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iữa thời kỳ đại dịch 

Covid-19 hoành hành, 

QR Code truy xuất 

nguồn gốc được xem là 

giải pháp thông minh 

nhằm đáp ứng nhu cầu muốn biết 

tường tận về nguồn gốc xuất xứ sản 

phẩm của người tiêu dùng, từ khâu sản 

xuất cho đến quá trình vận chuyển, bảo 

quản trước khi đến tay khách hàng, bên 

cạnh đó giải quyết triệt để tình trạng 

thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ 

nguồn gốc trên thị trường hiện nay.  

Mối nguy từ hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 

Với một thị trường mà các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan thì 

người tiêu dùng khó có thể tránh khỏi những mối họa mà thực trạng này gây ra. Trên thực tế, 

có không ít người phải đối mặt với sự đe dọa từ chính những thực phẩm mà họ đang sử dụng 

hằng ngày. Nhiều thực phẩm có vẻ trông tươi ngon, bắt mắt, thế nhưng, sự thật về nguồn 

gốc, xuất xứ của chúng thì ít ai biết được. 

Nhiều người tiêu dùng vẫn luôn tin vào những lời quảng cáo của người bán và cho rằng 

những loại thực phẩm này có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, họ không ngần ngại mua với số 

lượng lớn, nhiều người còn mua để làm quà biếu, tặng đồng nghiệp, bạn bè. 

Thế nhưng, không một ai dám khẳng định chắc chắn rằng, loại thực phẩm được bày bán 

tràn lan trên thị trường có bảo đảm về nguồn gốc và chất lượng hay không. Trong khi, tại 

nhiều địa phương, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở sử dụng hóa chất 

và hương liệu để thực phẩm luôn tươi ngon, hấp dẫn trong suốt một thời gian dài. 

                                                           (Tiếp theo trang 3) 
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ột thủ đoạn tinh vi hơn được các cơ sở sản xuất sử dụng để đánh lừa người 

tiêu dùng về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm chính là sử dụng tem, nhãn 

“rởm”. Mặc dù rất có ý thức trong việc lựa chọn thực phẩm có dán tem nhãn 

đầy đủ, thế nhưng, người tiêu dùng vẫn không thể tránh khỏi việc “mua nhầm” những thực 

phẩm bẩn, kém chất lượng trên thị trường. 

Kiểm soát hàng hóa một cách minh bạch 

Công nghệ QR Code dù mới được ứng dụng phổ biến trong vài năm trở lại đây nhưng 

đã chứng minh là bước đột phá lớn thay thế cho mã vạch truyền thống. Đó là nhờ khả năng 

lưu giữ lượng thông tin lớn gấp hàng trăm lần với nhiều định dạng ký tự khác nhau. 

Người dùng có thể tự do quét QR Code từ bất cứ nơi nào, tại bất kỳ khoảng cách và vị 

trí nào. Với khả năng có thể phục hồi từ 30 đến 35% dữ liệu trong trường hợp bị vấy bẩn, bị 

hỏng, công nghệ QR Code giúp khắc phục được hoàn toàn những hạn chế của mã vạch 

truyền thống. 

Khả năng bảo mật thông tin tuyệt đối cũng là một trong những lý do giúp thanh toán 

qua QR Code ngày càng trở nên phổ biến. Theo đó, khi lựa chọn hình thức thanh toán này, 

khách hàng không cần nhập các thông tin cá nhân như số tài khoản, số thẻ… vốn được coi là 

những thông tin rất dễ bị các hacker khai thác. 

Thay vào đó, khách hàng chỉ cần dùng điện thoại quét qua QR Code. Khi đó, phần 

mềm sẽ đọc và hiển thị các thông tin đã được mã hóa theo quy định, qua đó nâng cao tính an 

toàn cho khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, thanh toán qua QR Code giúp người 

dùng di động tiết kiệm thời gian giao dịch và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin 

do không phải nhập dữ liệu. 

Bên cạnh đó, QR Code không những đem lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng mà 

chính các nhà sản xuất, nhà phân phối thực phẩm sạch cũng được hưởng lợi ích. Với việc 

gắn mã QR Code lên từ sản phẩm, các doanh nghiệp có thể cập nhật tất cả các thông tin 

chính xác nhất về sản phẩm do chính mình làm ra. Vấn đề công khai minh bạch trong quy 

trình sản xuất, phân phối, thông qua những thông tin được gắn trên mã QR Code sẽ tạo ra 

được sự tin tưởng tuyệt đối của người tiêu dùng, đồng thời đây cũng là một trong những hình 

thức marketing, quảng cáo và xây dựng thương hiệu cực kỳ hiệu quả. 

Cũng theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

công nghệ QR Code sẽ dễ dàng xử lý các lô hàng kém chất lượng hoặc hàng giả và giúp cho 

việc kiểm soát hàng hóa đưa vào thị trường diễn ra minh bạch, rõ ràng, qua đó hạn chế lượng 

hàng kém chất lượng, hàng giả lưu thông trên thị trường. Từ đó giúp người tiêu dùng được 

tiếp cận một hệ thống cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ nhất, truy xuất nguồn gốc về sản 

phẩm từ khâu sản xuất, nguyên liệu, đóng gói và vận chuyển phân phối. 

                                                                                          Nguồn: tcvn.gov.vn 
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ới mục tiêu không ngừng cải 

tiến để các chức năng của hệ 

thống mang đến lợi ích tối đa 

cho người sử dụng, trong 5 

năm kể từ khi ra mắt hệ thống 

này, Ban Thư ký WTO đã hai lần tiến 

hành khảo sát người sử dụng, về cơ bản 

cho thấy người sử dụng có mức độ hài 

lòng khá cao trong quá trình sử dụng hệ 

thống cảnh báo ePing. 

Hệ thống cảnh báo thông báo 

SPS/TBT mang tên ePing - kết quả hợp 

tác giữa Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên Hợp Quốc (UN) và Trung tâm 

Thương mại Thế giới (ITC) ra mắt từ năm 2016 và đã được giới thiệu qua một số hội thảo 

tổ chức tại Việt Nam. Gần đây nhất, ITC đã xây dựng giao diện tiếng Việt cho hệ thống 

này, mang đến một phiên bản gần gũi hơn với người dùng tại Việt Nam. 

Với mục tiêu không ngừng cải tiến để các chức năng của hệ thống mang đến lợi ích 

tối đa cho người sử dụng, trong 5 năm kể từ khi ra mắt hệ thống này, Ban Thư ký WTO đã 

hai lần tiến hành khảo sát người sử dụng. Lần khảo sát thứ nhất được thực hiện vào năm 

2017 và lần thứ hai diễn ra vào năm nay. 

Cũng đầu tháng 8 vừa qua, Ban Thư ký WTO đã công bố kết quả khảo sát năm 2021 

về hệ thống ePing. Cơ bản cho thấy người sử dụng có mức độ hài lòng khá cao trong quá 

trình sử dụng ePing, đồng thời đưa ra những gợi ý rất cụ thể và xác đáng nhằm cải thiện 

hơn nữa hệ thống này. 

