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TỈNH BÌNH THUẬN 
 Số 52 (Tháng 9/2020) 

mailto:phongtbt.binhthuan@gmail.com


 2  BẢN TIN TBT SỐ 52 (THÁNG 9-2020)  

 

 
 

 

 

TRONG SỐ NÀY 
 

 
 

  

 

 

                            1. Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, gạo Việt rộng đường vào EU 3 

 

 2. Việt Nam có quyết tâm rất cao đối với truy xuất nguồn gốc 5 

 

 3. Tăng cường bảo vệ hình ảnh Việt    6 

 

 4. Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp hướng đến chuyển đổi số và sản xuất  9  

                          thông minh thông qua bộ công cụ ViPA    

 

 5. Sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất 11  

  

 6. Thông tư 11/2020/TT-BCT 14   

 

 7. ISO 31800: Tiêu chuẩn xử lý chất thải an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường 15   

 

 8. Tiêu chuẩn mới về mã ID trên các sản phẩm nhựa tái chế 16  

  

 9. ISO 20712-3:2020: Tiêu chuẩn về biển báo an toàn cho các bãi biển 17   

 

 10. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành 18   

                          11. Thông báo TBT 19 

12. Danh mục thông báo từ các nước thành viên WTO trong Quý II/2020  23 

 13. Bình Thuận: Xét chọn hồ sơ hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng (đợt 1) 25   

14. Khảo sát chất lượng đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  BẢN TIN TBT SỐ 52 (THÁNG 9-2020)  

 

 

 

iệp định Thương mại Tự 

do Việt Nam – EU 

(EVFTA) vừa có hiệu lực 

từ ngày 1/8/2020 đã mang 

lại những cơ hội xuất khẩu lớn cho 

gạo Việt. 

Gạo Việt dần khẳng định vị 

thế 

Phân tích cụ thể, ông Nguyễn 

Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội 

Lương thực Việt Nam (VFA) cho 

biết: Hiện nay, một trong những sản 

phẩm gạo thượng hạng về chất lượng 

và luôn đạt giá trị cao trong xuất khẩu gạo phải kể đến gạo Hom Mali của Thái Lan. Trong 

thời gian qua, giá gạo Hom Mali 92% xuất khẩu của Thái Lan tuần từ 14/8 – 20/8 có giá trị 

bình quân 950 – 962 USD/tấn. 

Với gạo Việt Nam, ngày 27/8, giá gạo ST20 tại cảng (giá FOB) đã đạt khoảng 850 

USD/tấn, loại bao 50kg, nếu tính giá bán lẻ còn cao hơn nhiều. “Về chất lượng, gạo ST20 

của Việt Nam ngon không kém gạo Hom Mali của Thái Lan”, ông Kiên nhấn mạnh. 

Sau khi giành chiến thắng trong 5 năm liên tiếp, năm 2018, gạo Hom Mali (gạo nhài) 

của Thái Lan đã thất bại trước gạo thơm của Campuchia và trong năm 2019 lại tiếp tục thất 

bại trước giống gạo ST25 của Việt Nam tại cuộc thi World’s Best Rice (Gạo ngon nhất thế 

giới) do The Rice Trader tổ chức. 

Trên thực tế, theo đánh giá của các doanh nghiệp, cơ hội xuất khẩu các loại gạo thơm 

của Việt Nam rất rộng mở và hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng phân 

khúc của Thái Lan, Campuchia. Bằng chứng là Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao 

Trung An (TP. Cần Thơ) vừa ký hợp đồng bán 3.000 tấn gạo cho 3 khách hàng của Cộng 

hòa Liên bang Đức với 2 giống gạo thơm là ST20 và Jasmine. 

Điều đáng nói, giá gạo ST20 Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An xuất 

khẩu sang EU đạt trên 1.000 USD tấn, gạo Jasmine đạt khoảng 600 USD/tấn, đây là con số 

đáng mơ ước và là một kỷ lục mới của gạo Việt trong hành trình xuất khẩu nhiều năm qua. 

Được biết, trong đợt giao lô hàng lần đầu tiên, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung 

An sẽ giao 6 container với khoảng 150 tấn gạo. 

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), theo cam kết từ EVFTA, EU dành 

H 
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cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm gồm: 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo 

chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm. EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, cam kết 

này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm. Đối với sản 

phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 3 - 5 năm. Điều đó giúp gạo Việt bắt đầu mở 

rộng được thị trường. Trước khi EVFTA có hiệu lực, giá gạo ST20 xuất khẩu sang EU 

khoảng 800 USD/tấn, còn gạo Jasmine 520 USD/tấn. Việc được giảm thuế cộng với thị 

trường gạo đang sôi động đã đẩy giá gạo tăng cao. 

Đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn 

Tất nhiên, để có thể vào được EU, hạt gạo Việt cũng phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt 

khe. Theo đó, gạo phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc với địa chỉ vùng trồng rõ ràng, không 

còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phải đạt đạt tiêu chuẩn GlobalGAP hoặc tương đương. 

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, hiện thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn khá sôi 

động, giá gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn cao hơn Thái Lan. Theo đánh giá của VFA, Thái 

Lan vẫn đang tiếp tục chật vật trong cuộc đua xuất khẩu gạo dù giá chào hiện đã thấp hơn so 

với nguồn cung Việt Nam do nhu cầu nhập khẩu của khu vực châu Á suy giảm và thị phần 

châu Phi lại đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ. Nhật Bản hiện là nhân tố ổn định duy 

nhất góp phần hỗ trợ cho xuất khẩu gạo Thái Lan. 

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2020, cả nước đã xuất khẩu gần 3,9 

triệu tấn gạo, tương đương 1,9 tỷ USD. Tuy sản lượng giảm nhưng tính về giá trị lại tăng gần 

11% so với cùng kỳ năm 2019. 

                                                                                                       Nguồn: vietq.vn 
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iới chuyên gia nhận định, 

Việt Nam có quyết tâm rất 

cao đối với vấn đề truy xuất 

nguồn gốc, một nhu cầu đòi hỏi bắt buộc, 

từ sản xuất cho đến thương mại trong và 

ngoài biên giới, đặc biệt trong bối cảnh 

Hiệp định EVFTA đã có hiệu lực. 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt 

Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ 

1/8/2020, mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu 

hàng hóa Việt Nam, trong đó nông sản 

được xem là còn dư địa lớn đối với thị 

trường 500 triệu dân. Hiện, nhiều doanh 

nghiệp Việt đã chứng minh được chất 

lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của EU, 

phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng EU. 

Cụ thể, theo thống kê từ Bộ Công 

Thương, nhiều sản phẩm Việt Nam được 

ưa chuộng tại châu Âu như hạt điều, cà phê, 

rau củ, thanh long, vải... Một số sản phẩm 

hữu cơ của Việt Nam đã bước đầu tiếp cận 

thị trường kỹ tính này khi đáp ứng được 

những tiêu chuẩn riêng cho mặt hàng nông 

sản chất lượng cao như chứng nhận 

Organic, Rainforest, Fairtrade... 

EU cũng cam kết bảo hộ 39 chỉ dẫn 

địa lý của Việt Nam liên quan tới nông sản, 

thực phẩm nổi tiếng có tiềm năng xuất khẩu 

cao như trà Mộc Châu, cà phê Buôn Ma 

Thuột, thanh long Bình Thuận... 

