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gày 15/11/2020, 15 nước thành viên (trừ Ấn Độ) đã ký kết Hiệp định Đối tác 

toàn diện Khu vực (RCEP). RCEP, với sự tham gia của 15 thành viên, sẽ tạo ra 

thị trường trên quy mô 2,2 tỷ người, tương đương 26.200 tỷ USD, tạo nên khu 

vực thuơng mại tự do lớn nhất thế giới. Nhờ vào cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ, 

đầu tư, quy tắc xuất xứ giá trị trong khu vực địa lý RCEP cùng các biện pháp tạo thuận lợi 

thương mại, FTA này sẽ tạo cơ hội để phát triển các chuỗi cung ứng mới. 

Hiệp định RCEP bao gồm 20 Chương và các Phụ lục. Phòng TBT Bình Thuận điểm qua 

một số nội dung đáng chú ý của Hiệp định như sau: 

Về các quy định và cam kết cụ thể tự do hóa thương mại hàng hóa: 

Tỷ lệ tự do hóa thuế quan của Việt Nam: không cao hơn mức cam kết trong các Hiệp 

định FTA ASEAN. 

Khi Hiệp định có hiệu lực: ít nhất 64% số dòng thuế. Sau 15-20 năm: 

Việt Nam: xóa bỏ thuế quan với khoảng 85,6 % - 90,3% số dòng thuế cho các nước 

(ASEAN là 90,3%, Ốtx-trây-lia và Niu Di-lân là 89,6%, Nhật Bản và Hàn Quốc là 86,7%, 

Trung Quốc là 85,6%); 

 Các nước đối tác xóa bỏ thuế quan cho Việt Nam trong khoảng 90,7% - 92% số dòng 

thuế; 

Các nước ASEAN sẽ xóa bỏ thuế quan cho Việt Nam trong khoảng 85,9% - 100% số 

dòng thuế. 

Mở cửa thị trường 

Một số mặt hàng được các nước xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực, gồm: 

Máy móc, trang thiết bị cơ khí, dụng cụ phụ tùng; máy móc, máy vi tính, thiết bị và linh 

kiện điện tử 

Hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất 

Bông 

Sản phẩm từ sắt và thép 

Nguyên liệu dệt, hàng dệt may, quần áo 

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ 

Một số hàng thủy sản, thịt, hàng rau quả, hàng nông sản 

N 
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Chất dẻo, cao su, thủy tinh. 

Dược phẩm 

Khoáng sản 

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ 

Giấy, sản phẩm từ giấy 

Một số loại phương tiện vận tải và phụ tùng 

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 

Về quy tắc xuất xứ: 

Theo quy tắc xuất xứ của Hiệp định RCEP, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng 

một trong ba trường hợp sau:  

Hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một nước thành viên;  

Hàng hóa được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều nước thành viên;   

Hàng hóa sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ nhưng đáp ứng quy định tại Quy tắc cụ 

thể mặt hàng. 

Đối với Quy trình cấp và kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa bao gồm Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ tự khai báo 

xuất xứ hàng hóa của nhà xuất khẩu đủ điều kiện, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

của nhà xuất khẩu. Việt Nam cùng với các nước thành viên RCEP (trừ Cam-pu-chia, Lào, Mi-

an-ma) bắt đầu triển khai thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu không 

quá 10 năm sau ngày thực thi Hiệp định. Trường hợp chưa thể triển khai thực hiện trong 10 

năm này, các nước được phép gia hạn tối đa 10 năm nữa để thực hiện cơ chế này. 

Có thể thấy, chứng từ chứng nhận xuất xứ trong RCEP đa dạng hơn so với các FTA 

ASEAN, trong đó, oanh nghiệp có thể áp dụng 03 hình thức: (1) giấy chứng nhận XX hàng 

hoá (C/O); (2) doanh nghiệp đủ điều kiện được phép tự chứng nhận XX hàng hoá và (3) doanh 

nghiệp bất kỳ có thể được phép tự chứng nhận XX hàng hóa. Việc này, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp trong việc giảm thiểu thời gian xin cấp C/O truyền thống, cắt giảm chi phí giao dịch, 

chủ động hơn trong việc phát hành hóa đơn thương mại. 

Ngoài ra, doanh nghiệp được sử dụng chung 01 bộ QTXX thay vì 05 bộ QTXX riêng 

theo các FTA ASEAN; cho phép sử dụng nguyên liệu đầu vào ở tất cả các nước thành viên 

RCEP và sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, xem xét khả năng áp dụng cộng gộp toàn phần 

là QTXX từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước tham gia vào chuỗi cung 

ứng khu vực (tương tự QTXX trong Hiệp định CPTPP). 

Về thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại: 

RCEP tuân thủ quy định chung về đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục hải quan; Tuân 

thủ quy định về hài hòa các thủ tục hải quan với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo tính dễ 

dự đoán và nhất quán trong việc áp dụng các luật và quy định hải quan và thúc đẩy quản lý 
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hiệu quả các thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa nhanh chóng, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp. 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp 

Cơ bản là củng cố việc thực hiện Hiệp định TBT của WTO. 

Thúc đẩy việc công nhận các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù 

hợp của mỗi nước thành viên Tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác. 

Thúc đẩy hợp tác và tham vấn kỹ thuật trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến 

thực thi. 

Không thuộc phạm vi điều chỉnh của cơ chế Giải quyết tranh chấp của Hiệp định RCEP 

nhưng sẽ rà soát lại sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực được 2 năm. 

Sở hữu trí tuệ: 

Các cam kết cao hơn Hiệp định về những khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền 

sở hữu trí tuệ TRIPS: quy định về minh bạch trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; 

Mức độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: tương đương cam kết trong CPTPP và EVFTA; 

Các quy định về thực thi quyền SHTT: mức cam kết thấp hơn so với CPTPP và EVFTA 

liên quan đến xử lý hình sự một số vi phạm quyền SHTT; 

Không có cam kết bảo hộ GI như trong EVFTA; 

Khuyến khích chia sẻ thông tin về tri thức nguồn gen; 

Đánh giá: cam kết về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định RCEP tương đối toàn diện và cao so 

với cam kết trong các Hiệp định khác của ASEAN. 

Ngoài ra, Hiệp định cũng thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước 

ASEAN trong bối cảnh các chuỗi cung ứng bất ổn gần đây. Việc thực thi RCEP cũng tạo nên 

khuôn khổ pháp lý ràng buộc trong khu vực về chính sách thương mại, đầu tư, thương mại 

điện tử, thương mại dịch vụ, phòng vệ thương mại... và tạo ra sân chơi công bằng trong khu 

vực. 

Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông qua bởi ít nhất 

6 nước thành viên thuộc ASEAN và 3 nước thành viên không thuộc ASEAN. Các nước khác 

có thể tham gia Hiệp định với điều kiện: 

- Nộp đơn sau 18 tháng kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực; 

- Đàm phán với các thành viên Hiệp định. 

- Áp dụng các điều kiện thuận lợi nhất với riêng Ấn Độ để tham gia Hiệp định 

                                                                                    Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp 
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Nếu như quy định về chứng nhận xuất xứ hàng hoá để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có phần gây khó khăn cho 

Việt Nam vì chưa áp dụng cho đối tượng là nhà nhập khẩu đủ điều kiện để tự tuyên bố xuất xứ 

thì ở Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) quy tắc xuất xứ lại là một “điểm 

cộng” tương đối dễ dàng cho doanh nghiệp Việt Nam. 

