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HÀNG RÀO KỸ THUẬT
TRONG THƯƠNG MẠI
THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỀ
TBT, TẠO THUẬN LỢI
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM –
HÀN QUỐC
Ngày 06/8/2020 đã diễn ra phiên
họp lần thứ tư của Tiểu ban Hàng
rào kỹ thuật trong thương mại
(TBT) thuộc Ủy ban hỗn hợp thực
thi Hiệp định thương mại tự do
Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Tại cuộc họp, hai bên cùng điểm
lại tình hình hợp tác Việt Nam Hàn Quốc về TBT và thảo luận để
tìm cách giải quyết các vấn đề mới
phát sinh kể từ phiên họp diễn ra
vào tháng 10/2019 đến nay. Nhằm
thúc đẩy hợp tác về TBT, nhất là
trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp
tục diễn biến phức tạp trên toàn
thế giới, phía Việt Nam đã đề xuất
hai bên phối hợp tổ chức các hội
thảo trực tuyến để phổ biến các
quy định quản lý của Hàn Quốc
đối với các mặt hàng xuất khẩu
chủ lực của Việt Nam như sản
phẩm gỗ, thiết bị điện-điện tử…

cho các doanh nghiệp
nghi Việt Nam.
Ngoài ra, hai bên cũng
c
giới thiệu
tổng
ổng quan về hệ thống TBT của
mỗi nước,
ớc, trong đó phía Hàn
H
Quốc
ốc chia sẻ một số kinh
ki nghiệm
quảng
ảng bá, tăng cường
c
sự tham gia
của
ủa doanh nghiệp vào
v hoạt động
TBT.
Kết thúc phiên
ên họp,
h
hai bên ghi
nhận
ận kết quả đạt được
đ
của phiên
họp và đánh
nh giá cao sự
s phối hợp
tích cực
ực trong việc thực hiện
chương trình nghị
ngh sự của Tiểu ban
thời
ời gian qua, từ đó góp phần triển
khai hiệu
ệu quả Hiệp định VKFTA.
Phiên họp
ọp tiếp theo của Tiểu ban
dự kiến được
ợc tổ chức vào
v nửa đầu
năm 2021.
(tcvn.gov.vn)
VƯỢT RÀO
ÀO KỸ
K
THUẬT,
NÔNG LÂM THỦY
TH
SẢN VIỆT
NAM TỰ TIN VÀO EU
Thị trường EU có tiêu chuẩn
chu rất
khắt
ắt khe đối với hàng
h
hóa nông,
lâm, thủy
ủy sản nhập khẩu từ các
nước.
ớc. Cho đến nay, EU vẫn là
l thị
trường có yêu cầu
ầu về hàng
h
rào kỹ
thuật
ật rất cao, đặc biệt là
l về kiểm
dịch
ịch động, thực vật; quản lý chất
lượng, an toàn
àn vệ
v sinh thực
phẩm…
Nông,
ng, lâm, thủy
th sản tiếp cận
thị trường
ờng EU đầy tiềm năng
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Theo ông Trần Thanh Hải, Phó
Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu
(Bộ Công Thương) cho biết, khi
EVFTA có hiệu lực, nông, lâm,
thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
sẽ có thể tiếp cận được một thị
trường đầy tiềm năng với dân số
hơn 500 triệu người và GDP đạt
15.000 tỉ USD. Với việc xóa bỏ
ngay 85,6% số dòng thuế cho
hàng hóa nói chung nhập từ Việt
Nam, cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu
nông, lâm, thủy sản vào EU càng
lớn hơn nữa.
Đơn cử, cà phê xuất khẩu sang
EU đang phải chịu thuế 7,511,5%, nhưng đã đạt 1,09 tỉ USD
năm 2019 nhưng từ 1/8, thuế nhập
khẩu cà phê từ Việt Nam vào EU
sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Đây là
cơ hội lớn để Việt Nam tăng sức
cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu cà
phê vào thị trường quan trọng này.
Ngành thủy sản, hiện phần lớn
thuế suất cơ sở nhập khẩu vào EU
từ 6-22%. Sau khi EVFTA có hiệu
lực, 50% số dòng thuế sẽ được cắt
bỏ ngay, 50% dòng thuế còn lại
xóa bỏ sau từ 3-7 năm. Đó là
những điều kiện thuận lợi để Việt
Nam đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản
sang EU, nơi đang chiếm 11,3%
tổng giá trị xuất khẩu thủy sản
Việt Nam.

Còn với mặt hàng gạo, năm
2019, Việt Nam chỉ xuất khẩu
được sang EU với giá trị khiêm
tốn là 10,7 triệu USD, bởi thuế
suất mà EU đang áp lên gạo nhập
khẩu từ Việt Nam khá cao. Theo
cam kết của EVFTA, EU sẽ giành
cho Việt Nam hạn ngạch 80.000
tấn gạo với thuế 0% đối với gạo
xay xát và gạo thơm, đồng thời
xóa bỏ thuế đối với tấm trong 5
năm. Đây là cơ hội hội để đẩy
mạnh xuất khẩu gạo sang EU
trong thời gian tới, bởi khu vực
này đang tiêu thụ khoảng 2,5 triệu
tấn gạo/năm.
Sẵn sàng đương đầu thách
thức
Theo Bộ trưởng Bộ Công
Thương Trần Tuấn Anh, bên cạnh
những cơ hội, tiềm năng từ Hiệp
định EVFTA, xuất khẩu nông,
lâm, thủy sản của Việt Nam sang
thị trường EU trong thời gian tới
sẽ bước vào “sân chơi” lớn, cũng
phải chấp nhận đương đầu với các
khó khăn, thách thức mới. Rào
cản kỹ thuật đối với hàng hóa
nông, lâm, thủy sản nhập khẩu từ
phía EU rất chặt chẽ. Dù Hiệp
định EVFTA có ưu đãi với những
quy định SPS linh hoạt nhưng một
số ngành hàng nông, thủy sản của
nước ta như hồ tiêu, chè, rau
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quả… thời gian qua đã được cải
thiện chất lượng, tuy nhiên trước
hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn,
kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực
phẩm của EU và để phát triển xuất
khẩu một cách bền vững, ngành
nông nghiệp của Việt Nam cần
phải tổ chức lại sản xuất để đảm
bảo nguồn hàng có chất lượng, giá
trị gia tăng cao, tăng cường hơn
nữa công tác quản lý, giám sát từ
khâu sản xuất đến chế biến, bảo
quản sau thu hoạch, truy xuất
nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực
phẩm.
Hơn nữa, Việt Nam đã tham gia
nhiều FTA, thị trường hàng hóa
nông, lâm, thủy sản được mở
rộng. Tuy nhiên, vấn đề đàm phán
về kiểm dịch động, thực vật hiện
vẫn đang là một bài toán cho các
nước khi mở cửa thị trường hàng
nông, thủy sản lẫn nhau.
Để hỗ trợ doanh nghiệp khai
thác thị trường EU, ông Nguyễn
Quốc Toản, Cục trưởng Cục chế
biến và Phát triển thị trường nông
lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho
biết, Bộ sẽ phối hợp, hỗ trợ các
địa phương thúc đẩy việc xây
dựng mã số vùng trồng, chỉ dẫn
địa lí, đảm bảo truy xuất nguồn
gốc, chất lượng và an toàn thực
phẩm; khuyến khích doanh nghiệp

đầu tư chế biến sâu nhằm nâng
cao giá trị gia tăng cho sản phẩm
xuất khẩu.
(vietq.vn)
HƯỚNG
DẪN
DOANH
NGHIỆP XUẤT KHẨU THỰC
HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ
HÀNG HÓA TRONG EVFTA
Quy tắc xuất xứ là yếu tố quan
trọng hàng đầu để giúp doanh
nghiệp nhận ưu đãi từ Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam-EU
(EVFTA). Bộ Công Thương đang
nỗ lực tạo mọi thuận lợi cho
doanh nghiệp trong việc chứng
nhận xuất xứ hàng hóa.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công
Thương) vừa có công văn số
812/XNK-XXHH gửi các hiệp
hội, ngành hàng và thương nhân
xuất khẩu để hướng dẫn về chứng
từ chứng nhận xuất xứ nhằm hỗ
trợ thương nhân xuất khẩu hàng
hóa tận dụng ưu đãi từ EVFTA.
Công văn này là bước kế tiếp
nhằm triển khai Thông tư số
11/2020/TT-BCT quy định về quy
tắc xuất xứ hàng hóa trong
EVFTA mà Bộ Công Thương ban
hành ngày 15/6 và có hiệu lực vào
ngày 01 tháng 8, cùng thời điểm
Hiệp định EVFTA có hiệu lực.
Cục Xuất nhập khẩu nêu rõ, đối
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với lô hàng xuất khẩu của Việt
Nam có trị giá không quá 6.000
Euro, căn cứ điểm b khoản 2 Điều
19 Thông tư số 11/2020/TT-BCT,
bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng
được phép tự chứng nhận xuất xứ.
Việc tự chứng nhận xuất xứ
được thực hiện theo quy định tại
Điều 25 Thông tư số 11/2020/TTBCT. Sau khi thực hiện tự chứng
nhận xuất xứ, thương nhân có
trách nhiệm báo cáo, đăng tải
chứng từ tự chứng nhận xuất xứ
hàng hóa và chứng từ liên quan
đến lô hàng xuất khẩu do thương
nhân tự chứng nhận xuất xứ trên
www.ecosys.gov.vn theo quy định
tại khoản 7 Điều 25 Thông tư này.
Đối với các lô hàng xuất khẩu có
trị giá trên 6.000 Euro, nhà xuất
khẩu phải có Giấy chứng nhận
xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu
EUR.1 do cơ quan, tổ chức được
Bộ Công Thương ủy quyền cấp.
Quy trình khai báo và chứng nhận
C/O mẫu EUR.1 thực hiện tương
tự các mẫu C/O hiện hành.
Đối với hàng hóa xuất khẩu sang
Vương quốc Anh, các thương
nhân xuất khẩu chỉ kê khai C/O
mẫu EUR.1 hoặc phát hành chứng
từ tự chứng nhận xuất xứ đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Quy tắc xuất xứ là yếu tố quan

trọng hàng đầu để giúp doanh
nghiệp nhận ưu đãi từ EVFTA. Bộ
Công Thương đang nỗ lực tạo mọi
thuận lợi cho doanh nghiệp trong
việc chứng nhận xuất xứ hàng
hóa.
Từ ngày 1/8/2020, một số sản
phẩm thủy sản của Việt Nam như:
Tôm hùm, hàu, mực, bào ngư hiện
có mức thuế nhập khẩu lên đến 16
- 22% khi xuất khẩu vào thị
trường EU được giảm còn 0%.
Tuy nhiên, để được hưởng mức
thuế này, sản phẩm phải được
chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, tiêu chí xuất xứ đối với
thủy sản nguyên liệu và thủy sản
chế biến trong Hiệp định Thương
mại tự do Việt Nam – EU
(EVFTA) là xuất xứ thuần túy.
Tức là thủy sản phải được sinh ra
hoặc lớn lên tại một nước thành
viên thuộc Hiệp định EVFTA.
Bên cạnh đó, Việt Nam được phép
sử dụng mực và bạch tuộc nguyên
liệu từ các nước ASEAN (quy tắc
cộng gộp) để sản xuất mực và
bạch tuộc chế biến xuất khẩu sang
EU.
Thủy sản là một trong những
mặt hàng được đánh giá là sẽ được
hưởng lợi lớn khi EVFTA có hiệu
lực. Tuy nhiên, việc chứng minh
nguồn gốc xuất xứ với doanh
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nghiệp là không đơn giản.
Ông Phan Văn Chinh – Cục
trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ
Công Thương nhấn mạnh, quy
định về quy tắc xuất xứ trong
Hiệp định EVFTA không phải là
mới hoàn toàn đối với các doanh
nghiệp Việt Nam vì quy tắc xuất
xứ trong Hiệp định EVFTA được
xây dựng và đàm phán dựa trên
quy tắc xuất xứ trong GSP, là cơ
chế ưu đãi mà EU dành cho Việt
Nam nhiều năm nay. Hiện nay,
doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu
hàng hóa sang EU theo cơ chế
GSP tương đối nhiều. Tuy nhiên,
so với các FTA khác mà Việt Nam
đang tham gia, quy định về quy
tắc xuất xứ trong EVFTA có nhiều
điểm mới hơn, cả về cách diễn đạt
tiêu chí và các quy định kèm theo.
Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định
EVFTA không hoàn toàn mới
nhưng tương đối phức tạp. Chính
vì vậy, để tận dụng tốt cơ hội mà
Hiệp định mang lại, doanh nghiệp
Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng để thực thi khi Hiệp định
EVFTA đã có hiệu lực từ 1/8.
(vietq.vn)
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
Cảnh báo quy định về ghi

