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VƯỢT HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
THƯƠNG MẠI, DOANH 
NGHIỆP VIỆT VƯƠN RA 
‘BIỂN LỚN’ 

Việc tham gia các FTA đã mở ra 
vô vàn cơ hội cho doanh nghiệp 
Việt nhưng song hành với đó là 
không ít thách thức, đặc biệt là hệ 
thống hàng rào kỹ thuật (TBT) và 
tiêu chuẩn khắt khe của thị trường 
xuất khẩu. 

Cuộc chơi với nhiều “ông lớn” 
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

toàn cầu, “làn sóng” ký kết các 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
trở nên mạnh mẽ trên khắp thế giới 
và trở thành một xu thế mới trong 
quan hệ kinh tế quốc tế mà các 
quốc gia không thể đứng ngoài 
cuộc. 

Nhận thức rõ điều này, những 
năm qua, Việt Nam rất tích cực 
tham gia đàm phán và ký kết các 
FTA. Các FTA đã mở ra vô vàn cơ 
hội cho doanh nghiệp Việt nhưng 
song hành với đó là không ít thách 
thức, đặc biệt là hệ thống hàng rào 
kỹ thuật (TBT) và tiêu chuẩn khắt 
khe của thị trường xuất khẩu. 

Trao đổi với phóng viên Chất 
lượng Việt Nam (VietQ.vn) về vấn 

đề trên, bà Bùi Kim Thùy - Đại 
diện Cấp cao tại Việt Nam - Hội 
đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - 
ASEAN (USABC); Thành viên 
Hội đồng Cố vấn Harvard - Asia 
Pacific cho biết: Tính đến nay, 
Việt Nam có 17 FTA, trong đó có 
15 Hiệp định đã và đang thực hiện, 
tức là doanh nghiệp và người dân 
đã và đang được hưởng lợi từ các 
ưu đãi của 15 Hiệp định này. 
Ngoài ra, chúng ta còn 2 Hiệp định 
nữa chưa hoàn tất đàm phán, chưa 
ký, chưa thực hiện. 

Trong 17 FTA, có 3 hiệp định 
được cho là FTA thế hệ mới 
(CPTPP, EVFTA, UKVFTA). Thế 
hệ mới được hiểu là những điều 
khoản tiến bộ, văn minh, hướng tới 
thương mại tự do công bằng và 
phát triển bền vững. 

Nhìn vào bản đồ FTA có thể 
thấy, Việt Nam là nền kinh tế đang 
phát triển duy nhất trên toàn cầu có 
số lượng FTA nhiều và với nhiều 
“ông lớn” như vậy. Nói như thế để 
ta hiểu rằng sức mạnh của việc mở 
cửa một cách văn minh, tức là ta 
chơi với những đối tác văn minh 
thông qua một hệ thống FTA đa 
dạng, phủ trên diện rộng, có chiều 
sâu. Trong đó, chiều sâu đúng 
nghĩa vì ta có FTA thế hệ mới, với 
những điều khoản tiến bộ, hướng 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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tới thương mại tự do công bằng và 
bền vững, còn rộng đúng nghĩa là 
vì ta có nhiều FTA phủ rộng với 
thế giới. Đó là lợi thế tốt cho Việt 
Nam trong công cuộc cải cách, đổi 
mới, chuyển đổi mô hình và hội 
nhập chất lượng cao. Điều này 
cũng hữu ích cho cả xuất khẩu và 
nhập khẩu của nước ta. 

Áp lực tích cực tạo nên kim 
cương 

Cùng với những ưu điểm, bà 
Thùy cũng chỉ ra những thách 
thức, áp lực tích cực mà doanh 
nghiệp gặp phải: “Bên cạnh ưu 
điểm, chúng ta cũng nói đến những 
vấn đề mà cá nhân tôi không coi là 
nhược điểm chúng ta nên ta coi đó 
là những thách thức, áp lực tích 
cực mà cộng đồng doanh nghiệp 
(không phân biệt doanh nghiệp do 
người Việt Nam làm chủ hay 
doanh nghiệp FDI) đang có hoạt 
động đầu tư, sản xuất kinh doanh 
tại Việt Nam gặp phải trong quá 
trình xuất nhập khẩu với thế giới. 

Và tôi cho rằng đó là những 
thách thức tích cực, bởi giống như 
kim cương đính trên vương miện, 
càng nhiều khó khăn thì khi chạm 
đến thành công bạn càng tỏa sáng. 
Điều này cũng giống như việc 
doanh nghiệp, người dân phải 
đương đầu với những rào cản như 

các hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại, các biện pháp kiểm dịch động 
thực vật, các hàng rào phi thuế 
quan của thị trường xuất khẩu”. 

Về nguyên nhân, thời gian gần 
đây, chúng ta chứng kiến cuộc 
xung đột giữa những cường quốc 
lớn, hay nói cách khác đây là cuộc 
cạnh tranh ở cấp độ toàn diện. 
Nhìn bề nổi thì đây là xung đột 
thương mại (mua - bán) là thứ mà 
chúng ta dễ nhìn thấy nhất thông 
qua việc đánh thuế. Trong khi còn 
nhiều những vấn đề ở phía dưới mà 
người thường khó quan sát và báo 
chí truyền thông cũng chưa nói 
nhiều ở chiều sâu, trong đó có cuộc 
cạnh tranh về số (digital). 

Trong số 10 công ty lớn nhất trên 
toàn cầu tính về trị giá thương 
hiệu, tổng tài sản thì 9/10 công ty 
làm về digital. Và trong số 10 công 
ty đó thì có 8/10 công ty của Hoa 
Kỳ, 2/10 công ty của Trung Quốc, 
nghĩa là cuộc cạnh tranh nằm ở 
chữ “digital”. Cho nên việc doanh 
nghiệp, người dân phải vượt qua 
những rào cản kỹ thuật trong 
thương mại, các biện pháp kiểm 
dịch động thực vật... và phải vượt 
qua những thứ được cho là hệ quả 
của cuộc cạnh tranh xung đột sẽ là 
thuế chống lẩn tránh, thuế chống 
bán phá giá, các biện pháp phòng 



Số 102 - 8/2022 
 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 3 
 

vệ thương mại. Trong đó đáng kể 
nhất là thuế chống lẩn tránh, một 
trong những biện pháp được tạo ra 
từ hệ quả của cuộc xung đột Hoa 
Kỳ - Trung Quốc. 

Một khi Hoa Kỳ muốn áp thuế 
phòng vệ thương mại với Trung 
Quốc thì đồng thời Hoa Kỳ sẽ điều 
tra và khi có đủ cơ sở sẽ tìm cách 
áp mức thuế tương tự đối với hàng 
hóa đến từ bất kỳ quốc gia nào, đặc 
biệt là những quốc gia hàng xóm 
(có chung đường biên giới đất liền 
và biển) với Trung Quốc, vì sẽ nảy 
sinh sự nghi ngờ về chuyển tải bất 
hợp pháp, hoặc Hoa Kỳ sẽ áp thuế 
chống lẩn tránh đối với những 
hàng hóa sử dụng một phần cho 
đến toàn phần các yếu tố đầu vào 
từ Trung Quốc. Nghĩa là nguyên 
liệu từ Trung Quốc thì kể cả sản 
xuất tại đâu (trong đó có Việt Nam, 
quốc gia có biên giới trên biển và 
trên đất liền với Trung Quốc)... thì 
hàng hóa có thể vẫn trong diện 
điều tra áp thuế chống lẩn tránh 
thuế phòng vệ thương mại của Hoa 
Kỳ. Tất cả những điều nêu trên đều 
được gọi là rào cản kỹ thuật, và 
việc của doanh nghiệp là phải tìm 
cách vượt qua. 

Bà Thùy cũng cho rằng, gọi 
những rào cản trên là tích cực hay 
tiêu cực lại phụ thuộc vào góc nhìn 

của người quan sát, và tùy thuộc 
vào khả năng thực hiện của mỗi 
doanh nghiệp. Đối với nhiều doanh 
nghiệp lớn, họ có nguồn lực, trong 
đó nguồn lực quan trọng nhất 
không phải tài sản, mà là các công 
cụ pháp lý. Họ nắm vững các quy 
định, có công ty tư vấn tốt, có luật 
sư tư vấn tốt thì họ sẽ dễ dàng vượt 
qua các rào cản và xuất khẩu thành 
công vào những thị trường khắt 
khe, khó tính. Cùng một vấn đề 
như vậy sẽ là khó khăn, thậm chí 
không vượt qua nổi với những 
doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, nguồn 
lực thiếu và yếu, thiếu hiểu biết về 
pháp lý, tập quán kinh doanh quốc 
tế, thiếu hiểu biết về luật pháp của 
nước mà hàng hóa dự kiến nhập 
khẩu. 

(trungtamwto.vn) 
 

NẮM RÕ QUY TẮC XUẤT XỨ 
HÀNG HOÁ, DOANH NGHIỆP 
KHAI THÁC BỀN VỮNG THỊ 
TRƯỜNG EU 

 EU là thị trường khó tính với 
những tiêu chuẩn khắt khe, tuy 
nhiên cũng chính vì lẽ đó mà 
doanh nghiệp Việt cần nâng cấp 
lên để khai thác thị trường EU một 
cách bền vững. 

Số liệu thống kê từ Bộ Công 
thương chỉ ra, 6 tháng năm 2022, 
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xuất siêu của Việt Nam sang EU 
ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 39% so 
với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 
tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 
của Việt Nam và EU 6 tháng đạt 
31,7 tỷ USD; trong đó, Việt Nam 
xuất khẩu 23,6 tỷ USD, nhập khẩu 
8,1 tỷ USD. Một số thị trường 
nhập khẩu chính của Việt Nam tại 
châu Âu gồm Hà Lan, Đức, Italy, 
Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Áo… 

Có thể nói, với "chất xúc tác" từ 
EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam 
sang EU tăng trưởng rất tích cực. 
Tuy nhiên, để tiếp cận và thâm 
nhập sâu vào thị trường EU  doanh 
nghiệp cần sự hiểu biết về các điều 
khoản của hiệp định. Trong đó, đặc 
biệt cần lưu ý các vấn đề liên quan 
đến quy tắc xuất xứ hàng hóa. 

Với 27 nước thành viên và dân số 
khoảng 516 triệu người, mức thu 
nhập GDP mỗi người dân trên 
35.000/năm, Liên minh châu Âu 
(EU) có nhu cầu nhập khẩu số 
lượng lớn hàng hóa, nhất là nông, 
thủy sản từ khắp các nước trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam. Từ đó 
cho thấy dư địa tại thị trường này 
là rất lớn và doanh nghiệp Việt cần 
biết nắm bắt, tận dụng cơ hội để 
mở rộng thị trường. 

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục 
trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ 

Công Thương cho biết, các doanh 
nghiệp cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ 
cơ chế liên quan đến xuất xứ từ 
những thị trường cùng tham gia 
các hiệp định để tận dụng ưu đãi 
thuế quan. 

"Việc tận dụng ưu đãi của thị 
trường, bên cạnh các vấn đề về 
thuế suất thì việc đáp ứng các hàm 
lượng về xuất xứ là yếu tố rất quan 
trọng. Để đáp ứng điều này một 
mặt doanh nghiệp cũng phải tìm 
hiểu về quy định liên quan đến quy 
tắc xuất xứ trong các hiệp định, 
một mặt chúng ta cũng phải cơ cấu 
nguồn nguyên liệu, giá trị đầu vào 
để làm sao nâng cao giá trị của sản 
phẩm Việt Nam, hoặc là sử dụng 
hợp lý yếu tố đầu vào từ các nước 
cùng tham gia một hiệp định 
thương mại tự do, như vậy chúng 
ta mới có thể đạt được các điều 
kiện về thuế suất ưu đãi…", ông 
Hải nhận định. 

Bên cạnh đó, ông Ngô Chung 
Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính 
sách thương mại đa biên (Bộ Công 
Thương) cũng cho rằng, EU là thị 
trường khó tính với các tiêu chuẩn 
kỹ thuật khắt khe, nhưng điều này 
hoàn toàn không phải là rào cản. 