Giới chuyên gia nhận định, các sản 

phẩm trên đều là mặt hàng mà Việt Nam có 

thế mạnh, do đó các doanh nghiệp Việt 

Nam vẫn nên tiếp tục tập trung sản xuất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá 

nhãn hiệu, marketing sản phẩm để tận dụng 

ưu đãi từ EVFTA, đẩy mạnh xuất khẩu vào 

EU.                                                                                     

 

    Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn 

Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát 

triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) cho biết, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục trao 

đổi hỏi đáp và cung cấp thông tin sớm nhất, 

cụ thể nhất, với mục tiêu nhắm tới là phải hài 

hòa các tiêu chuẩn. Đơn cử, trong ngành hiện 

có khoảng 1.100 tiêu chuẩn, 258 quy chuẩn. 

Tất cả tiêu chuẩn, quy chuẩn này đều phải rà 

soát hàng năm và cần bổ sung. Với mỗi 

doanh nghiệp, điều cần thiết là sản phẩm xuất 

khẩu phải vượt qua được nhiều hàng rào kỹ 

thuật, nếu không chuẩn hóa quy trình sản 

xuất, sản phẩm không đạt chất lượng thì 

không thể hội nhập được. 

Đặc biệt, nói về câu chuyện truy xuất 

nguồn gốc với nông sản Việt, ông Quốc Toản 

đánh giá, ngành nông nghiệp đang xử lý câu 

chuyện này ngày càng hiệu quả. Việt Nam có 

quyết tâm rất cao đối với vấn đề truy xuất 

nguồn gốc, một nhu cầu đòi hỏi bắt buộc, từ 

sản xuất cho đến thương mại trong và ngoài 

biên giới. Đến nay, trồng trọt đã cấp mã số 

1.170 vùng trồng, đó là cố gắng rất lớn. Riêng 

cá tra, các địa phương đã cấp khoảng 5.565 

mã số ao. Ngoài ra, hiệp định trong lâm sản 

cũng là biện pháp bắt buộc để đạt chuẩn hóa 

sản phẩm lâm sản khi xuất khẩu sang EU. 

Việt Nam hiện có 41 địa phương đang 

làm nông nghiệp hữu cơ, với 118.000 ha đất 

hữu cơ đạt chuẩn. Về thể chế, ta đã có Nghị 

định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu 

cơ, Chính phủ cũng đã ban hành Đề án Phát 

triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 

2030. Như vậy, khung khổ pháp lý để hội 

nhập, gia tăng giá trị trong ngành nông nghiệp 

chúng ta đã có, việc còn lại là phải làm cho tốt 

và tốt hơn nữa. 

                                                                                                         Nguồn: vietq.vn 
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hó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần chú ý 

tuân thủ quy định của quốc tế về sử dụng mã số mã vạch vì hình ảnh chung của 

hàng Việt. 

 Hoạt động quản lý nhà nước về mã số mã vạch và việc sử dụng mã số mã vạch 

nước ngoài đã được quy định từ gần 20 năm trước theo Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 

27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch 

và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định 

số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 và Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/ 

2011 của Bộ KH&CN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2006/QĐ-

BKHCN) và được thực hiện trước khi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 được 

ban hành. 

 

Theo thông lệ quốc tế, khi đăng ký với GS1 (Tổ chức Mã số mã vạch toàn cầu), doanh 

nghiệp sẽ được cấp một hoặc một số tiền tố doanh nghiệp (GCP), từ đó cho phép tạo ra các 

mã định danh dòng sản phẩm (GTIN), đơn nhất trên toàn cầu. Do đó, các doanh nghiệp khác 

muốn sử dụng mã nước ngoài đã đăng ký của doanh nghiệp chủ sở hữu mã phải được ủy 

quyền của doanh nghiệp này. Điều này tạo sự minh bạch, góp phần chống gian lận trong quá 

trình thương mại quốc tế. 

Hiện nay, các nước đang tăng cường kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nhờ mã 

số mã vạch. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa các quốc gia, gian lận xuất 

xứ đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của các doanh nghiệp chân chính, uy tín của các sản 

phẩm và môi trường kinh doanh từng quốc gia. 

Để chắc chắn không có chỗ cho gian lận xuất xứ, vì có thể biến một nước nào đó thành 

 

P 
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điểm trung chuyển hàng xuất khẩu giả sang nước thứ ba, một số nước đã áp dụng các biện 

pháp trấn áp hàng giả và gian lận xuất xứ để đảm bảo uy tín sản phẩm hàng hóa của quốc gia 

mình. 

Cũng như nhiều quốc gia, Việt Nam đã thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, hải 

quan chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gian lận, làm giả xuất xứ, dán nhãn 

hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trung chuyển hàng hóa trái phép. Đồng thời, tiến 

hành việc xác minh sử dụng mã nước ngoài, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với 

việc ghi nhãn hàng hóa lưu thông để kịp thời phát hiện các hành vi ghi nhãn hàng gian lận, 

làm giả sản phẩm tại Việt Nam, tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên 

thị trường quốc tế và góp phần minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm trên thị trường, tăng uy 

tín đối với khách hàng. 

 

Liên quan đến vấn đề trên, theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng 

cục TCĐLCL, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài, 

ngày 25/5/2020, Bộ KH&CN đã có công văn số 1493/BKHCN-TĐC gửi Bộ Tài chính hướng 

dẫn rõ về bằng chứng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước 

ngoài ủy quyền sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, 

đề nghị Bộ Tài chính xem xét không xử lý, xử phạt trường hợp các doanh nghiệp sử dụng mã 

số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi trong việc sử dụng mã 

nước ngoài, Bộ KH&CN đã giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính xác nhận sử dụng 

mã nước ngoài trong thời gian 1 ngày làm việc. Đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính 

này trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và nghiên cứu tích hợp với Cổng thông tin một 

cửa quốc gia để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại 

Nghị quyết 17/ NQ-CP ngày 7/3/2019. Bộ KH&CN cũng yêu cầu một số Chi cục TCĐLCL 

tỉnh, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận sử dụng 

mã nước ngoài. 

Tới ngày 9/6/2020, Tổng cục Hải quan có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành 

phố thực hiện “nới lỏng” các quy định về mã số mã vạch nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh 
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nghiệp xuất khẩu. Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ KH&CN về các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp xuất khẩu trong giai đoạn dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu 

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thống 

nhất như sau: 

Về việc gắn mã số mã vạch nước ngoài trên hàng hóa xuất khẩu, không yêu cầu người 

khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng 

mã số mã vạch nước ngoài khi làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu. Người khai hải 

quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng mã số mã vạch của nước ngoài gắn 

trên hàng hóa, bao bì sản phẩm xuất khẩu. 

Về việc ủy quyền sử dụng mã nước ngoài, cơ quan hải quan yêu cầu bằng chứng cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chủ sở hữu mã nước ngoài ủy quyền sử dụng 

bao gồm một trong các hình thức sau: Văn bản ủy quyền; thư ủy quyền hoặc hợp đồng gia 

công, thư điện tử ủy quyền hoặc các hình thức ủy quyền khác được quốc tế công nhận, có ký 

tên và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước 

pháp luật đối với các tài liệu cung cấp. 