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP được quy định ở Chương 3. Theo quy tắc này, 

hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong ba trường hợp sau: Hàng hóa có xuất 

xứ thuần túy tại một nước thành viên; hàng hóa được sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ 

một hay nhiều nước thành viên; hàng hóa sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ nhưng đáp 

ứng quy định tại Quy tắc cụ thể mặt hàng. 

Trong Quy tắc cụ thể mặt hàng, ngoài việc áp dụng quy tắc hàm lượng giá trị giá khu vực 

(RVC) hoặc quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC), một số dòng hàng hóa chất (thuộc các 

Chương 29 và 38) được áp dụng Quy tắc phản ứng hóa học tương đương với quy tắc RVC 

hoặc CTC. 

Đối với Quy trình cấp và kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa bao gồm Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ tự khai báo 

xuất xứ hàng hóa của nhà xuất khẩu đủ điều kiện, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

của nhà xuất khẩu. 

Việt Nam cùng với các nước thành viên RCEP (trừ Campuchia, Lào, Myanmar) bắt đầu 

triển khai thực hiện cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu không quá 10 năm sau 

ngày thực thi Hiệp định. Trường hợp chưa thể triển khai thực hiện trong 10 năm này, các nước 

được phép gia hạn tối đa 10 năm nữa để thực hiện cơ chế này. 

Phân tích rõ hơn, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại 

đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, với tất cả các nước ASEAN thì đây là Hiệp định không 

hưởng đến giá trị gia tăng mới về mở cửa thị trường do ASEAN đều đã có FTA với các đối 

tác. Thay vào đó, Hiệp định RCEP về cơ bản là thỏa thuận mang tính kết nối các cam kết đã 

có của ASEAN với 5 đối tác trong một Hiệp định FTA. “Điều này thể hiện rõ ở nội dung Quy 

tắc xuất xứ khi doanh nghiệp chỉ phải sử dụng 1 quy tắc xuất xứ thay vì 5 bộ quy tắc xuất xứ 

riêng ở các FTA trước đây. 

Tương tự, các quy tắc về thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại cũng được thống 

nhất và tăng cường. Do đó, về cơ bản sẽ không tạo ra cam kết mở cửa thị trường hay áp lực 

cạnh tranh mới mà chủ yếu hướng đến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

vừa và nhỏ”, bà Nga nói. 

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đánh giá, RCEP sẽ 

giải quyết được một số vấn đề lớn cho doanh nghiệp ngành dệt may khi Trung Quốc bắt đầu 

nhập khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam. Ngành dệt may kỳ vọng Hiệp định này sẽ tạo cho 

chúng ta có một thị trường rộng mở hơn ở quốc gia tỷ dân này. Ngoài Trung Quốc thì theo ông 

Vũ Đức Giang, Nhật Bản cũng là một thị trường tiềm năng. Nếu như trước đó hàng may mặc 

vào thị trường này buộc phải chứng minh được nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ từ ASEAN 
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và Nhật Bản trong khi Việt Nam nhập khẩu phần lớn nguyên phụ liệu trong ngành này từ Trung 

Quốc. Nay với RCEP, hàng may mặc Việt Nam được sản xuất từ nguyên phụ liệu Trung Quốc 

cũng được hưởng ưu đãi về thuế quan khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. 

RCEP sẽ giải quyết được một số vấn đề lớn cho doanh nghiệp ngành dệt may 

Ngoài ra, RCEP tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành này dễ dàng 

khai thác lợi ích của các hiệp định đã có và thúc đẩy chuỗi sản xuất trong khu vực. 

Như vậy RCEP sẽ giúp hài hòa các cam kết, quy định trong FTA ASEAN+1 như hiện 

nay, đặc biệt là quy tắc xuất xứ và thuận lợi hóa thương mại. Đặc biệt, một lợi thế lớn nữa từ 

RCEP sẽ tạo ra cho ngành dệt may được ông Giang chỉ ra là giải pháp thương mại của Hiệp 

định RCEP. Theo đó, RCEP sẽ tạo ra động lực phát triển công nghệ dệt may, giúp chuyển dịch 

cơ cấu dệt may của các nước trong khu vực vào thị trường Việt Nam và bổ sung được phần 

cung thiếu hụt của Việt Nam. 

Chia sẻ với báo chí ngay sau lễ ký kết Hiệp định RCEP, ông Lương Hoàng Thái, Vụ 

trưởng Vụ Chính sách đa biên (Bộ Công Thương) cũng đã nhận định, quy tắc xuất xứ trong 

RCEP được coi là lợi thế của Việt Nam. 

Cụ thể, RCEP đưa ra các quy tắc xuất xứ nhất quán trong khu vực. Điều này giúp loại bỏ 

nhu cầu tham chiếu nhiều FTA và điều chỉnh các thủ tục khác nhau cho các quốc gia khác nhau 

trong RCEP đối với cùng một loại hàng hóa. Ngoài các quy tắc đơn giản hóa quy trình và chi 

phí xuất nhập khẩu, quy tắc xuất xứ đơn giản hóa sẽ giảm thời gian và chi phí cho các nhà xuất 

khẩu Việt Nam, do đó tăng tỉ suất lợi nhuận và làm cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh hơn 

trên các thị trường RCEP. 

Bên cạnh đó, RCEP cũng tiêu chuẩn hóa các quy tắc liên quan đến việc duy trì cạnh tranh 

thương mại. Các quy định về thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp được cho phép và 

thực hiện nhất quán trong toàn khu vực. Điều này sẽ thay thế các biện pháp phòng vệ thương 

mại trong nước. Điều đặc biệt là, RCEP không tạo ra một cơ chế giải quyết tranh chấp để thách 

thức việc một quốc gia áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại đối với một quốc gia thành 

viên khác. 

Tuy nhiên, những nhà đàm phán của Việt Nam cũng chỉ ra rằng, ngoài việc mở cửa cho 
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các nước RCEP về thương mại dịch vụ, hiệp định áp dụng quy chế quốc gia trong thương mại 

hàng hóa đối với tất cả các hàng hóa được phép theo Điều III của GATT 1994. Mặc dù điều 

này không thay đổi nhiều đối với thương mại giữa các nước ASEAN, nhưng nó đã làm giảm 

thuế quan của nhiều nước RCEP đối với hàng hóa Trung Quốc. 

Các nhà sản xuất Việt Nam sẽ buộc phải cạnh tranh trong nước với một loạt hàng hóa 

mới có giá thành thấp hơn, do đó họ phải giảm giá và giảm lợi nhuận để cạnh tranh với hàng 

hóa nhập khẩu từ một chuỗi cung ứng lớn hơn và lâu đời hơn. Mặc dù hạn chế, có một số ngành 

sẽ bị ảnh hưởng bởi việc giảm thuế quan này. 

Liên quan đến áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ông Lương Hoàng Thái chia sẻ, DN 

hoàn toàn yên tâm vì Việt Nam “đi trước một bước”. Bởi ngoài RCEP, Việt Nam đã có FTA 

trước với mức độ cao hơn so với RCEP. Ví dụ Nhật Bản đã có FTA song phương, FTA khu 

vực giữa ASEAN-Nhật Bản, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) mà hai bên cùng tham gia, mức độ mở cửa thị trường gần như 100% và lộ trình đi rất 

nhanh. 