"Thời gian qua nhiều doanh 
nghiệp đang nghĩ rằng, vào thị 
trường EU có quá nhiều rào cản. 
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Tôi không nghĩ rằng đó là rào cản. 
Tôi nghĩ rằng đó chính là những 
tiêu chuẩn mà các doanh nghiệp 
phải nâng cấp để vào được thị 
trường EU một cách bền vững. Và 
thực tế đã chứng minh rằng có 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi 
đáp ứng các tiêu chuẩn của EU thì 
họ vào thị trường EU rất tốt và họ 
đã có mối quan hệ trao đổi thương 
mại phát triển bền vững, thì tôi 
nghĩ đấy là điểm khó khăn mà 
chúng ta cần phải vượt qua…", ông 
Khanh nhấn mạnh. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

VƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN 
KỸ THUẬT, MỞ RỘNG THỊ 
TRƯỜNG NÔNG SẢN VIỆT 

Ngành nông nghiệp đang nỗ lực 
đàm phán để tháo gỡ rào cản kỹ 
thuật, rào cản thương mại và mở 
cửa thị trường xuất khẩu chính 
ngạch thêm nhiều nông sản vào 
các thị trường lớn và tiềm năng, 
hướng mục tiêu xuất khẩu với giá 
trị 55 tỷ USD trong năm nay. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, hiện ngành nông 
nghiệp đang nỗ lực đàm phán mở 
cửa thị trường cho các loại nông 
sản chủ lực như: sầu riêng, khoai 
lang, ớt, chanh leo, nhãn, bưởi 
sang các thị trường như Trung 

Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, 
New Zealand… 

Với thị trường Mỹ, ông Hoàng 
Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ 
thực vật cho biết, Cục đã phối hợp 
với các đơn vị liên quan, đại diện 
Cơ quan kiểm dịch thực vật Mỹ tại 
Việt Nam (APHIS) tổ chức kiểm 
tra vùng trồng bưởi và nhà máy 
chiếu xạ; xây dựng bản đồ chiếu xạ 
và kế hoạch xuất khẩu để có thể 
chính thức xuất khẩu quả bưởi tươi 
của Việt Nam sang Mỹ. 

Nếu quả bưởi được cấp phép xuất 
khẩu vào Mỹ thì đây sẽ là loại quả 
thứ 7 của Việt Nam vào thị trường 
này sau: xoài, vải, nhãn, chôm 
chôm, vú sữa và thanh long. 

 
 Sau quả bưởi, quả dừa sẽ được 

đưa ra để tiếp tục đàm phán mở 
cửa thị trường. Cục Bảo vệ thực 
vật cũng đang đề nghị phía Mỹ tiến 
hành đàm phán theo phương thức 
rút gọn. 

Với quả nhãn sang Nhật Bản, 
theo ông Hoàng Trung, hai bên 
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đang rất nỗ lực để tháng 9/2022 có 
thể mở cửa được thị trường với 
loại quả này. Tháng 6 vừa qua, 
đoàn chuyên gia Nhật Bản đã sang 
Việt Nam làm việc và hoàn thành 
kỹ thuật xử lý lạnh cho quả nhãn 
để làm căn cứ mở cửa thị trường 
sang Nhật Bản. Dự kiến đến cuối 
tháng 7, Nhật Bản sẽ hoàn thiện 
điều kiện nhập khẩu và sẽ công bố 
việc chính thức xuất khẩu quả nhãn 
Việt Nam sang thị trường này. 

Bên cạnh những kết quả đạt được 
đến nay trong mở cửa cho quả 
nhãn, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn cũng đàm phán và 
đạt được thỏa thuận với Bộ Nông 
Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản 
(MAFF) về các biện pháp để quản 
lý chặt chẽ quả xoài xuất khẩu 
sang Nhật Bản, mở cửa lại việc 
xuất khẩu xoài sang thị trường 
Nhật Bản; tiến hành cấp mã số 
vùng trồng xoài và thanh long xuất 
khẩu đi Nhật Bản. 

Còn với thị trường Trung Quốc, 
sau khi Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc kiểm tra trực tuyến các đơn 
vị liên quan đến xuất khẩu sầu 
riêng, hai bên cũng đang hoàn 
thiện các bước cuối cùng để chuẩn 
bị đưa sầu riêng sang thị trường 
này theo đường chính ngạch. Tiếp 
theo sầu riêng, sản phẩm khoai 

lang đã được đưa ra để đàm phán, 
tháo gỡ rào cản kỹ thuật, mở cửa 
thị trường. Đến nay, các cơ sở 
đóng gói, mã số vùng trồng, hồ sơ 
kỹ thuật... với sản phẩm khoai lang 
đã hoàn thiện theo yêu cầu của 
phía Trung Quốc. Thời gian tới, 
hai bên sẽ có các cuộc họp trực 
tuyến để tiếp tục hoàn thiện việc 
mở cửa thị trường cho sản phẩm 
này. 

Không chỉ Mỹ, Nhật Bản hay 
Trung Quốc, ngành nông nghiệp 
đang nỗ lực đàm phán để tháo gỡ 
rào cản kỹ thuật, rào cản thương 
mại và mở cửa thị trường xuất 
khẩu chính ngạch thêm nhiều nông 
sản vào các thị trường lớn và tiềm 
năng. Điển hình như: bưởi, vú sữa, 
chanh leo, nhãn, vải, chôm chôm, 
tôm sang Hàn Quốc; bưởi, xoài 
sang Myanmar; chôm chôm, bưởi, 
chanh leo, na, vú sữa sang Thái 
Lan; chanh ta, chanh leo, nhãn, vú 
sữa, bưởi, vải, măng cụt, dưa hấu 
sang New Zealand hay chanh leo 
sang Australia… 

Theo ông Hoàng Trung, trước khi 
xuất khẩu quả tươi đi bất cứ nước 
nào, Việt Nam phải đáp ứng quy 
định của phía nhập khẩu. Đầu tiên 
là cơ quan quản lý bảo vệ thực vật 
cấp quốc gia gửi hồ sơ kỹ thuật 
liên quan đến mặt hàng xuất khẩu, 
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bao gồm các nhóm thông tin như: 
sản phẩm, giống, quy trình canh 
tác, các sinh vật gây hại có thể lây 
nhiễm, biện pháp bảo vệ thực vật, 
các hoạt chất sử dụng trong cận thu 
hoạch, phương pháp bảo quản sau 
thu hoạch và trước khi xuất khẩu, 
kiểm dịch thực vật. 

Cục Bảo vệ thực vật đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc khi kiểm dịch 
sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra lại 
hồ sơ sản phẩm về mã số vùng 
trồng, bao bì đóng gói... đặc biệt 
tránh sự mạo danh, mượn mã số 
khi không được phép. Tránh việc 
làm không cẩn thận của một vài 
doanh nghiệp rồi sẽ ảnh hưởng đến 
các doanh nghiệp khác và nông 
dân, ngành hàng cũng như những 
nỗ lực mở cửa thị trường. 

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

Thông báo của Canada về sản 
phẩm kiểm soát sâu bệnh 

Canada thông báo ban hành Quy 
định Sửa đổi Quy định sản phẩm 
kiểm soát sâu bệnh (Bảo vệ dữ liệu 
Thử nghiệm). 

Theo thẩm quyền của Luật Sản 
phẩm Kiểm soát Dịch hại, Cơ quan 
Điều tiết Quản lý sâu bệnh của Bộ 
Y tế Canada (gọi tắt là PMRA) 

đang đề xuất sửa đổi Quy định về 
Sản phẩm Kiểm soát sâu bệnh để 
làm rõ các điều khoản bồi thường 
dữ liệu trong bối cảnh hậu thị 
trường. Những sửa đổi được đề 
xuất này sẽ cung cấp sự rõ ràng 
cho các bên được quy định về vấn 
đề mà họ quan tâm, chẳng hạn 
như: bên nào có thể kích hoạt 
thương lượng chính thức và quy 
trình trọng tài ràng buộc; khi nào 
và làm thế nào để kích hoạt các 
quá trình đó; khi nào và như thế 
nào danh sách dữ liệu có thể phải 
trả sẽ được cung cấp. 

Mục tiêu chính của sửa đổi quy 
định được đề xuất là làm rõ các 
điều khoản bảo vệ dữ liệu để đánh 
giá lại và đánh giá đặc biệt bằng 
cách chỉ định quy trình mà theo đó 
người đăng ký là chủ sở hữu dữ 
liệu và những người đăng ký đang 
dựa vào dữ liệu của chủ sở hữu dữ 
liệu có thể thiết lập khoản bồi 
thường phải trả, bằng cách làm rõ 
dữ liệu nào phải được bồi thường, 
khi nào bắt đầu đàm phán và phân 
xử ràng buộc (nếu cần). 

Đồng thời, theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/EU/914, Liên minh châu 
Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy 
định được ủy quyền của Ủy ban 
sửa đổi Quy định (EU) số 
2019/1009 Nghị viện và Hội đồng 
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châu Âu liên quan đến hàm lượng 
tối thiểu của canxi oxit trong phân 
bón dinh dưỡng đa lượng vô cơ rắn 
dạng thẳng. Hàm lượng tối thiểu 
của canxi oxit trong phân bón dinh 
dưỡng đa lượng rắn dạng thẳng 
giảm từ 12% xuống 9%. 

Việc sửa đổi là cần thiết để tính 
đến những thay đổi đối với Quy 
định (EC) số 2003/2003 về Phân 
bón của EC sau khi thông qua Quy 
định (EU) 2019/1009 về sản phẩm 
sử dụng phân bón của EU. Luật 
của EU có nhiều mục tiêu khác 
nhau là đạt mức độ bảo vệ cao đối 
với sức khỏe con người, động vật 
và thực vật, an toàn với môi 
trường. 

Quy định mới của Philippines 
về chứng nhận sản phẩm bắt 
buộc đối với dây và cáp điện 

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch 
hóa theo Hiệp định về Hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại (TBT) của 
Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO), Philippines đã gửi thông 
báo số G/TBT/N/PHL/275/Add.1 
cho các nước thành viên WTO 
(thông qua Văn phòng TBT) về 
việc Philippines đã phê chuẩn Chỉ 
thị 22-07 ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật về chứng nhận sản phẩm bắt 
buộc đối với dây và cáp điện. 

Quy chuẩn trên quy định việc 

chứng nhận bắt buộc đối với sản 
phẩm dây và cáp điện (Mã HS 
8544.11.20) sản xuất trong nước và 
nhập khẩu, bao gồm: (1) dây và 
cáp bọc bằng nhựa nhiệt dẻo bọc 
ruột đồng (loại lõi đặc và lõi bện); 
Loại TW, THW, THHN, THWN, 
THWN-2, NM (phi kim loại); (2) 
Dây mềm bọc bằng nhựa nhiệt dẻo 
và dây cố định: Dây dẹt (SPT), dây 
oval (SVT), dây bọc tròn 
(SJT/SJTO), dây bọc nhựa siêu 
cứng (ST/STO), dây cố định bọc 
bằng nhựa nhiệt dẻo (TFFTFN), 
dây và dây chiếu sáng trang trí 
(XTWICXTW). 

Chỉ thị 22-07 đưa ra quy định 
liên quan tới quy trình, thủ tục và 
các tài liệu bắt buộc đối với việc 
chứng nhận sản phẩm dây và cáp 
điện để được cấp giấy phép nhãn 
hiệu chứng nhận an toàn hoặc/và 
chất lượng tiêu chuẩn Philippines 
(Giấy phép PS), cũng như Giấy xác 
nhận (SOC) và Giấy thông quan 
hàng hóa nhập khẩu (ICC). 

Bên cạnh đó, Chỉ thị 22-07 cũng 
bao gồm quy định về việc dán 
nhãn đối với sản phẩm dây và cáp 
điện được sản xuất trong nước và 
nhập khẩu. Các nội dung cần thể 
hiện trên bao bì sản phẩm bao 
gồm: loại dây/cáp, số lõi, kích 
thước, hiệu điện thế và nhiệt độ 
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dây, tên nhà sản xuất/thương nhân, 
ngày sản xuất, trọng lượng, chiều 
dài, xuất xứ, nhãn hiệu PS (khi đã 
được cấp giấy phép PS) hoặc nhãn 
hiệu ICC (khi đã được cấp ICC),… 

Bộ Công Thương thông tin về 
quy định mới của Philippines tới 
các doanh nghiệp và đề nghị doanh 
nghiệp nghiên cứu kỹ Chỉ thị 22-
07 để chủ động đáp ứng các quy 
định của Philippines và hạn chế 
ảnh hưởng của quy định mới này 
tới hoạt động kinh doanh. 

