sẽ theo sự tương 
xứng với Hàn Quốc, thậm chí có 
những bước đột phá hay hơn, có 
tính thời đại hơn, bởi sự cộng 
hưởng của dân số tăng dần trong 
nước. Có thể thấy, bài toán tăng 
trưởng muốn bền vững, rõ ràng 
phải là năng suất, cụ thể năng suất 
lao động cấu thành hai vấn đề 
chính là thu nhập cho người lao 
động và tiền thu hồi vốn cho nhà 
đầu tư. Chính vì vậy tăng năng suất 
lao động cũng chính là thước đo 
đầu tư của tăng năng suất. 

Ở bình diện quốc gia, trong giai 
đoạn đầu năng suất lao động có thể 
tăng trưởng khi chưa cần tập trung 
đầu tư vào khoa học công nghệ mà 
chỉ cần chuyển dịch nguồn lực, cơ 
cấu đất đai, con người, vốn vào 
lĩnh vực mới, có năng suất cao hơn 
như từ nông nghiệp sang lĩnh vực 
chế biến chế tạo, dịch vụ thì hiển 
nhiên năng suất lao động vẫn sẽ 
tăng lên tự nhiên mà chưa cần đến 
khoa học sáng tạo. Chính vì vậy, 
khoa học công nghệ vẫn có sự lép 
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vế, chưa thấy rõ được vai trò. Đây 
được xem là bài toán thách thức 
được đặt ra trong giai đoạn tiếp 
theo, làm sao ngoài chuyển dịch cơ 
cấu vĩ mô như vậy có thể chuyển 
sang chuyển dịch cơ cấu thang giá 
trị. 

Nói đến 8 xu thế thời đại, theo 
TS Khương, xu thế nhứ nhất thế 
giới có các biến động khác thường, 
có những điều bất ổn như vấn nạn 
về Chiến tranh Nga – Ukraina, 
dịch Covid-19,… chính vì vậy, các 
doanh nghiệp thay vì không chỉ 
định hướng mở rộng mà phải có 
giao cường để xây dựng nền móng 
vững chắc, đương đầu với những 
thách thức khó và có những dự 
cảm trong thời gian tới… 

Xu thế thứ hai, chính là toàn cầu 
hóa, cũng là xu thế mà Việt Nam 
đã nắm bắt rất tốt như là đầu tư 
nước ngoài, giao lưu với thế giới 
thông qua các Hiệp định thương 
mại tự do, xuất nhập khẩu với 
nước ngoài… Khai thác được xu 
thế này chính là nguồn của cải rất 
dồi dào mà doanh nghiệp cần nắm 
bắt. 

Xu thế thứ ba là sự trỗi dậy của 
Châu Á, ví dụ như Trung Quốc đã 
phát triển vượt bậc trong các lĩnh 
vực, như năng lượng tái tạo, bán 
dẫn, công nghệ số,… đặc biệt với 

dân số đông đúc cũng đã khai thác 
ngay nhu cầu trong nước để phát 
triển. Hay tại Ấn Độ trong vòng 1-
2 năm qua cũng đã có các bước 
tiến mạnh với lộ trình rõ ràng… 
Đối với Việt Nam đang có đà, đã 
vượt qua thách thức và tiềm năng 
lớn, có vị trí chiến lược, kỳ vọng 
tương lai thông qua các chính sách 
ưu đãi đầu tư nước ngoài. 

Xu thế thứ tư là đô thị hóa, các 
thành phố mọc lên khắp nơi, thành 
phố nhỏ to ra, những nơi là thị xã, 
thị trấn sẽ chuyển dịch lên dần 
thành phố… Chính vì vậy, việc 
dịch chuyển lên đô thị trong 30 
năm tới là rất cần thiết. 

Xu thế thứ năm là già hóa dân số, 
hiện nay lực lượng lao động đang 
ngày một già hóa, gánh nặng xã 
hội trở nên lớn hơn, bên cạnh đó 
việc già đi trước khi giàu còn là 
mối đe dọa và là vấn đề cấp bách 
cần được thực thi các chính sách từ 
sớm. 

Xu thế thứ sáu là trách nhiệm xã 
hội, nếu không đưa vào thì doanh 
nghiệp mất ưu thế trên thị trường. 

Xu thế thứ bảy là cách mạng số. 
Cuộc cách mạng này giúp mọi lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, tổ chức, công 
ty có cơ hội trở nên thông minh và 
tăng hiệu quả vượt bậc. Tuy nhiên 
biến cơ hội này thành thành quả 
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đòi hỏi nỗ lực đột phá và bền bỉ để 
không ngừng tăng mức trưởng 
thành số. 

Xu thế thứ tám là cách mạng 
xanh và phát triển bền vững. Cuộc 
cách mạng này tạo nên bước tiến 
đột phá trong lĩnh vực năng lượng, 
cả về cung, cầu, và hệ thống vận 
hành. Hàng nghìn tỷ đô la đầu tư 
vào lĩnh vực này, xe điện, sạc điện 
sẽ phát triển nhanh và rộng khắp. 
Giá điện mặt trời và gió sẽ tiếp tục 
giảm mạnh trong thời gian tới. 
Cách mạng số và cách mạng xanh 
đang tạo ra những cơ hội chưa từng 
có để Việt Nam có những bước 
tiến đột phá với sức mạnh lan tỏa 
to lớn trong thời gian tới. 

Tại Việt Nam, ngành khoa học 
công nghệ nhận được sự quan tâm 
đặc biệt từ Chính phủ và khoa học 
công nghệ đã có đóng góp rất 
nhiều cho năng suất chất lượng. 
Sau rất nhiều năm nỗ lực, tốc độ 
tăng năng suất của Việt Nam đã 
đứng trong top 10 Đông Nam Á, 
tuy nhiên, thời gian gần đây đang 
có xu hướng chững lại do các yếu 
tố như lao động, vốn và TFP. Có 
thể kể đến những điểm nghẽn như: 
thứ nhất, chiến lược năng suất tích 
hợp với chiến lược phát triển kinh 
tế – xã hội, ở các doanh nghiệp, tập 
đoàn tại Việt Nam hiện nay vẫn 

chưa quan tâm nhiều đến việc tích 
hợp này. 

Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân 
lực, hiện nay có rất nhiều doanh 
nghiệp đã tạo điều kiện cho người 
lao động tham gia những khóa đào 
tạo về năng suất, tuy nhiên, để áp 
dụng vào thực tiễn vẫn chưa biết 
cách. Chính vì vậy, việc đào tạo 
không chỉ đơn thuần chỉ là lý 
thuyết mà cần gắn chặt vào với 
thực tiễn, đào tạo đội ngũ có chất 
lượng, có kỹ năng. 

(tcvn.gov.vn) 
 

CHÌA KHÓA THÚC ĐẨY 
CÔNG NGHIỆP KẾT NỐI CHO 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 
VỪA 

Thúc đẩy sự phát triển của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ là mục tiêu 
hàng đầu của các quốc gia đang 
phát triển trong đó có Việt Nam 
hiện nay. Phát triển Công nghiệp 
kết nối có thể trở thành một định 
hướng quan trọng giúp doanh 
nghiệp vượt qua giai đoạn quá độ 
của công nghiệp 4.0. Trong môi 
trường hệ thống sản xuất, doanh 
nghiệp cần xác định hiện trạng, 
nắm bắt những cơ hội trong 
chuyển đổi cơ cấu công nghiệp, 
nâng cao nhận thức và từng bước 
thực hiện tầm nhìn của Công 



Số 101 - 7/2022 
 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13 
 

nghiệp 4.0 như phân tích công 
nghệ dữ liệu lớn, tích hợp chuỗi 
giá trị, khả năng ra quyết định linh 
hoạt… Từ đó, góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của mỗi 
doanh nghiệp trên thị trường quốc 
tế. 

Công nghiệp kết nối được hiểu 
như sự hợp tác giữa con người và 
máy móc thông minh, với nhiệm 
vụ giúp con người đưa ra các quyết 
định, giải pháp quản lý thông minh 
trong sản xuất. Ngược lại, Công 
nghiệp 4.0 sẽ thay thế công việc 
của con người thông qua hệ thống 
thực tế ảo, robot. 

Tuy nhiên, với quy mô dân số 
nhỏ, việc các quốc gia đang phát 
triển áp dụng nhiều công nghiệp 
4.0 sẽ chỉ làm gia tăng khoảng 
cách giàu - nghèo và gây bất ổn xã 
hội. Trong khi đó, Công nghiệp kết 
nối được các chuyên gia toàn cầu 
đánh giá là giải pháp phù hợp hơn 
với cơ cấu công nghiệp đối với các 
quốc gia đang phát triển. 

