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NĂM 2021: TIẾP TỤC NÂNG 
CAO NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH CÁC MẶT HÀNG 
XUẤT KHẨU 

Theo nhận định từ giới chuyên 
gia, mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn 
đang diễn biến phức tạp nhưng 
hoạt động xuất nhập khẩu của 
Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 
2021 vẫn ghi nhận đà tăng trưởng 
cao so với cùng kỳ năm vừa qua. 

 
Ảnh minh họa 

Cụ thể, theo thống kê từ Bộ 
Công thương cho thấy, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 
tháng đầu năm 2021 đạt 95,81 tỷ 
USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ 
năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 
48,55 tỷ USD, tăng 23,2%; nhập 
khẩu đạt 47,26 tỷ USD, tăng 
25,9%. 

Ông Trần Thanh Hải, Cục 
trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ 
Công Thương) cho biết, các nhóm 
mặt hàng vẫn duy trì được sự tăng 

trưởng, thậm chí có sự tăng trưởng 
cao chính là nhóm các mặt hàng 
liên quan đến việc sử dụng cá 
nhân và ở trong nhà. Cụ thể là 
nhóm hàng đồ gỗ nội thất, máy 
móc thiết bị điện tử như máy tính, 
máy tính bảng, điện thoại di 
động…  

Nhóm hàng bị ảnh hưởng trong 
năm 2020 có thể thấy rõ là nhóm 
hàng dệt may, da giày. Đây là hai 
nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng 
đã giảm xuống trong bối cảnh 
người dân phải thắt chặt chi tiêu 
và tác động mạnh đến hoạt động 
xuất khẩu của Việt Nam. 

Tại phiên họp thường kỳ Chính 
phủ tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương đã đặt mục tiêu tăng 
trưởng xuất khẩu của năm 2021 là 
khoảng từ 4-5%. Đây là kết quả đã 
được tính toán dựa trên tình hình 
thực tế kinh tế thế giới cũng như 
khó khăn do dịch Covid-19. 

Để hoàn thành mục tiêu tăng 
trưởng xuất khẩu 4-5%, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Cao 
Quốc Hưng nhấn mạnh: Bộ Công 
Thương đang xem xét để trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
chiến lược mới về hoạt động xuất 
nhập khẩu trong giai đoạn sắp tới. 
Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục đàm 
phán cũng như hoàn thiện các thể 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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chế liên quan đến các hiệp định 
thương mại tự do (FTA), trong đó 
có vấn đề về quy tắc xuất xứ để 
giúp cho các doanh nghiệp có thể 
tận dụng được ưu đãi của các Hiệp 
định tốt hơn. Các hoạt động xúc 
tiến thương mại cũng sẽ được đẩy 
mạnh trên môi trường trực tuyến. 
Các cơ quan của Bộ cũng sẽ tìm ra 
những hình thức phù hợp hơn nữa, 
hiệu quả hơn nữa để hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ 
còn tổ chức khai thác, tận dụng cơ 
hội từ các FTA để tìm giải pháp 
phát triển thị trường và tháo gỡ 
rào cản để thâm nhập các thị 
trường mới; ưu tiên triển khai các 
hoạt động xúc tiến xuất khẩu và 
các thị trường xuất khẩu sớm khôi 
phục sau đại địch; tập trung theo 
dõi sát tình hình từng thị trường 
để rà soát, xác định các chủng loại 
hàng hóa mà các nước đang có 
nhu cầu nhập khẩu để khai thác, 
thúc đẩy xuất khẩu. 

Cũng theo Thứ trưởng Cao Quốc 
Hưng, tới đây Bộ tiếp tục củng cố 
và mở rộng thị trường xuất khẩu, 
tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA 
đã có hiệu lực; đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu, nhập khẩu, nhất 
là các thị trường nhỏ và thị trường 
ngách; đa dạng hoá cơ cấu sản 
phẩm xuất khẩu, nâng cao năng 

lực cạnh tranh sản phẩm xuất 
khẩu, phát triển thương hiệu để 
xuất khẩu phát triển bền vững 
trong tương lai. 

(vietq.vn) 
 
ĐẨY LÙI TÌNH TRẠNG GIAN 
LẬN XUẤT XỨ, GHI NHÃN 
HÀNG HÓA KHÔNG ĐÚNG 
QUY ĐỊNH 

Tổng cục Hải quan cho biết sẽ 
áp dụng đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ hải quan để kiên quyết 
đẩy lùi tình trạng gian lận, giả 
mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa 
không đúng quy định, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải 
bất hợp pháp... mọi hành vi vi 
phạm phải được phát hiện kịp thời 
và xử lý nghiêm theo đúng quy 
định của pháp luật. Qua đó thúc 
đẩy phát triển sản xuất trong 
nước, bảo vệ các nhà sản xuất 
Việt Nam trước nguy cơ bị áp 
dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại, bảo vệ uy tín của 
hàng hóa Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Để triển khai, các đơn vị nghiệp 
vụ sẽ đồng bộ tham gia vào kế 
hoạch này theo từng nhiệm vụ chi 
tiết. Trong đó, Cục Giám sát quản 
lý về hải quan sẽ chủ trì, đầu mối 
phối hợp với các đơn vị: Cục 
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Công nghệ thông tin và Thống kê 
Hải quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục 
Kiểm tra sau thông quan, Cục 
Điều tra chống buôn lậu, Vụ 
Thanh tra - Kiểm tra để tổng hợp, 
phân tích số liệu, lập danh sách 
mặt hàng, đối tượng trọng điểm 
cần áp dụng biện pháp nghiệp vụ; 
cung cấp thông tin, số liệu, danh 
sách doanh nghiệp có kim ngạch 
xuất khẩu tăng đột biến cho các 
đơn vị biết, phối hợp thực hiện.  

Không chỉ phối hợp trong nội 
ngành, Cục Giám sát quản lý về 
hải quan sẽ chủ trì, phối hợp với 
Bộ Công Thương, Bộ KH&CN và 
các bộ, ngành liên quan thực hiện 
rà soát cơ sở pháp lý, kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp 
quy liên quan đến xuất xứ, ghi 
nhãn để khắc phục sơ hở của hệ 
thống pháp luật, làm cơ sở pháp lý 
để thống nhất thực hiện. Chủ trì, 
phối hợp với Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam rà soát 
các trường hợp cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa chưa đúng 
quy định; kiến nghị, đề xuất VCCI 
chấm dứt việc cấp Giấy chứng 
nhận về quy trình sản xuất, nguồn 
nguyên liệu, công đoạn sản xuất 
(gọi là Form X) nhằm hạn chế 
doanh nghiệp lợi dụng giấy chứng 
nhận này để gian lận xuất xứ. 

Đặc biệt, đơn vị sẽ phối hợp chặt 
chẽ với các hiệp hội ngành hàng 
xác định đối tượng doanh nghiệp 
có rủi ro cao, có dấu hiệu gian lận 
chuyển danh sách cụ thể cho cơ 
quan Hải quan. Đồng thời, thực 
hiện tuyên truyền, khuyến cáo các 
doanh nghiệp đầu tư thực chất, lâu 
dài, chuyển giao công nghệ, thực 
hiện gia công chế biến sâu; 
khuyến khích phát triển công 
nghiệp phụ trợ; khuyến cáo các 
doanh nghiệp cải thiện cơ chế theo 
dõi, giám sát quá trình sản xuất tại 
doanh nghiệp; nâng cao nhận thức 
về gian lận, giả mạo xuất xứ, lẩn 
tránh các biện pháp phòng vệ 
thương mại. 

Nhằm xác định đối tượng trọng 
điểm để áp dụng các biện pháp 
nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm 
rõ hành vi vi phạm, vấn đề thống 
kê, rà soát số liệu được Cục Công 
nghệ thông tin và Thống kê hải 
quan đảm đương. Cục Công nghệ 
thông tin và Thống kê Hải quan 
cung cấp danh sách mặt hàng, 
doanh nghiệp có kim ngạch xuất 
khẩu tăng đột biến (>10%) vào 
các thị trường Hoa Kỳ, EU và Ấn 
Độ; nhập khẩu tăng đột biến 
(>10%) từ thị trường trọng điểm 
định kỳ hàng quý để Cục Giám sát 
quản lý về hải quan tổng hợp, báo 
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cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan. 
Cục Quản lý rủi ro thực hiện 

phân tích số liệu, xác định danh 
sách mặt hàng, doanh nghiệp có 
kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) 
gia tăng đột biến, có rủi ro cao và 
phối hợp với các đơn vị thực hiện 
đấu tranh. Các tiêu chí xác định 
như sau: tên doanh nghiệp, quốc 
tịch doanh nghiệp, mã số doanh 
nghiệp, năm thành lập, loại hình 
doanh nghiệp, địa chỉ hoạt động; 
loại hình XNK; mặt hàng xuất 
khẩu, nhập khẩu, dấu hiệu gian 
lận, xếp hạng rủi ro. Áp dụng 
phân luồng kiểm tra thực tế 100% 
đối với hàng hóa XNK xác định 
có dấu hiệu rủi ro cao về gian lận, 
giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng 
hóa không đúng quy định, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển 
tải bất hợp pháp… 

Để thực hiện kế hoạch chống 
gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển 
tải bất hợp pháp năm 2021, Tổng 
cục Hải quan yêu cầu các đơn vị 
như Cục Kiểm tra sau thông quan, 
Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ 
Thanh tra – Kiểm tra đều được 
giao các nhiệm vụ cụ thể nhằm 
phát hiện vi phạm. 

 (congnghieptieudung.vn) 
 
ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ CƠ 

CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN 
XUẤT XỨ CỦA CÁC FTA 
THẾ HỆ MỚI 

Hiện nay, Việt Nam đang tham 
gia đàm phán rất nhiều Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) mà trong 
đó có yêu cầu áp dụng cơ chế tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 
Theo cơ chế này, trách nhiệm 
chứng nhận nguồn gốc của hàng 
hóa sẽ chuyển từ các cơ quan 
chuyên trách sang doanh nghiệp 
(hoặc nhà nhập khẩu). Tức là 
doanh nghiệp (hoặc nhà nhập 
khẩu) sẽ tự thực hiện các thủ tục 
và đáp ứng điều kiện để tuyên bố 
hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn 
về nguồn gốc xuất xứ và tự chịu 
trách nhiệm về tính chính xác của 
tuyên bố đó. 

Việt Nam đang tham gia áp dụng 
cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 
trong ba Hiệp định thương mại tự 
do là ATIGA, CPTPP và EVFTA, 
trong đó CPTPP, EVFTA là các 
Hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới. 3 Hiệp định này có sự khác 
biệt về cơ chế tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa. 

Hiệp định ATIGA áp dụng cơ 
chế tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa đối với doanh nghiệp được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép, có nghĩa là chỉ các doanh 
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nghiệp được cấp phép mới được 
tự chứng minh nguồn gốc xuất xứ 
của hàng hóa do chính doanh 
nghiệp sản xuất ra và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc tự 
chứng nhận đó. Danh sách các 
doanh nghiệp này được các nước 
ASEAN cập nhật trên trang điện 
tử của ASEAN và cơ quan Hải 
quan sẽ căn cứ thông tin về doanh 
nghiệp trên trang web này để kiểm 
tra, xác định đối tượng được tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Hiệp định CPTPP áp dụng cơ 
chế tự chứng nhận xuất xứ cho 
doanh nghiệp xuất khẩu, có nghĩa 
là các doanh nghiệp xuất khẩu đều 
được tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa trên chứng từ thương mại của 
mình. Tại Hiệp định quy định cụ 
thể về các thông tin tối thiểu cần 
phải thể hiện trên chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ. Cơ quan Hải 
quan kiểm tra căn cứ thông tin 
trên chứng từ tự chứng nhận xuất 
xứ và hồ sơ hải quan để kiểm tra, 
xác định xuất xứ hàng hóa xuất 
khẩu. 