Cơ quan hải quan không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng 

mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp trong thông quan, kiểm 

tra sau thông quan, thanh tra, điều tra các vụ án phát hiện doanh nghiệp xuất khẩu chưa có 

văn bản xác nhận hoặc ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thì có văn bản thông báo cụ thể 

cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết để xử lý theo quy định. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh cũng nhấn mạnh, việc sử dụng mã vạch nước ngoài tương tự 

sử dụng thương hiệu doanh nghiệp, nếu sử dụng phải được sự ủy quyền của họ. Doanh nghiệp 

cần sử dụng đúng quy định của tổ chức GS1, nghĩa là mã số mã vạch được cấp cho ai thì 

người đó mới được quyền sử dụng. 

“Sản phẩm lấy tên người khác mà chất lượng không tốt, có thể gián tiếp ảnh hưởng hình 

ảnh chung của hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp phải chú ý tuân thủ các quy định của quốc 

tế về sử dụng mã số mã vạch”, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết. 

 

 

                                                                                                             Nguồn: tcvn.gov.vn 
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hời gian qua, dịch COVID-19 lan 

rộng trên toàn cầu đã làm đứt gãy 

chuỗi sản xuất, gây ảnh hưởng lớn 

đến sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp trên thế giới nói chung và 

doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Sức ép 

về cạnh tranh, thanh lọc ngày càng gia 

tăng cộng thêm cú sốc về kinh tế do 

Covid-19 gây ra đã khiến cho nhiều doanh 

nghiệp chao đảo. Trước tình hình đó, nhà 

nước ta đã ban hành một số văn bản quan 

trọng nhằm đẩy mạnh công tác chỉ đạo, 

điều hành, phát triển ứng dụng công nghệ 

thông tin, tạo dựng môi trường kinh doanh 

thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-

19. 

Triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng năng suất 

trong và sau dịch Covid-19 dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Viện Năng suất Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau 

trong đó có “Bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp hướng đến chuyển 

đổi số và sản xuất thông minh (ViPA)”. 

Đây là giải pháp miễn phí đang được triển khai trực tuyến tại: http://vipa.vnpi.vn để 

kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhìn nhận thực trạng về quản trị doanh nghiệp, năng suất, 

nền tảng hạ tầng và chuẩn bị các sáng kiến chuyển đổi doanh nghiệp thông qua việc tự 

đánh giá để nhận được khuyến nghị về tầm nhìn và lộ trình chuyển đổi phù hợp từ Viện 

Năng suất Việt Nam. 

Vậy Bộ công cụ ViPA là gì, và tại sao sử dụng nó thì có thể đo lường khả năng tiếp 

cận của doanh nghiệp với chuyển đổi số và sản xuất thông minh? 

Đây là một mô hình để đánh giá sự sẵn sàng - mức độ đáp ứng của doanh nghiệp 

trên hành trình đến với Công nghiệp 4.0 - của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam. 

Mô hình được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính: 

T 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 

http://vipa.vnpi.vn/


 10  BẢN TIN TBT SỐ 52 (THÁNG 9-2020)  

- Quản lý doanh nghiệp 

- Quản lý Năng suất 

- Nền tảng cơ sở vật chất cho chuyển đổi số 

- Sản xuất thông minh 

Mỗi trụ cột này được chia thành 04 nội dung sâu hơn, lần lượt được đánh giá bằng 

16 chỉ số thích hợp. 16 chỉ số này tạo thành cơ sở để đo mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp 

với chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Dữ liệu được sử dụng trong bộ công cụ này 

được thu thập thông qua cuộc khảo sát online của doanh nghiệp. Trong trường hợp Doanh 

nghiệp cần tìm hiểu sâu hơn về các tiêu chí, chuyên gia của Viện Năng suất sẽ tiến hành 

đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp và tư vấn cho doanh nghiệp về lộ trình tiến tới chuyển 

đổi số và sản xuất thông minh. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 5 cấp độ (1 đến 5) bao gồm các yêu cầu tối thiểu 

phải được đáp ứng để hoàn thành cấp độ. Cấp độ 1 mô tả những những doanh nghiệp 

không làm gì hoặc rất ít/ hoặc chưa có nền tảng gì để chuẩn bị cho chuyển đổi số. Cấp độ 

5 mô tả những doanh nghiệp thực hành tốt nhất - những doanh nghiệp đã thực hiện thành 

công tất cả các hoạt động của doanh nghiệp chuyển đổi số. Cấp độ 5 của mô hình cũng 

mô tả trạng thái thực hiện đầy đủ tầm nhìn mục tiêu - khi toàn bộ chuỗi giá trị được tích 

hợp trong thời gian thực và có thể tương tác với nhau. 

Tầm nhìn 4.0 và lộ trình để đạt được tầm nhìn này sẽ khác nhau đối với mỗi doanh 

nghiệp. Không phải mọi doanh nghiệp đều có tham vọng ngắn hạn là thực hiện tầm nhìn 

mục tiêu đầy đủ của công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp xác định các mục tiêu tạm thời và 

cuối cùng của họ dựa trên nền tảng và hiện trạng của chính họ. Vì lý do này, mô hình cho 

phép phân biệt rõ ràng bởi các khía cạnh đã nói ở trên. 

Để đánh giá trụ cột quản lý doanh nghiệp phải thông qua bốn nội dung: sự lãnh đạo, 

khách hàng, nguồn nhân lực và văn hóa đổi mới. 

Về trụ cột quản lý năng suất, Doanh nghiệp hướng đến Công nghiệp 4.0 luôn lấy 

Năng suất, chất lượng làm giá trị cốt lõi của doanh nghiêp, đồng thời khám phá các cơ hội 

nhằm gia tăng giá trị cho doanh nghiệp thông qua các quá trình sản xuất hiệu quả và thông 

minh hơn. Có 04 yếu tố về Quản lý năng suất của doanh nghiệp được đánh giá, đó là: Tiêu 

chuẩn/Công cụ quản lý; Mức độ áp dụng; Kiểm soát quá trình; Đo lường hiệu suất. 

Về trụ cột nền tảng kỹ thuật số: Các DN muốn kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong 

việc mở rộng quy mô kinh tế và tăng năng suất nhờ những tiến bộ công nghệ thì đổi mới, 

chuyển đổi kỹ thuật số được cho là sẽ thay đổi hầu hết các hình thức sản xuất và thương 

mại truyền thống cũng như định hình lại nền kinh tế thế giới. Do đó, chuyển đổi kỹ thuật 

số đã trở thành xu hướng phát triển chính của nhiều quốc gia trên thế giới, doanh nghiệp 

Việt Nam cũng nằm trong xu hướng đó. 04 yếu tố đánh giá trụ cột này bao gồm: Nền tảng 

cơ sở vật chất,  Chiến lược cho chuyển đổi số của doanh nghiệp, Ứng dụng CNTT để 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo trong DN. 

Và trụ cột cuối cùng các doanh nghiệp phải đánh giá là Trụ cột Sản xuất thông minh. 

Việc áp dụng sản xuất thông minh sẽ làm thay đổi hiệu quả nền kinh tế, làm tăng năng  

suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh, nhờ đó tiết kiệm được nhiên liệu, nguyên liệu và 
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chi phí nhân công cho từng sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế và giải 

phóng sức lao động. Sản xuất thông minh bao gồm các dây chuyền sản xuất, trang thiết bị 

công nghệ máy móc thông minh và hệ thống quản lý điều hành thông minh (nhân lực trình 

độ cao). Các doanh nghiệp sản xuất phải tích hợp được 2 phần này để tạo nên các nhà máy 

thông minh. Các tiêu chí cần thiết để đánh giá như: Sử dụng hệ thống cảm biến để giám 

sát quá trình (sensor), Xây dựng các giải pháp CNTT để khai thác và quản lý dữ liệu, Tổng 

hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên nền tảng dự toán đám mây, Ứng dụng các giải 

pháp công nghệ 4.0 để khai thác dữ liệu, quản lý doanh nghiệp. 