Cuộc khảo sát năm 2021 đã nhận được câu trả lời từ 1409 người, tương đương với 

12% người dùng thông thường và 34% người dùng quản trị (admin). Kết quả khảo sát cho 

thấy người sử dụng cho điểm 8/10 đối với hệ thống với 70% số người trả lời nói rằng ePing 

đã giúp họ đưa ra những quyết định chính xác hơn. 

Trong số các chức năng của ePing, cảnh báo qua hòm thư điện tử (email) là chức năng 

được sử dụng nhiều nhất, với 82% số câu trả lời cho biết họ đọc email hàng ngày hoặc hàng 

tuần. 53% cho biết đã sử dụng chức năng tìm kiếm cơ sở dữ liệu ePing. Đây là những kết 

quả mà theo đánh giá của Ban thư ký WTO là nhấn mạnh được tầm quan trọng của việc 

cung cấp dịch vụ cảnh báo liên tục và đáng tin cậy như ePing. 

Bản khảo sát cũng trình bày một số gợi ý về cải tiến hệ thống mà Ban Thư ký WTO 

đã tổng hợp được, bao gồm: Xây dựng ứng dụng ePing: Quá nửa số người trả lời cho biết 

 

V 
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nếu có ứng dụng để theo dõi các thông báo mới thì sẽ rất hữu ích. Chức năng lọc thông báo 

cần tốt hơn: Trên 40% số câu trả lời cho thấy nhu cầu về một bộ lọc đơn giản hơn, chủ yếu 

xác định các sản phẩm và lĩnh vực quan tâm tại bước đăng ký, tìm kiếm trên ePing. 

Ngoài ra, người dùng cũng mong muốn sẽ có thông tin đầy đủ hơn đối với trường Mã 

HS/ICS. Mở rộng phạm vi cảnh báo: 40% trả lời họ muốn nhận cảnh báo trong phạm vi của 

cả những Hiệp định khác của WTO. 

Duy trì chức năng trò chuyện (chat) ePing: 86% câu trả lời của những người có quyền 

admin cho biết họ rất quan tâm đến sử dụng chức năng chat giữa các admin với nhau. 

Chức năng này cho phép người có quyền admin có thể thiết lập các cuộc hội thảo kín 

với nhau song hiện mới đang trong quá trình thử nghiệm. 

Tăng cường nhận thức về chức năng chia sẻ góp ý đối với dự thảo được thông báo: 

51% người dùng admin trả lời họ quan tâm đến việc chia sẻ góp ý và phản hồi đối với các 

dự thảo biện pháp được thông báo thông qua ePing, trong số này có 80% đặc biệt mong 

muốn được truy cập những thông tin này. 

Giải quyết rào cản về ngôn ngữ: Mặc dù đây không phải là phương án lựa chọn được 

đưa ra trong bản khảo sát, rất nhiều phản hồi đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến rào 

cản về ngôn ngữ trong bản thông báo, biện pháp được thông báo và bản thân hệ thống 

ePing. 

Đối với những gợi ý nói trên, Ban Thư ký WTO cũng đưa ra thông tin về việc sẽ tiếp 

tục phối hợp với 2 đối tác là UN và ITC để hiện thực hóa một số chức năng được đề xuất 

cũng như sự có mặt trong tương lai của phiên bản ePing mới. Không chỉ vậy, Ban Thư ký 

WTO cũng hướng tới việc phối hợp với những tổ chức khu vực/quốc tế khác cũng như các 

nước Thành viên WTO nhằm nâng cao nhận thức về phương thức mà ePing sẽ giúp cho các 

bên liên quan (cả trong lĩnh vực công và tư) theo dõi và phản hồi với những yêu cầu kỹ 

thuật mới dành cho sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Ngày 29/4/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt 

Nam) đã phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) 

thuộc Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới WTO tham dự Hội thảo “Giới thiệu 

hệ thống cảnh báo ePing phiên bản tiếng Việt” tại Hà Nội. 

ePing là hệ thống các thông báo biện pháp TBT và SPS của các nước thành viên 

WTO. Hệ thống này giúp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp về các chính sách liên quan tới 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục đánh giá sự phù hợp mà các nước Thành viên 

WTO dự kiến xây dựng, ban hành và áp dụng. Hệ thống này đã được WTO và ITC giới 

thiệu và đưa vào sử dụng từ năm 2016 với 3 ngôn ngữ tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. 

Năm 2018, trên cơ sở trao đổi với ITC, Văn phòng TBT Việt Nam đã nêu những khó 

khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các thông tin về TBT của thị 

trường nước ngoài. ITC đã ghi nhận và xem xét việc chuyển đổi hệ thống ePing sang tiếng 

Việt để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. 

Trong khuôn khổ dự án về hàng rào phi thuế quan của ITC hỗ trợ cho Việt Nam với 

sự điều phối của Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, hệ thống ePing tiếng Việt đã 

được ITC xây dựng và chính thức hoàn thiện vào cuối tháng 4/2021. Văn phòng TBT Việt 

Nam đã phối hợp với ITC và Cục xúc tiến thương mại tham gia 2 khóa huấn luyện cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam để đăng ký và sử dụng hệ thống này. 

                                                                                                  Nguồn: vietq.vn 
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iệc Việt Nam tham gia ngày 

càng mạnh mẽ vào các hiệp định 

thương mại (FTA), đặc biệt là 

các FTA thế hệ mới, đã mở ra 

nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam 

gia nhập sâu rộng nền kinh tế toàn cầu. 

Thực hiện cam kết theo các FTA, 

Việt Nam đã mở cửa thị trường và cắt 

giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt 

hàng từ các đối tác thương mại quan 

trọng. Điều này đặt các doanh nghiệp, 

ngành hàng trong nước trước sự cạnh 

tranh của hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là 

từ các nước trong khu vực. Bài viết đề cập đến việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương 

mại (PVTM), công cụ để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, các ngành sản xuất trong nước 

được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho phép. 

1. Đặt vấn đề 

PVTM là công cụ khẩn cấp nhằm loại bỏ trước mắt những thiệt hại do tình trạng gia 

tăng bất thường của hàng hóa nhập khẩu. Biện pháp này được áp dụng trong điều kiện 

thương mại công bằng, là “van” an toàn trong một khoảng thời gian nhất định khi hàng hóa 

nhập khẩu đang cạnh tranh chính đáng với hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, khi sử dụng 

biện pháp này, nước áp dụng có thể sẽ phải đối mặt với yêu cầu đền bù từ nước bị áp dụng. 

Do đó, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ được WTO, các Hiệp định 

thương mại tự do (FTA) cho phép các thành viên sử dụng để hỗ trợ các nền kinh tế, các 

ngành sản xuất trong quá trình tự do hóa thương mại. Việc sử dụng và ứng phó các biện 

pháp PVTM ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo thống kê, đến nay, tổng số hiệp định thương mại Việt Nam đã tham gia và đang 

đàm phán là 20 hiệp định, trong đó 15 FTA đang thực thi và triển khai).Thời gian qua, pháp 

luật về PVTM ra đời và đã có những bước phát triển nhất định nhằm tái thiết lập trật tự 

trong cạnh tranh giữa hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa nội địa, đúng với tư duy của chủ 

nghĩa tự do kinh tế, nhưng cũng là công cụ bảo vệ ngành sản xuất trong nước đối với hàng 

nhập khẩu. 