Để khai thác triệt để lợi ích do Hiệp định RCEP cũng như các hiệp định FTA khác, ông 

Lương Hoàng Thái cho biết, việc đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam cần làm là nghiên cứu kỹ 

cam kết của Hiệp định, nhất là các cam kết liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của mình, chẳng 

hạn như lộ trình cắt giảm và xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa của Việt Nam và của các nước 

tham gia Hiệp định, quy tắc xuất xứ của Hiệp định, cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực 

dịch vụ và đầu tư, các quy định về thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại … 

Ngoài các lợi ích, doanh nghiệp trong nước cũng cần chủ động nắm bắt và chuẩn bị trước 

về các tác động bất lợi mà Hiệp định RCEP gây ra, nhất là việc gia tăng cạnh tranh ngay tại thị 

trường nội địa. 

Bộ Công Thương sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và khai thác tối ưu những cơ 

hội, thuận lợi mà Hiệp định RCEP đem lại, đây là điều khẳng định mà Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Trần Tuấn Anh nhiều lần nói trước báo chí cũng như yêu cầu các đơn vị liên quan 

triển khai các kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Hiệp định đến các đơn vị, tổ chức có liên 

quan và các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Trước đó, chiều 23/11, tại cuộc làm việc với ngành dệt may, da giày Việt Nam, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ “rất ấn tượng về những thành công bước đầu quan trọng” của 

ngành dệt may, da giày khi xuất khẩu của ngành chiếm tỉ trọng lớn trong tổng kim ngạch quốc 

gia. Năm 2019, 2 ngành này đã xuất khẩu 62 tỷ USD, tương đương 24% tổng kim ngạch xuất 

khẩu cả nước. 

Trong năm 2021, Thủ tướng cho rằng, ngành dệt may cần đẩy mạnh xây dựng thương 

hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ; Đổi mới, nâng cao 

hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới, “nhanh, quyết liệt để chiếm lĩnh, phát 

triển”; Cần tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, vận hành doanh nghiệp dệt may, đưa doanh 

nghiệp dệt may tiếp cận với không gian chung của ngành thời trang thế giới. 

Tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, kể cả những yếu tố mới mà 

hiệp định RCEP mang lại, nhất là phát triển, mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, tăng tỷ lệ 

giá trị gia tăng, chủ động hơn trong chuỗi cung ứng. 

Thủ tướng cho rằng cần “tăng trưởng xanh” trong phát triển ngành dệt may, không gây 

ảnh hưởng xấu tới môi trường, áp dụng kinh tế tuần hoàn./. 

                                                                                                                   Nguồn: vietq.vn 
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hủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 

theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020. 

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa (năng suất chất lượng) trên cơ 

sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng 

góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 600 

chuyên gia năng suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, địa phương và doanh nghiệp. 

Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%; đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 

1.000 chuyên gia năng suất chất lượng, trong đó có khoảng 200 chuyên gia được chứng nhận 

đạt trình độ khu vực và quốc tế. 

Giai đoạn 2021-2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và 

chất lượng hàng năm tăng từ 10-15%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất 

lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh 

nghiệp tăng ít nhất 10% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng 

dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để 

chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra nhiệm vụ và giải pháp hoàn thiện cơ 

chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, 

chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng 

suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. 

T 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng. Đẩy 

mạnh phổ biến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, 

nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Tôn 

vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất 

lượng. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng 

quốc gia. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 

lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công 

cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản 

lý mới được công bố. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P). thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 

năng suất xanh... 

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước (chi 

thường xuyên và chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước) và các nguồn vốn huy động 

hợp pháp khác thẹo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan, địa phương lập dự 

toán ngân sách hàng năm và quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình theo 

quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, điều hành hoạt động của 

Chương trình; hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. 

Đối với địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 

nhiệm chỉ định cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. Xây dựng 

kế hoạch 5 năm, hằng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, lồng ghép với các chương 

trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác 

thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm, hàng hóa chủ 

lực của địa phương.  Bố trí kinh phí, huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nhiệm 

vụ của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp 

luật liên quan.                                                                                    Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp 
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Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các 

điều kiện như như sản phẩm mang chỉ dẫn địa 

lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, 

vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn 

địa lý... 

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản 

phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng 

lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Nó có thể là những từ 

ngữ, tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh được 

sử dụng để chỉ ra rằng sản phẩm có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương 

mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hoá này 

có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên. 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp nâng cao thu nhập của người dân mà còn đảm bảo 

quyền lợi của người tiêu dùng. Thông qua chỉ dẫn địa lý, có thể nhận biết một khu vực địa lý 

cụ thể gắn liền với chất lượng, danh tiếng và những đặc tính riêng có của sản phẩm mà chỉ ở 

nơi ấy mới có. 

Theo Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN, chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm 

có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Ví dụ như Gốm sứ 

Bát Tràng, Nước mắm Phú Quốc, Bưởi Phúc Trạch... Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân 

sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó 

hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký 

chỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ 

dẫn địa lý đó.           

 Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện như: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa 

lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ 

dẫn địa lý; Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do 

điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa 

lý đó quyết định. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ 

tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu 

dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó. 

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc 

một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu 

đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương 

pháp kiểm tra phù hợp. 

Tuy vậy, không phải sản phẩm nào cũng có thể đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Theo 

Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn 

địa lý khi tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người 

tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu 

dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó…       

                                                                                                     Nguồn: vietq.vn                                                                                                                                                                                       
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ột tiêu chuẩn mới cho thanh toán kỹ thuật số trong giao thông công cộng vừa 

được công bố. OysterCard, MetroCard, Suica, Navigo… ở bất cứ thành phố 

nào, thẻ thanh toán kỹ thuật số “thông minh” cho phương tiện công cộng 

giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn khi di chuyển. 

Chúng không đơn thuần là những mảnh nhựa, một tiêu chuẩn mới cho giao thông thông 

minh sẽ giúp các nhà khai thác cung cấp phương thức thanh toán tiện lợi và an toàn cho tất 

cả các hành khách. 

ISO 37165, Cơ sở hạ tầng đô thị thông minh - Khuyến nghị về giao thông thông minh 

sử dụng thanh toán kỹ thuật số, đưa ra các khuyến nghị về tổ chức và thực hiện thanh toán 

kỹ thuật số trong giao thông thông minh nhằm cung cấp phương thức thanh toán an toàn và 

thuận tiện cho người dân trong thành phố. 

Tiêu chuẩn này không chỉ đảm bảo hiệu quả của hệ thống cho người dùng, mà còn 

giúp nhà khai thác quản lý khoản thu và giao dịch giữa các đối tượng khác nhau trong mạng 

lưới vận tải. 

ISO 37165 cũng bao gồm việc tổ chức mạng lưới bán vé ở cấp thành phố, khu vực 

hoặc quốc gia, giữa các nhà khai thác khác nhau.                                                     

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách tổ chức và triển khai giao thông thông minh 

bằng hình thức thanh toán được xử lý kỹ thuật số (d-Payment) nhằm cung cấp phương thức 

thanh toán an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách thành phố trong giao thông vận tải 

và các dịch vụ liên quan hoặc bổ sung của nó. 

 Điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà khai thác quản lý việc thu phí trong 

dịch vụ vận tải và chuyển tiền hoặc giao dịch giữa các nhà khai thác kinh doanh này với các 

ngân hàng, tổ chức thanh toán. 