Thời gian Viện Năng suất Việt Nam triển khai Bộ công cụ này đến doanh nghiệp là 

từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2020.  

Phạm vi triển khai: Trên toàn quốc 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông tin về Bộ công cụ ViPA 

đến các doanh nghiệp của tỉnh được biết và đăng ký triển khai. Các doanh nghiệp nếu có 

nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình, xin vui lòng liên hệ: 

Chi nhánh Viện Năng Suất Việt Nam - Chi Nhánh TPHCM  

Địa chỉ: 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM 

Điện thoại: (028) 3910 4561  

Email: careline@vnpi-hcm.vn 

Hoặc truy cập vào website: http://vnpi-hcm.vn để xem chi tiết. 

                                                                                                 Tú Oanh – Phòng TBT 

 

 

 

 

mailto:careline@vnpi-hcm.vn
http://vnpi-hcm.vn/
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Tiêu chuẩn chất lượng được xem là “bàn đạp” giúp doanh nghiệp tạo ra những sản 

phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và trong sản xuất thông minh, 

tiêu chuẩn cũng nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng… 

Trong thời đại công nghệ số, sản xuất thông minh đang ngày càng thể hiện vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. 

Theo đó, sản xuất thông minh (Smart Manufacturing) là việc áp dụng sự tiên tiến của công 

nghệ thông tin tới mọi khía cạnh trong chu trình sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất, 

tiết kiệm thời gian cũng như chi phí và bảo vệ môi trường. 

Hay nói cách khác, sản xuất thông minh chính là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và 

công nghệ sản xuất nhằm tối ưu hóa năng suất của quy trình sản xuất, đáp ứng sự biến đổi 

năng động trong thị trường. 

Trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn), TS. Hà Minh Hiệp, Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ) 

chỉ ra các yếu tố cốt lõi của sản xuất thông minh, cụ thể: Yếu tố nền tảng đầu tiên cần chú 

trọng khi áp dụng sản xuất thông minh nằm ở con người. Trong đó, quan trọng nhất là tầm 

nhìn, kiến thức, khả năng nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp. 

Yếu tố thứ hai phải kể đến là hệ thống quản lý được áp dụng cho doanh nghiệp. "Về vấn 

đề này, thời gian qua, chúng tôi đã hỗ trợ cho hàng loạt doanh nghiệp về các hệ thống quản 

lý, đặc biệt như các tiêu chuẩn ISO. Hiện nay, theo xu hướng chung, trước khi muốn chuyển 

sang sản xuất thông minh, doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống quản lý sản xuất tinh gọn, 

điển hình như Lean. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề cấp thiết cần triển khai là tiến 

hành đánh giá doanh nghiệp xem trình độ sản xuất đang ở đâu, định hướng phát triển thế 

nào", ông Hiệp nói. 

Bên cạnh đó, với vai trò là Chủ tịch Tổ chức Năng suất châu Á (APO), ông Hiệp cho biết, 

liên quan tới việc hỗ trợ thành viên APO tiếp cận, tham gia sản xuất thông minh, thời gian 

qua, Tổng cục đã hỗ trợ thành lập Trung tâm xuất sắc (COE) tại Đài Loan. Trung tâm sẽ là 

không gian để các doanh nghiệp thành viên APO có thể tiếp cận tư vấn, hệ thống chuyên gia 

và cùng nhau chia sẻ giải pháp hướng đến sản xuất thông minh. 

Tổng cục cũng có kế hoạch cử đoàn học tập kinh nghiệm, giải pháp về sản xuất thông 

minh. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên đã linh hoạt chuyển sang hình thức trực tuyến. Tổng 

cục cũng hỗ trợ các nước thành viên APO tham gia chương trình nghiên cứu về sản xuất 
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thông minh, tiến hành dự án đánh giá doanh nghiệp trong khoảng thời gian một năm, đánh 

giá nhu cầu của các quốc gia về sản xuất thông minh 

Với sản xuất thông minh, tiêu chuẩn chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng, trên cơ 

sở đó ông Hiệp nhấn mạnh: “Tiêu chuẩn chắc chắn cần thiết cho mọi lĩnh vực, trong đó có 

sản xuất thông minh. Tiêu chuẩn giống như một thứ “ngôn ngữ” và kênh kết nối chung giữa 

các chủ thể. Nếu nắm tiêu chuẩn trong tay, doanh nghiệp có thể dễ dàng tham gia chuỗi cung 

ứng toàn cầu, đưa hàng hóa vào thị trường thế giới”. 

Đối với tiêu chuẩn về sản xuất thông minh, hiện sẽ phân nhóm về hệ thống sản xuất, chu 

trình kinh doanh, dữ liệu (mục tiêu là đưa các thông tin, dữ liệu về cùng một kênh để các 

doanh nghiệp có kết nối với nhau đều hiểu và thực hiện được). 

Hiện nay, Tổng cục TCĐLCL đang triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ASC95 - tiêu 

chuẩn giúp chúng ta kết nối sản xuất thông minh và đánh giá mức độ, hỗ trợ doanh nghiệp 

tiếp cận sản xuất thông minh dựa trên tiêu chuẩn này. Năm 2020, Tổng cục dự kiến trình Bộ 

Bộ Khoa học & Công nghệ ban hành khung tiêu chuẩn về sản xuất thông minh. 

Sản xuất thông minh bao gồm rất nhiều quy trình, phân vùng nên cần có khung tiêu chuẩn 

để hướng dẫn doanh nghiệp trong từng quy trình, giai đoạn cụ thể nên áp dụng tiêu chuẩn 

nào của thế giới hay tiêu chuẩn nào Việt Nam đã có. Thời gian tới (năm 2021) Tổng cục sẽ 

giao Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng tiêu 

chuẩn ISO IEC 62244 - tiêu chuẩn rất mới về sản xuất thông minh. Dự kiến cuối năm nay 

Việt Nam có sáng kiến ASEAN liên quan đến việc chia sẻ khung tiêu chuẩn cho doanh 

nghiệp, cộng đồng quốc gia ASEAN. 

                                                                                                        Nguồn: tcvn.gov.vn 
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Ngày 15/6/2020, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định về 

quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

Châu Âu (EVFTA). Thông tư này bao gồm 05 Chương, 42 Điều và 08 Phụ lục. Trong đó, quy 

định chung về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa như sau: 

- Hàng hóa có xuất xứ Liên minh Châu Âu nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi 

thuế quan theo EVFTA khi nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: 

+ C/O được phát hành theo quy định tại Điều 4 và từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 

này. 

+  Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư này do nhà xuất 

khẩu đủ điều kiện theo quy định của Liên minh châu Âu phát hành đối với lô hàng có trị giá 

bất kỳ; hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ phát hành đối với lô hàng không quá 6.000 EUR. 

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ 

liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh châu Âu và đã được thông báo với Việt Nam. 