Hiệp định CPTPP có hiệu lực 
thực hiện từ 14/1/2019. Khi thực 
hiện Hiệp định này, Việt Nam 
không bắt buộc phải áp dụng ngay 
cơ chế tự chứng nhận xuất xứ tại 
thời điểm Hiệp định có hiệu lực 

mà theo lộ trình nhất định. Theo 
đó, Việt Nam được bảo lưu chưa 
áp dụng hình thức này trong thời 
hạn tối đa 12 năm kể từ ngày Hiệp 
định có hiệu lực. Do vậy, hiện nay 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
vào các nước CPTPP đang được 
Bộ Công Thương cấp C/O mẫu 
CPTPP. 

Về Hiệp định EVFTA áp dụng 
cơ chế tự chứng nhận xuất xứ đối 
với doanh nghiệp xuất khẩu được 
cấp mã số REX, có nghĩa là doanh 
nghiệp có mã số REX sẽ được tự 
chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa 
của mình trên chứng từ thương 
mại. Cơ quan Hải quan căn cứ mã 
số REX của doanh nghiệp, kiểm 
tra trên trang điện tử của EU và hồ 
sơ hải quan để xác định xuất xứ 
hàng hóa. 

Đối với hàng hóa của Việt Nam 
khi xuất khẩu vào EU áp dụng 
như sau: Đối với các lô hàng từ 
Việt Nam xuất khẩu vào EU có 
giá trị không quá 6.000 Euro thì 
bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng 
được phép tự chứng nhận xuất xứ. 
Sau đó, thương nhân có trách 
nhiệm báo cáo, đăng tải chứng từ 
tự chứng nhận xuất xứ và chứng 
từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu 
lên trang web: 
www.ecosys.gov.vn. Đối với các 



Số 85 - 03/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 6 
 

lô hàng xuất khẩu có trị giá trên 
6.000 Euro, nhà xuất khẩu phải có 
C/O mẫu EUR.1 do cơ quan, tổ 
chức được Bộ Công Thương ủy 
quyền cấp. Quá trình khai báo và 
chứng nhận C/O mẫu EUR.1 được 
thực hiện tương tự như các mẫu 
C/O hiện hành. 

Hiện tại, đối với hàng hóa xuất 
khẩu, Việt Nam mới chỉ áp dụng 
tự chứng nhận xuất xứ trong Hiệp 
định ATIGA. Hai Hiệp định 
thương mại thế hệ mới là CPTPP 
và EVFTA, Việt Nam vẫn áp 
dụng cơ chế cấp C/O thông 
thường. Khi thực hiện cơ chế tự 
chứng nhận xuất xứ Hiệp định 
ATIGA, hiện tại chỉ có 4 doanh 
nghiệp Việt Nam được cấp phép 
tự chứng nhận xuất xứ: Công ty 
CP sữa Vinamilk, Công ty TNHH 
Nestle Việt Nam, Công ty TNHH 
Sài Gòn Precision, Công ty TNHH 
Procter & Gamble Đông Dương. 

Số lượng doanh nghiệp xuất 
khẩu được cấp phép tự chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa còn hạn 
chế có thể do quy định điều kiện, 
tiêu chí cấp còn chặt chẽ hoặc 
doanh nghiệp chưa nhận thức 
được ưu thế, lợi ích của việc cấp 
phép tự chứng nhận xuất xứ. Do 
vậy, công tác tuyên truyền phổ 
biến các quy định này cần được 

đẩy mạnh thường xuyên, liên tục 
hơn nữa nhằm giúp doanh nghiệp 
nhận thức được các ưu điểm, lợi 
thế của việc được cấp phép tự 
chứng nhận xuất xứ trong ATIGA 
để triển khai thực hiện. 

 (haiquanonline.com.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thuốc trừ sâu 
Ngày 01/02/2020 EU thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 
định (EU) số 2016/128: Quy định 
đối với thuốc trừ sâu trên thực 
phẩm sử dụng trong các mục đích 
y tế đặc biệt để đáp ứng  yêu cầu 
dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ. 

Mục đích của dự thảo nhằm điều 
chỉnh định nghĩa về "dư lượng 
thuốc trừ sâu" được nêu trong Quy 
định Ủy ban (EU) 2016/128, đảm 
bảo tính chắc chắn và rõ ràng về 
mặt pháp lý. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
Quý 2 năm 2021. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 
ngày công bố chính thức trên 
Công báo của EU. Hạn cuối cùng 
để các nước Thành viên WTO 
tham gia đóng góp ý kiến vào 
02/04/2021. Mã thông báo 
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G/TBT/N/EU/776. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo 

xem tại: 
https://members.wto.org/crnattac

hments/2021/TBT/EEC/21_0776_
00_e.pdf. 

Sản phẩm tiêu dùng 
Vừa qua, Ecuador thông báo cho 

các nước Thành viên WTO về 
việc đưa ra Quy định kỹ thuật về 
chứng nhận an toàn vệ sinh đối 
với các sản phẩm tiêu dùng trong 
tình trạng khẩn cấp về y tế do 
virus SARS-COV-2 gây ra. 

 
Đây là một biện pháp được ban 

hành do tình trạng khẩn cấp về y 
tế bởi dịch bệnh Covid-19, không 
cần lấy ý kiến góp ý của các nước 
Thành viên WTO, nên biện pháp 
này đã được thông qua và đã có 
hiệu lực. Mã thông báo 
G/TBT/N/ECU/495. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2021/TBT/ECU/21_0088_
00_s.pdf. 

Dược phẩm 

Vừa qua, Peru thông báo cho các 
nước Thành viên WTO về việc 
đưa ra Quy định về Đăng ký có 
điều kiện đối với Dược phẩm 
được phân loại trong Chương 30 
của Hệ thống hài hòa HS hoặc 
Biểu thuế hải quan. 

Do đây là một biện pháp được 
ban hành do tình trạng khẩn cấp 
về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, 
không cần lấy ý kiến góp ý của 
các nước Thành viên WTO, nên 
biện pháp này đã được thông qua 
và đã có hiệu lực. Mã thông báo 
G/TBT/N/PER/128. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2021/TBT/PER/21_0438_
00_s.pdf. 

Thiết bị bảo hộ y tế 
Brazill vừa thông báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc 
sửa đổi Nghị quyết số 444, ngày 
10 tháng 12 năm 2020. 

Cụ thể, Brazil đưa ra các yêu cầu 
tạm thời và bất thường đối với 
việc chế tạo, nhập khẩu và thương 
mại hóa các thiết bị bảo vệ cá 
nhân (như găng tay, kính bảo hộ, 
mũ bảo hộ...) được xác định là ưu 
tiên sử dụng tại các dịch vụ y tế để 
đối phó với đại dịch Covid 19. 

Do đây là một biện pháp được 
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ban hành do tình trạng khẩn cấp 
về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, 
không cần lấy ý kiến góp ý của 
các nước Thành viên WTO, nên 
biện pháp này đã được thông qua 
và đã có hiệu lực. Mã thông báo 
G/TBT/N/BRA/111. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

http://antigo.anvisa.gov.br/docu
ments/10181/6156982/RDC_448_
2020_.pdf/7daf7838-fb07-4a1f-
8b7d-5425df7c2ccd. 

Dung dịch rửa tay diệt khuẩn 
khô 

Costa Rica vừa thông báo cho 
các nước Thành viên WTO về 
việc đưa ra Quy định RTCR 501: 
2020: Thông số kỹ thuật và yêu 
cầu đăng ký vệ sinh đối với Dung 
dịch rửa tay diệt khuẩn khô. 

 Quy định này sẽ đưa ra các yêu 
cầu về thông số kỹ thuật đối với 
sản phẩm, yêu cầu về bao bì và 
ghi nhãn cho các dung dịch rửa 
tay diệt khuẩn khô. 

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng 
cho các sản phẩm được sản xuất 
hoặc nhập khẩu tiêu thụ trong lãnh 
thổ Costa Rica. 

Quy định không áp dụng cho các 
sản phẩm dung dịch diệt khuẩn 
không dùng cho tay. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Mã thông báo 
G/TBT/N/CRI/190. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CRI/20_7632_
00_s.pdf. 

Vật liệu đóng gói 
Hàn  Quốc  thông  báo cho các 

nước Thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần 
Đạo luật Khuyến khích Tiết kiệm 
và Tái chế Tài nguyên. 

Cụ thể, trước khi sản phẩm được 
xuất xưởng, các nhà sản xuất sản 
phẩm có nghĩa vụ kiểm tra vật liệu 
đóng gói và phương pháp đóng 
gói (tỷ lệ không gian đóng gói và 
số lượng bao bì) và ghi kết quả 
kiểm tra bên ngoài bao bì. Sẽ áp 
dụng hình thức phạt tiền nếu vi 
phạm quy định. 

Mục đích của dự thảo nhằm 
tránh lãng phí tài nguyên. 

Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
01/4/2021. Hạn cuối để các nước 
Thành viên WTO tham gia đóng 
góp ý kiến vào 06/3/2021. Mã 
thông báo G/TBT/N/KOR/937. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 

http://pal.assembly.go.kr/law/rea
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dView.do?lgsltpaId=PRC_B2W0
R1U1J2C0 R1V7Q0M0Q3T2T2H
6F6. 

 (TH) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 03/2021 

1. Nội dung: Thủy sản và sản 
phẩm thủy sản 

- Số TB: G/TBT/N/ARE/495 
Nước: Các tiểu Vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất 
- Số TB: G/TBT/N/BHR/593 
Nước: Bahrain 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/564 
Nước: Kuwait  
- Số TB: G/TBT/N/OMN/429 
Nước: Oman  
- Số TB: G/TBT/N/QAT/585 
Nước: Qatar  
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1179 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi  
- Số TB: G/TBT/N/YEM/191 
Nước: Yemen. 
2. Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/ARE/496 
Nước: Các tiểu Vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất  
- Số TB: G/TBT/N/KWT/565 
Nước: Bahrain  
- Số TB: G/TBT/N/BHR/594 
Nước: Kuwait  
- Số TB: G/TBT/N/OMN/430 

Nước: Oman  
- Số TB: G/TBT/N/QAT/586 
Nước: Qatar 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1180 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi  
- Số TB: G/TBT/N/YEM/192 
Nước: Yemen. 
3. Nước: Argentina 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/413 
Nội dung: Thiết bị điện gia dụng 
Số TB: G/TBT/N/ARG/414 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm 
Số TB: G/TBT/N/ARG/415 
Nội dung: Thực phẩm bao gói 

sẵn và chế biến sẵn 
Số TB: G/TBT/N/ARG/416 
Nội dung: Ớt chuông 
Số TB: G/TBT/N/ARG/417 
Nội dung: Dâu tây 
Số TB: G/TBT/N/ARG/418 
Nội dung: Các sản phẩm có chứa 

nicotine. 
4. Nước: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1143 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1144 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1145 
Nội dung: Đồ uống 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1146 
Nội dung: Phát thanh và truyền 

hình 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1147 
Nội dung: Sản phẩm thuốc thú y  
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5. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/634 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/635 
Nội dung: Dược phẩm. 
6. Nước: Trung Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1559 
Nội dung: Xe chuyên dụng 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1560 
Nội dung: Ống phanh 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1561 
Nội dung: Phụ gia thức ăn chăn 

nuôi - Xanthophyll tự nhiên 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1562 
Nội dung: Phụ gia thức ăn chăn 

nuôi - Axit lactic   
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1563 
Nội dung: Hệ thống nhiên liệu 

khí cho phương tiện giao thông 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1564 
Nội dung: Máy bơm ly tâm 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1565 
Nội dung: Xe chở khách, xe buýt 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1566 
Nội dung: Khung xe và bộ phận 

khung. 
7. Nước: Colombia 
- Số TB: G/TBT/N/COL/247 
Nội dung: Hệ thống chống va 

chạm và giảm chấn 
- Số TB: G/TBT/N/COL/248 
Nội dung: Hệ thống kính và gạt 

nước. 
8. Nước: Ai Cập 

- Số TB: G/TBT/N/EGY/281 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng 

cụ tiếp xúc với thực phẩm. 
9. Nước: EU 
- Số TB: G/TBT/N/EU/783 
Nội dung: Famoxadone (hoạt 

chất thuốc trừ sâu) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/784 
Nội dung: Abamectin (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/785 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/EU/786 
Nội dung: Sản phẩm hữu cơ. 
10. Nước: Israel 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1184 
Nội dung: Các sản phẩm, hàng 

hóa. 
(TH) 