V 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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Cụ thể, năm 2002, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 

42/2002/PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. 

Tiếp đó, vào năm 2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ban hành Pháp lệnh số 

20/2004/PL-UBTVQH11 về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và Pháp 

lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt 

Nam. Kèm theo đó, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành liên quan cũng ban hành các Nghị 

định và Thông tư chi tiết hướng dẫn thi hành các điều trong các pháp lệnh nêu trên. Vì vậy, 

việc tìm hiểu và áp dụng các biện pháp PVTM như là công cụ để bảo vệ lợi ích của doanh 

nghiệp, các ngành sản xuất trong nước là cần thiết. 

2. Các xu hƣớng bảo hộ thƣơng mại 

Theo Tổ chức Cảnh báo thương mại toàn cầu (Global Trade Alert - GTA), kể từ 

khủng hoảng tài chính năm 2008 đã có thêm 4.000 biện pháp bảo hộ thương mại mới được 

áp dụng gồm: biện pháp phòng vệ thương mại, tăng thuế, rào cản địa phương, trợ cấp phí 

xuất khẩu, và các phân biệt đối xử… Xu hướng bảo hộ trở nên rõ ràng hơn so với những 

năm sau đó. Chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2015, GTA đã ghi nhận 539 biện pháp bảo 

hộ, nhiều hơn so với 407 biện pháp bảo hộ trong cùng kỳ năm 2014 và 183 biện pháp được 

triển khai trong 10 tháng đầu năm 2012. 

Tại châu Âu, xu hướng bảo hộ thương mại thể hiện rõ nét nhất khi nước Anh tổ chức 

trưng cầu dân ý (Brexit) vào năm 2016, tạo ra các điều kiện, cơ hội để nước Anh đàm phán 

thương mại song phương với các đối tác mới trên phạm vi toàn thế giới. 

Tại Mỹ, ngay từ khi tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump luôn nêu ra 

khẩu hiệu “Nước Mỹ trênhết”. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump 

chủ trương đàm phán và thúc đẩy các hiệp định thương mại song phương thay vì đa phương 

nhằm phát huy lợi thế của Mỹ và gia tăng lợi ích của Mỹ trong thương mại quốc tế; thúc 

đẩy xu hướng gia tăng bảo hộ và sẵn sàng tăng thuế nhập khẩu đối với mặt hàng mà Mỹ có 

lợi thế để bảo vệ sản xuất trong nước. 

Bảo hộ thương mại đã lên đến đỉnh điểm tính đến thời điểm hiện nay là xung đột 

thương mại Mỹ - Trung Quốc chính thức nổ ra khi Quyết định của Chính quyền Tổng 

thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ 

Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao đã chính thức có hiệu 

lực từ ngày 6/7/2018. Trung Quốc sau đó cũng đã áp dụng các biện pháp đáp trả. 

Trung Quốc vốn được đánh giá là hưởng lợi từ thương mại tự do, cũng đang theo đuổi 

chính sách giảm nhập khẩu từ các nước bằng các biện pháp bảo hộ những mặt hàng, sản 

phẩm sản xuất ở trong nước. Đồng thời, Trung Quốc cũng rất chú trọng đến việc nâng cao 

chất lượng các mặt hàng xuất khẩu, đảm bảo tính cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu 

nước này ra thị trường thế giới. 

Báo cáo về biện pháp thương mại của G20 cho thấy, từ trung tuần tháng 10/2015 đến 

trung tuần tháng 5/2016, các nền kinh tế G20 đã áp dụng 145 biện pháp mới về hạn chế 

thương mại, trung bình mỗi tháng áp dụng 21 biện pháp, nhiều hơn so với mức trung bình 

17 biện pháp/tháng trong giai đoạn 7 tháng trước đó, trong đó chủ yếu là các biện pháp 

chống bán phá giá. Đây cũng là mức trung bình tháng cao nhất kể từ năm 2011, thời điểm 

ghi nhận những biện pháp hạn chế thương mại đạt kỷ lục. 
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Tại Việt Nam, cụ thể, kể từ năm 2013 đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều 

tra 16 vụ việc phòng vệ thương mại, trong đó có 10 vụ việc điều tra chống bán phá giá và 6 

vụ việc điều tra tự vệ. Trên cơ sở tiến hành điều tra một cách khách quan, minh bạch, tuân 

thủ quy định pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế, Bộ Công Thương đã ra quyết định 

áp dụng 13 biện pháp PVTM đối với hàng nhập khẩu. Các hàng hóa là đối tượng áp dụng 

của các biện pháp thuộc các nhóm hàng sắt thép, phân bón, chất dẻo, hàng dệt, thực phẩm. 

Đây hầu hết là những mặt hàng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. 

Thực tế cho thấy, các biện pháp PVTM đã đem lại hiệu quả tích cực cho các ngành 

sản xuất trong nước, giúp ngành khắc phục thiệt hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu gây 

ra, giữ vững sản xuất và từng bước phát triển. 

Các biện pháp PVTM đã và đang áp dụng, góp phần bảo vệ công ăn việc làm của 

khoảng 120.000 người lao động trong các lĩnh vực nói trên, khuyến khích sản xuất trong 

nước phát triển và hỗ trợ cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Theo tính toán, những ngành 

sản xuất đang được bảo vệ bởi các biện pháp PVTM ước tính đóng góp khoảng 6,3% GDP 

của cả nước. Với việc tăng thuế nhập khẩu, các biện pháp PVTM được áp dụng cũng đã 

góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước với mức thuế thu được ước tính lên tới 

hàng nghìn tỉ đồng. 

3. Biện pháp ph ng vệ thƣơng mại trong các FTA 

Theo thống kê, đến nay, tổng số hiệp định thương mại Việt Nam đã tham gia và đang 

đàm phán là 20 hiệp định, trong các FTA kể trên, CPTPP và EVFTA được coi là FTA thế 

hệ mới với phạm vi cam kết rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực phi thương mại. Khi tham gia 

vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các quốc gia cam kết cắt giảm những rào cản thương 

mại để hàng hóa có thể lưu thông một cách tối đa qua biên giới các nước. Tuy nhiên, Tổ 

chức Thương mại Thế giới (WTO) cho phép, áp dụng một số biện PVTM trong những 

trường hợp hàng hóa nhập khẩu cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại đáng kể để bảo 

vệ ngành sản xuất của nước nhập khẩu. 

Hiện nay, các FTA truyền thống và FTA thế hệ mới đều đã có điều khoản về PVTM. 

Hầu hết các FTA đều có mục tiêu xóa bỏ toàn bộ rào cản đối với thương mại và các thành 

viên tham gia FTA đều kỳ vọng sẽ hạn chế, hoặc không áp dụng các biện pháp PVTM 

trong nội khối. Tuy nhiên, việc loại bỏ rào cản thuế quan trong FTA đòi hỏi phải áp dụng 

các biện pháp PVTM, vì các ngành sản xuất trong nước vẫn tiếp tục tìm kiếm sự bảo vệ 

khii cạnh tranh với hàng nhập khẩu. 