nhãn “Made in USA” của Hoa
Kỳ
Thực hiện nghĩa vụ của Hiệp
định TBT/WTO, ngày 17/7/2020
Hoa Kỳ đã gửi thông báo (mã số
G/TBT/N/VNM/1634) cho các
nước Thành viên WTO về việc Uỷ
ban Thương mại Liên bang (FTC)
Hoa Kỳ đang xây dựng quy định
ghi nhãn “Made in USA” và công
bố nguồn gốc Hoa Kỳ trên nhãn
hàng hoá.
Dự kiến quy định sẽ áp dụng
đối với các sản phẩm hàng hoá
bao gồm: Quần áo; Mũ, phụ kiện
quần áo, đai quần áo; Giày dép;
Sản phẩm cao su và nhựa; Dệt
may gia dụng, linen và thiết bị cho
trẻ em.
Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ bổ sung Phần
323 về ghi nhãn “Made in USA”
vào Phụ Chương C, mục 16 của
Luật quy định Liên bang (CFR)
với các nội dung chính: Định
nghĩa thuật ngữ “Made in the
United State”; Các hành vi bị cấm;
Quy định đối với quảng cáo đặt
hàng qua thư; Hiệu lực thi hành;
Mối liên hệ với luật pháp Quốc
gia và Liên bang.
Theo Công báo số 85 ngày
16/7/2020, Hoa Kỳ xây dựng quy
định ghi nhãn “Made in USA”
nhằm 2 mục tiêu chính: (1) tăng
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cường hiệu lực và (2) giúp doanh
nghiệp dễ hiểu và dễ thực thi hơn.
Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận ý kiến góp ý
của các nước Thành viên WTO
đối với dự thảo nêu trên đến hết
ngày 24/9/2020.
Thực phẩm
Ngày 08/06/2020 Hàn Quốc
thông báo cho các nước thành
viên WTO về việc Hàn Quốc đưa
ra Dự thảo sửa đổi Quy tắc thực
thi quy định của Đạo luật về ghi
nhãn và quảng cáo thực phẩm,
cụ thể:

1. Đối với sản phẩm bánh gạo,
sacaride chế biến, phải ghi rõ các
điều sau: Chứa lượng đường/natri
tương đối cao; Thường xuyên
được người Hàn Quốc tiêu thụ;
Dinh dưỡng thực tế có trong sản
phẩm.
2. Sửa đổi các biện pháp xử phạt
hành chính liên quan đến ghi nhãn
và quảng cáo thực phẩm.
Mục đích của dự thảo nhằm
cung cấp thông tin cho người tiêu
dùng, bảo vệ sức khỏe và sự an
toàn của con người. Chưa xác

định
ịnh thời gian dự kiến thông qua
và thời
ời gian dự kiến có hiệu lực.
Hạn cuối cùng
ùng để
đ các nước Thành
viên WTO tham
am gia đóng góp ý
kiến vào
ào 07/08/2020.
Thông tin chi tiết
ti của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3617
_00_x.pdf.
Mã
thông
báo
G/TBT/N/KOR/900
/900.
Đường
ờng ống dẫn khí
Ngày 11/06/2020 Hoa Kỳ
thông báo cho các nước Thành
viên WTO vềề việc đưa
đ ra Dự thảo
sửa
ửa đổi Quy định về an toàn
to
đường
ờng ống dẫn khí.
Hành động này
ày nhằm
nh
giảm bớt
gánh nặng
ặng pháp lý trong việc xây
dựng, bảo trìì và vận
v hành hệ thống
truyền
ền tải, phân phối và
v thu gom
khí. Các sửa
ửa đổi sẽ được
đ
Hoa Kỳ
lấy
ấy ý kiến công khai. Chưa
Ch xác
định
ịnh thời gian dự kiến thông qua
và thời
ời gian dự kiến có hiệu lực.
Hạn cuối cùng
ùng để
đ các nước Thành
viên WTO tham gia đóng góp ý
kiến vào
ào 10/08/2020.
Thông tin chi tiết
ti của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3692_
00_e.pdf.
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Mã
thông
báo
G/TBT/N/USA/1624.
Sản phẩm diệt khuẩn
Ngày 03/06/2020 EU thông báo
cho các nước Thành viên WTO về
việc đưa ra Dự thảo Ủy ban thi
hành Quyết định không phê duyệt
chlorophene là hoạt chất được sử
dụng trong các sản phẩm diệt
khuẩn loại 2.
Mục đích của dự thảo nhằm bảo
vệ môi trường và đảm bảo sức
khỏe và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào
tháng 09 năm 2020. Thời gian dự
kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ
ngày công bố trên công báo của
EU. Hạn cuối cùng để các nước
Thành viên WTO tham gia đóng
góp ý kiến vào 02/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/EEC/20_3555
_00_e.pdf.
Mã
thông
báo
G/TBT/N/EU/722.
Bồn tiểu
Ngày 12/06/2020 Đài Loan
thông báo cho các nước Thành
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo
Yêu cầu bắt buộc ghi nhãn hiệu
quả đối với thiết bị vệ sinh hoặc
thiết bị sử dụng nước khác.

Để thúc đẩy việc sử dụng hiệu
quả các thiết bị tiết kiệm nước
trong cuộc sống hàng ngày, thiết
bị bồn tiểu bắt buộc phải ghi nhãn
hiệu quả sử dụng nước. Hành
động này phù hợp với Điều 95-1
của Đạo luật Cấp nước sửa đổi
ngày 4 tháng 5 năm 2016.
Thời gian dự kiến thông qua vào
30/09/2020. Thời gian dự kiến có
hiệu lực vào 01/10/2021. Hạn cuối
cùng để các nước Thành viên
WTO tham gia đóng góp ý kiến
vào 11/08/2020.
Thông tin chi tiết của Dự thảo
xem tại:
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_371
4_00_e.pdf.
Mã
thông
báo
G/TBT/N/TPKM/416.
(TH theo VP TBTVN)
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
WTO TRONG THÁNG 08/2020
1. Nước: Brazil
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1053
Nội dung: Khí thiên nhiên
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1054
Nội dung: Dược phẩm
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1055
Nội dung: Công thức dinh dưỡng
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1056
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Nội dung: Thiết bị hồi gây mê,
hô hấp và hồi sức
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1057
Nội dung: Thiết bị hồi gây mê,
hô hấp và hồi sức
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1058
Nội dung: Dược phẩm
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1059
Nội dung: Thiết bị y tế
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1060
Nội dung: Các sản phẩm thuộc
giám sát sức khỏe cộng đồng
- Số TB: G/TBT/N/BRA/1061
Nội dung: Thuốc chữa bệnh.
2. Nước: Canada
- Số TB: G/TBT/N/CAN/614
Nội dung: Thông tin vô tuyến
- Số TB: G/TBT/N/CAN/615
Nội dung: Thông tin vô tuyến.
3. Nước: Chi Lê
- Số TB: G/TBT/N/CHL/528
Nội dung: Muối dùng.
4. Nước: EU
- Số TB: G/TBT/N/EU/730
Nội dung: Sản phẩm diệt khuẩn
- Số TB: G/TBT/N/EU/731
Nội
dung:
Axit
perfluorocarboxylic
- Số TB: G/TBT/N/EU/732
Nội dung: Thức ăn chăn nuôi
hữu cơ.
5. Nước: Ấn Độ
- Số TB: G/TBT/N/IND/157
Nội dung: Sản phẩm từ sữa khác

- Số TB: G/TBT/N/IND/158
Nội dung: Bộ điện thoại
- Số TB: G/TBT/N/IND/159
Nội dung: Bộ điện thoại
- Số TB: G/TBT/N/IND/160
Nội dung: Bộ điện thoại.
6. Nước: Israel
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1161
Nội dung: Dược phẩm.
7. Nước: Kenya
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1006
Nội dung: Quần áo
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1007
Nội dung: Vải dệt
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1008
Nội dung: Vải dệt
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1009
Nội dung: Hệ thống làm mát. Hệ
thống bôi trơn, Dầu mỏ và Công
nghệ liên quan
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1010
Nội dung: Thịt và các sản phẩm
từ thịt
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1011
Nội dung: Vật liệu xây dựng
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1012
Nội dung: Vật liệu xây dựng
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1013
Nội dung: Thiết bị bảo vệ
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1014
Nội dung: Dụng cụ và vật liệu
phẫu thuật
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1015
Nội dung: Bao, túi
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- Số TB: G/TBT/N/KEN/1016
Nội dung: Bao, túi.
(TH theo TBT Việt Nam)
TCĐLCL VÀ
DOANH NGHIỆP
THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN
PHÚC: DOANH NGHIỆP
PHẢI ĐỔI MỚI NĂNG SUẤT
CHẤT LƯỢNG, VƯƠN LÊN
TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
TOÀN CẦU
Tại Hội nghị trực tuyến về
"Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp
định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu (EVFTA) diễn
ra sáng 6/8, Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã nhấn mạnh đây là
thị trường có yêu cầu khắt khe về
chất lượng, tiêu chuẩn cao, do đó
các doanh nghiệp phải nâng cấp
chính mình, vươn lên những công
đoạn có giá trị cao hơn trong
chuỗi cung ứng toàn cầu.
EVFTA là một FTA thế hệ mới,
có tiêu chuẩn cao, toàn diện, độ
mở lớn và cân bằng lợi ích cho cả
hai bên. Riêng đối với Việt Nam,
nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư cho thấy, trong điều kiện
bình thường thì hiệp định sẽ góp
phần giúp GDP tăng thêm bình
quân lên đến 3,25% cho giai đoạn

5 năm đầu
ầu thực hiện, lên
l đến 5,3%
cho 5 năm tiếp
ếp theo và
v lên đến
7,72% trong 5 năm sau đó. Theo
một nghiên cứu
ứu khác của Ngân
hàng Thếế giới, nếu thực hiện đồng
thời
ời cả EVFTA và
v CPTPP thì
GDP của
ủa Việt Nam có thể tăng
thêm tới
ới 3,2% trong thập kỷ 20212021
2030.