(TH) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 8/2022 

1. Nước: Ai Cập 
- TB: G/TBT/N/EGY/313/Add.3 
Nội dung: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa. 
2. Nước: Uganda 
- TB: G/TBT/N/UGA/361/Add.1 
Nội dung: Các sản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất 
- TB: G/TBT/N/UGA/360/Add.1 
Nội dung: Các sản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất 
- TB: G/TBT/N/UKR/221 
Nội dung: Dự thảo về việc phê 

duyệt Quy chuẩn kỹ thuật về các 
yêu cầu thiết kế sinh thái đối với 
các thiết bị lạnh. 

3. Nước: Braxin 
- TB: G/TBT/N/BRA/1431 
Nội dung: Quy định về cấp phép 

lưu hành, thay đổi và đánh giá lại 
việc cấp phép lưu hành thuốc 
probiotic. 

- TB: G/TBT/N/BRA/1430 
Nội dung: Yêu cầu vệ sinh của 

hỗn hợp chế biến thực phẩm và 
thực phẩm ăn liền. 

4. Nước: Chile 
- TB: G/TBT/N/CHL/455/Add.2 
Nội dung: Thuốc tránh thai, kiểm 

soát sinh sản. 
5. Nước: Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1863/Add.2 
Nội dung: Bảo vệ môi trường. 
6. Nước: Đài Loan 
- TB: G/TBT/N/TPKM/501 
Nội dung: Đề xuất sửa đổi các 

yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với 
máy lọc nước và thiết bị điện gia 
dụng khác. 

7. Nước: Ukraine 
- TB: G/TBT/N/UKR/219 
Nội dung: Dự thảo các yêu cầu 

đối với thực phẩm và thành phần 
thực phẩm được xử lý bằng bức xạ 
ion hóa. 

8. Nước: Uganda 
- TB: G/TBT/N/UGA/984/Add.3 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép. 
9. Nước: Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1094/Add.2 
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Nội dung: Hệ thống viễn thông. 
10. Nước: Braxin 
- TB: G/TBT/N/BRA/1433 
Nội dung: Yêu cầu sức khỏe của 

cà phê, lúa mạch, các loại trà, 
yerba mate, gia vị, gia vị và nước 
sốt 

- TB:  G/TBT/N/BRA/1432 
Nội dung: Yêu cầu vệ sinh đối 

với nước đóng chai và nước đá 
dùng cho con người. 

11. Nước: Đài Loan 
- TB: G/TBT/N/TPKM/414/Add 
Nội dung: Sửa đổi luật ghi nhãn 

hàng hóa. 
12. Nước: Hoa Kỳ 
- TB:  G/TBT/N/USA/981/Add.4 
Nội dung: Máy bơm. 
13. Nước: Braxin 
- TB: G/TBT/N/BRA/1437 
Nội dung: Yêu cầu về thành phần 

và ghi nhãn của thực phẩm có chứa 
ngũ cốc. 

TB: G/TBT/N/BRA/1434 
Nội dung:  Yêu cầu vệ sinh của 

muối natri, thực phẩm để kiểm soát 
cân nặng, thực phẩm ăn kiêng hạn 
chế chất dinh dưỡng và thực phẩm 
cho chế độ kiêng đường 

TB: G/TBT/N/BRA/1429 
Nội dung:  Các yêu cầu sức khỏe 

của thực phẩm biến đổi dinh 
dưỡng. 

(TH) 

CHIẾN LƯỢC TIÊU CHUẨN 
HOÁ – ĐỘNG LỰC QUAN 
TRỌNG DẪN DẮT, THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  

 Mục tiêu Dự thảo Chiến lược 
tiêu chuẩn hóa đến năm 2030, tiêu 
chuẩn hóa trở thành một biện pháp 
kỹ thuật, là công cụ đóng góp vào 
phát triển kinh tế xã hội; Phát triển 
nguồn nhân lực về tiêu chuẩn hóa 
cả về chiều rộng và chiều sâu 
nhằm nâng cao năng lực xây dựng 
tiêu chuẩn; Nâng cao vị thế của 
Việt Nam trên các tổ chức, diễn 
đàn tiêu chuẩn hóa khu vực và 
quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025: 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật; hoàn thiện các văn bản 
hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật; Số lượng tiêu 
chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế, khu vực và nước 
ngoài đạt tối thiểu 70%. 

Hoàn thành ban hành Danh mục 
tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản 
phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, 
sản phẩm trọng điểm của các Bộ 
ngành, địa phương; Hoàn thiện 
khung hướng dẫn xây dựng kế 
hoạch tiêu chuẩn cho các Bộ 
ngành; tối thiểu 3-5 Bộ ngành hoàn 
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thành việc xây dựng kế hoạch này; 
Tối thiểu 20% tiêu chuẩn quốc gia 
mới được xây dựng dựa trên kết 
quả triển khai các nhiệm vụ khoa 
học công nghệ các cấp. 

Tối thiểu 50% tiêu chuẩn quốc 
gia mới được phổ biến áp dụng sau 
khi được công bố; Phấn đấu đào 
tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tiêu 
chuẩn hóa cho tối thiểu 40% 
chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn tại 
các Bộ ngành, địa phương; Tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
về tiêu chuẩn hóa cho tối thiểu 20 
trường đại học, trường cao đẳng, 
trường nghề. 

Cử 1-2 cán bộ, chuyên gia tham 
gia vào các ban kỹ thuật, tiểu ban 
kỹ thuật của tổ chức tiêu chuẩn hóa 
quốc tế ISO, Ban thư ký/đồng thư 
ký/đồng trưởng nhóm công tác; 
chủ trì 1-2 dự án xây dựng tiêu 
chuẩn quốc tế; Phấn đấu Việt Nam 
trở thành thành viên của Ban chấp 
hành tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc 
tế ISO; Hoàn thành việc xây dựng 
cơ sở dữ liệu về Ban kỹ thuật tiêu 
chuẩn quốc gia và cơ sở dữ liệu 
thông tin về hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia. 

Đến năm 2030, số lượng tiêu 
chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế, khu vực và nước 
ngoài đạt tối thiểu 75%; Hoàn 

thành cơ bản hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia đối với sản phẩm quốc 
gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
trọng điểm; Tất cả các Bộ ngành 
hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch 
tiêu chuẩn; Tối thiểu 35% các tiêu 
chuẩn quốc gia mới được xây dựng 
dựa trên kết quả triển khai của các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ các 
cấp; Tối thiểu 70% tiêu chuẩn quốc 
gia mới được phổ biến áp dụng sau 
khi được công bố. 

Phấn đấu đào tạo và cấp chứng 
chỉ nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa cho 
tối thiểu 60% chuyên gia xây dựng 
tiêu chuẩn tại các Bộ ngành, địa 
phương; Tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn về tiêu chuẩn hóa 
cho tối thiểu 35 trường đại học, 
trường cao đẳng, trường nghề; Cử 
4-6 cán bộ, chuyên gia tham gia 
vào các ban kỹ thuật, tiểu ban kỹ 
thuật của tổ chức tiêu chuẩn hóa 
quốc tế ISO, Ban thư ký/đồng thư 
ký/đồng trưởng nhóm công tác; 
chủ trì 2-3 dự án xây dựng tiêu 
chuẩn quốc tế; Phấn đấu Việt Nam 
trở thành thành viên của TMB 
(Technical Management Board) 
của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 
ISO; Hình thành hạ tầng số bao 
gồm hạ tầng dữ liệu và hạ tầng kỹ 
thuật đảm bảo hệ thống thông tin 
về cơ sở dữ liệu Ban Kỹ thuật tiêu 
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chuẩn quốc gia và cơ sở dữ liệu về 
tiêu chuẩn quốc gia được kết nối 
với bộ ngành địa phương. 

Về nhiệm vụ, giải pháp của chiến 
lược, thứ nhất là tập trung hoàn 
thiện hệ thống, chính sách pháp 
luật về hoạt động tiêu chuẩn hóa; 
Thứ hai, phát triển hệ thống tiêu 
chuẩn đối với sản phẩm quốc gia, 
sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm; Thứ ba, xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia; 
Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực 
phục vụ hoạt động tiêu chuẩn 
hóa; Thứ năm, tăng cường hoạt 
động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn hóa; Thứ sáu, 
chuyển đổi số trong hoạt động tiêu 
chuẩn hóa. 

(vietq.vn) 
 
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU SẢN 
PHẨM THÔNG QUA VIỆC 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

Truy xuất nguồn gốc không chỉ là 
bước để các doanh nghiệp tạo sự 
tin tưởng nơi khách hàng mà còn 
là "bức tường" bảo vệ uy tín sản 
phẩm và doanh nghiệp, giúp doanh 
nghiệp không chỉ chinh phục thị 
trường trong nước, mà còn hướng 
đến chinh phục thị trường quốc tế 
vốn đòi hỏi rất khắt khe về truy 
xuất nguồn gốc hàng hóa trong cả 

sản xuất lẫn thương mại. 
Thương hiệu của các doanh 

nghiệp, công ty là một yếu tố quan 
trọng hàng đầu để khẳng định vị trí 
của doanh nghiệp trong lòng khách 
hàng. Một thương hiệu nổi tiếng, 
uy tín sẽ thu hút được đông đảo 
khách hàng tại thị trường trong 
nước và quốc tế. Chính vì vậy, 
thương hiệu hơn bao giờ hết, ngày 
một trở nên quan trọng. Việc định 
vị thương hiệu cũng ngày càng trở 
nên quan trọng. 

Theo như định nghĩa của P. 
Kotler thì “định vị thương hiệu là 
tập hợp các hoạt động nhằm mục 
đích tạo ra cho sản phẩm và 
thương hiệu sản phẩm một vị trí 
xác định (so với đối thủ cạnh 
tranh) trong tâm trí của khách 
hàng”. Cũng định nghĩa đó, theo 
Marc Filser “định vị thương hiệu là 
nỗ lực đem lại cho sản phẩm một 
hình ảnh riêng, dễ đi vào nhận thức 
của khách hàng. Hay cụ thể hơn, là 
điều mà doanh nghiệp muốn khách 
hàng liên tưởng tới mỗi khi đối 
diện với thương hiệu của mình”. 
Nói tóm lại, giống như con người 
cần một vị thế trong xã hội để được 
tôn trọng và khẳng định bản thân 
thì thương hiệu cũng cần được 
định vị để khẳng định sản phẩm 
của thương hiệu cũng như khẳng 
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định sức ảnh hưởng của công ty 
với thương hiệu. 

Định vị thương hiệu đặt ra mục 
tiêu là tạo cho thương hiệu hình 
ảnh riêng so với các thương hiệu 
khác. Dù ở hình thức nào, thương 
hiệu cũng phải có nét riêng tách 
biệt, giúp khách hàng phân biệt với 
những sản phẩm cùng loại. Việc 
định vị thương hiệu nên được hình 
thành ngay trong quá trình thiết kế 
nhãn hiệu và xây dựng thương 
hiệu. 

Các chiến lược định vị mà các 
doanh nghiệp có thể áp dụng trong 
việc định vị thương hiệu của 
mình: Định vị dựa vào vấn đề, giải 
pháp; Định vị dựa vào tính năng; 
Định vị theo chất lượng; Định vị 
dựa vào đối thủ; Định vị dựa vào 
giá trị; Định vị dựa vào công dụng; 
Định vị dựa vào mối quan hệ; Định 
vị dựa vào mong ước; Định vị dựa 
vào cảm xúc. 

 (vietq.vn) 
 

XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG 
MÃ SỐ MÃ VẠCH – CHÌA 
KHOÁ ĐẢM BẢO MÃ VẠCH 
QUÉT ĐƯỢC NGAY LẦN ĐẦU 

Kiểm tra chất lượng mã vạch là 
xác định khả năng quét và chất 
lượng của mã vạch so với thông số 
kỹ thuật của tiêu chuẩn. Bất kỳ đối 

tác thương mại nào trong chuỗi 
cung ứng đều có thể và nên kiểm 
tra chất lượng mã vạch. Điều quan 
trọng là phải kiểm tra mã vạch để 
đảm bảo rằng bất kỳ đầu đọc nào 
trong chuỗi cung ứng đều có thể 
diễn giải thành công mã vạch với 
tỷ lệ lỗi thấp. Các nhà bán lẻ tại 
các quốc gia phát triển, áp dụng 
các hình phạt lớn đối với mã vạch 
không đạt chất lượng. 