 
 

 
 
SIẾT CHẶT QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG MẶT HÀNG XĂNG 
DẦU TẠI NHIỀU ĐỊA 
PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC  

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia, trước tình hình 
buôn lậu và gian lận thương mại 
mặt hàng xăng dầu diễn biến phức 
tạp, nhất là tình trạng pha trộn, 
tiêu thụ xăng dầu giả, kém chất 
lượng tiếp tục xảy ra trên một số 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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tuyến, địa bàn trọng điểm, Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia đã có chỉ 
đạo, yêu cầu các sở, ngành thành 
viên Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, 
thành phố chủ động xây dựng các 
kế hoạch chuyên đề về công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại xăng dầu. 

Phân công cụ thể các lực lượng 
chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 
quản lý, kiểm soát lĩnh vực thuộc 
địa bàn, ngành quản lý; chỉ đạo 
các lực lượng chức năng địa bàn 
tăng cường rà soát các cơ sở, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh xăng 
dầu tự phát, bán xăng dầu qua các 
cột bơm xăng mini tự chế, trụ bơm 
lắc tay, qua thùng, can chai. Cùng 
với đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 
các tỉnh, thành phố chủ động phối 
hợp với các cơ quan chức năng có 
liên quan trong việc đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại xăng dầu; kịp thời chủ động 
tố giác tội phạm đến các cơ quan 
chức năng. 

Triển khai chỉ đạo trên, Bộ Giao 
thông Vận tải đã có công điện 
khẩn yêu cầu Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam, các cục chuyên ngành, 
Sở Giao thông Vận tải các địa 
phương thường xuyên kiểm tra, 
kiểm soát tại các đầu mối giao 
thông, tuyến đường bộ, đường sắt, 

đường thủy, đường biển và hàng 
không từ khu vực biên giới, cửa 
khẩu, vùng biển vào nội địa; nhất 
là các địa bàn trọng điểm để kịp 
thời phát hiện hành vi vận chuyển 
trái phép xăng dầu. Xây dựng và 
triển khai kế hoạch, sử dụng đồng 
bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát 
hiện, xử lý nghiêm vi phạm, kiên 
quyết từ chối vận chuyển trái phép 
xăng dầu. 

Trong đó yêu cầu thủ trưởng, 
người đứng đầu các bến xe, nhà 
ga, cảng và doanh nghiệp vận tải 
về chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả trong bốc, 
xếp và vận chuyển các loại xăng 
dầu tại đơn vị mình quản lý. Lực 
lượng chức năng xử lý nghiêm các 
tổ chức, cá nhân có hành vi vi 
phạm về vận chuyển hàng lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả; 
chiếm đoạt xăng dầu, pha tạp chất; 
sang mạn, chuyển tải xăng dầu trái 
quy định,... 

 
Thời gian qua, lực lượng chức năng 

nhiều địa phương đã vào cuộc kiểm tra 
chất lượng mặt hàng xăng dầu 

Liên quan tới vấn đề trên, ông 
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Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm 
hàng hóa (Tổng cục TCĐLCL) 
cho biết, theo quy định của pháp 
luật về chất lượng sản phẩm hàng 
hóa và chất lượng xăng dầu nói 
riêng, Bộ KH&CN là đơn vị chịu 
trách nhiệm chính kiểm tra về chất 
lượng trong nhập khẩu. Toàn bộ 
xăng dầu nhập khẩu chính ngạch 
phải thông qua kiểm tra nhà nước 
bởi chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu. Sau khi đáp ứng được các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì 
bắt đầu được phép đưa vào lưu 
thông thị trường Việt Nam. 
“Trong thời gian tới, chúng tôi 
vẫn tiếp tục duy trì và thường 
xuyên hoạt động kiểm tra định kỳ, 
kiểm tra đột xuất để đảm bảo đo 
lường chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu”, ông Trần Quốc 
Tuấn nhấn mạnh. 

(vietq.vn) 
 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU 
CHUẨN SẢN PHẨM HÀI HÒA 
VỚI KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ 

Việc xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn sản phẩm hướng tới hài 
hòa với tiêu chuẩn khu vực, quốc 
tế là một trong nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm của Đề án Phát 
triển thị trường trong nước gắn 

với Cuộc vận động "Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 
giai đoạn 2021-2025. 

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

Trên 90% người tiêu dùng và 
doanh nghiệp Việt Nam biết đến 
Chương trình Nhận diện hàng Việt 
Nam và trên 90% doanh nghiệp 
biết đến Phong trào “Hàng Việt 
Nam chinh phục người Việt Nam” 
và trên 70% doanh nghiệp tham 
gia Phong trào này. 100% các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, bộ, ngành và tổ chức chính 
trị - xã hội xây dựng được kênh 
truyền thông có chuyên mục “Tự 
hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa 
hàng Việt Nam” tuyên truyền, 
quảng bá Cuộc vận động. 100% 
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các tỉnh, thành phố nhân rộng 
được mô hình Điểm bán hàng Việt 
Nam với tên gọi “Tự hào hàng 
Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt 
Nam”. 100% bộ, ngành và địa 
phương xây dựng được chuỗi 
phân phối sản phẩm của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ 
nông dân sản xuất hàng Việt Nam 
tại thị trường trong nước. 

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

Đồng thời, Đề án cũng đưa ra 4 
nhóm giải pháp, chính sách phát 
triển chủ yếu gồm: Giúp thay đổi 
về nhận thức và hành vi của cộng 
đồng đối với hàng Việt; hỗ trợ 
phát triển hệ thống phân phối hàng 
Việt cố định và bền vững; nâng 
cao năng lực cạnh tranh cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
trong lĩnh vực phân phối hàng 
Việt Nam; nâng cao hiệu quả công 
tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 
và bảo vệ người tiêu dùng. 

Trong đó, các Bộ, ngành, địa 
phương, cơ quan, đơn vị liên quan 

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

Chính phủ và UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
quan tâm, tăng cường đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng thương mại 
nhằm tạo điều kiện cho mở rộng 
kênh phân phối hàng Việt tại các 
khu vực tập trung đông dân cư, 
khu công nghiệp, vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo; Nhà nước tập trung xây dựng 
chiến lược và chính sách phát 
triển hàng Việt Nam trong lĩnh 
vực cần ưu tiên phát triển trung và 
dài hạn cho thị trường nội địa; xây 
dựng hệ thống tiêu chuẩn sản 
phẩm hướng tới hài hòa với tiêu 
chuẩn khu vực, quốc tế; Các cấp, 
ngành từ Trung ương đến địa 
phương tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận 
nguồn vốn để đổi mới công nghệ, 
nâng cao chất lượng và hạ giá 
thành sản phẩm, khai thác lợi thế 
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cạnh tranh của doanh nghiệp, 
khuyến khích các doanh nghiệp 
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 
đầu tư, phát triển hạ tầng thương 
mại, mở rộng mạng lưới bán hàng, 
nhất là ở các vùng đặc biệt khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa. Đồng 
thời, xây dựng các chương trình 
nhằm nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp Việt Nam về tác 
động của công nghệ thông tin đối 
với hoạt động kinh doanh, sản 
xuất của doanh nghiệp; hướng tới 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin và khai thác kinh doanh 
trên môi trường mạng. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
nhấn mạnh, cuộc vận động trong 
10 năm qua đã góp phần ổn định 
kinh tế vĩ mô, giảm tỉ lệ nhập siêu, 
tiến tới xuất siêu. Đây là tín hiệu 
đáng mừng cho sự chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng tích cực, tự 
chủ; phát huy được nguồn nội lực 
to lớn ở trong nước. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng, 
những chuyển biến trên đã tạo 
điều kiện thuận lợi để ngành Công 
Thương thực hiện có hiệu quả các 
giải pháp bảo đảm cân đối cung 
cầu, nhất là đối với các mặt hàng 
thiết yếu, không còn hiện tượng 
sốt giá, cháy hàng vào các dịp lễ, 

Tết, mùa vụ. 
(vietq.vn) 

 
CẢI THIỆN NĂNG SUẤT: 
VẤN ĐỀ “SỐNG CÒN” ĐỐI 
VỚI QUỐC GIA ĐANG PHÁT 
TRIỂN 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
và cạnh tranh gay gắt, cải thiện 
và thúc đẩy tăng năng suất lao 
động (NSLĐ) là yếu tố quyết định 
tới năng lực cạnh tranh của nền 
kinh tế và của từng doanh nghiệp; 
là vấn đề sống còn đối với các 
quốc gia đang phát triển như Việt 
Nam. 

“Bức tranh” năng suất Việt 
Nam 

Theo số liệu của Quỹ tiền tệ 
quốc tế, GDP bình quân đầu người 
của Việt Nam tính theo sức mua 
tương đương năm 2019 vào 
khoảng 8.062 USD/người. Đứng 
thứ 122 trên thế giới. Mặc dù đã 
tăng bậc từ 127 lên 122 nhưng 
nhìn chung GDP bình quân đầu 
người của Việt Nam vẫn thấp khá 
nhiều so với mức bình quân của 
ASEAN-5 (là 13.988 USD). 

Tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam đạt được do sự cải thiện 
năng suất lao động và gia tăng các 
yếu tố đầu vào. Việt Nam đang có 
tốc độ tăng năng suất lao động cao 
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nhất ở khối ASEAN và cũng là 
một trong những nước có tốc độ 
tăng năng suất cao nhất ở châu Á 
trong vòng thập kỷ qua. Trong khi 
các nước đang phát triển như Thái 
Lan, Philippines, Indonesia đang 
duy trì một tốc độ tăng năng suất 
vừa phải, còn các nước phát triển 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Singapore đang có tốc độ chậm lại 
thì Việt Nam có một tốc độ tăng 
năng suất nổi bật. 

Mặc dù dẫn đầu về tốc độ tăng 
NSLĐ và sau 2 thập kỷ, NSLĐ 
của Việt Nam đã tăng gấp ba lần, 
khoảng cách với các nước đã được 
thu hẹp đáng kể nhưng NSLĐ của 
Việt Nam vẫn ở nhóm thấp ở khu 
vực Châu Á. 

Cải thiện NSLĐ vẫn tiếp tục là 
mục tiêu quan trọng của Việt Nam 
trong giai đoạn tới. Nghị quyết 52-
NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 
2019 về một số chủ trương, chính 
sách chủ động tham gia cuộc 
CMCN 4.0 đặt ra mục tiêu tăng 
NSLĐ bình quân trên 7%/năm 
giai đoạn từ 2021-2025 và tăng 
trên 7,5%/năm giai đoạn 2026-
2030 là một thách thức lớn và cần 
các giải pháp thúc đẩy năng suất 
toàn diện. 