Thông báo có thể gồm quy định Liên minh châu Âu ngừng áp dụng điểm a và điểm b khoản 

này. 

- Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Liên minh châu Âu được hưởng ưu đãi 

thuế quan theo EVFTA khi có một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: 

+ C/O được phát hành theo quy định tại Điều 4 và từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư 

này. 

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư này phát hành 

bởi nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô). 

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà 

xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù hợp quy định của Bộ Công Thương. 

+ Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại điểm c khoản này thực hiện theo 

quy định của Bộ Công Thương và áp dụng sau khi Việt Nam thông báo tới Liên minh châu 

Âu. 

- Trong trường hợp áp dụng Điều 29 Thông tư này, hàng hóa có xuất xứ được hưởng ưu 

đãi EVFTA mà không cần nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại Điều này. 

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ, ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực và đi vào thực 

thi, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU sẽ được cấp C/O mẫu EUR.1 theo 

quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT và hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định EVFTA. 

Việc cấp C/O mẫu EUR.1 cho hàng hóa xuất khẩu đi EU theo EVFTA được thực hiện bởi các 

cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi do Bộ Công Thương ủy quyền. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020. 

                                                                                                     Tú Oanh – Phòng TBT 
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 Sống trong môi trường vệ sinh sạch sẽ và an toàn là quyền lợi của mỗi người, tuy nhiên 

hơn một nửa dân số thế giới đang bị tước đoạt quyền này và có nguy cơ mắc các căn bệnh đe 

dọa tính mạng. Các công nghệ mới cho phép hệ thống khép kín để xử lý bùn và biến nó thành 

nước sạch mang lại tiềm năng khôi phục quyền và cứu sống con người. Tiêu chuẩn quốc tế 

được mong đợi cho các hệ thống này vừa được ra đời. 

ISO 31800, Đơn vị xử lý bùn Faecal - Đơn vị năng lượng phục hồi tài nguyên địa 

phương đúc sẵn và khép kín - Yêu cầu về an toàn và hiệu suất thiết lập các yêu cầu, phương 

pháp thử nghiệm để đảm bảo hiệu suất và an ninh của các đơn vị có khả năng phục vụ đến 

100.000 người. Được phát triển bởi một ủy ban gồm các chuyên gia ISO, tiêu chuẩn này sẽ 

giúp xây dựng lòng tin giữa các doanh nghiệp trong ngành, thu hút đầu tư mới và thúc đẩy 

việc sử dụng rộng rãi hơn. 

Theo ông Sun Kim, Chủ tịch ISO/PC 318 và Người hỗ trợ của nhóm công tác chịu trách 

nhiệm về sự phát triển của nó cho hay, ISO 31800 sẽ đóng góp vào sự phát triển thị trường 

cho các đơn vị này, do đó cải thiện cuộc sống và sức khỏe của một số lượng lớn người. “Ở 

một số quốc gia đang phát triển, hệ thống cống rãnh xử lý và loại bỏ chất thải của con người 

một cách an toàn không tồn tại và có thể không hiệu quả về mặt kinh tế. 

Những đơn vị độc lập này có thể là sự thay thế thiết thực hơn. Hơn nữa, họ không chỉ 

xử lý chất thải một cách an toàn mà còn biến nó thành nguồn tài nguyên quan trọng như nước 

sạch. Các hướng dẫn đã được thống nhất quốc tế về an toàn, chất lượng và hiệu suất sẽ hỗ trợ 

phát triển và sử dụng công nghệ này hơn nữa, cung cấp các tiêu chuẩn và tạo niềm tin cho các 

chính phủ, nhà khai thác và nhà đầu tư”, ông giải thích. 

Tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục đóng góp trực tiếp vào Mục tiêu Phát triển Bền vững 6 của 

Liên hợp quốc (SDG 6), trong đó quy định mọi người phải được tiếp cận với điều kiện vệ 

sinh an toàn vào năm 2030.                                                                                                       

                                                                                                              Nguồn: vietq.vn 
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y ban ASTM mới đây vừa công bố thêm một tiêu chuẩn mới về mã ID trên các 

sản phẩm nhựa tái chế, có thể sử dụng nhiều lần. 

Bản sửa đổi đối với tiêu chuẩn của ASTM International dành cho mã ID nhận 

dạng các sản phẩm nhựa, hoặc RIC, (được gọi là D7611 ) mang tính đặc hiệu cao hơn cho mã 

nhựa “1.” Ủy ban về chất dẻo của ASTM ( D20 ) sẽ mời những chuyên gia tham gia vào quá 

trình sửa đổi thêm tiêu chuẩn.  

Tiêu chuẩn mới dành cho các sản phẩm nhựa tái chế 

Mã nhựa “1” là một tam giác đều với số một bên trong nó và các chữ cái “PETE” hoặc 

“PET” bên dưới nó, viết tắt của polyethylene terephthalate.  

Theo David Cornell, một thành viên trong nhóm sửa đổi kỹ thuật cho biết, việc sửa đổi 

cung cấp tính cụ thể hơn cho những loại nhựa có thể được dán nhãn với mã này.  

Cornell nói: “Bản sửa đổi này sẽ giúp ngành công nghiệp hiểu rõ ràng hơn về ý nghĩa 

của một sản phẩm được dán nhãn Mã nhựa“1”.  

“Bằng cách đó, nó sẽ gián tiếp hỗ trợ các hoạt động nỗ lực tái chế nhựa như bao bì sản 

phẩm tiêu dùng đã qua sử dụng.”  

RIC bắt nguồn từ một hệ thống được phát triển vào năm 1988 bởi Hiệp hội Công nghiệp 

Nhựa, SPI, nay là Hiệp hội Công nghiệp Nhựa.  

Kể từ đó, các quy tắc này đã giúp các điều phối viên tái chế, quản lý chất thải rắn, cơ 

quan quản lý và công chúng nói chung. 

Trước đó, ASTM đã xuất bản D7611 dựa trên các mã SPI ban đầu.  

Tiêu chuẩn ASTM thường xuyên được xem xét bởi ủy ban chất dẻo của tổ chức (D20), 

một nhóm tạo ra các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho ngành công nghiệp.  

Công việc này trong tương lai đang được tiến hành nhằm xác định rõ ràng hơn các nhóm 

vật liệu nhựa có đặc tính xử lý và đặc tính tương tự. 

 Hiện tại, các nỗ lực đang tập trung vào việc cải tiến thêm các định nghĩa cho RIC # 2 

(HDPE), # 4 (LDPE) và # 5 (PP).  

Cornell cho biết ủy ban đặc biệt quan tâm đến việc thu hút những người có kiến thức về 

cách vật liệu có thể được xác định để tạo thành các nhóm tương thích, xử lý và có thể thay 

thế tài sản để hỗ trợ các nỗ lực như tái chế sau tiêu thụ.  

       Nguồn: vietq.vn 

 

 

Ủ 
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Thế giới sẽ ổn định khi nó bắt kịp thời đại và luôn có những tín hiệu an toàn, đó là điều 

không thể bàn cãi. Các tiêu chuẩn về biểu tượng đồ họa hàng đầu của ISO, vượt qua sự khác 

biệt về ngôn ngữ, văn hóa, địa lý và môi trường, giúp đảm bảo mọi người đều hiểu thông tin 

an toàn quan trọng ở bất kỳ đâu trên thế giới, ngay cả trên các bãi biển. Hướng dẫn sử dụng 

các tiêu chuẩn bãi biển này vừa được cập nhật để mọi người có thể cảm thấy an toàn. 