Việt Nam bắt đầu đưa công nghệ 
mã số, mã vạch (MSMV) vào áp 
dụng từ năm 1995, chủ yếu phục 
vụ cho xuất khẩu hàng hoá và bán 
lẻ tại các siêu thị - sau đó dần mở 
rộng ra các thành phố lớn trên cả 
nước. Từ chỗ lúc đầu chỉ có hơn 40 
doanh nghiệp sử dụng MSMV đến 
nay đã có hàng vạn mặt hàng mang 
mã số 893 của quốc gia Việt Nam 
đang lưu thông trên thị trường 
trong và ngoài nước. 

Mã vạch được sử dụng rộng rãi ở 
khắp nơi trong nhiều bối cảnh. 
Trong các cửa hàng, mã vạch 
GTIN in sẵn trên hầu hết mặt hàng 
giúp tăng tốc độ xử lý khi thanh 
toán và giúp theo dõi các mặt hàng. 
Mã vạch ISBN của sách cũng được 
in rộng rãi trên sách, tạp chí và các 
tài liệu in khác. 

Ngoài ra, thẻ thành viên chuỗi 
bán lẻ sử dụng mã vạch để xác 
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định khách hàng, cho phép tiếp thị 
tùy chỉnh và hiểu rõ hơn về các 
hình thức mua sắm của người tiêu 
dùng cá nhân. Mã vạch được sử 
dụng rộng rãi trong các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe và bệnh viện, từ nhận 
dạng bệnh nhân (để truy cập dữ 
liệu bệnh nhân, bao gồm tiền sử 
bệnh, dị ứng thuốc, v.v.), tạo ghi 
chú SOAP với mã vạch đến quản 
lý thuốc và thiết bị y tế. 

Chúng cũng được sử dụng để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phân 
loại và lập chỉ mục các tài liệu 
được scan trong ứng dụng quét 
hàng loạt, theo dõi tổ chức các loài 
trong sinh học, tích hợp với cân 
kiểm tra trên băng chuyền để xác 
định vật phẩm đang được cân trong 
một dây chuyền thu thập dữ liệu. 
Chúng cũng có thể sử dụng để theo 
dõi xe cho thuê, hành lý hàng 
không, chất thải hạt nhân, thư bảo 
đảm/chuyển phát nhanh, bưu kiện. 

Vé có mã vạch (khách hàng có 
thể tự in tại nhà hoặc lưu trữ trên 
thiết bị di động) cho phép người sở 
hữu vào các sân vận động thể thao, 
rạp chiếu phim, rạp hát, lên máy 
bay, v.v. Trải qua hai năm chịu tác 
động bởi dịch Covid-19, nhu cầu 
mua, bán hàng online gia tăng đã 
giúp ngành thương mại điện tử 
phát triển mạnh mẽ, mã vạch trên 

các gói hàng giúp người mua và 
người bán dễ dàng theo dõi hành 
trình của hàng hoá.  

Thông tin của các sản phẩm và 
hoạt động kể trên đều được mã hoá 
bằng mã vạch. Đảm bảo độ chính 
xác của thông tin đã mã hoá và 
đảm bảo mã vạch quét được ngay 
lần đầu và mọi lần khác là rất quan 
trọng. Máy kiểm tra mã vạch lần 
đầu tiên được thiết kế vào những 
năm 1990 để thực hiện các tiêu 
chuẩn quốc tế ISO. 

Phương pháp này xác minh một 
mã vạch có thể quét tốt như thế 
nào. Mã vạch đã trở thành chìa 
khóa cải thiện năng suất và thu 
thập dữ liệu, xác minh chất lượng 
in mã vạch hiện là bắt buộc. Sử 
dụng thiết bị kiểm tra mã vạch là 
cách duy nhất để xác định xem mã 
vạch có thể quét được hay không 
và ở mức độ nào. Chỉ vì mã vạch 
có thể quét được bằng một máy 
quét mã vạch không có nghĩa là 
máy quét mã vạch khác có thể quét 
được.  

Kiểm tra chất lượng mã vạch là 
xác định khả năng quét và chất 
lượng của mã vạch so với thông số 
kỹ thuật của các tiêu chuẩn. Bất kỳ 
đối tác thương mại nào trong chuỗi 
cung ứng đều có thể và nên kiểm 
tra chất lượng mã vạch. Điều quan 
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trọng là phải kiểm tra mã vạch để 
đảm bảo bất kỳ đầu đọc nào trong 
chuỗi cung ứng đều có thể diễn 
giải thành công mã vạch với tỷ lệ 
lỗi thấp. Các nhà bán lẻ, tại các 
quốc gia phát triển, áp dụng các 
hình phạt lớn đối với mã vạch 
không đạt chất lượng. 

 
Khi không có hệ thống kiểm tra 

xác nhận chất lượng MSMV đầy 
đủ và đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn 
quốc tế ISO hoặc tiêu chuẩn GS1 
toàn cầu, việc thiết kế, in ấn bao bì 
của các doanh nghiệp không có 
kiểm soát, không đúng chuẩn và 
tràn lan. Việc này ảnh hưởng tới 
một số doanh nghiệp xuất khẩu sản 
phẩm sang thị trường quốc tế có 
yêu cầu bắt buộc kiểm tra chất 
lượng hình ảnh và kiểm tra chất 
lượng mã vạch trên sản phẩm, 
đồng thời cũng ảnh hưởng đến xu 
thế phát triển thương mại điện tử 
hiện nay. 

Theo kết quả khảo sát trên 1000 
sản phẩm đang lưu thông trên thị 
trường do Viện Tiêu chuẩn Chất 

lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng) thực 
hiện, chỉ có 69% sản phẩm đạt yêu 
cầu về chất lượng quét mã theo 
quy định của tiêu chuẩn ISO và 
45% sản phẩm đạt yêu cầu về chất 
lượng quét mã theo quy định của 
GS1. 

Có thể thấy, trên thị trường vẫn 
còn rất nhiều hàng hoá không thể 
quét được ngay lần đầu tiên và mọi 
lần. Điều này đồng nghĩa với việc 
các nhà sản xuất, doanh nghiệp 
phân phối, kinh doanh, doanh 
nghiệp thiết kế, in ấn bao bì ở Việt 
Nam chưa ý thức được lợi ích khi 
có bao bì in mã vạch đạt chất 
lượng tốt và họ cũng chưa lường 
trước các tổn thất, chi phí khi phải 
thiết kế, sản xuất lại bao bì theo 
yêu cầu của khách hàng. 

(quatest3.com.vn) 
 

CẢI THIỆN ‘KẾT NỐI SỐ’ – 
ĐỘNG LỰC NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 
NỀN KINH TẾ 

Thời gian qua, chúng ta nói 
nhiều đến cách mạng số - cuộc 
cách mạng 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, để 
biến cơ hội này thành thành quả 
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lại không phải điều dễ dàng. 
Liên quan đến vấn đề trên, trao 

đổi với phóng viên Chất lượng 
Việt Nam (VietQ.vn), bà Bùi Kim 
Thùy - Đại diện Cấp cao tại Việt 
Nam - Hội đồng Kinh doanh Hoa 
Kỳ - ASEAN (USABC); Thành 
viên Hội đồng Cố vấn Harvard - 
Asia Pacific cho biết, tháng 
6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt “Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”, đây là 
chiến lược hoàn toàn đúng đắn 
trong thời kỳ số hóa, đặc biệt trong 
thời kỳ Covid khi nhiều hoạt động 
thay vì trực tiếp đã được chuyển 
thành “trực tuyến”. 

Ngay sau đó, các Bộ ngành đã 
bám sát nội dung trong Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia để  
xây dựng Chương trình chuyển đổi 
số của ngành mình, lần lượt trong 
các năm 2020 và 2021. Thế nhưng, 
tính thực tiễn của các Đề án trên 
đến đâu thì chúng ta cũng chưa có 
thông tin đầy đủ để đánh giá. 

Cổ nhân có câu “trăm đường 
không tránh khỏi số”. Trong quá 
khứ, chữ “số” được hiểu là số 
phận, còn hiện tại, “số” được hiểu 
là digital. Từ ý nghĩa trên, bà Thùy 
cho rằng: "Chúng ta không thể 
tránh khỏi con đường phải số hóa, 

bởi cuộc chơi này là cuộc chơi toàn 
cầu. Cuộc chơi này được dẫn đầu 
bởi những nước lớn. Số hóa nền 
kinh tế, số hóa doanh nghiệp và số 
hóa mỗi cá nhân là việc tất yếu". 

Nếu làm tốt kết nối số sẽ giảm 
thiểu rất nhiều khâu không cần 
thiết trong một chuỗi cung ứng giá 
trị, chuỗi sản xuất kinh doanh. Hay 
cũng giống như cơ chế Một cửa 
Quốc gia, nếu tính liên thông của 
các bộ ngành tốt thì doanh nghiệp 
sẽ nhàn hơn, chỉ cần nộp giấy tờ tại 
1 nơi. 

Tuy nhiên, theo bà Thùy tính kết 
nối này đâu đó vẫn còn chưa tốt. 
Doanh nghiệp vẫn còn vất vả. Cụ 
thể, doanh nghiệp nộp giấy tờ 1 lần 
tại điểm này, nhưng vẫn có thể 
phải nộp giấy tờ nhiều lần khác 
cho cùng một vấn đề như nhau. 
Nộp càng nhiều giấy tờ thể hiện 
tính kết nối càng kém. Càng nhiều 
giấy tờ bằng giấy thì thể hiện tính 
kết nối số càng kém. Nếu doanh 
nghiệp chỉ cần xuất trình bản in 
một lần, thậm chí không phải in, 
chỉ cần đưa đầy đủ thông tin lên 
một cổng điện tử chung và các cơ 
quan hữu quan vào đó xem rà soát 
và phê duyệt thì kết nối số mới có 
thể hoàn thiện được. Hiện, nhiều 
nơi còn cùng lúc đòi giấy tờ gốc 
trong khi doanh nghiệp chỉ có một 
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bản. 
Cũng liên quan đến vấn đề nâng 

cao năng suất, TS. Hà Minh Hiệp - 
Phó tổng cục trưởng Phụ trách 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cho rằng, việc chuyển 
đổi sang nền kinh tế số trong bối 
cảnh toàn cầu hóa đưa đến cách 
tiếp cận mới dựa trên đổi mới sáng 
tạo và công nghệ. Việc tăng trưởng 
dựa vào vốn, tài nguyên, lao động 
trong bối cảnh tài nguyên thiên 
nhiên ngày càng thu hẹp đã trở nên 
không còn phù hợp. 

Do đó, nhiều nước trên thế giới 
đã lựa chọn chuyển đổi sang mô 
hình tăng trưởng dựa vào phát triển 
năng suất dựa trên đổi mới sáng 
tạo và thực tế cho thấy đây chính là 
yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế một 
cách bền vững. Thực tế, đổi mới 
sáng tạo là động lực quan trọng 
đóng góp lớn vào sự tăng trưởng 
và phát triển kinh tế - xã hội. Đổi 
mới sáng tạo là hiện tượng mang 
tính toàn diện, từ sáng chế về mặt 
khoa học mới nhất và những đổi 
mới sáng tạo mang tính bình dân 
hay hoạt động đổi mới sáng tạo 
dàn trải theo chiều ngang trong 
phát triển của nền kinh tế... 

Đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị 
mới, gia tăng giá trị lao động của 
con người, nhờ đó tăng năng suất 

lao động, thúc đẩy tăng trưởng và 
phát triển kinh tế. Đổi mới chi phối 
tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng 
việc làm, tiền lương thông qua chi 
phối tăng năng suất - trọng tâm của 
mọi vấn đề. 

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực 
tiễn trong nước, những năm qua, 
hoạt động đổi mới sáng tạo nói 
chung, đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp nói riêng đã và đang 
được Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
các bộ, ngành, địa phương rất quan 
tâm và chỉ đạo quyết liệt. Cụ thể, 
đã triển khai các giải pháp cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng 
cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc 
gia, nâng cao năng suất, chất 
lượng, sức cạnh tranh của sản 
phẩm, hàng hóa và dịch vụ doanh 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, theo TS Hà Minh 
Hiệp, nhằm hỗ trợ các tổ chức thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo một cách có 
hệ thống, tiêu chuẩn rõ ràng, từ 
năm 2019, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 
Quốc tế (ISO) đã ban hành một số 
tiêu chuẩn liên quan đến quản lý 
đổi mới sáng tạo, cung cấp cơ sở từ 
vựng, các khái niệm cơ bản, 
nguyên tắc quản lý đổi mới sáng 
tạo và cách tiếp cận để thực hiện 
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quản lý đổi mới sáng tạo có hệ 
thống. 

