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RCEP – NHẬN DIỆN CƠ HỘI 
VÀ THÁCH THỨC 

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề 
“RCEP - Nhận diện cơ hội và 
thách thức” nhằm giúp doanh 
nghiệp và người dân hiểu rõ về 
những cơ hội và thách thức, từ đó 
nắm bắt và tận dụng hiệu quả 
Hiệp định RCEP. 

 
Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ 

Chính sách đa biên, Bộ Công Thương tại 
Tọa đàm 

RCEP đánh dấu bước tiến hội 
nhập sâu hơn với kinh tế thế 
giới 

Hiệp định RCEP vừa được ký 
bao gồm 10 nước thành viên 
ASEAN và năm quốc gia mà 
ASEAN đã ký Hiệp định Thương 
mại tự do là: Australia, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 
New Zealand. Hiệp định có hiệu 
lực sẽ tạo ra thị trường quy mô 2,2 
tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 
30% GDP toàn cầu và trở thành 

khu vực thương m
thế giới. 

Với RCEP, doanh nghiệp Việt 
Nam sẽ tham gia v
và sản xuất khu vực, đồng thời 
được hưởng lợi từ việc cắt giảm 
chi phí giao dịch v
kinh doanh thân thi
hòa hóa các quy 
áp dụng chung trong các FTA 
khác nhau của ASEAN.

Tuy nhiên, RCEP c
những thách thức cho ng
nghiệp nếu muốn tận dụng hiệu 
quả lợi thế từ hiệp định. 
các mặt hàng tương đ
sức ép cạnh tranh lớn h
quốc gia tham gia RCEP, trong đó 
một số quốc gia có cùng ch
loại hàng nông s
Mặt khác, khi hiệp định có hiệu 
lực, Việt Nam cũng trở th
trường nhập khẩu nông sản lớn từ 
các nước trong RCEP, n
doanh nghiệp nư
sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt 
ngay chính trên
cuộc chiến chiếm lĩnh thị tr
trong nước. 

Thời gian để RCEP chính thức 
có hiệu lực không c
ta cần hết sức khẩn tr
động để nắm bắt những thuận lợi 
mà hiệp định mang lại, đồng thời 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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ương mại tự do lớn nhất 

ới RCEP, doanh nghiệp Việt 
ẽ tham gia vào chuỗi giá trị 

ản xuất khu vực, đồng thời 
ởng lợi từ việc cắt giảm 

ịch và môi trường 
kinh doanh thân thiện hơn nhờ hài 
hòa hóa các quy định hiện hành và 

ụng chung trong các FTA 
ủa ASEAN. 

Tuy nhiên, RCEP cũng đặt ra 
ững thách thức cho ngành nông 

ệp nếu muốn tận dụng hiệu 
ả lợi thế từ hiệp định. Ðó là việc 

àng tương đồng sẽ chịu 
ức ép cạnh tranh lớn hơn giữa các 

ốc gia tham gia RCEP, trong đó 
gia có cùng chủng 

àng nông sản với nước ta. 
ặt khác, khi hiệp định có hiệu 

ực, Việt Nam cũng trở thành thị 
ờng nhập khẩu nông sản lớn từ 

ớc trong RCEP, nên các 
ước ta chắc chắn 

ẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt 
ngay chính trên "sân nhà" trong 

ộc chiến chiếm lĩnh thị trường 

ời gian để RCEP chính thức 
ệu lực không còn dài, chúng 

ần hết sức khẩn trương, chủ 
ộng để nắm bắt những thuận lợi 

ệp định mang lại, đồng thời 
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khắc phục những "lỗ hổng", yếu 
kém của mình. 

RCEP sẽ tạo ra một thị trường 
xuất khẩu ổn định dài hạn cho 
Việt Nam 

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ 
trưởng Vụ Chính sách đa biên, Bộ 
Công Thương cho biết, RCEP là 
hiệp định thương mại tự do truyền 
thống với các tiêu chuẩn cao hơn 
cam kết của WTO. 

Thứ nhất, Hiệp định RCEP, khi 
được 15 thành viên thực thi sẽ tạo 
nên một thị trường lớn với quy mô 
2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm 
khoảng 30% dân số thế giới, với 
GDP 26,2 nghìn tỷ USD, chiếm 
khoảng 30% GDP toàn cầu và sẽ 
trở thành khu vực thương mại tự 
do lớn nhất trên thế giới.  

Thứ hai, ASEAN đã đa phương 
hoá quan hệ song phương với các 
đối tác trước đây, qua đó khẳng 
định vai trò trung tâm của ASEAN 
trong việc đặt ra các điều kiện về 
thương mại với các đối tác. 

Thứ ba, việc thực hiện Hiệp định 
RCEP sẽ tạo nên một khuôn khổ 
ràng buộc pháp lý trong khu vực 
về chính sách thương mại, đầu tư, 
sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, 
giải quyết tranh chấp... góp phần 
tạo nên môi trường thương mại 
công bằng trong khu vực. RCEP 

một lần nữa khẳng định được vai 
trò trung tâm của ASEAN trong 
việc xây dựng điều kiện về thương 
mại đối với các đối tác của khối. 

Doanh nghiệp cần nghiên cứu 
kỹ cam kết của Hiệp định 

Theo ông Trịnh Minh Anh, 
Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 
liên ngành hội nhập quốc tế về 
kinh tế, có hai mảng chính chúng 
ta cần quan tâm: Một là, về mặt 
xuất khẩu hàng hóa đi, chúng ta 
cần quan tâm đến lộ trình cắt giảm 
và xóa bỏ thuế quan đối với hàng 
hóa của Việt Nam và của các nước 
tham gia Hiệp định, quy tắc xuất 
xứ của Hiệp định, các quy định về 
vệ sinh kiểm dịch, rào cản kỹ 
thuật. Hai là, chúng ta cần xem 
việc cam kết mở cửa thị trường 
trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, 
các quy định về thủ tục hải quan 
và thuận lợi hóa thương mại. 

Để khai thác hiệu quả Hiệp định 
này, chúng ta không chỉ quan tâm 
riêng cam kết của Việt Nam mà 
còn phải xem chúng ta cam kết gì 
với 14 đối tác còn lại. 

Việc ký kết hiệp định lớn có hai 
mặt. Một mặt là hàng hóa của 
chúng ta có khả năng xuất khẩu 
sang nước khác, dịch vụ vươn ra 
được thị trường thế giới, nhưng thị 
trường Việt Nam cũng sẽ phải đón 
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nhận hàng hóa từ nước ngoài, nên 
chúng ta phải có mức độ mở cửa 
thị trường tương đối.  

Do đó, doanh nghiệp phải có hai 
chiến lược. Về ngắn hạn, các 
doanh nghiệp phải chuẩn bị cho 
mình chiến lược phòng thủ. Theo 
đó, doanh nghiệp cần củng cố thị 
trường trong nước, nâng cao chất 
lượng mặt hàng, nhận diện thương 
hiệu của mình chuẩn xác. Với 
chiến lược tấn công, doanh nghiệp 
phải xây dựng kế hoạch mở cửa 
thị trường, thậm chí thị trường 
quen với mặt hàng có lợi thế.  

Ngoài các lợi ích, doanh nghiệp 
trong nước cũng cần chủ động 
nắm bắt và chuẩn bị trước về các 
tác động bất lợi mà Hiệp định 
RCEP gây ra, nhất là việc gia tăng 
cạnh tranh ngay tại thị trường nội 
địa. 

 (most.gov.vn) 
 

THÚC ĐẨY PHÂN PHỐI VÀ 
XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT 
QUA KÊNH THƯƠNG MẠI 
ĐIỆN TỬ 

Gian hàng Việt trực tuyến sẽ là 
nơi tập hợp các thương hiệu uy 
tín, sản phẩm chất lượng của các 
doanh nghiệp sản xuất Việt để 
thúc đẩy phân phối tại thị trường 
nội địa, đồng thời, góp phần thúc 

đẩy xuất khẩu thông qua thương 
mại điện tử. 

Ông Đặng Hoàng Hải, Cục 
trưởng Cục Thương mại điện tử 
và Kinh tế số cho biết, gian hàng 
Việt  trực tuyến do Cục Thương 
mại điện tử và Kinh tế số, Bộ 
Công Thương chủ trì, hợp tác với 
các sàn thương mại điện tử lớn tại 
Việt Nam. Các sản phẩm trong 
gian hàng được lựa chọn là những 
thương hiệu Việt uy tín, chất 
lượng sản phẩm được bảo đảm bởi 
nhà sản xuất, hồ sơ doanh nghiệp 
do Bộ Công Thương kiểm tra, 
đánh giá. 

Đây là nơi tập hợp các thương 
hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng 
của các doanh nghiệp sản xuất 
Việt để thúc đẩy phân phối tại thị 
trường nội địa thông qua thương 
mại điện tử. “Gian hàng Việt trực 
tuyến” giúp người tiêu dùng mua 
sắm hàng Việt qua kênh thương 
mại điện tử với chất lượng bảo 
đảm, chi phí thấp, góp phần bảo 
đảm niềm tin của người tiêu dùng 
qua thương mại điện tử khi mua 
sắm trực tuyến. 

“Gian hàng Việt trực tuyến” 
cũng sẽ là nơi các nhà sản xuất 
Việt mở thêm kênh phân phối 
mới, hiện đại, hỗ trợ mở rộng đầu 
ra cho các doanh nghiệp sản xuất 
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Việt tới mọi tỉnh thành phố trên cả 
nước, từng bước giúp các doanh 
nghiệp sản xuất Việt, doanh 
nghiệp địa phương ổn định kinh 
doanh và phục hồi sản xuất trong 
giai đoạn bình thường mới. 

Bên cạnh các cơ hội thúc đẩy 
phát triển kinh tế Việt Nam khi 
các hiệp định tự do thương mại 
thế hệ mới có hiệu lực, không ít 
thách thức đòi hỏi doanh nghiệp 
sản xuất Việt phải cùng nhau nỗ 
lực củng cố vị thế của mình và 
phát triển bền vững hơn nữa tại thị 
trường trong nước. 

Ông Đặng Hoàng Hải cho biết 
thêm, khi một loạt doanh nghiệp 
cùng tham gia cung cấp giải pháp 
chuyển đổi số cho gian hàng Việt 
sẽ giúp chi phí thấp và cách làm 
sáng tạo hơn. Trước mắt, chương 
trình đang triển khai một số sàn 
Sendo, Tiki, Vỏ Sò… và tới đây 
sẽ mở rộng ra các sàn khác.  

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó 
Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu 
tư thương mại du lịch thành phố 
Hà Nội cho rằng, Hà Nội đã phối 
hợp với Nhật Bản làm trang nông 
sản sạch, giới thiệu thực phẩm 
sạch, đặc sản vùng miền với gần 
200 doanh nghiệp cung ứng và 
1.000 doanh nghiệp cung ứng 
tham gia. 

Trung tâm có thực hiện trang 
thông tin Nông sản an toàn Hà 
Nội với sự tham gia của hàng trăm 
doanh nghiệp, tuy nhiên quá trình 
thực hiện cũng gặp khó khăn. Do 
đó, ý tưởng “gian hàng Việt trực 
tuyến” là giải pháp tốt để quảng 
bá sản phẩm của doanh nghiệp 
Việt đến với người tiêu dùng trong 
nước một cách rộng rãi nhất, là 
ngôi nhà chung của hàng hóa Việt 
Nam, để người tiêu dùng có thể 
mua hàng một cách đơn giản và 
chi phí vận chuyển thấp thông qua 
các sàn thương mại điện tử. 

 (vietq.vn) 
 

HIỆP ĐỊNH UKVFTA: MỞ 
RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT 
KHẨU CHO HÀNG VIỆT 

Dư địa xuất khẩu của các sản 
phẩm hàng hóa Việt Nam sang thị 
trường Anh quốc còn rất lớn và 
nhiều triển vọng để tăng trưởng 
xuất khẩu. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 
vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – 
Vương quốc Anh (UKVFTA) vừa 
chính thức được ký kết và lập tức 
có hiệu lực ngày 31/12/2020 được 
đánh giá sẽ tạo thêm động lực 
thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế 
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Việt Nam bứt phá và có những 
bước tiến quan trọng trên con 
đường hội nhập. 