ISO 20712-3: 2020, Biển báo an toàn liên quan đến nước và cờ an toàn cho các bãi 

biển - Phần 3: Hướng dẫn sử dụng một mặt tạo điều kiện cho việc lựa chọn và sử dụng các 

biển báo an toàn được mô tả trong ISO 7010, Biểu tượng đồ họa - Màu sắc an toàn và dấu 

hiệu an toàn - Biển báo an toàn đã đăng ký và mặt khác, cờ an toàn bãi biển như quy định 

trong ISO 20712-2, Dấu hiệu an toàn liên quan đến cờ an toàn bãi biển - Phần 2: Quy cách cờ 

an toàn bãi biển - Màu sắc, hình dáng, ý nghĩa và công dụng. 

Phiên bản cập nhật của ISO 20712-3 cung cấp lời khuyên về vị trí tốt nhất cho các biển 

báo và cờ hiệu, cũng như cách lắp đặt, chiếu sáng và bảo trì chúng. Bên cạnh đó, cung cấp 

thông tin toàn diện về thiết kế và định vị của nhiều biển báo, không để lại bất cứ điều gì đáng 

tiếc khi nói đến an toàn bãi biển. 

Đồng thời, tiêu chuẩn này mô tả chính xác các thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc sử 

dụng biển báo an toàn về nước. Do đó, họ có thể thực hiện tiêu chuẩn hóa các tín hiệu này 

trên toàn thế giới và nâng cao kiến thức cũng như hiểu biết về ý nghĩa của chúng, góp phần 

tăng cường sự an toàn của tất cả mọi người.  

ISO 20712-3 và ISO 20712-2 được phát triển trong ủy ban kỹ thuật ISO / TC 145, Ký 

hiệu đồ họa và hình tượng, bởi tiểu ban SC 2, Nhận dạng an toàn, dấu hiệu, hình dạng, ký 

hiệu và màu sắc, trong đó ban thư ký được cung cấp bởi DIN, thành viên ISO của Đức. 

                                                                                                                        Nguồn: vietq.vn 
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TT Số/Ký hiệu Nội dung Cơ quan 

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

1 11/2020/TT-BCT Quy định về quy tắc 

xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định 

Thương mại tự do giữ 

Việt Nam và Liên 

minh Châu Âu 

(EVFTA) 

Bộ Công thương 15/6/2020 01/8/2020 

2 15/2020/TT-BCT 

 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về yêu cầu 

thiết kế cửa hàng 

xăng dầu 

Bộ Công thương 30/6/2020 01/01/2021 

3 15/2020/TT-

BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về pin 

Lithium cho thiết bị 

cầm tay 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

09/7/2020 01/7/2021 

4 81/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 163/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 12 năm 

2018 quy định về phát 

hành trái phiếu doanh 

nghiệp 

Chính phủ 09/7/2020  01/9/2020  

5 14/2020/TT-

BYT 

 

Quy định một số nội 

dung trong đấu thầu 

trang thiết bị y tế tại 

các cơ sở y tế công lập 

Bộ Y tế 10/7/2020 01/9/2020 

6 16/2020/TT-

BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chống sét 

cho các trạm viễn 

thông và mạng cáp 

ngoại vi viễn thông 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

17/7/2020 01/4/2021 

7 71/2020/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng 

dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021, kế 

hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm 

2021-2023 

Bộ Tài chính 30/7/2020 30/7/2020 

8 90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Chính phủ 13/8/2020 20/8/2020 

                                                                                                               Nguồn tin: Phòng TBT    
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Sản phẩm xây dựng  

Ngày 30/6/2020, Phần Lan gửi thông báo 

G/TBT/N/FIN/78 đến các nước thành viên 

WTO Quy định áp dụng cho sản phẩm xây 

dựng. 

Quy định do Bộ Môi trường Phần Lan ban 

hành có ký hiệu số 2020/382/FIN, theo đó 

phê duyệt các loại phụ kiện cho ống nhựa sử 

dụng trong hệ thống nước thải của các tòa 

nhà.  

 

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng. 

Thời gian dự kiến thông qua và có hiệu lực 

vào ngày 01/01/2021. Thời gian góp ý đối 

với quy định là 60 ngày kể từ ngày thông báo. 

Nước uống đómg chai 

Ngày 01/7/2020, Các tiểu vương quốc Ả 

rập Thống Nhất gửi thông báo 

G/TBT/N/BHR/20 đến các nước thành viên 

WTO quy định áp dụng cho sản phẩm nước 

uống đóng chai. 

 

Dự thảo quy định này được xây dựng bởi 

Tổ chức Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Saudi (SASO) xây dựng. Theo đó, yêu cầu 

các nhà sản xuất phải dán nhãn cho nước 

uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên 

đóng chai chuẩn bị uống trước khi lưu thông 

ra thị trường. 

Thời gian góp ý đối với quy định là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Dự thảo có hiệu lực sau 180 ngày kể từ 

ngày xuất bản. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2020/TBT/BHR/20_3968_00_e.pdf 

hoặc  

https://members.wto.org/crnattachments

/2020/TBT/BHR/20_3968_00_x.pdf 

Vật liệu bao gói cho sản phẩm y tế 

Ngày 09/7/2020, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1433 đến các nước 

thành viên WTO quy định về thực hành sản 

xuất tốt cho vật liệu đóng gói sản phẩm y tế. 

 

Quy định này được Cục Quản lý Sản 

phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành, 

gồm 12 chương và 133 điều có các nội dung 

cơ bản như: quy định chung, hệ thống quản 

lý chất lượng, thể chế và nhân sự, nguyên 

vật liệu và sản phẩm, quản lý sản xuất, kiểm 

soát chất lượng và đảm bảo chất lượng,… 

Thông qua việc tiêu chuẩn hóa quy trình sản 

xuất sẽ đảm bảo vật liệu đóng gói y tế được 

sản xuất liên tục và ổn định các đáp ứng các 

yêu cầu sử dụng thực tế và dự kiến.  

Đây là yêu cầu cơ bản để quản lý sản xuất 

và kiểm soát chất lượng của vật liệu đóng 

THÔNG BÁO TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/BHR/20_3968_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/BHR/20_3968_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/BHR/20_3968_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/BHR/20_3968_00_x.pdf
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gói sản phẩm y tế, nó được áp dụng cho toàn 

bộ quy trình sản xuất. 

Thời gian góp ý đối với quy định này là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2020/TBT/CHN/20_4129_00_x.pdf 

 

Thuốc 

Ngày 09/7/2020, Trung Quốc gửi thông báo 

số G/TBT/N/CHN/1432 đến các nước 

thành viên WTO quy định áp dụng cho 

dược phẩm. 

 

Quy định này được Cục Quản lý Sản phẩm 

Y tế Quốc gia Trung Quốc xây dựng để điều 

chỉnh việc quản lý hàng năm đối với báo 

cáo thuốc của MAH. Báo cáo thuốc hàng 

năm là bản tóm tắt các thông tin được MAH 

thu thập về sản xuất và bán hàng, nghiên 

cứu sau thị trường, quản lý rủi ro trong một 

năm. 

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng, quy định về quản lý 

báo cáo thuốc hàng năm. 