Bộ tiêu chuẩn có thể áp dụng cho 
tất cả tổ chức, bất kể loại hình, khu 
vực, mức độ trưởng thành hoặc 
quy mô. Bộ tiêu chuẩn đặc biệt 
hữu ích đối với doanh nghiệp vừa 
và nhỏ - doanh nghiệp thường 
thiếu bí quyết công nghệ, phương 
pháp quản trị và nguồn lực để thực 
hiện hoạt động đổi mới. 

(vietq.vn) 
 
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG 
ĐO LƯỜNG 

Tại Việt Nam, Luật Đo lường 
năm 2011 và các Nghị định, Thông 
tư hướng dẫn là cơ sở pháp lý cho 
hoạt động đo lường. Theo đó, hệ 
thống tổ chức đo lường được thiết 
lập từ Trung ương đến địa phương, 
bao gồm: 

Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường 
Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ, cơ quan đầu 
mối giúp Bộ Khoa học và Công 
nghệ quản lý đo lường thống nhất 
trong cả nước, có một hệ thống tổ 
chức đồng bộ, với đội ngũ công 
chức, viên chức, người lao động có 
kinh nghiệm và hệ thống cơ sở vật 
chất kỹ thuật tương đối mạnh. 

Mạng lưới các cơ quan quản lý 

và đơn vị kỹ thuật hoạt động trong 
lĩnh vực đo lường phục vụ cho đối 
tượng chuyên ngành tại các Bộ 
quản lý chuyên ngành như: Bộ Y 
tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ 
Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, 
Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Bộ Thông tin và Truyền thông và 
một số Bộ, ngành khác; Các Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng tại 63 tỉnh, thành phố trên cả 
nước, trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ; Các cơ quan, đơn vị 
chức năng thuộc Sở chuyên ngành 
tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Ngoài ra còn nhiều tổ chức thực 
hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ 
về đo lường; hay doanh nghiệp 
cũng tham gia hoạt động đo lường. 
Các cơ quan, tổ chức trên đã hình 
thành hệ thống ngành dọc về đo 
lường từ Trung ương đến địa 
phương, cơ sở. Đội ngũ những 
người tham gia làm công tác đo 
lường bao gồm hàng vạn người 
chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đã 
đóng góp đáng kể vào thành tích 
trong lĩnh vực đo lường ở nước ta 
thời gian qua. 

Bên cạnh những đóng góp to lớn, 
vẫn tồn tại một số hạn chế trong 
công tác quản lý đo lường. Cụ thể 
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như việc phân công trách nhiệm và 
phối hợp giữa các bộ, ngành, các 
cấp trong nhiều trường hợp còn 
nhiều bất cập; chưa có cơ chế 
khuyến khích các tổ chức, doanh 
nghiệp cá nhân tham gia các hoạt 
động đo lường (xã hội hóa các hoạt 
động khác nhau), cơ sở vật chất, 
năng lực kỹ thuật hoạt động đo 
lường chưa đáp ứng yêu cầu thực 
tế; không đồng bộ, nhiều trang 
thiết bị thử nghiệm lạc hậu, không 
đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh. 

 
Nhận thức về vai trò, tầm quan 

trọng công tác quản lý hoạt động 
đo lường tại nhiều bộ, ngành, địa 
phương, đặc biệt là doanh nghiệp 
chưa đầy đủ, thậm chí bị coi nhẹ; 
năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật 
nghiệp vụ còn yếu, trang thiết bị, 
công nghệ lạc hậu, chậm đổi mới, 
cải tiến. 

Nhận thức, nhu cầu của bộ phận 
lớn người tiêu dùng về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa, vệ sinh, an 

toàn thực phẩm, nguy cơ ô nhiễm 
môi trường chưa cao. 

(vietq.vn) 
 

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ 
THỐNG ĐO LƯỜNG QUỐC 
GIA 

Trải qua thời gian, hệ thống đo 
lường quốc gia của nước ta từng 
bước phát triển và hoàn thiện. Một 
trong những mục tiêu quan trọng 
phát triển hệ thống đo lường quốc 
gia giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng 2030 là phát triển đo lường 
Việt Nam 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 đất nước, 
với quy hoạch phát triển của bộ, 
ngành, địa phương. 

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp 
trong một số ngành, lĩnh vực ưu 
tiên; xây dựng và triển khai hiệu 
quả Chương trình bảo đảm đo 
lường tại doanh nghiệp, tăng 
cường hoạt động đo lường gắn chặt 
với hoạt động doanh nghiệp, đẩy 
mạnh xã hội hóa hoạt động đo 
lường nhằm huy động đa dạng các 
nguồn lực đóng góp phát triển hoạt 
động đo lường… 

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu 
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đề ra, trong thời gian tới ngành đo 
lường cần thực hiện các giải pháp 
như: Sửa đổi chính sách về đo 
lường, tạo thuận lợi cho hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp: cần xây dựng, 
ban hành Danh mục ngành, lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm 
cần tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp 
Việt Nam nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hội nhập quốc tế đến năm 
2025, rà soát, bổ sung danh mục 
đến năm 2030. 

Ban hành chính sách tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho hoạt 
động đo lường, thúc đẩy xã hội hóa 
hoạt động đo lường; nghiên cứu, 
xây dựng cơ chế, chính sách thúc 
đẩy thương mại hóa các sản phẩm 
từ kết quả nghiên cứu, ứng dụng và 
phát triển khoa học công nghệ đo 
lường. Rà soát, bổ sung phương 
tiện đo, chuẩn đo lường, chất 
chuẩn vào danh mục các sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến khích 
phát triển. 

Ban hành bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng 
cường hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về đo lường, thực hiện 
chuẩn hóa năng lực, hoạt động của 
các tổ chức kinh doanh dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường. 

Thời gian tới, một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và 
triển khai kế hoạch phát triển hạ 
tầng kỹ thuật đo lường quốc gia 
theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp 
ứng hội nhập quốc tế. Phát triển 
mạng lưới các tổ chức cung cấp 
dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu 
chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực 
đo lường để phục vụ nhu cầu về đo 
lường của doanh nghiệp. 

Duy trì hệ thống chuẩn đo lường 
quốc gia, đảm bảo độ chính xác và 
tính liên kết chuẩn đo lường quốc 
gia của Việt Nam đến chuẩn đo 
lường quốc gia, chuẩn đo lường 
quốc tế có độ chính xác cao hơn 
của các Viện Đo lường quốc gia 
trong khu vực và trên thế giới. 
Tăng cường công tác nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về 
khoa học công nghệ đo lường. 
Nghiên cứu phát triển, thương mại 
hóa chất chuẩn, chuẩn đo lường, 
phương tiện đo phù hợp tiêu chuẩn 
quốc tế để đáp ứng nhu cầu đảm 
bảo đo lường chính xác trong nước 
và hướng tới xuất khẩu. 

Nâng cao hiệu quả công tác quản 
lý nhà nước về đo lường: nâng cao 
hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa 
các bộ, ngành, địa phương và 
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doanh nghiệp về công tác quản lý 
hoạt động đo lường; tăng cường 
công tác kiểm tra, đánh giá việc áp 
dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá 
các lĩnh vực đo. 

Triển khai công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp đảm bảo chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. Cụ thể: Hỗ trợ 
doanh nghiệp triển khai áp dụng 
chương trình đảm bảo đo lường 
thông qua hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt 
động xây dựng phương pháp đo; 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu 
cầu của Bộ tiêu chí quốc gia đánh 
giá các lĩnh vực đo; tham gia 
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 
đo lường tiên tiến trong quá trình 
sản xuất theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Tăng cường hợp tác quốc tế: 
Viện Đo lường Việt Nam cần tham 
gia tích cực vào hoạt động của các 
tổ chức quốc tế và khu vực về đo 
lường mà hiện Việt Nam là thành 
viên. Đẩy mạnh trao đổi, hợp tác 
nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao 
công nghệ với các cơ quan, tổ chức 
đo lường các quốc gia/nền kinh tế 
trong khu vực và thế giới; mở rộng 
tham gia đàm phán, ký kết thỏa 
thuận song phương và đa phương 

nhằm thừa nhận lẫn nhau kết quả 
đo, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, sản phẩm hàng 
hóa tạo thuận lợi cho hoạt động 
thương mại. Tăng cường công tác 
thông tin tuyên truyền để nâng cao 
nhận thức về vai trò của hoạt động 
đo lường phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội và hội nhập quốc tế. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

 
 
LOẠT TIÊU CHUẨN MỚI 
HƯỚNG ĐẾN XU HƯỚNG DU 
LỊCH TOÀN CẦU  

Du lịch đang bước vào một kỷ 
nguyên mới. Tính bền vững, khả 
năng phục hồi và tính toàn diện 
chính là ba xu hướng của du lịch, 
các tiêu chuẩn mới có thể hỗ trợ 
đắc lực trong các vấn đề này. 

Du lịch cho mọi lứa tuổi 
Một nghiên cứu cho thấy du lịch 

dễ tiếp cận là một thị trường mới 
nổi quan trọng, dự kiến sẽ tạo ra 
doanh thu 88,6 EUR vào năm 
2025. Tiêu chuẩn ISO 21902 - tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc đi du 
lịch của mọi người ở mọi lứa tuổi 
và khả năng, giúp các nhà cung cấp 
dịch vụ du lịch quảng bá các điểm 
đến thân thiện với du khách cho 
người khuyết tật và nhận ra cơ hội 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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mà thị trường này mang lại. 
Cho dù bạn là một bà mẹ trong 

tương lai, một công dân cao tuổi 
hay một người khuyết tật, bạn có 
quyền giống như mọi người để tận 
hưởng cuộc sống thông qua du lịch 
không rào cản. Tác động của tiêu 
chuẩn này thậm chí còn vượt ra 
ngoài đối tượng khách du lịch - nó 
thể hiện khả năng tiếp cận các giá 
trị kinh tế và xã hội của xã hội. 

Tiếp nối truyền thống ẩm thực 
Ẩm thực được xem là một phần 

của bản sắc dân tộc và lịch sử văn 
hóa. Một trong những cách tốt nhất 
để trải nghiệm đầy đủ văn hóa địa 
phương của một quốc gia là 
thưởng thức ẩm thực độc đáo của 
quốc gia đó, đó là lý do tại sao điều 
quan trọng là phải bảo tồn nó đúng 
cách. 

ISO 21621 đưa ra yêu cầu và 
khuyến nghị đối với các nhà hàng 
truyền thống trên toàn thế giới để 
cung cấp cho khách du lịch trải 
nghiệm ẩm thực địa phương, đích 
thực. Trọng tâm của tiêu chuẩn là 
bảo tồn truyền thống, từ việc chỉ 
định nhà hàng trông như thế nào 
cho đến cách phục vụ đồ ăn để 
chứng minh rằng họ luôn trung 
thực với di sản của mình. Điều này 
sẽ giúp khách du lịch có nhiều lựa 
chọn sáng suốt hơn về nơi dùng 

bữa và thưởng thức niềm tự hào 
ẩm thực của người dân địa phương. 

Hướng đến đu lịch xanh 
Tính bền vững sẽ tiếp tục được 

ưu tiên đối với các khách sạn vào 
năm 2022 và hơn thế nữa, với các 
nghiên cứu gần đây cho thấy 76% 
du khách sẽ chọn các cơ sở lưu trú 
có thực hành bền vững. Với sự trợ 
giúp của ISO 21401, các cơ sở lưu 
trú có thể cải thiện tác động môi 
trường, thúc đẩy trao đổi xã hội và 
đóng góp cho cộng đồng địa 
phương. 