Thủ tướng
ớng Nguyễn Xuân Phúc phát
ph biểu
tại
ại Hội nghị trực tuyến

Với
ới cam kết mở cửa thị trường
tr
mạnh
ạnh mẽ, cam kết xóa bỏ thuế
nhập khẩu lên tới
ới gần 100% biểu
thuếế của EU, EVFTA dự kiến sẽ
mở ra cơ hội
ội cho các doanh
nghiệp Việt
ệt Nam tăng kim ngạch
xuất
ất khẩu sang EU thêm
th
khoảng
42% vào năm 2025 và gần
g 45%
vào năm 2030 so với
v kịch bản
không có hiệp
ệp định và
v tăng thu hút
đầu tư
ư FDI vào Việt
Vi Nam.
Thủ tướng nhấn
ấn mạnh: EU luôn
là thị trường
ờng có yêu
y cầu khắt khe
về chất lượng
ợng và
v tiêu chuẩn cao
đối với hàng
àng hóa, dịch
d
vụ, nơi
không có chỗỗ cho những doanh
nghiệp thiếu kiên
ên trì, không sáng
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tạo, hàng hóa kém chất lượng, do
đó EVFTA mở ra cơ hội để Việt
Nam đổi mới mô hình tăng
trưởng, thúc đẩy các doanh nghiệp
Việt Nam tự nâng cấp chính mình,
chấp nhận những luật chơi mới,
khó hơn để tiến sâu hơn, vươn lên
những công đoạn có giá trị cao
hơn trong chuỗi cung ứng, chuỗi
phân phối của EU và toàn cầu.
Trong bối cảnh nền kinh tế thế
giới bị tác động của đại dịch, tác
động lớn tới tăng trưởng của nhiều
đối tác kinh tế lớn của Việt Nam
như Mỹ, EU, Trung Quốc… Thủ
tướng đặt câu hỏi cần phải làm gì,
nỗ lực ra sao để tận dụng hiệu quả
các lợi ích của EVFTA và yêu cầu
chính quyền, doanh nghiệp và
người dân cần phải hiểu cặn kẽ
hiệp định để tận dụng hiệu quả
hơn.
Bên cạnh đó nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, năng lực
thực thi của chính quyền; nâng
cao hạ tầng, đặc biệt là chất lượng
hạ tầng giao thông, năng lượng,
viễn thông… để tạo ra cơ hội thu
hút hiệu quả EVFTA.
Ngoài ra, cần làm tốt hơn nhiệm
vụ trách nhiệm xã hội, lao động
việc làm, cũng như không thể
đóng cửa, giữ hàng rào bảo hộ mà
phải thực hiện cam kết tạo môi

trường kinh doanh lành mạnh.
(vietq.vn)
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – YẾU
TỐ TIÊN QUYẾT GIÚP
DOANH
NGHIỆP
“CÁN
ĐÍCH”
Hiệp định EVFTA như “con
đường cao tốc” mà để đi nhanh,
đi được đến đích, điều kiện tiên
quyết vẫn phải là sự quyết tâm và
nỗ lực tự đổi mới sáng tạo của
chính bản thân các doanh nghiệp.
EVFTA có hiệu lực đúng thời
điểm
Hiệp định Thương mại Tự do
Việt Nam – EU (EVFTA) chính
thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020
trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 và biến động thị trường hết sức
phức tạp và khó lường. EVFTA
được kỳ vọng mang lại cơ hội lớn
cho cả EU và Việt Nam, tạo động
lực mới vực dậy xuất khẩu, tăng
trưởng kinh tế, thúc đẩy hợp tác
thương mại, đầu tư đi vào chiều
sâu, hướng tới phát triển bền
vững.
Theo đánh giá của ông Jean
Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch
Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu
(EuroCham) tại Việt Nam, Hiệp
định EVFTA có hiệu lực vào một
thời điểm rất quan trọng, trong bối
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cảnh hoạt động kinh doanh toàn
thế giới đang bị ảnh hưởng nặng
và gián đoạn bởi đại dịch Covid19, thì Việt Nam vẫn là một trong
số rất ít các nền kinh tế và thị
trường vẫn hoạt động tương đối
bình thường nhờ xử lý đại dịch
hiệu quả.
Do đó, với việc EVFTA có hiệu
lực, "sẽ tạo ra động lực lớn hơn,
thúc đẩy các doanh nghiệp châu
Âu quyết tâm đầu tư vào Việt
Nam, một thị trường vừa an toàn
vừa tăng trưởng nhanh. EVFTA sẽ
giúp khởi động thương mại và đầu
tư giữa hai bên, đại diện cho một
cơ hội lâu dài và thực sự sẽ định
hình mối quan hệ của chúng ta
trong hai mươi, ba mươi năm tới",
ông Jean Jacques Bouflet nói.
Chuyên gia kinh tế thương mại
của Đại diện Phái đoàn Liên minh
châu Âu tại Việt Nam, ông Lê Kỳ
Anh cho rằng, mặc dù Việt Nam
là quốc gia ASEAN thứ hai có
hiệp định thương mại tự do với
EU sau Singapore, nhưng ông vẫn
đánh giá cao vai trò của Việt Nam
và ý nghĩa của hiệp định này. Vì
theo ông, Singapore chủ yếu là
trung chuyển hàng hóa, còn Việt
Nam từ năm 2017 đã lọt vào top
10 nước và là quốc gia ASEAN
xuất khẩu nhiều nhất vào châu Âu.

Do vậy, với việc EVFTA có hiệu
lực, Việt Nam đã đi trước các
nước ASEAN cạnh tranh khác từ
5 - 7 năm. "Và EVFTA không chỉ
thu hút đầu tư từ EU mà cả những
nước nằm ngoài hiệp định, và
chúng ta đã thấy rõ làn sóng đầu
tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc và từ
nhiều quốc gia khác đã dồn vào
Việt Nam, thậm chí từ trước khi
EVFTA được ký kết và có hiệu
lực", ông Lê Kỳ Anh nêu quan
điểm.
Yếu tố tiên quyết vẫn là nỗ lực
tự đổi mới của doanh nghiệp
Trả lời câu hỏi doanh nghiệp
phải làm gì khi EVFTA có hiệu
lực, Thứ trưởng Bộ Công thương
Hoàng Quốc Vượng thẳng thắn
nhìn nhận rằng, EVFTA không thể
hoàn toàn là "cứu cánh". Những
ưu đãi từ hiệp định chỉ được xem
là yếu tố hỗ trợ. Điều kiện tiên
quyết vẫn phải là nội lực và quyết
tâm đổi mới của doanh nghiệp.
Do vậy, hơn lúc nào hết, các
doanh nghiệp cần phải thay đổi tư
duy tiếp cận toàn cầu, nỗ lực chủ
động nâng cao năng lực sản xuất
nội tại, cải thiện khả năng tham
gia thương mại quốc tế để nắm bắt
thời cơ, tận dụng những lợi thế mà
EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu
tư (EVIPA) mang lại, vượt qua
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thách thức, từ đó trụ vững và phát
triển trên thị trường, tiến sâu vào
chuỗi giá trị quốc tế.
Còn theo chuyên gia kinh tế, TS.
Võ Trí Thành, EVFTA mở ra
nhiều cơ hội cho doanh nghiệp
nhưng để tận dụng những cơ hội
này kèm theo chi phí tuân thủ rất
cao. Các doanh nghiệp phải đảm
bảo nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn
an toàn, lao động, sở hữu trí tuệ
hay kết nối với các kênh phân
phối. Bên cạnh sự hỗ trợ của
Chính phủ, doanh nghiệp cần chủ
động, nắm bắt tốt thông tin, không
chỉ là EVFTA mà còn thông tin về
mở cửa thị trường hay các FTA
khác.
Vị chuyên gia này cũng cho
rằng, việc đáp ứng đòi hỏi từ thị
trường EU là bài toán khó với
doanh nghiệp Việt. Doanh nghiệp
cần học hỏi về mặt pháp lý để
giảm thiểu tối đa chi phí tuân thủ,
bởi có tuân thủ đúng mới có thể
tận dụng tối đa cơ hội. Không chỉ
thế, doanh nghiệp Việt Nam cần
biết tự bảo vệ mình.
(vietq.vn)
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC
HÀNG HÓA: CÂU CHUYỆN
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
THÔNG MINH

Một
ột chiếc điện thoại thông minh
có phần
ần mềm quét mã
m và bằng
một
ột số thao tác, người
ng
tiêu dùng
có thểể nhận diện được
đ
"đường đi"
của
ủa nông sản. Truy xuất nguồn
gốc hàng
àng hóa đang trở
tr thành giải
pháp ưu việt
ệt nhất hiện nay để giúp
doanh nghiệp vàà người
ngư tiêu dùng
bảo
ảo vệ quyền lợi của mình.
m
Giải
ải pháp chống hàng
h
giả,
hàng nhái

Truy xuất
ất nguồn gốc hàng
h
hóa
sẽ giúp cho ngư
ười tiêu dùng biết
được rõ vềề nguồn gốc, xuất xứ
cũng như
ư các công đoạn
đo để làm ra
sản
ản phẩm. Khách hàng
h
sẽ biết
được
ợc sản phẩm được
đ
làm, nuôi,
trồng…
ồng… ở đâu, các công đoạn chế
biến như thế nào.
ào.
Thời gian vừa
ừa qua tình
t
trạng
gian lận thương
ương mại,
m lập lờ xuất
xứ
ứ sản phẩm của không ít doanh
nghiệp đã gây bức
ức xúc cho người
ng
tiêu dùng, dẫn
ẫn đến làm
l
suy yếu
năng lực
ực cạnh tranh của doanh
nghiệp và ảnh hưởng
h
đến các
nguyên tắc
ắc vận hành
h
của nền kinh
tế.
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Trong bối cảnh khách hàng ngày
càng cần sự minh bạch đối với sản
phẩm hàng hóa, truy xuất nguồn
gốc là “chìa khóa” khởi tạo lại
niềm tin cho người tiêu dùng, giúp
người tiêu dùng yên tâm sử dụng
những sản phẩm có nguồn gốc rõ
ràng và chất lượng được đảm bảo;
đồng thời giúp ngăn chặn các
hành vi gian lận thương mại.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu của
người tiêu dùng trong nước, truy
xuất nguồn gốc còn giúp sản phẩm
nông sản có được tấm “giấy thông
hành” xuất khẩu ra thế giới.
Thông qua truy xuất nguồn gốc,
người tiêu dùng có thể trực tiếp
tìm hiểu, thu thập thông tin về sản
phẩm họ đã mua một cách đầy đủ
và chi tiết nhất. Qua đó, hạn chế
mua phải hàng kém chất lượng,
hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là
những sản phẩm ảnh hưởng trực
tiếp đến sức khỏe của người tiêu
dùng như thực phẩm, nông sản,
dược phẩm...
Hiện ở Việt Nam, truy xuất
nguồn gốc sản phẩm đã được thực
hiện với nhiều hình thức khác
nhau. Có thể kể đến như: ISO
9000, ISO 22005… Đây là những
tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc
của GS1 trên toàn cầu. Trong xu
thế hiện nay, tem truy xuất nguồn

gốc được xem là một công cụ hiệu
quả để bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng. Thông qua việc dán tem
truy xuất nguồn gốc, các sản phẩm
nông nghiệp sản xuất theo quy
trình đạt chuẩn, có chất lượng tốt
sẽ dễ tiếp cận với khách hàng hơn.
Đặc biệt, đầu năm 2019 Chính
phủ đã phê duyệt Đề án áp dụng
và quản lý hệ thống Truy xuất
nguồn gốc. Theo đó đề án mới sẽ
tiến hành nghiên cứu, ứng dụng
công nghệ mới thống nhất cho cả
nước; xây dựng Cổng truy xuất
nguồn gốc Quốc gia.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc
thực hiện truy xuất nguồn gốc sản
phẩm vẫn còn khá khiêm tốn.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Hà Nội,
hiện có hai hình thức truy xuất,
gồm chứng minh nguồn gốc xuất
xứ qua tài liệu hồ sơ giấy tờ và
truy xuất nguồn gốc bằng mã QR
Code hay mã vạch. Đây là việc hết
sức cần thiết, tạo ra dòng chảy
thông tin từ người sản xuất, đến
người tiêu dùng. Với những doanh
nghiệp làm ăn bài bản, để xây
dựng thương hiệu nhất thiết phải
quan tâm đến việc truy xuất nguồn
gốc và chứng minh bằng được với
người tiêu dùng rằng sản phẩm
của mình là an toàn.