Phát triển công nghiệp kết nối 
được xem là một chiến lược tổ hợp 
trung gian “lai” giữa giai đoạn tiền 
công nghiệp và Công nghiệp 4.0 
(Giai đoạn tiền công nghiệp - Công 
nghiệp kết nối - Công nghiệp 4.0). 
Về mặt tri thức, việc tiếp cận công 
nghiệp kết nối sẽ diễn ra nhanh 

hơn Công nghiệp 4.0, các doanh 
nghiệp tại quốc gia đang phát triển 
có thể đạt được thành công trước 
thời hạn trong quá trình chuyển đổi 
và mở rộng khoảng cách với các 
nền kinh tế mới nổi. 

Đồng thời, những bài học kinh 
nghiệm và khả năng tích hợp của 
công nghiệp kết nối hoàn toàn phù 
hợp với việc phát triển công nghệ 
trí tuệ nhân tạo, phân tích công 
nghệ dữ liệu lớn (Big Data), tích 
hợp chuỗi giá trị và khả năng ra 
quyết định linh hoạt sẽ là “chìa 
khóa” để doanh nghiệp tại nước 
đang phát triển nâng cao năng lực 
cạnh tranh thực tế và sử dụng tốt 
tích lũy sản xuất dài hạn. 

Một số doanh nghiệp “nóng vội” 
hướng tới Công nghiệp 4.0, trong 
khi nhiều hệ thống máy móc đã cũ, 
không tích hợp và tái cấu trúc quy 
trình thì ngay cả khi họ mua thiết 
bị tiên tiến và hệ thống phần mềm, 
phần cứng cũng khó để nâng cao 
hiệu quả của sản xuất thông minh. 
Không thể bỏ đi mô hình sản xuất 
cũ, cũng không thể tích hợp được 
hệ thống mới, các nhà lãnh đạo của 
doanh nghiệp sẽ nhận ra rằng, nếu 
chỉ dựa vào các công cụ, máy móc 
riêng lẻ sẽ không thể đáp ứng nâng 
cao năng suất lao động. 

Công nghiệp kết nối được coi là 
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giải pháp phù hợp nhất cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, 
chúng thúc đẩy bốn hệ sinh thái 
công nghiệp quan trọng, bao gồm: 

Thứ nhất, kinh nghiệm quản lý, 
hệ thống hóa và số hóa các lợi thế 
sản xuất hiện có: ngành công 
nghiệp sản xuất của các nước đang 
phát triển tạo ra tài chính kinh tế 
nhưng nó phụ thuộc vào các nhân 
viên, chuyên gia và giáo sư giàu 
kinh nghiệm. Kinh nghiệm và trí 
tuệ của doanh nghiệp sẽ biến mất 
khi họ dừng làm việc. Nếu các 
nước đang phát triển không thúc 
đẩy chuyển đổi số, số hóa lợi thế 
sản xuất và sức mạnh quản lý của 
chính họ thì khả năng cạnh tranh 
cốt lõi mà các doanh nghiệp từng 
sở hữu có thể dần biến mất. 

Thứ hai, vòng đời sản phẩm và 
quản lý doanh thu: đáp ứng nhu 
cầu thị trường hiện tại, các sản 
phẩm và dịch vụ ngày càng được 
“cá nhân hóa”. Làm thế nào để tạo 
ra giá trị cao hơn là mục tiêu chiến 
lược hiện tại của hầu hết doanh 
nghiệp. 

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài 
lớn đã tăng cường lượng dữ liệu và 
khai thác thông tin của các nhà sản 
xuất trong chuỗi cung ứng thông 
qua các nền tảng như công nghệ 
đám mây, mạng và thiết bị đầu 

cuối, nhằm giảm lãng phí hàng tồn 
kho chuỗi cung ứng và nâng cao 
hiệu quả của toàn bộ chuỗi công 
nghiệp. Qua đó, họ sẵn sàng đáp 
ứng được nhu cầu linh hoạt của sản 
xuất thông minh. 

Ngược lại, ngành công nghiệp 
của các nước đang phát triển có sự 
phân công lao động và chiến lược 
phát triển doanh nghiệp chuyên 
sâu, tập trung vào cải thiện quy mô 
kinh tế nội bộ và giảm chi phí, 
đồng thời sử dụng các cụm công 
nghiệp để bù đắp cho lợi thế của 
tính linh hoạt. Tuy nhiên, rất khó 
để các doanh nghiệp riêng lẻ nắm 
được dữ liệu cung và cầu của toàn 
bộ chuỗi cung ứng, cũng như nhu 
cầu ở từng giai đoạn của vòng đời 
sản phẩm và rất khó để tối ưu hóa 
doanh thu. Do đó, doanh nghiệp 
cần kết nối các quy trình thiết kế, 
sản xuất, bán hàng, hậu cần, dịch 
vụ, bảo hành và công nghệ dữ liệu 
lớn... một cách hiệu quả. 

Thứ ba, tích hợp phần mềm, phần 
cứng và phân tích: đầu tiên, doanh 
nghiệp cần tận dụng các nguồn lực, 
thế mạnh sẵn có, đồng thời trang bị 
các công nghệ hiện đại và tìm kiếm 
thêm các nguồn lực mới, kết hợp 
kinh nghiệm của các nhà quản lý 
cấp cao để đáp ứng việc đưa ra các 
quyết định linh hoạt và chính xác, 
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nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao 
hiệu quả hơn trước. 

Nói cách khác, các doanh nghiệp 
nên tích hợp các thiết bị phần cứng 
và phần mềm với phân tích công 
nghệ dữ liệu để ra quyết định sản 
xuất thông minh. Trong tương lai, 
ngay cả khi các doanh nghiệp 
muốn phát triển từ Công nghiệp 
kết nối lên Công nghiệp 4.0, họ sẽ 
vững chắc hơn so với những doanh 
nghiệp “nhảy trực tiếp” lên Công 
nghiệp 4.0. 

Thứ tư, phát triển bền vững, nâng 
cao quản lý chuỗi cung ứng xanh: 
phát triển bền vững nền kinh tế 
tuần hoàn và chuỗi cung ứng xanh 
không chỉ là trách nhiệm của 
doanh nghiệp mà còn là xu hướng 
phát triển công nghệ sản xuất. Các 
nước phát triển đang hướng tới quá 
trình sản xuất ô nhiễm bằng không. 

Do đó, các nhà máy cần tăng 
cường phát triển bền vững và khả 
năng quản lý chuỗi cung ứng xanh, 
đặc biệt là trong các lĩnh vực phục 
hồi nguồn lực và nền kinh tế tuần 
hoàn. Nếu các doanh nghiệp có thể 
tích hợp năng lực quản lý chất 
lượng, năng suất hệ thống sản xuất 
và hệ thống thông tin khác nhau 
vào vấn đề của nhà máy và chuỗi 
cung ứng xanh, chúng sẽ thúc đẩy 
sự “cộng sinh” giữa công nghiệp 

và tái chế nguồn lực. Góp phần 
nâng cao tính cạnh tranh của sản 
phẩm, mở rộng nền kinh tế mới nổi 
và đóng góp cho môi trường sinh 
thái toàn cầu. 

 (vietq.vn) 
 

YẾU TỐ QUAN TRỌNG GÓP 
PHẦN TĂNG NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  

Nhằm nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm, nhất là trong bối 
cảnh các doanh nghiệp dần vượt 
qua khủng hoảng sau đại dịch 
Covid-19, nhiều chuyên gia đã chỉ 
ra các yếu tố quan trọng giúp 
doanh nghiệp phát triển sản phẩm. 

Trong hai năm qua, các doanh 
nghiệp phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức chưa từng có, đặt 
ra yêu cầu thích nghi, áp lực phải 
tự thân đổi mới sáng tạo. Trong 
năm 2022, áp dụng các xu thế mới, 
cùng với khả năng thích ứng linh 
hoạt sau ảnh hưởng của dịch 
Covid-19, các doanh nghiệp sẽ tạo 
ra những bước đột phá mới. 

Để đẩy mạnh, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm hàng 
hoá của các doanh nghiệp Việt 
Nam, các giải pháp sản xuất, kinh 
doanh cần sáng tạo, linh hoạt, tinh 
gọn và thực chất hơn. Ngoài ra, 
nhiều chuyên gia cũng đã chỉ ra 6 
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yếu tố giúp các doanh nghiệp nâng 
cao năng suất. 

Một là, quản lý thượng nguồn: 
Mục đích của quản lý chất lượng là 
đảm bảo chất lượng của sản phẩm 
(bao gồm cả dịch vụ) khi đưa đến 
tay khách hàng. Vì vậy, đối tượng 
của quản lý chất lượng chính là 
chất lượng của sản phẩm. Tuy 
nhiên, sản phẩm được tạo ra qua 
nhiều công đoạn nên đối tượng 
quản lý trực tiếp chính là tất cả các 
công đoạn tạo ra sản phẩm. 

Hai là, trong quản lý chất lượng, 
suy nghĩ “dùng dữ liệu để thể hiện 
đồ vật” luôn được coi trọng. Vì 
thế, trước khi tiến hành lấy dữ liệu, 
doanh nghiệp cần làm rõ mục đích 
và phải lấy dữ liệu phù hợp với 
mục đích đã đưa ra ban đầu. Trong 
quản lý chất lượng có hai loại dữ 
liệu thường được sử dụng là dữ 
liệu số và dữ liệu ngôn ngữ. Do dữ 
liệu số thể hiện được rõ ràng cũng 
như khách quan hiện thực nên 
thường được sử dụng trong các 
phương pháp phân tích. 