Lưu trú đóng vai trò quan trọng 
trong các hoạt động du lịch và có 
tiềm năng to lớn đối với du lịch 
bền vững. Mối quan tâm toàn cầu 
về tính bền vững làm tăng mong 
muốn của mọi người để trải 
nghiệm các dịch vụ và sản phẩm 
bền vững hơn. Khi khách du lịch 
nhận thức rõ hơn về tầm quan 
trọng của tính bền vững, họ có thể 
tận hưởng những kỳ nghỉ mà vẫn 
góp phần bảo vệ hành tinh bằng 
cách chọn chỗ ở bền vững cùng với 
các dịch vụ thân thiện với môi 
trường. 

(vietq.vn) 
 

 
 
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN 
LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI 
NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA 
ĐỔI) 

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng (sửa đổi) là hoạt 
động cần thiết, nhằm kịp thời khắc 
phục những tồn tại, bất cập đặt ra 
trong thực tiễn thực thi Luật Bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng (ban 
hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 
và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 
7 năm 2011), đồng thời, tiếp tục cụ 
thể hóa các chủ trương của Đảng 
và Nhà nước về hoàn thiện thể chế 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
trong thời kỳ phát triển mới. 

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương đã trình bày tóm tắt về quá 
trình xây dựng Dự án Luật, trong 
đó, nhấn mạnh về hoạt động xin ý 
kiến đối với các dự thảo văn bản đã 
được Bộ Công Thương tập trung 
thực hiện xuyên suốt, đa dạng theo 
nhiều hình thức trực tiếp và trực 
tuyến. Nhờ vậy, Bộ Công Thương 
đã có cơ hội được tiếp nhận nhiều 
ý kiến đóng góp của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng 
đồng doanh nghiệp, các Hội Bảo 
vệ người tiêu dùng,… Trên cơ sở 
đó, Bộ Công Thương đã hoàn thiện 
hồ sơ Dự án Luật, trình Chính phủ 

cho ý kiến thống nhất trước khi 
báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội. Nhằm đáp ứng những yêu cầu 
mới phát sinh trong thực tiễn, Dự 
án Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng (sửa đổi) đã rà soát, hoàn 
thiện, bổ sung nhiều nội dung quy 
định mới, trong đó, có một số nội 
dung nổi bật hiện đang thu hút sự 
quan tâm chú ý của nhiều chủ thể, 
bao gồm: mở rộng phạm vi điều 
chỉnh và đối tượng áp dụng; bổ 
sung quy định về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng dễ bị tổn thương; 
hoàn thiện quy định về trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 
bổ sung quy định về một số giao 
dịch đặc thù; hoàn thiện quy định 
về giải quyết tranh chấp của người 
tiêu dùng; nâng cao trách nhiệm 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng và hiệu quả 
hoạt động của tổ chức xã hội tham 
gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

Tại Phiên họp, các ý kiến trao đổi 
đều thống nhất với chủ trương sửa 
đổi Luật và đánh giá cao sự chuẩn 
bị công phu, bài bản của Bộ Công 
Thương trong việc hoàn thiện hồ 
sơ, tài liệu. Để tiếp tục hoàn thiện 
Dự thảo Luật trước khi báo cáo 
Quốc hội, một số vấn đề đã được 
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các đại biểu lưu ý cần tiếp tục 
nghiên cứu, rà soát và củng cố căn 
cứ, lập luận, bao gồm: 

- Xác định vị trí của Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong 
tổng thể hệ thống các văn bản pháp 
luật: các ý kiến đều thống nhất 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng liên quan đến nhiều quy định 
tại nhiều văn bản khác nhau, vì 
vậy, cần xác định nguyên tắc, quan 
điểm xây dựng Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng (sửa đổi) để 
đảm bảo định vị rõ Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong 
mối quan hệ với các văn bản khác. 

- Xem xét sửa đổi tên gọi của 
Luật: có ý kiến đề nghị sửa tên 
Luật thành Luật Bảo vệ người tiêu 
dùng. Để xem xét đề nghị này, cần 
tiếp tục đánh giá rõ nội dung điều 
chỉnh của Luật, đồng thời, tham 
khảo kinh nghiệm, xu hướng quốc 
tế để làm căn cứ đánh giá, xem xét 
vấn đề. 

- Xác định phạm vi, đối tượng 
điều chỉnh: cần nghiên cứu về cơ 
chế hợp tác quốc tế để xem xét 
việc bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng ở nước ngoài khi tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ có liên quan của 
Việt Nam. 

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng dễ bị tổn thương: cần nghiên 

cứu để làm rõ hơn các giải pháp 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
dễ bị tổn thương, đồng thời, xem 
xét bổ sung nhóm người nghèo vào 
nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn 
thương. 

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trong một số giao dịch đặc 
thù: cần tiếp tục làm rõ nội dung và 
giải pháp bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trong một số giao dịch 
đặc thù, trong đó, đặc biệt lưu ý 
đối với các giao dịch trên không 
gian mạng và hoạt động bán hàng 
đa cấp. 

- Nâng cao hiệu quả của các 
phương thức giải quyết tranh chấp 
của người tiêu dùng với các tổ 
chức, cá nhân kinh doanh: một số ý 
kiến đề cập cần rà soát, bổ sung kết 
quả áp dụng các phương thức giải 
quyết trong thực tiễn giai đoạn 
2011-2021 vừa qua, trong đó, đối 
với phương thức nào được sử dụng 
hiệu quả thì cần tạo điều kiện để 
tiếp tục mở rộng; phương thức nào 
có tồn tại, hạn chế thì cần xác định 
giải pháp phù hợp để kịp thời khắc 
phục và nhanh chóng đưa vào thực 
tiễn. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động 
của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng: các tổ 
chức xã hội tham gia bảo vệ quyền 
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lợi người tiêu dùng, cụ thể là các 
Hội Bảo vệ người tiêu dùng hiện 
đã và đang có nhiều hoạt động tích 
cực, đóng góp quan trọng vào 
thành công của công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, tuy 
nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động 
của các Hội hiện còn nhiều khó 
khăn, hạn chế. Do vậy, Dự thảo 
Luật cần tiếp tục nghiên cứu, xây 
dựng các quy định để tạo điều 
kiện, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các Hội này. 

- Nâng cao trách nhiệm quản lý 
nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng: cần xác định rõ 
vai trò của cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, đồng thời, quy định 
trách nhiệm cụ thể của các bộ, 
ngành có liên quan. 

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi của 
các đại biểu, Bộ Công Thương đã 
có báo cáo ngắn gọn về định 
hướng tiếp thu, đồng thời, sẽ tiếp 
tục phối hợp với Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường và các 
Ủy ban có liên quan của Quốc hội 
để hoàn thiện Dự án Luật trước khi 
trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 
tại Kỳ họp tháng 10 năm 2022. 

(moit.gov.vn) 
 
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, 

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT TIẾP CẬN TRÌNH 
ĐỘ QUỐC TẾ 

Bộ Khoa học và Công nghệ đang 
đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
(TC&QCKT) nhằm hoàn thiện cơ 
chế, chính sách, phát triển hệ 
thống TC&QCKT của Việt Nam 
tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực. 

Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
biết, sau 15 năm thi hành Luật 
TC&QCKT, bên cạnh những kết 
quả đạt được, Luật TC&QCKT đã 
phát sinh một số bất cập, hạn chế 
trong thực tiễn cũng như hội nhập 
quốc tế nói chung và triển khai thi 
hành cam kết tại các Hiệp định 
thương mại tự do (FTA), đòi hỏi 
phải sửa đổi để phù hợp với thực 
tiễn và thúc đẩy sự phát triển, hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật. 

Cụ thể, thời gian qua Việt Nam 
đã ký kết các FTA thế hệ mới 
(EVFTA, CPTPP, RCEP...) với các 
quy định, cam kết sâu hơn, mở 
rộng hơn trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật. Trong các 
FTA thế hệ mới đều có điều khoản 
quy định về minh bạch hóa liên 
quan đến xây dựng, áp dụng tiêu 
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chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy 
trình đánh giá sự phù hợp, tuy 
nhiên, Luật TC&QCKT (Điều 6) 
chỉ đưa ra các nguyên tắc chung về 
xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hợp tác quốc tế, mặc dù một 
số điều khoản có quy định về quá 
trình xây dựng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá 
sự phù hợp phải xem xét tính phù 
hợp với cam kết quốc tế có liên 
quan, nhưng các quy định này còn 
ở mức cơ bản, chỉ phù hợp với thời 
điểm năm 2007 khi Việt Nam mới 
gia nhập WTO. 

Hơn nữa, Hiệp định WTO/TBT 
và các Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới quy định trách nhiệm 
của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc 
gia trong thúc đẩy hợp tác quốc tế 
về tiêu chuẩn hóa, ưu tiên hài hòa 
tiêu chuẩn quốc tế, loại bỏ rào cản 
kỹ thuật trong thương mại, tạo 
thuận lợi hóa thương mại, tuy 
nhiên, Luật TC&QCKT quy định 
này chung chung (khoản 2 Điều 
59), chưa xác định rõ vị trí pháp lý 
của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc 
gia về việc thống nhất điều phối, 
phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia theo cam kết hội nhập quốc tế 
nêu trên. 

Các FTA thế hệ mới với các cam 
kết mở hơn, cho phép các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài tham gia sâu 
vào hoạt động xây dựng, áp dụng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 
đồng thời, phải tuân thủ các yêu 
cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về 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 quá trình thúc đẩy 
thuận lợi hóa thương mại quốc tế, 
khu vực. Tuy nhiên, Luật 
TC&QCKT hiện nay chưa đáp ứng 
hoàn toàn với yêu cầu FTA thế hệ 
mới. 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là 
văn bản nền tảng cho hoạt động 
đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, 
chứng nhận, giám định). Tuy 
nhiên, hiện nay, quy định về khái 
niệm, nguyên tắc chung, quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự 
phù hợp giữa Luật TC&QCKT và 
Luật Chất lượng sản phẩm hàng 
hóa chưa thống nhất, gây bất cập, 
khó khăn cho hoạt động quản lý 
nhà nước, hoạt động của các tổ 
chức đánh giá sự phù hợp và doanh 
nghiệp. Ngoài ra, theo cam kết tại 
các FTA thế hệ mới, hiện nay một 
số quy định trong Luật TC&QCKT 
đã không còn phù hợp với thông lệ 
quốc tế về quy định hoạt động 
cung cấp dịch vụ xuyên biên 
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giới… 
Để thực hiện chủ trương của 

Đảng và Nhà nước về hoàn thiện 
thể chế lĩnh vực tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, trước yêu cầu mới 
của thực tiễn, hội nhập quốc tế và 
nhằm khắc phục những tồn tại, bất 
cập đặt ra trong quá trình thi hành 
Luật TC&QCKT, cần thiết phải 
xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở 
phát huy ưu điểm và khắc phục các 
hạn chế của Luật TC&QCKT. 

(chinhphu.vn) 
 

 
 
 

CẢNH BÁO TỪ CHUYÊN GIA 
VỀ BÁNH TRUNG THU 
KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC 

Tết Trung thu đang tới gần cũng 
là lúc thị trường bán bánh Trung 
thu nở rộ ở khắp nơi. Bên cạnh 
những loại bánh Trung thu đạt tiêu 
chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn 
thực phẩm thì cũng có nhiều loại 
bánh không rõ nguồn gốc được lực 
lượng quản lý thị trường nhiều tỉnh 
thành phát hiện và thu giữ. 

Theo các chuyên gia về thực 
phẩm, bánh Trung thu không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi 

trên thị trường tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ cho sức khỏe người tiêu dùng. 
Ngoài các nguy cơ nấm mốc, các 
vấn đề khác về chất bảo quản, hóa 
chất, phẩm màu còn gây nguy hại 
nghiêm trọng hơn cho sức khỏe 
người dùng. 

Cụ thể, theo chia sẻ của PGS.TS 
Nguyễn Duy Thịnh (Chuyên gia về 
Công nghệ Thực phẩm), người tiêu 
dùng phải rất thận trọng khi trên 
thị trường có quá nhiều sản phẩm 
bánh Trung thu trôi nổi không rõ 
nguồn gốc xuất xứ.  

Do đó, khi mua bất kể loại hàng 
hóa nào, đặc biệt là thực phẩm ăn 
trực tiếp như bánh Trung Thu thì 
quan trọng nhất là nhãn mác và 
thành phần sản phẩm. Nếu nhà sản 
xuất không đưa các thông tin đó 
lên bao bì sản phẩm thì tuyệt đối 
không mua, bởi ăn những sản 
phẩm như vậy có nguy cơ gây hại 
cho sức khỏe. Chúng ta không biết 
trong chiếc bánh đó có những gì, 
được làm như thế nào, có an toàn 
hay không. 