Theo bà Nguyễn Thu Hiền - Phó 
Viện trưởng Viện Năng suất Việt 

Nam, trong giai đoạn sắp tới để 
cải thiện năng suất Việt Nam cần 
chú trọng đến một số nhiệm vụ 
như: Thứ nhất, nghiên cứu, xây 
dựng và hoàn thiện cơ chế, chính 
sách thúc đẩy năng suất dựa trên 
nền tảng khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Xây dựng bộ chỉ 
tiêu đo lường năng suất gắn với 
hoạt động khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo ở cấp nền kinh 
tế, ngành kinh tế, địa phương và 
doanh nghiệp. Nghiên cứu xây 
dựng chính sách hợp tác giữa 
trường đại học, viện nghiên cứu 
và doanh nghiệp để phối hợp triển 
khai hoạt động nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ, hoạt 
động đào tạo, hoạt động đổi mới 
sáng tạo góp phần nâng cao năng 
suất của doanh nghiệp. Nghiên 
cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về 
năng suất dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo để chia sẻ thông tin, dữ liệu về 
ứng dụng các tiến bộ công nghệ, 
áp dụng các hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất mới, 
tiên tiến, chuyên gia năng suất, 
năng suất quốc gia, năng suất 
doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây 
dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá 
chuyên gia năng suất của Việt 
Nam; phát triển hệ thống chứng 
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nhận, đào tạo chuyên gia năng 
suất của Việt Nam phù hợp với hệ 
thống tiêu chuẩn của các quốc gia 
tiên tiến trong khu vực. 

Nghiên cứu đề xuất một số cơ 
chế chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp áp dụng thử nghiệm 
các tiến bộ công nghệ, hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất 
mới, tiên tiến trong bối cảnh cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. 

Thứ hai, phát triển các hoạt động 
nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các 
tổ chức hỗ trợ hoạt động năng 
suất. Xây dựng, triển khai các nội 
dung nghiên cứu và tư vấn về 
năng suất; Triển khai các hoạt 
động đào tạo nguồn nhân lực, bồi 
dưỡng kiến thức để nâng cao năng 
suất; Nâng cao năng lực của các tổ 
chức hỗ trợ hoạt động năng suất 

Thứ ba, ứng dụng khoa học 
và công nghệ, đổi mới công nghệ, 
áp dụng hệ thống quản lý, mô 
hình, công cụ nâng cao năng suất 
trong doanh nghiệp. Tăng cường 
triển khai đề án và các chương 
trình khoa học, công nghệ cấp 
quốc gia. Xây dựng và triển khai 
kế hoạch nâng cao năng suất của 
tập đoàn, tổng công ty gắn với 
định hướng, chiến lược, chính 
sách phát triển chung của tập 

đoàn, tổng công ty; hình thành 
phong trào thi đua năng suất trong 
nội bộ tập đoàn, tổng công ty; 
thực hiện vai trò dẫn dắt của các 
tập đoàn, tổng công ty trong phát 
triển phong trào năng suất tại Việt 
Nam,… Thúc đẩy hỗ trợ quá trình 
hình thành và phát triển loại hình 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo dựa trên khai thác tài sản 
trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh 
doanh mới góp phần vào nâng cao 
năng suất. 

(tcvn.gov.vn) 
 

CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
CẦN ĐÓNG VAI TRÒ DẪN 
DẮT 

Với vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế, các doanh nghiệp nhà 
nước góp phần nâng cao năng lực 
công nghệ trong nước và tạo điều 
kiện cho đổi mới sáng tạo. 

Doanh nghiệp nhà nước những 
năm qua đã có đóng góp quan 
trọng vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội, khẳng định vai trò then chốt 
và là lực lượng vật chất quan 
trọng của nền kinh tế. Mặc dù số 
lượng doanh nghiệp nhà nước chỉ 
chiếm 0,4% tổng số doanh nghiệp 
của cả nước, nhưng doanh nghiệp 
nhà nước chiếm khoảng 29,6% 
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tổng vốn, chiếm 31,8% tổng 
nguồn vốn đầu tư của cả nước. 
Trong danh sách 10 tập đoàn kinh 
tế hàng đầu của Việt Nam có tên 7 
tập đoàn kinh tế nhà nước. 

Theo đánh giá của chuyên gia 
năng suất, khu vực kinh tế nhà 
nước có vai trò quan trọng đối với 
nền kinh tế Việt Nam, do đó nếu 
khu vực kinh tế nhà nước hoạt 
động thiếu hiệu quả sẽ tạo ra 
những tác động tiêu cực đến năng 
suất tổng thể của nền kinh tế. Vì 
vậy, trong chương trình năng suất 
tổng thể, doanh nghiệp nhà nước 
cần trở thành các doanh nghiệp 
dẫn dắt phong trào cải tiến năng 
suất. 

 
Ảnh minh họa. 

Với vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế, các doanh nghiệp nhà 
nước góp phần nâng cao năng lực 
công nghệ trong nước và tạo điều 
kiện cho đổi mới sáng tạo. Sự 
đóng góp của doanh nghiệp nhà 
nước trong việc phát triển kinh tế 
và tái cơ cấu công nghiệp quốc gia 
được coi là có ý nghĩa, nhờ sự đầu 

tư đáng kể vào đổi mới sáng tạo 
và nghiên cứu phát triển, kết hợp 
với khả năng phát triển chiến lược 
và tiếp cận thị trường toàn cầu. 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước 
là nội dung quan trọng trong 
chương trình tái cơ cấu và năng 
suất của Việt Nam. Trong hơn 30 
năm qua, số lượng doanh nghiệp 
nhà nước đã giảm dần do nỗ lực 
trong việc cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước. Mặc dù việc tái 
cấu trúc doanh nghiệp nhà nước 
bằng việc cổ phần hóa đang đạt 
được một số tiến bộ, tuy nhiên để 
đạt được mục tiêu cải cách của các 
doanh nghiệp nhà nước thì vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn. 

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước tiếp tục là một giải pháp tăng 
hiệu quả trong giai đoạn tới. Bên 
cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước 
cần chú ý tới việc tăng hiệu quả 
trong công tác quản trị. 

Khu vực kinh tế nhà nước, đặc 
biệt là tập đoàn kinh tế lớn và các 
tổng công ty có vai trò cốt lõi 
trong nền kinh tế. Do đó, nâng cao 
năng suất của doanh nghiệp nhà 
nước như một yếu tố chính tác 
động đến hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp cũng như toàn bộ 
nền kinh tế. 

(vietq.vn) 
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KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT - 
CHIẾN LƯỢC LÂU DÀI CỦA 
MỖI QUỐC GIA 

Xây dựng kế hoạch tổng thể 
nâng cao năng suất quốc gia là 
bước đầu tiên quan trọng đối với 
mỗi quốc gia mong muốn cải thiện 
năng suất đột phá và có tính chiến 
lược lâu dài. 

Kinh nghiệm xây dựng các 
chương trình thúc đẩy năng suất 
cụ thể tại các nước, kế hoạch tổng 
thể được xây dựng trước để thấy 
được bức tranh toàn diện sau đó 
mới thiết lập các dự án cải tiến cụ 
thể nhằm đạt được các kết quả tối 
ưu và nhanh chóng. 

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn 
Thị Lê Hoa, một số mô hình điển 
hình xây dựng các kế hoạch nâng 
cao năng suất tổng thể quốc gia 
của một số quốc gia phát triển và 
đang phát triển của Châu Á, có thể 
kể đến như: Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Singapore, Malaysia,... 

Ở Nhật Bản, từ khi bắt đầu 
phong trào Năng suất quốc gia 
(1955) Nhật Bản đã xây dựng các 
chiến lược phát triển năng suất 
của đất nước. Mỗi giai đoạn sẽ 
thiết lập phát triển năng suất phù 
hợp với bối cảnh. Ví dụ: Giai 
đoạn từ 1955-1970 là giai đoạn 

học hỏi: Tổ chức các đoàn học tập 
đến Mỹ và Châu Âu để học hỏi 
những phương pháp quản lý tiên 
tiến; truyền bá kiến thức về năng 
suất và thiết lập các hệ thống cải 
thiện mối quan hệ giữa lao động 
và quản lý. Giai đoạn 1995 - 2015 
là giai đoạn đổi mới: Hỗ trợ các 
chương trình đổi mới; cân bằng 
giữa phát triển nghề nghiệp và 
cuộc sống. 

Giai đoạn 2016 đến nay là giai 
đoạn mô hình tăng trưởng mới: 
Chiến lược phát triển thị trường 
mới; vượt qua hạn chế về khả 
năng cung ứng và thiếu hụt lực 
lượng lao động bằng cải tiến năng 
suất vượt bậc thông qua Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0); nâng cao năng lực 
nguồn nhân lực để tiếp nhận tái 
cấu trúc công nghiệp. 

Tại Hàn Quốc cũng đã trải qua 
60 năm với nhiều kinh nghiệm cải 
thiện năng suất nền kinh tế. Chiến 
lược trong giai đoạn hiện nay của 
Hàn Quốc là hỗ trợ các doanh 
nghiệp đổi mới mô hình quản lý 
năng suất để chuẩn bị và ứng phó 
với những thay đổi do cuộc 
CMCN 4.0. Những thay đổi trong 
xã hội tương lai do CMCN 4.0 
mang lại cũng bộc lộ dần dần 
trong cuộc sống hàng ngày, dự 
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kiến sẽ thay đổi cấu trúc công 
nghệ, công nghiệp và kinh tế trên 
toàn thế giới. 

Bên cạnh đó, Singapore đang 
hướng đến một chiến lược năng 
suất quốc gia để duy trì tăng 
trưởng. Phong trào năng suất được 
hình thành từ năm 1980 bắt đầu 
bằng các chương trình làm việc 
với cơ quan chính phủ, doanh 
nghiệp, công nhân, đoàn thể và 
các tổ chức giáo dục. Singapore 
cũng đã hợp tác với Trung tâm 
Năng suất Nhật Bản để cung cấp 
kiến thức kỹ thuật và đào tạo. 

Mặc dù thành công về phát triển 
kinh tế nhưng Singapore từ lâu đã 
gặp vấn đề tăng trưởng kinh tế 
thông qua đầu tư vốn thay vì tăng 
năng suất và thúc đẩy năng suất 
không được coi là trung tâm phát 
triển trong những năm 1990 và 
2000. Nhưng gần đây, năng suất 
đã trở lại thành trụ cột quan trọng 
trong chiến lược cạnh tranh. Các 
chương trình hành động tập trung 
vào các lĩnh vực kinh tế ưu tiên 
cao cho cải thiện năng suất, tăng 
cường kỹ năng và hấp thụ công 
nghệ, giảm chi phí sản xuất và 
khuyến khích tái cơ cấu trong một 
số ngành công nghiệp, thiết lập 
các quỹ hỗ trợ cho ngành xây 
dựng, giao thông vận tải, dịch vụ 

và một số ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo. 

Tại Campuchia, trong giai đoạn 
2020-2030, đã chuyển hướng sang 
một nền kinh tế tăng trưởng dựa 
vào tăng năng suất. Chiến lược 
này là con đường duy nhất để 
Campuchia duy trì tăng trưởng 
kinh tế, tăng thu nhập bình quân 
đầu người, giảm nghèo và đạt 
được mục tiêu trở thành quốc gia 
có thu nhập trung bình cao. 

