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rung tâm Mã số mã vạch 

Quốc gia phối hợp với Trung 

tâm Chứng nhận phù hợp - 

Quacert vừa thực hiện đánh 

giá sự phù hợp của Hệ thống TXNG 

theo tiêu chuẩn GS1 tại mô hình Công 

ty TNHH Giống cây trồng Thuận 

Nam ( huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận). 

Thực hiện nhiệm vụ “Phổ biến 

hướng dẫn và thí điểm áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

cho chuỗi cung ứng thực phẩm phù 

hợp tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc 

toàn cầu của GS1”, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã triển khai thí điểm 3 mô hình, 

trong đó có mô hình áp dụng truy xuất nguồn gốc (TXNG) theo chuẩn GS1 cho trang trại 

thanh long của Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Nam ( huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận). 

Nhận thức việc truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp rất quan 

trọng đối với khâu sản xuất thực phẩm cho người tiêu dùng, Công ty TNHH Giống cây 

trồng Thuận Nam rất quan tâm áp dụng công nghệ TXNG vào quy trình nuôi trồng sản xuất 

nông sản cho trang trại trồng thanh long. 

Từ tháng 5/2020- 5/2021 với sự hỗ trợ của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia và Trung 

tâm Chứng nhận phù hợp – Quacert, Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận Nam đã bắt 

tay vào triển khai xây dựng, áp dụng TXNG theo tiêu chuẩn của GS1. 

(Tiếp theo trang 3) 
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ừ tháng 5/2020- 5/2021 với sự hỗ trợ của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia và 

Trung tâm Chứng nhận phù hợp – Quacert, Công ty TNHH Giống cây trồng Thuận 

Nam đã bắt tay vào triển khai xây dựng, áp dụng TXNG theo tiêu chuẩn của GS1. 

Đề cập đến việc thực hiện triển khai hướng dẫn áp dụng hệ thống TXNG theo GS1 

cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Đoan, chuyên gia Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia 

cho biết, để có hệ thống TXNG phù hợp với tiêu chuẩn GS1 toàn cầu, doanh nghiệp phải trải 

qua quá trình thực hiện và đánh giá qua nhiều khâu, trong đó: 

Khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu TXNG: Đánh giá hiện trạng tổ chức 

quản lý sản xuất, sơ chế. Xác định các điểm kiểm soát trọng yếu và các phần tử dữ liệu chính; 

Xác định các bên tham gia truy xuất; xác định các dữ liệu cần thu thập, lưu trữ, chia sẻ giữa 

các bên tham gia chuỗi truy xuất và khách hàng cuối cùng; Xác định loại vật mang dữ liệu 

phù hợp và phương án sử dụng vật mang dữ liệu. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn: Thực hiện đào tạo các nội dung nhận thức chung về TXNG; 

giới thiệu tiêu chuẩn TXNG GS1; hướng dẫn xây dựng tài liệu; chuyên gia đánh giá nội bộ 

về TXNG. 

Xây dựng hệ thống tài liệu: Xây dựng các loại tài liệu, biểu mẫu thực hiện TXNG phù 

hợp tiêu chuẩn TXNG GS1 và nhu cầu thực tiễn. 

Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tiễn: Tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng 

các biểu mẫu, các tài liệu đã được xây dựng vào thực tiễn. 

Hướng dẫn đánh giá nội bộ: Hướng dẫn chuẩn bị đánh giá, hướng dẫn kỹ năng đánh giá 

và thu thập thông tin, hướng dẫn ghi nhận phát hiện đánh giá, hướng dẫn lập kết luận đánh 

giá và các báo cáo. 

Hướng dẫn khắc phục các nội dung không phù hợp sau đánh giá nội bộ: Hướng dẫn 

phân tích các nguyên nhận và xác định hành động khắc phục, hướng dẫn thực hiện hành động 

khắc phục, hướng dẫn kiểm tra bằng chứng khắc phục, hướng dẫn kiểm tra xác nhận hiệu lực 

hành động khắc phục. 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống TXNG NBC-TRACE: Hướng dẫn đăng ký tài khoản; 

Hướng dẫn cập nhật thông tin tài khoản; Hướng dẫn kê khai thông tin quản trị hệ thống; 

hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất; hướng dẫn cập nhật thông tin nhật ký sản xuất, thu hoạch; 

Hướng dẫn kê khai nhật ký sơ chế, kích hoạt tem truy xuất; Hướng dẫn kê khai thông tin các 

T 
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công đoạn tiếp theo trong chuỗi cung ứng. 

Theo ông Đoan, sau khi triển khai các khâu tại doanh nghiệp, đến nay Công ty Thuận 

Nam đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, hiệu lực hệ thống truy xuất nguồn gốc được duy trì, 

tuân thủ tốt các yêu cầu về “Định danh – thu thập – lưu trữ - chia sẻ”. 

Theo đại diện Công ty Thuận Nam, việc áp dụng TXNG theo chuẩn GS1 giúp doanh 

nghiệp nâng cao chất lượng quản lý nội bộ, trong đó, hoạt động này giúp thống kê phân tích 

các hoạt động trong quá trình sản xuất, tìm ra giải pháp thích hợp để quản lý sản xuất hiệu 

quả. 

Chuyên gia Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia và Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) 

khảo sát vùng trồng thanh long của Công ty Giống cây trồng Thuận Nam (Bình Thuận) 

“Thông qua việc áp dụng các công nghệ tiến tiến, TXNG giúp minh bạch về thông tin 

hàng hóa, thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời phát hiện những điểm không hợp lý để 

chủ động cải tiến, khắc phục, tăng năng suất chất lượng cho sản phẩm hàng hóa. Từ việc ứng 

dụng thành công công nghệ TXNG sản phẩm trong các khâu sản xuất, để đưa ra các sản phẩm 

chất lượng tối ưu nhất cho người tiêu dùng. Không chỉ thế, chúng tôi mong muốn chủ động 

việc tiêu thụ sản phẩm, hướng tới việc áp dụng hệ thống TXNG cho các sản phẩm khác trong 

hệ sinh thái các đơn vị sản xuất nông nghiệp của công ty”, đại diện Công ty TNHH Thuận 

Nam cho biết. 

 

                                                                                                               Nguồn: vietq.vn 
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iệp định Thương 

mại tự do giữa Việt 

Nam - Vương quốc 

Anh (UKVFTA) 

vừa chính thức có hiệu lực từ 

ngày 1/5/2021, mở đường cho 

hoạt động thương mại tự do giữa 

2 nước. 

Hiệp định này được kỳ 

vọng sẽ giúp Việt Nam và 

Vương quốc Anh duy trì các 

điều kiện thương mại ưu đãi và 

lợi ích kinh tế thông qua các cam 

kết mở cửa thị trường đã có trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu (EVFTA).  

Để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này, mới đây, Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA. Trong đó, 

phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp 

chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác. 

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên 

và các nhiệm vụ đã được giao, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai 

thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị 

trường Vương quốc Anh. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập đầu mối thông tin về UKVFTA tại Bộ Công Thương để 

cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan 

đến hiệp định. Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cũng cần đẩy mạnh các chương trình xúc 

tiến thương mại - đầu tư tại Vương quốc Anh. 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thiết 

chế cần thiết để thực thi hiệp định; xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông 

dân. 

Xuất khẩu vào Anh tăng trưởng khả quan 

Theo nhận định của Bộ Công Thương, các FTA thế hệ mới, trong đó UKVFTA đã, 

đang và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào các thị trường đối 

tác với thuế quan ưu đãi hơn cùng với những cam kết về tạo thuận lợi giảm thiểu các rào cản. 

Về thị trường Anh, dư địa tăng trưởng cho sản phẩm Việt Nam còn rất lớn vì tất cả các 

sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam hiện đang chiếm được không quá 1% thị phần trong tổng 

 

H 
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kim ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm gần 700 tỷ USD (2019) của Anh. Mặt hàng xuất 

nhập khẩu giữa hai quốc gia mang tính bổ sung thay vì cạnh tranh. 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, tới hết quý 1/2021, tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt hơn 1,63 tỷ USD. Trong đó, cán cân 

thương mại của Việt Nam thặng dư hơn 1,3 tỷ USD. 

Cụ thể, giá trị xuất khẩu của hàng Việt Nam vào thị trường Anh đạt gần 1,47 tỷ USD. 

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn trị giá hơn 100 triệu USD như: Hàng dệt may; sản 

phẩm giày dép; Điện thoại, linh kiện và Máy móc, thiết bị. Nhóm hàng xuất khẩu của Việt 

Nam sang Vương quốc Anh, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản hay dệt may vẫn giữ vững 

mức tăng ổn định và tích cực. 

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ Anh lượng hàng hóa trị giá hơn 164,8 triệu USD. 

Trong đó, những mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao nhất là máy móc, thiết bị (37.72 triệu 

USD); Dược phẩm (25,79 triệu USD) và sản phẩm hóa chất (13,72 triệu USD). 

Trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của COVID-19, so với số liệu cùng kỳ 2020, có 

thể thấy, trong khi giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Anh giảm nhẹ thì kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam đạt tăng trưởng khoảng 15%. 

Những nhóm hàng có nhiều dư địa xuất khẩu  

Theo cam kết trong UKVFTA, thuế nhập khẩu hầu hết tôm nguyên nhập khẩu vào Anh 

được giảm từ mức thuế cơ bản 10-20% xuống 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Với mặt 

hàng hoa quả, khi Hiệp định có hiệu lực hơn 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các 

chế phẩm từ rau quả có mức thuế suất 0%. 

Đánh giá về tiềm năng của nhóm này, Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ nhận định: 

"Đây đều là những ngành hàng có nhiều cơ hội nâng cao giá trị xuất khẩu, tỷ trọng trong cơ 

cấu thị trường thông qua nhiều ưu đãi về thuế quan trong Hiệp định UKVFTA". 

Nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt Nam như: Vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, 

dứa, dưa… sẽ có thêm lợi thế tiếp cận thị trường trong bối cảnh các loại hoa quả nhiệt đới 

xuất xứ từ các quốc gia cạnh tranh như Brazil, Thái Lan, Malaysia… đều chưa có FTA với 

Anh. 

Bên cạnh nông, thủy sản, xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo cũng là nhóm hàng được dự báo sẽ có mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian 

tới. 

Với mặt hàng gạo, thị trường gạo của Anh có nhu cầu nhập khẩu mỗi năm trên 670 

nghìn tấn. Mặc dù Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng 

xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Anh vẫn ở mức khiêm tốn, chiếm chưa tới 0,3% thị phần. 

Một nhóm hàng khác được kỳ vọng tạo ra lợi thế lớn cho Việt Nam trong xuất khẩu là 

các sản phẩm đồ gỗ và sản phẩm mây tre đan xuất khẩu. Theo Bộ Thương vụ - Đại sứ quán 

Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len, đồ gỗ Việt Nam xuất khẩu sang 

Anh có khả năng cạnh tranh nhờ chi phí thấp, nguyên liệu tốt, chất lượng sản phẩm cao. 

Ví dụ, IKEA- nhà bán lẻ đồ gỗ nội thất có thị phần lớn nhất tại Anh đã có hệ thống cung 

cấp sản phẩm sâu rộng ở Việt Nam từ nhiều năm nay, giúp đồ gỗ Việt ngày càng có chỗ đứng 

vững chắc tại thị trường Anh. 

Năm 2020, Anh nhập khẩu khoảng 256 triệu USD sản phẩm đồ gỗ và mây tre của Việt 

Nam. Sức cạnh tranh của đồ gỗ Việt Nam cũng đang ngày càng được gia tăng trước các đối 
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thủ lớn đến từ Trung Quốc, Ý hay Hoa Kỳ... 

Tương tự với mặt hàng dệt may, dù hàng năm Việt Nam xuất khẩu đạt tới hàng chục tỷ 

USD (35,2 tỷ USD năm 2020) song hiện kim ngạch sản phẩm dệt may Việt Nam xuất khẩu 

sang thị trường Anh mới chiếm chưa tới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Khi UKVFTA có hiệu lực, các mặt hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập 

khẩu về 0% theo lộ trình sau 4 - 8 năm, trong đó một số sản phẩm có thể sẽ ngay lập tức về 

0% (từ mức 12%). 

UKVFTA không chỉ có "màu hồng" 

Cũng như nhiều hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam đã tham gia, UKVFTA 

mang lại không ít cơ hội nhưng cũng song hành cùng nhiều thách thức. 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khi ở cương vị Bộ trưởng Công Thương 

từng nhiều lần nhận định: các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng đối với hàng hóa 

nhập khẩu từ phía Anh rất cao. 

Điển hình như với nông sản, cũng giống như EU, Anh kiểm soát rất chặt chẽ việc sử 

dụng thuốc trừ sâu, phân bón và các sản phẩm hóa chất dùng trong nông nghiệp. Nông sản 

nhập khẩu chỉ được phép thông quan nếu có mức dư lượng hóa chất dưới ngưỡng tối đa cho 

phép (MRL) đối với từng loại sản phẩm. 

"Để có thể mở rộng thị phần tại Anh, doanh nghiệp xuất khẩu rau quả Việt Nam phải 

đáp ứng một cách bền vững các quy định pháp luật của Anh về an toàn vệ sinh thực phẩm, 

giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu thấp, kiểm dịch thực vật, giống cây biến đổi gien, khả năng 

truy xuất nguồn gốc rõ ràng", Bộ Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương 

quốc Anh và Bắc Ai Len đưa ra khuyến nghị với các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. 

Vương Quốc Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại khu vực châu 

Âu. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 

hai nước đạt khoảng 5,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 4,96 tỷ USD và nhập khẩu đạt 687 

triệu USD. 

Trước đó, trong giai đoạn từ 2011-2019, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu 

song phương Việt - Anh tăng trung bình 12,1%/năm, cao hơn mức trung bình chung của Việt 

Nam 10%/năm. 

                                                                                       Nguồn: chongbanphagia.vn 
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ây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, 

phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Dự thảo đề xuất 22 trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực 

phẩm. Nội dung này đã kế thừa đầy đủ các trường hợp miễn kiểm tra quy định tại các Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm, 

đồng thời, bổ sung các trường hợp miễn kiểm tra đã phát sinh trong thực tế hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp và công tác quản lý hải quan. 

Trong đó miễn kiểm tra chất lượng tăng 5 trường hợp so với quy định hiện hành; miễn 

kiểm tra an toàn thực phẩm tăng 9 trường hợp so với quy định hiện hành. Theo Bộ Tài chính, 

lợi ích mang lại về phía doanh nghiệp là cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra do 

nhiều hàng hóa nhập khẩu được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, cắt 

giảm chi phí, thời gian thông quan. 

Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Cắt giảm chi phí, ngày công, nguồn lực do không 

phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối 

với hàng hóa nhập khẩu thuộc các trường hợp không cần thiết phải kiểm tra, từ đó tập trung 

nguồn lực vào các mặt hàng có nguy cơ cao, các nhà nhập khẩu có khả năng gian lận. 

22 trường hợp miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm gồm: (1) Hành 

lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân trong định 

mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế, trừ phương tiện; (2) Hàng hóa 

nhập khẩu trong định lượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, trừ phương tiện; (3) Hàng hóa 

quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, kinh doanh tạm nhập, tái xuất; (4) Hàng hóa từ nước 

ngoài đưa vào kho ngoại quan; (5) Hàng hóa là mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử 

dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất có số lượng phù hợp 

với hồ sơ, tài liệu nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân; mẫu hàng để thử nghiệm 

phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng; 

(6) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển 

lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; 

 (7) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy 

móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công 

việc của người nhập cảnh trong thời hạn nhất định; (8) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung 

ứng cho tàu biển, tàu bay neo đậu tại cảng Việt Nam để xuất cảnh; (9) Hàng hóa tạm nhập, 

Đ 
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tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế; (10) Phương tiện chứa hàng 

quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu;  

(11) Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế; (12) Hàng hóa trao đổi 

của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế; (13) Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ 

bưu chính, chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về 

thuế; (14) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất 

khẩu, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn vào sản phẩm gia 

công xuất khẩu, sản phẩm sản xuất xuất khẩu; (15) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư phục vụ 

sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; (16) Hàng hóa 

đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu nhưng bị tái nhập trả lại;  

(17) Hàng hóa mua bán giữa thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài 

không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng 

hóa với thương nhân khác tại Việt Nam; (18) Hàng hóa là bộ phận để thay thế, sửa chữa dây 

chuyền thiết bị đồng bộ của tổ chức, cá nhân; hàng hóa là vật tư, linh kiện nhập khẩu để bảo 

hành, sửa chữa, thay thế cho một đơn vị sản phẩm hoàn chỉnh;  

(19) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; thực phẩm có chứa 

phụ gia mới; phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc 

trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử 

dụng do Bộ Y tế quy định đã được cấp mã số đăng ký bản công bố sản phẩm; (20) Thực 

phẩm, nguyên liệu sản xuất thực phẩm nhập khẩu chỉ dùng để phục vụ cho việc sản xuất nội 

bộ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu không tiêu thụ tại thị trường trong nước; (21) Các loại 

hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định pháp luật; (22) Hàng hóa 

nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo văn bản cho phép của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. 

Liên quan tới vấn đề trên, trước đó, tại Quyết định số 169/QĐ- BTC ngày 18/2/2021, 

Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 

12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, 

kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023. 

Bộ Tài chính đề ra mục tiêu phấn đấu từ năm 2022, triển khai hiệu quả mô hình mới 

về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Đề án Cải 

cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; 

Chuẩn bị các giải pháp, hoạt động triển khai cho giai đoạn 2024-2026 để thống nhất đầu mối 

kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là 

cơ quan hải quan. 