Bằng việc phát huy hiệu lực và 
hiệu quả tức thì, UKVFTA sẽ 
mang lại những tác động tích cực 
và ngay lập tức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp 
Anh bằng cách được hưởng lợi từ 
việc cắt giảm thuế quan đáng kể 
cho hơn 70% hàng hóa xuất khẩu 
từ Việt Nam sang Anh Quốc và 
65% thuế quan ở chiều ngược lại; 
trong đó, có nhiều hàng hóa được 
hưởng thuế suất 0%… 

Theo đánh giá từ các chuyên gia, 
hiện tất cả các sản phẩm xuất khẩu 
của Việt Nam chỉ chiếm không 
quá 1% thị phần trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa mỗi 
năm gần 700 tỷ đô la Mỹ của 
Vương quốc Anh. Trong khi đó, 
Việt Nam đang có thế mạnh xuất 
khẩu sang thị trường này một số 
mặt hàng như điện thoại, linh 
kiện, hàng dệt may, giày dép, thủy 
sản, gỗ và các sản phẩm đồ gỗ, 
máy vi tính - linh kiện, hạt điều, 
cà phê, hạt tiêu. Do đó, có thể thấy 
rằng, dư địa xuất khẩu của các sản 
phẩm hàng hóa Việt Nam sang thị 
trường Anh quốc còn rất lớn và 
nhiều triển vọng để tăng trưởng 
xuất khẩu. 

Anh hiện là đối tác thương mại 
lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu 
vực châu Âu, nên việc ký kết một 
Hiệp định thương mại tự do song 
phương giữa Việt Nam – Vương 
quốc Anh sẽ tạo điều kiện cho 
hoạt động cải cách, mở cửa thị 
trường và thuận lợi hóa thương 
mại ở hai quốc gia trên cơ sở các 
kết quả đàm phán tích cực từng có 
trước đây. 

Hiệp định UKVFTA không chỉ 
tự do hóa thương mại hàng hóa và 
dịch vụ mà còn tích hợp nhiều yếu 
tố quan trọng khác; trong đó, 
nhiều nội dung hướng tới việc 
đảm bảo tăng trưởng xanh và phát 
triển bền vững trong quan hệ hợp 
tác giữa hai quốc gia. 

Hiệp định UKVFTA được thực 
thi, phía Anh quốc vẫn dành lượng 
hạn ngạch nhất định đối với 14 
mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam 
đang được hưởng ưu đãi theo cơ 
chế hạn ngạch thuế quan của Hiệp 
định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA); trong đó, có những mặt 
hàng mà Việt Nam đang có thế 
mạnh như gạo, tinh bột sắn và 
thủy sản. 

Tại nhiều cuộc gặp gỡ, xúc tiến 
thương mại gần đây; đặc biệt là 
đối với các mặt hàng nông sản, 
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nhiều doanh nghiệp Việt bày tỏ sự 
quan tâm tới thị trường Anh Quốc 
và đánh giá cao về tiềm năng, 
triển vọng của thị trường này. 

Tuy nhiên, khi Anh Quốc rời 
khỏi Liên minh châu Âu và đương 
nhiên, các đặc quyền ưu đãi của 
EVFTA không được áp dụng cho 
thị trường Anh Quốc, thì khi 
UKVFTA được ký kết và chính 
thức có hiệu lực đã đáp ứng ngay 
sự mong đợi của cộng đồng doanh 
nghiệp trước những quan ngại về 
sự gián đoạn trong hợp tác thương 
mại song phương với quốc gia 
này. 

Là một trong số các doanh 
nghiệp xuất khẩu nông sản tại tỉnh 
Bình Thuận, bà Lê Thị Nguyên 
Hà, Tổng giám đốc Công ty 
TNHH Nước ép Phúc Hà cho hay, 
từ trước tới nay doanh nghiệp đều 
rất quan tâm và hứng thú với thị 
trường xuất khẩu của EU; trong 
đó, đặc biệt là Anh Quốc. Cũng vì 
nhiều lý do, nhất là việc Anh 
Quốc không còn là thành viên của 
EU khiến doanh nghiệp ngần ngại 
triển khai ý định mở rộng thị 
trường và xuất khẩu các mặt hàng 
nước ép thanh long, hạt thanh 
long… sang quốc gia này. Với 
việc ký kết UKVFTA và hiệu lực 
được thực thi ngay từ đầu năm 

2021 sẽ là 1 cơ hội mới, củng cố 
thêm niềm tin của doanh nghiệp 
và quyết tâm chinh phục thị 
trường xuất khẩu mới ngoài EU. 
Kỳ vọng, năm 2021 sẽ đánh dấu 
những bước tiến mới của doanh 
nghiệp và Anh Quốc sẽ được thêm 
vào danh sách các thị trường xuất 
khẩu mà sản phẩm của Phúc Hà 
đặt chân tới trong năm nay. 

(doanhnhandatviet.com.vn) 
 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ HỖ 
TRỢ CÁC NGÀNH HÀNG 
XUẤT KHẨU CHỦ LỰC NĂM 
2021 

Việt Nam được đánh giá là một 
trong những thị trường thương 
mại điện tử phát triển nhanh nhất 
ở Đông Nam Á. Bên cạnh đó, với 
quy mô dân số trên 95 triệu người, 
tỷ lệ dân số trẻ và thuộc nhóm có 
mức độ truy cập Internet cao là cơ 
sở để thị trường thương mại điện 
tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 
trong tương lai. 

Trong năm 2021, Bộ Công 
Thương cho biết sẽ đẩy mạnh 
triển khai Kế hoạch tổng thể phát 
triển thương mại điện tử quốc gia 
giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 645/QĐ-CP ngày 
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15 tháng 5 năm 2020. 
Bộ cũng sẽ tăng cường phối hợp, 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm trong thương mại điện tử; 
đẩy mạnh đào tạo, tập huấn cho 
các cán bộ quản lý nhà nước về 
thương mại điện tử, các cán bộ 
thực thi thanh tra, kiểm tra và xử 
lý vi phạm trong thương mại điện 
tử; các doanh nghiệp, đặc biệt các 
chủ sở hữu sàn giao dịch thương 
mại điện tử, các nhãn hiệu đã 
được bảo hộ nhằm tạo cơ chế 
thuận lợi trong việc giải quyết 
tranh chấp, khiếu nại cũng như 
thẩm tra, xác minh và giám định 
các sản phẩm hàng giả, hàng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ và 
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ. 

 
Ảnh minh họa 

Trong năm 2020, các hoạt động 
thương mại điện tử cũng được 
xem xét, đổi mới và tập trung thúc 
đẩy để tạo động lực mới mạnh mẽ 
hơn cho phát triển thương mại cả 
nước. Theo đó, Bộ Công Thương 
đã tổ chức triển khai giải pháp ứng 

dụng công nghệ blockchain 
truy xuất nguồn gốc xuất xứ h
hóa đối với một số mặt h
sản nhằm nâng cao th
đẩy mạnh xuất khẩu các mặt h
nông sản ra các n
trong bối cảnh Hiệp định Th
mại tự do Việt Nam 
(EVFTA) được ph

Bộ cũng đã xây d
tổng thể cho hệ thống s
dịch dịch vụ logistics giữa các 
doanh nghiệp dịch vụ logistics v
doanh nghiệp chủ h
thuận lợi cho dịch vụ giao h
gắn với thương m
doanh nghiệp ng
ứng dụng công ngh
chuyển đổi số tiếp cận cuộc 
CMCN 4.0 hướng tới tăng năng 
suất chất lượng của doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ Công Th
còn thiết lập email th
tham gia sàn giao d
điện tử trong nước v
dụng các phần mề
bán hàng thông minh, xây d
trang Landing Page,… nh
trợ cộng đồng doanh nghiệp, cá 
nhân kinh doanh xúc ti
hàng trên môi trư

Đồng thời, Bộ Công Th
tiến hành số hóa hệ thống thông 
tin về thị trường, nâng cấp nền 
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ụng công nghệ blockchain trong 
ất nguồn gốc xuất xứ hàng 

ối với một số mặt hàng nông 
ản nhằm nâng cao thương hiệu, 
ẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng 

ản ra các nước phát triển 
ối cảnh Hiệp định Thương 

ại tự do Việt Nam - EU 
ợc phê chuẩn. 
ã xây dựng giải pháp 

ổng thể cho hệ thống sàn giao 
ịch dịch vụ logistics giữa các 

ệp dịch vụ logistics và 
ệp chủ hàng nhằm tạo 

ận lợi cho dịch vụ giao hàng 
ương mại điện tử; hỗ trợ 

ệp ngành công thương 
công nghệ số trong 

ển đổi số tiếp cận cuộc 
ớng tới tăng năng 

ợng của doanh nghiệp. 
ới đó, Bộ Công Thương 

ết lập email thương hiệu, 
tham gia sàn giao dịch thương mại 

ớc và quốc tế, ứng 
ụng các phần mềm quản lý và 

bán hàng thông minh, xây dựng 
trang Landing Page,… nhằm hỗ 

ợ cộng đồng doanh nghiệp, cá 
nhân kinh doanh xúc tiến bán 
hàng trên môi trường mạng. 

ồng thời, Bộ Công Thương đã 
ố hóa hệ thống thông 

ờng, nâng cấp nền 
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tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam 
ECVN.com. Đây là sàn thương 
mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam 
hoạt động theo mô hình B2B, 
ECVN đã hỗ trợ nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành 
công và trở thành địa chỉ tin cậy 
của các doanh nghiệp có nhu cầu 
xuất khẩu và tìm kiếm bạn hàng 
quốc tế trong nhiều năm qua; tiếp 
tục vận hành hệ thống thông tin 
xuất khẩu có địa chỉ tại: 
www.vietnamexport.com để cập 
nhật thông tin về tiềm năng xuất 
khẩu của Việt Nam nói chung và 
các địa phương nói riêng theo tuần 
và kết nối giao thương, giúp các 
doanh nghiệp nâng cao năng lực 
xuất nhập khẩu giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam với các nước 
trên thế giới… 

Hiện, Bộ Công Thương đang 
triển khai xây dựng Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 
về thương mại điện tử nhằm xây 
dựng và hoàn thiện hệ sinh thái 
cho thương mại điện tử và kinh tế 
số phát triển, triển khai ngay 
những giải pháp hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực này. 

Cụ thể như xây dựng thị trường 

và nâng cao lòng tin người tiêu 
dùng với thương mại điện tử; tăng 
cường năng lực các hệ thống hạ 
tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương 
mại điện tử; đẩy mạnh ứng dụng 
thương mại điện tử hỗ trợ các 
ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở 
rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa 
và thúc đẩy phát triển thương mại 
điện tử tại các địa phương… 

(vietq.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thông báo của Trinidad và 
Tobago về bao bì sinh học 

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/TTO/126, Trinidad và 
Tobago thông báo Tiêu chuẩn 
quốc gia ký hiệu TTCS 9:20XX 
Vật liệu có thể phân loại sinh học 
- Các sản phẩm và bao bì sử dụng 
riêng lẻ có tiếp xúc với thực phẩm 
- Các yêu cầu bắt buộc. 

Tiêu chuẩn dự thảo của Trinidad 
và Tobago áp dụng cho thực phẩm 
có thể phân hủy sinh học sử dụng 
riêng lẻ có tiếp xúc với thực phẩm 
được nhập khẩu và sản xuất trong 
nước: bộ đồ ăn, bao bì, sản phẩm 
và vật liệu dùng một lần, bao gồm 
dao kéo, đĩa, ống hút, cốc và các 
hộp đựng thực phẩm, đồ uống 
dùng một lần khác và các nắp đậy 
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đi kèm.  
Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu 

bắt buộc đối với sản phẩm và bao 
bì nói trên cũng như các cơ chế để 
chứng minh sự tuân thủ yêu cầu 
này và cũng bao gồm các biện 
pháp được thực hiện trong trường 
hợp không tuân thủ. Nhằm thông 
tin cho người tiêu dùng, đáp ứng 
các yêu cầu ghi nhãn; Phòng 
chống các hành vi lừa đảo và bảo 
vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi 
trường. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng 
cho bao bì thứ cấp, nghĩa là bao 
gói bên ngoài, thùng carton hoặc 
các sản phẩm không tiếp xúc với 
thực phẩm. Không áp dụng cho 
vật liệu đóng gói được sử dụng 
làm chất nhồi để tránh hư hỏng 
sản phẩm. 

Trước đó, Jamaica cũng đã 
thông báo Tiêu chuẩn về Đặc 
điểm kỹ thuật đối với thực phẩm 
chế biến: Yêu cầu chung. 

Mục đích ban hành tiêu chuẩn 
này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc sự 
an toàn của con người. 

Ai Cập thông báo về hệ thống 
kiểm soát nhập khẩu thực phẩm 
dựa trên rủi ro 

Theo tin cảnh báo số 
G/TBT/N/EGY/276 ngày 
09/11/2020, Ai Cập thông báo ban 

hành Quyết định của Ban Giám 
đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm 
Quốc gia (NFSA) số 7/2020 về Hệ 
thống kiểm soát nhập khẩu thực 
phẩm dựa trên rủi ro. 