Thời gian góp ý đối với quy định này là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2

020/TBT/CHN/20_4127_00_x.pdf 

Mỹ phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 

Ngày 24/7/2020, Hàn Quốc gửi thông báo 

số G/TBT/N/KOR/909 đến các nước 

thành viên WTO quy định áp dụng cho sản 

phẩm mỹ phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

Theo đó, Quy định này tập trung vào 02 

nội dung chính: 

 

1. Yêu cầu các nhà sản xuất mỹ phẩm và 

người bán mỹ phẩm có trách nhiệm phải 

tổng hợp dữ liệu an toàn của mỹ phẩm cho 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (như hồ sơ sản phẩm, 

tóm tắt quy trình sản xuất, thông tin về 

thành phần, sản phẩm cuối cùng và tác 

dụng phụ) theo luật pháp mỹ phẩm hiện 

hành cho từng sản phẩm, không bắt buộc 

tiến hành các thử nghiệm hoặc phân tích 

bổ sung. 

2. Người bán mỹ phẩm có trách nhiệm (có 

thể là xác định nội bộ) về việc sản phẩm 

có phù hợp với đối trượng sử dụng là trẻ 

sơ sinh và trẻ em hay không, dựa trên dữ 

liệu an toàn biên soạn cho sản phẩm.  

Thời gian góp ý đối với quy định là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/

2020/TBT/KOR/20_4490_00_x.pdf 

Bếp điện từ 

Ngày 23/7/2020, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1443 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4127_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4127_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_4490_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_4490_00_x.pdf
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bếp điện từ. 

Tiêu chuẩn được Cơ quan Quản lý nhà nước 

về Thị trường (Quản lý tiêu chuẩn hóa của 

P.R.C.) xây dựng, đưa ra  các giá trị tối 

thiểu cho phép về hiệu suất năng lượng và 

hiệu quả sử dụng năng lượng đối với bếp 

điện từ. 

Tiêu chuẩn cũng quy định giá trị giới hạn 

hiệu suất năng lượng, cấp hiệu suất năng 

lượng và phương pháp thử của bếp cảm ứng 

thương mại. 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm đưa ra các 

yêu cầu chất lượng đồng thời bảo vệ môi 

trường 

Thời gian góp ý đối với tiêu chuẩn này là 60 

ngày kể từ ngày thông báo  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2

020/TBT/CHN/20_4422_00_x.pdf 
 

Đồ chơi trẻ em  

Ngày 31/7/2020, Nga gửi thông báo số 

G/TBT/N/RUS/103 đến các nước thành 

viên WTO Dự thảo sửa đổi quy định về đồ 

chơi trẻ em (CU TR 008/2011). 

Dự thảo sửa đổi bao gồm 02 nội dung 

chính: một là sửa đổi Điều 2 "Định nghĩa" 

và  Điều 5 "Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu 

an toàn" của quy định số CU TR 008/2011; 

thứ 2 là sửa đổi Điều 6 "Đánh giá sự phù 

hợp" của CU TR 008/2011. 

 

Mục đích của Dự thảo nhằm thông tin 

tiêu dùng, ghi nhãn và phòng ngừa các hành 

vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. 

Thời gian góp ý tiêu chuẩn này là đến 

hết ngày 24/9/2020. Chưa xác định cụ thể 

thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

https://docs.eaeunion.org/pd/ru-

ru/0104871/pd 

 Sản phẩm sinh học  

Ngày 03/8/2020, EU gửi thông báo số 

G/TBT/N/EU/730  đến các nước thành 

viên WTO Quy định áp dụng cho sản 

phẩm sinh học. 

Cụ thể, sau khi tham khảo ý kiến của  một 

nhóm chuyên gia ('Cuộc họp CA 

Biocides') bao gồm đại diện các cơ quan 

có thẩm quyền của các quốc gia thành viên 

về các sản phẩm diệt khuẩn, Cơ quan Hóa 

chất Châu Âu, ngành công nghiệp diệt 

khuẩn và người tiêu dùng, EU đã quyết 

định đưa acid citric vào Phụ lục I của Quy 

định (EU) số 528/2012. Acid citric đã 

được phê duyệt là một hoạt chất để sử 

dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn thuộc 

loại 2 theo Quy định của Ủy ban (EU) số 

2016/19385. 

 

Mục đích của quy định nhằm tạo sự hài 

hòa, phù hợp giữa các văn bản pháp luật 

đồng thời bảo vệ sức khỏe hoặc và an toàn 

của con người và bảo vệ môi trường. 

Quy định này dự kiến được đưa vào thực 

hiện vào tháng 10/2020 và có hiệu lực 20 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4422_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_4422_00_x.pdf
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0104871/pd
https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0104871/pd
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ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí Chính 

thức của EU.  

Thời gian góp ý đối với tiêu chuẩn là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2

020/TBT/EEC/20_4681_00_e.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/2

020/TBT/EEC/20_4681_01_e.pdf 

Thiết bị y tế 

Ngày 09/07/2020 Hàn Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/KOR/902 đến các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 

đổi Quy định về thông số kỹ thuật tiêu 

chuẩn của thiết bị y tế.  

Cụ thể, quy định sẽ đưa ra các yêu cầu an 

toàn cho thiết bị y tế dạng mặt nạ LED như 

khoảng cách của thiết bị đối với mắt và 

cường độ ánh sáng của thiết bị để bảo vệ 

mắt khi sử dụng các sản phẩm có  bước sóng 

dưới phạm vi ánh của sáng xanh. 

 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thời gian góp ý quy định đến hết ngày 

07/09/2020. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2

020/TBT/KOR/20_4132_00_x.pdf 

Sữa, bơ Ghee và các sản phẩm chất béo sữa 

Ngày 06/8/2020, Ấn Độ gửi thông báo số 

G/TBT/N/IND/157 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho các chất 

tương tự sữa, bơ Ghee và các sản phẩm 

chất béo sữa. 

 

 Dự thảo sửa đổi quy định Tiêu chuẩn và 

An toàn Thực phẩm, 2020 (tiêu chuẩn mới 

của các chất tương tự sữa và sửa đổi các 

tiêu chuẩn của bơ Ghee và các sản phẩm 

từ sữa khác) được ban hành bởi Cơ quan 

Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn 

Độ (viết tắt là FSSAI) 

Theo đó, quy định tiêu chuẩn cho các chất 

tương tự sữa bao gồm định nghĩa, yêu cầu 

ghi nhãn và danh pháp của các sản phẩm 

đó và các tiêu chuẩn sửa đổi của bơ Ghee 

và các sản phẩm chất béo sữa khác. 

Bơ ghee là một loại bơ được thanh lọc và 

được loại bỏ bớt nước cũng như cặn sữa 

khô. Loại bơ này có nhiều chất béo hơn bơ 

thông thường. Bơ ghee được sử dụng trong 

các nền văn hóa Ấn Độ và Pakistan trong 

hàng ngàn năm vì loại bơ này ít hư hỏng 

trong thời tiết nóng hơn. 

Mục đích của quy định nhằm giải quyết 

vấn đề ghi nhãn liên quan đến các chất 

tương tự sữa; để phân biệt và tránh các 

hành vi gian lận có liên quan trong ngành 

sữa và để hài hòa hóa thông số chất lượng 

hiện tại của bơ Ghee trên khắp Ấn Độ. 