Ba là, QCD+PSME. Đây chính là 
7 yếu tố chủ yếu trong công xưởng 
sản xuất, cũng là các yếu tố được 
nhiều công ty lựa chọn để quản lý. 

Bốn là, tập trung vào trọng điểm. 
Nếu chỉ tập trung vào những vấn 
đề đơn giản nhìn thấy ngay thì sẽ 

không thể giải quyết tận gốc vấn 
đề. Thay vào đó, xếp những vấn đề 
khó nhưng có ảnh hướng lớn tới 
kết quả vào vị trí ưu tiên cao, rồi 
tiến hành giải quyết lần lượt từ trên 
xuống dưới. 

 
Năm là, quản lý dựa trên sự thực. 

Chính là những việc xảy ra trong 
thực tế hay những việc đang xảy ra 
ở hiện tại. Trong quản lý chất 
lượng, suy nghĩ và phán đoán nên 
dựa trên sự thực, tránh những suy 
nghĩ cảm tính, chủ quan. 

Sáu là, trực quan hoá. Điều này 
được định nghĩa là phương pháp 
biểu thị các loại thông tin một cách 
trực quan thông qua việc sử dụng 
biểu đồ hoặc đồ thị nhằm mục đích 
chia sẻ thông tin để sớm phát hiện 
cũng như giải quyết vấn đề. Trực 
quan hoá được kì vọng mang lại 
những hiệu quả như: Sớm phát 
hiện và giải quyết vấn đề; Công 
khai, chia sẻ thông tin nhằm thúc 
đẩy hoạt động kaizen một cách tự 
giác; Hiện thực hoá vấn đề để đưa 
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ra phương án chống tái phát. 
Cải tiến năng suất, chất lượng 

trong sản xuất nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh là vấn đề luôn được 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... 
đặc biệt quan tâm. Vì vậy để làm 
được điều đó, doanh nghiệp cần 
chú ý đến những yếu tố cốt lỗi góp 
phần cải thiện chất lượng sản phẩm 
trong từng khâu. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

CHUYÊN GIA NĂNG SUẤT 
CHỈ RA CÁC LÃNG PHÍ ĐỐI 
VỚI DOANH NGHIỆP SẢN 
XUẤT  

Theo các chuyên gia của Viện 
Năng suất Việt Nam (Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), 
các lãng phí trong quá trình sản 
xuất của doanh nghiệp sẽ được cải 
thiện đáng kể khi áp dụng công cụ 
TPM. 

Theo các chuyên gia, lãng phí do 
thao tác thừa thường xảy ra tại nơi 
sản xuất. Đó là bất kì chuyển động 
tay chân hay việc đi lại nào không 
cần thiết của công nhân không gắn 
liền với việc làm ra sản phẩm. 

Chẳng hạn như việc đi lại khắp 
các phân xưởng để tìm dụng cụ 
làm việc hay động tác thừa do thiết 
kế thao tác kém, do thiết bị gây bất 
tiện – có thể quá cao hoặc quá 

thấp… Theo chuyên gia Viện 
Năng suất Việt Nam, thao tác thừa 
là một loại lãng phí liên quan đến 
con người và bố trí mặt bằng. 

Cùng với đó, chờ đợi là thời gian 
nhân công hay máy móc nhàn rỗi 
do tắc nghẽn hay luồng sản xuất 
thiếu hiệu quả. Thời gian giữa mỗi 
đợt gia công chế tạo sản phẩm bị 
trì hoãn cũng được xem làm lãng 
phí chờ đợi. Việc chờ đợi làm tăng 
thêm đáng kể chi phí nhân công, 
khấu hao trên từng đơn vị sản 
lượng cũng bị tăng lên. Có rất 
nhiều lý do chờ đợi như chờ đợi 
nguyên liệu chưa đến, chờ KCS 
kiểm tra xong, chờ bản vẽ, chờ 
hướng dẫn kĩ thuật, chờ lệnh sản 
xuất,… Những chờ đợi này là hiện 
tượng của sự quản lý thiếu đồng 
bộ. 

Chúng ta thường nhìn thấy cảnh 
công nhân đứng chờ chi tiết đang 
được gia công trên máy tự động 
cho đến khi xong để lấy ra và xem 
đó là chuyện bình thường. Tuy 
nhiên, theo cách nhìn của cải tiến, 
câu hỏi sẽ được đặt ra là: “Làm thế 
nào để cải tiến các bước trong quá 
trình để có thể cân bằng chuyền để 
số nhân viên phù hợp với chu trình 
thời gian sản xuất của máy?”. 

Các chuyên gia Viện Năng suất 
Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL) 
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cũng chỉ ra lãng phí trong quá trình 
sản xuất biểu hiện dưới rất nhiều 
dạng, chẳng hạn như: Bộ phận bảo 
dưỡng cần mua một phụ tùng đặc 
biệt để sửa máy. Quy trình duyệt 
qua nhiều công đoạn và người có 
liên quan, từ Trưởng ban bảo 
dưỡng, Trưởng phòng kĩ thuật, 
Trưởng phòng mua hàng, Kế toán 
trưởng và Phó Giám đốc kinh 
doanh. Giả sử một trong những cán 
bộ quản lý trên đi vắng thì phải 
chờ đợi, trong lúc đó máy ngừng 
hoạt động giờ nào là tốn tiền. 

Hay một đồ gá bị mòn khiến 
người thợ mỗi lần bắt món hàng 
lên gia công phải hiệu chỉnh lại, 
mất thì giờ, tăng chi phí. Điều 
chỉnh máy là hoạt động không tạo 
ra giá trị gia tăng, thời gian điều 
chỉnh càng lâu càng mất thời gian 
sản xuất, gây lãng phí. Khâu kiểm 
tra sản phẩm là cần thiết nhưng 
không tạo ra giá trị gia tăng, nếu 
KCS kiểm tra không kịp thì dây 
chuyền sản xuất phải dừng, gây 
chờ đợi và lãng phí. Máy móc hư 
hỏng bất thường làm gián đoạn sản 
xuất, gây lãng phí. Sử dụng máy có 
hiệu xuất toàn phần OEE thấp cũng 
lãng phí… 

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là “Cấp 
quản lý nên phân quyền như thế 
nào trong việc xét duyệt đề nghị 

mua hàng trong tác nghiệp hàng 
ngày để nhanh chóng hơn?" hay 
“Làm thế nào để giảm thời gian 
điều chỉnh càng nhiều càng tốt?”, 
“Làm sao để người công nhân tự 
thực hiện hậu kiểm mà không cần 
đến KCS hay dây chuyền?” và “Có 
cách nào để tăng OEE lên 
không”?. 

Theo các chuyên gia năng suất, 
để giải quyết lãng phí kể trên, 
doanh nghiệp sản xuất nên áp dụng 
công cụ TPM. Bởi TPM hoạt động 
với mục đích mang lại hiệu quả sản 
xuất cao, các hoạt động, công việc 
không bị gián đoạn và có thể đáp 
ứng bảo trì một cách nhanh chóng, 
quá trình sản xuất, làm việc được 
chủ động hơn, ngăn chặn tối đa sự 
cố của thiết bị. Thực hiện TPM sẽ 
tạo ra một môi trường sản xuất 
không có sự cố cơ học và xáo trộn 
kỹ thuật, cho thấy được tầm quan 
trọng của việc bảo trì, bảo dưỡng 
thiết bị thường xuyên. 

Mục tiêu của TPM là tối ưu hóa 
hiệu suất hoạt động của máy móc, 
thiết bị của các công ty, doanh 
nghiệp. Nói tóm lại, mục tiêu mà 
TPM hướng đến được tóm gọn 
trong “4 không” đó là: Không có 
sự cố dừng máy; Không có phế 
phẩm; Không có hao hụt;… 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
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ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC 
KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN 
HÀNG HOÁ NHÓM 2   

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ 
có khoảng 50 loại hàng hoá, thiết 
bị, sản phẩm công nghiệp giao 
thông vận tải sẽ được cắt giảm 
hoặc đơn giản thủ tục kiểm tra, 
chứng nhận. 

Bộ Giao thông Vận tải đang xây 
dựng dự thảo Thông tư quy định 
danh mục sản phẩm hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý nhà nước của 
Bộ Giao thông Vận tải, thay thế 
Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT 
ngày 30/7/2018 và lấy ý kiến của 
các đối tượng chịu tác động. 

Theo đó, dự thảo bổ sung nguyên 
tắc xác định, chứng nhận, công bố 
sản phẩm hàng hóa thuộc danh 
mục; rà soát, bổ sung, loại bỏ sản 
phẩm hàng hóa và cập nhật Mã 
hàng hóa (HS). Dự kiến văn bản sẽ 
ảnh hưởng đến các doanh nghiệp 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
quản lý chất lượng sản phẩm hàng 
hóa thuộc danh mục này. 