Cũng tương tự như với Fiji, cách 
tiếp cận toàn diện cần được áp 
dụng để phân tích và đánh giá tất 
cả các yếu tố tác động tới nâng 
cao năng suất. Những đối tượng 
tác động bao gồm doanh nghiệp, 
ngành kinh tế và cơ cấu kinh tế và 
các yếu tố tác động tới gồm môi 
trường kinh tế vi mô và môi 
trường kinh tế vĩ mô. Xây dựng 
Kế hoạch tổng thể sẽ là bước nhảy 
vọt để Campuchia cải thiện mức 
năng suất một cách đáng kể. Mục 
tiêu chung được đặt ra trong Kế 
hoạch tổng thể nâng cao năng suất 
cho Campuchia là tốc độ tăng 
năng suất đạt 5,2% giai đoạn 
2020-2030. 

Đồng thời, 5 mục tiêu định tính 
được đặt ra đó là: Mục tiêu 1- Các 
doanh nghiệp nâng cao năng suất; 
Mục tiêu 2- Ngành/lĩnh vực có giá 



Số 85 - 03/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 20 
 

trị gia tăng cao; Mục tiêu 3- Cơ 
cấu kinh tế của một quốc gia có 
thu nhập trung bình cao; Mục tiêu 
4- Nâng cao năng lực cạnh tranh 
của môi trường kinh tế vi mô (môi 
trường kinh doanh của doanh 
nghiệp); Mục tiêu 5- Nâng cao 
năng lực cạnh tranh của môi 
trường kinh tế vĩ mô. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

ĐÁNH GIÁ VỀ SẢN XUẤT 
THÔNG MINH Ở CÁC NƯỚC 
THÀNH VIÊN APO 

Với mục tiêu đánh giá, lập hồ sơ 
mức độ hoạch định chính sách 
thực hiện và áp dụng sản xuất 
thông minh ở các nước thành viên, 
chuyên gia năng suất của các 
nước đã đưa ra những đánh giá về 
sản xuất thông minh. 

Các nước công nghiệp hàng đầu 
có nền kinh tế tiên tiến đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của sản xuất 
thông minh thông qua các chiến 
lược cạnh tranh quốc gia của họ. 

Điển hình, Trung Quốc đã đề 
xuất "Sáng kiến Năng suất 4.0" 
vào năm 2015, tiếp theo là "Kế 
hoạch Chuyển đổi Công nghiệp 
5+2" năm 2016 như một phần của 
chiến lược phát triển công nghệ 
nhằm cạnh tranh toàn cầu trong 
lĩnh vực sản xuất thông minh. 

Indonesia đã khởi xướng chiến 
lược và lộ trình của riêng mình 
với tên gọi “Making Indonesia 
4.0” để hỗ trợ triển khai sản xuất 
thông minh. Hay tại Thái Lan, sản 
xuất được coi là động lực của nền 
kinh tế. Theo đó, Chính phủ Thái 
Lan đã thiết lập chiến lược quốc 
gia “Thái Lan 4.0” để khuyến 
khích các công ty sản xuất chuyển 
sang sản xuất tiên tiến bằng cách 
áp dụng kết nối, tự động hóa, 
robot, trí tuệ nhân tạo (AI), 
bigdata... 

 
Ảnh minh họa 

Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 
16/CT-TTg về việc tăng cường 
năng lực quốc gia đối phó với 
những thách thức do Công nghiệp 
4.0 đặt ra. Sau đó, Bộ Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam đã ban 
hành Quyết định số 2813/QĐ-
BKHCN phê duyệt Chương trình 
Khoa học và Công nghệ quốc gia 
quan trọng với mục tiêu “Hỗ trợ 
nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng công nghệ 4.0 đến năm 
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2025”. 
Việc áp dụng ngày càng tăng của 

AI, Internet vạn vật (IoT), phân 
tích, điện toán đám mây và robot 
đang cho phép các cấp độ sản xuất 
thông minh, sản xuất thông minh 
chưa từng có. Tuy nhiên, hầu hết 
các cấu trúc ngành ở các nền kinh 
tế APO mới nổi với dân số khổng 
lồ có thể chưa sẵn sàng cho việc 
chuyển đổi trực tiếp sang các hệ 
thống sản xuất vật lý mạng tiên 
tiến như được đề xuất trong Công 
nghiệp 4.0. Hơn nữa, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SME), vốn 
cung cấp cơ hội việc làm lớn ở 
Châu Á - Thái Bình Dương, 
không thể mở rộng nhanh chóng 
và chuyển trực tiếp sang công 
nghiệp 4.0. Họ phải đối mặt với 
nhiều rào cản những trở ngại liên 
quan đến các ưu tiên phân bổ 
nguồn lực của Chính phủ, các 
khoản đầu tư hạn chế dành cho 
phần cứng và phần mềm, sự thiếu 
hụt nhân tài… 

Dự án nghiên cứu “Đánh giá về 
Sản xuất thông minh ở các nước 
thành viên APO” nhằm đánh giá 
và lập hồ sơ mức độ hoạch định 
chính sách, thực hiện và áp dụng 
sản xuất thông minh ở các nước 
thành viên. Dự án phân tích một 
số phân khúc ngành và công ty 

dưới dạng nghiên cứu điển hình để 
tìm ra và xác định các lĩnh vực 
mới nổi nơi sản xuất thông minh 
cần trở thành trọng tâm để hỗ trợ 
nhu cầu của các nước thành viên. 

Tại cuộc họp APO về Đánh giá 
Sản xuất Thông minh xác nhận 
rằng việc đánh giá sản xuất thông 
minh là rất quan trọng để trao 
quyền cho việc chuyển đổi công 
nghiệp sang sản xuất thông minh, 
phát triển tài năng và hợp tác giữa 
các nền kinh tế APO.  

Trước xu thế của cuộc Cách 
mạng công nghệ 4.0, sản xuất 
thông minh đã và đang chứng 
minh tính ưu việt với máy tính 
điều khiển, cảm biến, công nghệ 
thông tin, động cơ thông minh, 
phần mềm quản lý sản xuất, xử lý 
tất cả các giai đoạn hoặc hoạt 
động cụ thể của quy trình sản 
xuất… Cùng với sự kết hợp giữa 
con người và dữ liệu thu thập máy 
có thể thúc đẩy quản lý toàn 
doanh nghiệp và các mục tiêu tối 
ưu hóa toàn nhà máy, tính đến cả 
những yếu tố môi trường, hiệu quả 
tài chính và an toàn trong lao 
động. Sản xuất thông minh không 
những làm thay đổi hiệu quả nền 
kinh tế thông qua tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 
nguyên nhiên liệu, chi phí nhân 
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công cho từng đơn vị sản phẩm, 
tăng khả năng cạnh tranh… mà 
còn là “bàn đạp” giúp nền kinh tế 
phát triển bền vững, giải phóng 
sức lao động. 

 (vietq.vn) 
 

 
 
XÂY DỰNG TƯƠNG LAI BỀN 
VỮNG VỚI ISO 21930 

Phiên bản mới nhất của ISO 
21930, Tính bền vững trong các 
tòa nhà và công trình xây dựng 
dân dụng - Các quy tắc cốt lõi về 
công bố sản phẩm môi trường của 
các sản phẩm và dịch vụ xây 
dựng, sẽ giúp đánh giá mức độ 
thân thiện với môi trường của một 
tòa nhà hoặc các dự án cơ sở hạ 
tầng bằng cách sử dụng phương 
pháp chung để thể hiện sản phẩm 
môi trường khai báo (EPD). 

Ông Anne Roenning, người 
đứng đầu nhóm chuyên gia đã 
phát triển tiêu chuẩn mới cho biết: 
“Trong thế giới xây dựng, ISO 
21930 có khả năng đóng góp lớn 
vào việc xây dựng một tương lai 
bền vững hơn cho hành tinh của 
chúng ta. Nó sẽ góp phần đáng kể 
vào việc giảm thiểu biến đổi khí 
hậu và các tác động môi trường 
khác do lĩnh vực xây dựng và môi 

trường xây dựng gây ra”. 
Định lượng tính bền vững của 

một tòa nhà bằng cách sử dụng 
ISO 21930 có những ưu điểm sau: 

Khả năng so sánh: Đảm bảo 
rằng thông tin môi trường có thể 
so sánh được được tạo ra và sử 
dụng mà không tạo ra các rào cản 
kỹ thuật đối với thương mại. 

Hiệu quả: Giảm thiểu “tác động 
đến môi trường” thông qua việc 
hiểu rõ hơn về những tác động lớn 
nhất (bao gồm cả những tác động 
có thể xảy ra ở cả thượng nguồn 
và hạ nguồn) trong chuỗi quy trình 
liên quan đến sản xuất sản phẩm. 

Độ tin cậy: Tăng cường uy tín và 
mức độ tin cậy cho phép công 
chúng sử dụng những thông tin đó 
để ra quyết định khi lựa chọn và 
sử dụng các sản phẩm xây dựng. 

ISO 21930 dành cho cả nhà cung 
cấp và người sử dụng thông tin 
liên quan đến hiệu suất môi 
trường của các sản phẩm xây 
dựng, bao gồm các nhà thiết kế, 
nhà sản xuất, người dùng cuối và 
chủ sở hữu trong lĩnh vực xây 
dựng và xây dựng, cũng như 
những người tham gia vào các 
Chương trình EPD. Phiên bản thứ 
hai này, thay thế ISO 21930: 
2007, đã được cập nhật để đáp 
ứng và phù hợp với kinh nghiệm 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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thực tế ở các thị trường và chương 
trình EPD khác nhau trên thế giới. 

(vietq.vn) 
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
CUỘC SỐNG VỚI CÔNG 
NGHỆ KHÁNG KHUẨN 
THEO TIÊU CHUẨN ISO 
22196 

Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng phối hợp 
với Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Nhật 
Bản (JISC) thuộc Bộ Kinh tế, 
Thương mại và Công nghiệp Nhật 
Bản (METI - Ministry of 
Economy, Trade and Industry) tổ 
chức hội thảo trực tuyến về công 
nghệ kháng khuẩn theo tiêu chuẩn 
ISO 22196. 

Hiện nay, kháng khuẩn đang là 
xu thế mới trong công nghệ sản 
xuất các sản phẩm tiêu dùng nhằm 
bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng 
và nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Việc kiểm tra, đánh giá hoạt tính 
kháng khuẩn là một trong những 
yêu cầu bắt buộc đối với các sản 
phẩm công bố đặc tính là sản 
phẩm kháng khuẩn. Đặc biệt trong 
thời gian qua, công nghệ này được 
ứng dụng rộng rãi trong quá trình 
sản xuất để tạo ra các sản phẩm có 
hoạt tính kháng khuẩn cao trong 
lĩnh vực y tế và chăm sóc sức 

khỏe, xây dựng, văn phòng, sản 
phẩm gia dụng,... 

Tại Hội thảo, các Chuyên gia 
dày dặn kinh nghiệm của Phòng 
thử nghiệm JFRL (Japan Food 
Research Laboratories) và Hiệp 
Hội Công nghệ Công nghiệp cho 
Vật liệu kháng khuẩn (SIAA- 
Society of Industrial Technology 
for Antimicrobial Articles) đã chia 
sẻ kiến thức về vật liệu kháng 
khuẩn, các quy định về quản lý, 
quy định về kiểm tra kiểm soát 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
22196. 