Giao thông thông minh bằng phương thức thanh toán d-Payment không nhằm mục đích 

loại bỏ thanh toán tiền mặt khỏi dịch vụ vận tải nhưng hữu ích trong việc tổ chức mạng lưới 

vé chung giữa các thành phố, khu vực, quốc gia và cung cấp các dịch vụ giao dịch độc lập 

với nội tệ. 

                                                                                                           Nguồn: vietq.vn 

M 
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iáo dục là một hoạt động đặc biệt và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chất lượng 

giáo dục luôn là yếu tố quan tâm của toàn xã hội. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc 

tế (ISO) đã công bố tiêu chuẩn ISO 21001:2018 về Hệ thống quản lý chất 

lượng (HTQLCL) với những yêu cầu đặc thù cho Tổ chức giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu 

thứ 4 về chất lượng giáo dục trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc là 

Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho 

tất cả mọi người. Để thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn này tại Việt Nam, năm 2019, tiêu chuẩn 

này đã được chấp nhận hoàn toàn tương đương thành TCVN ISO 21001:2019. 

Giáo dục là một hoạt động đặc biệt và có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi vì đối tượng 

của giáo dục là con người, và con người thì vừa là mục tiêu hướng tới trong quá trình phát 

triển xã hội, vừa là động lực cho sự phát triển xã hội. Chính vì vậy chất lượng giáo dục luôn 

là yếu tố quan tâm của toàn bộ xã hội trong suốt quá trình phát triển của nhân loại. 

Giáo dục cũng khác biệt với các lĩnh vực khác đó là quá trình giáo dục thành công sẽ tối 

đa hóa cơ hội thành công cho người học và đóng góp lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, để đạt 

được thành công trong giáo dục lại cần sự nỗ lực và năng lực của cả tổ chức giáo dục và người 

học. Việc học tập đòi hỏi nỗ lực nội tại của người học đối với tri thức, phương pháp và kỹ 

năng. Tổ chức giáo dục khích lệ nỗ lực nội tại này và đưa ra khuôn khổ, cung cấp đầu vào, 

các quá trình và tài nguyên học tập, đến cuối cùng chính là những nỗ lực và năng lực của 

người học sẽ quyết định sự thành công của quá trình giáo dục. 

Chính từ nhu cầu thường xuyên và thiết yếu của các tổ chức giáo dục trong việc đánh 

giá mức độ tổ chức giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm, bên hưởng 

lợi khác; mức độ tổ chức giáo dục đạt được thành công trong hoạt động giáo dục, cũng như 

nâng cao năng lực của tổ chức giáo dục trong việc duy trì liên tục việc thực hiện này; tháng 

02 năm 2014, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) bắt đầu triển khai xây dựng tiêu chuẩn 

về HTQLCL cho tổ chức giáo dục và đến 04/2018 chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 

21001:2018.Tiêu chuẩn này cũng là một trong các tiêu chuẩn của ISO giúp thực hiện mục 

tiêu thứ 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về Chất lượng giáo dục 

là Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời 

cho tất cả mọi người; 

G 
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Tiêu chuẩn ISO 21001 được xây dựng nhằm áp dụng cho các tổ chức giáo dục cung cấp, 

chia sẻ, hỗ trợ và xây dựng tri thức thông qua giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu. Vì vậy, tiêu 

chuẩn có thể áp dụng cho hệ thống quản lý của các tổ chức giáo dục sử dụng chương trình 

giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, không 

phân biệt loại hình, quy mô hay phương pháp cung cấp. 

Đây là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao 

cho các tiêu chuẩn của ISO về hệ thống quản lý. Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn này cũng 

giống với ISO 9001 nhưng có những phần mang tính đặc thù cho tổ chức giáo dục. Bên cạnh 

đó tiêu chuẩn cũng cung cấp các hướng dẫn chi tiết hữu ích cho việc thực hiện một số yêu 

cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục. 

ISO 21001 tập trung vào sự tương tác giữa tổ chức giáo dục, người học và các bên quan 

tâm có liên quan khác, với các quá trình giáo dục ngày càng tập trung nhiều hơn vào sự đồng 

sáng tạo nhằm cung cấp giáo dục có chất lượng trong môi trường thách thức mới, trong đó 

các mối quan hệ khách hàng – nhà cung cấp mang tính truyền thống dần được thay bằng quan 

hệ đối tác hợp tác. 

Hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001 được thiết lập dựa 

trên nền tảng 11 nguyên tắc, trong đó phải kể đến một số nguyên tắc mang tính đặc thù của 

hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục, như: 

- Hướng vào người học và các bên hưởng lợi khác: Thành công bền vững đạt được khi 

một tổ chức giáo dục có thể giải quyết được yêu cầu của mọi người học, đồng thời thu hút và 

giữ được lòng tin của các bên hưởng lợi khác như người sử dụng lao động, cha mẹ và chính 

phủ. Các tổ chức thành công thực hiện công việc để đảm bảo rằng từng người học thực hiện 

với tiềm năng cao nhất của họ. Mỗi hoạt động được thực hiện với tổ chức giáo dục đều mang 

lại cơ hội tạo ra nhiều giá trị hơn cho người học và các bên hưởng lợi khác; 

- Sự lãnh đạo về tầm nhìn: Sự lãnh đạo về tầm nhìn là việc lôi cuốn người học và các 

bên hưởng lợi khác cùng tham gia vào việc tạo lập, xây dựng và thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn 

và mục tiêu của tổ chức; 

- Trách nhiệm xã hội: tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm về các tác động của các quyết 

định và hoạt động của mình tới xã hội, kinh tế và môi trường thông qua sự minh bạch và ứng 

xử đạo đức; 

- Khả năng tiếp cận và sự bình đẳng: Các tổ chức giáo dục cần đảm bảo rằng nhóm 

người rộng nhất có thể tiếp cận được các sản phẩm và dịch vụ giáo dục của mình, tùy thuộc 

vào các ràng buộc và nguồn lực của họ. Tổ chức cũng cần đảm bảo rằng tất cả người học có 

thể sử dụng và hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ đó một cách công bằng; 
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- Ứng xử có đạo đức trong giáo dục: Khả năng của tổ chức trong việc tạo ra môi trường 

đạo đức chuyên nghiệp, trong đó tất cả các bên quan tâm đều được đối xử công bằng, tránh 

xung đột lợi ích và các hoạt động được thực hiện vì lợi ích xã hội. Để thành công bền vững, 

tổ chức cần xây dựng hình ảnh chính trực (trung thực và công bằng) trong đối xử với tất cả 

các bên quan tâm. Nhân viên của tổ chức cần giữ mình ở tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất 

trong mọi ứng xử; 

- An toàn và bảo vệ dữ liệu: Tổ chức tạo lập môi trường trong đó tất cả các bên quan 

tâm có thể tương tác với tổ chức giáo dục với đầy đủ niềm tin rằng họ duy trì được kiểm soát 

đối với việc sử dụng dữ liệu về chính mình và tổ chức giáo dục sẽ xử lý dữ liệu của họ với sự 

thận trọng và bảo mật thích hợp. 