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13

Số 78 - 08/2020
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa
cũng chính là thông điệp về chất
lượng sản phẩm mà nhà cung cấp
muốn gửi tới khách hàng một cách
cụ thể nhất.
Công cụ cho người tiêu dùng
thông minh
Những năm gần đây, khi truy
xuất nguồn gốc trở thành xu thế và
người tiêu dùng Việt ngày càng
đặt niềm tin nhiều hơn vào các sản
phẩm có tem truy xuất nguồn gốc,
nhiều doanh nghiệp đã xây dựng
cho mình bộ truy xuất hàng hóa,
đặc biệt là những hàng hóa nông
sản theo các tiêu chuẩn có uy tín
như
VietGap,
GlobalGap,
Organic...
Bên cạnh yêu cầu ngày càng cao
về chất lượng hàng hóa, người tiêu
dùng hiện đại có xu hướng muốn
“biết” nhiều hơn về nơi sản xuất,
quy trình và quy cách của sản
phẩm, đặc biệt là những sản phẩm
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
của người tiêu dùng như thực
phẩm, dược phẩm hay đồ may
mặc... Việc truy xuất nguồn gốc
dần dần trở thành tiêu chuẩn bắt
buộc vì những lợi ích bảo đảm
quyền lợi chính đáng của người
tiêu dùng.
Theo các chuyên gia, việc minh
bạch nguồn gốc hàng hoá góp

phần củng cố thương hiệu và gia
tăng giá trị của sản phẩm, tạo
dựng niềm tin với khách hàng,
cũng như tăng tính cạnh tranh của
sản phẩm ở thị trường trong nước
và quốc tế, đẩy mạnh liên kết giữa
các vùng sản xuất trên cả nước với
các nước trên thế giới, hình thành
mạng lưới toàn cầu cho các sản
phẩm của Việt Nam.
Yêu cầu của thị trường chính là
mệnh lệnh dành cho nhà sản xuất.
Điều đó cũng có ý nghĩa, khi
người tiêu dùng tự bảo vệ quyền
lợi của mình, tự kiểm tra các
thông tin minh bạch bằng truy
xuất nguồn gốc hàng hóa trước
khi đưa ra quyết định mua hàng
thì đồng nghĩa với việc chúng ta
đã xây dựng được văn hóa tiêu
dùng mới. Đấy là văn hóa tự bảo
vệ chính mình.
Truy xuất nguồn gốc vừa là công
cụ hữu hiệu giúp cho doanh
nghiệp (DN) và người tiêu dùng
có thể đảm bảo được chất lượng
trong sản xuất và quyền lợi người
dùng; vừa là yếu tố để nhà sản
xuất và người tiêu dùng hướng
đến xây dựng một văn hóa mới
phù hợp với sự phát triển.
(vietq.vn)
CẢI TIẾN NĂNG SUẤT CHẤT
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LƯỢNG:
CÒN
NHIỀU
DOANH NGHIỆP “SỢ MẤT
MÁT, NGẠI THAY ĐỔI”
Hiện, việc áp dụng các hệ thống
quản lý, công cụ cải tiến nhằm
nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm hàng hóa, là một trong
những yếu tố then chốt, giúp
doanh nghiệp Việt Nam có thể
chinh phục thị trường trong nước
cũng như quốc tế.
Kể từ khi Việt Nam tham gia
vào Tổ chức Năng suất châu
Á (ngày 1/10/1996), vai trò và tầm
quan trọng của năng suất, chất
lượng đã thực sự được nhấn mạnh
tại Việt Nam.
Ngày 21/5/2010, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 712/QĐ-TTg phê duyệt
Chương trình quốc gia “Nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hoá của doanh nghiệp Việt
Nam đến năm 2020” (Chương
trình 712), đánh dấu bước chuyển
biến mạnh mẽ trong hoạt động
thúc đẩy năng suất chất lượng tại
Việt Nam. Sau gần 10 năm triển
khai Chương trình 712 trên phạm
vi toàn quốc, hoạt động thúc đẩy
năng suất chất lượng đã ghi nhận
những bước chuyển biến mạnh
mẽ. Từng bước nâng cao nhận
thức của cộng đồng, doanh

nghiệp, người tiêu dùng về năng
suất chất lượng. Tính đến nay đã
có khoảng 15.000 doanh nghiệp
được hướng dẫn áp dụng các mô
hình mới để cải tiến năng suất,
chất lượng.
Thực tiễn từ Công ty CP May
Nam Hà cho thấy, là một trong
những doanh nghiệp đi đầu của
ngành dệt may Việt Nam, May
Nam Hà đã áp dụng các mô hình,
công cụ cải tiến năng suất và chất
lượng như: ISO 9000, 5S, TPM,
Lean, KPI, Lean 6 Sigma, Kaizen.
Nhận thấy cải tiến năng suất, chất
lượng là hoạt động liên tục, từ
năm 2018-2019, với sự hỗ trợ từ
Viện Năng suất Việt Nam – VNPI
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng), công ty tiếp tục xây
dựng mô hình nâng cao năng suất
chất lượng tổng thể.
Tuy nhiên, bên cạnh những
doanh nghiệp thích ứng nhanh để
cải tiến năng suất chất lượng, vẫn
còn nhiều doanh nghiệp thờ ơ với
vấn đề này, hay nói cách khác là
“sợ mất mát, ngại thay đổi”.
TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh
giá, trong nhiều năm qua, Việt
Nam cạnh tranh chủ yếu dựa trên
giá lao động rẻ và chi phí nguyên
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liệu thấp (yếu tố cơ bản). Đây là
yếu tố dẫn dắt năng lực cạnh tranh
sơ khai và ít quan trọng nhất.
Trong khi đó, các nước xung
quanh đã đi trước chúng ta: Thái
Lan và Malaysia tạo dựng lợi thế
cạnh tranh bằng cách liên tục cải
tiến sản phẩm, dịch vụ; Singapore
từ lâu đã cạnh tranh thông qua các
sản phẩm, dịch vụ đặc thù với
trình độ kỹ thuật rất cao.
Việc dựa dẫm vào lợi thế lao
động giá rẻ và chi phí thấp trong
một thời gian dài đã khiến các
doanh nghiệp lơ là trong việc nâng
cao khả năng hoạch định chiến
lược, trình độ quản trị, đẩy mạnh
áp dụng khoa học, công nghệ
trong sản xuất, kinh doanh, cải
thiện tay nghề lao động và tăng
cường hiệu quả sử dụng vốn, dẫn
đến kết cục là năng suất của lao
động Việt Nam không thu hẹp
được khoảng cách so với các nước
trong khu vực.
Trong bối cảnh nước ta đã trở
thành nước có thu nhập trung bình
thấp, những lợi thế cạnh tranh
truyền thống nói trên đang dần
biến mất thì vấn đề năng suất thấp
sẽ là cản trở lớn đối với việc thu
hút đầu tư và hội nhập quốc tế và
chúng ta sẽ không thể tránh khỏi
bẫy thu nhập trung bình.

Theo báo cáo “Năng suất và khả
năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp Việt Nam”, vẫn còn
khoảng cách lớn giữa năng suất
lao động của các doanh nghiệp
ngành Công nghiệp chế tạo Việt
Nam và các nước thu nhập trung
bình trong khu vực (như Trung
Quốc, Indonesia và Malaysia) và
rất lớn so với các nước công
nghiệp (Nhật Bản và Hàn Quốc).
Trong trào lưu của cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư
(CMCN 4.0), các việc làm có kỹ
năng đơn giản và lặp đi lặp lại sẽ
bị mất đi do tự động hóa trong
ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo. Nhưng phần lớn doanh nghiệp
công nghiệp chế biến, chế tạo của
Việt Nam có mức độ sẵn sàng đối
với cuộc CMCN 4.0 là rất thấp.
Do đó, ông Lộc nhấn mạnh:
“Việt Nam đang hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới, với các
hiệp định thương mại tự do thế hệ
mới như CPTPP và EVFTA đã
mở ra nhiều cơ hội thị trường xuất
khẩu quy mô lớn và đầy tiềm năng
cho các doanh nghiệp Việt Nam,
nhưng cũng đặt ra những thách
thức về khả năng cạnh tranh của
sản phẩm và doanh nghiệp Việt,
không chỉ ở thị trường quốc tế mà
ngay cả thị trường trong nước.
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Chính vì thế, việc nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm được
coi là yếu tố cốt lõi để các doanh
nghiệp Việt và sản phẩm Việt có
thể chinh phục được thị trường”.
Ngoài ra, lãnh đạo Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
cũng cho biết, thời gian tới cần
tiếp tục tổ chức đào tạo, nâng cao
năng lực đội ngũ cán bộ quản lý,
chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực
năng suất, chất lượng, đào tạo
kiến thức về tiêu chuẩn, năng suất,
chất lượng trong các trường đại
học, cao đẳng, các trường dạy
nghề; tăng cường hoạt động tư
vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh
nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp
dụng các giải pháp cải tiến năng
suất, chất lượng…
(vietq.vn)
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG
CHO
DOANH
NGHIỆP
TRONG BỐI CẢNH MỚI
Trong bối cảnh mới, hợp tác
quốc tế thông qua hàng loạt các
FTA được ký kết và sự tác động to
lớn của cuộc CMCN 4.0 sẽ là một
thách thức mới của doanh nghiệp
Việt Nam. Vì vậy, nâng cao nhận
thức về NSCL trong điều kiện mới

sẽẽ giúp doanh nghiệp nhận diện
dễ dàng hơn vềề những rào
r cản
trong bước đường
ờng nâng cao năng
lực cạnh tranh.

Hiện
ện Việt Nam hội nhập kinh tế
quốc tế ngày càng sâu rộng, gần
đây là Hiệp
ệp định Đối tác toàn diện
và tiến
ến bộ xuyên
xuy
Thái Bình
Dương (CPTPP);
PP); Hiệp
Hi
định
Thương mại
ại tự do VNVN EU
(EVFTA); Hiệp
ệp định Bảo hộ đầu
tư Việt
ệt Nam – EU (EVIPA).
Tham gia các hiệp
hi định kinh tế
quốc tế trên,
ên, các doanh nghiệp
nghi
Việt
ệt Nam đang đứng trước
tr
những
cơ hội vàà thách thức
th của việc tăng
cường
ờng năng lực cạnh tranh và
v cải
tiến
ến năng suất chất lượng
l
sản
phẩm, hàng hóa.
Hiệp
ệp định CPTPP có hiệu lực từ
đầu
ầu năm 2019 với kỳ vọng mang
lại
ại động lực phát triển mới cho
nhiều ngành
ành kinh tế
t cũng như xuất
khẩu.
ẩu. Hiệp định này
n sẽ góp phần
thúc đẩy
ẩy xuất khẩu hàng
h
hóa sang
các thị trường
ờng lớn như Nhật Bản,
Australia, Canada, Mexico cũng
c
như thu hút đầu
ầu tư
t nước ngoài vào
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các ngành, lĩnh vực mà Việt Nam
đang có nhu cầu phát triển.
Các hiệp định FTA với các nước
sẽ giúp cơ cấu lại thị trường xuất
nhập khẩu theo hướng cân bằng
hơn, từ đó nâng cao tính độc lập
tự chủ của nền kinh tế. Việt Nam
cũng có cơ hội tham gia chuỗi
cung ứng hình thành sau khi
CPTPP có hiệu lực, là điều kiện
quan trọng để nâng cao trình độ
phát triển nền kinh tế, từ đó có thể
tham gia vào các công đoạn sản
xuất có giá trị gia tăng cao hơn.
Với Hiệp định Thương mại tự do
Việt Nam –EU (EVFTA) vừa có
hiệu lực vào 1/8/2020, hàng hóa
xuất khẩu của Việt Nam có cơ hội
thâm nhập vào thị trường EU,
nhưng đồng thời đối mặt với thách
thức các hàng hóa của Việt Nam
phải tuân thủ nhiều hàng rào kỹ
thuật nghiêm ngặt, nhất là các mặt
hàng đòi hỏi trình độ công nghệ
cao.
Để giúp doanh nghiệp Việt Nam
khai thác lợi thế cũng như hạn chế
bất lợi khi tham gia sâu vào các
hiệp định thương mại quốc tế, bảo
đảm được sự phát triển bền vững
của nền kinh tế, tự thân các doanh
nghiệp cần phải tập trung nhiều
hơn, đầu tư nhiều hơn cho chiến
lược và mục tiêu dài hạn, Nhà