Đáng chú ý, tại Phụ lục 1 sẽ cắt 
giảm 2 sản phẩm, hàng hóa ra khỏi 
danh mục sản phẩm, hàng hóa phải 
chứng nhận trước khi thông quan 
đối với nhập khẩu; trước khi đưa ra 
thị trường đối với sản xuất, lắp ráp 

để phù hợp với quy định của Luật 
Đường bộ sau khi được ban hành. 

Các hàng hoá thuộc diện kiểm tra 
chuyên ngành như xe máy, xe đạp 
điện... sẽ phải đăng ký trước với cơ 
quan chức năng liên quan để được 
kiểm tra khi cập cảng và cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn trước 
khi được phép lưu hành tại thị 
trường Việt Nam. Đồng thời, đơn 
giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành 
theo hướng chuyển 14 sản phẩm, 
hàng hóa từ danh mục sản phẩm, 
hàng hóa phải chứng nhận trước 
thông quan sang danh mục sản 
phẩm, hàng hóa phải chứng nhận 
hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy. 

Tại phụ lục 2, cắt giảm 34 sản 
phẩm, hàng hóa khỏi danh mục sản 
phẩm, hàng hóa phải chứng nhận 
hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy 
như xe cạp, xe đóng cọc và nhỏ 
cọc... 

Thông tư số 41 được ban hành 
gần 4 năm theo quy định của Luật 
Chất lượng sản phẩm hàng hoá và 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
Điều của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Nghị định số 
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132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 
của Chính phủ. 

Bộ Giao thông vận tải đánh giá 
Thông tư ra đời làm rõ các đối 
tượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 
mà Bộ Giao thông vận tải cần kiểm 
soát, góp phần nâng cao an toàn 
trong công tác kiểm tra, kiểm định 
an toàn chất lượng phương tiện 
giao thông vận tải. 

Đến nay, quy định trong các văn 
bản liên quan đã hoặc đang có sự 
sửa đổi, bổ sung (Nghị định 
132/2008/NĐ-CP, Thông tư số 
65/2017/TT-BTC) cũng như có các 
quy định mới về hỗ trợ doanh 
nghiệp, các đơn vị kinh doanh, 
nhập khẩu, sản xuất lắp ráp trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế, dẫn đến 
việc cần phải rà soát lại danh mục, 
xem xét lại quy định đối với các 
văn bản tương ứng cho phù hợp 
với tình hình thực tế hiện nay. 

Vì vậy, việc xây dựng, ban hành 
Thông tư quy định danh mục sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của Bộ Giao 
thông vận tải, thay thế Thông tư số 
41 là cần thiết. 

Theo đó, rà soát, bổ sung, loại bỏ 
sản phẩm, hàng hóa thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải theo tinh thần chỉ đạo của 

Chính phủ tại Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 12/05/2020 và 
triển khai thực hiện Quyết định số 
1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 
của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định liên quan đến 
hoạt động kinh doanh thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

Bên cạnh đó, cập nhật mã HS để 
phù hợp quy định hiện hành của 
Bộ Tài chính về Ban hành Danh 
mục hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam. Đồng thời, cần 
thiết quy định lại các nguyên tắc 
chứng nhận, công bố theo quy 
định. Cụ thể, đối với sản phẩm, 
hàng hóa nhập khẩu phải chứng 
nhận, công bố phù hợp quy định, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 
ứng, thời điểm chứng nhận, công 
bố hợp quy được thực hiện sau khi 
thông quan và trước khi đưa ra thị 
trường. 

Đối với phụ tùng nhập khẩu có số 
lượng ít, không đủ lấy mẫu thử 
nghiệm theo quy định, được công 
bố hợp quy dựa trên kết quả tự 
đánh giá sự phù hợp của tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu trên cơ sở 
chứng nhận chất lượng của nhà sản 
xuất. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
xuất trình cho cơ quan hải quan 
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bản thông báo tiếp nhận hồ sơ công 
bố hợp quy của cơ quan kiểm tra. 

Đối với sản phẩm, hàng hóa sản 
xuất trong nước phải được chứng 
nhận, công bố hợp quy phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 
ứng trước khi đưa ra thị trường. 
Việc thực hiện đánh giá hợp quy, 
chứng nhận hợp quy và tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp quy đối với các 
sản phẩm hàng hóa phải do Cục 
Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và 
chứng nhận. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

 
 
ISO 50001:2011: GIẢI PHÁP 
HỮU HIỆU CHO VIỆC QUẢN 
LÝ NĂNG LƯỢNG Ở CÁC 
DOANH NGHIỆP 

Theo chuyên gia năng suất, áp 
dụng và duy trì hệ thống quản lý 
năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 
50001:2011 được coi là giải pháp 
hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng 
lượng tại doanh nghiệp. 

Theo đó, năng lượng là một nhân 
tố chủ chốt đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong mọi hoạt động 
của doanh nghiệp. Việc khai thác 
và sử dụng các tài nguyên năng 
lượng chưa hợp lý khiến cho 
nguồn năng lượng bị thiếu hụt và 

chi phí dành cho năng lượng ngày 
càng tăng đang dần trở thành một 
thách thức đối với các doanh 
nghiệp. Trong khi đó, phải mất rất 
nhiều thời gian để tìm kiếm các 
nguồn năng lượng mới, năng lượng 
tái tạo hay năng lượng thay thế. Để 
góp phần vào việc giải quyết các 
thách thức này, tháng 6 năm 2011, 
tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa 
(ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 
50001:2011 – Hệ thống quản lý 
năng lượng. 

Tiêu chuẩn này đưa ra mô hình 
về một hệ thống quản lý năng 
lượng cùng các hướng dẫn sử dụng 
giúp doanh nghiệp có những giải 
pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát việc 
sử dụng năng lượng, đồng thời 
đảm bảo các nguồn năng lượng 
được sử dụng một cách hợp lý và 
hiệu quả. 

Tiêu chuẩn 50001:2011 có thể áp 
dụng cho bất cứ doanh nghiệp nào, 
không phân biệt quy mô tổ chức, 
loại hình sản xuất, cũng như các 
điều kiện về địa lý, văn hóa hay xã 
hội. Mỗi doanh nghiệp chỉ mất từ 6 
tháng đến 1 năm xây dựng và áp 
dụng thành thục hệ thống quản lý 
năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 
50001:2011 sẽ mang lại cho doanh 
nghiệp những lợi ích bền vững. 

(vietq.vn) 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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ISO 56000 – BỘ TIÊU CHUẨN 
GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP 
THIẾT LẬP NỀN TẢNG ĐỂ 
ĐỔI MỚI 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 tập hợp 
các quy trình vận hành tiêu chuẩn 
được thiết kế để cung cấp một 
khuôn khổ chung để thực hiện 
thành công, duy trì và cải tiến liên 
tục hệ thống quản lý đổi mới. Bộ 
tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn 
chung đối với tất cả các loại hình 
đổi mới, như đổi mới sản phẩm, 
dịch vụ, quá trình, mô hình kinh 
doanh và phương pháp từ cải tiến 
nhỏ đến đổi mới triệt để, cũng như 
tất cả các phương pháp tiếp cận, 
như đổi mới nội bộ và đổi mới mở 
cho người dùng, thị trường, công 
nghệ, và các hoạt động đổi mới 
dựa trên thiết kế.  

ISO 56000 cho phép kết hợp với 
các hệ thống quản lý theo tiêu 
chuẩn ISO khác nhau, như ISO 
9000 về hệ thống quản lý chất 
lượng hay ISO 14000 về hệ thống 
quản lý môi trường, v.v… 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 tuy vẫn 
đang được tiếp tục hoàn thiện 
nhưng đó không phải là lý do để 
chúng ta bỏ qua những tiêu chuẩn 
hiện đã ban hành. Các tiêu chuẩn 
ISO 56000 được thiết kế và soạn 
thảo bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá 

quốc tế (International Organization 
for Standardization - ISO) - cơ 
quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế 
bao gồm các đại diện từ tổ chức 
tiêu chuẩn các quốc gia. Tổ 
chức này đã đưa ra các tiêu chuẩn 
thương mại và công nghiệp trên 
phạm vi toàn thế giới. Do đó, 
không bao giờ là quá sớm để nắm 
bắt cơ hội, đặc biệt là một cơ hội 
tạo ra lợi thế người dẫn đầu để vận 
hành quản lý đổi mới sáng tạo như 
là năng lực cốt lõi của tổ chức. 

TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục 
trưởng Phụ trách Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng - một 
trong những người tiên phong 
trong việc đưa tiêu chuẩn quốc tế 
về quản lý đổi mới sáng tạo đến 
với Việt Nam đã phát biểu tại một 
hội thảo về quản lý đổi mới sáng 
tạo "ISO 56000 thực sự là tiêu 
chuẩn hoá các công cụ, phương 
pháp và sự tương tác mà doanh 
nghiệp cần tạo ra cơ hội cho các 
bên liên quan để hỗ trợ hoạt động 
đổi mới". Tiêu chuẩn này thực sự 
được thiết kế để giúp quản lý bất 
kỳ loại hình đổi mới nào, trong bất 
kỳ tổ chức nào. Nó tích hợp tất 
cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý 
ISO và tiêu chuẩn hóa các tiêu 
chuẩn hệ thống quản lý ISO trong 
tương lai. 
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Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa 
các hệ thống quản lý đổi mới sáng 
tạo của họ để tạo ra và truyền cảm 
hứng để có nhiều sáng kiến đổi 
mới hơn. Mọi người luôn có những 
ý tưởng tuyệt vời. Apple, Disney, 
Netflix… những thương hiệu 
này bắt đầu từ một ý tưởng duy 
nhất mà ai đó đã có tại một thời 
điểm nào đó trong lịch sử. Bây giờ, 
các doanh nghiệp cần kết hợp với 
ISO 56000 để họ có thể tạo 
điều kiện sáng tạo tốt hơn trong 
các tổ chức của mình.  

"Khi nghĩ về việc áp dụng các 
tiêu chuẩn để quản lý đổi mới sáng 
tạo, một phần rất quan trọng là việc 
xây dựng một Trung tâm xuất sắc 
(COE) về đổi mới sáng tạo. Ý 
tưởng là có một cộng đồng có thể 
xác định rõ ràng và chia sẻ tất 
cả những thông tin về đổi mới. 
Lịch tổ chức các sự kiện về đổi 
mới sáng tạo? Làm thế nào để mọi 
người đề xuất những đổi mới? 
Thành công về đổi mới được tạo ra 
là gì? Làm thế nào để mọi người 
học hỏi và chia sẻ những bài học 
thành công này? Những câu hỏi 
này nên có ở trong tâm trí của mỗi 
người quản lý đổi mới sáng tạo để 
có thể tạo ra sự kết nối giữa tất cả 
những người đóng góp cho chương 
trình đổi mới của tổ chức” - TS. Hà 

Minh Hiệp đã chia sẻ. 
 (vietq.vn) 

 
 

 
BỘ KH&CN BAN HÀNH 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH 
MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
CHO LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG  

 Bộ KH&CN ban hành Thông tư 
quy định định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách Nhà nước về duy 
trì, bảo quản và sử dụng hệ thống 
chuẩn đo lường quốc gia; xây 
dựng quy trình kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 

Trên cơ sở quy định của Luật Đo 
lường số 04/2011/QH13 ngày 11 
tháng 11 năm 2011; thực hiện 
Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN), ngày 31/5/2022, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN đã ký ban 
hành Thông tư số 04/2022/TT-
BKHCN quy định định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ 
thống chuẩn đo lường quốc gia; 
xây dựng quy trình kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường. 

Nội dung Thông tư quy định 30 
định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước về duy trì, bảo quản và 
sử dụng hệ thống chuẩn đo lường 
quốc gia tương ứng với 30 chuẩn 
đo lường quốc gia đã được Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ 
KH&CN phê duyệt và 01 định 
mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước về xây dựng quy trình 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường. 

Các quy định của Thông tư sẽ là 
cơ sở pháp lý cho việc lập kế 
hoạch, dự toán hàng năm của các 
cơ quan, tổ chức sử dụng ngân 
sách nhà nước thực hiện xây dựng 
quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn 
đo lường và các cơ quan, tổ chức 
được chỉ định giữ chuẩn đo lường 
quốc gia sử dụng ngân sách nhà 
nước thực hiện dịch vụ duy trì, bảo 
quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo 
lường quốc gia có thể tính đúng, 
tính đủ chi phí phù hợp với quy 
định của pháp luật; đồng thời là cơ 

sở pháp lý để các cơ quan quản lý 
xem xét phê duyệt các nhiệm vụ sự 
nghiệp công có sử dụng ngân sách 
nhà nước có liên quan. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. 

(vietq.vn) 
 
ÁP DỤNG QUY TẮC CỤ THỂ 
MẶT HÀNG THEO HIỆP 
ĐỊNH VKFTA TỪ 1/8/2022  

Quy tắc cụ thể mặt hàng (phiên 
bản HS 2017) thuộc Chương Quy 
tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định Thương mại tự do song 
phương Việt Nam-Hàn Quốc 
(VKFTA) sẽ được áp dụng từ 
01/8/2022. 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
thương) cho biết, trong khuôn khổ 
Kỳ họp lần 5 của Ủy ban Hỗn hợp 
thực thi Hiệp định Thương mại tự 
do song phương Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKFTA) vào cuối năm 
ngoái, Bộ trưởng Bộ Công thương 
Việt Nam, Nguyễn Hồng  Diên và 
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc 
thay mặt Chính phủ hai nước ký 
Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc 
cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ 
lục 3-A của Hiệp định VKFTA của 
Hiệp định này. 

Phụ lục 3-A sửa đổi nêu trên có 
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một số nội dung mới, trong đó 
chuyển đổi kỹ thuật danh mục Quy 
tắc cụ thể mặt hàng (PSR) thuộc 97 
Chương ở cấp độ HS 6 số từ phiên 
bản HS 2012 sang phiên bản HS 
2017. 

Sửa đổi tiêu chí xuất xứ hàng hóa 
tương ứng đối với một số mặt hàng 
dệt may thuộc các Nhóm 61.01 - 
61.17, 62.01 - 62.12 và 62.15 - 
62.17. 

Công hàm trao đổi kèm danh 
mục PSR tại Phụ lục 3-A sửa đổi 
nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 8 năm 2022 sau khi Việt 
Nam và Hàn Quốc hoàn thành thủ 
tục pháp lý cần thiết trong nước và 
thông báo lẫn nhau qua kênh ngoại 
giao. 

Thực hiện cam kết quốc tế và 
điều chỉnh quy trình cấp C/O mẫu 
VK theo Nghị định số 
31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 
năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương 
về xuất xứ hàng hóa, Bộ trưởng Bộ 
Công thương ký ban hành Thông 
tư số 09/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 
năm 2015 quy định thực hiện Quy 
tắc xuất xứ trong Hiệp định 
VKFTA. 

Thông tư số 09/2022/TT-BCT 

gồm 2 điều và 1 Phụ lục, trong đó 
nội dung Phụ lục thay thế toàn bộ 
Phụ lục II (Quy tắc cụ thể mặt 
hàng), có hiệu lực kể từ ngày 
1/8/2022. 

Được ký kết ngày 5/5/2015 và có 
hiệu lực chính thức từ ngày 
20/12/2015, VKFTA là Hiệp định 
thương mại tự do đầu tiên trong số 
các FTA song phương giữa Việt 
Nam với các đối tác kinh tế. 

Sau gần 7 năm thực thi VKFTA, 
thương mại và đầu tư giữa 2 nước 
đã có bước nhảy vọt mạnh mẽ. 
Năm 2021, tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu của Việt Nam với Hàn 
Quốc đạt 78,1 tỷ USD, tăng 18,3% 
so với năm 2020. Trong đó, xuất 
khẩu đạt 21,9 tỷ USD, tăng 14,9%, 
nhập khẩu  từ Hàn Quốc đạt 56,2 
tỷ USD, tăng 19,7% so với năm 
2020. 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn 
Quốc chiếm 16,9% trong tổng 
nhập khẩu của Việt Nam từ thế 
giới. Nhập siêu từ Hàn Quốc năm 
2021 có giá trị 34,2 tỷ USD, tăng 
23% so với năm 2020. 

Theo Bộ Công thương, những 
năm gần đây, Hàn Quốc liên tục là 
một trong những thị trường dẫn 
đầu về nhập khẩu hàng hóa từ Việt 
Nam có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA 
cao nhất. Năm 2021, thị trường 
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Hàn Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi 
50,82% với kim ngạch xuất khẩu 
sang Hàn Quốc sử dụng C/O ưu 
đãi đạt 11,15 tỷ USD. 

Nhóm hàng xuất khẩu đi Hàn 
Quốc có tỷ lệ sử dụng ưu đãi FTA 
theo VKFTA tốt nhất gồm: thủy 
sản (94,78%), cà phê (97,09%), hạt 
tiêu (96,02%), rau quả (89,67%); 
gỗ và sản phẩm gỗ (80,6%); hàng 
dệt may và giày dép (gần 100%). 

Việc sử dụng ưu đãi từ các Hiệp 
định AKFTA và VKFTA đạt cao là 
do doanh nghiệp đã nắm vững quy 
tắc xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu 
đi thị trường Hàn Quốc;  quy tắc 
xuất xứ của AKFTA và VKFTA 
tương đối linh hoạt; hàng hóa sản 
xuất xuất khẩu có thể dễ dàng đáp 
ứng tiêu chí để được cấp C/O mẫu 
AK và VK. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp FDI 
của Hàn Quốc tại Việt Nam nhập 
khẩu nguyên liệu từ Hàn Quốc và 
áp dụng nguyên tắc cộng gộp xuất 
xứ đối với hàng hóa sản xuất xuất 
khẩu sang Hàn Quốc. 