Về PVTM, các FTA thế hệ mới có nhiều điểm kế thừa và phát huy, nội dung quy định 

chặt chẽ hơn so với các FTA trước đó. Chẳng hạn như: CPTPP khẳng định lại các nguyên 

tắc của Hiệp định về biện pháp tự vệ của WTO, tuy nhiên, bổ sung thêm một quy trình tự 

vệ mới bên cạnh quy trình tự vệ theo WTO. Theo đó, các nước có thể duy trì 2 nhóm biện 

pháp tự vệ, bao gồm: tự vệ toàn cầu (tự vệ theo WTO như trước nay vẫn áp dụng) và tự vệ 

trong thời gian chuyển đổi (tự vệ riêng của CPTPP). 

Thông thường, PVTM bao gồm 3 biện pháp cơ bản, như: chống bán phá giá, chống 

trợ cấp và tự vệ. Về bản chất, biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp được áp dụng 

để đối phó với hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không công bằng của hàng hóa 

nhập khẩu (như bán phá giá hoặc được trợ cấp). Trong khi đó, biện pháp tự vệ là công cụ 

bảo vệ ngành sản xuất hàng hóa trong nước, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực gây 

thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước do hàng hóa nhập khẩu gia tăng đột biến. 
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Về biện pháp tự vệ toàn cầu, chương PVTM trong Hiệp định CPTPP bổ sung thêm 

quy định mang tính WTO+, đó là khi áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu, một nước thành 

viên có thể loại trừ hàng hóa nhập khẩu từ một nước thành viên CPTPP khác trong trường 

hợp hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia đó không phải là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây 

thiệt hại nghiêm trọng. 

Với cam kết CPTPP, một nước CPTPP khi áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu có thể 

loại trừ các sản phẩm có xuất xứ mà áp dụng hạn ngạch thuế quan hoặc nằm trong danh 

mục cắt giảm thuế của nước đó, nếu việc nhập khẩu các hàng hoá này không phải là nguyên 

nhân gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của nước 

đó. Nói cách khác, khi một nước CPTPP áp dụng một biện pháp tự vệ toàn cầu, có thể loại 

trừ không áp dụng đối với các hàng hoá có xuất xứ từ một nước CPTPP khác. 

4. Giải pháp PVTM trong thời gian tới 

Các biện pháp PVTM hiện nay được xem là một phần quan trọng trong chính sách 

thương mại quốc tế của mỗi quốc gia, bởi mục đích áp dụng là bảo vệ hoặc hỗ trợ ngành 

sản xuất trong nước bị thiệt hại từ hàng hóa nhập khẩu. Khi tham gia các FTA, việc hiểu rõ 

các quy định cũng như vận dụng các biện pháp PVTM là yêu cầu bắt buộc đối với cộng 

đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia một loạtFTA, sẽ có nhiều vấn đề 

liên quan đến PVTM trong các FTA mà Việt Nam cần chú ý. Để ứng phó và vận dụng hiệu 

quả các biện pháp PVTM, bảo đảm quyền, lợi ích trong hoạt động thương mại quốc tế, Việt 

Nam cần tập trung vào các giải pháp như sau: 

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: 

Tiếp tục triển khai Quyết định số 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

“Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất 

xứ”. Đồng thời, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa theo hướng bổ 

sung điều chỉnh các quy định cho phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước về 

phòng chống gian lận thương mại về xuất xứ; 

Hỗ trợ các doanh nghiệp thông tin về hướng tận dụng và cách tận dụng ưu đãi FTA, 

nhất là về quy tắc xuất xứ và biện pháp để đáp ứng quy tắc xuất xứ; 

Đào tạo về PVTM cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là hiệp hội, ngành hàng 

trong nước đồng thời cung cấp thông tin PVTM cho các hiệp hội, ngành sản xuất trong 

nước; 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua ký kết các biên bản ghi nhớ, nhằm nâng 

cao hiệu quả triển khai các hoạt động xử lý lẩn tránh biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ. 

Đối với các doanh nghiệp: 

- Doanh nghiệp cần làm quen và có chiến lược ứng phó phù hợp; 

- Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, thường xuyên tìm kiếm thị trường xuất 

khẩu mới, đa dạng hóa sản phẩm, tránh tăng trưởng xuất khẩu quá nóng vào một thị trường, 

đặc biệt là các thị trường thường xuyên sử dụng công cụ PVTM và đã từng kiện hàng hóa 

xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp cần chuyển dần từ chiến lược cạnh tranh 

bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng và thương hiệu; 
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- Cần chủ động trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật PVTM, quy định PVTM trong 

các FTA mà Việt Nam và đối tác cùng tham gia để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. 

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin với Hiệp hội và cơ quan quản lý nhà nước. Xây 

dựng hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại, lưu trữ hồ sơ, sổ sách đầy đủ và rõ ràng. Thận 

trọng trong việc tăng công suất, đầu tư ồ ạt, đặc biệt là đầu tư để phục vụ xuất khẩu khi chỉ 

phụ thuộc vào thị trường duy nhất. Không tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển 

tải bất hợp pháp; 

- Ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào được tạo ra từ công nghệ cao, 

công nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được; từng bước tạo ra những sản 

phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, 

tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nguồn lực, chiến lược ứng phó trước các vụ việc liên 

quan đến PVTM trong tương lai có thể xảy ra. Tích cực tham gia vào công tác kháng kiện 

một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Đồng thời, 

doanh nghiệp cần thường xuyên phối hợp và liên hệ chặt chẽ với Hiệp hội, các doanh 

nghiệp trong ngành để cùng xây dựng chiến lược kháng kiện cho cả ngành. 

Thời gian vừa qua, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương đã chủ động hỗ trợ 

doanh nghiệp thông qua các hoạt động như cảnh báo sớm; trao đổi thường xuyên với các 

hiệp hội, doanh nghiệp để cung cấp thông tin cập nhật, kịp thời giúp doanh nghiệp nắm 

được diễn biến vụ việc; đồng thời tư vấn pháp lý, quy trình thủ tục điều tra, thông lệ điều 

tra của nước khởi kiện và đưa ra các khuyến nghị, hướng xử lý cụ thể cho doanh nghiệp; 

gửi thư tham vấn đưa ra quan điểm ngoại giao và phân tích kỹ thuật về số liệu trước cơ 

quan điều tra của nước ngoài đề nghị tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của WTO. Ngoài 

ra, Cục đã tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo phổ biến kiến thức về PVTM cho các DN trên 

khắp cả nước, nhất là các địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu như TP. 

Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai,… 

5. Kết luận 

Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới 

đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam gia nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn 

cầu. Bên cạnh những ưu đãi về giảm thuế, các đối tác trong hiệp định FTA của Việt Nam 

đều thuộc nhóm những nước sử dụng công cụ PVTM trên thế giới, do đó, hàng xuất khẩu 

của Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị các nước đối tác trong hiệp định FTA điều tra, 

áp dụng các biện pháp PVTM nhiều hơn. 