Tổ chức giáo dục có thể đưa ra các tuyên bố về chính sách dựa trên khuôn khổ văn hóa 

của tổ chức (tập hợp hoàn chỉnh về lòng tin và các giá trị hình thành nên hành vi ứng xử của 

tổ chức) và các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng. Tiếp đó, các tuyên bố về chính 

sách đưa ra khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu, những mục tiêu này được xem xét định 

kỳ để đảm bảo sứ mệnh của tổ chức giáo dục được thực hiện một cách hiệu lực và hiệu quả 

trên hành trình hướng tới việc đạt được tầm nhìn của tổ chức giáo dục. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn giúp thể hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao uy tín của tổ chức 

giáo dục thông qua việc cung cấp giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng, chuyên biệt 

hóa việc học tập đáp ứng cho tất cả người học, bao gồm cả những người có nhu cầu giáo dục 

đặc biệt, người học từ xa và cơ hội học tập suốt đời; việc áp dụng tiêu chuẩn cũng là cách 

thức chứng tỏ cam kết của tổ chức giáo dục với việc cải tiến liên tục chất lượng giáo dục, đáp 

ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm có liên quan; thúc đẩy văn hóa cải tiến, khích 

lệ sự xuất sắc và đổi mới trong tổ chức giáo dục.  

Năm 2019, một năm sau khi Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế công bố ISO 21001:2018, để 

thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn này tại Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế này đã được chấp nhận 

hoàn toàn tương đương thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 21001:2019. 

                                                                                                  Nguồn: vietq.vn 
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iêu chuẩn quốc tế E3256 của 

Ủy ban Tiêu chuẩn ASTM 

được xây dựng nhằm đảm 

bảo tính bền vững cho các sản 

phẩm sinh học. 

Tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới sẽ 

được sử dụng để đưa ra các kịch bản tham 

khảo khi đánh giá tính bền vững tương đối 

của các sản phẩm sinh học. Ủy ban của 

ASTM về năng lượng sinh học và hóa chất 

công nghiệp từ sinh khối ( E48 ) đã phát 

triển tiêu chuẩn mới, đáp ứng nhu cầu hiện 

tại về hướng dẫn phát triển các kịch bản và 

điều kiện tham chiếu.  

Theo ông Charles Corr, thành viên ASTM International cho biết: “Những nhà hoạch 

định, nhà nghiên cứu, nhà sản xuất và những người khác thường muốn xác định hướng và 

mức độ ảnh hưởng do các phương án sản xuất khác nhau gây ra. “Các lựa chọn có thể liên 

quan đến một quy trình, sản phẩm, dự án hoặc một số đổi mới khác liên quan đến vật liệu dựa 

trên sinh học. Để đo lường tác động của việc triển khai trường hợp thử nghiệm, các điều kiện 

trong tình huống trường hợp thử nghiệm phải được so sánh với một phương án thay thế đã 

xác định hoặc trường hợp tham chiếu. ”   

Ông cũng lưu ý rằng tiêu chuẩn mới sẽ hữu ích cho việc đánh giá vòng đời và các nhà 

khoa học có thể đo tính bền vững, sau đó có thể ra quyết định hay các nhà nghiên cứu quan 

tâm đến việc đo lường tác động của các quá trình và sản phẩm phụ thuộc vào tài nguyên sinh 

vật. Các nhà sản xuất, cơ quan chính phủ và các nghiên cứu đang tìm cách hiểu các lựa chọn 

có thể cải tiến các sản phẩm cũng sẽ thấy tiêu chuẩn hữu ích.   

Theo ông Corr, tiêu chuẩn mới liên quan đến các  Mục tiêu Phát triển Bền vững của 

Liên hợp quốc  vì các mục tiêu liên quan đến các bộ chỉ số tương ứng và việc đo lường sự 

tiến bộ đối với các mục tiêu đòi hỏi một đường cơ sở hoặc kịch bản tham chiếu được xác định 

rõ ràng.  

Quan trọng là việc thiếu các kịch bản tham khảo được xác định rõ ràng và nhất quán có 

thể dẫn đến kết quả đánh giá không thể so sánh được. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn và có 

thể góp phần vào nhiều thách thức chính sách. Tiêu chuẩn mới giải quyết vấn đề này. 

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

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

11 107/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 

2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Thủ tướng 

Chính phủ 

14/9/2020 25/11/2020 

2 06/2020/TT-

BKHĐT 

Hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 

28 tháng 02 năm 2020 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

 

18/9/2020 

05/11/2020 

3 120/2020/NĐ-CP 

 

Quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Thủ tướng 

Chính phủ 

07/10/2020 01/12/2020 

4 87/2020/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với thóc 

tẻ dự trữ quốc gia 

Bộ Tài Chính 30/10/2020  01/01/2021  

5 35/2020/TT-

BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị 

truyền dữ liệu băng 

rộng hoạt động trong 

băng tần 2,4 GHz 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

06/11/2020 01/7/2021 

6 38/2020/TT-

BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị vô 

tuyến mạng diện rộng 

công suất thấp 

(LPWAN) băng tần 

920 MHz đến 923 

MHz 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

16/11/2020 01/7/2021 

7 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ 

hưu 

Thủ tướng 

Chính phủ 

18/11/2020 01/01/2020 

                                                                                                       Nguồn tin: Phòng TBT    
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Bao bì thực phẩm 

Ngày 02/10/2020, Ấn Độ gửi thông báo 

số G/TBT/N/IND/171 đến các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra Dự thảo quy định 

áp dụng cho thực phẩm có chứa chất tạo 

ngọt. Dự thảo được Cơ quan Tiêu chuẩn và 

An toàn Thực phẩm của Ấn Độ (FSSAI) 

xây dựng. 

 

 

Theo đó, Dự thảo quy định các yêu cầu 

khai báo thông tin về chất tạo ngọt và các 

thông tin cảnh báo được đề cập trên bao bì 

(tùy theo loại chất tạo ngọt được sử dụng), 

cụ thể: 

* Không nên dùng cho người bị 

phenylketonurics; cho trẻ em bị rối loạn,co 

giật; bà mẹ mang thai và cho con bú (nếu 

bổ sung thêm Aspartame) 

* Không nên dùng cho trẻ em; bà mẹ 

mang thai và cho con bú ”(nếu bổ sung 

Acesulfame kali) 

* Không nên dùng cho người bị 

phenylketonurics; cho trẻ em; bà mẹ mang 

thai và cho con bú (nếu thêm muối 

Aspartame-acesulfame) 

* Không nên dùng cho trẻ em (nếu thêm 

Saccharins) 

Mục đích của quy định nhằm sửa đổi tờ 

khai nhãn trên bao bì thực phẩm được phép 

chứa chất tạo ngọt nhằm bảo vệ sức khỏe 

và an toàn của người tiêu dùng. 

 Thời gian góp ý quy định là 60 ngày kể 

từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

 http://www.fssai.gov.in 

Gạo 

Ngày 05/10/2020, Nhật Bản gửi thông 

báo số G/TBT/N/JPN/675 đến các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Sửa đổi Tiêu chuẩn về Ghi nhãn Thực 

phẩm. 

 

Cụ thể, trong quy định hiện hành, đối 

với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh 

bóng, chỉ có thể ghi nhãn nơi sản xuất, 

giống và năm sản xuất nếu được sản xuất 

từ gạo thô chưa đánh bóngcó cùng nơi sản 

xuất, giống và năm sản xuất; và nếu được 

chứng nhận bởi Đạo luật Kiểm tra Sản 

phẩm Nông nghiệp (Đạo luật số 144 năm 

1951) đối với sản phẩm nội địa, hoặc được 

chứng nhận bởi các tổ chức công nhận của 

nước xuất khẩu đối với sản phẩm nhập 

khẩu. 