nước tạo môi trường kinh doanh
thuận lợi và chính sách cụ thể để
hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường
khả năng cạnh tranh; nâng cao
năng suất chất lượng sản phẩm
hàng hóa, trong đó có việc nâng
cao nhận thức của doanh nghiệp
về năng suất chất lượng trong bối
cảnh mới.
Theo đánh giá của các chuyên
gia, Chương trình quốc gia “Nâng
cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp
Việt Nam đến năm 2020”, đánh
dấu bước chuyển biến mạnh mẽ
trong hoạt động thúc đẩy năng
suất chất lượng tại Việt Nam.
Từng bước nâng cao nhận thức
của cộng đồng, doanh nghiệp,
người tiêu dùng về năng suất chất
lượng. Thông qua hoạt động
nghiên cứu, ứng dụng các hệ
thống quản lý, mô hình, công cụ
cải tiến năng suất chất lượng đã
giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp
cận và từng bước làm chủ các
công nghệ quản lý tiên tiến trong
khu vực và trên thế giới. Năng lực
quản lý của các doanh nghiệp Việt
Nam được nâng lên rõ rệt đang
dần thu hẹp khoảng cách về trình
độ quản lý giữa doanh nghiệp Việt
Nam so với trình độ quản lý của
các doanh nghiệp trong khu vực
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và trên thế giới, đảm bảo cho sự
phát triển và hội nhập thành công
của Việt Nam trên thị trường quốc
tế.
Qua 10 năm triển khai trên phạm
vi toàn quốc, Chương trình đã
đóng góp tích cực đưa sản phẩm,
hàng hóa Việt Nam thay đổi một
bước lớn về chất lượng. Nhiều
doanh nghiệp đã được hưởng lợi
trực tiếp từ Chương trình, chỉ tính
riêng trong khuôn khổ các dự án
do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện,
đã có khoảng 15.000 lượt doanh
nghiệp được phổ biến, đào tạo,
hướng dẫn trực tiếp áp dụng các
hệ thống quản lý, mô hình, công
cụ cải tiến năng suất và chất
lượng. Nhờ được hỗ trợ xây dựng,
triển khai các hệ thống quản lý,
công cụ cải tiến chất lượng, nhiều
doanh nghiệp đã giảm thiểu các
lãng phí trong quá trình sản xuất,
tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời
gian, nguyên nhiên liệu, năng
lượng,... góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động sản xuất, chất
lượng SPHH thỏa mãn ngày càng
tốt hơn nhu cầu của khách hàng,
cải thiện hình ảnh, thương hiệu và
tính cạnh tranh qua đó khẳng định
chỗ đứng của các doanh nghiệp
Việt Nam trên thị trường trong và
ngoài nước, đóng góp tích cực vào

kim ngạch xuất khẩu và tăng
trưởng của nền kinh tế.
Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp,
trong kế hoạch dự kiến của
Chương trình quốc gia về hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
giai đoạn đến năm 2030, công tác
truyền thông nâng cao nhận thức
về năng suất chất lượng sẽ tiếp tục
được triển khai thông qua các hoạt
động như: thiết lập báo cáo năng
trong suất quốc gia thường niên;
Tổ chức các hội nghị, hội thảo,
diễn đàn phổ biến kiến thức, chia
sẻ kinh nghiệm cải tiến năng suất,
đổi mới sáng tạo và áp dụng
phương pháp quản trị doanh
nghiệp phù hợp với những thay
đổi trong bối cảnh CMCN 4.0.
Đặc biệt sẽ chú trọng vào tổ chức
các cuộc thi cải tiến năng suất, các
hoạt động khen thưởng, tôn vinh
tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
trong phong trào năng suất chất
lượng để tạo động lực cho phong
trào năng suất phát triển.
(doanhnhandatviet.com.vn)
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
XÂY DỰNG, BAN HÀNH
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
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Để thực hiện có hiệu quả mục
tiêu mà Đề án "Phát triển công
nghiệp trang thiết bị y tế sản xuất
trong nước đến năm 2025 và tầm
nhìn đến năm 2030" đề ra, Bộ Y tế
sẽ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn
quốc gia về TTBYT, nhằm tăng
cường hiệu quả công tác quản lý
nhà nước về TTBYT.

Bộ Y tế đang dự thảo Đề án
"Phát triển công nghiệp trang thiết
bị y tế sản xuất trong nước đến
năm 2025 và tầm nhìn đến năm
2030". Mục tiêu của Đề án là phát
triển ngành sản xuất trang thiết bị
y tế (TTBYT) trong nước đồng
bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập
quốc tế, phù hợp với năng lực sản
xuất các mặt hàng có thế mạnh và
điều kiện kinh tế - xã hội của đất
nước. Tập trung hỗ trợ sản xuất
TTBYT trong nước trên một số
lĩnh vực ưu tiên gồm sản xuất,
cung ứng các TTBYT thiết yếu,
TTBYT thông dụng và một số
TTBYT công nghệ cao cho các
tuyến y tế, nhất là y tế cơ sở.
Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa,

huy động
ộng đa dạng các nguồn lực
trong xã hội
ội để phát triển
tri ngành
sản
ản xuất TTBYT trong nước.
n
Xây
dựng và áp dụng
ụng hiệu quả tiêu
chuẩn quốc
ốc gia về TTBYT; thực
hiện
ện chuẩn hóa năng lực, hoạt
động
ộng của các tổ chức cung cấp
dịch
ịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử
nghiệm
ệm TTBYT. Đẩy mạnh tuyên
tuy
truyền,
ền, nâng cao nhận thức của
các cơ quan quản
qu lý và các tổ
chức/cơ sở
ở y tế trong việc mua
sắm,
ắm, sử dụng TTBYT sản xuất
trong nước.
Cụ thể, mục tiêu
êu đến
đ năm 2025,
đáp ứng 60% nhu cầu TTBYT
phục
ục hồi chức năng (PHCN) và
v y
học cổ truyền
ền (YHCT); đáp ứng
trên 80% nhu cầu
c
thiết bị tiệt
trùng (dung tích nhỏ,
nh vừa và lớn);
đáp ứng 80% nhu cầu vật tư
t thông
dụng và y cụụ học đường;
đ
đáp ứng
40% nhu cầu
ầu vật liệu cấy ghép
vào cơ thể…
(icert.vn)
CÁC TIÊU CHUẨN
CHU
CHÂU ÂU
GIÚP NGĂN CHẶN
CH
DỊCH
COVID-19
Đểể đối phó với sự bùng
b
phát của
dịch Covid-19,
19, CEN, Ủy ban Tiêu
chuẩn
ẩn hóa Châu Âu và
v
CENELEC, Ban Tiêu chuẩn
chu hóa
Kỹ thuật điện
ện Châu Âu, đã
đ đồng ý,
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phối hợp với tất cả các thành viên
miễn phí một loạt tiêu chuẩn Châu
Âu (EN) về các thiết bị y tế và
thiết bị bảo vệ cá nhân được sử
dụng trong bối cảnh đại dịch
Covid-19.
Cung cấp quyền truy cập miễn
phí vào việc áp dụng quốc gia cho
bộ tiêu chuẩn Châu Âu này tạo
điều kiện thuận lợi cho công việc
của nhiều công ty trong khu vực
kinh tế Châu Âu đang chuyển đổi
dây chuyền sản xuất của họ để
cung cấp kết quả rõ ràng và đảm
bảo rằng các chuyên gia chăm sóc
sức khỏe và bệnh nhân có thể truy
cập vào thiết bị mà họ cần cấp nhu
cầu.
11 tiêu chuẩn được phát triển bởi
CEN và có khả năng 3 tiêu chuẩn
bổ sung được phát triển cùng với
ISO có sẵn bao gồm mặt nạ lọc
thông thường, găng tay y tế và
quần áo bảo hộ. Họ là thành quả
của một nỗ lực tập thể Châu Âu.
Các tiêu chuẩn Châu Âu này được
phát triển và áp dụng bởi các Cơ
quan kỹ thuật khác nhau, có tính
đến sự đóng góp của hàng trăm
chuyên gia và các bên liên quan
trong các thiết bị bảo vệ cá nhân
và lĩnh vực y tế trên khắp châu
Âu.
Vincent Laflèche, Chủ tịch CEN

cho biết, trong bối cảnh dịch
Covid-19 họ đang sống trong hoàn
cảnh chưa từng có, đòi hỏi các
biện pháp đặc biệt. Bằng cách
cung cấp một bộ tiêu chuẩn miễn
phí, cộng đồng tiêu chuẩn hóa
Châu Âu cam kết giúp Ủy ban
Châu Âu nỗ lực xây dựng kho dự
trữ chung về thiết bị y tế khẩn cấp
(RescEU) Châu Âu đầu tiên.
Chủ tịch CENELEC Dany
Sturtewagen cho biết, tiêu chuẩn
Châu Âu đóng vai trò quan trọng
trong việc đảm bảo sự sẵn có của
các thiết bị y tế quan trọng và thiết
bị bảo vệ cá nhân. Ông cho rằng
sự đoàn kết và cam kết từ các
thành viên sẽ hỗ trợ cuộc chiến
toàn cầu chống lại Covid-19 một
cách tốt nhất.
Danh sách các tiêu chuẩn : EN
149: 2001+ A1: 2009 Thiết bị bảo
vệ hô hấp - Lọc mặt nạ để chống
lại các hạt - Yêu cầu, thử nghiệm,
đánh dấu (thường được gọi là Mặt
nạ FFP); EN 14683: 2019 Khẩu
trang y tế - Yêu cầu và phương
pháp thử; EN 166: 2001 Thiết bị
bảo vệ mắt cá nhân - Thông số kỹ
thuật; EN 14126: 2003 + AC
2004 Quần áo bảo hộ - Yêu cầu về
hiệu suất và phương pháp thử
nghiệm đối với quần áo bảo hộ
chống lại các tác nhân lây
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nhiễm; EN 14605: 2009 + A1:
2009 Quần áo bảo hộ chống hóa
chất lỏng - yêu cầu về hiệu suất
đối với quần áo có kết nối kín chất
lỏng (Loại 3) hoặc kín phun (Loại
4), bao gồm các vật phẩm bảo vệ
các bộ phận của cơ thể; EN
13795-1: 2019 Quần áo phẫu thuật
và màn - Yêu cầu và phương pháp
thử - Phần 1: Màn và áo choàng
phẫu
thuật; EN
13795-2:
2019 Màn phẫu thuật, áo choàng
và bộ quần áo không khí sạch,
được sử dụng làm thiết bị y tế cho
bệnh nhân, nhân viên lâm sàng và
thiết bị - Phần 2: Phương pháp
thử; EN 455-1: 2000 Găng tay y tế
sử dụng một lần - Phần 1: Yêu cầu
và thử nghiệm (MDD); EN 455-2:
2015 Găng tay y tế sử dụng một
lần - Phần 2: Yêu cầu và thử
nghiệm cho các tính chất vật lý
(MMD); EN 455-3: 2015 Găng
tay y tế sử dụng một lần - Phần 3:
Yêu cầu và thử nghiệm để đánh
giá sinh học (MDD); EN 455-4:
2009 Găng tay y tế sử dụng một
lần - Phần 4: Yêu cầu và thử
nghiệm để xác định thời hạn sử
dụng (MDD).
Ngoài ra, theo yêu cầu của CEN,
các tiêu chuẩn EN ISO sau đây
được cung cấp dưới dạng chỉ
đọc: EN ISO 374-5: 2016 Găng

tay bảo vệ chống lại các hóa chất
và vi sinh vật nguy hiểm - Phần 5:
Yêu cầu về thuật ngữ và hiệu suất
đối với các rủi ro vi sinh vật; EN
ISO 13688: 2013 Quần áo bảo hộ
- Yêu cầu chung; EN ISO 109931: 2009+ AC 2010 Đánh giá sinh
học các thiết bị y tế - Phần 1:
Đánh giá và thử nghiệm trong quy
trình quản lý rủi ro.
(vietq.vn)
TIÊU CHUẨN AN TOÀN
GIÚP CỘNG ĐỒNG NÔNG
NGHIỆP CANH TÁC
Dự thảo Tiêu chuẩn đưa ra
hướng dẫn cho việc duy trì đường
dốc tải cho chăn nuôi với mục
đích vừa gia tăng an toàn cho
người lao động lại vừa phúc lợi
vật nuôi. Hỗ trợ mạnh mẽ từ
ngành công nghiệp nêu bật tầm
quan trọng của các tiêu chuẩn và
khả năng xây dựng niềm tin của
họ đối với các Cộng đồng nông
nghiệp canh tác tại Úc.
Phát triển của Dự thảo Tiêu
chuẩn đã được hỗ trợ bởi Hướng
dẫn dành cho Đường dốc và
Chuồng bãi để có tính nhất quán
trong toàn ngành. Tiêu chuẩn Úc
đang khuyến khích các thành viên
của Cộng đồng này đóng góp vào
việc soạn thảo tiêu chuẩn như là