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và 

tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình 

tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để 

thực hiện các nội dung cải cách của Đề án. 

 

                                                                                                         Nguồn: vietq.vn 
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ừa qua, ngày 19/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2021/TT-BTC 

quy định cơ chế quản lý tài chính 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 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thông tư quy định mức chi để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa về các nội dung như: thực hiện công tác thông tin, truyền thông về năng suất 

chất lượng; đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tăng cường 

năng lực về hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ 

cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; 

tham gia các chương trình đào tạo của quốc tế. 

Cụ thể, đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, xuất 

bản (các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết): Thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực 

báo chí, xuất bản. 

Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương trình truyền hình, chương 

trình phát thanh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 

4 năm 2018 và Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông 

tin và truyền thông. 

Chi tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng 

cao năng suất chất lượng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

Về các hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng, chi tổ chức các khóa đào tạo trong 

nước đối với chuyên gia năng suất chất lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ lãnh 

đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng; mở 

rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 

30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Đối với thuê chuyên gia, giảng viên trong nước và nước ngoài tham gia các khóa đào 

tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định: Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ 

chức các chương trình đào tạo căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện 

thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu 

chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng 

và mức kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc theo Thông tư số 02/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội. 

Về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng 

như áp dụng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ 

V 
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trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh,… và hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực tổ 

chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận ở khu vực và 

quốc tế thì phải xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và theo các quy định hiện hành về chế độ, định 

mức chi tiêu ngân sách nhà nước; thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm 

vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2021. 

                                                                                                        - Tú Oanh - 

Từ ngày 1/7/2021, hàng hóa nhập khẩu vào EU 

 sẽ áp dụng theo quy định mới 
Theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), kể từ ngày 1/7/2021, tất cả hàng hoá 

được đưa vào EU có nguồn gốc giao hàng từ nước thứ ba đều thuộc diện chịu thuế giá trị gia 

tăng (VAT) và phải khai báo hải quan. 

Quy định này áp dụng với cả hàng hoá được đặt từ các cửa hàng trực tuyến ở nước 

ngoài. Trên thực tế, thủ tục mua hàng hoá trực tuyến thường được coi là tương đối dễ dàng, 

nhưng từ khi quy định mới được áp dụng thì tất cả các mặt hàng này sẽ đều bị ảnh hưởng. 

Trước đây, những loại hàng có giá trị thấp được đặt từ nước ngoài có thể được coi là 

không đáng kể. 

Tuy nhiên, theo quy định mới, một người đặt những mặt hàng như vậy từ nay sẽ phải 

cộng thêm khoản chi phí về thuế và lệ phí hải quan vào giá thành cuối cùng, cũng như phải 

tính đến các chi phí vận chuyển và phí khác có liên quan. 

Và từ ngày 1/7/2021, những chuyến hàng có giá trị thấp tối đa là 22 Euro nhập khẩu từ 

bên ngoài EU cũng sẽ phải chịu thuế VAT và khai báo hải quan. 

Để thực hiện tốt quy định mới, người khai hải quan cần bám sát những nguyên tắc quan 

trọng theo hướng dẫn của cơ quan Hải quan. 

Trước hết, người mua cần xác định rõ nước gửi hàng. Một số cửa hàng trực tuyến có 

thể đặt tại châu Âu nhưng trên thực tế hàng hoá được gửi từ bên ngoài lãnh thổ EU. Nước 

gửi hàng là yếu tố thông tin quan trọng để quyết định thông quan. 

Cũng liên quan đến thuế, việc xác định số tiền thuế VAT cần được tính đến khi mua 

hàng. Nếu người bán đã đăng ký trên hệ thống thuế giá trị gia tăng của EU (IOSS) thì thuế 

VTA mà người mua trả đã được tính vào giá bán hàng trực tuyến. Điều này có thể xảy ra với 

số hàng trị giá tối đa 150 Euro. 

Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục thông quan cũng là yếu tố phải xem xét. Nếu thuế VAT 

được thanh toán tại thời điểm mua hàng thì công ty vận tải có thể thực hiện thủ tục hải quan 

đại diện cho người mua. 

Theo hướng dẫn của công ty vận tải, nếu cửa hàng trực tuyến không cộng thuế VAT 

hoặc trị giá hàng hoá vượt quá 150 Euro, người mua hàng phải trực tiếp làm thủ tục hải quan 

cũng như nộp tiền thuế và lệ phí hải quan phát sinh. 

Yếu tố quan trọng cuối cùng của giao dịch mua hàng là thời điểm hàng đến. Tất cả hàng 

hoá được gửi từ bên ngoài EU phải được khai báo và nộp thuế VAT nếu giao hàng vào ngày 

1/7/2021 hoặc sau thời hạn này. Thời điểm đặt hàng không được dùng làm căn cứ để tính 

thuế và lệ phí trong trường hợp này.        

                                                                                            Nguồn: trungtamwto.vn 
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inh bạch hóa các quy định nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam 

nhưng cũng đảm bảo quy định phù hợp để vừa đảm bảo bảo vệ người tiêu 

dùng nhưng cũng không gây gánh nặng cho doanh nghiệp là một trong những 

điểm nổi bật của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn 

hàng hóa.    

Bộ KH&CN vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và hiện đang lấy ý kiến từ các Bộ, ngành, địa phương về 

Dự thảo Nghị định. 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết, những điểm nổi bật của Dự thảo Nghị định đó chính là 

bổ sung quy định ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu theo hướng: Hàng hóa sản xuất trong 

nước để xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo pháp luật của nước nhập khẩu; Trường 

hợp hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu có nhãn hàng hóa thể hiện xuất xứ hàng hóa 

thì nội dung xuất xứ hàng hóa phải bảo đảm đáp ứng các quy định pháp luật của Việt Nam 

về xuất xứ hàng hóa. 

Mục đích là ngăn chặn tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng cơ chế để gian lận về 

xuất xứ, ghi nhãn không đúng quy định để xuất khẩu hàng hóa vào các nước khác. Các nước 

này có cảnh báo về việc ghi nhãn không đúng quy định của nước đó, gian lận về ghi nhãn và 

nguồn gốc xuất xứ; cảnh báo nguy cơ áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với 

Việt Nam, làm ảnh hưởng tới các Doanh nghiệp chân chính trong nước. 

Do đó việc bổ sung hàng hóa xuất khẩu vào phạm vi điều chỉnh là cần thiết nhằm chống 

gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp, bảo vệ lợi ích quốc gia 

Thứ hai là, điều chỉnh quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu theo hướng bắt buộc 

trên nhãn gốc phải thể hiện 3 nội dung bao gồm: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa và xuất xứ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối 

cùng để hoàn thiện hàng hóa. 

Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa không thể hiện xuất xứ hàng hóa hoặc nơi thực 

hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa thì bắt buộc phải thể hiện nội dung này 

trong hồ sơ nhập khẩu kèm theo hàng hóa. 

M 
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Mục đích là làm minh bạch hơn, rõ ràng hơn đối với hàng hóa nhập khẩu; nhằm tránh 

trường hợp doanh nghiệp lợi dụng để thay đổi nhãn mác, xuất xứ hàng hóa, lừa dối người 

tiêu dùng. 

Thứ ba là, sửa đổi quy định về ghi xuất xứ hàng hóa theo hướng: Ghi xuất xứ hàng hóa 

theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam về xuất xứ hàng hóa và các hiệp định mà Việt 

Nam ký kết tham gia; 

Trường hợp không xác định được xuất xứ hàng hóa theo pháp luật Việt Nam thì phải 

ghi rõ, minh bạch về nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Ví dụ: “lắp 

ráp tại”, “đóng chai tại”, “phối trộn tại”, “chế biến tại”, “hoàn tất tại”, “đóng gói và dán nhãn 

tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng 

hóa”. 

Thứ tư là, bổ sung quy định cho phép thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo 

phương thức điện tử. VD như việc ứng dụng mã số mã vạch, QR Code... để cung cấp thông 

tin về nhãn hàng hóa và thông tin về truy xuất nguồn gốc của hàng hóa. 

Mục đích để tạo hành lang pháp lý cho các nội dung đổi mới sáng tạo, ứng dụng công 

nghệ hiện đại trong hoạt động ghi nhãn hàng hóa; tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, 

hội nhập quốc tế, đẩy mạnh áp dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào trong sản 

xuất kinh doanh và quản lý, và tạo  thuận lợi thương mại, bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền 

người tiêu dùng. 