Để phù hợp với tình hình thực tế, Nhật 

Bản sẽ sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực 

phẩm để cho phép ghi nhãn nơi sản xuất, 

giống và năm sản xuất đối với gạo chưa 

đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng mà 

không có chứng nhận nêu trên, và bắt buộc 

THÔNG BÁO TBT 

http://www.fssai.gov.in/
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những người kinh doanh liên quan đến thực 

phẩm phải lưu trữ các tài liệu làm cơ sở để 

ghi nhãn. 

Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp 

thông tin cho người tiêu dùng. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thời gian góp ý cho dự thảo: 60 ngày kể 

từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông  báo xem tại: 

enquiry@mofa.go.jp 

Nhiên liệu  

Ngày 13/10/2020, Thụy Điển gửi thông 

báo số G/TBT/N/SWE/137 đến các nước 

thành viên WTO quy định áp dụng cho 

nhiên liệu lỏng và khí dùng trong vận tải 

đường bộ. 

 

Quy định được Cơ quan Năng lượng 

Thụy Điển xây dựng (STEMFS 2020, quy 

định các yêu cầu đối với nhà cung cấp nhiên 

liệu). Cụ thể, các nhà cung cấp nhiên liệu 

lỏng và khí phải thông tin cho người tiêu 

dùng về phát thải khí nhà kính, nguồn cung 

cấp về hàm lượng sinh học và nguồn gốc 

của nguyên liệu sinh học bằng cách trình 

bày tại trạm nhiên liệu và trên trang web 

của nhà cung cấp.  

Mục đích của quy định nhằm cung cấp 

thông tin và kiến thức cho người tiêu dùng 

nhờ đó họ có sự so sánh, đánh giá tác động 

đến môi trường và khí hậu của các loại 

nhiên liệu khác nhau từ đó tăng cường lựa 

chọn các loại nhiên liệu ít có tác động đến 

môi trường hơn.  

Thời gian góp ý cho quy định là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và có hiệu lực đối với quy định. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachmen

ts/2020/TBT/SWE/20_6131_00_e.pdf 

Sữa công thức dành cho trẻ sinh non 

Ngày 16/10/2020, Canada gửi thông báo 

số G/TBT/N/CAN/621 đến các nước 

thành viên WTO quy định sữa công thức 

dành cho trẻ sinh non được pha vào sữa 

mẹ. 

 

Quy định được Bộ Y tế Canada thiết lập 

để sửa đổi các quy định về thực phẩm và 

dược phẩm (sữa công thức dành cho trẻ 

sinh non - Human Milk Fortifiers) nhằm 

quản lý việc mua bán HMFs ở Canada.  

HMF là thực phẩm được dùng để thêm 

vào sữa mẹ để tăng giá trị dinh dưỡng 

nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể của trẻ 

sơ sinh có tình trạng sinh lý do mắc bệnh, 

rối loạn hoặc trạng thái thể chất bất 

thường.  

Việc thiết lập các yêu cầu quy định rõ 

ràng sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận 

mailto:enquiry@mofa.go.jp
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/SWE/20_6131_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/SWE/20_6131_00_e.pdf
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được các HMF an toàn và đầy đủ dinh 

dưỡng, đồng thời cho phép sử dụng chúng 

bên ngoài bệnh viện dưới sự giám sát y tế 

và tạo điều kiện các nhà sản xuất và nhập 

khẩu muốn bán hoặc quảng cáo cho bán 

các sản phẩm này ở Canada.  

Các sản phẩm HMF hiện đang được bán 

trên thị trường ở Canada sẽ có khoảng thời 

gian 1 năm sau ngày này để tuân thủ các 

quy định mới.  

Thời gian góp ý cho quy định là đến hết 

ngày15/11/2020.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2020/TBT/CAN/20_6165_00_e.pdf 

Bột chiên xù  

Ngày 19/10/2020, Uganda gửi thông báo 

số G/TBT/N/UGA/1236 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

bột chiên xù. 

Tiêu chuẩn được Cục Tiêu chuẩn quốc gia 

Uganda xây dựng, có số hiệu DUS 

2219:2020, quy định các yêu cầu, phương 

pháp thử nghiệm và lấy mẫu đối với bột 

chiên xù. 

 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm thông tin 

đến người tiêu dùng; phòng chống các 

hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. 

Thời gian thông qua là vào tháng 12/2021. 

Tiêu chuẩn có hiệu lực khi được Bộ 

trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và 

Hợp tác xã tuyên bố là bắt buộc. 

Thời gian góp ý chi tiêu chuẩn là 60 ngày 

kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2020/TBT/UGA/20_6242_00_e.pdf 

Giấy phế liệu  

Ngày 26/10/2020, Ma Cao Trung Quốc 

gửi thông báo số G/TBT/N/MAC/15 đến 

các nước thành viên WTO quy định áp 

dụng cho giấy phế liệu. 

Theo quy định, Cục Bảo vệ Môi trường 

ban hành lệnh cấm nhập khẩu, vận 

chuyển và trung chuyển một số loại hàng 

hóa (giấy vụn) đến Đặc khu hành chính 

Macao. 

 

Mục đích của thông báo nhằm bảo vệ 

môi trường. 

Quy định này sẽ  được thông qua vào 

ngày 17/8/2020 và có hiệu lực sau đó 

một ngày tức là ngày 18/8/2020.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2020/TBT/MAC/20_6320_00_x.pdf 

Quần áo bảo hộ chống hóa chất độc 

hại  

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CAN/20_6165_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CAN/20_6165_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6242_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6242_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/MAC/20_6320_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/MAC/20_6320_00_x.pdf
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Ngày 13/11/2020, Trung Quốc gửi 

thông báo số G/TBT/N/CHN/1516 đến 

các nước thành viên WTO quy định áp 

dụng cho quần áo bảo hộ chống hóa chất 

độc hại (Tiêu chuẩn Quốc gia của P.R.C- 

Quần áo Bảo hộ, Quần áo Bảo vệ Hóa 

chất). 

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về 

phân loại, đánh dấu và ghi nhãn quần áo 

bảo hộ chống hóa chất và thiết lập các yêu 

cầu kỹ thuật, các phương pháp thử ; không 

quy định các yêu cầu về chỉ số tính năng 

của thiết bị bảo vệ cá nhân như găng tay, 

ủng/giày bảo hộ, mặt nạ bảo hộ, kính bảo 

hộ và thiết bị thở, trừ khi thiết bị bảo hộ 

đó là bộ phận không thể thiếu của quần áo 

bảo hộ và cung cấp tính năng bảo vệ 

chống hóa chất tương ứng. 

Quy định này áp dụng cho quần áo bảo 

hộ chống hóa chất cần thiết cho nhân viên 

tại nơi làm việc và công việc cứu hộ khẩn 

cấp; không áp dụng cho quần áo bảo hộ 

chống hóa chất dùng trong chữa cháy. 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm phòng 

chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người 

tiêu dùng. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và hiệu lực của tiêu chuẩn. 

Thời gian góp ý cho quy định là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachme

nts/2020/TBT/CHN/20_7050_00_x.pdf 

 Găng tay y tế  

Ngày 13/11/2020, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1510 đến các 

nước thành viên WTO tiêu chuẩn áp 

dụng cho găng tay y tế. 

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, 

kỹ thuật chung, yêu cầu về sự thoải mái 

và thông tin của găng tay y tế... 

 

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức 

khỏe con người. 