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 22

Số 78 - 08/2020
một phần của giai đoạn tham vấn
cộng đồng.
Tiêu chuẩn Úc đang thực hiện
các bước quan trọng nhằm cải
thiện thiết kế và xây dựng các
đường dốc chăn nuôi và đang mời
các Cộng đồng nông nghiệp canh
tác phản hồi. Tiêu chuẩn DR AS
5340, Thiết kế đường dốc tải/ dỡ
gia súc và chuồng bãi, đã được
đưa ra để lấy ý kiến công chúng
để có được phản hồi từ khắp nước
Úc, đặc biệt là những người trong
Cộng đồng nông nghiệp canh tác.
Việc xây dựng Dự thảo Tiêu
chuẩn này được đưa ra sau khi các
Cộng đồng nông nghiệp canh tác
trên khắp nước Úc bị rung chuyển
bởi cái chết của một công nhân
vận tải trong khi dỡ hàng gia súc
trên một đường dốc tải vào tháng
10 năm 2013. Ông Daniel
Chidgey, Trưởng phòng tham gia
của các bên liên quan tại Tiêu
chuẩn Úc cho biết sự phát triển
của Dự thảo Tiêu chuẩn này có
tầm quan trọng rất lớn. Sau vài
tháng, họ đã làm việc với các bên
liên quan trong toàn ngành nông
nghiệp để phát triển một tiêu
chuẩn hoàn chỉnh nhằm cung cấp
hướng dẫn và cải thiện sự an toàn
cho người lao động.
Bằng cách cải thiện sự an toàn

cho người lao động họ cũng cải
thiện sự an toàn và phúc lợi cho
động vật. Sự phát triển của AS
5340 Thiết kế đường dốc tải/ dỡ
gia súc và chuồng bãi được ngành
công nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ. Họ
hy vọng rằng bằng cách sắp xếp
tiêu chuẩn này với Hướng dẫn
ALRTA hiện tại, nó sẽ phản ánh
nhu cầu của ngành công nghiệp
rộng hơn và giúp đảm bảo việc sử
dụng tiêu chuẩn phù hợp khi được
công bố. Cho dù là khu vực trung
tâm đô thị hay cộng đồng nông
nghiệp canh tác từ xa, Tiêu chuẩn
Úc cam kết hợp tác với ngành
công nghiệp trong việc cải thiện
và thúc đẩy sự an toàn.
(vietq.vn)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
HIỆU QUẢ NHỜ ÁP DỤNG
“CHUẨN ISO”
Việc áp dụng và triển khai hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt
động của các cơ quan hành chính
đã góp phần quan trọng trong
công tác cải cách hành chính của
các đơn vị.
Theo báo cáo, hoạt động triển
khai xây dựng và áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt
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động của các cơ quan hành chính
nhà nước thời gian qua đã được
các tỉnh, thành phố tích cực triển
khai thực hiện Quyết định số
19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng
(HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc
gia TCVN ISO 9001:2008 vào
hoạt động của các cơ quan, tổ
chức thuộc hệ thống hành chính
nhà nước.
Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương
- Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp
chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng, nhờ
nỗ lực của các địa phương triển
khai thực hiện Quyết định 19, việc
xây dựng, áp dụng HTQLCL theo
TCVN ISO 9001 đã đạt được kết
quả đáng ghi nhận.
Đến nay, đối với cơ quan thuộc
đối tượng bắt buộc áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO 9001
trong tổng số 2.468 cơ quan, đã có
2.393 cơ quan công bố áp dụng
HTQLCL. Đối với cơ quan thuộc
đối tượng khuyến khích áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO 9001
đã có 4.983 cơ quan công bố áp
dụng HTQLCL.
Áp dụng HTQLCL trong cơ
quan hành chính được xác định
như một công cụ quan trọng hỗ trợ

cho các cơ quan hành chính nhà
nước trong việc chuẩn hóa các quá
trình giải quyết công việc, cải tiến
phương thức làm việc với mục
tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ
chức, công dân có liên quan; xây
dựng một HTQLCL vào hoạt
động của cơ quan để giảm thiểu
phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch
hóa các quy trình giải quyết thủ
tục hành chính.
Hiện nay nhiều tỉnh, thành phố
các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng địa phương đã và đang
nghiên cứu để triển khai chuyển
đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN
ISO 9001:2015 như: tham mưu
cho UBND tỉnh, thành phố ban
hành kế hoạch chuyển đổi; gửi
văn bản hướng dẫn lộ trình, kế
hoạch chuyển đổi đến các cơ
quan, đơn vị hành chính trên địa
bàn; xây dựng kế hoạch tập huấn
chuyển đổi; thực hiện chuyển đổi
áp dụng.
Bên cạnh đó, một số Chi cục đã
xây dựng và triển khai kế hoạch
triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin vào HTQLCL theo
TCVN ISO 9001:2015 (ISO điện
tử) trong hoạt động của các cơ
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành
chính nhà nước như: TP. Hồ
Chính Minh, Cà Mau, Long An,
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Kiên Giang... Việc ứng dụng công
nghệ thông tin này sẽ giúp các
hoạt động ISO của cơ quan đã áp
dụng được thực hiện một cách dễ
dàng, nhanh chóng, tiết kiệm được
thời gian cũng như công sức làm
việc của đội ngũ cán bộ, chuyên
viên phụ trách quản lý ISO.
(tcvn.gov.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ NGƯNG HIỆU LỰC
THI HÀNH THÔNG TƯ 15 VỀ
THÉP KHÔNG GỈ
Ngày 10/8, Bộ Khoa học và
Công nghệ (KH&CN) ban hành
Thông tư ngưng hiệu lực của
Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN
ngày 15/11/2019 ban hành “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép
không gỉ” đến hết ngày
31/12/2021.
Theo đó, kể từ ngày Thông tư
03/2020/TT-BKHCN có hiệu lực,
thép không gỉ đã sản xuất trong
nước và nhập khẩu từ 01/06/2020
vẫn tiếp tục được phép lưu thông
trên thị trường.
Trong văn bản báo cáo Thủ
tướng Chính phủ mới đây về việc
xử lý kiến nghị của các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh trong

ngành thép không gỉ tại Việt Nam
liên quan đến việc thực hiện
Thông tư số 15/2020/TT-BKHCN
ngày 15/11/2019 về việc ban hành
QCVN 20:2019/BKHCN về thép
không gỉ, Bộ KH&CN cho hay:
Việc xây dựng và ban hành
QCVN 20:2019/BKHCN về thép
không gỉ là nhằm mục đích hướng
tới việc kiểm soát an toàn, chất
lượng thép không gỉ được sản xuất
và kinh doanh tại Việt Nam.
Quá trình xây dựng Quy chuẩn
này tuân thủ theo quy định của
pháp luật về tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật, theo đó dự thảo
quy chuẩn đã được gửi lấy ý kiến
Hiệp hội Thép Việt Nam, một số
doanh nghiệp, cơ quan quản lý và
được đăng tải trên Cổng thông tin
điện tử của Bộ KH&CN để lấy ý
kiến góp ý là 60 ngày. Đồng thời,
quy chuẩn này cũng đã được
thông báo cho các nước thành
viên WTO theo quy định tại Hiệp
định WTO/TBT. Tuy nhiên, thực
tế các doanh nghiệp chỉ quan tâm
để QCVN 20:2019/BKHCN sau
khi được ban hành.
Cũng theo Bộ KH&CN, trong
thời gian ngưng hiệu lực thi hành
Thông tư số 15, Bộ KH&CN sẽ
tiếp tục phối hợp với các Bộ quản
lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp
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rà soát, sửa đổi các nội dung của
QCVN 20:2019/BKHCN bảo đảm
hài hòa lợi ích giữa các doanh
nghiệp nhập khẩu, sản xuất trong
nước, người tiêu dùng, sửa đổi các
yêu cầu quản lý phù hợp với thông
lệ quốc tế và đáp ứng được yêu
cầu quản lý chất lượng, an toàn
của sản phẩm thép không gỉ. Đồng
thời xem xét đưa các đối tượng
sản phẩm thép không gỉ dạng thép
hình: ống tròn, thép hình hộp, thép
góc… và sản phẩm tiêu dùng
được sản xuất từ thép không gỉ
như nồi, ấm, lưới quạt điện, khay,
giá đỡ, tủ đựng tài liệu, bàn,
ghế… vào quản lý nhằm bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng, tạo sự
cạnh tranh bình đẳng giữa doanh
nghiệp sản xuất trong nước và
doanh nghiệp nước ngoài có sản
phẩm thép không gỉ nhập khẩu
vào Việt Nam.
(vietq.vn)
TỪ NGÀY 01/8/2020, THÔNG
TƯ 26/2019/TT- BKHCN QUY
ĐỊNH CHI TIẾT XÂY DỰNG,
THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC
Thông tư 26/2019/TT-BKHCN
Quy định chi tiết xây dựng, thẩm
định và ban hành quy chuẩn kỹ

thuật có hiệu lực từ 1/8/2020, theo
đó, việc lập và phê duyệt kế hoạch
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật,
trong đó có QCĐP đã được hướng
dẫn chi tiết.
Cụ thể như sau: Lập, phê duyệt,
thực hiện và điều chỉnh bổ sung
kế hoạch xây dựng QCĐP: Quý II
hằng năm, căn cứ vào nhu cầu xây
dựng mới, sửa đổi, bổ sung, thay
thế QCĐP, cơ quan, tổ chức, cá
nhân liên quan gửi đề nghị kế
hoạch xây dựng QCĐP cho năm
sau bằng văn bản đến Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương kèm theo dự án
xây dựng QCĐP để xem xét, tổng
hợp. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tổ
chức xem xét dự án QCĐP với sự
tham gia của đại diện các bộ,
ngành và các sở, ban, ngành có
liên quan của địa phương. Tùy
theo nội dung, mức độ phức tạp,
quy mô ảnh hưởng của đối tượng
xây dựng QCĐP, Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quyết định mời đại
diện của bộ, cơ quan ngang bộ có
liên quan trực tiếp tham gia xem
xét dự án hoặc có ý kiến bằng văn
bản. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tổ
chức lập dự thảo kế hoạch xây
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dựng QCĐP cho năm sau.
Trình tự, thủ tục xây dựng, ban
hành QCĐP:
1. Bước 1: thành lập ban soạn
thảo
2. Bước 2: biên soạn dự thảo
QCĐP
3. Bước 3: lấy ý kiến và hoàn
chỉnh dự thảo QCĐP
4. Bước 4: xem xét, cho ý kiến
về việc ban hành QCĐP
5. Bước 5: ban hành QCĐP
Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự
thảo kế hoạch xây dựng QCĐP:
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương gửi dự thảo
kế hoạch đến bộ quản lý chuyên
ngành và các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan để lấy ý kiến,
thông báo về việc lấy ý kiến trên
Cổng thông tin điện tử hoặc tạp
chí, ấn phẩm chính thức của Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc
cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương quản lý khoa
học và công nghệ trên địa bàn.
Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít
nhất 30 ngày, kể từ ngày gửi dự
thảo đi lấy ý kiến; Cơ quan tham
mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương quản lý khoa học và công
nghệ trên địa bàn tổ chức tổng

hợp, xử lý các ý kiến góp ý để
hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch xây
dựng QCĐP.
Phê duyệt kế hoạch xây dựng
QCĐP: Xem xét, phê duyệt kế
hoạch xây dựng QCĐP thực hiện
vào quý IV của năm trước năm kế
hoạch, kết hợp với xem xét, phê
duyệt kế hoạch khoa học và công
nghệ của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
và theo hướng dẫn chung về kế
hoạch khoa học và công nghệ
hằng năm của Bộ Khoa học và
Công nghệ; Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
tổ chức xem xét, phê duyệt kế
hoạch xây dựng QCĐP sau khi có
ý kiến của Bộ Khoa học và Công
nghệ để bảo đảm tính thống nhất,
đồng bộ của hệ thống quy chuẩn
kỹ thuật; Thông báo đến các bộ,
ngành, cơ quan, tổ chức có liên
quan, cơ quan thực hiện hoạt động
TBT ở địa phương về hàng rào kỹ
thuật trong thương mại và công
khai trên Cổng thông tin điện tử
hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức
của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố hoặc cơ quan tham mưu, giúp
việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương quản
lý khoa học và công nghệ trên địa
bàn trong thời hạn không quá 30
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ngày kể từ ngày kế hoạch được
phê duyệt.
Về thực hiện kế hoạch xây dựng
QCĐP, Thông tư quy định rõ: Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tổ chức thực
hiện kế hoạch đã được phê duyệt;
định kỳ quý IV hằng năm hoặc đột
xuất theo yêu cầu, thông báo cho
Bộ Khoa học và Công nghệ thông
qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng về tình hình và
kết quả thực hiện kế hoạch xây
dựng QCĐP để tổng hợp, báo cáo
Chính phủ.
Kế hoạch xây dựng QCĐP có
thể điều chỉnh, bổ sung hoặc rút
khỏi kế hoạch theo đề nghị bằng
văn bản của các cơ quan, tổ chức
và cá nhân liên quan. Đề nghị điều
chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng
QCĐP thực hiện trước thời điểm
kết thúc nhiệm vụ kế hoạch được
đề nghị ít nhất 06 tháng.
Trường hợp do yêu cầu cấp thiết
của quản lý nhà nước tại địa
phương, trình tự điều chỉnh, bổ
sung kế hoạch hằng năm được rút
ngắn để bảo đảm đáp ứng kịp thời
yêu cầu quản lý nhà nước theo
quyết định của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chủ trì lập và
phê duyệt kế hoạch.