Thứ năm là, bổ sung quy định để Bộ Y tế hướng dẫn việc ghi nhãn dinh dưỡng đối với 

một số mặt hàng thực phẩm. Mục đích là minh bạch hóa các quy định nhằm bảo vệ sức khỏe 

người tiêu dùng Việt Nam nhưng cũng đảm bảo quy định phù hợp để vừa đảm bảo bảo vệ 

người tiêu dùng nhưng cũng không gây gánh nặng cho doanh nghiệp. 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Nguồn: vietq.vn- 

 

Nghị định 43/NĐ-CP về nhãn hàng hóa được xây dựng trên tinh thần chỉ đạo từ Nghị quyết 

19 (cũ) và Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 do Chính phủ ban hành. Nghị định 43 ra đời dựa 

trên quan điểm vừa tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, vừa bảo vệ người tiêu dùng, vừa 

tập trung tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. 

Kể từ khi ra đời, Nghị định 43 ngoài việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo thuận lợi 

cho môi trường kinh doanh, giúp cơ quan chức năng làm tốt hoạt động quản lý nhà nước 

về sản phẩm hàng hóa thì còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí. 
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gày 10/12/2020, Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban 

hành Thông tư 

06/2020/TT-BKHCN về 

việc Quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành một số điều Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018, Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 

và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 

ngày 01/11/2017 của Chính phủ. 

Cụ thể, Thông tư này quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành về: Công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) trong sản xuất, nhập khẩu quy 

định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra 

chuyên ngành; biện pháp khắc phục hậu quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa. 

Bên cạnh đó, Thông tư hướng dẫn quy định quản lý như: Áp dụng biện pháp quản lý 

đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất, nhập khẩu; áp dụng biện pháp quản lý 

đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 không đáp ứng quy định; xử lý hồ sơ nhập khẩu không 

hoàn thành theo thời hạn quy định; áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng 

hóa nhóm 2 nhập khẩu; quản lý chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu có số lượng ít; xử lý 

hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng; 

Kể từ ngày 15/01/2021, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến thực hiện hoạt động công bố hợp quy, kiểm tra sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản 

xuất, nhập khẩu và tổ chức, cá nhân thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả khi bị xử phạt vi 

phạm hành chính trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải thực hiện các quy định tại Thông 

tư này./. 

 

                                                                                                                 - Phạm Hưng – 

 

 

N 
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ộ Khoa học và Công 

nghệ vừa ra Quyết định 

510/QĐ-BKHCN về 

việc ban hành Hướng dẫn xây 

dựng và triển khai thực hiện 

Chương trình đảm bảo đo 

lường tại doanh nghiệp. 

Theo đó, cấu trúc chung 

của Chương trình bảo đảm đo 

lường gồm có 07 thành phần 

sau: Tên Chương trình, thời gian thực hiện Chương trình, mục tiêu của Chương trình, các 

nhiệm vụ chính của Chương trình, giải pháp thực hiện, kinh phí thực hiện Chương trình và 

tổ chức thực hiện. Tùy thuộc vào nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện và tình hình sản xuất, 

kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, cấu trúc của Chương trình có thể đầy đủ hoặc chỉ có 

một số các thành phần trên. 

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ, ngoài mục tiêu chung, thì Chương trình phải có 

những mục tiêu cụ thể như: Chỉ tiêu định lượng về tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân 

công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Mức độ tăng cường kiểm soát về 

đo lường đối với phương tiện đi, thử nghiệm, kiểm tra; phương pháp đi, thử nghiệm, kiểm 

tra; lượng của hàng đóng gói sẵn; kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Mức 

độ tăng cường kiểm soát phát thải ra môi trường; đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; Mức độ nâng cao năng lực sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, hàng hóa toàn cầu 

Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp tập trung các nhiệm vụ chính gồm: 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản triển khai thực hiện đảm bảo đo lường đang áp dụng; 

Rà soát, tăng cường thực hiện đảm bảo đo lường; Ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, 

đổi mới tăng cường đảm bảo đo lường theo định hướng phát triển của sản xuất, kinh doanh; 

B 
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Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và quản lý về đo lường cho 

nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa 

nâng cấp cơ sở hạ tầng của các đơn vị, bộ phận sản xuất, chế tạo, thử nghiệm, kiểm định, 

hiệu chuẩn, sửa chữa…. 

Trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn: Tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp 

trên địa bàn địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường; 

Chỉ đạo cơ quan chuyên trách về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hướng dẫn, tổ chức thực 

hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp trên địa bàn địa phương; Tổ chức 

tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường của các doanh nghiệp; tham mưu cho UBND cấp 

tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan của địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định; Định kỳ 

hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình đảm bảo đo lường về UBND cấp tỉnh để báo cáo Bộ KH&CN (thông qua Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng) theo quy định. 

Cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

thuộc cơ quan tham mưu, gúp việc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý 

khoa học và Công nghệ trên địa bàn có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành liên quan của địa phương khảo sát, thống kê các doanh nghiệp cần hỗ trợ về đo lường; 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng 

và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định; Tuyên truyền, hướng 

dẫn doanh nghiệp tại địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo 

lường; Tổ chức kiểm tra hướng dẫn triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

đảm bảo đo lường của doanh nghiệp trên địa bàn địa phương; Định kỳ hàng năm hoặc đột 

xuất theo yêu cầu, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo 

lường của các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương về cơ quan tham mưu, giúp việc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn và Bộ 

KH&CN (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) theo quy định. 

 

                                                                                                       Nguồn: tcvn.gov.vn 
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hục hồi và bảo vệ các hệ sinh thái là 

chủ đề của Ngày Môi trường Thế 

giới năm nay và đánh dấu sự khởi 

đầu của thập kỷ Liên Hợp Quốc về 

phục hồi hệ sinh thái. ISO cam kết thúc 

đẩy phong trào hướng tới tái tạo bằng các 

tiêu chuẩn và sáng kiến mới đang được 

thực hiện 

Nghèo đói, biến đổi khí hậu và hiện tượng 

thời tiết khắc nghiệt chỉ là một vài ví dụ 

về tác động tàn phá của suy thoái môi 

trường. Do đó, đã đến lúc cần nỗ lực hơn 

nữa để đảo ngược tình hình hiện nay.  

Tăng cường đa dạng sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo các hệ sinh thái, một 

ủy ban kỹ thuật được thành lập gần đây, ISO/TC 331, Đa dạng sinh học, hiện đang phát triển 

các tiêu chuẩn giúp tất cả tổ chức cũng như cơ quan công quyền đóng góp vào nỗ lực này. 

Chương trình làm việc của ủy ban bao gồm các tiêu chuẩn về thuật ngữ và định nghĩa được 

tiêu chuẩn hóa, phương pháp luận đánh giá tác động, khuôn khổ để xác định chiến lược và 

kế hoạch hành động, công cụ giám sát và báo cáo, cũng như hướng dẫn về khía cạnh cụ thể 

liên quan đến đa dạng sinh học như kỹ thuật sinh thái, những giải pháp và công nghệ dựa 

trên thiên nhiên. 

Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) là một tổ chức liên lạc trong ủy ban của 

ISO về đa dạng sinh học, đã phát triển tiêu chuẩn toàn cầu đối với việc bảo tồn đa dạng sinh 

học, bao gồm các hạng mục sách đỏ và tiêu chí của IUCN, tiêu chuẩn toàn cầu xác định các 

khu vực chính về đa dạng sinh học và tiêu chuẩn toàn cầu của IUCN cho các giải pháp dựa 

vào thiên nhiên. 

Ông Thomas Brooks, Cố vấn Khoa học Cấp cao của IUCN cho biết: “Chúng tôi rất vui 

mừng được hợp tác với ISO trong việc phát triển các Tiêu chuẩn đa dạng sinh học quốc tế. 

Thời điểm là điều cần thiết nếu chúng ta muốn hỗ trợ khung đa dạng sinh học toàn cầu sau 

năm 2020”. 

P 
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Tổng thư ký ISO Sergio Mujica cho biết thêm rằng sự hợp tác quốc tế là rất cần thiết: “Việc 

khai thác quá mức đất và các loài đã làm thay đổi đa dạng sinh học, dẫn đến thảm họa thiên 

nhiên và sự phân bổ không đồng đều giữa thực phẩm và nước trên khắp thế giới, cùng những 

thứ khác. 

Những nỗ lực cá nhân có thể giúp ích, nhưng điều thực sự tạo ra sự khác biệt là sự hợp tác 

quốc tế. Các tiêu chuẩn ISO có thể hoạt động như một chất xúc tác bằng cách đưa ra các 

cách thức làm việc đã được thống nhất mà các tổ chức và chính phủ trên thế giới có thể sử 

dụng giúp đưa ra các vấn đề đa dạng sinh học trong chương trình nghị sự chính trị.  

Việc khôi phục các hệ sinh thái cũng đòi hỏi những khoản đầu tư đáng kể, ước tính sẽ cần 

hàng chục tỷ đô la để đạt được mục tiêu về trung tính carbon mà thế giới đã đặt ra cho mình. 