Chia sẻ tại Hội thảo, các chuyên 
gia đã đánh giá tốt năng lực phòng 
thử nghiệm của Tổng cục trong 
việc thực hiện đầy đủ, thành thục 
và chuẩn xác các thao tác thử 
nghiệm, quy trình phân tích và 
diễn giải kết quả đặc biệt phương 
pháp thử nghiệm hoạt tính kháng 
khuẩn theo ISO 22196:2011 cho 
các vật liệu nhựa, vật liệu không 
có lỗ, khe và không thấm nước… 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 
CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SỬ 
DỤNG NĂNG LƯỢNG VỚI 
TIÊU CHUẨN ISO 50009  

ISO 50009, Hệ thống quản lý 
năng lượng - Các khuyến nghị về 
việc thực hiện hệ thống quản lý 
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năng lượng chung trong các nhóm 
tổ chức nhằm mục đích tập hợp 
các tổ chức có chung lợi ích, ví dụ 
như họ có cùng một nhà cung cấp 
năng lượng, nếu họ thuộc cùng 
lĩnh vực hoặc hoạt động trong một 
khu vực địa lý nhất định, với mục 
đích tối ưu hóa chung việc sử 
dụng năng lượng của họ, bất kể 
quy mô. 

 
Hệ thống quản lý năng lượng 

dựa trên khung quản lý bao gồm 
các chính sách, mục tiêu và kế 
hoạch hành động của một tổ chức 
và các phương tiện được áp dụng 
để đo lường tiến độ. Việc mở rộng 
sang một số tổ chức cho phép họ 
hợp tác và đạt các mục tiêu chung, 
và cuối cùng, tiết kiệm hơn và 
tăng hiệu quả sử dụng năng lượng 
của họ. 

Theo ông Shigeki Sakamoto - 
Người hướng dẫn nhóm chuyên 
gia chịu trách nhiệm xây dựng tiêu 
chuẩn, loại chiến lược này có thể 
được áp dụng trong các bối cảnh 
khác nhau, ví dụ trong khuôn khổ 
hợp tác giữa người cho thuê và 

người thuê tòa nhà thương mại 
hoặc giữa các nhà cung cấp tòa 
nhà thương mại năng lượng và 
khách hàng. 

Ông Shigeki Sakamoto giải 
thích: “ISO 50009 đủ linh hoạt để 
được sử dụng trong mọi tình 
huống mà các tổ chức có thể 
muốn chia sẻ mục tiêu hiệu quả 
năng lượng chung, bao gồm cả các 
chi nhánh khác nhau của công ty 
lớn hoặc một nhóm các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Mọi thứ phụ 
thuộc vào sự hợp tác và chia sẻ 
kiến thức nếu chúng ta muốn đạt 
kết quả cao hơn về hiệu quả năng 
lượng và giảm phát thải khí nhà 
kính”. 

ISO 50009 được phát triển bởi 
ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 301, 
Quản lý và bảo tồn năng lượng, 
ban thư ký được đồng cung cấp 
bởi ANSI thành viên ISO của Hoa 
Kỳ và SAC thành viên ISO của 
Trung Quốc. Tiêu chuẩn này có 
sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia 
của bạn hoặc từ ISO Store. 

(khcncongthuong.vn) 
 

TIÊU CHUẨN ISO 8559 – 
ĐỊNH DẠNG KÍCH CỠ HÀNG 
MAY MẶC CHO TOÀN THẾ 
GIỚI 

Bộ tiêu chuẩn ISO 8559 cung 



Số 85 - 03/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 25 
 

cấp hướng dẫn cho các nhà sản 
xuất hàng may mặc định dạng 
kích cỡ và hình dạng theo nhóm 
dân số khác nhau để tạo ra các 
loại hàng may mặc và ma nơ canh 
tương ứng. 

Tiêu chuẩn này đã được sửa đổi 
để phản ánh sự năng động của 
ngành công nghiệp may mặc và 
loại bỏ các rào cản thương mại 
bằng cách hài hòa giữa việc chỉ 
định kích thước và các điều khoản 
tham chiếu trên toàn thế giới. ISO 
8559 được phát triển và sửa đổi 
bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 
133, Hệ thống định cỡ hàng may 
mặc – chỉ định kích cỡ, phương 
pháp đo kích thước và phụ kiện kỹ 
thuật số ban thư ký được tổ chức 
bởi SABS thành viên của ISO cho 
Nam Phi. 

Theo ông Reena Pandarum – 
Chủ tịch ISO /TC 133, ISO 8559 
nhằm cải thiện sự hài lòng của 
người tiêu dùng và giảm số lượng 
hàng trả lại do các vấn đề về kích 
cỡ quần áo. 

Tiêu chuẩn có hai phần: ISO 
8559-1 đề cập đến định nghĩa và 
sản xuất các phép đo nhân trắc 
học có thể được sử dụng để tạo ra 
cấu hình kích thước và hình dạng 
cũng như ứng dụng của chúng 
trong ngành công nghiệp quần áo. 

ISO 8559-2 được thiết kế để sử 
dụng cùng với ISO 8559-1, quy 
định các phép đo chính và phụ cho 
các loại hàng may mặc khác 
nhau. Mục đích là thiết lập một hệ 
thống chỉ định kích cỡ có thể được 
sử dụng bởi các nhà sản xuất và 
nhà bán lẻ để chỉ ra cho người tiêu 
dùng các số đo của người có cỡ 
quần áo phù hợp. 

(quangninh.tcvn.gov.vn) 
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2021/QĐ-
TTG QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ 
XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ CAO 

Theo đó, doanh nghiệp công 
nghệ cao phải đáp ứng các tiêu 
chí quy định tại điểm a và b, 
khoản 1, Điều 18 của Luật Công 
nghệ cao số 21/2008/QH12 được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của 
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và 
khoản 3, Điều 76 của Luật Đầu tư 
số 61/2020/QH14, đồng thời đáp 
ứng các tiêu chí sau: doanh thu từ 
sản phẩm công nghệ cao phải đạt 
ít nhất 70% trong tổng doanh thu 
thuần hàng năm của doanh 
nghiệp. 

Tỷ lệ tổng chi cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển của 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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doanh nghiệp (bao gồm khấu hao 
đầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố 
định, chi thường xuyên hàng năm 
cho hoạt động nghiên cứu và phát 
triển; chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ 
đào tạo cho lao động nghiên cứu 
và phát triển của doanh nghiệp, 
các tổ chức khoa học và công 
nghệ, cơ sở đào tạo tại Việt Nam; 
phí bản quyền, chuyển quyền sở 
hữu, quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp phục vụ hoạt 
động nghiên cứu và phát triển. 

Phí đăng ký công nhận hoặc bảo 
hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại 
Việt Nam) trên giá trị của tổng 
doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu 
vào (bao gồm giá trị nguyên vật 
liệu, linh kiện phục vụ sản xuất 
nhập khẩu và mua nội địa) hàng 
năm như sau: đối với doanh 
nghiệp có tổng nguồn vốn từ 
6.000 tỷ đồng và tổng số lao động 
từ 3.000 người trở lên phải đạt ít 
nhất 0,5%; doanh nghiệp không 
thuộc diện được quy định tại điểm 
a, khoản 2, có tổng nguồn vốn từ 
100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 
200 người trở lên thì phải đạt ít 
nhất 1%; doanh nghiệp không 
thuộc trường hợp được quy định 
tại điểm a và điểm b, khoản 2 thì 
phải đạt ít nhất 2%. 

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg 

cũng quy định, tỷ lệ lao động trực 
tiếp nghiên cứu và phát triển có 
trình độ chuyên môn từ cao đẳng 
trở lên của doanh nghiệp (là số lao 
động đã ký hợp đồng lao động có 
thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp 
đồng không xác định thời hạn, 
trong đó lao động có trình độ cao 
đẳng không vượt quá 30%) trên 
tổng số lao động: đối với doanh 
nghiệp có tổng nguồn vốn từ 
6.000 tỷ đồng và tổng số lao động 
từ 3.000 người trở lên phải đạt ít 
nhất 1%; doanh nghiệp không 
thuộc trường hợp được quy định 
tại điểm a, khoản 3 có tổng nguồn 
vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao 
động từ 200 người trở lên phải đạt 
ít nhất 2,5%; doanh nghiệp không 
thuộc trường hợp được quy định 
tại điểm a và điểm b, khoản 3 phải 
đạt ít nhất 5%. 

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg 
quy định doanh nghiệp đã nộp hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
doanh nghiệp công nghệ cao trước 
thời điểm 30/4/2021 có hiệu lực 
thi hành mà chưa được cấp thì 
thực hiện theo tiêu chí quy định 
tại Quyết định số 10/2021/QĐ-
TTg. 

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg 
có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và 
thay thế Quyết định số 
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19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015. 
(bnews.vn) 

 
THÔNG TƯ 17/2021/TT-BTC, 
HỒ SƠ YÊU CẦU PHÂN TÍCH 
ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA 
XUẤT NHẬP KHẨU 

Theo Thông tư 17/2021/TT-BTC, 
hồ sơ yêu cầu phân tích để phân 
loại hàng hóa gồm: Mỗi mặt hàng 
lập 1 Phiếu yêu cầu phân tích 
hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) 
kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa; 
Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng 
từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan 
đến mẫu hàng hóa; Mẫu hàng hóa 
yêu cầu phân tích; Tài liệu kỹ 
thuật của hàng hóa, trường hợp 
không có tài liệu kỹ thuật thì cơ 
quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải 
nêu rõ lý do. 

Như vậy, so với quy định hiện 
hành tại Thông tư 14/2015/TT-
BTC, hồ sơ được bổ sung thêm 
“Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, 
trường hợp không có tài liệu kỹ 
thuật thì cơ quan hải quan nơi gửi 
hồ sơ phải nêu rõ lý do”. 

Đồng thời Thông tư 
17/2021/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ 
sung về phân loại, áp dụng mức 
thuế đối với một số trường hợp 
đặc biệt như sau: "Trường hợp có 
sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam và mô tả 
hàng hóa theo Danh mục HS 
(Danh mục hài hòa mô tả và mã 
hóa hàng hóa của Tổ chức Hải 
quan thế giới), Danh mục AHTN 
(Danh mục thuế quan hài hòa 
ASEAN) thì áp dụng trực tiếp mô 
tả hàng hóa theo Danh mục HS, 
Danh mục AHTN để phân loại và 
hướng dẫn phân loại theo nguyên 
tắc áp dụng quy định của Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên”. 

 
Ảnh minh họa 

Thông tư quy định, hàng hóa 
XNK phải lấy mẫu để phân tích 
theo quy định tại Khoản 14 Điều 1 
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP. 
Việc lấy mẫu thực hiện theo Phiếu 
yêu cầu phân tích hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản 
lấy mẫu hàng hóa. 

Mẫu được lấy từ chính lô hàng 
cần phân tích và mang tính đại 
diện; phải đủ về số lượng, khối 
lượng để phục vụ cho việc trưng 
cầu giám định hoặc giải quyết 
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khiếu nại. Khi lấy mẫu phải có đại 
diện của người khai hải quan. Mẫu 
phải được các bên ký xác nhận và 
niêm phong riêng biệt từng mẫu. 
Khi bàn giao mẫu phải có biên 
bản bàn giao và ký xác nhận của 
các bên. 

Trường hợp lấy mẫu nhưng vắng 
mặt người khai hải quan, cơ quan 
hải quan lấy mẫu với sự chứng 
kiến của cơ quan nhà nước tại khu 
vực cửa khẩu, đại diện doanh 
nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh 
doanh cảng, kho bãi và phải có ký 
xác nhận của các bên chứng kiến. 

Thông tư 17/2021/TT-BTC có 
hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021. 