Đối với các loại bánh sử dụng 
phẩm màu, PGS Thịnh cho rằng, 
nếu nhà sản xuất sử dụng màu thực 
phẩm được Bộ Y tế cấp phép thì sẽ 
không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, sẽ 
là rủi do rất lớn nếu ăn phải bánh 
sử dụng màu công nghiệp, không 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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có trong danh mục Bộ Y tế cấp 
phép. 

Ngoài ra, việc ăn bánh mà sử 
dụng màu công nghiệp, phẩm màu 
không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm 
cho sức khỏe, vì thế tôi nghĩ rằng 
không nên mua và ăn những loại 
bánh Trung thu không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ, không được công 
khai bảng nguyên liệu thành 
phần. Chưa kể, chất bảo quản là 
điều đáng lo ngại khi sử dụng bánh 
trung thu. Với đặc thù bánh Trung 
thu rất dễ bị ẩm, nấm mốc nên rất 
dễ bị sử dụng chất bảo quản. 

Về vấn đề này, Phó Giáo sư- 
Tiến sĩ Trần Đình Toán (Viện 
Trưởng Viện Dinh dưỡng lâm 
sàng) cho biết, vấn đề bánh Trung 
thu dùng hóa chất, chất tạo mùi 
công nghiệp gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe là không phải bàn 
cãi. Bởi nếu người sản xuất thủ 
công, nhỏ lẻ không tuân thủ các 
quy chuẩn an toàn của Bộ Y tế, sử 
dụng hóa chất, phẩm màu, chất bảo 
quản ngoài danh mục, trong danh 
mục nhưng sử dụng quá ngưỡng... 
đều có nguy cơ gây hại cho sức 
khỏe. 

Mức độ độc hại của hóa chất tạo 
màu, tạo mùi công nghiệp là rất 
lớn. Khi bị nhiễm vào cơ thể nó có 
thể gây tổn hại đến tất cả các cơ 

quan thần kinh, nội tạng và bề mặt 
da khi tiếp xúc trực tiếp… Không 
chỉ có vậy, việc ăn bánh Trung thu 
có tồn dư hóa chất công nghiệp, 
nhân bánh không đảm bảo còn có 
thể gây ngộ độc cấp tính như đau 
bụng, buồn nôn. Nguy hiểm hơn, 
nó còn tích tụ dần vào cơ thể gây 
nên những ảnh hưởng cho sức 
khỏe sau này, làm gia tăng nguy cơ 
mắc bệnh ung thư. 

Cũng theo các chuyên gia, trong 
hai loại bánh dẻo và bánh nướng 
thì nguy cơ bánh dẻo bị lên men, 
nấm mốc cao hơn hẳn so với bánh 
nướng. Vì bánh dẻo thì được làm 
theo kiểu nhồi ruột vào vỏ chín 
(đậu xanh tạo men nhanh nên dễ bị 
lên men, nấm mốc hơn) và đóng 
khuôn thành phẩm. Còn bánh 
nướng thì đảm bảo hơn do được 
qua quá trình xử lý nhiệt. 

Vì thế, khi chọn bánh, người dân 
cần phải để ý xem hạn sử dụng của 
bánh, ngoài ra phải quan sát kỹ 
trên vỏ bánh có xuất hiện những 
vết lấm tấm bất thường hay không. 
Để tránh bị ngộ độc thực phẩm ảnh 
hưởng tới sức khỏe, người dân cần 
tuyệt đối không mua những bánh 
có dấu hiệu bị mốc, không sử dụng 
bánh đã hết hạn hoặc không ghi 
hạn sử dụng; mua các sản phẩm có 
nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng và có 
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đăng ký chất lượng. 
Không chỉ phía người tiêu dùng 

mà Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở 
sản xuất cần thực hiện nghiêm túc 
trong công tác vệ sinh thực phẩm 
để đảm bảo sản phẩm an toàn. Đó 
là sử dụng các nguyên liệu có 
nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phải có 
công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại 
các cơ quan có thẩm quyền. Sản 
xuất đúng quy trình để giảm nguy 
cơ ô nhiễm hóa học cũng như vi 
sinh trong thực phẩm. Sử dụng các 
chất phụ gia trong danh mục cho 
phép của Bộ Y tế… 

Muốn mua được bánh Trung thu 
an toàn thứ nhất bánh phải có 
nguồn gốc xuất xứ, thứ hai là phải 
đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn 
thực phẩm( ATVSTP). 

Không chỉ có vậy, các sản phẩm 
bánh Trung thu cũng phải được sản 
xuất trên dây chuyền đảm bảo 
ATVSTP, sau đó được đóng bao bì 
khép kín và nếu có sử dụng chất 
tạo mùi tạo màu hay chất bảo quản 
thì phải theo đúng liều lượng cho 
phép, được phép của bộ Y tế chứng 
nhận là nó an toàn đối với người 
tiêu dùng. 

Tại nhiều công ty lớn sản xuất 
bánh Trung thu, vấn đề an toàn 
thực phẩm đều được đặt lên hàng 
đầu. Theo lãnh đạo một công ty 

lớn tại Hà Nội, toàn bộ nguyên liệu 
đầu vào đều được kiểm duyệt một 
cách nghiêm ngặt, với nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, các thông tin về 
nguyên liệu, bán thành phẩm đều 
được cập nhật trong suốt quá trình 
chế biến. 

Sản phẩm làm ra được bảo quản 
trong bao gói nilon với công nghệ 
khí sạch và gói chống ẩm, ngăn 
ngừa sự phát triển của vi sinh vật 
và oxy hóa chất béo, giúp giữ cho 
sản phẩm luôn có chất lượng tốt 
nhất trong suốt hạn sử dụng. 

Chuyên gia khuyến cáo, khi chọn 
bánh Trung thu, kể cả bánh của 
công ty hay bánh được sản xuất thủ 
công (nhưng vẫn có đăng ký kinh 
doanh, công bố chất lượng, bánh 
cổ truyền của làng nghề), người 
dân cần xem kỹ hạn sử dụng, quan 
sát kỹ vỏ bánh để phát hiện nấm 
mốc. 

(vietq.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 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 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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(Commission Implementing 
Regulation (EU) 2022/1219) về 
việc sửa đổi mẫu giấy Chứng nhận 
an toàn thực phẩm đối với các Lô 
hàng sản phẩm hỗn hợp có chứa 
thành phần nguyên liệu có nguồn 
gốc từ động vật được nhập khẩu và 
quá cảnh vào EU (chủ yếu liên 
quan đến sản phẩm hỗn hợp có 
chứa sữa). 

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 
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. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 
 Ấn Độ thông báo dự thảo quy 
định về An toàn và Tiêu chuẩn 
thực phẩm 

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/IND/232, Ấn Độ thông 

báo Dự thảo Quy định về An toàn 
và Tiêu chuẩn thực phẩm (Thực 
phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực 
phẩm chứa các chất phụ gia có lợi 
cho sức khỏe và có tác dụng chữa 
bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn 
uống đặc biệt, thực phẩm cho mục 
đích y tế đặc biệt, thực phẩm lợi 
khuẩn và tiền sinh học) năm 2022. 

Dự thảo quy định về Tiêu chuẩn 
và An toàn thực phẩm năm 2022 
nêu rõ các tiêu chuẩn của thực 
phẩm bổ sung cho sức khỏe, thực 
phẩm có chứa chất phụ gia có lợi 
cho sức khỏe và có tác dụng chữa 
bệnh, thực phẩm cho chế độ ăn 
uống đặc biệt, thực phẩm cho mục 
đích y tế đặc biệt, thực phẩm lợi 
khuẩn và tiền sinh học. 

Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn 
thực phẩm của Ấn Độ đề xuất dự 
thảo quy định về Tiêu chuẩn và An 
toàn thực phẩm năm 2022 để thay 
thế quy định về An toàn và Tiêu 
chuẩn thực phẩm (Thực phẩm bổ 
sung cho sức khỏe, Thực phẩm 
dinh dưỡng, Thực phẩm cho chế 
độ ăn uống đặc biệt, Thực phẩm 
cho mục đích y tế đặc biệt, Thực 
phẩm chức năng và Thực phẩm 
mới) năm 2016; Bảo vệ sức khỏe, 
sự an toàn của con người.  

Đồng thời, theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/ISR/1255, I-xra-en 
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thông báo ban hành Tiêu chuẩn 
quốc gia SI 411 – Muối thực phẩm 
(natri clorua). Dự thảo sửa đổi này 
thông qua Tiêu chuẩn Codex 
Alimentarius Codex Stan 150-1985 
(Được thông qua vào năm 1985; 
Sửa đổi vào năm 1997; 2012 và 
năm 1999; 2001; 2006). 

Tiêu chuẩn được đề xuất bao 
gồm một số sai lệch quốc gia xuất 
hiện trong phần tiếng Do Thái của 
tiêu chuẩn, như sau: Thêm phần 
mới 1a. Xử lý các tài liệu tham 
khảo quy chuẩn; Thay thế phần 2 
liên quan đến mô tả; Thêm một 
yêu cầu mới đối với hàm lượng 
NaCl tối thiểu xuất hiện trong phần 
3.1; 

Những thay đổi trong phần 3.4 về 
vấn đề i-ốt hóa muối cấp thực 
phẩm; Bổ sung phần 3.5 mới liên 
quan đến việc làm giàu muối bằng 
các chất dinh dưỡng thực phẩm 
khác ngoài i-ốt; Thay đổi phần 4, 
phụ gia thực phẩm và yêu cầu tuân 
thủ các quy định quốc gia; Thay 
đổi phần 5, chất gây ô nhiễm và 
yêu cầu tuân thủ tài liệu chính thức 
do Bộ Y tế Israel ban hành; 

Thay đổi phần 6, vệ sinh thực 
phẩm và yêu cầu tuân thủ luật pháp 
quốc gia; Thay đổi các yêu cầu ghi 
nhãn được nêu chi tiết trong phần 7 
và trong các tiểu mục của nó; 

Thêm yêu cầu đóng gói mới vào 
tiểu mục 8.1; Xóa tiểu mục 8.2; 
Thêm giải thích rõ về phương pháp 
thử nghiệm được phép vào phần 9. 

Sự khác biệt chính giữa phiên 
bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa 
đổi mới như sau: Cũng áp dụng 
cho muối làm giàu i-ốt; Thay đổi 
hàm lượng NaCl tối thiểu; Cập 
nhật các phương pháp kiểm tra. Tất 
cả phần của tiêu chuẩn đề xuất sẽ 
được tuyên bố là bắt buộc khi bản 
sửa đổi này có hiệu lực. 

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn 
mới sẽ được áp dụng kể từ khi bản 
sửa đổi này có hiệu lực trong ít 
nhất hai năm. Trong thời gian này, 
các sản phẩm có thể được kiểm tra 
theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn 
sửa đổi mới. Mục đích của thông 
báo: Thông tin cho người tiêu 
dùng, đảm bảo yêu cầu nhãn mác; 
Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của 
con người; Giảm các rào cản 
thương mại và tạo thuận lợi cho 
thương mại. 

(vietq.vn) 
 

 Liên minh châu Âu tăng 
cường kiểm tra mức giới hạn dư 
lượng tối đa cho phép trong thực 
phẩm 

Mới đây, Liên minh châu Âu 
(EU) đã ban hành Quy định (EU) 
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2022/741 liên quan đến chương 
trình phối hợp kiểm soát nhiều 
năm của Liên minh trong năm 
2023, 2024 và 2025 để đảm bảo 
các sản phẩm nhập khẩu vào EU 
tuân thủ mức dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật tối đa và để đánh giá 
mức độ phơi nhiễm của người tiêu 
dùng đối với dư lượng thuốc trừ 
sâu trên và trong thực phẩm có 
nguồn gốc động vật, đồng thời bãi 
bỏ Quy định (EU) 2021/601. 