Thời gian lấy ý kiến của quy định là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và có hiệu lực của quy định. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2020/TBT/CHN/20_6998_00_x.pdf 

                      Tú Oanh – Phòng TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7050_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7050_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_6998_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_6998_00_x.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG QUÝ IV/2020 

 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 EU 
G/TBT/N/EU/750 

ngày 02/10/2020 
Phương tiện giao thông đường bộ 

2 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/171 

ngày 02/10/2020 
Thực phẩm (ICS 67.040) 

3 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/172 

ngày 02/10/2020 
Giày bảo hộ (ICS 13.340.50; 61.060) 

4 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/675 

ngày 05/10/2020 
Gạo 

5 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1649 

ngày 06/10/2020 
Máy bay (ICS 49.020) 

6 Israel 

G/TBT/N/ISR/1176 

ngày 06/10/2020 

 

Thiết bị làm lạnh gia dụng (ICS 97.030) 

7 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1487 

ngày 05/10/2020 
Thiết bị y tế (ICS 11.040.99) 

8 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1083 

ngày 08/10/2020 
Viễn thông (ICS 33.020) 

9 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1082 

ngày 06/10/2020 
Nông nghiệp 

10 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1081 

ngày 06/10/2020 
Dược phẩm (ICS 11.120) 

11 Chi Lê 
G/TBT/N/CHL/536 

ngày 09/10/2020 
Dược phẩm (ICS 11.120) 

12 EU 
G/TBT/N/EU/751 

 ngày 09/10/2020 
Sản phẩm hữu cơ (ICS 67.040) 

13 Ghana 
G/TBT/N/GHA/17 

ngày 12/10/2020 
Ca cao (ICS 67.140.30) 

14 
Liên Bang 

Nga 

G/TBT/N/RUS/106 

ngày 12/10/2020 

Chất khử trùng da (thuốc sát trùng da) 

(ICS 11.080.20) 

15 
Vương quốc 

Ả Rập Saudi 

G/TBT/N/SAU/1146 

ngày 14/10/2020 

Đường và sản phẩm đường (ICS 

67.180.10 ) 

16 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/435 

ngày 12/10/2020 
Thực phẩm (ICS 67.040) 
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17 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/436 

ngày 12/10/2020 

Thiết bị bảo vệ trẻ em dùng trong gia 

đình (ICS 97.140; 97.190) 

18 Tanzania 
G/TBT/N/TZA/473 

ngày 12/10/2020 
Khẩu trang y tế (ICS 11.140) 

19 Tanzania 
G/TBT/N/TZA/474 

ngày 12/10/2020 
Khẩu trang vải tái sử dụng (ICS 11.140) 

20 Uruguay 
G/TBT/N/URY/46  

ngày 13/10/2020 
Sữa và sản phẩm sữa (ICS 67.100) 

21 Tanzania 
G/TBT/N/TZA/477 

ngày 04/11/2020 
Thiết bị nhà bếp  

22 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/582 

ngày 03/11/2020 
Các chất độc hại 

23 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/173 

ngày 04/11/2020 
Thiết bị làm lạnh gia dụng 

24 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1488 

ngày 07/8/2020 
Phân bón (ICS 65.080) 

25 Chile 
G/TBT/N/CHL/539 

ngày 06/11/2020 
Thuốc trừ sâu 

26 Úc 
G/TBT/N/AUS/126 

ngày 09/11/2020 
Dược phẩm (ICS 11.120 ) 

27 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1499 

ngày 09/11/2020 
Giấy và các tông 

28 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1500 

ngày 09/11/2020 

Máy móc, dụng cụ và thiết bị nông 

nghiệp (ICS 65.060) 

29 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1508 

ngày 13/11/2020 
Quần áo bảo hộ (ICS 13.340.10) 

30 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1515 

ngày 13/11/2020 
Mỹ phẩm 

31 EU 
G/TBT/N/EU/756 

ngày 10/11/2020 
Sản phẩm hữu cơ 

32 EU 
G/TBT/N/EU/757 

ngày 12/11/2020 
Mỹ phẩm 

33 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/174 

ngày 09/11/2020 
Sản phẩm thực phẩm 

34 Mexico 
G/TBT/N/MEX/480 

ngày 09/11/2020 
Công nghệ dệt may và da (ICS 59) 

35 Peru 
G/TBT/N/PER/126 

ngày 09/11/2020 
Đồ uống có cồn (ICS 67.160.10) 

36 
Đài Bắc, 

Trung Quốc 

G/TBT/N/TPKM/439 

ngày 13/11/2020 
Ghế cho trẻ em 
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Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Y tế tổ chức họp thẩm định, xét chọn các hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2020 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. 

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

Cuộc họp đã tiến hành xem xét, đánh giá, thẩm định 06 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao 

năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận trong 

năm 2020, gồm: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 và hệ thống quản lý trang thiết bị y tế của Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế 

Bình Thuận; xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 

HALAL của Công ty CP Chế biến hải sản Biển Đông; chứng nhận hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP phù hợp tiêu chuẩn CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 

và chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn BRC của Công ty TNHH Hải 

Triều; Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn  (gạch terazzo) của Công ty TNHH Gạch 

không nung 19/5; chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn (cốt liệu lớn cho bê tông - đá 

dăm) của Công ty TNHH Tân Hà và thực hiện đánh giá giám sát phòng thí nghiệm theo tiêu 

chuẩn ISO/IEC 17025:2017 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 

Thuận.Tổng số kinh phí đề nghị hỗ trợ của 06 tổ chức, doanh nghiệp là 111,28 triệu đồng. 

Qua xem xét, đánh giá và căn cứ theo quy định hiện hành, các thành viên dự họp đều 

thống nhất về nội dung, số kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp nêu trên, đồng thời 

đề nghị cơ quan chủ trì hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ./. 

                                                                                          Tú Oanh – Phòng TBT  

Xét chọn hỗ trợ 06 tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa
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 Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 

21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bằng nhiều giải pháp khác nhau, tỉnh Bình Thuận đã nỗ 

lực triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đến các đối tượng có liên quan của 

Chương trình đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Về công tác tổ chức thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao 

nhiệm vụ là cơ quan thường trực, giúp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình quốc gia tại địa phương. Tham mưu 

ban hành các văn bản: Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 về việc phê duyệt Dự 

án“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2011-2015”, Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc 

phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”, Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 

về việc quy định mức chi hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp theo Chương trình “Nâng cao 

năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-

2020”, Hướng dẫn số 1230/HD-SKHCN ngày 31/10/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung 

trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”. 

Về công tác tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hiện 

về năng suất chất lượng: Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến và vận động doanh 

nghiệp tham gia Dự án với sự tham gia 60 người/hội nghị là đại diện các Sở, ngành, địa 

phương, hiệp hội, hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh; thực hiện, phát sóng 08 phóng sự truyền hình; viết, đưa, đăng tải gần 200 tin, bài tuyên 

truyền, thông tin về tình hình triển khai Dự án trên website của Sở Khoa học và Công nghệ 

và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận. 