(vietq.vn) 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ÁP DỤNG 
TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI 
TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY 
DỰNG 

Chính phủ ban hành Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị 
định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 
42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, 
từ Phụ lục I-IX Nghị định 
100/2018/NĐ-CP. 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
nêu rõ, khi đầu tư xây dựng công 
trình phải có giải pháp kỹ thuật và 

biện pháp quản lý nhằm sử dụng 
hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài 
nguyên, bảo vệ môi trường. Nhà 
nước khuyến khích xây dựng, phát 
triển và đánh giá, chứng nhận 
công trình hiệu quả năng lượng, 
công trình tiết kiệm tài nguyên, 
công trình xanh. Khuyến khích áp 
dụng mô hình thông tin công trình 
(sau đây gọi tắt là BIM), giải pháp 
công nghệ số trong hoạt động xây 
dựng và quản lý vận hành công 
trình. Người quyết định đầu tư 
quyết định việc áp dụng BIM, giải 
pháp công nghệ số khi quyết định 
dự án đầu tư xây dựng. 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
nêu rõ quy định về áp dụng tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung 
là tiêu chuẩn nước ngoài); tiêu 
chuẩn cơ sở; vật liệu và công nghệ 
mới trong hoạt động xây dựng. 
Theo đó, việc lựa chọn, áp dụng 
tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn 
cơ sở phải tuân thủ các quy định 
của Luật Xây dựng và quy định 
của pháp luật khác có liên quan. 

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn 
nước ngoài, trong thuyết minh 
thiết kế xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ 
thuật (nếu có), phải có đánh giá về 
tính tương thích, đồng bộ và sự 
tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật 
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quốc gia và ưu tiên sử dụng các 
tiêu chuẩn nước ngoài đã được 
thừa nhận và áp dụng rộng rãi. 

Khi áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì 
phải có thuyết minh về sự tuân thủ 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
và tính tương thích, đồng bộ với 
các tiêu chuẩn có liên quan. Việc 
công bố các tiêu chuẩn cơ sở phải 
tuân thủ chặt chẽ các quy định, 
quy trình được quy định tại các 
pháp luật khác có liên quan. 

Việc sử dụng vật liệu, công nghệ 
mới lần đầu được áp dụng phải 
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia, tương thích với các tiêu chuẩn 
có liên quan; đảm bảo tính khả thi, 
sự bền vững, an toàn và hiệu quả. 
Nghị định quy định đối với dự án 
sử dụng vốn đầu tư công, người 
quyết định đầu tư lựa chọn hình 
thức quản lý dự án quy định tại 
khoản 2 Điều 62 của Luật Xây 
dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật 
số 62/2020/QH14. 

Cụ thể, người quyết định đầu tư 
quyết định áp dụng hình thức Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng khu vực (Ban 
quản lý dự án chuyên ngành, Ban 
quản lý dự án khu vực) trên cơ sở 
số lượng, tiến độ thực hiện các dự 

án cùng một chuyên ngành, cùng 
một hướng tuyến, trong một khu 
vực hành chính hoặc theo yêu cầu 
của nhà tài trợ vốn. 

Trong trường hợp không áp 
dụng hình thức quản lý dự án theo 
quy định trên, người quyết định 
đầu tư quyết định áp dụng hình 
thức Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng một dự án hoặc chủ đầu tư 
tổ chức thực hiện quản lý dự án 
hoặc thuê tư vấn quản lý dự án. 

Còn đối với dự án sử dụng vốn 
nhà nước ngoài đầu tư công hoặc 
vốn khác, người quyết định đầu tư 
quyết định hình thức quản lý dự 
án được quy định tại khoản 1 Điều 
62 của Luật Xây dựng năm 2014 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
19 Điều 1 của Luật số 
62/2020/QH14, phù hợp với yêu 
cầu quản lý và điều kiện cụ thể 
của dự án. 

Đối với dự án sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài 
trợ nước ngoài, hình thức tổ chức 
quản lý dự án được áp dụng theo 
quy định của điều ước quốc tế về 
ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài 
trợ. Trường hợp điều ước quốc tế 
về ODA hoặc thỏa thuận với nhà 
tài trợ không có quy định cụ thể 
thì hình thức tổ chức quản lý dự 
án được thực hiện theo quy định 
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của Nghị định này. 
Đối với dự án PPP, hình thức 

quản lý dự án được thực hiện theo 
quy định tại các điểm a, b, c và d 
khoản 1 Điều 62 của Luật Xây 
dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 
62/2020/QH14 phù hợp với yêu 
cầu quản lý, điều kiện cụ thể của 
dự án và thỏa thuận tại hợp đồng 
dự án. 

Nghị định nêu rõ, nội dung quản 
lý thi công xây dựng công trình. 
Nghị định cũng nêu rõ, nhà thầu 
thi công xây dựng tiếp nhận và 
quản lý mặt bằng xây dựng, bảo 
quản mốc định vị và mốc giới 
công trình, quản lý công trường 
xây dựng theo quy định. 

 (vietq.vn) 
 

 
 
 
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC 
KHỎE NAVIGOUT ĐANG 
ĐƯỢC QUẢNG CÁO VI 
PHẠM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT VỀ QUẢNG CÁO  

Trong thời gian vừa qua, qua 
công tác hậu kiểm việc quảng cáo 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên 
internet và môi trường mạng, Cục 
An toàn thực phẩm phát hiện 

Công ty TNHH thương mại  IAC, 
địa chỉ: số số nhà 31, ngõ 186 
đường Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, 
Hà Nội công bố và chịu trách 
nhiệm, vi phạm quảng cáo gây 
hiểu nhầm có tác dụng như thuốc 
chữa bệnh; Sử dụng hình ảnh, uy 
tín, thư tín của các đơn vị y tế, 
nhân viên y tế, thư cảm ơn của 
bệnh nhân để quảng cáo thực 
phẩm. Quá trình hậu kiểm, Công 
ty TNHH thương mại  IAC không 
thừa nhận website trên website: 
https://www.suckhoe.vungcao.onli
ne là của Công ty, Công ty không 
chịu trách nhiệm về việc quảng 
cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe Navigout website nêu 
trên. 

Để an toàn sức khỏe cho người 
sử dụng, tránh sử dụng sản phẩm 
quảng cáo không đúng sự thật về 
công dụng sản phẩm, trong thời 
gian Cục An toàn thực phẩm đang 
phối hợp với các cơ quan chức 
năng của Bộ Thông tin và Truyền 
thông xử lý vụ việc, Cục An toàn 
thực phẩm khuyến cáo người tiêu 
dùng không mua, không sử dụng 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Navigout quảng cáo vi phạm 
trên website nêu trên. 

(vfa.gov.vn) 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Nông sản và thực phẩm xuất 
khẩu sang Israel cần những tiêu 
chuẩn gì? 

Thương vụ Việt Nam tại Israel 
vừa biên soạn cuốn sổ tay giới 
thiệu các yêu cầu cụ thể về quản 
lý nhập khẩu các sản phẩm nông 
sản và thực phẩm vào Israel. 

Cuốn “Sổ tay các quy định, tiêu 
chuẩn nhập khẩu nông sản và thực 
phẩm của Israel” nhằm cung cấp 
nội dung cho các doanh nghiệp 
Việt Nam có quan tâm, mở rộng 
hợp tác kinh doanh với thị trường 
Israel. Israel là thị trường xuất 
khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại 
khu vực Trung Đông (sau UAE và 
Thổ Nhĩ Kỳ) có nhu cầu nhập 
khẩu lớn các mặt hàng nông - thủy 
- hải sản và nhóm hàng lương thực 
thực phẩm, đồ khô chế biến sẵn 
của Việt Nam. 

Theo số liệu mới nhất năm 2020 
cho thấy, hàng năm, Israel nhập 
khẩu với trị giá hơn 16,25 tỷ USD 
hàng tiêu dùng, trong đó có nhóm 
hàng nông sản và thực phẩm các 
loại, từ các nước trên thế giới để 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong 
nước. 

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp 

Israel đang quan tâm tới mở rộng 
hợp tác kinh doanh với thị trường 
và doanh nghiệp Việt Nam, coi 
Việt Nam là một trong những 
nguồn cung cấp quan trọng tại 
Châu Á, nhất là các nhóm hàng 
nêu trên. 

Những năm gần đây, một số 
chính sách của Israel liên quan 
đến hoạt động ngoại thương và 
quản lý nhập khẩu nông sản, 
lương thực, thực phẩm đã có sự 
thay đổi. 

Israel đã giới thiệu một nhóm 
các quy định yêu cầu về nhãn mác 
đóng gói được thực hiện làm hai 
giai đoạn. Giai đoạn đầu đã có 
hiệu lực thực hiện từ ngày 
01/01/02020 và yêu cầu việc dán 
nhãn đóng gói đối với các sản 
phẩm thực phẩm trước khi đóng 
hộp có hàm lượng đường/chất béo 
hòa tan/sodium cao. Giai đoạn hai 
theo kế hoạch có hiệu lực từ ngày 
01/01/2021, trong đó ngưỡng giới 
hạn tối đa sẽ giảm xuống. 

Hệ thống tiêu chuẩn hóa và bổ 
sung pháp luật về quản lý nông 
sản, lương thực, thực phẩm của 
Israel ngày càng hài hòa với các 
tiêu chuẩn của Châu Âu. 

(nongnghiep.vn) 
 

 Hiệp định UKVFTA chính 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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thức có hiệu lực từ 01/05/2021  
Phía Việt Nam sẽ hoàn tất quy 

trình thông báo về việc phê duyệt 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) 
cho phía Vương quốc Anh trong 
tháng 3/2021 để Hiệp định chính 
thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021. 

Theo Vụ Thị trường châu Âu – 
châu Mỹ (Bộ Công Thương), thời 
gian qua Bộ Công Thương đã phối 
hợp chặt chẽ, kịp thời cùng Vương 
quốc Anh trong ký kết và thực 
hiện các thủ tục để Hiệp định 
UKVFTA có hiệu lực sớm nhất. 

Đặc biệt, việc Chính phủ Việt 
Nam mới đây đã thông qua Nghị 
quyết về việc phê chuẩn 
UKVFTA sẽ giúp Hiệp định có 
hiệu lực chính thức trong thời gian 
sớm (Hiệp định đang có hiệu lực 
tạm thời từ ngày 1/1/2021). 

Phát biểu tại buổi điện đàm trực 
tuyến với lãnh đạo Bộ Công 
Thương ngày 16/3/2021 vừa qua, 
Quốc vụ khanh phụ trách chính 
sách thương mại Vương quốc 
Anh, ông Greg Hands cám ơn lập 
trường và sự ủng hộ của Việt Nam 
thời gian qua. 

Phía Vương quốc Anh hy vọng 
Việt Nam tiếp tục ủng hộ, phối 
hợp để thúc đẩy quá trình này diễn 
ra nhanh chóng. 

 
Về vấn đề này, Thứ trưởng Đặng 

Hoàng An nhấn mạnh: "Việt Nam 
hoan nghênh việc Vương quốc 
Anh chính thức nộp đơn xin gia 
nhập Hiệp định CPTPP. 

Đối với các vấn đề liên quan đến 
việc mở rộng Hiệp định cho các 
nền kinh tế quan tâm gia nhập, 
Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy 
trình trong nước, trong đó có việc 
báo cáo Quốc hội xem xét, phê 
duyệt". 