(hoinhap.org.vn) 
 

 
 
 

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN 
THỰC PHẨM VỚI MỲ ĂN 

LIỀN VÀ THANH LONG VÀO 
EU  

EU tiếp tục duy trì yêu cầu bổ 
sung giấy Chứng nhận an toàn 
thực phẩm và tần suất kiểm tra 
20% đối với mỳ ăn liền và thanh 
long có nguồn gốc từ Việt Nam. 

Ngày 13/6, Văn phòng Thông 
báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ 
sinh dịch tễ và kiểm dịch động 
thực vật Việt Nam (SPS Việt 
Nam), Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn có văn bản gửi Cục 
Bảo vệ thực vật; Vụ Khoa học và 
Công nghệ (Bộ Công Thương) về 
việc cập nhật, rà soát Quy định liên 
quan đến cấp giấy Chứng nhận an 
toàn thực phẩm mặt hàng mỳ ăn 
liền và thanh long xuất khẩu vào 
thị trường EU. 

Ngày 13/6/2022, EU chính thức 
thông báo ban hành Quy định (EU) 
2022/913 ngày 30/5/2022 sửa đổi 
Quy định về các biện pháp kiểm 
soát thực phẩm xuất khẩu vào EU 
có hiệu lực từ 3/7/2022. 

Theo quy định này, có một số sản 
phẩm nông sản, thực phẩm của 
Việt Nam xuất khẩu vào EU. 

Cụ thể, đối với sản phẩm ăn liền, 
EU chính thức đưa bún, miến, phở 
ra khỏi danh mục quy định yêu cầu 
bổ sung giấy Chứng nhận an toàn 
thực phẩm theo Phụ lục 2, Quy 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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định số (EU) 2021/2246 sửa đổi bổ 
sung Quy định (EU) 2019/1793 
(thực phẩm ăn liền không có gói 
gia vị). 

EU tiếp tục duy trì yêu cầu bổ 
sung giấy Chứng nhận an toàn thực 
phẩm và tần suất kiểm tra 20% đối 
với mỳ ăn liền có nguồn gốc từ 
Việt Nam (trong thành phần có 
chứa gia vị và một số nguyên liệu, 
phụ gia khác). 

Đối với thanh long, EU tiếp tục 
duy trì trong danh mục yêu cầu bổ 
sung giấy Chứng nhận an toàn thực 
phẩm theo Phụ lục 2, Quy định số 
(EU) 2021/2246 sửa đổi bổ sung 
Quy định (EU) 2019/1793, giữ tần 
suất kiểm tra 20%. 

Đối với một số nông sản khác 
như mùi tây, rau mùi, húng quế, 
bạc hà, đậu bắp và ớt thuộc giống 
Capsicum, EU giữ tần suất kiểm 
tra 50%. 

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, 
từ đầu năm đến 31/5/2022, Văn 
phòng SPS Việt Nam nhận được 
36 thông báo từ Hệ thống thông 
báo an toàn thực phẩm và thức ăn 
chăn nuôi của Liên minh châu Âu 
đối với hàng nông, thủy sản và 
thực phẩm xuất khẩu Việt Nam vi 
phạm quy định về an toàn thực 
phẩm của EU. 

Cụ thể, thủy sản 7 thông báo, quả 

tươi 5 thông báo, gạo 4 thông báo, 
thảo mộc 2 thông báo, mỳ ăn liền 
10 thông báo và 8 thông báo đối 
với các sản phẩm khác. Đặc biệt 
đối với sản phẩm mỳ ăn liền chứa 
Ethylene oxide vượt ngưỡng quy 
định của EU. 

(chongbanphagia.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Mỹ đề xuất tiêu chuẩn hóa hệ 
thống trạm sạc xe điện toàn quốc  

Chính quyền Tổng thống Mỹ 
Biden mới đây đã soạn thảo đề 
xuất tiêu chuẩn hóa hệ thống trạm 
sạc xe điện do chính phủ hỗ trợ tài 
chính, để đồng bộ hóa công nghệ 
sạc công cộng trên cả nước. Tiêu 
chuẩn thấp nhất được đề ra nhắm 
tới việc bất kỳ trạm sạc nào mà 
người dùng bước vào đều có hệ 
thống chi trả bảo mật và đáng tin 
cậy, tốc độ sạc nhanh, mức giá 
chấp nhận được cùng một số tính 
năng khác. 

"Mọi người sử dụng xe điện đều 
có thể tìm thấy trạm sạc xe điện ở 
bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào họ 
cần mà không phải lo về việc bị 
làm giá hay dịch vụ kém. Mỗi 
người không phải lo cài đặt hàng 
chục ứng dụng trên smartphone để 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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chi trả cho hệ thống sạc mỗi hãng 
nữa", Bộ trưởng Giao thông Hoa 
Kỳ Pete Buttigieg chia sẻ với báo 
chí. 

Một đề xuất khác của Bộ Giao 
thông Hoa Kỳ là việc các trạm sạc 
có khoảng cách tối đa 50 dặm và 
đặt cạnh một trạm xăng truyền 
thống. Mỗi trạm sạc "tiêu chuẩn" 
cũng nên có ít nhất 4 cổng sạc 
thường cho phép người dùng sạc 4 
xe cùng lúc và 4 cổng sạc 
nhanh. Mục tiêu của Mỹ là một 
mạng lưới sạc công cộng với số 
lượng trạm sạc lên tới 500.000 
trước năm 2030 nhờ khoản hỗ trợ 
cơ sở hạ tầng lên tới 5 tỉ USD. 

Nếu hệ thống trạm sạc (cả công 
cộng lẫn tư nhân do các thương 
hiệu xe có mặt tại đây xây dựng) 
được đồng bộ hóa, các hãng xe 
điện ra mắt sau sẽ xóa bỏ được 
thách thức lớn có thể khiến khách 
hàng quay lưng là khả năng sạc 
công cộng hạn chế, vì chưa xây 
dựng được mạng lưới trạm sạc 
riêng. 

Trên thực tế, tại Mỹ có hàng chục 
công ty lớn nhỏ với cơ sở hạ tầng 
sạc xe điện công cộng khác nhau, 
nổi bật là Tesla (Supercharger), 
Ionity (Hyundai, BMW, Daimler, 
Ford và Volkswagen) cùng 
Electrify America (Volkswagen). 

Do khác biệt về công nghệ sạc (đặc 
biệt là trường hợp của Tesla tại 
Mỹ), ngay cả khi được cho phép và 
trả phí đôi khi người dùng không 
thể sạc được xe điện của mình tại 
các trạm sạc ngoài. 

 
Như vậy, việc đồng bộ hóa cả 

chuẩn sạc và ứng dụng trả phí sẽ 
mang lại sự tiện lợi không hề nhỏ 
cho người dùng xe điện. Khó khăn 
ở đây là Mỹ làm sao thuyết phục 
được các hãng xe chấp nhận thay 
đổi và đồng bộ hóa phí sạc, với 
giải pháp khả dĩ là tặng cho họ một 
khoản trợ giá xe điện mới tương 
ứng. 

Trước đó, theo số liệu từ Cơ quan 
Năng lượng quốc tế (IEA), số 
lượng điểm sạc xe điện công cộng 
trên toàn cầu tăng 60% trong năm 
2019, mức tăng lớn nhất trong 3 
năm qua và vượt xa doanh số bán 
xe. IEA cho biết, hiện số lượng 
trạm sạc trên toàn cầu đạt 862.118, 
bao gồm cả trạm sạc nhanh và 
chậm, trong đó các trạm sạc nhanh 
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hiện chiếm 31%, khoảng 60% số 
lượng trạm được đặt tại Trung 
Quốc. 

"Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu 
trong việc giới thiệu các trạm sạc 
công cộng, đặc biệt là trạm sạc 
nhanh. Điều này phù hợp với các 
khu vực đô thị đông đúc của họ”, 
báo cáo này cho biết. 

Sự gia tăng hệ thống trạm sạc 
phản ánh những nỗ lực xây dựng 
cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ 
doanh số của xe điện trong tương 
lai. Cũng theo IEA, hiện xe điện 
chỉ chiếm 1% doanh số xe hơi toàn 
cầu vào năm ngoái. Mặc dù hầu hết 
xe điện đều được sạc tại nhà hoặc 
nơi làm việc, nhưng việc triển khai 
các cơ sở hạ tầng công cộng là chìa 
khóa để thuyết phục khách hàng 
tiềm năng. Đồng thời loại bỏ nguy 
cơ hết pin khi sử dụng. 

Đức cũng vừa tuyên bố hồi đầu 
tháng, họ sẽ cung cấp 500 triệu 
Euro để hỗ trợ triển khai các trạm 
sạc cho xe điện. Đây là một phần 
trong gói hỗ trợ kinh tế của Chính 
phủ Đức. Chính phủ Đức cũng 
đồng thời đặt mục tiêu nâng số 
điểm sạc điện công cộng lên 
khoảng 1 triệu điểm vào năm 2030. 
Đây được xem là bước đi quan 
trọng nhằm giải quyết mối lo ngại 
của người tiêu dùng về quãng 

đường mà ô tô điện có thể di 
chuyển sau mỗi lần sạc. 