Ở chiều ngược lại, một số ngành sản xuất trong nước cũng phải chịu áp lực từ việc gia 

tăng nhập khẩu do các tác động mở cửa thị trường và cần đến những công cụ chính sách về 

PVTM để bảo vệ lợi ích của ngành. Do đó, cần chủ động ứng phó và vận dụng hiệu quả các 

biện pháp PVTM là giải pháp giúp doanh nghiệp thoát khỏi các vụ kiện và đảm bảo giữ 

vững thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng. 

                                                                                Nguồn: tapchitaichinh.vn 
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uá trình chuyển đổi 

số đang diễn ra 

nhanh chóng, là một 

thách thức lớn đối 

với NMI, xuất phát từ vị trí 

pháp lý quan trọng của NMI về 

NQI và đo lường pháp định.    

        Chiến lược số hóa là một 

thách thức lớn đối với NMI, 

xuất phát từ vị trí pháp lý quan 

trọng của NMI về NQI (gồm đo 

lường, tiêu chuẩn và công 

nhận) và đo lường pháp định 

(hoạt động đánh giá sự phù hợp 

và thanh tra, kiểm tra). NMI hỗ trợ mạnh mẽ các lĩnh vực công nghiệp mới thông qua hệ 

thống tiêu chuẩn, đo lường trong bối cảnh dữ liệu số, nhằm thiết lập, chuyển đổi NQI và hệ 

thống đo lường pháp định trong thời gian sớm nhất. 

PTB đóng vai trò là cơ quan thúc đẩy đổi mới và bảo đảm cho sự bền vững của hệ 

thống NQI của Đức. Báo cáo của Hội đồng Khoa học và Nhân văn Đức khuyến nghị rằng 

PTB đóng vai trò quan trọng trong đo lường đối với các đại lượng đo được liên kết với 

Internet và số hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực đo lường, hiệu chuẩn và đối với các đại lượng 

tham chiếu trong ICT (German Council of Science and Humanities, 2017). 

NQI của Đức là hệ thống được chấp nhận trên toàn thế giới, đại diện cho một “kênh” 

thương mại hiệu quả cho các doanh nghiệp lớn, được quốc tế biết đến như một mô hình 

phát triển bền vững. Tiêu chuẩn hóa dựa vào đo lường (ví dụ trong y tế) đang mở đường 

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tiếp cận thị trường quốc tế. 

Bằng cách duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác, NQI của PTB đảm bảo 

cho nước Đức vị trí dẫn đầu dựa trên nền tảng năng lực đo lường tin cậy và có độ chính xác 

cao. 

Ví dụ, PTB hỗ trợ các phòng thí nghiệm DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle 

(DAkkS), tổ chức công nhận quốc gia của Đức) thực hiện khoảng 3500 hiệu chuẩn mỗi 

năm. PTB tham gia vào hơn 400 ủy ban tiêu chuẩn hóa, giữ vai trò chủ tịch, phó chủ tịch cơ 

quan tiêu chuẩn hóa của Đức, DIN. 

PTB đóng vai trò “trung tâm kết nối” đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp, chủ 

Q 
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trì Ủy ban Xác định Quy tắc (Rule Determination Committee) và quản lý các tổ chức đánh 

giá sự phù hợp. Ngoài ra, PTB còn chủ trì Deutscher Kalibrierdienst (DKD) và tổ chức Đại 

hội đồng Hệ thống đo lường và kiểm định (General Assembly of the Measures and 

Verification System) để đảm bảo việc trao đổi thống nhất các thông tin và kinh nghiệm 

thực tiễn. 

Hiện nay, chuyển đổi số và áp dụng các quy trình số trong hoạt động đánh giá sự phù 

hợp dẫn đến các thách thức mới. Việc sử dụng cảm biến thông minh trong NQI đòi hỏi 

năng lực dẫn xuất dữ liệu đo lường phù hợp (tính đến các đặc tính vật lý của đầu dò và quá 

trình xử lý). Đồng thời, chuyển đổi số trong quản trị chuỗi liên kết chuẩn, công nhận và 

chứng nhận đòi hỏi được chuẩn hóa phù hợp, tạo sự tin cậy đối với các DCC. 

Theo Hội đồng Khoa học và Nhân văn Đức, các đại lượng tham chiếu ngày càng 

quan trọng đối với số hóa nước. Trong bối cảnh phát triển của các dịch vụ mới dựa trên nền 

tảng điện toán đám mây, nhu cầu về hiệu chuẩn của các hệ thống số hóa ngày càng trở nên 

cấp thiết. Trong bối cảnh này, việc hỗ trợ hoạt động đo lường hướng tới số hóa cần được 

tăng cường. 

Đo lường pháp định, hoạt động đánh giá sự phù hợp và phương thức thanh tra, kiểm 

tra là các yếu tố đảm bảo sự tin tưởng giữa khách hàng và nhà sản xuất. 

Hơn 170 triệu thiết bị đo với doanh thu hàng năm lên tới khoảng 50 tỷ euro (chỉ tính 

riêng ở Đức), đặc biệt trong lĩnh vực đồng hồ đo (điện, nước, khí đốt, nhiên liệu...) và các 

thang đo được sử dụng cho các giao dịch thương mại… cho thấy vai trò quan trọng của đo 

lường pháp định đối với xã hội. 

Ở cấp độ Châu Âu, “Chỉ thị về Thiết bị đo” (Measuring Instruments Directive, MID) 

2014/32/EU, đã được chuyển thành luật quốc gia của Đức thông qua Sắc lệnh Đo lường và 

Kiểm định (MessEG) và Pháp lệnh Đo lường và Kiểm định (MessEV). 

Hoạt động đánh giá sự phù hợp được thực hiện từ các mạng lưới ủy ban và hiệp hội. 

Phương pháp tiếp cận mới của EU trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp đã “mở đường” cho 

các hoạt động này được công nhận và chấp nhận trên toàn EU [European Commission, 

CEN, CENELEC, ETSI, New Approach Standardisation in the Internal Market]. Điều này 

thể hiện “mức độ cởi mở nhất định” của thị trường chung Châu Âu đối với yêu cầu tiêu 

chuẩn hóa và công nghệ mới. 

Điều quan trọng là việc thiết lập các kiến trúc tham chiếu phù hợp nhằm hỗ trợ đánh 

giá sự phù hợp và hỗ trợ thanh tra, kiểm tra. Hơn nữa, việc thiết lập đồng bộ các giải pháp 

số dựa trên điện toán đám mây với sự điều phối của một tổ chức tin cậy sẽ tạo điều kiện cho 

quá trình chuyển đổi số của các quy trình trong đo lường pháp định. 