Thời gian qua, một số Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
các địa phương đã quan tâm hơn
đến vấn đề tổ chức xây dựng quy
chuẩn kỹ thuật địa phương cho
sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của
tỉnh, thành phố như Bến Tre đang
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho
sản phẩm thạch dừa; Đăk Lăk
đang xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về chất lượng nước
sạch sử dụng trong sinh hoạt; Tiền
Giang đang xây dựng quy chuẩn
kỹ thuật cho sản phẩm mắm tôm
Gò Công; Thừa Thiên Huế đang
xây dựng quy chuẩn địa phương
cho sản phẩm Ruốc Huế; Bình
Phước cho Hạt điều nguyên liệu;
Hà Giang cho sản phẩm Mật ong
bạc hà; An Giang cho sản phẩm
Đường thốt nốt,…
(Tổng hợp)
CẢNH BÁO AN TOÀN
THỰC PHẨM
CẢNH BÁO: 5 LOẠI THỰC
PHẨM CÓ CHỨA CHẤT CẤM
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế,
vừa đưa đưa thông tin cảnh báo từ
Singapore về việc phát hiện các
sản phẩm thực phẩm có chứa chất
cấm nguy hại.
Cơ quan Khoa học Y tế
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Singapore (HSA) thông báo về
việc phát hiện các chất cấm có
trong một số loại thực phẩm bán
tại Singapore. Cục An toàn thực
phẩm ngay lập tức đã tiến hành rà
soát nội bộ và kết quả là: Từ tháng
9/2014 đến nay, các sản phẩm trên
chưa được cấp công bố tại Cục
nhập khẩu vào Việt Nam.
Trước thông tin trên, Cục An
toàn thực phẩm khuyến cáo người
tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng
các sản phẩm có tên dưới đây và
báo với cơ quan chức năng gần
nhất nếu phát hiện tổ chức, cá
nhân có bán các sản phẩm thực
phẩm chứa chất cấm này.
Thông tin cụ thể về các sản
phẩm thực phẩm được HAS cảnh
báo chứa chất cấm cụ thể như sau:
1. Sản phẩm Clinic K
Thành phần trên nhãn: Clinical
Weight-loss Formula
Dạng bào chế: viên
Nhà sản xuất/Quốc gia: Không
có thông tin
Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát
hiện có chứa Sibutramine.
2. Sản phẩm RO Slim Booster
Thành phần trên nhãn: Không có
thông tin
Dạng bào chế: Hộp
Nhà sản xuất/Quốc gia: Không
có thông tin

Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát
hiện có chứa Sibutramine.
3. Sản phẩm Rozell Detox
Thành phần trên nhãn: Mixed
Berry Powder (Cranberry Powder,
Strawberry Powder, Blueberry
Powder, Raspberry Powder, Grape
Skin Powder), Psyllium Hulk,
IMO, Inullin, Roselle, African
Mango extract, Enoki Fibre, Aloe
Vera, Citric Acid, Sucrose
Dạng bào chế: Hộp
Nhà sản xuất/Quốc gia:
VellyGold Beauty (0024 81009H) - No38A, Jalan PSK 8, Pusat
Perdagangan Seri Kembangan,
43300 Selangor
Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát
hiện có chứa Sennoside.
4. Sản phẩm Serifa Beauty
Solidmolid
Thành phần trên nhãn: Cocoa
Powder,
Fructose,
Guarana
Extract, Garcinia Extract, Citrus
Aurantium, White Kidney Bean,
Aloe Vera, Lotus Leaf, Non Dairy
Creamer
Dạng bào chế: Gói
Nhà
phân
phối:
Serifa
Beauty&Health - LG-10A MBE
(Suite 888), Setapak Sentral Mall,
67 Jalan Taman Ibu Kota, 53300
Kuala Lumpur
Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát
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hiện có chứa Sibutramine.
5. Sản phẩm LKS Coffee
Thành phần trên nhãn: Instant
Arabica Coffee, Green Coffee
Extract, Sucrose, White Kidney
Bean Extract, Garcinia Cambogia,
L-Carnitine, Hoodia Gordonii,
Non Dairy Creamer.
Dạng bào chế: Gói
Nhà sản xuất/Quốc gia: Không
có thông tin
Lý do thu hồi: Sản phẩm bị phát
hiện có chứa Sibutramine.
(kienthuc.net.vn)
TIN HOẠT ĐỘNG
1. TIN THẾ GIỚI
 Tổ chức Năng suất Châu Á
hội thảo lập kế hoạch các
chương trình, dự án năm 20212022
Ngày 4/8/2020, Tổ chức Năng
suất Châu Á (APO) đã khai mạc
Hội thảo lập kế hoạch các chương
trình, dự án cho các năm 20212022.
Hội thảo lập kế hoạch các
chương trình, dự án trước đây có
tên gọi là hội thảo lập kế hoạch
chiến lược của APO. Đây là sự
kiện được tổ chức hằng năm của
Lãnh đạo các tổ chức năng suất
quốc gia, các cán bộ lập kế hoạch

cao cấp hoặc liên lạc viên APO
quốc gia nhằm định hướng cho
các chương trình, dự án của APO
trong hai năm tiếp theo. Do ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19, hội
thảo được tổ chức theo hình thức
trực tuyến trong 2 ngày từ 45/8/2020.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó
Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp
nhấn mạnh, trong bối cảnh APO
đã xây dựng và bước đầu thông
qua Tầm nhìn và Chiến lược mới
đến năm 2025, ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19 đến các nền kinh tế
thành viên, Hội thảo lần này đóng
vai trò đặc biệt quan trọng trong
việc điều chỉnh và định hướng lại
các chương trình, dự án của APO
trong hai năm tới cho phù hợp với
tình hình và chiến lược phát triển
mới của APO.
Phó Tổng cục trưởng Hà Minh
Hiệp cũng ghi nhận sự hợp tác của
các nền kinh tế thành viên trong
việc triển khai các chương trình,
dự án mới của APO theo hình
thức trực tuyến trong suốt thời
gian vừa qua, đồng thời đánh giá
cao sự hỗ trợ kịp thời của APO
đối với các nền kinh tế thành viên
giảm thiểu các tác động do Covid19 mang lại thông qua các chương
trình tư vấn và hội thảo, tọa đàm
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trực tuyến.
Tổng thư ký APO, Tiến sỹ AKP
Mochtan cho biết từ đầu năm
2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh
hưởng nặng nề đến việc triển khai
các chương trình, dự án của APO
khi hầu hết các chương trình đều
phải điều chỉnh sang năm 2021,
hủy hoặc chuyển đổi sang hình
thức trực tuyến. Hầu hết các nền
kinh tế thành viên vẫn đang áp
dụng chính sách hạn chế đi lại và
tình hình vẫn đang diễn biến phức
tạp. Do vậy, việc triển khai các
chương trình, dự án trong thời
gian tới của APO cần được điều
chỉnh một cách linh hoạt dựa trên
các nền tảng kỹ thuật số.
APO hiện đang tăng cường nền
tảng năng lực số của tổ chức để
đáp ứng nhu cầu của các nền kinh
tế thành viên và sẽ hỗ trợ các nền
kinh tế thành viên xây dựng và
phát triển năng lực này trong thời
gian tới. Tổng thư ký cũng đánh
giá cao các đóng góp và đề xuất
liên quan của Việt Nam trong vai
trò Chủ tịch của APO trong việc
tăng cường tình đoàn kết giữa các
nền kinh tế thành viên và phát
triển của APO trong tình hình
mới, đặc biệt là sự tham gia tích
cực vào việc xây dựng Tầm nhìn
và Chiến lược mới đến năm 2025

của APO.
Tại hội thảo, Ban thư ký APO đã
cập nhật thông tin về việc triển
khai các chương trình, dự án kể từ
đầu năm 2020, các kết quả đã đạt
được trong việc hỗ trợ các nền
kinh tế giảm thiểu tác động do
Covid-19 gây ra. Bên cạnh đó,
Hội thảo đã thảo luận về việc điều
chỉnh phương thức triển khai các
chương trình, dự án của APO theo
5 loại bao gồm: trực tiếp (face-toface), kết hợp trực tuyến và trực
tiếp (Hybrid multicountry), kỹ
thuật số đa quốc gia (digital
multicountry), kỹ thuật số riêng
cho từng nền kinh tế (digital incountry), đào tạo trực tuyến tự học
(self-learning e-courses).
Hội thảo cũng rà soát, điều chỉnh
các chương trình, dự án trong năm
2021, 2022 theo 7 trụ cột chiến
lược phát triển của APO bao gồm:
Mở rộng năng lực và thúc đẩy các
thực hành tốt nhất; Phát triển và
áp dụng các thực hành và công
nghệ mới, thế hệ mới; Tạo môi
trường pháp lý giúp thúc đẩy đổi
mới sáng tạo; Tăng cường thúc
đẩy năng suất xanh; Đẩy mạnh các
dịch vụ nghiên cứu và tư vấn
chính sách; Mở rộng mạng lưới
các chuyên gia và tăng cường
quan hệ đối tác chiến lược; Tăng
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cường năng lực của Ban thư ký
APO.
(vietq.vn)
 Quá trình đàm phán RCEP
đã bước vào giai đoạn cuối cùng
Quá trình đàm phán Hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP) đã bước vào giai đoạn
cuối cùng - giai đoạn rà soát hoàn
thiện thủ tục pháp lý.

Thứ trưởng Bộ Thương mại
Indonesia Jerry Sambuaga ngày
11/8 cho biết, quá trình đàm phán
Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện
khu vực (RCEP) đã bước vào giai
đoạn cuối cùng - giai đoạn rà soát
hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Hiệp định dự kiến sẽ được ký kết
trong tương lai gần, ngay cả khi
không có sự tham gia của Ấn Độ.
Theo ông Sambuaga, quá trình
này đòi hỏi các nhà đàm phán của
Indonesia phải làm việc nghiêm
túc nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia
khi mà việc rà soát thủ tục pháp lý
là một quá trình quan trọng.
Ngôn ngữ của luật đôi khi có