(haiquanonline.com.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Cơ hội hàng Việt tăng mạnh 
sự hiện diện tại thị trường Bắc 
Âu 

Trái cây, thủy sản, gạo, cà phê, 
dệt may và da giày là 6 ngành 
hàng được Thương vụ Việt Nam 
tại thị trường Thụy Điển, kiêm 
nhiệm khu vực Bắc Âu đẩy mạnh 
quảng bá thông qua trang Web 
tiếng Anh của Thương vụ. Trang 
web cũng được kỳ vọng sẽ trở 
thành kênh thúc đẩy giao thương 
hàng hóa, đưa hàng Việt hiện diện 
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tốt hơn và lâu dài ở thị trường 
Bắc Âu. 

Tăng cường các hình thức giao 
thương online 

Ngày 8/3/2021, Đại sứ Việt Nam 
tại Thụy Điển Phan Đăng Đương 
đã bấm nút khai trương trang web 
tiếng Anh của Thương vụ: 
https://en.vietnordic.com/. Trang 
web chủ yếu thông tin cho các 
doanh nghiệp khu vực Bắc Âu về 
môi trường kinh doanh, đầu tư của 
Việt Nam, những cơ hội do 
EVFTA mang lại; cơ sở dữ liệu 
doanh nghiệp Việt Nam sắp xếp 
theo ngành hàng để doanh nghiệp 
Bắc Âu dễ dàng tra cứu. Đáng chú 
ý nữa, trang web sẽ là nơi quảng 
bá hoàn toàn miễn phí cho doanh 
nghiệp và sản phẩm Việt Nam. 

Điểm nhấn của trang web này là 
quảng bá lợi ích của EVFTA cho 
các doanh nghiệp nhập khẩu-đối 
tượng rất quan trọng đối với xuất 
khẩu của Việt Nam. Trong nền 
kinh tế thị trường, khi nhận thức 
được những lợi ích của EVFTA, 
các doanh nghiệp EU và Bắc Âu 
sẽ tìm đến Việt Nam nếu nhập 
khẩu hàng Việt Nam có lợi hơn 
nhập hàng các nước khác. 

Về lâu dài, Thương vụ Việt Nam 
tại Thụy Điển muốn phát triển 
trang web thành nơi giao thương 

cho doanh nghiệp Việt Nam và 
khu vực Bắc Âu, không chỉ là 
thương mại, mà còn cả đầu tư, tận 
dụng thế mạnh của doanh nghiệp 
hai nước. Để chuẩn bị cho mục 
tiêu này, Thương vụ đang lên kế 
hoạch xây dựng catalogue điện tử, 
triển lãm ảo, bản tin tiếng Anh 
hàng tháng, cập nhật tình hình môi 
trường đầu tư, cơ chế chính sách 
ngày càng được cải thiện của Việt 
Nam... để làm sao thu hút ngày 
càng nhiều doanh nghiệp Bắc Âu 
tiếp cận trang web để tìm kiếm 
thông tin về Việt Nam và doanh 
nghiệp Việt Nam, làm tăng cơ hội 
giao thương. 

Năm 2021 còn có ý nghĩa đặc 
biệt với Việt Nam và một số Bắc 
Âu, là năm kỷ niệm 50 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa Việt 
Nam và Na Uy với và Đan Mạch. 
Do đó, các giải pháp xúc tiến 
thương mại hiệu quả và ít tốn kém 
là điều các cơ quan đại diện Việt 
Nam tại nước ngoài đặc biệt quan 
tâm triển khai trong năm nay. 

Nhiều cơ hội cho hàng Việt 
Nam tại thị trường Bắc Âu 

Theo Trung tâm thương mại 
quốc tế (ITC), các nước khu vực 
Bắc Âu chủ yếu nhập khẩu hàng 
hóa từ các nước châu Âu khác. 
Trong 10 nước xuất khẩu nhiều 
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nhất vào khu vực này, chiếm 
khoảng 2/3 tổng kim ngạch nhập 
khẩu của toàn khu vực chỉ có 
Trung Quốc nằm ngoài khu vực 
Châu Âu. Trong số 30 nước có 
kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, 
châu Á chỉ có một số nước như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt 
Nam, Thái Lan... 

Đáng chú ý, trong các nước 
ASEAN, Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn nhất tại khu vực 
này; kim ngạch thương mại hai 
chiều giảm không đáng kể, thậm 
chí còn tăng trong thời gian dịch 
bệnh, chứng tỏ tiềm năng của 
quan hệ Việt Nam - Bắc Âu. Vị 
thế quan trọng này có nhiều cơ hội 
tiếp tục được duy trì và phát triển 
hơn nữa trong thời gian tới. 

Về chủ trương, chính sách và cơ 
chế hợp tác, Việt Nam không kém 
thuận lợi hơn so với các đối thủ 
cạnh tranh ở khu vực châu Á. Các 
hiệp định thương mại như: Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
Hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA) và Hiệp định Đối tác 
Kinh tế toàn diện Khu vực 
(RCEP) đã và sẽ tạo lợi thế cạnh 
tranh mới cho Việt Nam về cả 
thương mại và đầu tư. 

Theo Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ 
Điển Phan Đăng Đương, trong bối 
cảnh các nước EU đang tích cực 
triển khai tiêm phòng vắc-xin 
Covid-19, tình hình dịch bệnh 
được kỳ vọng sẽ được kiểm soát, 
các biện pháp hạn chế dần nới 
lỏng và kinh tế có bước hồi phục, 
giao thương trở lại bình thường sẽ 
tạo thuận lợi hơn nữa cho việc 
tăng cường xuất khẩu hàng hoá 
Việt Nam vào thị trường này.   

 (vietq.vn) 
 

 Thành lập Trung tâm Xuất 
sắc COEs về đổi mới sáng tạo 
thúc đẩy năng suất  

Trung tâm Xuất sắc về đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy năng suất sẽ là 
COE đầu tiên (ít nhất là ở Việt 
Nam) được thành lập để hỗ trợ 
cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo, nâng cao năng 
suất. 

Trung tâm Xuất sắc về đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy năng suất (gọi 
tắt là Trung tâm hoặc COE) là tổ 
chức kết nối các bên có liên quan, 
tạo nên hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo thúc đẩy năng suất trong một 
ngành, một địa phương hoặc trong 
các doanh nghiệp dựa trên lợi thế 
của ngành và doanh nghiệp được 
chọn. 
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Trung tâm Xuất sắc về đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy năng suất được 
thành lập nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
suất, năng lực tiếp nhận và áp 
dụng công nghệ, giải pháp CN4.0, 
thông qua các hoạt động đổi mới 
sáng tạo trên phạm vi doanh 
nghiệp, ngành kinh tế và trong 
khu vực; góp phần thực hiện 
Chiến lược chuyển đổi số Quốc 
gia. 

Với vai trò là một COEs, Trung 
tâm Xuất sắc về đổi mới sáng tạo 
thúc đẩy năng suất sẽ kết nối, hỗ 
trợ và hợp tác với các tổ chức hỗ 
trợ đổi mới sáng tạo nhằm thúc 
đẩy năng suất, tạo thành hệ thống 
đổi mới sáng tạo trong cộng đồng 
doanh nghiệp trên khắp cả nước, 
qua đó góp phần phát triển và 
nâng cao năng suất của doanh 
nghiệp nói riêng và năng suất của 
nền kinh tế nói chung. 

Mục tiêu hoạt động của trung 
tâm là: i) Thúc đẩy nâng cao năng 
suất doanh nghiệp thông qua các 
hoạt động đổi mới sáng tạo. ii) 
Tạo dựng văn hóa đổi mới trong 
cộng đồng doanh nghiệp và iii) 
Không ngừng nâng cao năng suất 
và khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp qua đó đóng góp vào sự 
phát triển bền vững của các ngành 

kinh tế và nền kinh tế nói chung. 
(tcvn.gov.vn) 

 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Khoa học và Công nghệ tạo 
đột phá các lĩnh vực sản xuất, 
đời sống  

Hoạt động khoa học và công 
nghệ (KH&CN) đã có những đóng 
góp tích cực vào các lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, 
logistics, cảng biển, góp phần 
quan trọng trong việc thu hút đầu 
tư có chọn lọc theo định hướng 
của tỉnh. 

Trong 5 năm qua 2016-2020, 
BR-VT đã thu hút được 163 dự án 
đầu tư nước ngoài với tổng vốn 
đăng ký khoảng 3,2 tỷ USD và 
216 dự án đầu tư trong nước với 
tổng vốn đăng ký khoảng 80 ngàn 
tỷ đồng. Nhiều dự án thu hút đầu 
tư trong giai đoạn có quy mô lớn 
và có khả năng tạo sự tác động 
phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã 
hội (KT-XH) của tỉnh trong giai 
đoạn tới. Theo lãnh đạo tỉnh, BR-
VT luôn mở rộng cửa chào đón 
các nhà đầu tư trong nước và quốc 
tế. Tuy nhiên, tỉnh đã không thu 
hút đầu tư ồ ạt, mà thực hiện chiến 
lược thu hút đầu tư có chọn lọc, 
trong đó tập trung vào các tiêu chí 
đánh giá chất lượng của dự án, ưu 
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tiên các dự án ứng dụng KH&CN 
cao, thân thiện với môi trường… 

Theo ông Trần Duy Tâm Thanh, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, hoạt 
động quản lý nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục được 
tăng cường theo hướng đặt hàng, 
có địa chỉ ứng dụng cụ thể gắn với 
nhu cầu thực tiễn của các ngành, 
địa phương, thực hiện theo 
phương thức khoán kinh phí kết 
quả đầu ra và cấp kinh phí thực 
hiện theo cơ chế quỹ. Cụ thể, năm 
2020 tỉnh BR-VT đã triển khai 
thực hiện 22 nhiệm vụ, đề tài, dự 
án sản xuất thử nghiệm. “Các hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN được triển khai trên 
nhiều lĩnh vực như KH&CN biển, 
khoa học xã hội và nhân văn, 
CNTT, nông nghiệp, y dược… 
Một số dự án tiếp cận cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, một số đề 
tài, dự án triển khai nhằm giải 
quyết các vấn đề cấp bách bảo vệ 
môi trường, ứng phó biến đổi khí 
hậu đã được triển khai tích cực... 
góp phần hình thành, củng cố các 
luận cứ, cơ sở dữ liệu KH&CN, 
đáp ứng yêu cầu quản lý và phát 
triển KT-XH bền vững ở địa 
phương”, ông Thanh khẳng định. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý 

công nghệ tiếp tục được tăng 
cường, có sự nỗ lực hơn, trong đó 
công tác thẩm định, góp ý về công 
nghệ của các dự án làm cơ sở xem 
xét quyết định chủ trương đầu tư 
của tỉnh. Cụ thể năm 2020, Sở 
KH&CN đã thẩm định, có ý kiến 
về công nghệ cho 36 dự án đầu tư, 
trong đó gồm 23 dự án theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, 13 
dự án nhóm B theo quy định của 
pháp luật về đầu tư công. Đặc biệt 
trong năm 2020, Sở KH&CN đã 
tổ chức hội đồng tư vấn thẩm định 
công nghệ cho hơn 10 dự án; tiếp 
tục có sự chuyển giao công nghệ 
với 2 hợp đồng giá trị cao theo 
hình thức chuyển giao công nghệ 
trong dự án đầu tư, loại hình có 
vốn đầu tư nước ngoài. Tổng giá 
trị thực hiện phần chuyển giao 
công nghệ đạt hơn 13 triệu USD, 
tương đương 302,45 tỷ đồng. 

Hoạt động ứng dụng tiến bộ 
KH&CN đã triển khai 14 nhiệm 
vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ gắn 
với lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, một số dự án ứng dụng công 
nghệ có sự hợp tác quốc tế được 
triển khai, đóng góp tích cực vào 
phát triển khu vực nông thôn, bảo 
vệ môi trường, nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân. 

(baobariavungtau.com.vn) 