Do quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng, các doanh nghiệp đang phải 

đối mặt với nhiều thay đổi. Các sự thay đổi này lại trở thành thách thức quan trọng nhất đối 

với doanh nghiệp trong việc duy trì năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp. Từ các ví 

dụ về chuyển đổi số thành công trên “Nền tảng cách mạng Công nghiệp 4.0” (“Plattform 

Industrie 4.0”) [Plattform Industrie 4.0, Landkarte Industrie 4.0], một số yêu cầu cụ thể 
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được đặt ra đối với các doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi số này chủ yếu nằm trong các 

lĩnh vực sau:  

Năng lực trong lĩnh vực ICT và phần mềm; Mô hình hóa và quá trình đo lường ảo 

hoặc Bản sao số; Lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực và dịch vụ điện toán đám mây; Các hệ 

thống tự điều khiển; Sự phát triển và tích hợp của các ứng dụng ICT; Thiết lập mối liên kết 

giữa thế giới ảo và thế giới thực (CPS). 

Các công nghệ này phát triển ngày càng nhanh và được ứng dụng hàng ngày trong 

công nghiệp. Theo nghiên cứu, trong tương lai từ 2 đến 3 năm, các công nghệ đột phá 

(Disruptive Development) trong tương lai gần sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong thế giới 

kinh doanh và trong ngành công nghiệp [Atos, Journey 2020-Digital Shockwaves in 

Business, 2017]. 

Theo nghiên cứu của VDMA, các doanh nghiệp đã sẵn sàng cho những thay đổi này 

ở mức độ lớn và với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong đo lường 

lại chưa đạt đến “trạng thái” như vậy. Nếu không kịp thời phản ứng nhanh chóng và hiệu 

quả, toàn bộ NQI sẽ trở thành một trở ngại cho doanh nghiệp và hoạt động đổi mới sáng 

tạo. 

                                                                                      Nguồn: vietq.vn 
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ộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về việc 

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 

máy QCVN 2:2021/BKHCN”. 

1. Giới thiệu về QCVN 2:2021/BKHCN vừa ban hành 

Ngày 15/06/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ có thông tư số 04/2021/TT-BKHCN 

về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 

máy QCVN 2:2021/BKHCN” với lộ trình áp dụng như sau: 

– Kể từ ngày 01/01/2024, các mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (sau đây gọi 

tắt là mũ bảo hiểm, mũ) sản xuất trong nước, nhập khẩu phải đáp ứng các quy định tại 

QCVN 2:2021/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường; 

– Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm 

áp dụng các quy định tại QCVN 2:2021/BKHCN kể từ ngày 01/08/2021; 

– Các quy định trước đây liên quan đến quy chuẩn mũ bảo hiểm hết hiệu lực kể từ 

01/08/2021; 

– Mũ bảo hiểm đã chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo QCVN 

2:2008/BKHCN trước ngày 01/01/2024 được tiếp tục lưu thông trên thị trường đến hết 

ngày 31/12/2024. 

Nhìn chung quy chuẩn mũ bảo hiểm mới ban hành này có một số thay đổi so với 

phiên bản cũ, có các phần nội dung ít hơn và đặc biệt các yêu cầu kỹ thuật đều được viện 

dẫn từ tiêu chuẩn TCVN 5756:2017 “Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô và xe máy”. 

Dưới đây là phần điểm lại một số điểm mới, có thay đổi, khác biệt giữa hai phiên bản 

của quy chuẩn về mũ bảo hiểm: 

2. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chuẩn mới 2021 có phạm vi điều chỉnh rộng hơn, bao gồm việc áp dụng mũ bảo 

hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại tương 

tự. Trong khi đó, phiên bản quy chuẩn cũ 2008 chỉ quy định cho đi mô tô và xe máy. 

3. Phân loại 

Theo vùng che phủ, QCVN 2:2008/BKHCN chỉ quy định có 3 loại là mũ che nửa 

đầu; mũ che cả đầu & tai; mũ che cả đầu, tai và hàm, còn quy chuẩn mới QCVN 

2:2021/BKHCN chia thành 04 loại, có thêm loại mũ che ba phần tư đầu (như được quy 

định trong TCVN 5756:2017 là có 04 loại mũ). 

Mũ che ba phần tư đầu gần giống như mũ che nửa đầu và có thêm phần che phủ sau 

B 
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ót. 

4. Cỡ, thông số và kích thƣớc cơ bản 

Theo chu vi vòng đầu, phiên bản quy chuẩn cũ 2008 chia thành 03 nhóm cỡ mũ: nhỏ 

(dưới 500 mm); cỡ trung (500 mm – dưới 520 mm) và cỡ lớn (từ 520 mm trở lên). 

Đối với QCVN 2:2021/BKHCN, các cỡ mũ được quy định cụ thể và viện dẫn theo 

Điều 4 TCVN 5756:2017 với 09 cỡ mũ có chu vi vòng đầu từ 460 mm đến 620 mm. 

Như vậy theo phiên bản mới này, các cỡ mũ bao trùm các loại cỡ mũ từ trẻ con cho 

đến người lớn, đặc biệt có cỡ mũ 620 mm (cỡ số 9) là cỡ lớn nhất mới đưa vào. 

Trong quy chuẩn mới có quy định về kích thước lưỡi trai, không được quá 70 mm 

(cho lưỡi trai rời tháo lắp được và không quá 50 mm (cho lưỡi trai liền khối với vỏ mũ). 

5. Quy định kỹ thuật 

5.1. Khối lƣợng mũ 

QCVN 2:2021/BKHCN chỉ quy định khối lượng của mũ (kể cả các phụ kiện kèm 

theo) cho các loại mũ che nửa đầu, che ba phần tư đầu; theo đó không được lớn hơn: 

– 0,8 kg cho các cỡ mũ 1, 2 và 3 [(460, 480 và 500) mm]; 

– 1,0 kg cho các cỡ mũ 4, 5, 6, 7, 8 và 9 [(520, 540, 560, 580, 600 và 620) mm]. 

Còn các cỡ mũ của loại mũ che cả đầu và tai, che cả đầu, tai và hàm đều không quy 

định về yêu cầu khối lượng của mũ. Lưu ý là trong TCVN 5756:2017 có quy định khối 

lượng cho tất cả các loại mũ. Quy chuẩn năm 2008 có quy định về khối lượng cho tất cả các 

cỡ mũ và các loại mũ bảo hiểm. 

5.2. Độ bền va đập và hấp thu xung động 

Nhìn chung, quy định mức yêu cầu kỹ thuật ở chỉ tiêu này của hai phiên bản là giống 

nhau. Tuy nhiên cần lưu ý là trong phiên bản mới, phương pháp thử độ bền va đập và hấp 

thu xung động có một số thay đổi đáng kể, sẽ được trình bày trong phần phương pháp thử. 

5.3. Độ bền đâm xuyên; Quai đeo; Độ ổn định; Góc nhìn 

Không có thay đổi về quy định yêu cầu kỹ thuật giữa hai phiên bản của quy chuẩn. 

5.4. Kính bảo vệ 

Trong phiên bản năm 2008, sử dụng từ “kính chắn gió” và quy định về hệ số truyền 

sáng là không được nhỏ hơn 85 %, còn trong QCVN 2:2021/BKHCN dùng từ “kính bảo 

vệ” ngoài kính trong suốt, có quy định thêm về hệ số truyền sáng cho kính màu nhạt, trong 

suốt là không nhỏ hơn 50 % (với yêu cầu trên kính có ghi chú “chỉ dùng cho ánh sáng ban 

ngày”). 