(vietq.vn) 
 

 Canada cấm sản xuất, nhập 
khẩu nhựa sử dụng một lần từ 
tháng 12-2022 

Chính phủ Canada đã công bố 
quy định cấm sản xuất và nhập 
khẩu các loại đồ nhựa dùng một 
lần "có hại", bắt đầu có hiệu lực từ 
tháng 12 năm nay. 

Lệnh cấm được áp dụng đối với 
túi nilon, dao kéo, đồ dùng phục vụ 
thực phẩm được làm hoặc chứa 
nhựa khó tái chế, hộp đựng, que 
khuấy và ống hút. Canada cũng sẽ 
cấm hoàn toàn việc buôn bán các 
vật dụng này kể từ năm 2023, tiến 
tới cấm xuất khẩu kể từ năm 2025. 
Đây là khung thời gian được tính 
toán kỹ lưỡng, nhằm giúp các 
doanh nghiệp ở Canada đủ thời 
gian để chuyển đổi và thanh lý 
nguồn dự trữ hiện có. 

Theo số liệu của Ottawa, có tới 
15 tỷ túi nhựa được sử dụng hằng 
năm và khoảng 16 triệu ống hút 
được sử dụng hằng ngày ở Canada. 
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng 
nước này Justin Trudeau - qua chia 
sẻ trên mạng xã hội Twitter - nhận 
định, các lệnh cấm mới sẽ giúp 
Canada cắt giảm khoảng 1,3 triệu 
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tấn rác thải nhựa trong vòng 10 
năm tới.  

Theo giới quan sát, lệnh cấm lần 
này vẫn có “ngoại lệ” là lưới đánh 
cá và dây câu bằng nhựa – dù đây 
là những thứ gây ra nhiều rắc rối 
cho môi trường. Ước tính, hằng 
năm có khoảng 640.000 tấn lưới 
đánh cá bị thải hồi. Khi trôi dạt, 
chúng thường xuyên vướng mắc và 
gây ra cái chết cho sinh vật biển.  

Lệnh cấm của Canada được đưa 
ra sau động thái tương tự của Pháp 
vào năm ngoái, và là một phần 
trong nỗ lực của các chính phủ trên 
thế giới nhằm hạn chế sản xuất 
nhựa sử dụng một lần.  

Tháng 3/2022, Liên hợp quốc đã 
khởi động đàm phán xây dựng 
Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm rác 
thải nhựa đầu tiên trong lịch sử. 
Mặc dù thỏa thuận này được đánh 
giá sẽ không hoàn thành trước năm 
2024, nhưng đây được xem là một 
trong những bước đi quan trọng 
nhất của nhân loại trong việc kiềm 
chế biến đổi khí hậu kể từ Thỏa 
thuận Paris năm 2015. 

 (hanoimoi.com.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ KH&CN xin ý kiến các Bộ, 
ngành, địa phương về dự thảo 
Thông tư hướng dẫn chi tiết việc 

xác định giá trị sản phẩm, hàng 
hóa vi phạm đã tiêu thụ  

Bộ KH&CN đã có công văn số 
1628/BKHCN-TĐC ngày 
05/7/2022 xin ý kiến các Bộ, 
ngành, địa phương góp ý đối với 
dự thảo Thông tư hướng dẫn chi 
tiết việc xác định giá trị sản phẩm, 
hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ. 

“Thực hiện khoản 3 Điều 13b của 
Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa được bổ sung 
tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP, năm 2021 Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã gửi 
Công văn số 2388/BKHCN-TĐC 
ngày 27 tháng 8 năm 2021 xin ý 
kiến dự thảo 4 Thông tư hướng dẫn 
chi tiết việc xác định giá trị sản 
phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu 
thụ, tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến 
góp ý của các Bộ, ngành, địa 
phương và tổ chức, cá nhân có liên 
quan còn có ý kiến khác nhau về 
cách xác định “Lượng hàng hoá vi 
phạm đã tiêu thụ”. Do đó, để đảm 
bảo chất lượng văn bản, Bộ Khoa 
học và Công nghệ trân trọng đề 
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nghị Quý cơ quan góp ý dự thảo 
Thông tư được chỉnh lý trên cơ sở 
tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, 
địa phương và tổ chức có liên 
quan. 

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan 
xin gửi về Bộ Khoa học và Công 
nghệ qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, số 08 đường 
Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội; email: 
thanhtratdc@tcvn.gov.vn; số điện 
thoại: 0243.7911.627. 

Thời hạn đăng tải lên cổng 
thông tin của Bộ KH&CN: từ 
ngày 06/7/2022 đến ngày 
20/8/2022. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 Văn phòng TBT Việt Nam 
tham dự Diễn đàn thực thi cam 
kết về SPS trong Hiệp định 
EVFTA và RCEP  

Diễn đàn thực thi cam kết về SPS 
trong Hiệp định EVFTA và RCEP 
do Văn phòng SPS Việt Nam phối 
hợp cùng Trường Đại học Nông 
Lâm Thái Nguyên tổ chức. 

Diễn đàn này thuộc chuỗi sự kiện 
“Phổ biến các quy định và cam kết 
về SPS trong các Hiệp định 
EVFTA, RCEP và cập nhật yêu 
cầu về SPS tại thị trường EU, 
Trung Quốc” với chủ đề “Văn 

phòng SPS Việt Nam – Hòa cùng 
nông sản Việt” nhằm kịp thời cung 
cấp thông tin về cam kết áp dụng 
các biện pháp vệ sinh an toàn thực 
phẩm và kiểm dịch động thực vật 
(cam kết SPS) trong Hiệp định 
EVFTA, RCEP; cũng như yêu cầu 
của thị trường Trung Quốc (Lệnh 
248, Lệnh 249) đối với nông sản 
và nông sản làm thực phẩm. 

Tại Diễn đàn, với tư cách diễn 
giả khách mời, Giám đốc Văn 
phòng TBT Việt Nam Cao Xuân 
Quân đã đóng góp bài tham luận 
liên quan đến vấn đề triển khai 
cam kết TBT của Việt Nam và quy 
định ghi nhãn, bao bì đối với nông 
sản tại một số thị trường trọng 
điểm. Cụ thể, bài tham luận đã chỉ 
ra sự cần thiết của nền tảng kiến 
thức cơ bản về Hàng rào Kỹ thuật 
trong Thương mại (TBT), cùng 
một mạng lưới TBT tại 9 Bộ ngành 
và 63 tỉnh thành để có thể hỗ trợ, 
hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, 
xuất khẩu hàng hóa sang các thị 
trường trọng điểm. 

Ngoài ra, ông đã trình bày một số 
quy định chi tiết về vấn đề ghi 
nhãn, bao bì đối với nông sản/thực 
phẩm tại thị trường EU, Trung 
Quốc và Hoa Kỳ – 3 thị trường 
xuất khẩu nông sản chính của Việt 
Nam. Những thông tin chi tiết và 
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hữu ích này đã nhận được sự quan 
tâm rất lớn từ đại diện các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất, đóng gói, thương mại 
nông sản có mặt tại Diễn đàn. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 Nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý về đo lường đối với các 
phương tiện đo trong y tế  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Bắc Giang vừa tổ chức 
lớp đào tạo cho cán bộ quản lý về 
đo lường đối với các phương tiện 
đo trong lĩnh vực y tế. 

Đo lường trong lĩnh vực y tế hiện 
diện trong cuộc sống hàng ngày 
của con người, đo lường là quá 
trình phổ biến trong các hoạt động 
phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị. 

Vai trò đảm bảo đo lường chính 
xác trong y tế rất quan trọng. Nếu 
các kết quả đo lường thông qua các 
hoạt động chụp hình ảnh, xét 
nghiệm,... không chính xác.  

Kết quả thu được sẽ khó có thể 
chẩn đoán được chính xác hoặc sẽ 
đưa ra pháp đồ điều trị không phù 
hợp với tình trạng của bệnh nhân. 
Dẫn đến, sẽ có quá trình điều trị 
sai, gây ra tốn kém cho bệnh nhân. 
Do đó, đảm bảo đo lường chính 
xác trong lĩnh vực y tế là hết sức 
quan trọng. 

Ông Bùi Khái Hưng - Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cho biết, tầm 
quan trọng của trang thiết bị y tế 
(TTBYT) trong việc quyết định 
hiệu quả, chất lượng của công tác y 
tế. Trong khi đó, việc nắm bắt quy 
định pháp luật về đo lường của một 
số cán bộ được giao quản lý các 
thiết bị đo trong lĩnh vực y tế còn 
hạn chế; chưa thực hiện tốt các 
biện pháp kiểm soát về đo lường. 
Nguyên nhân là do một số cán bộ 
quản lý phương tiện đo còn chưa 
chủ động trong việc tìm hiểu quy 
định pháp luật về đo lường. 