Đó là lý do tại sao ISO cũng đang nỗ lực phát triển một nhóm tiêu chuẩn mới về tài chính 

xanh an toàn, minh bạch và hiệu quả. 

Một tiêu chuẩn được công bố gần đây, ISO 14097, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động 

liên quan - Khuôn khổ bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu để đánh giá và báo cáo các hoạt 

động tài chính và đầu tư vào biến đổi khí hậu giúp nhà tài trợ đánh giá, báo cáo các hoạt 

động của họ và xác định giá trị thực của khoản đóng góp đến các mục tiêu khí hậu. 

Tiêu chuẩn này sẽ được bổ sung bởi một loạt tiêu chuẩn đang được phát triển, bao gồm tiêu 

chuẩn ISO 14030 trong tương lai để đánh giá hoạt động môi trường của chứng khoán nợ 

xanh, ISO 14100 để đánh giá các dự án tài chính xanh và ISO 14093 về cơ chế tài chính 

thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương và hỗ trợ dựa trên kết quả hoạt động để có 

khả năng phục hồi khi đối mặt với những thay đổi này. 

ISO đã công bố hàng trăm tiêu chuẩn góp phần phát triển bền vững và cải thiện tác động đối 

với môi trường, chẳng hạn như ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường. Việc sử dụng 

các tiêu chuẩn này sẽ cho phép các tổ chức hỗ trợ trực tiếp 17 Mục tiêu phát triển bền vững 

(SDGs) của Liên hợp quốc. 

                                                                                                Nguồn: vietq.vn 
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SO có một số lượng lớn các Tiêu chuẩn quốc 

tế và tài liệu hướng dẫn để giúp ngành công 

nghiệp đảm bảo rằng sản phẩm của mình an 

toàn và hiệu quả, đáp ứng vô số những yêu cầu quy 

định của quốc gia, khu vực và quốc tế mà các sản 

phẩm này phải tuân thủ.  

Từ miếng dán đơn giản đến máy quét MRI, 

các thiết bị y tế giúp cứu sống và cải thiện cuộc 

sống của nhiều người. Khoảng 500.000 công nghệ 

đã tồn tại trên thị trường và con số này sẽ tiếp tục 

tăng lên khi dân số già đi, tiến bộ y tế và tỷ lệ mắc bệnh mãn tính gia tăng. Giá trị của ngành 

thiết bị y tế toàn cầu ước tính đạt 612 tỷ USD vào năm 2025. 

ISO có một số lượng lớn các Tiêu chuẩn quốc tế và tài liệu hướng dẫn để giúp ngành 

công nghiệp đảm bảo rằng sản phẩm của mình an toàn và hiệu quả, đáp ứng vô số những yêu 

cầu quy định của quốc gia, khu vực và quốc tế mà các sản phẩm này phải tuân thủ. Các tài 

liệu mới nhất về chủ đề này vừa được xuất bản. Họ nhắm mục tiêu cụ thể đến các nhà sản 

xuất và cung cấp hướng dẫn về thông tin hữu ích sẽ xuất hiện trên những sản phẩm và việc 

giám sát hiệu quả các thiết bị ngay khi chúng được đưa ra thị trường. 

ISO 20417, Thiết bị y tế - Thông tin do nhà sản xuất cung cấp, đơn giản hóa quá trình 

tuân thủ các quy định về thông tin sản phẩm. Tiêu chuẩn mới này thực sự cung cấp yêu cầu 

chung thống nhất cho tất cả các thiết bị ở tất cả khu vực trên thế giới. Nó sẽ đóng vai trò là 

điểm tham chiếu trung tâm, do đó giảm nguy cơ trùng lặp và để các tiêu chuẩn sản phẩm cụ 

thể giải quyết chính xác hơn những yêu cầu của riêng họ. 

   ISO / TR 20416, Thiết bị y tế - Giám sát sau khi đưa ra thị trường của nhà sản xuất, 

cung cấp hướng dẫn về cách giám sát hiệu quả tính an toàn, hiệu suất và khả năng sử dụng 

hàng ngày của thiết bị. Đây là điều cần thiết để có thể nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ tác 

dụng không mong muốn nào, đồng thời làm nổi bật các khu vực cần cải thiện về độ an toàn, 

hiệu suất và dễ sử dụng. 

Theo ông Wil Vargas - Giám đốc của ủy ban kỹ thuật ISO nơi khởi xướng các tiêu 

chuẩn này, họ hướng tới việc giúp các nhà sản xuất cải tiến sản phẩm của mình và tuân thủ 

tất cả luật và quy định cần thiết một cách minh bạch và hiệu quả nhất có thể. 

"Bằng cách tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành từ khắp nơi trên thế giới 

và tính đến nhiều quy định cũng như tiêu chuẩn và hướng dẫn khác trong lĩnh vực này, chúng 

tôi đã tăng cường nỗ lực vì lợi ích của các nhà sản xuất", ông Wil Vargas nói. 

Do đó, hai tài liệu này không chỉ thể hiện các thông lệ quốc tế tốt nhất mà còn giúp nhà 

sản xuất tuân thủ các quy định và khuyến nghị của quốc gia và khu vực như của IMDRF 

(Diễn đàn quốc tế về các nhà quản lý thiết bị y tế), Chỉ thị về thiết bị y tế của Châu Âu. 

ISO 20417 và ISO / TR 20416 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 210, 

Quản lý chất lượng và các khía cạnh chung liên quan của thiết bị y tế, ban thư ký được cung 

cấp bởi ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ.                    

                                                                                                    Nguồn: vietq.vn                                                     
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ham nhũng hủy hoại cộng đồng và 

làm xói mòn lòng tin của công 

chúng. Tác động của nó là một 

trong những tác động tàn phá nhất 

đối với nền kinh tế toàn cầu và khó đối phó 

nhất. ISO đưa ra Tiêu chuẩn chống tham 

nhũng quốc tế giúp các tổ chức xây dựng văn 

hóa chống tham nhũng. Sách hướng dẫn mới 

vừa được xuất bản để những người sử dụng 

tiêu chuẩn này có thể tận dụng tối đa những 

lợi ích mà nó mang lại. 

ISO 37001, Hệ thống quản lý chống tham nhũng - Các yêu cầu và khuyến nghị để thực hiện, 

giúp các tổ chức đưa ra những biện pháp thích hợp để phòng ngừa và chống tham nhũng 

bằng cách xây dựng văn hóa trung thực, minh bạch và liêm chính. Việc áp dụng tiêu chuẩn 

một cách hiệu quả cũng có thể giúp giảm thiểu trách nhiệm của một tổ chức đối với hành vi 

bị nghi ngờ là sai trái, vì tổ chức có thể chứng tỏ sự kiên định của mình đối với tham nhũng 

bằng cách chứng minh rằng tổ chức đã thực hiện những biện pháp để giảm khả năng xảy ra 

bất kỳ hành vi tham nhũng nào. 

Sách hướng dẫn mới mang tên ISO 37001: 2016, Hệ thống quản lý chống tham nhũng - 

Hướng dẫn thực hành, vừa được xuất bản, nhằm mục đích giúp người sử dụng tiêu chuẩn 

bằng cách cung cấp cho họ các khuyến nghị và lời khuyên chuyên sâu hơn về đấu tranh 

chống tham nhũng, cũng như các biện pháp mà họ có thể thực hiện để xóa bỏ tham nhũng.  

Sổ tay hướng dẫn này trình bày các ví dụ và đưa ra lời khuyên về cách đáp ứng các yêu cầu 

của tiêu chuẩn. Nó dựa trên một số nghiên cứu điển hình, so sánh với công cụ chống tham 

nhũng được quốc tế công nhận khác cũng như danh sách các tài liệu bổ sung có khả năng 

hữu ích. 

Nó cung cấp thông tin có giá trị về những bước đầu tiên cần thực hiện trong việc áp dụng 

tiêu chuẩn, những việc cần làm để thực hiện các biện pháp và cách điều chỉnh biện pháp này 

để đáp ứng nhu cầu và bối cảnh cụ thể của tổ chức.   

                                                                                                                  Nguồn: vietq.vn                                                                                                                                                                 
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ới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 

ban hành quyết định công bố tiêu chuẩn 

quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch (TCVN 

7795:2021) 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với 

việc xếp hạng biệt thự du lịch (biệt thự) và 

không áp dụng để xếp hạng các loại cơ sở lưu 

trú du lịch khác, đồng thời có thể được tham 

khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng 

cấp biệt thự. 

Căn cứ mức độ đáp ứng các tiêu chí chất lượng, 

biệt thự du lịch được xếp theo 5 hạng: 1 sao, 2 

sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Quyết định nêu rõ yêu cầu chung đối với các biệt thự du lịch là số 

lượng, chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ phù hợp với từng hạng tương ứng. 