6. Phƣơng pháp thử 

Các phương pháp thử cho hai phiên bản năm 2008 và 2021 của quy chuẩn mũ bảo vệ 

nhìn chung không có thay đổi nhiều, chỉ có điều kiện thuần hóa mẫu và phần thử độ bền va 

đập và hấp thu xung động là có khác biệt. 

6.1. Thuần hóa mẫu 

QCVN 2:2008/BKHCN quy định có hai điều kiện thuần hóa mẫu, trong khi QCVN 

2:2021 quy định đến ba điều kiện thuần hoá mẫu. 
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Sở dĩ trong phiên bản mới 2021 của quy chuẩn (cũng như trong TCVN 5756:2017) 

có yêu cầu thêm điều kiện nhiệt độ thấp để thuần hóa mẫu, vì lý do: 

– Nhằm phát hiện các loại vật liệu không đảm bảo theo yêu cầu tại 5.1 TCVN 

5756:2017 “Vật liệu chế tạo mũ phải đảm bảo mũ không thay đổi đáng kể hình dạng và 

chức năng bảo vệ của mũ do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ và…”; 

– Khi thuần hóa ở nhiệt độ thấp, chức năng bảo vệ thể hiện qua độ bền va đập và hấp 

thu xung động sẽ suy giảm đáng kể, nhất là các loại vật liệu nhựa tái sinh; 

– Ở miền núi phía Bắc Việt Nam, có khi nhiệt độ xuống dưới 0 oC, cho nên yêu cầu 

thuần hóa ở nhiệt độ thấp là cần thiết; 

– Áp dụng thuần hóa ở -10oC cho phù hợp với sự hài hòa với các tiêu chuẩn nước 

ngoài. Các nước thường quy định thuần hóa ở -10 oC; kể cả một số nước ở vùng nhiệt đới 

như Thái Lan, Malaysia, Indonesia (yêu cầu -20 oC) v.v… Hơn nữa qua báo cáo khảo sát 

thì khi thử va đập và hấp thu xung động giữa hai điều kiện thuần hóa ở 0 oC và -10 oC là 

không có sai biệt đáng kể; 

– Quy định thuần hóa ở nhiệt độ thấp cũng là cách tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

trong nước thuận tiện khi xuất khẩu mũ bảo hiểm. 

6.2. Phƣơng pháp thử độ bền va đập và hấp thu xung động 

a. Các tiêu chuẩn nước ngoài trước đây thường quy định độ bền va đập và hấp thu 

xung động bằng phương pháp đo gia tốc dội lại, gia tốc kế được gắn trong dạng đầu mũ bảo 

hiểm (có quy định khối lượng toàn bộ) và được cho thả rơi tự do từ một độ cao nhất định 

rơi xuống đe bằng thép. Phép thử yêu cầu tất cả các loại mũ phải thử va đập hai lần, tại 

cùng một vùng, hai vị trí thử trên vùng không được sai biệt quá 6 mm. 

Lưu ý là ở nước ngoài, người đi mô tô có dung tích xy lanh lớn, thường chạy với vận 

tốc cao nên các phép thử này tương đối là khắc nghiệt. 

b. Gần đây, phiên bản mới của tiêu chuẩn Nhật Bản JIS T 8133:2007 “Proctective 

helmets for motor vehicle users” và tiêu chuẩn Đài Loan CNS 2396, Z 2009 “Protective 



17  BẢN TIN TBT SỐ 56 (THÁNG 9-2021)  

helmets for drivers and passengers of motorcycle and mopeds” có thay đổi rõ rệt về phân 

loại mũ và phương pháp thử va đập & hấp thu xung động: 

– Mũ dùng cho người đi mô tô có dung tích xy lanh nhỏ hơn hay bằng  125 cm3, 

chạy vận tốc đến 80 km/h thì được sử dụng loại mũ che nửa đầu hoặc loại mũ che ba phần 

tư đầu. Các loại mũ này thử va đập và hấp thu xung động chỉ một vị trí cho mỗi vùng thử; 

– Mũ dùng cho người đi mô tô có dung tích xy lanh lớn hơn 125 cm3, chạy vận tốc 

cao trên 80 km/h thì phải sử dụng loại mũ che cả đầu và tai hoặc loại mũ che cả đầu, tai và 

hàm. Các loại mũ này thử va đập và hấp thu xung động ở hai vị trí cho mỗi vùng thử (như 

các quy định trước đây). 

c. Từ cơ sở tham khảo hai tiêu chuẩn của Nhật Bản và Đài Loan ở trên, xem xét 

tương ứng với điều kiện giao thông, xã hội của nước ta, phiên bản mới của tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 5756:2017 và QCVN 2:2021/BKHCN quy định thử va đập và hấp thu xung 

động gần giống như quy định trong hai tiêu chuẩn Nhật và Đài Loan. 

d. Trong kỹ thuật thử va đập, có một lưu ý lớn là khi xem xét động năng va đập vào 

mũ; mặc dù có cùng khối lượng, cùng độ cao nhưng sẽ khác nhau nếu có sự ma sát trong 

quá trình trượt của khối dạng đầu mang mũ bảo hiểm rơi xuống. 

Điều này đã được giải quyết trong phiên bản tiêu chuẩn TCVN 5756:2017, bằng cách 

đưa ra quy định vận tốc khi va đập, còn chiều cao rơi chỉ là giá trị tham khảo. Như vậy, với 

các thiết bị thử có độ ma sát cao hơn bình thường, người thử phải lưu ý nâng độ cao lên cho 

vận tốc khi va đập trên mũ đáp ứng yêu cầu. 

e. Phương pháp thử va đập và hấp thu xung động chỉ một lần cho loại mũ thông dụng 

ở nước ta (mũ che nửa đầu và che ba phần tư đầu) trong phiên bản mới này. 

Thử nghiệm va đập và hấp thu xung động theo QCVN 2:2008/BKHCN cho tất cả các 

loại mũ 
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Thử nghiệm va đập và hấp thu xung động theo QCVN 2:2021/BKHCN loại mũ che 

nửa đầu và loại mũ che ba phần tư đầu 

 

6.3. Các phƣơng pháp thử độ bền đâm xuyên; quai đeo; độ ổn định; góc nhìn; 

kính bảo vệ 

Phương pháp thử ở các chỉ tiêu này trong phiên bản quy chuẩn mới 2021 không có gì 

thay đổi, khác biệt so với phiên bản cũ năm 2008. 

Hình ảnh thử va đập và hấp thu xung động tại QUATEST 3 

Bộ Khoa học & Công nghệ đã chỉ định QUATEST 3 thực hiện thử nghiệm, giám 

định và chứng nhận hợp qui đối với sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. 

Các chỉ tiêu thử nghiệm đối với sản phẩm mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy do 
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QUATEST 3 thực hiện đã được công nhận theo ISO/IEC 17025. 