Lớp đào tạo nhằm nâng cao nhận 
thức của tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn tỉnh về hoạt động quản lý đo 
lường đối với các phương tiện đo 
trong lĩnh vực y tế. Thông qua đó 
các học viên được lắng nghe giảng 
viên Viện Đo lường Việt Nam giới 
thiệu tổng quan về đo lường và 
quản lý đo lường; nội dung và các 
biện pháp quản lý đo lường; kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường; 
sự cần thiết của kiểm soát đo lường 
TTBYT; hiện trạng và công tác 
kiểm soát đo lường TTBYT tại 
Việt Nam; định hướng công tác 
đảm bảo đo lường TTBYT của 
Viện ĐLVN và một số TTBYT cần 
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được kiểm soát đo lường. 
 (vietq.vn) 

 
 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
với tiêu chuẩn quốc tế để nâng 
cao năng suất và chất lượng  

Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tỉnh Quảng Ninh cho 
biết, qua kinh nghiệm và thực tế 
triển khai 30 mô hình điểm về nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh, giai đoạn từ 2015-
2020 và kết quả triển khai 10 mô 
hình điểm năm 2021; Năm 2022, 
Sở KH&CN tiếp tục tham mưu và 
nghiên cứu thực tế, đánh giá thực 
trạng làm cơ sở giúp các doanh 
nghiệp mới tiếp cận với các tiêu 
chuẩn quốc tế, các công cụ nâng 
cao năng suất chất lượng. 

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng được Sở 
KH&CN giao chủ trì thực hiện các 
nhiệm vụ theo Kế hoạch số 243 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh về việc Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn 
tỉnh năm 2022.  

Để hoàn thành tốt Kế hoạch trên 
Chi cục đã thành lập đoàn khảo sát 
tại chỗ các tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, lựa chọn các tổ 

chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để 
tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình 
điểm về năng suất chất lượng và 
chuyển đổi số năm 2022. 

Trong đó, nội dung khảo sát việc 
áp dụng các hệ thống quản lý tiên 
tiến, các công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng hiện có hoặc nhu cầu áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên 
tiến, các công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng trong thời gian tới tại 
các tổ chức, doanh nghiệp… Gồm: 
Tiêu chuẩn các hệ thống quản lý 
chất lượng, quản lý môi trường, 
quản lý năng lượng, quản lý An 
toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Bố 
trí mặt bằng sản xuất Work 
Layout; Thực hành tiêu chuẩn 
trồng trọt theo VietGap/ 
GlobalGAP; Các công cụ thống kê 
và quản lý chất lượng - 7 Tools;… 

(vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội nghị hướng dẫn về ghi 
nhãn hàng hoá và xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa  

Nhằm triển khai, hướng dẫn về 
ghi nhãn hàng hoá và xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa đến các sở, 
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ngành, các cơ quan và các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 
10/7/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Sở KH&CN) 
phối hợp với Cục Quản lý Chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá tổ chức 
Hội nghị hướng dẫn về ghi nhãn 
hàng hoá và xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa. 

Tham dự hội nghị về phía Cục 
Quản lý Chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá có bà Cao Thị Bích Hà - 
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá; Về phía 
Sở KH&CN có ông Tạ Hồng Lâm 
– Phó Chi cục trưởng Chi Cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng cùng 
đại diện các Sở, ban, ngành, Công 
an kinh tế, Cục Quản lý thị trường 
và các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông 
Tạ Hồng Lâm - Phó Chi cục 
trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cho biết: Hiện 
nay Chính phủ đã ban hành 02 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 về nhãn hàng hóa, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/6/2017 và Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
về nhãn hàng hóa, có hiệu lực từ 
ngày 15 tháng 02 năm 2022 đã bổ 
sung, khắc phục nhiều vấn để bất 
cập của Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP. 

Nội dung của 02 nghị định về 
nhãn hàng hoá rõ ràng, dễ hiểu, về 
cơ bản có thể thực hiện dễ dàng. 
Tuy nhiên trong thực tiễn, việc ghi 
nhãn hàng hóa còn tồn tại nhiều 
vấn đề chưa rõ đối với nhiều doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, việc xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
được Chính phủ ban hành 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 và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 
số 126/2021/NĐ-CP ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa 
học và công nghệ, chuyển giao 
công nghệ; năng lượng nguyên tử, 
cũng là một trong những vấn đề mà 
doanh nghiệp cần biết rõ các quy 
định khi sản xuất, kinh doanh.  
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Theo ông Lâm, việc ghi nhãn 
hàng hóa có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với người tiêu dùng, nhà 
sản xuất, kinh doanh và cơ quan 
quản lý Nhà nước. Ghi nhãn hàng 
hóa là thể hiện nội dung cơ bản, 
cần thiết về hàng hóa lên nhãn 
hàng hóa để người tiêu dùng nhận 
biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ 
và sử dụng; để nhà sản xuất, kinh 
doanh, thông tin, quảng bá cho 
hàng hóa của mình và để các cơ 
quan chức năng thực hiện việc 
kiểm tra, kiểm soát. 

Tại hội nghị các đại biểu, khách 
mời đã được nghe bà Cao Thị Bích 
Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa theo 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 và Nghị định số 
111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 4 năm 2017 của Chính phủ; 
Hướng dẫn ghi nhãn đối với các 
loại hàng hóa cụ thể.  

Theo đó, bà Bùi Thị Thùy Dương 
– Kiểm soát viên chất lượng Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa cũng đã hướng dẫn cho các đại 
biểu, khách mời về nội dung xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa theo 
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 
ngày 01/11/2017 và Nghị định số 
126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo 
lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa. 

 (Sở KH&CN) 
 
 Triển khai, áp dụng, quản lý 
hệ thống truy xuất nguồn gốc 
trên địa bàn tỉnh năm 2022  

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu 
quả và cụ thể hoá các mục tiêu, nội 
dung của Quyết định số 3360/QĐ-
UBND ngày 09/12/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh phù hợp với 
điều kiện và tình hình thực tiễn của 
địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch thực hiện 
Đề án “Triển khai, áp dụng, quản 
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” 
trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Theo Kế hoạch, trong thời gian 
tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh sẽ triển khai thực hiện 05 
nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ 
bản sau: (1) Thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến các hoạt động truy 
xuất nguồn gốc; (2) Triển khai, áp 
dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
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trên địa bàn tỉnh; (3) Ứng dụng các 
công nghệ, giải pháp truy xuất 
nguồn gốc; (4) Xây dựng Hệ thống 
quản lý thông tin truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; 
(5) Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp 
tác xã trong hoạt động triển khai hệ 
thống truy xuất nguồn gốc trên địa 
bàn tỉnh. 

Nhiệm vụ quan trọng của Kế 
hoạch chính là triển khai, áp dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc trên 
địa bàn tỉnh. Với nội dung này, các 
cơ quan chức sẽ đánh giá tình hình 
áp dụng hệ thống truy xuất, mức 
độ thông tin truy xuất sản phẩm 
nông lâm thủy sản trên địa bàn 
tỉnh, đề xuất giải pháp nâng cao 
mức độ truy xuất, đáp ứng yêu cầu 
truy xuất thông tin theo quy định; 
giám sát việc vận hành, duy trì hệ 
thống, kích hoạt và dán tem truy 
xuất của cơ sở được hỗ trợ; xây 
dựng Danh mục sản phẩm, nhóm 
sản phẩm ưu tiên triển khai truy 
xuất nguồn gốc tại địa phương dựa 
trên cơ sở danh mục sản phẩm chủ 
lực của tỉnh; cùng với đó khảo sát 
nhu cầu và hiện trạng áp dụng truy 
xuất nguồn gốc tại các cơ sở, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để 
đánh giá hiện trạng và nhu cầu 
thực tế làm cơ sở xây dựng “Hệ 
thống quản lý thông tin tuy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của 
tỉnh”, đảm bảo kết nối với Cổng 
thông tin truy xuất nguồn gốc, sản 
phẩm hàng hóa quốc gia. 

Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác 
xã trong hoạt động triển khai hệ 
thống truy xuất nguồn gốc trên địa 
bàn tỉnh là điểm nhấn, cốt lỗi của 
Kế hoạch. Theo đó, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã sẽ được tư vấn, 
hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số, 
mã vạch; tư vấn doanh nghiệp triển 
khai, xây dựng, áp dụng hệ thống 
truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn 
doanh nghiệp kết nối hệ thống truy 
xuất nguồn gốc với Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa quốc gia; đồng thời hỗ 
trợ cấp mã số vùng trồng và giám 
sát vùng trồng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao 
các cơ quan chuyên môn trên địa 
bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình thực hiện 
quản lý nhà nước về hoạt động truy 
xuất nguồn gốc, triển khai các 
nhiệm vụ được giao theo Kế 
hoạch; phối hợp tổ chức triển khai 
xây dựng áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa của tỉnh theo hướng thống 
nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển và 
hội nhập;… 

 (baobariavungtau.com.vn) 