Trong khuôn khổ phát triển các 
phương pháp tiếp cận hiện đại đối 
với hệ thống kiểm soát nhập khẩu 
thực phẩm, ban giám đốc NFSA 
đã ban hành quyết định này nhằm 
đảm bảo đơn giản hóa thủ tục 
thông quan đối với thực phẩm 
nhập khẩu dựa trên mức độ rủi ro 
liên quan, cũng như bảo vệ người 
tiêu dùng khỏi thực phẩm nhập 
khẩu rủi ro liên quan. 

Quyết định này bao gồm các yêu 
cầu quy định sau: Điều kiện công 
nhận biện pháp kiểm soát của cơ 
quan có thẩm quyền về thực phẩm 
của nước xuất khẩu như một phần 
đánh giá sự tuân thủ của lô hàng 
thực phẩm nhập khẩu có xuất xứ 
từ nước đó; Các yêu cầu về Thông 
báo trước đối với lô hàng thực 
phẩm nhập khẩu và điều khoản về 
chế biến trước khi đến dựa trên 
mức độ rủi ro có thể có liên quan 
đến lô hàng thực phẩm nhập khẩu. 

Các điều kiện để giải phóng lô 
hàng thực phẩm nhập khẩu bao 
gồm lấy mẫu, phân tích trong 
phòng thí nghiệm và xuất xưởng 
dưới sự giám sát. Mục đích ban 



Số 83 - 01/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 10 
 

hành quy định này nhằm đảm bảo 
an toàn thực phẩm. 

Đồng thời, Ai Cập cũng thông 
báo ban hành Quyết định của Ban 
Giám đốc Cơ quan An toàn Thực 
phẩm Quốc gia (NFSA) số 6/2020 
về Quy tắc Quản lý Giấy phép 
Nhập khẩu Thực phẩm. 

Quyết định này quy định các thủ 
tục và yêu cầu để được cấp phép 
nhập khẩu thực phẩm vào Cộng 
hòa Ả Rập Ai Cập. Biện pháp này 
là cần thiết để đảm bảo tính an 
toàn và tuân thủ của thực phẩm 
nhập khẩu. 

Ngoài ra, quyết định này quy 
định các nghĩa vụ hành chính và 
tài chính của các nhà nhập khẩu 
thực phẩm, các biện pháp thực thi 
và trách nhiệm của NFSA. Quyết 
định này cung cấp thời gian 
chuyển tiếp sáu tháng cho các nhà 
nhập khẩu thực phẩm hiện đang 
hoạt động để có được giấy phép 
quy định và được đăng ký tại 
NFSA nhằm đảm bảo dòng chảy 
thương mại thông suốt, tránh bất 
kỳ gián đoạn thương mại nào. 

Biện pháp này sẽ nâng cao thủ 
tục thông quan các lô hàng thực 
phẩm nhập khẩu bằng cách yêu 
cầu nhà nhập khẩu xác minh việc 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa 
liên quan của nhà cung cấp nước 

ngoài, cũng như khả năng đảm 
bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
tối ưu. 

Hơn nữa, NFSA ban hành quyết 
định này để tăng cường khả năng 
kiểm soát và đánh giá các nhà 
nhập khẩu thực phẩm và đảm bảo 
họ tuân thủ yêu cầu về an toàn 
thực phẩm. Trong tương lai, lịch 
sử tuân thủ yêu cầu của các nhà 
nhập khẩu thực phẩm sẽ là một trụ 
cột thiết yếu để đánh giá rủi ro đối 
với các lô hàng thực phẩm nhập 
khẩu. 

 (TH) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 01/2021 

1. Nước: Argentina 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/407 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/408 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/409 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/410 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/411 
Nội dung: Thực phẩm. 
2. Nước: Australia 
- Số TB: G/TBT/N/AUS/127 
Nội dung: Dược phẩm. 
3. Nước: Burundi 
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- Số TB: G/TBT/N/BDI/86 
Nội dung: Ca cao 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/87 
Nội dung: Ca cao 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/88 
Nội dung: Bơ 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/89 
Nội dung: Sôcôla. 
4. Nước: Bahrain 
- Số TB: G/TBT/N/BHR/590 
Nội dung: Chai nước đóng chai. 
5. Nước: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1112 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1113 
Nội dung: Các sản phẩm do 

quân đội quản lý 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1114 
Nội dung: Các sản phẩm do 

quân đội quản lý 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1115 
Nội dung: Thông tin vô tuyến. 
6. Nước: Cộng hòa Trung phi 
- Số TB: G/TBT/N/CAF/11 
Nội dung: Chứng nhận sản 

phẩm; Đánh giá sự phù hợp. 
7. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/632 
Nội dung: Nhiên liệu 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/633 
Nội dung: Thuốc lá điện tử. 
8. Nước: Thụy Sĩ 
- Số TB: G/TBT/N/CHE/253 
Nội dung: Thiết bị phân tích khí 

hoặc khói. 
9. Nước: Chi Lê 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/547 
Nội dung: Dược phẩm. 
10. Nước: Đan Mạch 
- Số TB: G/TBT/N/DNK/108 
Nội dung: Hệ thống tự động hóa 

công nghiệp.  
11. Nước: Ecuador 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/493 
Nội dung: ICS 29.200 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/494 
Nội dung: Mỹ phẩm; Đồ dùng 

trong phòng tắm 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/495 
Nội dung: Chứng nhận sản 

phẩm; Đánh giá sự phù hợp 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/496 
Nội dung: Phát thải của phương 

tiện giao thông 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/497 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/498 
Nội dung: Thiết bị y tế. 

 (TH) 
 
 

 
 
KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY ĐO 
LƯỜNG VIỆT NAM 20/01 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng vừa tổ chức Hội thảo 
“Nâng cao năng lực đo lường để 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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triển khai Đề án 996/QĐ-TTg” và 
Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 
20-01-2021. 

Tham dự Hội thảo và lễ kỷ niệm 
có ông Lê Xuân Định – Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ; ông Trần Văn Vinh – Tổng 
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng; ông Vũ 
Khánh Xuân – Chủ tịch Hội Đo 
lường Việt Nam, cùng đại diện 
các Bộ, ban, ngành, chi cục 
TCĐLCL địa phương. 

Phát biểu tại Hội thảo và lễ kỷ 
niệm, Thứ trưởng Lê Xuân Định 
cho biết, đo lường có vai trò quan 
trọng trong đời sống, sản xuất, 
nghiên cứu khoa học, an ninh 
quốc phòng. Đo lường thống nhất 
và chính xác sẽ góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm, đảm bảo 
công bằng trong thương mại, và 
bảo vệ môi trường, sức khỏe của 
con người, phát triển khoa học 
công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo. Có thể nói đo lường thống 
nhất và chính xác là công cuộc 
quan trọng trong việc nâng cao 
năng suất chất lượng, hiệu quả của 
toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, ngay 
từ những năm đầu, Hồ Chủ Tịch 
đã ký Sắc lệnh 8/SL ngày 
20/1/1950 thống nhất đo lường 
nước ta theo hệ Mét, là hệ đo 

lường khoa học v
thế giới. Cũng chính ý nghĩa tr
cách đây 20 năm ngày 11/10/2001 
Thủ tướng Chính phủ ban h
Quyết định số 155 lấy ng
làm ngày Đo lường Việt Nam thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc của 
Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật đ
đang hoạt động trong lĩnh vực đo 
lường. 

Vinh danh và trao K
các cá nhân, tập thể đ
góp cho sự nghiệp đo l

Trong lĩnh vực ti
lường chất lượng, Bộ Khoa học v
Công nghệ đã trình Qu
thông qua 3 Luật quan trọng: Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chu
thuật, Luật Chất l
hàng hóa và Luật Đo l
2020 vừa qua, trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19, tuy nhiên ho
động đo lường vẫn có những 
thành tựu đáng kể v
“mục tiêu kép”. 

Trước những y
Chính phủ trong năm 2021, công 
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ờng khoa học và tiên tiến trên 
ế giới. Cũng chính ý nghĩa trên, 

cách đây 20 năm ngày 11/10/2001 
ớng Chính phủ ban hành 

ết định số 155 lấy ngày 20/01 
ờng Việt Nam thể 

ện sự quan tâm sâu sắc của 
ớc đối với đội ngũ 

ộ khoa học kỹ thuật đã và 
ạt động trong lĩnh vực đo 

 
Vinh danh và trao Kỷ niệm chương cho 

ập thể đã có những đóng 
ự nghiệp đo lường Việt Nam 

ĩnh vực tiêu chuẩn đo 
ợng, Bộ Khoa học và 

ã trình Quốc hội 
ật quan trọng: Luật 
à Quy chuẩn kỹ 

ật, Luật Chất lượng sản phẩm 
ật Đo lường. Năm 

ừa qua, trong bối cảnh đại 
19, tuy nhiên hoạt 
ờng vẫn có những 

ựu đáng kể và hoàn thành 
 

ớc những yêu cầu mới của 
ủ trong năm 2021, công 



Số 83 - 01/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13 
 

tác quản lý nhà nước về khoa học 
công nghệ nói chung và đo lường 
nói riêng phải tiếp tục tiếp cận tư 
duy, sáng tạo để tạo điều kiện 
thuận lợi hơn nữa phục vụ cho 
doanh nghiệp và nhân dân. 

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng 
cục TCĐLCL, các Sở KH&CN, 
các chi cục TCĐLCL địa phương 
triển khai tốt các nhiệm vụ, tăng 
cường hoạt động đo lường, các 
hoạt động thanh tra kiểm tra về đo 
lường…. 

Cũng tại Hội thảo, Tổng cục 
trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần 
Văn Vinh nhấn mạnh năm 2020 
vừa qua, cùng với sự nỗ lực của 
toàn ngành đo lường, chúng ta đã 
xây dựng và phát triển thêm được 
2 chuẩn đo lường quốc gia là 
cường độ sáng và quang thông, 
nâng tổng số chuẩn đo lường quốc 
gia được phê duyệt là 30. Tuy 
nhiên năng lực thực tế về đo 
lường của chúng ta so sánh với 
các nước trong khu vực chúng ta 
mới chỉ đứng thứ 6 trong các nước 
ASEAN với 31 phép CMC được 
quốc tế thừa nhận về khả năng đo 
và hiệu chuẩn. Để nâng cao năng 
lực đo lường, đẩy mạnh việc thực 
thi Đề án 996 về đo lường và hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế 

và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 
vào chuỗi cung ứng sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ toàn cầu. 

“Tôi hy vọng, thông qua hội thảo 
này, từ các góc độ khác nhau, các 
quý vị đại biểu, các chuyên gia 
thuộc các ngành khoa học, kỹ 
thuật, chúng ta sẽ cùng nhau thảo 
luận để tìm ra các giải pháp hữu 
hiệu nhằm thúc đẩy các doanh 
nghiệp, bộ, ngành, địa phương 
triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, 
giải pháp để tăng cường, đổi mới 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong 
bối cảnh chuyển đổi số diễn ra 
nhanh chóng trong phạm vi toàn 
thế giới”, Tổng cục trưởng Trần 
Văn Vinh cho biết. 

Tại Hội thảo và lễ kỷ niệm, Lãnh 
đạo của Vụ Đo lường, Viện Đo 
lường, Cục Tiêu chuẩn Đo lường, 
Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu), 
Viện Khoa học và Công nghệ (Bộ 
Công an), Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
TP Hồ Chí Minh đã có những bài 
tham luận liên quan đến việc thực 
hiện Đề án 996, năng lực hoạt 
động đo lường và định hướng 
nâng cao năng lực đo lường. 

Cũng tại Lễ kỷ niệm, một số cá 
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nhân, tổ chức đã được vinh danh 
và nhận kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp đo lường” về những đóng 
góp cho sự phát triển đo lường 
Việt Nam. 

(vietq.vn) 
 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT 
LAO ĐỘNG – GIẢI PHÁP 
THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ NĂM 2021 

Việc tập trung nâng cao năng 
suất lao động, năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế là giải pháp 
quan trọng nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế năm 2021. 