Thời gian góp ý đối với quy định này là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

                        Tú Oanh – Phòng TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_4681_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_4681_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_4681_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_4681_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_4132_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KOR/20_4132_00_x.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC 

THÀNH VIÊN WTO TRONG QUÝ III/2020 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 Peru 
G/TBT/N/PER/123 

ngày 02/7/2020 
Thiết bị y tế 

2 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1215 

ngày 07/7/2020 
Sản phẩm xây dựng 

3 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1005 

ngày 09/7/2020 
Thịt và các sản phẩm từ thịt 

4 Argentina 
G/TBT/N/ARG/399 

ngày 07/7/2020 
Thực phẩm 

5 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1003 

ngày 09/7/2020 
Thức ăn gia súc 

6 Brazil 

 

G/TBT/N/BRA/1034 

ngày 10/7/2020 

 

Chỉ dẫn địa lý 

7 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/905 

ngày 13/7/2020 
Sản phẩm sinh học tiên tiến 

8 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1037 

ngày 16/7/2020 
Thiết bị truyền điện thoại vô tuyến 

9 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1630 

ngày 16/7/2020 
Phương tiện xe cộ 

10 Argentina 
G/TBT/N/ARG/400 

ngày 17/7/2020 
Sữa và kem 

11 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1635 

ngày 23/7/2020 
Hóa chất 

12 Ecuador 
G/TBT/N/ECU/407/Re

v.1 ngày 29/7/2020 
Thiết bị bảo vệ đầu 

13 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1006 

ngày 03/8/2020 
Quần áo 

14 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1007 

ngày 03/8/2020 
Vải dệt 

15 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1009 

ngày 03/8/2020 
Dầu khí  
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16 EU 

G/TBT/N/EU/730 ngày 

03/8/2020 

 

Sản phẩm sinh học 

17 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/771/Ad

d.3 ngày 04/8/2020 
Thiết bị dành cho trẻ em 

18 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1053 

ngày 05/8/2020 
Khí thiên nhiên 

19 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1011 

ngày 05/8/2020 
Vật liệu xây dựng 

20 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1013 

ngày 05/8/2020 
Thiết bị bảo hộ 

21 EU 
G/TBT/N/EU/732 ngày 

05/8/2020 
Thức ăn chăn nuôi  

22 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/577 

ngày 07/8/2020 
Sản phẩm công nghiệp 

23 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/408/

Add.1 ngày 07/8/2020 
Thực phẩm cho con người 

24 Úc 
G/TBT/N/AUS/112/Ad

d.2 ngày 07/8/2020 
Sản phẩm rượu   

25 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1637 

ngày 10/8/2020 
Sản phẩm hữu cơ 

26 Brazil 
G/TBT/N/BRA/713/Ad

d.1 ngày 11/8/2020 
Mỹ phẩm 

27 Brazil 
G/TBT/N/BRA/843/Ad

d.1 ngày 11/8/2020 
Thuốc tây 

28 Chile 
G/TBT/N/CHL/528 

ngày 12/8/2020 
Muối dùng cho con người 

29 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1556/A

dd.2 ngày 13/8/2020 
Hóa chất hữu cơ 

30 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/533/Ad

d.1 ngày 14/8/2020 

Các vật phẩm dùng để vận chuyển và 

đóng gói hàng hóa 

31 Israel 
G/TBT/N/ISR/1161 

ngày 14/8/2020 
Dược phẩm 

32 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1050/A

dd.2 ngày 18/8/2020 
Ghi nhãn thực phẩm 

33 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1529/A

dd.1 ngày 18/8/2020 
Khí thải 

34 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1516/A

dd.2 ngày 19/8/2020 
Sản phẩm nấu ăn 

35 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1638 

ngày 19/8/2020 
Máy giặt và máy sấy quần áo 

36 EU 
G/TBT/N/EU/655/Add.

1 ngày 20/8/2020 
Sản phẩm sinh học 
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Ngày 20/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn tổ chức họp thẩm định, xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (đợt 1) theo Chương trình “Nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” tại Quyết 

định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh. 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Chiến Thắng có địa chỉ đăng ký kinh doanh và 

hoạt động tại Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là doanh nghiệp hiện đang hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học 

phục vụ cho ngành chăn nuôi thủy sản. Theo đó, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 

việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 tại doanh nghiệp. 

         Họp hội đồng xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao NSCL năm 2020 

Qua thẩm xét, đánh giá hồ sơ và căn cứ theo quy định hiện hành, các thành viên dự 

họp đều thống nhất đề nghị hỗ trợ cho doanh nghiệp với mức kinh phí hỗ trợ dự kiến là 33 

triệu đồng, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt 

kinh phí hỗ trợ. 

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ vẫn tiếp tục nhận các hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng 

cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các tổ chức, doanh nghiệp trong năm 2020. 

Các tổ chức, doanh nghiệp nếu có nhu cầu hỗ trợ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng TBT – 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (Điện thoại: 0252. 3754042)để được 

hướng dẫn chi tiết./.                                                                                               

                                                                                          Tú Oanh – Phòng TBT  

 

Bình Thuận: Tổ chức xét chọn hồ sơ đề nghị nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 (đợt 1) 
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rong dịp nghỉ hè của các em học 

sinh, cũng như gần tới thời điểm Tết 

Trung thu hàng năm, thị trường kinh 

doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em càng trở nên 

sôi động. Đồ chơi giúp trẻ em phát huy khả 

năng tư duy, thông minh và óc sáng tạo, tạo 

môi trường vui chơi lành mạnh cho các em 

nhỏ. Tuy nhiên, các loại đồ chơi trẻ em không 

đảm bảo chất lượng luôn tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ về sức khỏe cho trẻ khi chơi, ảnh hưởng 

tiêu cực đến thể chất của các em như trực tiếp 

về nguy cơ sát thương bên ngoài cho trẻ, gián 

tiếp thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại 

khi trẻ sử dụng. 

Để nắm bắt tình hình chất lượng đồ chơi 

trẻ em trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin, 

cảnh báo cho các cơ quan chuyên môn của 

tỉnh và người tiêu dùng. Thực hiện kế hoạch 

khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh năm 2020, trong tháng 7/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến 

hành khảo sát chất lượng đồ chơ trẻ em tại các cơ sở kinh doanh trên trong tỉnh. 

Qua đó, Chi cục tiến hành khảo sát về nhãn hàng hóa, chứng nhận và dấu hợp quy kèm 

theo các loại đồ chơi trẻ em, mua mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn theo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 03:2019/BKHCN) như: yêu cầu an toàn về 

cơ lý, yêu cầu an toàn đối với đồ chơi trẻ em sử dụng điện, an toàn về tính cháy, an toàn về 

hóa học của một số nguyên tố độc hại antimon, asen, bari, cadimi, crom, chì, thủy ngân và 

selen, giới hạn về hợp chất hữu cơ độc hại, formaldehyt, phtalat, amin thơm. 

Qua kết quả khảo sát, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông tin đến các đơn 

vị có liên quan nắm tình hình, có kế hoạch quản lý các sản phẩm, hàng hóa này trong sản xuất, 

kinh doanh. Khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn các loại đồ chơi trẻ em được sản xuất, 

kinh doanh những nơi có uy tín, chất lượng có nhãn mác, dấu hợp quy đầy đủ./. 
                                                                          

                                                                        Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng
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Số 04, đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

(0252) 3754042 

 

http://chicuctdcbinhthuan.gov.vn 
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