nhiều
ều cách hiểu, do đó cần đảm
bảo sự liên kết
ết giữa các văn bản
pháp luật
ật không làm
l thay đổi bản
chất
ất lợi ích của Indonesia trong
hiệp định.
Chủủ tịch Ủy ban đàm
đ
phán
RCEP của
ủa ASEAN, người
ng
đồng
thời là Tổng
ổng cục trưởng
tr
Đàm phán
Thương mại
ại Quốc tế thuộc Bộ
Thương mại
ại Indonesia, Iman
Pambagyo, cho biết,
bi với việc hoàn
thành các cuộc
ộc đàm
đ
phán thương
mại, kinh tế vàà đầu
đ tư của RCEP,
Indonesia có cơ hội
h tiếp cận thị
trường
ờng rộng lớn hơn
h
và tăng
cường
ờng khả năng cạnh tranh.
Nhưng Indonesia cũng
c
cần nâng
cao chất lượng
ợng sản phẩm, thương
th
hiệu,
ệu, hệ thống logistics, hệ thống
thanh toán.. Nước
Nư
này cần có
những
ững sản phẩm có chất lượng
l
cao
và có khảả năng cạnh tranh để có
thểể thâm nhập thành
th
công thị
trường
ờng rộng lớn của khu vực.
Vềề vấn đề Ấn Độ, ông
Sambuaga cho rằng
r
sự tham gia
của nước này
ày là rất
r quan trọng cả
về kinh tế, chính
hính trị
tr và sự đoàn kết
của
ủa các quốc gia châu Á. Ấn Độ là
l
một
ột quốc gia lớn và
v có vai trò
quan trọng
ọng tại châu Á.
Indonesia hy vọng
v
Ấn Độ cũng
có thểể tham gia, bởi sau khi hiệp
định được
ợc ký giữa 15 nước
n
thành
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viên, các thành viên vẫn để ngỏ
cánh cửa cho sự tham gia của Ấn
Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ quyết định
rút khỏi quá trình đàm phán
RCEP do những khác biệt với các
nước khác, đặc biệt là Trung
Quốc. Tuy nhiên, ASEAN và các
quốc gia tham gia RCEP vẫn đưa
ra các lựa chọn cho sự tham gia
của Ấn Độ trong tương lai./.
(vietnamplus.vn)
2. TIN TRONG NƯỚC
 Từ 1/8, nhiều mặt hàng chủ
lực của Việt Nam được hưởng
lợi từ EVFTA
EVFTA tạo cơ hội để hàng hóa
Việt Nam hạ giá thành khi xuất
khẩu vào thị trường châu Âu,
nâng cao khả năng cạnh tranh với
các mặt hàng chưa có FTA với EU
Từ hôm nay (1/8), Hiệp định
EVFTA chính thức có hiệu lực,
theo đó, nhiều mặt hàng chủ lực
của Việt Nam sẽ được hưởng lợi
từ hiệp định này. Có thể nói, đây
là cơ hội lớn của các doanh nghiệp
Việt trong bối cảnh đầy khó khăn
do đại dịch Covid-19 quay trở lại
lần 2 và đang diễn biến phức tạp.
Việt Nam có lợi thế về sản xuất,
xuất khẩu nông, lâm thủy sản còn
EU lại có nhu cầu lớn các mặt
hàng này với giá trị nhập khẩu

chiếm 8,4% tổng giá trị nhập khẩu
hàng năm. Do vậy, dư địa tăng
trưởng xuất khẩu vào EU vẫn rất
lớn.
Cùng với đó, EVFTA sẽ là hiệp
định có tác động mạnh nhất, tạo
một bước ngoặt lớn về cơ cấu thị
trường cho mặt hàng tôm của Việt
Nam. Với ngành gỗ, EU hiện là
thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn
thứ 2 thế giới, mặc dù Việt Nam là
1 trong 5 quốc gia chế biến, xuất
khẩu gỗ lớn nhất thế giới nhưng
kim ngạch xuất vào EU vẫn còn
khiêm tốn, chỉ chiếm hơn 1% tổng
nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ hàng
năm của thị trường này. Tuy
nhiên, khi EVFTA có hiệu lực,
các nhà nhập khẩu EU có thể sẽ
ưu tiên mua sản phẩm gỗ Việt
Nam để được cắt giảm thuế, khi
đó, giá thành đồ gỗ Việt Nam tại
EU sẽ giảm và hấp dẫn người tiêu
dùng châu Âu hơn.
Theo cam kết của EVFTA, trong
số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực
của Việt Nam vào EU, hàng dệt
may sẽ được EU xóa bỏ thuế quan
với 77,3% kim ngạch xuất khẩu
trong 5 năm, 22,7% kim ngạch
còn lại cũng sẽ được EU xóa bỏ
thuế quan sau 7 năm.
Ngoài việc hưởng lợi thế về thuế
suất, Hiệp định này còn hứa hẹn
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mang lại cho doanh nghiệp dệt
may Việt Nam cơ hội nhập khẩu
máy móc chất lượng cao, tiếp cận
nguồn nguyên liệu đạt chuẩn tại
EU…
Với ngành da giày, khả năng
phát triển, mở rộng thị trường của
ngành da giày Việt Nam sẽ lớn
hơn rất nhiều nhờ những hiệu ứng
tích cực của EVFTA. EU hiện
đang là thị trường xuất khẩu hàng
da giày lớn thứ 2 của Việt Nam
với khoảng 30% giá trị tổng kim
ngạch xuất khẩu.
ông Jean-Jacques Bouflet, Phó
Chủ tịch Hiệp hội EuroCham cho
biết, từ 1/8, Hiệp định EVFTA có
hiệu lực, 99% các dòng thuế sẽ
được cắt giảm trong một thập kỷ
tới. Đây là cơ hội cho doanh
nghiệp châu Âu tiếp cận vào thị
trường tiêu dùng mới của Việt
Nam. Hàng hóa của Châu Âu từ ô
tô đến rượu vang có thể cạnh tranh
công bằng trên thị trường Việt
Nam cùng với các đối tác khác.
Ngược lại, các doanh nghiệp
Việt Nam có cơ hội tiếp cận các
ưu đãi từ thị trường tiêu dùng lớn,
thu nhập cao của châu Âu. Việc
giảm thuế dẫn đến một dòng chảy
gia tăng hàng hóa của Việt Nam
như: cà phê, hải sản, máy móc…
đến 27 quốc gia thành viên EU.

Cũng
ũng theo ông
ô
Jean-Jacques
Bouflet, nếu
ếu việc triển khai
EVFTA diễn
ễn ra suôn sẻ, Việt Nam
không chỉ có cơ
ơ hội
h tiếp cận tốt
hơn hàng hóa dịch
ịch vụ châu Âu mà
m
còn hưởng
ởng lợi từ tăng trưởng
tr
mạnh
ạnh mẽ của xuất khẩu, chuyển
giao kiến
ến thức, ứng dụng các tiêu
ti
chuẩn quốc tế...
(tap
(tapchitaichinh.vn)
 Việt
ệt Nam đảm nhận vai trò
tr
Chủ
ủ tịch Nhóm công tác về
Đánh giá sự
ự phù
ph hợp của
ACCSQ - WG 2
Hội
ội nghị lần thứ 38 của Nhóm
công tác vềề đánh giá sự phù
ph hợp
thuộc Ủy ban tư
ư vấn
v về tiêu chuẩn
và
chất
ất
l
lượng
ASEAN
(ACCSQ/WG 2) được tổ chức
bằng hình thức
ức trực tuyến.

Hội
ội nghị bắt đầu với nội dung
chuyển
ển giao vai trò
tr Chủ tịch luân
phiên từ
ừ Thái Lan sang Việt Nam.
Phát biểu
ểu tại lễ chuyển giao, ông
Trần
ần Quốc Dũng, Phó Giám đốc
Trung tâm Chứng
ứng nhận Phù
Ph hợp
(Quacert), Trưởng
ởng đoàn
đo Việt Nam
cảm ơn và ghi nhận
nh đóng góp của
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Thái Lan và cá nhân bà Busaba
Saelim, Chủ tịch nhiệm kỳ 20192020 vào tiến trình chung của WG
2 và có nhiều sáng kiến cho
chương trình làm việc của nhóm
công tác. Việt Nam cũng chuyển
giao vai trò Phó Chủ tịch WG 2
sang Brunei Darussalam.
Diễn ra trong bối cảnh hoạt động
đánh giá sự phù hợp bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19, Hội nghị
WG 2 tiếp tục thảo luận kế hoạch
hành động của nhóm nhằm thực
hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng
Cộng đồng kinh tế ASEAN đến
năm 2025 (AEC 2025 Blueprint)
với các nội dung chính như: tăng
cường năng lực cho các tổ chức
công nhận và đánh giá sự phù hợp
cho các nước ASEAN, thúc đẩy
việc thừa nhận và chấp nhận giấy
chứng nhận và kết quả thử nghiệm
của các cơ quan quản lý quốc gia,
thông qua hợp tác về hỗ trợ kỹ
thuật với các đối tác của ASEAN
như EU, PTB (CHLB Đức)…
Hội nghị cũng chia sẻ các tiến bộ
trong việc thúc đẩy vai trò công
nhận và đánh giá sự phù hợp trong
các nước thành viên ASEAN, phối
hợp với các nhóm công tác khác
của ASEAN để giải quyết các vấn
đề liên quan đến đánh giá sự phù
hợp lĩnh vực điện-điện tử, nông

nghiệp hữu cơ. Hội nghị cũng bàn
về việc triển khai hợp tác trong
một số chương trình công nhận –
chứng nhận mới như về chống hối
lộ, giảm phát thải khí nhà kính do
hoạt động của hàng không...
Tại Hội nghị, Việt Nam đã đề
nghị WG 2 chia sẻ yêu cầu và
kinh nghiệm đánh giá trực tuyến
của các tổ chức công nhận đối với
các tổ chức chứng nhận và của các
tổ chức chứng nhận đối với doanh
nghiệp nhằm thích ứng với trạng
thái "bình thường mới" trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 cũng như
thực tiễn của cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4.
(vietq.vn)
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG
 Tọa đàm kết nối nguồn lực hỗ
trợ thanh niên khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo
Ngày 30/7, Văn phòng thúc đẩy
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
đã tổ chức tọa đàm “Kết nối
nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo”. Tham
gia buổi tọa đàm có lãnh đạo Tỉnh
Đoàn, Sở KH-CN, các nhà sáng
lập một số thương hiệu và hơn 30
bạn trẻ đến từ các địa phương
trong tỉnh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã
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được nghe anh Lâm Ngọc Nhâm,
nhà sáng lập thương hiệu tiêu Bầu
Mây; chị Nguyễn Thị Hoài, sáng
lập thương hiệu Mộc Thanh Trà
chia sẻ những câu chuyện về hành
trình khởi nghiệp.
Cũng tại buổi tọa đàm này, các
bạn trẻ có cơ hội được tìm hiểu về
hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh BRVT; quyền lợi khi tham gia các
cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh; cơ hội tiếp
cận với Quỹ khởi nghiệp doanh
nghiệp KH-CN Việt Nam…
Ngoài ra, trong khuôn khổ của
buổi tọa đàm, các bạn trẻ cũng
được giới hiệu không gian khởi
nghiệp thực nghiệm với diện tích
gần 1.000m² tại địa chỉ 140-146
Điện Biên Phủ, phường Phước
Nguyên, TP. Bà Rịa.
(bariavungtau.com.vn)
 Sẽ diễn ra sự kiện "Kết nối
cung-cầu công nghệ tỉnh BR-VT
năm 2020"
Ngày 3/8, Sở KH-CN tổ chức
cuộc họp với các đơn vị liên quan
thống nhất nội dung phối hợp
triển khai sự kiện “Kết nối cungcầu công nghệ tỉnh BR-VT năm
2020”.
Theo đó, mục tiêu của sự kiện là
thúc đẩy chuyển giao công nghệ,

ứng dụng và thương mại hóa kết
quả nghiên cứu công nghệ, góp
phần phát triển thị trường, sản
phẩm mới và nâng cao năng lực
cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và
trong nước. Trong đó, tập trung
vào các nhóm ngành, lĩnh vực:
Công nghệ tiên tiến xử lý môi
trường, rác thải, nước; Công nghệ
trong ngành năng lượng tái tạo,
giải pháp tiết kiệm năng lượng…
Trong khuôn khổ sự kiện có các
hội thảo khoa học “Ứng dụng
công nghệ trong nông nghiệp”;
“Chính sách khoa học-công nghệ
hỗ trợ DN tại BR-VT”… Đồng
thời, tổ chức khu triển lãm công
nghệ bao gồm các hoạt động triển
lãm, trưng bày cung cấp thông tin
về cung cầu-cầu công nghệ; Tư
vấn kỹ thuật, giới thiệu hỗ trợ
tham gia chương trình/dự án tại
khu triển lãm.
Theo kế hoạch, sự kiện “Kết nối
cung-cầu công nghệ tỉnh BR-VT
năm 2020” sẽ tổ chức 3 ngày, tuần
cuối tháng 11/2020, tại TP. Vũng
Tàu. Sự kiện này do Bộ KH-CN,
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Các
đơn vị tổ chức bao gồm: Cục Ứng
dụng và Phát triển công nghệ; Vụ
Phát triển KH-CN địa phương (Bộ
KH-CN); Sở KH-CN.
(bariavungtau.com.vn)
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