Nhiều ngành nghề là “điểm 
sáng” kinh tế năm 2021 

 
Ảnh minh họa 

Theo dự báo, kinh tế thế giới 
năm 2021 tiếp tục xu hướng tăng 
trưởng chậm lại do những khó 
khăn, thách thức ảnh hưởng từ đại 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo 
Tổng cục Thống kê, với các biện 
pháp phòng, chống dịch hiệu quả 
đã tạo được lòng tin của người dân 
và bạn bè quốc tế. Vì vậy, dự báo 

một số ngành ngh
vẫn tin tưởng có đ
trưởng tốt trong năm 2021, có th
kể đến như: Công nghi
biến, chế tạo, đặc biệt l
sản xuất linh kiện điện tử với việc 
mở rộng quy mô sản xuất của các 
nhà đầu tư nước ngo

Ngành xây dựng sẽ tiếp tục đ
tăng trưởng của năm 2020, với các 
dự án đường cao tốc 
triển khai và sẽ ho
năm 2021. Tận dụng
từ hiệp định EVFTA, hoạt động 
xuất khẩu sang EU sẽ có nhiều 
khởi sắc với các mặt h
thủy sản quan trọng nh
cây, cà phê… cùng v
hàng chủ lực h
giày dép. Phát huy k
được, ngành nông nghi
tục là điểm sáng trong đóng góp 
vào tăng trưởng của n

Với quy mô dân số gần 97,6 
triệu người và bằng các chính sách 
kích cầu đa dạng th
vụ như bán buôn, bán l
hàng, bảo hiểm cũng sẽ l
sáng của năm 2021. Ngo
báo cáo về thương hi
năm 2020 do Brand Finance công 
bố, giá trị thương hi
của Việt Nam năm 2020 tăng 29% 
(nhanh nhất thế giới), đạt mức 319 
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ành nghề của nước ta 
ởng có được mức tăng 

ng năm 2021, có thể 
ư: Công nghiệp chế 

ến, chế tạo, đặc biệt là ngành 
ản xuất linh kiện điện tử với việc 
ở rộng quy mô sản xuất của các 

ớc ngoài. 
ựng sẽ tiếp tục đà 

ởng của năm 2020, với các 
ờng cao tốc đang được 

ẽ hoàn thành trong 
ận dụng được lợi thế 

ừ hiệp định EVFTA, hoạt động 
ất khẩu sang EU sẽ có nhiều 
ởi sắc với các mặt hàng nông 
ủy sản quan trọng như tôm, trái 

cây, cà phê… cùng với các mặt 
ủ lực hàng dệt may và 

giày dép. Phát huy kết quả đạt 
ành nông nghiệp sẽ tiếp 
ểm sáng trong đóng góp 

ởng của nước ta. 
ới quy mô dân số gần 97,6 

ằng các chính sách 
ầu đa dạng thì ngành dịch 
ư bán buôn, bán lẻ, ngân 

ảo hiểm cũng sẽ là điểm 
ủa năm 2021. Ngoài ra, theo 

ương hiệu quốc gia 
năm 2020 do Brand Finance công 

ương hiệu quốc gia 
ủa Việt Nam năm 2020 tăng 29% 

ất thế giới), đạt mức 319 
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tỷ USD. Xếp hạng của Việt Nam 
cũng cải thiện từ thứ hạng 42 năm 
2019 lên thứ hạng 33 năm 2020, 
theo đó hoạt động thu hút đầu tư 
nước ngoài sẽ khởi sắc trong 
những năm tới. 

Tập trung nâng cao năng suất 
lao động 

Ngày 11/11/2020, Quốc hội 
khóa XIV đã thông qua Nghị 
quyết số 124/2020/QH14 về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021; trong đó nêu rõ tổng 
sản phẩm trong nước tăng khoảng 
6%. Năm 2021 là năm đầu thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2021-2025, do 
đó, việc thực hiện thắng lợi mục 
tiêu phát triển kinh tế do Quốc hội 
đề ra có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, là tiền đề để hoàn thành kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của cả giai đoạn. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê Nguyễn Thị Hương: 
“Để đạt được mục tiêu tăng 
trưởng đề ra, tôi cho rằng cùng với 
việc giữ ổn định môi trường phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 
toàn, thuận lợi cho đời sống của 
người dân và hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp 
nhằm tạo nền tảng quan trọng cho 
phát triển, trước tiên, Chính phủ 

cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, phục hồi kinh tế, cải 
cách quy trình, thủ tục để doanh 
nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ 
trợ đơn giản, thuận tiện, kịp thời. 
Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp 
trong việc tìm thị trường nhập 
khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, phụ 
tùng, linh kiện thay thế nhằm vượt 
qua khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19”, bà Hương nói. 

Đồng thời, Chính phủ cần ban 
hành và thực thi các giải pháp 
mang tính đột phá, tạo áp lực để 
các tổ chức kinh tế tiếp cận, ứng 
dụng công nghệ, từng bước nâng 
cao năng lực đổi mới, sáng tạo 
trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Tập trung nâng cao năng 
suất lao động, năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế. 

Doanh nghiệp Việt Nam cần 
nhận thức đúng và thực thi 
phương châm: “Hàng Việt Nam 
chinh phục người Việt Nam”. Chú 
trọng phát triển thị trường trong 
nước, chủ động kết nối, phát triển 
các kênh phân phối sản phẩm 
hàng hóa của Việt Nam; đồng 
thời, vận động người dân ưu tiên 
dùng hàng trong nước, ủng hộ 
doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm. 
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Ngân hàng Nhà nước cần điều 
hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ 
giá linh hoạt, thận trọng, phù hợp 
với diễn biến thị trường trong 
nước và quốc tế. Cùng với đó, 
kích cầu đầu tư trong khối doanh 
nghiệp sản xuất cho xuất khẩu để 
chủ động nguồn hàng khi thị 
trường các nước trên thế giới mở 
lại bình thường và tận dụng cơ hội 
từ Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU. 

 (vietq.vn) 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
TIÊN TIẾN GIÚP NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT, GIÁ TRỊ CẠNH 
TRANH CHO SẢN PHẨM 

Để nhanh chóng thích ứng trong 
bối cảnh mới, các doanh nghiệp 
Việt Nam cần không ngừng đổi 
mới về công nghệ, thiết bị, áp 
dụng các hệ thống quản trị hiện 
đại, các công cụ cải tiến, mô hình 
kinh doanh tiên tiến để nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Hiện nay, Việt Nam đã và đang 
hội nhập ngày càng sâu rộng vào 
nền kinh tế toàn cầu, các doanh 
nghiệp đang phải đương đầu với 
những đối thủ cạnh tranh lớn, có 
tiềm lực về tài chính, công nghệ, 
trình độ quản lý hiện đại. Để 
nhanh chóng thích ứng trong bối 

cảnh mới, các doanh nghiệp cần 
không ngừng đổi mới về công 
nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ 
thống quản trị hiện đại, các công 
cụ cải tiến, mô hình kinh doanh 
tiến tiến để nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. Thời gian qua, 
một trong những hướng ưu tiên 
trọng tâm của Bộ Công Thương là 
hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai 
các giải pháp cải tiến năng suất 
chất lượng. Không dừng lại ở 
những mô hình điểm hay hiệu quả 
về mặt nâng cao năng suất, chất 
lượng, các dự án hỗ trợ cải tiến đã 
góp phần nâng cao năng lực tự 
thực hiện các hoạt động cải tiến 
tại doanh nghiệp. 

Kết quả khảo sát của Bộ Công 
Thương mới đây về hoạt động 
nâng cao năng suất và chất lượng, 
sản phẩm, hàng hóa ngành công 
nghiệp 2012-2020 cho thấy, có tới 
99,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt 
động hỗ trợ đem lại hiệu quả. Yếu 
tố được cải thiện nhiều nhất là 
năng lực tự thực hiện cải tiến của 
doanh nghiệp lên tới 98%; 85% 
doanh nghiệp cải thiện về tác 
phong, thái độ làm việc; gần 70% 
doanh nghiệp đánh giá an toàn lao 
động được nâng lên; gần 65% 
doanh nghiệp có năng suất lao 
động tăng lên và 55% doanh 
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nghiệp giảm lãng phí nguyên vật 
liệu... 

Khẳng định việc áp dụng cải tiến 
kĩ thuật, ứng dụng công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất đã nâng cao 
năng suất, giá trị cạnh tranh cho 
sản phẩm, ông Lê Duy Anh, Tổng 
giám đốc Công ty CP Xuân Hòa 
Việt Nam cho biết, công ty đã áp 
dụng những bộ công cụ về quản lý 
chất lượng sản phẩm vào những 
khâu sản xuất chính, vì vậy chất 
lượng sản phẩm đã được nâng cao. 
Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 nhưng sản phẩm 
xuất khẩu của công ty vẫn tăng 
30%, tiêu thụ nội địa tăng 7%. 

“Xuân Hòa tiến hành phong trào 
cải tiến trong toàn công ty, mỗi 
công nhân cần có đóng góp vào 
việc cải tiến năng suất hoặc chất 
lượng. Tổng kết năm 2020, toàn 
công ty có 3.600 cải tiến, năng 
suất lao động tăng hơn 10%. Nhờ 
những cải tiến tích cực, thời gian 
giao hàng ngắn hơn, trước đây cần 
khoảng 10 ngày cho một đơn 
hàng, bây giờ chỉ cần 2,5 ngày”, 
ông Anh chia sẻ. 

Để cải tiến năng suất, chất lượng 
hiệu quả từ đó tăng sức cạnh tranh 
giúp doanh nghiệp Việt tham gia 
tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu, bà Đàm Thị Hồng Lan, Giám 

đốc Công ty TNHH Tư vấn và 
Kinh doanh VIETBAY cho rằng, 
doanh nghiệp cần phải có sự 
chuẩn bị rất tốt. Đồng thời, doanh 
nghiệp cần lựa chọn xem yêu cầu 
của sản xuất là gì để đáp ứng. 

“Khi ở đâu cũng thấy nói sản 
xuất thông minh, số hóa nhưng 
làm thế nào cho từng ngành nghề 
thì doanh nghiệp chưa được tiếp 
cận đúng, đủ. Nhiều doanh nghiệp 
cảm thấy cải tiến, thay đổi là cần 
thiết nhưng không đủ tài chính để 
duy trì. Hi vọng Nhà nước sẽ hỗ 
trợ điều này trước tiên với lĩnh 
vực, doanh nghiệp trọng điểm và 
từng bước nhân rộng”, bà Lan đề 
xuất. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Cao Quốc Hưng, nếu nhìn 
từ phía doanh nghiệp sản xuất có 
thể thấy nỗ lực cải tiến không 
ngừng và những kết quả rất rõ 
ràng gắn với mục tiêu tăng năng 
suất, chất lượng cũng như khả 
năng cạnh tranh. Điều này thể 
hiện phong trào năng suất đang 
dần phát triển và lan tỏa. “Nếu 
nhìn từ yêu cầu phát triển của 
ngành, lĩnh vực của các nhà sản 
xuất đầu chuỗi, thị trường nhập 
khẩu lại nhận thấy những thách 
thức và đòi hỏi ngày càng lớn hơn, 
điều này buộc mỗi doanh nghiệp 
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cần một chiến lược tiếp cận chủ 
động, toàn diện hơn trong việc 
nâng cao năng suất, chất lượng để 
tăng khả năng cạnh tranh”, Thứ 
trưởng Cao Quốc Hưng chỉ rõ. 

(vietq.vn) 
 

XÂY DỰNG 468 MÔ HÌNH 
ĐIỂM NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG TRONG DOANH 
NGHIỆP  

Giai đoạn 2012-2020, Dự án 
Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm hàng hóa ngành Công 
nghiệp giai đoạn 2012-2020 đã 
triển khai xây dựng 468 mô hình 
điểm, tập trung vào 08 các ngành 
công nghiệp ưu tiên. 

Triển khai, xây dựng 468 mô 
hình điểm 

Đánh giá về kết quả triển khai 
Dự án Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm hàng hóa ngành 
Công nghiệp giai đoạn 2012-2020, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao 
Quốc Hưng nhấn mạnh, Dự án đã 
huy động được sự tham gia của 
nhiều đơn vị tư vấn có kinh 
nghiệm và năng lực chuyên sâu 
trong và ngoài Bộ, từ các Trường, 
Viện nghiên cứu, tới các Hiệp hội 
ngành nghề và đặc biệt là các đơn 
vị tư vấn có uy tín trong lĩnh vực 
cải tiến về năng suất chất lượng. 

Trong giai đoạn, các doanh 
nghiệp được hỗ trợ áp dụng các 
công cụ, hệ thống có tính nền tảng 
như 5S, Kaizen, ISO 9001, ISO 
14001; tiếp sau đó, các hoạt động 
của Dự án hướng tới việc hướng 
dẫn doanh nghiệp áp dụng công 
cụ, mô hình có tính tích hợp và 
các hệ thống quản lý theo yêu cầu 
đặc thù của sản phẩm, lĩnh vực. 