Theo đó, các quốc gia thành viên 
sẽ lấy mẫu và phân tích đối với các 
tổ hợp thuốc trừ sâu được nêu 
trong Phụ lục I của Quy định (EU) 
2022/741. Các sản phẩm có nguồn 
gốc từ thực vật và động vật sẽ 
được lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm 
tra gồm: cam, táo, chuối, kiwi, 
bưởi, hành tây, cà rốt, bông cải 
xanh, cải bắp, đậu, ớt, gạo xát vỏ, 
mỡ gia cầm, sữa bò, trứng gà… 

Hiện nay, không chỉ EU mà các 
nước Bắc Âu không thuộc EU (như 
Na Uy, Iceland) đang tăng cường 
chương trình kiểm tra theo quy 
định này. Gạo là mặt hàng xuất 
khẩu của Việt Nam vào thị trường 
Bắc Âu bị kiểm tra nhiều nhất theo 
chương trình này. Hexaconazole và 
Tricyclazole thường vượt ngưỡng 
trong các sản phẩm vi phạm. 

(vietq.vn) 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Xử lý nghiêm hành vi găm 
hàng nhằm trục lợi trong hoạt 
động kinh doanh xăng dầu  

Văn phòng Chính phủ vừa ban 
hành Thông báo số 36/TB-VPCP 
ngày 10/2/2022 kết luận của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành tại cuộc họp về đảm bảo 
cung ứng xăng dầu cho thị trường 
trong nước. 

Thông báo nêu rõ, xăng dầu là 
mặt hàng chiến lược, đặc biệt quan 
trọng, nhạy cảm dễ ảnh hưởng đến 
tâm lý người dân, tác động trực 
tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô. Do 
đó, phải được quản lý, điều tiết 
một cách khoa học, chặt chẽ. 
Chính phủ đã ban hành nhiều công 
cụ quản lý, các cơ chế chính sách 
pháp luật và giao Bộ Công Thương 
đủ thẩm quyền để chủ động điều 
hành thị trường xăng dầu bảo đảm 
đáp ứng đủ nhu cầu xăng dầu cho 
sản xuất và tiêu dùng. Việc để một 
số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng 
cửa, không bán hàng, ảnh hưởng 
đến sản xuất, sinh hoạt của nhân 
dân tại một số địa phương như 
phản ánh của dư luận trong thời 
gian qua thuộc trách nhiệm chỉ 
đạo, điều hành của Bộ Công 
Thương. 

Với vai trò là cơ quan được 
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Chính phủ giao thẩm quyền quản 
lý nhà nước đối với mặt hàng xăng 
dầu, Bộ Công Thương cần chủ 
động bám sát tình hình thực tiễn, 
sát sao hơn trong chỉ đạo điều hành 
để xử lý kịp thời các tình huống 
phát sinh, bảo đảm không để thiếu 
hụt xăng dầu phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân dân. Trong đó tập 
trung vào các nhiệm vụ sau: 

- Bộ Công Thương, các Bộ, cơ 
quan theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao bảo đảm cung ứng đủ 
xăng dầu phục vụ sản xuất kinh 
doanh và tiêu dùng của người dân, 
doanh nghiệp. 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra 
ngay đối với các đơn vị liên quan 
đến cung ứng, phân phối xăng dầu, 
các cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
đóng cửa, tạm ngưng hoạt động 
trong thời gian qua để phát hiện, 
xử lý nghiêm hành vi găm hàng 
nhằm trục lợi và các vi phạm khác 
(nếu có) trong hoạt động kinh 
doanh xăng dầu. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan 
xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh xăng dầu chi tiết, sát với 
thực tiễn; cân đối nguồn xăng dầu 
nhập khẩu và sản xuất trong nước 
để đảm bảo chủ động, kiểm soát 
chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp 

với Bộ Công Thương và các cơ 
quan liên quan rà soát các quy định 
về thuế, phí, tính toán lại mức chi 
phí kinh doanh định mức, lợi 
nhuận định mức trong công thức 
tính giá cơ sở xăng dầu cho phù 
hợp với tình hình thực tế nhằm bảo 
đảm tính đúng, tính đủ, hài hòa lợi 
ích giữa doanh nghiệp kinh doanh 
xăng dầu và người tiêu dùng, 
doanh nghiệp sử dụng xăng dầu. 

(chinhphu.vn) 
 
 Công bố thêm 107 tiêu chuẩn 
quốc gia  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với 
nhiệm vụ là cơ quan đầu mối 
hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình 
phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia (gọi tắt là TCVN), 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đã tham mưu, góp ý, 
thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia của các bộ quản lý chuyên 
ngành. Đến nay, Tổng cục đã trình 
Bộ Khoa học và Công nghệ công 
bố thêm 107 tiêu chuẩn quốc gia. 

Việc công bố và ban hành các 
tiêu chuẩn quốc gia giúp việc kiểm 
tra chất lượng hàng hóa trong nước 
minh bạch, cũng như đảm bảo chất 
lượng hàng hóa khi đến tay người 
tiêu dùng, đồng thời góp phần hỗ 
trợ doanh nghiệp trong việc khẳng 
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định chất lượng sản phẩm xuất 
khẩu, đáp ứng yêu cầu quốc tế đặt 
ra khi hội nhập. 

Một số tiêu chuẩn được công bố 
trong năm 2022 như tiêu chuẩn 
quốc gia về lập bản đồ địa chất 
khoáng sản; tiêu chuẩn quốc gia về 
phòng cháy chữa cháy; tiêu chuẩn 
quốc gia về bộ phận, thiết bị và hệ 
thống khai thác dầu khí dưới biển; 
tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ 
thông tin-các kỹ thuật an toàn; tiêu 
chuẩn quốc gia về tinh quặng 
diatomit-xác định hàm lượng các 
loại chất... 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) cho biết 
trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục 
đã chủ động nghiên cứu và triển 
khai các biện pháp quản lý thông 
qua việc xây dựng các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
động tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa bảo đảm 
đồng bộ đáp ứng các yêu cầu của 
xã hội. 

Tổng cục cũng hướng dẫn các Bộ 
quản lý chuyên ngành triển khai 
các vấn đề liên quan đến lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội 
nhập quốc tế. 

Đầu năm 2022, trong điều kiện 
diễn biến dịch COVID-19 vẫn 
phức tạp, khó lường, Tổng cục tiếp 
tục thực hiện các nhiệm vụ phục vụ 
hiệu quả công tác phòng, chống 
dịch COVID-19, duy trì việc cung 
cấp miễn phí 18 tiêu chuẩn quốc 
gia liên quan đến lĩnh vực trang 
thiết bị y tế (máy thở, máy hô hấp, 
khẩu trang y tế, khẩu trang kháng 
khuẩn…) để phục vụ doanh nghiệp 
và cộng đồng trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19. 

(most.gov.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Phát động Cuộc thi "Đổi mới 
sáng tạo ngành thuỷ sản tỉnh 
BR-VT năm 2022" 

Ngày 16/8, Sở KH&CN phát 
động Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo 
ngành thuỷ sản tỉnh BR-VT năm 
2022”. 

Cuộc thi  này được tổ chức nhằm 
tìm kiếm, phát triển các giải pháp 
công nghệ, đổi mới sáng tạo để 
giải quyết các vấn đề trong khai 
thác, nuôi trồng, chế biến và 
thương mại hóa nhằm nâng cao 
chuỗi giá trị và phát triển bền vững 
ngành thủy sản. Cuộc thi cũng 
nhằm tìm ra các giải pháp có khả 
năng phát triển thành các sản 
phẩm, dự án khởi nghiệp, DN công 
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nghệ tốt như: phương pháp đánh 
bắt thông minh, bảo quản, vận 
chuyển, tiết kiệm nhiên liệu, giải 
pháp bảo vệ môi trường trong khai 
thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, 
giải pháp truy xuất nguồn gốc, 
chuyển đổi số… 

Theo đó, đối tượng tham gia cuộc 
thi là các cá nhân, tổ chức, DN có 
giải pháp về công nghệ và đổi mới 
sáng tạo phù hợp với lĩnh vực dự 
thi trên phạm vi toàn quốc. Cuộc 
thi sẽ được tổng kết và trao giải 
vào tháng 11 với cơ cấu 1 giải nhất 
trị giá 30 triệu đồng; 2 giải nhì, 
mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 3 
giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu 
đồng. Ngoài ra còn có các giải 
thưởng khác, gồm gói hỗ trợ cố 
vấn trong vòng 3 tháng và Gói hỗ 
trợ kết nối đầu tư, kết nối thị 
trường và thương mại hóa sản 
phẩm… 

(Sở KH&CN) 
 

 Hội đồng Sơ tuyển Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2022 

Ngày 28/7, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Sở Khoa 
học và công nghệ tỉnh BR-VT) đã 
tổ chức Hội đồng Sơ tuyển Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia năm 
2022 để xem xét, đánh giá và lựa 

chọn các doanh nghiệp của tỉnh 
tham gia Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia năm 2022. Ông Trần 
Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc 
Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng xét 
duyệt, chủ trì cuộc họp. 

Thực hiện Công văn số 
430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng về Kế hoạch hoạt động 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2021-2022, Sở KH&CN đã 
triển khai phát động giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia đến các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, có 02 doanh nghiệp nộp 
đơn đăng ký tham dự: Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Công ty TNHH XNK Nông 
nghiệp & Dược liệu Phong Thảo 
(KJS). Tuy nhiên, chỉ có 01 doanh 
nghiệp nộp báo cáo tham dự là 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Do vậy, Hội đồng đánh 
giá trên hồ sơ đối với 01 doanh 
nghiệp là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tại cuộc họp, sau khi xem xét, 
đánh giá trên hồ sơ của các đơn vị, 
doanh nghiệp đăng kí tham gia đối 
với các tiêu chí Giải thưởng Chất 
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lượng quốc gia. Trong đó, trọng 
tâm là vai trò của lãnh đạo; chiến 
lược hoạt động; chính sách định 
hướng vào khách hàng và thị 
trường; đo lường, phân tích và 
quản lý tri thức; quản lý phát triển 
nguồn nhân lực; quản lý quá trình; 
kết quả hoạt động;... Dựa vào các 
tiêu chí đánh giá, các thành viên 
trong Hội đồng sơ tuyển đã thống 
nhất đề cử trao tặng Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2022 đối 
với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
là giải thưởng do Thủ tướng Chính 
phủ trao tặng nhằm tôn vinh, khen 
thưởng các doanh nghiệp đạt thành 
tích xuất sắc trong việc nâng cao 
chất lượng sản xuất, kinh doanh, 
cũng như tăng cường năng lực, khả 
năng cạnh tranh và hội nhập của 
doanh nghiệp trên thị trường. Việc 
tham dự Giải thưởng là cơ hội giúp 
cho doanh nghiệp trong tỉnh học 
hỏi, đánh giá và cải tiến hoạt động 
của đơn vị một cách toàn diện, từ 
đó đưa ra các giải pháp khắc phục 
những thiếu sót trong quá trình 
quản lý và điều hành sản xuất, kinh 
doanh. 

(Sở KH&CN) 
 

 Đổi mới mô hình kinh doanh 

phù hợp sàn thương mại điện tử 
Sáng 19/8, Sở KH&CN đã khai 

mạc khóa tập huấn “Đổi mới mô 
hình kinh doanh phù hợp sàn 
thương mại điện tử” cho các đại 
diện DN, HTX, các dự án khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Khóa tập huấn diễn ra trong 03 
ngày (từ 19 đến 21/8/2022). 

Học viên sẽ được phổ biến các 
nội dung: Thiết kế mô hình kinh 
doanh tinh gọn dựa vào nền tảng 
thương mại điện tử; xây dựng hạ 
tầng cho kinh doanh trên nền tảng 
TMĐT; phân tích cấu trúc sản 
phẩm như giá thành, lượng truy 
cập, tỷ lệ chuyển đổi... để có chiến 
lược kinh doanh hiệu quả trên các 
sàn TMĐT. 

Khóa tập huấn nằm trong chuỗi 
hoạt động của cuộc thi Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT. Qua đó, nhằm giúp các chủ 
DN, HTX tại tỉnh xây dựng, 
chuyển đổi mô hình kinh doanh để 
đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT 
thành công, phát triển kênh phân 
phối trên sàn, hiểu về các điều kiện 
để xây dựng hệ thống vận hành cho 
DN, cách quảng bá sản phàm, kinh 
doanh trên các sàn TMĐT cũng 
như hỗ trợ quảng bá cho các sản 
phẩm tiêu biểu của tỉnh. 

(baobariavungtau.com.vn) 