Về vị trí, kiến trúc, các biệt thự phải được tiếp cận thuận lợi; môi trường vệ sinh, an toàn; 

vật liệu xây dựng chất lượng tốt; có sân vườn; cây xanh ở nơi công cộng; diện tích sân vườn, 

cây xanh, cảnh quan, giao thông, công trình phụ trợ ngoài nhà (nếu có) đạt tối thiểu 40% 

diện tích khuôn viên đất xây dựng biệt thự; đường vào bảo đảm cho người khuyết tật tiếp 

cận sử dụng; thiết kế kiến trúc phù hợp cảnh quan môi trường và yêu cầu kinh doanh lưu 

trú; các khu chức năng được bố trí hợp lý, thuận tiện; nội, ngoại thất được thiết kế, bài trí, 

trang trí hợp lý, hài hòa. 

Về trang thiết bị tiện nghi, biệt thự phải có trang thiết bị, tiện nghi các khu vực, dịch vụ đảm 

bảo đầy đủ, hoạt động tốt, chất lượng phù hợp với từng hạng; hệ thống điện chiếu sáng đảm 

bảo yêu cầu từng khu vực, cung cấp điện 24/24h, có hệ thống điện dự phòng và hệ thống 

đèn tích điện; hệ thống nước cung cấp đủ nước sạch và nước cho chữa cháy 24/24h. 

Có hệ thống nước dự phòng có thể cung cấp nước sạch trong ít nhất 12 giờ trong trường hợp 

thiếu nước; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống thông gió hoạt động 

tốt; hệ thống phương tiện thông tin liên lạc đầy đủ và hoạt động tốt; có tủ thuốc và một số 

loại thuốc sơ cứu còn hạn sử dụng; trang thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền; có sơ đồ, biển chỉ dẫn đối với trường hợp cụm biệt thự; có các biển chỉ 

dẫn hướng và chỉ dẫn chức năng (phòng vệ sinh, văn phòng, số tầng, số phòng…). 

Yêu cầu về dịch vụ: Số lượng, chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ phù hợp với từng hạng 

biệt thự tương ứng. Yêu cầu đối với người quản lý và nhân viên phục vụ: Được đào tạo hoặc 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin phù hợp với vị trí công 

việc và hạng biệt thự hoặc cụm biệt thự; có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu công việc, được 

kiểm tra định kỳ theo quy định của pháp luật (có giấy chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm 

quyền); mặc trang phục đúng quy định; có biển tên trên áo theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn, phòng chống 

cháy nổ: Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an 

ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Ngoài các yêu cầu chung 

kể trên, Quyết định cũng quy định các tiêu chí xếp hạng cụ thể với từng hạng biệt thự du 

lịch.                                                                                       

                                                                                                                   Nguồn: vietq.vn      

M 
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TT Số/Ký hiệu Nội dung Cơ quan 

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

1 09/2021/TT-

BGTVT 

Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

cảng cạn 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

19/4/2021 01/11/2021 

2 08/2021/TT-

BGTVT 

Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

cảng biển 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

19/4/2021 01/11/2021 

3 06/2021/TT-

BGTVT 

Ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

khí thải mức 5 đối với 

xe ô tô sản xuất, lắp 

ráp và nhập khẩu mới 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

06/4/2021 01/01/2022 

4 35/2021/TT-BCT Quy định cơ chế quản 

lý tài chính 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 

Bộ Công 

Thương 

19/5/2021 05/7/2021 

5 47/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một 

số điều của Luật 

Doanh nghiệp 

Chính phủ 01/4/2021 01/4/2021 
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6 03/2021/TT-

BXD 

Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

Nhà chung cư 

Bộ Xây dựng 19/5/2021 05/7/2021 

7 01/2021/TT-

BXD 

Ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng 

Bộ Xây dựng 19/5/2021 05/7/2021 

8 53/2021/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu 

ưu đãi, biểu thuế xuất 

khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định 

thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Liên 

hiệp vương quốc Anh 

và Bắc Ailen giai 

đoạn 2021-2022 

Thủ tướng 

Chính phủ 

21/5/2021 21/5/2021 

9 27/2021/TT-BTC Quy định thủ tục tạm 

nhập khẩu, tái xuất 

khẩu, tiêu hủy chuyển 

nhượng xe ô tô, xe 2 

bánh được hưởng 

quyền ưu đãi, miễn 

trừ tại Việt Nam 

Bộ Tài chính 19/4/2021 02/6/2021 

10 01/2021/TT-

BTNMT 

Quy định quy chuẩn 

kỹ thuật việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

12/4/2021 26/5/2021 

                                                                                                      

                                                                                                      Nguồn tin: Phòng TBT 
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Sản phẩm nhựa 

Ngày 01/04/2021, Bahrain gửi thông báo 

số G/TBT/N/BHR/597 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho sản phẩm 

nhựa. 

Theo đó, sẽ điều chỉnh một số quy định về 

việc nhập khẩu, sản xuất và sử dụng các sản 

phẩm nhựa thông qua việc yêu cầu về môi 

trường đối với sản phẩm nhựa. Một số nội 

dung được đề cập đến như: Yêu cầu về ghi 

nhãn sản phẩm; Thời hạn của giấy phép; 

Giấy phép nhập khẩu hoặc sản xuất… 

 

Mục đích của quy định nhằm thông tin đến 

người tiêu dùng, bảo vệ cuộc sống và sức 

khỏe của động, thực vât và bảo vệ môi 

trường.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua. Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định 

là 60 ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

http://www.moic.gov.bh 

Thực phẩm 

Ngày 01/04/2021, Singapore gửi thông 

báo số G/TBT/N/SGP/59 đến các nước 

Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa 

đổi Quy định đối với thực phẩm 2021. 

Cụ thể, Ban Tăng cường Sức khỏe và Bộ 

Y tế đề xuất giới thiệu một kế hoạch ghi nhãn 

dinh dưỡng mới có tên “Cấp độ dinh dưỡng” 

cho đồ uống dinh dưỡng được bán tại 

Singapore từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đồ 

uống dinh dưỡng xếp loại “C” hoặc “D” 

trong hệ thống phân loại Cấp độ dinh dưỡng 

của Singapore sẽ phải bắt buộc có nhãn Cấp 

độ dinh dưỡng. Ngoài ra, đồ uống dinh 

dưỡng được xếp loại “D” sẽ bị cấm quảng 

cáo. 

Mục đích của dự thảo nhằm giúp người 

tiêu dùng xác định loại đồ uống nào có 

nhiều đường và chất béo bão hòa và đưa ra 

những lựa chọn sáng suốt hơn, lành mạnh 

hơn, đồng thời giảm ảnh hưởng của quảng 

cáo đến sở thích của người tiêu dùng.  

Thời gian dự kiến thông qua vào 

30/6/2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực 

vào 30/6/2022. Thời gian cuối cùng góp ý 

cho quy định vào 31/05/2021.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:  

https://www.sfa.gov.sg/legislation 

Khí hiếm   

Ngày 07/04/2021, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1579 đến các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

Tiêu chuẩn quốc gia đối với khí hiếm.  

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và 

định nghĩa, yêu cầu, phương pháp thử và 

quy tắc kiểm tra đối với khí hiếm. 

THÔNG BÁO TBT 

http://www.moic.gov.bh/
https://www.sfa.gov.sg/legislation
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Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức 

khỏe và sự an toàn của con người. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thời gian cuối cùng góp ý cho tiêu chuẩn 

vào 06/06/2021. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf 

Quạt điện  

Ngày 07/04/2021, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1587 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

quạt điện. 

 

Tiêu chuẩn quy định các cấp hiệu suất năng 

lượng, giá trị tối thiểu của hiệu suất năng 

lượng và phương pháp thử nghiệm đối với 

quạt điện. Tiêu chuẩn này áp dụng cho quạt 

bàn, quạt treo tường, quạt sàn và quạt trần 

chạy bằng động cơ có điện áp danh định 

một pha không quá 250V và các điện áp 

danh định khác không quá 480V. 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm ngăn chặn 

các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu 

dùng. 

Chưa đề cập đến thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho tiêu chuẩn 

vào ngày 06/06/2021. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf 

Giầy dép   

Ngày 08/04/2021, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1587 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

giày dép. 

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật, 

phương pháp thử và đánh giá về độ an toàn 

của giày dép. Tiêu chuẩn này có thể áp 

dụng cho giày dép làm bằng các vật liệu 

khác nhau. Tiêu chuẩn này không áp dụng 

cho giày dép trẻ em và giày hoặc ủng bảo 

hộ lao động 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm phòng 

chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người 

tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe hoặc sự an 

toàn của con người. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian có hiệu lực cho tiêu chuẩn.  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2512_00_x.pdf
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Thời gian cuối cùng góp ý là 60 ngày kể từ 

ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/TBT/CHN/21_2523_00_x.pdf 

Máy vi tính  

Ngày 08/04/2021, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1586 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

máy vi tính. 

Tiêu chuẩn quy định các cấp hiệu suất 

năng lượng, các giá trị tối thiểu cho phép 

của hiệu suất năng lượng và phương pháp 

thử nghiệm của vi máy tính để bàn và máy 

tính xách tay (tất cả được gọi chung là máy 

vi tính). Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho 

các máy vi tính đa năng.  