Đặc biệt, trong giai đoạn 2012-
2020, 99% doanh nghiệp đánh giá 
các mô hình thí điểm có hiệu quả, 
95% doanh nghiệp tiếp tục duy trì 
các mô hình điểm sau khi Dự án 
kết thúc, trong đó có 23,4% các 
doanh nghiệp mở rộng phạm vi áp 
dụng là những con số biết nói về 
hiệu quả, tính bền vững và lan tỏa 
từ các mô hình điểm của Dự án. 

Trước xu hướng phát triển nhanh 
chóng của cuộc CMCN 4.0, Dự án 
đã từng bước xây dựng các mô 
hình điểm về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong xây dựng hệ thống 
quản trị thông minh, từng bước 
tiến tới phát triển sản xuất thông 
minh trong các doanh nghiệp của 
ngành. 

Đồng quan điểm, ông Đào Trọng 
Cường, Phó Vụ trưởng Vụ 
KH&CN, Bộ Công Thương nhận 
định, các hoạt động triển khai 
trong Dự án đã góp phần quan 
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trọng trong việc nâng cao nhận 
thức và năng lực thực hiện các 
hoạt động cải tiến, nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm hàng 
hóa tại doanh nghiệp. 

Về việc xây dựng các mô hình 
điểm, ông Đào Trọng Cường cho 
rằng, mặc dù về mặt số lượng, các 
mô hình triển khai tại doanh 
nghiệp chưa nhiều nhưng mức độ 
tác động và lan tỏa từ Chương 
trình nói chung và hoạt động của 
Dự án của Bộ Công Thương nói 
riêng là tích cực. 

Những doanh nghiệp điển hình 
Theo Bộ Công Thương, Tổng 

Công ty May 10 là một trong 
những công ty thực hiện nâng cao 
năng suất, chất lượng đem lại hiệu 
quả. 

Ông Bạch Thăng Long, Phó 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
May 10 cho biết, nhiều năm qua, 
công ty đã thực hiện cải tiến tổ 
chức sản xuất và nâng cao năng 
suất chất lượng. May 10 đã đầu tư 
cho Phòng Kỹ thuật phần mềm 
thiết kế 3D, áp dụng rộng rãi trong 
thiết kế mẫu được khách hàng tin 
dùng, nhiều khách hàng duyệt 
mẫu trên phần mềm 3D đã tiết 
kiệm thời gian và nguyên liệu 
trong chế tác mẫu. Cùng với đó, 
để chủ động trong công tác nghiên 

cứu, May 10 đã thành lập 1 Phòng 
thí nghiệm (LAB) đạt tiêu chuẩn, 
đầu tư cho khâu cắt sản phẩm. 

Trước đây, May 10 quan tâm 
nhiều đến khâu may vì đây là 
công đoạn chủ chốt quyết định 
năng suất ra chuyền. Tuy nhiên do 
khâu cắt không đáp ứng được nên 
May 10 đã đầu tư hệ thống máy 
trải vải và máy cắt tự động, giúp 
giảm ít nhất 2 lao động thủ công/1 
máy nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ 
bán thành phẩm cho may với chất 
lượng đúng tiêu chuẩn. 

Tượng tự, với Công ty cổ phần 
cơ khí Phổ Yên, việc ứng dụng 
công nghệ và đổi mới quy trình 
sản xuất đã tạo ra những thay đổi 
đột phá cho doanh nghiệp. Sau khi 
xây dựng thành công và đưa vào 
áp dụng các hệ thống quản lý 
ISO/TS 16949 và cải tiến hiện 
trường từ dự án đã mang lại hiệu 
quả thiết thực. 

Đơn cử, giá trị tổng sản lượng từ 
con số 230 tỷ đồng năm 2014 đã 
vọt lên 450 tỷ đồng vào năm 2020. 

Ngoài ra, năng suất lao động 
bình quân năm 2014 là 45 triệu 
đồng/người/tháng đã đạt 72 triệu 
đồng/người/tháng vào năm 2020. 

 (tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
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GIÚP DOANH NGHIỆP TIẾT 
KIỆM ĐẾN 60% THỜI GIAN 
QUẢN LÝ THÔNG TIN  

Trong khuôn khổ hợp tác song 
phương giữa GS1 Việt Nam và 
GS1 Hong Kong, hai bên đã cùng 
nhau thực hiện Dự án thử nghiệm 
về Truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
xuất khẩu từ Việt Nam sang thị 
trường Hong Kong. 

Bước đầu, doanh nghiệp xuất 
khẩu sản phẩm sang thị trường 
Hongkong sẽ áp dụng nền tảng 
truy xuất nguồn gốc của phía GS1 
Hong Kong. Dự kiến ngày 
26/12/2020, Công ty TNHH CPV 
Food thuộc Công ty cổ phần CP 
Việt Nam sẽ xuất lô hàng xuất 
khẩu thực phẩm đông lạnh (thịt gà 
đông lạnh) sang công ty đối tác 
CP Food Hong Kong, trong đó sử 
dụng nền tảng truy xuất nguồn gốc 
ezTRACK của GS1 Hong Kong. 

 
Sau khi dự án thử nghiệm, GS1 

Việt Nam và GS1 Hong Kong sẽ 
kết nối hệ thống truy xuất nguồn 
gốc của hai bên nhằm công nhận 
kết quả truy xuất nguồn gốc lẫn 

nhau. 
Tham gia dự án n

nghiệp có thể tiết kiệm đến 60% 
thời gian quản lý ghi thông tin, 
đồng thời thực hiện th
việc truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm từ doanh nghiệp tới doanh 
nghiệp và từ doanh nghiệp tới 
người tiêu dùng; nâng cao uy tín, 
thương hiệu thông qua việc đảm 
bảo chất lượng sản phẩm v
kiệm thời gian. 

Theo ông Bùi Bá Chính 
Giám đốc phụ trách Trung tâm M
số Mã vạch Quốc gia, nhằm phục 
vụ cho doanh nghiệp, hiện Trung 
tâm Mã số Mã v
chuẩn bị cho ra mắt hệ thống truy 
xuất nguồn gốc NBC
thống này sẽ đ
nhiều đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp cho hoạt động xuất 
khẩu, trong đó có Hong Kong.

“NBC-TRACE là gi
xuất nguồn gốc, đ
Mã số Mã vạch Quốc gia thiết kế 
và xây dựng theo ti
gia và phù hợp với ti
quốc tế, với mục đích minh bạch 
thông tin sản phẩm h
quá trình hình thành nên chu
trị của sản phẩm. Không những 
phục vụ nhu cầu minh bạch thông 
tin sản phẩm hàng hóa trong nư
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ự án này doanh 
ệp có thể tiết kiệm đến 60% 

ời gian quản lý ghi thông tin, 
ồng thời thực hiện thành công 
ệc truy xuất nguồn gốc thực 
ẩm từ doanh nghiệp tới doanh 

ừ doanh nghiệp tới 
êu dùng; nâng cao uy tín, 

ệu thông qua việc đảm 
ợng sản phẩm và tiết 

Theo ông Bùi Bá Chính - Phó 
ốc phụ trách Trung tâm Mã 
ạch Quốc gia, nhằm phục 

ụ cho doanh nghiệp, hiện Trung 
ã vạch Quốc gia 

ẩn bị cho ra mắt hệ thống truy 
ất nguồn gốc NBC-TRACE, hệ 

ẽ được kết nối với 
ều đối tác quốc tế nhằm hỗ trợ 

ệp cho hoạt động xuất 
ẩu, trong đó có Hong Kong. 

TRACE là giải pháp truy 
ất nguồn gốc, được Trung tâm 

ạch Quốc gia thiết kế 
ựng theo tiêu chuẩn quốc 

ợp với tiêu chuẩn 
ới mục đích minh bạch 
ản phẩm hàng hóa trong 

quá trình hình thành nên chuỗi giá 
ị của sản phẩm. Không những 
ục vụ nhu cầu minh bạch thông 

àng hóa trong nước 
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mà còn hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp kết nối, chấp nhận kết quả 
truy xuất nguồn gốc để phục vụ 
xuất khẩu hàng hóa sang các nước 
trên thế giới”, ông Chính cho biết. 

Là đơn vị duy nhất tại Việt Nam 
được công nhận bởi GS1, hệ 
thống truy xuất nguồn gốc NBC-
TRACE sẽ được kết nối với hệ 
thống truy xuất nguồn gốc nằm 
trong hệ thống GS1 toàn cầu nhằm 
công nhận kết quả truy xuất nguồn 
gốc lẫn nhau, mang lại nhiều 
thuận lợi cho doanh nghiệp, từ đó 
nâng cao uy tín và sức cạnh tranh 
của sản phẩm hàng hóa Việt Nam 
trên thị trường quốc tế, ông Chính 
khẳng định. 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc 
NBC-TRACE sẽ ra mắt vào đầu 
năm 2021 và được kỳ vọng mang 
lại nhiều cơ hội thuận lợi cho 
doanh nghiệp Việt Nam khi mong 
muốn được sử dụng một giải pháp 
hoàn chỉnh, phù hợp tiêu chuẩn 
toàn cầu về truy xuất nguồn gốc. 

(khcncongthuong.vn) 
 

 
 
TCVN ISO 39001:2014: GIẢI 
PHÁP GIẢM THIỂU TAI NẠN 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 
TẠI VIỆT NAM  

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Thế giới 
(ISO) đã ban hành Tiêu chuẩn 
ISO 39001:2012, được công bố tại 
Việt Nam với tên gọi TCVN ISO 
39001:2014 - Hệ thống quản lý 
An toàn Giao thông Đường bộ, 
nhằm giúp cho các tổ chức giảm 
thiểu và hướng đến loại bỏ hoàn 
toàn các tai nạn liên quan đến 
hoạt động giao thông đường bộ. 

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp 
(QUACERT) thực hiện nhiệm vụ 
“Thúc đẩy áp dụng Hệ thống quản 
lý an toàn giao thông đường bộ 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
39001:2014 vào các tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam” với các 
nội dung: 

Xây dựng tài liệu và phối hợp 
với Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia để triển khai thực hiện 
công tác tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn áp dụng hệ thống quản 
lý an toàn giao thông đường bộ 
theo TCVN ISO 39001:2014 cho 
các tổ chức doanh nghiệp Việt 
Nam tại 3 miền Bắc - Trung - 
Nam; Xây dựng tài liệu và triển 
khai đào tạo tăng cường năng lực 
cho đội ngũ chuyên gia tư vấn, 
chuyên gia đánh giá hệ thống quản 
lý an toàn giao thông đường bộ 
trên cả nước; Xây dựng chương 
trình chứng nhận hệ thống quản lý 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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an toàn giao thông đường bộ phù 
hợp với chuẩn mực quốc tế cho 
các tổ chức chứng nhận; Lựa 
chọn, xây dựng các mô hình thí 
điểm áp dụng thành công hệ thống 
quản lý an toàn giao thông đường 
bộ, các mô hình thí điểm được 
đảm bảo tính đa dạng như các tổ 
chức, doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực đầu tư phát triển 
đường cao tốc; Tư vấn thiết kế 
giao thông vận tải, vận tải đường 
bộ, các đơn vị có hoạt động tương 
tác với hệ thống giao thông đường 
bộ... 

Nhiệm vụ “Thúc đẩy áp dụng Hệ 
thống quản lý an toàn giao thông 
đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 39001:2014 vào các tổ chức, 
doanh nghiệp Việt Nam” được 
thực hiện, dự kiến sẽ có 300 tổ 
chức/doanh nghiệp tại 03 miền 
Bắc Trung Nam được phổ biến, 
hướng dẫn áp dụng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 39001:2014. 

Xây dựng được 01 bộ tài liệu 
đào tạo cho chuyên gia tư vấn, 
chuyên gia đánh giá hệ thống quản 
lý an toàn giao thông đường bộ; 
01 bộ quy trình thủ tục cho 
chương trình chứng nhận hệ thống 
quản lý an toàn giao thông đường 
bộ phù hợp với các chuẩn mực 
quốc tế (được đánh giá xác nhận 

bằng phương pháp chuyên gia); 
60 chuyên gia được đào tạo nâng 

cao trình độ tư vấn, đánh giá 
chứng nhận hệ thống quản lý an 
toàn giao thông đường bộ (có 
kiểm tra, đánh giá cấp chứng chỉ) 
và 10 tổ chức, doanh nghiệp được 
hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng và 
chứng nhận hệ thống quản lý an 
toàn giao thông đường bộ theo 
TCVN ISO 39001:2014. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

ISO 50001: TIÊU CHUẨN CẢI 
THIỆN HIỆU SUẤT NĂNG 
LƯỢNG  

Giảm tiêu thụ năng lượng và 
nâng cao hiệu quả sử dụng năng 
lượng được đặt lên hàng đầu 
trong chương trình nghị sự về 
biến đổi khí hậu toàn cầu. ISO 
50001, tiêu chuẩn quốc tế hàng 
đầu để cải thiện hiệu suất năng 
lượng đã được cập nhật. 