Tổ chức 41 khóa đào tạo về năng suất chất lượng với sự tham gia của 1.020 lượt 

người/272 lượt doanh nghiệp với các nội dung: Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng Kaizen, KPI, TPM, 5S, Lean, TPM, ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 22000, BRC, ISO 17025, ISO 22000, ISO 13485, ISO 50001, SA 8000, ISO 

45001,… 

   Song song đó, đã cử công chức của Chi cục tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

chuyên gia về năng suất và chất lượng cho địa phương: 01 cán bộ tham gia lớp đào tạo cán 
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bộ tư vấn năng suất chất lượng, 02 cán bộ tham gia lớp đào tạo chuyên gia đánh giá chứng 

nhận sản phẩm do Tổng cục tổ chức, 02 cán bộ tham gia lớp giảng viên năng suất chất lượng, 

đào tạo 05 chuyên gia đánh giá Giải thưởng Chất lượng quốc gia; 04 cán bộ tham gia lớp tập 

huấn TFP tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Hoạt động đào tạo kiến thức và kỹ năng nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp 

Về kết quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp: Hỗ trợ kinh phí cho 10 doanh nghiệp và 02 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 16 lượt nội dung trong việc xây dựng và áp dụng các hệ 

thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Như hỗ trợ DNTN nước mắm Phan Thiết Mũi Né, 

DNTN Mai Hương, Công ty TNHH Hoàng Công Tân áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

HACCP; Công ty TNHH Hải Nam áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn BRC; Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu Bình Thuận áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 22000, BRC; Công ty CP 
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May Bình Thuận- Nhà Bè áp dụng ISO 9001 và SA 8000; Công ty Cổ phần chế biến và xuất 

khẩu nước mắm Phan Thiết - Mũi Né áp dụng ISO 22000; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Bình Thuận áp dụng chứng chỉ rừng FM/CoC quốc tế theo tiêu chuẩn FSC; Công ty Cổ phần 

du lịch Bến Thành Mũi Né áp dụng ISO 9001; Công ty TNHH Công nghệ sinh học Chiến 

Thắng áp dụng ISO 22000 và ISO 9001; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn Bình Thuận áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2005 và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đánh giá 

giám sát, mở rộng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. 

Hỗ trợ 03 doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia. 

Hỗ trợ 06 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hải Nam, DNTN Rau quả Bình Thuận, Công 

ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung, Công 

ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né, Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) đạt 08 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Công ty Khải Hoàn, Công ty Hải Nam đạt giải thưởng 2 

lần). Qua đó, đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 04 doanh nghiệp (Công ty TNHH Hải 

Nam, DNTN Rau quả Bình Thuận , Công ty CP Bến Thành Mũi Né và Công ty CP Chế biến 

gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) đạt thành tích Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2015, 2017 và 

năm 2018. 

 Phối hợp với Trung tâm SMEDEC 2 (Tổng cục TC-ĐL-CL) hỗ trợ chuyển đổi hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Công ty CP May Phan Thiết, Công ty CP 

May Phú Long, hỗ trợ 04 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý (Công ty 

TNHH Hải Nam – 5S, Công ty TNHH Hải Nam Okinawa – ISO 9001, Công ty CP du lịch 

Bến Thành Mũi Né – ISO 14001, Công ty TNHH XNK Đông Nam Việt – ISO 22000); Phối 

hợp với Viện Năng suất Việt Nam hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp (Công ty CP Dược và vật tư y 

tế Bình Thuận, Công ty CP May Phan Thiết) áp dụng 5S từ nguồn kinh phí trung ương.  

Hỗ trợ triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Công ty Khải Hoàn trong năm 2017 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình, nhìn chung, các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương 
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trình về cơ bản đều đạt kết quả, thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, 

góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. 

Theo số liệu thống kê, chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của tỉnh bình quân giai 

đoạn 2011-2015 đạt 29,6%; giai đoạn 2016-2020 đạt 32,48%. Nhận thức của các cấp, các 

ngành, doanh nghiệp về nâng cao năng suất chất lượng được nâng lên. Vấn đề về năng suất, 

cải tiến năng suất xuất hiện nhiều hơn trong tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo, quản 

lý doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tìm hiểu và triển khai áp dụng các hệ thống 

quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001, ISO 14000, HACCP, BRC, ISO 22000, SA 8000, 

ISO 13485, ISO 17025,…), các công cụ cải tiến năng suất chất lượng (như 5S - Kaizen, 

LEAN, TPM, TQM,…), Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Thực tiễn qua áp dụng các giải 

pháp nâng cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp cho thấy đã giúp các doanh nghiệp tăng 

năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Tiêu biểu, điển hình về doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có thể kể đến như: Công ty TNHH Hải Nam và Công ty Cổ 

phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn, đây là 02 doanh nghiệp hưởng ứng rất tích cực phong 

trào năng suất của tỉnh. Cả hai đã 02 lần tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 02 lần 

đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, ngoài ra 02 DN cũng đã xây dựng và áp dụng nhiều hệ 

thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, công cụ cải tiến năng suất chất lượng như ISO 9001, 

ISO 22000, BRC, 5S, KPI, TPM… qua đó, quy trình sản xuất được hợp lý hóa, chất lượng 

sản phẩm được nâng cao, sản phẩm tiêu thụ rộng khắp trong nước và mở rộng xuất khẩu sang 

nhiều nước trên thế giới như: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,… Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần 

may Nhà Bè và Công ty TNHH may Thuận Tiến sau khi áp dụng các giải pháp nâng cao năng 

suất chất lượng như 5S, Lean, SA 8000, ISO 9001 đã góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị 

sản xuất, giảm lượng hàng tồn kho và tăng năng suất thiết bị, tỷ lệ sai lỗi trên chuyền giảm 

đáng kể; thời gian ngừng máy so với trước khi thực hiện cải tiến giảm rất nhiều và hầu như 

không có. Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung nổi bật trên thị trường với sản 

phẩm tôm giống, qua tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã nhận thức rõ hơn điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đã có những 

biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất tôm giống hiện nay với 15 tỷ con 

giống/năm. Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, 

Công ty CP Dược và Vật tư y tế Bình Thuận, Công ty CP in và bao bì Bình Thuận sau khi 

được hỗ trợ đào tạo kiến thức và kỹ năng áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 

suất chất lượng đã tự tổ chức triển khai áp dụng tại doanh nghiệp để cải tiến quá trình hoạt  

động sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu  

cầu của khách hàng. Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ như vậy, nhưng số doanh 

nghiệp tham gia Chương trình vẫn còn khá khiêm tốn nếu so với tổng số lượng doanh nghiệp 

đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chính là do đa phần doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, chiến lược và định hướng sản 

xuất – kinh doanh  thiếu ổn định, hoạt động trong giai đoạn với bối cảnh tình hình kinh tế 

chung có nhiều biến động, vì vậy việc quan tâm triển khai áp dụng các giải pháp nâng cao 



 29  BẢN TIN TBT SỐ 53 (THÁNG 12-2020) 

 

năng suất chất lượng của doanh nghiệp còn hạn chế. Một số doanh nghiệp có quan tâm cũng 

chỉ mới dừng ở việc tìm hiểu, bổ sung kiến thức thông qua tham gia các lớp đào tạo, tập huấn 

do tỉnh tổ chức, chưa xác định rõ nhu cầu, mục đích để thực sự triển khai. Bên cạnh đó, do 

điều kiện ngân sách tỉnh hạn chế, định mức chi hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức xây dựng hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia và đạt giải so với nhiều địa phương tương 

đối thấp, doanh nghiệp phải chịu kinh phí đối ứng lớn cho nên không hấp dẫn, thu hút được 

các doanh nghiệp tham gia Chương trình.  Việc tổ chức xét chọn, thẩm định các dự án nâng 

cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp với hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định Chương 

trình khá phức tạp, thường kéo dài cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp có phần e ngại 

khi tham gia Chương trình.      

Công tác xét chọn, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng của DN 

Trong giai đoạn tới, Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 

theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu 

chung là hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố 

tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Thuận.        

                                                                                            Phòng TBT Bình Thuận                                               



 
 

  

 

                                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Số 04, đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
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