 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thời 

gian góp ý cho tiêu chuẩn là 60 ngày kể từ 

ngày thông báo (hết ngày 07/06/2021).  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2021/TBT/CHN/21_2522_00_x.pdf 

Rau củ hỗn hợp đông lạnh  

Ngày 19/04/2021, Israel gửi thông báo số 

G/TBT/N/ISR/1198 đến các nước thành 

viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho rau củ 

hỗn hợp đông lạnh. 

Tiêu chuẩn có số hiệu SI 1131 - rau củ hỗn 

hợp đông lạnh. Theo đó, Israel sẽ chuyển 

đổi hình thức áp dụng của tiêu SI 1131 từ 

bắt buộc sang tự nguyện. Thay vào đó, các 

sản phẩm rau củ hỗn hợp đông lạnh được 

bán như một thành phần riêng biệt hoặc một 

phần trong hỗn hợp rau củ phải tuân theo 

tiêu chuẩn bắt buộc SI 877 phần 1 dự kiến 

được thông qua trong tương lai. 

 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm giảm các rào 

cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương 

mại. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực là sau 60 ngày 

khi công bố trên tờ công báo chính thức 

của Israel, mục thông báo chính phủ.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/20

21/TBT/ISR/21_2831_00_x.pdf 

 Xe đạp điện  

Ngày 07/5/2021, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1605 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

xe đạp điện. 

Tiêu chuẩn được P.R.C (Cơ quan quản lý 

nhà nước về Thị trường) thiết lập, đưa ra 

các yêu cầu về an toàn điện đối với xe đạp 

điện. Theo đó, quy định các yêu cầu về an 

toàn điện và thử nghiệm, các phương pháp 

xác định, cảnh báo, đi dây, dây điện, kết 

nối, điện áp, điện trở cách điện, độ bền 

nhiệt, độ ẩm và độ va đập của xe đạp 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2523_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2523_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2522_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2522_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2831_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2831_00_x.pdf
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điện...  

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xe đạp điện 

hoặc xe đạp điện có trợ lực (EPAC) có điện 

áp đầu ra tối đa của hệ thống ắc quy nhỏ hơn 

hoặc bằng 60V. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và có hiệu lực. Thời gian góp ý cho 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

021/TBT/CHN/21_3320_00_x.pdf 

Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn loại 

nhỏ 

Ngày 20/05/2021 Đài Loan thông báo số 

G/TBT/N/TPKM/450/Add.1 cho các nước 

thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định 

quản lý về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn 

loại nhỏ. 

 

Các sửa đổi chính nằm trong Điều II liên 

quan đến định nghĩa về thực phẩm đóng gói 

loại nhỏ và phương pháp ghi nhãn. 

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại: 

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

021/TBT/TPKM/21_0271_00_e.pdf 

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

2021/TBT/TPKM/21_0271_00_x.pdf 

Sản phẩm đèn  

Ngày 27/05/2021 Hoa Kỳ gửi thông báo 

số G/TBT/N/USA/1734 cho các nước 

thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng 

Hoa Kỳ (DOE) đang xem xét để đưa ra 

một yêu cầu dự phòng theo luật định đối 

với sản phẩm đèn nói chung. 

Hành động này nhằm tuân thủ theo Đạo 

luật Bảo tồn và Chính sách Năng lượng 

sửa đổi, cụ thể nếu DOE không hoàn thành 

việc xây dựng quy định thực thi theo các 

tiêu chí luật định hoặc nếu quy định cuối 

cùng cho sản phẩm đèn nói chung không 

đem lại hiệu quả tiết kiệm lớn hơn hoặc 

bằng mức tiết kiệm từ một tiêu chuẩn hiệu 

quả tối thiểu là 45 lumen trên mỗi watt 

(lm/W), Bộ trưởng phải đưa ra quyết định 

cấm bán bất kỳ sản phẩm đèn nói chung 

nào không đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả tối 

thiểu là 45 lm/W. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thời gian cuối cùng góp ý là vào 

24/06/2021. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2021/TBT/USA/21_3680_00_e.pdf 

                                          - Phòng TBT -  

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3320_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_3320_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3680_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3680_00_e.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG QUÝ II/2021 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1075 

ngày 01/4/2021 
Khăn giấy 

2 Mexico 
G/TBT/N/MEX/178/A

dd.16 ngày 01/4/2021 

Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn và đồ 

uống không cồn 

3 Indonexia 
G/TBT/N/IDN/1/Add.5 

ngày 01/4/2021 
Bột mì làm thực phẩm 

4 Úc 
G/TBT/N/AUS/126/Ad

d.1 ngày 01/4/2021 
Các loại thuốc 

5 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/696 

ngày 06/4/2021 
Dược phẩm 

6 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/200 

ngày 06/4/2021 
Thực phẩm 

7 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1585 

ngày 07/4/2021 
Giầy dép trẻ em  

8 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1584 

ngày 07/4/2021 
Phụ gia thức ăn chăn nuôi 

9 Israel 
G/TBT/N/ISR/1194 

ngày 06/4/2021 
Rau củ quả ngâm chua 

10 Ukraine 
G/TBT/N/UKR/169/A

dd.1 ngày 08/4/2021 
Đồ chơi trẻ em 

11 Tây Ban Nha 
G/TBT/N/ESP/45 ngày 

08/4/2021 

Dầu ô liu và các phân đoạn của nó (đã 

hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa biến đổi 

về mặt hóa học) 

12 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1581  

ngày 07/4/2021 
Quần áo bảo hộ cho thợ hàn 

13 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/28/Add

.4 ngày 12/4/2021 
Lúa mì 

14 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/292 

ngày 12/4/2021 

Thịt và các sản phẩm từ thịt, Gia cầm và 

trứng, Cá và các sản phẩm thủy sản 

15 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1716 

ngày 12/4/2021 
Đồ nội thất bọc da 

16 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1082 

ngày 14/4/2021 
Thực phẩm đóng gói sẵn và chế biến sẵn 
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17 Brazil 
G/TBT/N/BRA/497/Ad

d.4 ngày 15/4/2021 

 Nồi nấu ăn bằng kim loại dùng trong gia 

đình (HS 7323.9) 

18 EU 
G/TBT/N/EU/795 ngày 

15/4/2021 
Sản phẩm hữu cơ 

19 Nga 
G/TBT/N/RUS/115 

ngày 19/4/2021 
Nước hoa và mỹ phẩm 

20 Argentina 
G/TBT/N/ARG/419 

ngày 20/4/2021 
Sản phẩm mật ong 

21 Thổ Nhĩ Kỳ 
G/TBT/N/TUR/183 

ngày 04/5/2021 

Sản phẩm từ ong (sản phẩm keo ong, sữa 

ong chúa, bột sữa ong chúa, phấn ong, 

phấn ong khô, bánh mì ong) 

22 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/980/Ad

d.4 ngày 06/5/2021 
Máy bơm 

23 Paraguay 
G/TBT/N/TZA/593 

ngày 04/5/2021 
Vải dệt 

24 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1539 

ngày 08/2/2021 
Kem đánh răng 

25 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1538 

ngày 08/02/2021 
Lúa mì 

26 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1528 

ngày 08/02/2021 
Thiết bị báo động an ninh 

27 Tanzania 
G/TBT/N/KEN/1057 

ngày 09/02/2021 
Vải dệt 

28 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/699 

ngày 07/5/2021 
Phân bón 

29 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1605 

ngày 07/5/2021 
Xe đạp điện 

30 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1603 

ngày 07/5/2021 
Chất khử trùng da 

31 Philippines 
G/TBT/N/PHL/252 

ngày 07/5/2021 
Thiết bị y tế 

32 Hoa Kỳ 

G/TBT/N/USA/1638/A

dd.2/Corr.2 ngày 

11/5/2021 

Máy giặt và máy sấy quần áo 

33 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/613 

ngày 11/5/2021 
Hộp nhựa đựng nước uống 

34 EU 
G/TBT/N/EU/801 ngày 

17/5/2021 
Rượu vang 

35 EU 
G/TBT/N/EU/802 ngày 

20/5/2021 
Sản phẩm hữu cơ 

36 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/457 

ngày 27/5/2021 
Hóa chất 
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hực hiện Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 

25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định về đo 

lường, chất lượng trong kinh doanh xăng 

dầu. Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận 

đã thường xuyên phổ biến, hướng dẫn 

thực hiện Thông tư. Vì vậy, hầu hết các 

thương nhân kinh doanh xăng dầu trên 

địa bàn tỉnh đã thực hiện tương đối đầy 

đủ các quy định nêu tại Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều 

vấn đề liên quan đến chất lượng xăng dầu. Do đó, để tăng cường công tác quản lý chất lượng, 

đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định tại Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN, ngày 04/6/2021 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Bình Thuận đã ban hành Công văn số 100/CCTĐC-QLĐL, theo đó đề nghị các thương nhân 

kinh doanh xăng dầu thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn 

ISO/TS 29001 

2. Lấy mẫu, niêm phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu mẫu xăng dầu phục vụ việc đối chứng 

khi có tranh chấp về chất lượng 

3. Quy định về việc lưu hồ sơ chất lượng xăng dầu 

T 

Chi cục TCĐLCL Bình Thuận hướng dẫn 

công tác quản lý chất lượng trong hoạt động 

kinh doanh xăng dầu tại địa phương 
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4. Trách nhiệm của Bên nhận xăng dầu phải kiểm tra niêm phong của xitec, hầm hàng, 

ngăn chứa và các van xuất nhập trên các phương tiện chứa xăng dầu trước khi nhập hàng và 

kiểm tra niêm phong của bình chứa mẫu được lấy tại kho của thương nhân đầu mối hoặc tổng 

đại lý hoặc thương nhân phân phối 

5. Phải đảm bảo chất lượng xăng dầu trong kinh doanh và cung cấp cho người tiêu dùng 

xăng dầu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 

QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng nhiên liệu điêzen và nhiên liệu 

sinh học; tiêu chuẩn công bố áp dụng tương ứng. Ngừng ngay việc bán xăng dầu và thông 

báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định khi phát hiện xăng dầu có chất lượng 

không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng 

6. Các Tổng đại lý phải xây dựng và thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát việc tuân thủ 

các quy định về chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của đại lý, thương 

nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân 

7. Xác định trách nhiệm đối với chất lượng xăng dầu của thương nhân kinh doanh xăng 

dầu dựa trên mẫu lưu 

8. Đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực 

hiện công bố rõ từng loại nhiên liệu trên phương tiện đo 

9. Niêm yết số điện thoại nóng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận 

tại vị trí dễ nhìn thấy trước địa điểm kinh doanh, cụ thể 02 số như sau: 0252.3754027; 

0252.3754028. 

10. Công bố công khai màu của từng loại xăng, dầu tại địa điểm kinh doanh. 

11. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên bán hàng trả về 0 “zero” trước khi bơm xăng dầu 

cho khách hàng tiếp theo; nên lập bảng niêm yết quy trình bơm xăng, dầu và được treo ở nơi 

thuận tiện dễ quan sát. 

Ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên, đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng 

dầu tiếp tục thực hiện các nội dung về quản lý đo lường được quy định tại Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và theo 

những nội dung đã hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận.  

                                                                                                    - Thiên Hòa - 
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ề công tác tham mưu, trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục TCĐLCL Bình 

Thuận đã tham mưu Sở KH&CN trình và được UBND tỉnh ban hành kế hoạch 

kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh 

Bình Thuận năm 2021 (Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 03/3/2021); kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm 2021-2025 (Kế hoạch số 

1009/KH-UBND ngày 26/3/2021); báo cáo kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020 (Báo cáo số 71/BC-

UBND ngày 20/4/2021). 

Tham mưu Sở KH&CN Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động 

trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020; báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020; báo cáo kết quả 

thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012-2020, định hướng đến năm 2030; 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ 

thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý 

nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; báo cáo tình hình thực hiện công 

tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 

19/11/2015 của UBND tỉnh; báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ 

thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Văn bản góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; góp ý dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt 

động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh.; 

góp ý dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ KHCN; góp ý dự thảo Quyết định của 

Bộ Y tế về việc ban hành 03 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang 

thiết bị y tế; góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

V 

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021
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nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. 

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tiếp nhận và giải quyết  03 

hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng: tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp, tro 

xỉ làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, gạch terazo; cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận; 

mua mới 35 TCVN ban hành trong năm 2020 và năm 2021. 

Tham mưu góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng 

nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất; dự thảo Thông tư liên quan đến 

quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN; 

góp ý dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ; văn bản về việc cấp phép 

vận chuyển hàng nguy hiểm theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP;  tổng hợp tiếp thu giải trình 

các ý kiến góp ý của các đơn vị dự thảo Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; thông báo đến Chi cục Quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa miền Nam về kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; 

khảo sát 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong. Kết quả như sau: 10/10 mẫu dầu nhờn động cơ 

đốt trong đạt chất lượng theo QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về dầu 

nhờn động cơ đốt trong. 

 Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày 

Đo lường Việt Nam (20/01): Treo 07 băng rôn tuyên truyền tại Chi cục, Sở KH&CN và các 

trục đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết; hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về 

đo lường trong thương mại bán lẻ; đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai công tác 

kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2021; thực hiện thống kê phương tiện đo (cân ô tô) trên 

địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh; phối hợp Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột 

đo xăng dầu tại 20 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện 05 đợt khảo sát 

về đo lường, chất lượng đối với 29 mẫu hàng hóa (18 mẫu xăng RON95-III, 04 mẫu xăng E5 

RON92-II 07 mẫu dầu DO0,05S), gửi 04 mẫu dầu DO 0,05S đến Trung tâm KH&CN Đồng 

Nai để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo 

lường, chất lượng, các mẫu gửi thử nghiệm đều phù hợp yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng. 

Chủ trì thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt; kiểm tra 10 tổ chức, cá 

nhân kinh doanh  các lĩnh vực: thiết bị điện, điện tử, xăng dầu, mũ bảo hiểm, kết quả không có 

vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa; phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra của 

các sở, ngành (UBND thành phố Phan Thiết, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương) 

chủ trì thực hiện tại 11 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực: xăng dầu; buôn bán 
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hải sản; kinh doanh điện sinh hoạt. Lấy 01 mẫu xăng RON 95-III để thử nghiệm chất lượng, 

kết quả đã phát hiện cửa hàng xăng dầu vi phạm về chất lượng với hành vi buôn bán xăng trên 

thị trường có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bị phạt tiền 30.000.000 

đồng. Ngoài ra, Chi cục đang tham gia phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế thuộc Công an 

tỉnh thực hiện xác minh, điều tra về chất lượng xăng dầu liên quan đến vụ việc phát hiện 01 cơ 

sở sản xuất xăng dầu kém chất lượng tại huyện Hàm Tân. 

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi 

cục biên tập, cập nhật 86 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên 

website Chi cục; gửi 32 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở, đồng thời thực hiện 

02 số Bản tin TBT điện tử, đăng tải trên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp. 

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án 

triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục đã triển khai tổ chức hội 

nghị phổ biến, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030 đến các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh: Kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm 

(2021- 2025); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa tổ chức được.  

Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021: Hướng dẫn Công ty 

CP Bến Thành Mũi Né lập hồ sơ và viết báo cáo theo 7 tiêu chí của GTCLQG; Tham mưu văn 

bản đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Bình Thuận năm 2021. 

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công, Chi cục tham mưu báo kết quả triển khai 

hoạt động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ 

quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020; văn bản triển khai công tác xây 

dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2021. 

Trình UBND tỉnh ban hành dự Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL, Trung tâm Kỹ thuật 

TCĐLCL được Cục QLCLNLSTS – Bộ NNPTNT duy trì chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (văn bản số 132/QLCL-TTPC ngày 

29/01/2021); được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (Quyết định số 145/QĐ-ATTP ngày 

04/5/2021).Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 1.904 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, 

nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 11.072 lượt phương 

tiện đo và đo 263 điểm điện trở tiếp đất.  
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Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục tiếp tục triển khai 

các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể:      

1. Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy 

định. 

2. Hoàn thành 100% Kế hoạch  thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và 

ghi nhãn hàng hóa được phê duyệt trong năm 2021. Tăng cường công tác giám sát về đo lường, 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, trong sản xuất và sử dụng, đặc biệt 

là lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. 

3. Tổ chức 01 lớp tập huấn những quy định về đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh 

doanh. 

4. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã. 

5. Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch hỗ trợ doanh 

nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030;  Hỗ trợ các doanh 

nghiệp của tỉnh áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

6. Tổ chức đánh giá hồ sơ và đánh giá tại chỗ Công ty CP Bến Thành Mũi Né; Họp hội 

đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Bình Thuận. 

7. Thực hiện 02 số bản tin TBT điện tử (số 03, 04/2021). 

8. Thực hiện sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 1125/QĐ-

UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi cục và 

tổ chức tương đương Chi cục thuộc Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL phù hợp theo 

quy định  tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

9. Tiếp tục xây dựng  hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận quan trắc môi trường theo 

Nghị định 127/2014/NĐ-CP; được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận mở 

rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị định 107/2016/NĐ-

CP; được Văn phòng Công nhận Chất lượng duy trì công nhận Hệ thống quản lý chất lượng 

phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 

và duy trì công nhận chỉ định của các Bộ ngành. 

10. Thu sự nghiệp đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.  

                                                                                                           - Ngọc Ngô - 
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