Tiêu thụ năng lượng đang gia 
tăng mặc dù thực tế là nó đóng 
góp tới gần 60% lượng khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính trên thế 
giới. Đồng thời, hơn một tỷ người 
vẫn chưa được tiếp cận với điện 
và nhiều người khác sống dựa vào 
các nguồn năng lượng độc hại, 
gây ô nhiễm. Do đó, không có gì 
ngạc nhiên khi giải quyết các 
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thách thức về hiệu quả năng lượng 
và biến đổi khí hậu là một phần 
quan trọng của 17 Mục tiêu Phát 
triển Bền vững trong Chương 
trình Nghị sự 2030 của Liên hợp 
quốc. 

 
ISO 50001: 2018, Hệ thống quản 

lý năng lượng  - Các yêu cầu kèm 
theo hướng dẫn sử dụng, đã biến 
đổi hiệu suất năng lượng của các 
tổ chức trên toàn thế giới khi được 
công bố lần đầu tiên vào năm 
2011, mang đến cho họ một công 
cụ chiến lược để sử dụng năng 
lượng hiệu quả hơn. Nó cung cấp 
một khuôn khổ để quản lý hiệu 
suất năng lượng và giải quyết chi 
phí năng lượng, đồng thời giúp 
các công ty giảm tác động đến 
môi trường để đáp ứng các mục 
tiêu giảm phát thải. 

Tiêu chuẩn ISO 50001 vừa được 
sửa đổi, giúp cho việc giải quyết 
các thách thức năng lượng trên thế 
giới trở nên hiệu quả hơn. Ông 
Roland Risser, Chủ tịch ủy ban kỹ 
thuật ISO đã phát triển tiêu chuẩn 

cho biết, phiên b
thuật ngữ và định nghĩa cập nhật 
và làm rõ hơn các khái ni
suất năng lượng nhất định.

ISO 50001 ngày càng tr
quan trọng kể từ khi đ
hành cách đây b
50001: 2018 đư
ủy ban kỹ thuật ISO ISO/
Quản lý năng lư
năng lượng, ban th
thành viên của ISO ở Hoa Kỳ v
SAC, thành viên c
Quốc, đảm nhiệm.

ĐƯA CHẤT L
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 
VỚI ISO/IEC/IEEE 90003

ISO/IEC/IEEE 90003, 
phần mềm - Hư
ISO 9001: 2015
máy tính được thiết kế nh
danh sách kiểm tra cho việc phát 
triển, cung cấp v
mềm máy tính. 

Phiên bản cập nhật gần đây kết 
hợp những lợi ích đ
minh của ISO 9001 v
liệu hỗ trợ quan trọng nhất tr
giới trong kỹ thuật phần mềm, cho 
phép tổ chức hưởng lợi từ thông lệ 
quốc tế tốt nhất trong việc cải 
thiện chất lượng ở mọi b
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ên bản mới có các 
ịnh nghĩa cập nhật 

ơn các khái niệm hiệu 
ợng nhất định. 
1 ngày càng trở nên 

ọng kể từ khi được phát 
ch đây bảy năm. ISO 

50001: 2018 được phát triển bởi 
ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 301, 

ượng và tiết kiệm 
ợng, ban thư ký do ANSI, 

ủa ISO ở Hoa Kỳ và 
SAC, thành viên của ISO ở Trung 

ốc, đảm nhiệm.  
(vietq.vn) 

 
ẤT LƯỢNG VÀO 

ỂN PHẦN MỀM 
ỚI ISO/IEC/IEEE 90003 
ISO/IEC/IEEE 90003, Kỹ thuật 

Hướng dẫn áp dụng 
ISO 9001: 2015 cho phần mềm 

ợc thiết kế như một 
ểm tra cho việc phát 

ển, cung cấp và bảo trì phần 

ản cập nhật gần đây kết 
i ích đã được chứng 

ISO 9001 với một số tài 
ệu hỗ trợ quan trọng nhất trên thế 
ới trong kỹ thuật phần mềm, cho 

ởng lợi từ thông lệ 
ốc tế tốt nhất trong việc cải 

ợng ở mọi bước của 
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vòng đời. Điều này bao gồm tất cả 
mọi thứ từ cung cấp, mua lại, vận 
hành và bảo trì, đến quy trình cải 
tiến liên tục theo vòng tròn. 

Được phát triển cùng Ủy ban Kỹ 
thuật Điện Quốc tế (IEC) và Viện 
Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE), 
tiêu chuẩn gần đây đã được sửa 
đổi để phù hợp với phiên bản mới 
nhất của ISO 9001 (được xuất bản 
vào năm 2015), với các khái niệm 
mới phù hợp với hiện tại phát 
triển phần mềm được thêm vào. 

Tiêu chuẩn cũng cung cấp các 
liên kết đến tiêu chuẩn kỹ thuật 
phần mềm khác có thể được sử 
dụng cho các nhà phát triển phần 
mềm, chẳng hạn như quy trình 
vòng đời phần mềm, bảo mật 
thông tin và thử nghiệm, Tiến sĩ 
Sundeep Oberoi khẳng định. 

ISO/IEC/IEEE 90003 được phát 
triển bởi ủy ban kỹ thuật chung 
ISO/IEC JTC 1, Công nghệ thông 
tin, tiểu ban SC 7, Kỹ thuật phần 
mềm và hệ thống, có ban thư ký 
là BIS, thành viên của ISO tại Ấn 
Độ. Nó có thể được mua từ thành 
viên ISO quốc gia hoặc thông qua 
cửa hàng ISO. 

(vietq.vn) 
 

AN TOÀN VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ 
EM NHỜ TIÊU CHUẨN ISO 

8124 
Đồ chơi là đồ vật yêu thích của 

trẻ em, để đảm bảo các vấn đề 
liên quan đến sự an toàn của trẻ 
em khi sử dụng những món đồ 
chơi, tiêu chuẩn quốc tế về an 
toàn đồ chơi đã được cập nhật. 

ISO 8124-1, An toàn đồ chơi - 
Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên 
quan đến các tính chất cơ lý, xác 
định các yêu cầu và phương pháp 
thử đối với đồ chơi dành cho trẻ 
em dưới 14 tuổi sử dụng và bao 
gồm tuổi thọ hợp lý của đồ chơi. 

 Tiêu chuẩn này quy định các 
tiêu chí có thể chấp nhận được đối 
với các đặc điểm cấu trúc của đồ 
chơi, chẳng hạn như hình dạng, 
kích thước và đường viền, cũng 
như các khía cạnh đặc biệt của 
một số đồ chơi nhất định như góc 
nhọn của đồ chơi. Nó cũng bao 
gồm các cảnh báo và hướng dẫn 
sử dụng thích hợp. 

Ông Christian Wetterberg chia 
sẻ: “ISO 8124 đã đóng một vai trò 
quan trọng trong việc ảnh hưởng 
đến các yêu cầu về an toàn đồ 
chơi ở nhiều quốc gia, vì vậy điều 
quan trọng là nó phải luôn cập 
nhật và phù hợp nhất có thể”. 

Phiên bản mới nhất bao gồm các 
định nghĩa được cập nhật và các 
yêu cầu cảnh báo, các thông số kỹ 
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thuật sửa đổi liên quan đến nhiều 
loại vật liệu và bộ phận, chẳng hạn 
như dây và dây đai, cũng như bổ 
sung các mặt hàng mới như quả 
bóng yo-yo. 

ISO 8124-1 là một trong những 
tiêu chuẩn dài nhất và chi tiết nhất 
của ISO. Các tiêu chuẩn khác 
trong loạt bài này bao gồm Phần 2 
về tính dễ cháy và Phần 4 về xích 
đu, cầu trượt và các đồ chơi hoạt 
động tương tự. 

(vietq.vn) 
 

 
 
TỪ 01/1/2021, HÀNG HÓA 
TẠM NHẬP TÁI XUẤT CHỈ 
ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA CÁC 
CỬA KHẨU QUỐC TẾ, CỬA 
KHẨU CHÍNH  

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập 
tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, 
nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất 
ra khỏi Việt Nam qua biên giới 
đất liền chỉ được thực hiện qua 
các cửa khẩu song phương. 

Từ ngày 01/1/2021, theo quy 
định của Thông tư số 09/2020/TT-
BCT, hàng hóa kinh doanh tạm 
nhập tái xuất, kinh doanh chuyển 
khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái 
xuất ra khỏi Việt Nam qua biên 
giới đất liền thì việc nhập khẩu 

hoặc tái xuất đó chỉ được thực 
hiện qua các cửa khẩu quốc tế, 
cửa khẩu chính (cửa khẩu song 
phương). 

Trước đó, Bộ Công Thương đã 
ban hành Thông tư số 
09/2020/TT-BCT quy định lộ 
trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, 
xuất khẩu, đối với hàng hóa kinh 
doanh tạm nhập tái xuất, kinh 
doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại 
quan. 

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập 
tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, 
nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra 
khỏi Việt Nam qua biên giới đất 
liền thì việc nhập khẩu hoặc tái 
xuất đó chỉ được thực hiện qua 
các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 
chính (cửa khẩu song phương) 
được mở theo quy định tại Nghị 
định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 
tháng 11 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về quản lý cửa khẩu biên 
giới đất liền. 

Quy định tại mục (i) được áp 
dụng cho cả hàng hóa nước ngoài 
tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại 
quan nếu hàng hóa đó được nhập 
khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi 
Việt Nam qua biên giới đất liền. 

Để phối hợp triển khai thực hiện 
Thông tư số 09/2020/TT-BCT nêu 
trên, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Công Thương đề nghị: Các doanh 
nghiệp có hoạt động kinh doanh 
tạm nhập tái xuất, kinh doanh 
chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan 
chấp hành, thực hiện nghiêm các 
quy định tại Thông tư số 
09/2020/TT-BCT và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan. 

Sở Công Thương 25 tỉnh/thành 
phố biên giới: Thông tin, hướng 
dẫn các doanh nghiệp thực hiện 
kinh doanh nhập khẩu hoặc tái 
xuất qua địa bàn nghiêm túc triển 
khai thực hiện Thông tư số 
09/2020/TT-BCT; Phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan chức năng 
trên địa bàn để tăng cường quản 
lý, kịp thời báo cáo và kiến nghị 
các biện pháp xử lý tới Bộ Công 
Thương, UBND tỉnh khi có khó 
khăn, vướng mắc để cùng phối 
hợp xử lý. 

(biengioilanhtho.gov.vn) 
 

BAN HÀNH THÔNG TƯ VỀ 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA AN TOÀN ĐIỆN 

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư số 39/2020/TT-BCT thay 
thế Quyết định số 12/2008/QĐ-
BCT ngày 17 tháng 6 năm 2008 về 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn điện chuẩn bị hết hiệu lực. 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 
năm 2006; Căn cứ Nghị định số 
98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
Thương; Căn cứ Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật và Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị 
định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 
tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật. 

Căn cứ Nghị định số 
14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 
năm 2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Điện lực về 
an toàn điện và Nghị định số 
51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 
năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị 
định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 
tháng 02 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật 
Điện lực về an toàn điện. Theo đề 
nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật 
an toàn và Môi trường công 
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nghiệp. 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
điện. Ban hành kèm theo thông tư 
này là Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn điện có ký hiệu: 
QCVN 01:2020/BCT. 

Trong đó, QCVN 01:2020/BCT 
thay thế QCVN 01:2008/BCT 
được ban hành kèm theo Quyết 
định số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17 
tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương. QCVN 
01:2020/BCT do Tổ soạn thảo 
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về 
an toàn điện trong hoạt động điện 
lực biên soạn, Cục Kỹ thuật an 
toàn và Môi trường công nghiệp 
trình duyệt, Bộ Khoa học và Công 
nghệ thẩm định và được bạn hành 
kèm theo Thông tư số 
39/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 
11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương. Quy chuẩn này quy 
định về các biện pháp đảm bảo an 
toàn khi thực hiện các công việc 
xây dựng, vận hành, kinh doanh, 
thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa 
đường dây dẫn điện, thiết bị điện 
và các công việc khác theo quy 
định của pháp luật Việt Nam. 

Hiệu lực thi hành thông tư số 
39/2020/TT-BCT về Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 
tháng 6 năm 2024. Quyết định số 
12/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về an toàn điện 
QCVN 01:2008/BCT hết hiệu lực 
thì thông tư này có hiệu lực thi 
hành. 

Về tổ chức thực hiện thông tư, 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện thông tư 
này, nếu phát hiện khó khăn 
vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản 
ánh kịp thời về Bộ Công Thương 
để xem xét, giải quyết. 

(congthuong.vn) 
 

 
 
 
BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC 
PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN 
TÂN SỬU, LỆ HỘI XUÂN 2021  

Ban chỉ đạo liên ngành Trung 
ương về an toàn thực phẩm vừa 
ban hành Kế hoạch số 1993/KH-

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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BCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 về 
việc triển khai công tác bảo đảm 
an toàn thực phẩm Tết Nguyên 
đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 
2021. 

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang 
đến gần, thời gian nghỉ Tết thường 
kéo dài, đồng thời sau Tết Nguyên 
đán là mùa lễ hội diễn ra trên 
phạm vi cả nước, nhiều lễ hội kéo 
dài với hàng triệu lượt khách tham 
dự. Đây cũng là thời điểm tiêu thụ 
thực phẩm lớn nhất trong năm, 
nhất là các thực phẩm thịt, cá, 
trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia 
nước giải khát, các loại hạt có 
dầu… 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Tân 
Sửu và Lễ hội Xuân 2021 phục vụ 
nhân dân đón Tết, vui Xuân an 
toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời 
đảm bảo phát triển và cạnh tranh 
lành mạnh giữa các cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh, xuất 
nhập khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo 
liên ngành Trung ương về vệ sinh 
an toàn thực phẩm triển khai Kế 
hoạch cụ thể như sau: 

Mục tiêu Kế hoạch nhằm bảo 
đảm an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, chế biến, kinh doanh, nhập 
khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng 
cường kiểm soát, xử lý việc sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm giả, 
kém chất lượng, phòng chống ngộ 
độc thực phẩm trong dịp Tết 
Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội 
Xuân 2021. 

Công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và 
mùa Lễ hội Xuân 2021 được triển 
khai trên phạm vi cả nước từ 
01/01/2021 đến hết 20/3/2021. 

Ban chỉ đạo liên ngành trung 
ương về an toàn thực phẩm sẽ 
thành lập 6 đoàn kiểm tra liên 
ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 
tỉnh, thành phố.  

Tại địa phương, tiến hành thành 
lập các đoàn thanh tra/kiểm tra 
liên ngành các cấp, từ cấp tỉnh đến 
quận/huyện, xã/phường. 

(khcncongthuong.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 ASEAN lần đầu tiên trở 
thành đối tác thương mại lớn 
nhất của Trung Quốc năm 2020 

Tại cuộc họp báo thường kỳ, 
người phát ngôn viên Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc Li Kuiwen 
cho biết, các nước ASEAN đã trở 
thành khối thương mại số một với 
Trung Quốc vào năm 2020, với 
khối lượng thương mại đạt 4,74 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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nghìn tỷ nhân dân tệ (tương 
đương 731,9 tỷ USD), tăng trưởng 
7% so với cùng kỳ năm ngoái và 
lần đầu tiên, đồng thời đưa Trung 
Quốc trở thành đối tác thương 
mại lớn nhất của ASEAN trong 12 
năm liên tiếp. 

Với việc chứng minh tiềm năng 
to lớn và khả năng phục hồi mạnh 
mẽ của hợp tác ASEAN - Trung 
Quốc, thành tựu đạt được cũng 
gửi đi một thông điệp tích cực cho 
thương mại quốc tế vốn đang ẩn 
chứa những bất ổn do đợt bùng 
phát Covid-19 toàn cầu từ năm 
2020 đến nay. 

Các thông tin này được đưa ra 
trong bối cảnh Ủy viên Quốc vụ 
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung 
Quốc Vương Nghị đang có 
chuyến thăm chính thức tới 
Myanmar, Indonesia, Brunei và 
Philippines ở Đông Nam Á, là 
chuyến công du thứ hai của Bộ 
trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới 
khu vực này kể từ tháng 10/2020. 
Các cuộc gặp cấp cao đã thể hiện 
sự tôn trọng lẫn nhau và tham vấn 
cho sự phát triển có đi có lại của 
Trung Quốc đã được các nước 
ASEAN công nhận rộng rãi. 

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Nghiên cứu Quốc gia thuộc Đại 
học Thanh Hoa cho rằng, trong 

những năm qua, Trung Quốc và 
ASEAN đã có được sự tin cậy lẫn 
nhau và sự tương hỗ kinh tế khu 
vực mạnh mẽ, tất cả đều đóng một 
vai trò quan trọng trong sự tăng 
trưởng của hợp tác kinh tế và 
thương mại song phương. 

Ngoài ra, xuất nhập khẩu của 
Trung Quốc sang các nước dọc 
theo Vành đai và Con đường đạt 
9,37 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 
1%. Tăng trưởng ngoại thương 
của Trung Quốc đã có xu hướng 
đáng kể không chỉ ở các nước 
ASEAN mà trên toàn thế giới. Dư 
địa cho sự phát triển khu vực có 
thể sẽ tiếp tục vào năm 2021, đặc 
biệt là với các nước ASEAN, các 
chuyên gia cũng dự đoán rằng cả 
hai bên sẽ có nhiều không gian 
hợp tác hơn trong các lĩnh vực sản 
xuất và dịch vụ, và các mối quan 
hệ trong năng lượng mới, kinh tế 
kỹ thuật số và sức khỏe cộng đồng 
cũng sẽ được nâng cao đáng kể. 

(congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Quyết định tặng Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia cho 61 
doanh nghiệp 

Thủ tướng Chính phủ quyết định 
tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc 
gia cho 21 doanh nghiệp và tặng 
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Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
cho 40 doanh nghiệp. 

Trong 21 doanh nghiệp được 
tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc 
gia có 11 doanh nghiệp sản xuất 
lớn: Công ty TNHH Esquel 
garment manufacturing (Việt 
Nam), Công ty TNHH NESTLÉ 
Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Sa Giang, Công ty Cổ 
phần Quốc tế Sơn Hà, Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Thành Công, Công 
ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền 
Phong, Công ty Cổ phần Nước 
giải khát Yến Sào Khánh Hòa, 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen 
Nghệ An, Tổng Công ty Giấy Việt 
Nam, Công ty Cổ phần Cao su 
Tây Ninh, Công ty Cổ phần Gốm 
sứ Long Hầu;  

07 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và 
vừa: Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Trúc Anh, Công ty 
Cổ phần Chế biến dừa Á Châu, 
Công ty Cổ phần Việt Nam 
FOOD, Công ty TNHH Kiến trúc 
và Thương mại Á Châu, Công ty 
TNHH phát triển khoa học quốc tế 
Trường Sinh, Công ty Cổ phần 
Ngọc Diệp, Công ty TNHH Xây 
dựng – Thương mại và Sản xuất 
Nam Thành Ninh Thuận; 

01 doanh nghiệp dịch vụ lớn: 
Viễn thông Thanh Hóa – Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt 
Nam; 02 doanh nghiệp dịch vụ 
nhỏ và vừa: Công ty TNHH MTV 
Phát triển Công viên phần mềm 
Quang Trung, Công ty TNHH 
MTV Xổ số kiến thiết Quảng 
Ninh. 

Trong 40 doanh nghiệp nhận 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, 
có 10 doanh nghiệp sản xuất lớn; 
23 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và 
vừa; 1 doanh nghiệp dịch vụ lớn; 
6 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và 
vừa. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia là một hình thức tôn vinh, 
khen thưởng hằng năm ở cấp quốc 
gia của Thủ tướng Chính phủ cho 
các tổ chức, doanh nghiệp đạt 
thành tích xuất sắc về chất lượng 
trong sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, 
hàng hoá và dịch vụ của Việt 
Nam, tăng cường năng lực, khả 
năng cạnh tranh và hội nhập trên 
thị trường trong nước và quốc tế; 
xây dựng văn hoá, phong trào 
năng suất, chất lượng trong tổ 
chức, doanh nghiệp nhằm đóng 
góp tích cực vào tăng trưởng kinh 
tế-xã hội của đất nước. 

Việc tham dự Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp 
có điều kiện học hỏi, đánh giá và 
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cải tiến một cách toàn diện các 
hoạt động quản lý, chất lượng sản 
phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để 
các doanh nghiệp đạt giải thưởng 
quảng bá thương hiệu sản phẩm, 
góp phần nâng cao khả năng cạnh 
tranh trong thời kỳ hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

Với 7 tiêu chí khắt khe, 
GTCLQG đã được nhiều doanh 
nghiệp tiếp cận áp dụng và chính 
những tiêu chí này trở thành công 
cụ giúp DN củng cố vững chắc 
thêm cho hệ thống quản trị DN, 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, từ đó đạt được những 
kết quả trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh một cách ấn tượng.  

( tcvn.gon.vn) 
 

 Cổng thông tin điện tử về 
Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam chính thức hoạt động  

Ngày 23/12, tại Hà Nội Bộ Công 
Thương đã long trọng tổ chức Lễ 
khai trương Cổng thông tin điện 
tử Hiệp định Thương mại tự do 
của Việt Nam (Vietnam FTA 
Portal), nhằm giúp cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân Việt 
Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp 
định Thương mại tự do (FTA), đặc 
biệt là các FTA thế hệ mới. 

Được sự hỗ trợ của Chính phủ 

Ốt-xtrây-li-a, Bộ Công Thương và 
Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối 
hợp khởi động việc xây dựng 
FTAP từ tháng 2/2019. Sau gần 2 
năm triển khai, mặc dù gặp nhiều 
khó khăn do Đại dịch Covid-19 
nhưng các chuyên gia của Bộ 
Công Thương và Ngân hàng Thế 
giới đã hoàn tất các công việc cuối 
cùng để khai trương FTAP đầu 
tiên của Việt Nam tại địa 
chỉ http://fta.moit.gov.vn/.  

Cho đến nay, Việt Nam đã ký 
kết 14 Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) khu vực và song phương 
(trong đó đang thực thi 13 FTA), 
đã kết thúc đàm phán 01 và đang 
đàm phán 02 Hiệp định với các 
đối tác khác. Trong số các FTA 
này, có 2 FTA thế hệ mới là 
CPTPP và EVFTA. Sau khi kết 
thúc các FTA đang đàm phán, có 
thể nói Việt Nam đã thiết lập được 
quan hệ thương mại tự do với hầu 
hết các nước đối tác quan trọng 
nhất trên thế giới (trừ Hoa Kỳ), 
tạo cơ sở vững chắc cho việc tăng 
cường và thúc đẩy trao đổi thương 
mại – đầu tư song phương cũng 
như tăng cường hội nhập kinh tế 
quốc tế trong khu vực và trên toàn 
cầu. 

Với việc hình thành Cổng thông 
tin điện tử về các FTA Việt Nam, 
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đây là lần đầu tiên Việt Nam có 
được một công cụ tra cứu các cam 
kết FTA và các thông tin liên quan 
một cách thông minh, tiên tiến, có 
ý nghĩa rất lớn trong việc giúp 
cộng đồng doanh nghiệp và người 
dân tận dụng tối đa cơ hội từ các 
FTA mà Việt Nam đã tham gia, 
gửi đi thông điệp quan trọng về 
quyết tâm của Chính phủ Việt 
Nam trong việc thực thi các FTA 
một cách hiệu quả nhất thông qua 
các tính năng quan trọng. 

Cụ thể, FTAP có khả năng tích 
hợp các thông tin trong các hiệp 
định thương mại tự do đa phương, 
khu vực và song phương của Việt 
Nam vào trong một hệ thống tra 
cứu thông minh và thân thiện với 
người sử dụng. Theo đó, về 
thương mại hàng hóa, Cổng thông 
tin điện tử này cho phép doanh 
nghiệp và người dân tra cứu ra kết 
quả mức thuế, lộ trình cắt giảm 
thuế đối với từng mặt hàng cụ thể 
theo các FTA của Việt Nam với 
các đối tác, đặc điểm quy mô thị 
trường, quy tắc xuất xứ để hưởng 
ưu đãi và các thủ tục cần thực hiện 
và các biện pháp phi thuế mà 
doanh nghiệp cần lưu ý trong quá 
trình xuất khẩu/nhập khẩu mặt 
hàng đó, v.v.. Về thương mại dịch 
vụ - đầu tư, Cổng thông tin điện tử 

này cho phép doanh nghi
người dân tra cứu ra kết quả cam 
kết mở cửa thị tr
đầu tư liên quan t
ngành/phân ngành d
phi dịch vụ theo từng ph
cung cấp dịch vụ cũng nh
tin về các văn bản quy phạm pháp 
luật cam kết và hi
quan, v.v.. 

Điều này sẽ tạo tiền đề quan 
trọng giúp doanh nghi
dân có được thông tin cần thiết 
một cách nhanh chóng, chính xác, 
từ đó tận dụng tối đa các c
các FTA này mang l

Bộ trưởng Bộ Công Th
Anh tham quan t

FTAP sẽ cập nhật th
tình hình và kết quả triển khai 
thực thi các Hiệp định FTA của 
Việt Nam từ phía các c
quản lý tại các phi
đồng, Ủy ban có li
các Hiệp định n
pháp luật thực hiện các Hiệp định 
FTA Việt Nam do cơ quan qu
ban hành sẽ được cập nhật đầy đủ 
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này cho phép doanh nghiệp và 
ời dân tra cứu ra kết quả cam 

ị trường dịch vụ - 
ư liên quan tới từng 

ngành/phân ngành dịch vụ hoặc 
ịch vụ theo từng phương thức 

ấp dịch vụ cũng như thông 
ề các văn bản quy phạm pháp 

à hiện hành có liên 

ẽ tạo tiền đề quan 
giúp doanh nghiệp và người 

ợc thông tin cần thiết 
ột cách nhanh chóng, chính xác, 

ừ đó tận dụng tối đa các cơ hội do 
các FTA này mang lại. 

 
ởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh tham quan tại buổi lễ 

ẽ cập nhật thường xuyên 
ết quả triển khai 

ực thi các Hiệp định FTA của 
ệt Nam từ phía các cơ quan 
ản lý tại các phiên họp Hội 

ồng, Ủy ban có liên quan trong 
ệp định này; Các văn bản 
ật thực hiện các Hiệp định 

t Nam do cơ quan quản lý 
ợc cập nhật đầy đủ 
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trên Cổng thông tin điện tử về các 
FTA; Số liệu hoặc thông tin về 
các thị trường có FTA với Việt 
Nam sẽ được cập nhật thường 
xuyên dựa trên các nguồn thông 
tin tin cậy; Các hội nghị, hội thảo 
hoặc khóa tập huấn dưới hình thức 
trực tiếp và trực tuyến sẽ được 
thường xuyên cập nhật để doanh 
nghiệp hoặc những tổ chức, cá 
nhân quan tâm có thể đăng ký 
tham gia. Ngoài ra, các ấn phẩm 
hỗ trợ doanh nghiệp khi được xuất 
bản cũng sẽ được đăng tải công 
khai để doanh nghiệp hoặc người 
dân có thể tham khảo; Toàn bộ 
các dữ liệu trên Cổng thông tin 
này sẽ được hiển thị dưới dạng 
song ngữ (tiếng Việt và tiếng 
Anh). 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho 
rằng, Cổng thông tin điện tử về 
các Hiệp định thương mại tự do ra 
đời và chính thức đi vào hoạt động 
gửi đi thông điệp quan trọng về 
quyết tâm của Chính phủ Việt 
Nam trong việc đưa các FTA, đặc 
biệt là các FTA thế hệ mới đến 
gần hơn với doanh nghiệp và 
người dân. Ngoài ra, việc hoàn tất 
FTAP cũng thể hiện sự phối hợp 
hiệu quả giữa Chính phủ Việt 
Nam với Ngân hàng thế giới và 
Chính phủ Ốt-xtrây-lia trong quá 

trình hội nhập kinh tế của Việt 
Nam. Trong tương lai, Bộ Công 
Thương, Chính phủ Ốt-xtrây-li-a 
và Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục 
hợp tác để phát triển Cổng thông 
tin này trở thành địa chỉ cung cấp 
thông tin hữu ích và đáng tin cậy 
cho doanh nghiệp và người dân, 
góp phần nâng cao hiệu quả thực 
thi các FTA của Việt Nam trong 
thời gian tới. 

(moit.gov.vn) 
 
 Từ 1/1/2021, xe ô tô sẽ bị áp 
dụng tiêu chuẩn khí thải mới 

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có 
văn bản yêu cầu các trung tâm 
đăng kiểm xe cơ giới trên toàn 
quốc chuẩn bị sẵn sàng cho việc 
triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải mới đối với xe ô tô được sản 
xuất trong thời gian từ năm 1999 
đến hết năm 2008. 

Cụ thể, các trung tâm đăng kiểm 
có nhiệm vụ phổ biến tới đăng 
kiểm viên và kiểm tra, chuẩn bị 
thiết bị để áp dụng kiểm định theo 
tiêu chuẩn khí phát mức 2 kể từ 
ngày 1/1/2021 đối với xe ô tô lắp 
động cơ cháy cưỡng bức và ô tô 
lắp động cơ do cháy nén được sản 
xuất trong giai đoạn 1999 - 2008. 
Bên cạnh đó, các trung tâm đăng 
kiểm có trách nhiệm thông báo tới 
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chủ phương tiện, lái xe biết và 
thực hiện. 

Theo đại diện Cục Đăng kiểm 
Việt Nam, nhóm xe ô tô trên đang 
được áp dụng tiêu chuẩn khí thải ở 
mức thấp nhất (mức 1 trong 3 
mức), song từ ngày 1/1/2021 phải 
đạt tiêu chuẩn cao hơn một mức 
(mức 2) của Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 6438:2018 (Phương tiện 
giao thông đường bộ - giới hạn 
lớn nhất cho phép của khí thải). 
Đây là lộ trình được quy định tại 
Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ quy 
định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải của xe ô tô tham gia giao 
thông và xe ô tô đã qua sử dụng. 

Về giới hạn mức phát thải theo 
tiêu chuẩn mức 2, TCVN 
6438:2018 quy định, giới hạn lớn 
nhất cho phép đối với xe ô tô lắp 
động cơ cháy cưỡng bức là 3,5% 
(thể tích) chất CO, 800 HC (ppm 
thể tích); giới hạn lớn nhất đối với 
xe lắp động cơ do cháy nén là 
60% HSU giới hạn độ khói. 

Việc kiểm định khí thải xe ô tô 
được thực hiện khi xe ô tô đăng 
kiểm định kỳ. Hiện phần mềm 
chương trình kiểm định khí thải 
mức 2 đối với xe sản xuất giai 
đoạn 1999 - 2008 đã được cài đặt 
tại tất cả các trung tâm đăng kiểm. 

Khi đăng kiểm viên nhập dữ liệu 
biển số xe, số đăng kiểm vào 
chương trình, phần mềm sẽ tự 
động đối chiếu chỉ số thực tế phát 
thải và tiêu chuẩn để đánh giá kết 
quả đạt hay không đạt tiêu chuẩn. 

Theo lãnh đạo một số trung tâm 
đăng kiểm, ghi nhận trong năm 
2020 cho thấy, dù nhóm xe ô tô 
sản xuất trong giai đoạn 1999 - 
2008 áp dụng tiêu chuẩn khí thải 
mức thấp nhất, song hầu như ngày 
nào cũng ghi nhận có trường hợp 
không đạt tiêu chuẩn khí thải; 
trong đó phần lớn là xe sản xuất 
thời điểm ngay trước và sau năm 
2000 cũng như xe sử dụng nhiên 
liệu diesel. 

Do đó, chủ phương tiện của 
nhóm xe trên cần chú trọng hơn 
trong việc bảo dưỡng, sửa chữa 
động cơ định kỳ (kim phun, bơm 
nhiên liệu, lọc dầu, lọc gió, pit 
tông...) để duy trì chất lượng khí 
thải theo tiêu chuẩn mức 2. 

(most.gov.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội đồng nghiệm thu đề án 
của doanh nghiệp tham gia 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp đợt 8, 9, 10, 11 
năm 2020 

Ngày 30/12, Chi cục Tiêu chuẩn 
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Đo lường chất lượng (Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội đồng 
nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
8, 9, 10, 11 năm 2020. Do ông 
Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám 
đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội 
đồng xét duyệt.  

Sau khi đánh giá kết quả đạt 
được của đề án cũng như hồ sơ 
pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 19 
doanh nghiệp. Đây là cơ sở để các 
công ty được hỗ trợ kinh phí từ 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp. 

Cụ thể, đối với Chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
8 năm 2020, Hội đồng đã nhất trí 
nghiệm thu đề án của 09 doanh 
nghiệp: 

1. Công ty TNHH MTV Công 
nghiệp Hoá chất Mỏ Nam Bộ - 
MICCO với nội dung được hỗ trợ 
là đánh giá giám sát các Hệ thống 
ISO/IEC 17025:2017; ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007 
và đánh giá chứng nhận Hệ thống 
ISO 9001:2015; Tư vấn xây dựng 
chuyển đổi Hệ thống ISO 
45001:2018 và chứng nhận Hệ 
thống ISO 45001:2018. 

2. Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Engineering Edge Viet Nam với 
nội dung được hỗ trợ là đánh giá 
tái chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015. 

3. Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
với nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
đăng kí nhãn hiệu. 

4. Công ty CP Dịch vụ gia công 
thử nghiệm Vũng Tàu với nội 
dung được hỗ trợ là giám sát, duy 
trì hệ thống ISO/IEC 17025:2017. 

5. Công ty TNHH Ngọc Lan 
Viên Núi Dinh với nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng website và ứng 
dụng (app) quản lý bán hoa. 

6. Công ty Luật TNHH MTV Tư 
vấn Doanh nghiệp B.T.Y với nội 
dung được hỗ trợ là tư vấn đăng 
ký nhãn hiệu; xây dựng Website.  

7. Công ty TNHH Giải pháp và 
Công nghệ Sao Việt với nội dung 
được hỗ trợ là đăng ký 02 nhãn 
hiệu (VSTAR và “Tem công 
nghệ”). 

8. Công ty CP Du Lịch Thương 
Mại và Xây dựng Trân Châu với 
nội dung được hỗ trợ là xây dựng 
website. 

9. Công ty CP DV Thiết bị Nâng 
Ngoài Khơi với nội dung được hỗ 
trợ là tư vấn và chứng nhận xây 
dựng hệ thống ISO 9001:2015 và 
ISO 45001:2018. 

Đối với Chương trình KH&CN 
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hỗ trợ doanh nghiệp đợt 9 năm 
2020, Hội đồng đã nhất trí nghiệm 
thu đề án của 02 doanh nghiệp: 

1. Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Ca cao Thành 
Đạt với nội dung được hỗ trợ là 
Đề án “đổi mới công nghệ thiết bị 
dây chuyền sản xuất ca cao”. 

2. Công ty CP Tư vấn Thiết kế 
DK với nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá tái chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2015; đánh giá giám sát 
hệ thống ISO 14001:2015; đánh 
giá chuyển đổi phiên bản hệ thống 
ISO 45001:2018; Đánh giá chứng 
nhận hệ thống ASME "U" và 
National Board "R". 

Đối với Chương trình KH&CN 
hỗ trợ doanh nghiệp đợt 10 năm 
2020, Hội đồng đã nhất trí nghiệm 
thu đề án của 01 doanh nghiệp: 

1. Công ty Cổ phần tích hợp hệ 
thống công nghệ điện và điều 
khiển PECSI với nội dung được 
hỗ trợ là Đề án “Đầu tư lắp đặt hệ 
thống điện năng lượng mặt trời, 
công suất 50 KWp nhằm tiết kiệm 
năng lượng”. 

Đối với Chương trình KH&CN 
hỗ trợ doanh nghiệp đợt 11 năm 
2020, Hội đồng đã nhất trí nghiệm 
thu đề án của 07 doanh nghiệp: 

1. Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Ca cao Thành 

Đạt với nội dung được hỗ trợ là 
chi phí đào tạo chuyên sâu về an 
toàn thực phẩm; tái đánh giá 
chứng nhận hệ thống ISO 
22000:2018; chi phí công bố 12 
sản phẩm (bao gồm thử nghiệm 
sản phẩm). 

2. Công ty TNHH  Thương mại 
Dịch vụ Cơ khí MES7 với nội 
dung được hỗ trợ là xây dựng 
website. 

3. Công ty TNHH Nuôi trồng 
Nấm Hòa Long với nội dung được 
hỗ trợ là Tư vấn đăng ký 02 nhãn 
hiệu. 

4. Công ty TNHH Thảo Anh 
Vũng Tàu với nội dung được hỗ 
trợ là Tư vấn đăng ký 01 nhãn 
hiệu. 

5. Công ty TNHH Chăn nuôi 
Hưng Việt với nội dung được hỗ 
trợ là Tư vấn đăng ký 01 nhãn 
hiệu. 

6. Công ty Cổ phần LDT với nội 
dung được hỗ trợ là Giải bạc Chất 
lượng Quốc gia (Giải thưởng chất 
lượng Quốc gia). 

7. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 
BR-VT với nội dung được hỗ trợ 
là Giải bạc Chất lượng Quốc gia 
(Giải thưởng chất lượng Quốc 
gia). 

 (Sở KH&CN) 