7. Ghi nhãn 

Trong QCVN 2:2021/BKHCN ngoài các thông tin ghi nhãn theo phiên bản năm 

2008, yêu cầu trên mũ và trên bao bì phải có ghi nhãn thêm các thông tin về: 

– Xuất xứ hàng hóa; 

– Kiểu mũ; 

– Hướng dẫn sử dụng; 

– Thông tin cảnh báo;  

– Ghi khối lượng mũ cùng với dung sai khối lượng. 

8. Quy định về quản lý 

8.1. Mũ bảo hiểm sản xuất trong nước phải công bố hợp quy theo các quy định mới 

như Thông tư 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 và các văn bản pháp quy liên quan 

trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 

8.2. Mũ nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng, được gắn dấu CR 

trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường, trong khi đối với quy chuẩn năm 2008, các mũ 

nhập khẩu này phải được chứng nhận hợp quy. 

8.3. Trong quy chuẩn năm 2021, có quy định việc thử nghiệm phục vụ chứng nhận 

hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định. 

8.4. Các phương thức đánh giá sự phù hợp giống nhau giữa hai phiên bản của quy 

chuẩn là phương thức 5 và phương thức 7. 

9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Trong QCVN 2:2021/BKHCN quy định nhiều hơn về trách nhiệm cho các doanh 

nghiệp sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, tổ chức cá nhân phân phối mũ bảo hiểm, các tổ 

chức đánh giá sự phù hợp và các tổ chức chứng nhận. 

10. Nhận xét chung 

Phiên bản mới của quy chuẩn QCVN 2:2021/BKHCN này có một số thay đổi đáng kể 

về phân loại, thuần hóa mẫu thử và nhất là có quy định phương pháp thử ở chỉ tiêu va đập 

& hấp thu xung động cho loại mũ thường sử dụng ở nước ta, người đi xe chạy với vận tốc 

dưới 80 km/h là nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn so với phiên bản cũ. 

Theo “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật” ban hành ngày 29/06/2006 thì “… 

việc tổ chức rà soát quy chuẩn kỹ thuật định kỳ năm năm một lần hoặc sớm hơn khi cần 

thiết, kể từ ngày ban hành“. Với quy chuẩn mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, 

chúng ta thấy đến hơn 10 năm mới được soát xét và ban hành lại. 

 

                                                                                                       Nguồn: tcvn.gov.vn 
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hằm quản lý an toàn vệ sinh 

với bao bì, dụng cụ tiếp xúc 

thực phẩm, Bộ Y tế đã ban 

hành một số QCVN để quy 

định cụ thể các yêu cầu với đơn vị sản xuất, 

kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm này. 

Từ xưa, loài người đã biết tận dụng các 

loại lá cây, vỏ cây, da thú, ống tre... để tạo ra 

bao bì thô sơ chứa đựng các vật phẩm. Qua 

thời gian, với sự phát triển của khoa học 

công nghệ hiện đại, bao bì ngày càng đa 

dạng về chất liệu, mẫu mã, đáp ứng ngày 

càng nhiều nhu cầu của con người. 

Tuy nhiên, ngày nay, nhiều loại bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm kém chất lượng 

gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người sử dụng. Đặc biệt, bao bì kém chất lượng trong 

quá trình vận chuyển, bảo quản không được tối ưu dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm. 

Nhằm kiểm soát nhóm sản phẩm này, Bộ Y tế đã ban hành 4 bộ quy chuẩn QCVN 12-

4:2015-BYT, QCVN 12-1:2011/BYT, QCVN 12-3:2011/BYT, QCVN 12-2:2011/BYT quy 

định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm 

bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men, nhựa tổng hợp, kim loại, cao su tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm. 

Cụ thể với nhóm dụng cụ bao bì bằng nhựa, Bộ Y tế yêu cầu giới hạn hàm lượng chì, 

cadmi không quá 100 µg/g, ngoài ra các bao bì, dụng cụ từ nhựa Phenol, Melamin và Ure 

phải đạt yêu cầu giới hạn phenol, formaldehyd, cặn khô... 

Các sản phẩm là bao bì, dụng cụ nhựa nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng trong 

nước phải được công bố hợp quy theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2007/QĐ BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp 

luật. Với nhóm dụng cụ bao bì bằng cao su theo QCVN 12-2:2011/BYT ngoài quy định 

giới hạn chì, cadmi còn có 2Mercaptoimidazolin (cao su chứa Clor). 

Trong QCVN 12-4:2015/BYT quy định các loại sản phẩm dụng cụ, bao bì bằng thủy 

tinh, gốm, sứ và tráng men có giới hạn chì, cadmi. 

Còn trong QCVN 12-3 : 2011/BYT ngoài quy định giới hạn chì và cadmi, các dụng 

cụ, bao bì bằng kim loại còn có arsen, phenol, formaldehyd, epichlorohydrin, cặn khô, 

vinylchlorid thôi nhiễm trong quá trình sử dụng. 

Quy chuẩn cũng quy định các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán, sử 

dụng các sản phẩm bao bì, dụng cụ cao su phải công bố hợp quy phù hợp với quy định kỹ 

thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn Thực phẩm và bảo 

đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố. 

 

                                                                                                               Nguồn: vietq.vn 

N 
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      Hàng hóa tân trang bắt buộc đáp 

ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm 

bảo an toàn vơi sức khỏe, môi 

trường, đảm bảo tính cạnh tranh… 

là một trong những nội dung đang 

được Bộ Công thương lấy ý kiến 

trong Dự thảo Nghị định quản lý 

nhập khẩu hàng hóa tân trang. 

 Ban hành quy định với nhập 

khẩu hàng tân trang là cần thiết. 

Theo đó, Bộ Công thương đang lấy ý kiến tham khảo về nội dung Dự thảo Nghị 

định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). 

Bộ Công Thương cho biết, tại một số hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ 

mới như Hiệp định CPTPP, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), 

cam kết về hàng hóa tân trang đã được đề cập. Do đó, các nước cam kết không đối 

xử mặc định hàng hóa tân trang như hàng hóa đã qua sử dụng. 

 Bên cạnh việc thực thi cam kết, xu hướng phát triển hàng hóa tân trang đang là 

một xu hướng mới, xu hướng của tương lai khi các nguồn nguyên vật liệu, nhất là 

nguyên liệu quý, có giá trị dần trở nên khan hiếm. 

Hiệp định CPTPP cũng đã nêu rõ, nếu Việt Nam áp dụng các biện pháp cấm hoặc 

hạn chế nhập khẩu hàng đã qua sử dụng thì không được áp dụng các biện pháp này 

đối với hàng tân trang. 
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Vì vậy, việc ban hành văn bản pháp luật quy định thực thi cam kết về nhập khẩu 

hàng hóa tân trang cần phải được thực hiện để đảm bảo phù hợp với cam kết và tạo 

hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động này. 

Với cơ sở pháp lý nêu trên, nhằm thiết lập cơ chế quản lý công khai, minh bạch, 

chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa tân trang, Chính phủ ban hành Nghị định về quản 

lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP là cần thiết. 

Chỉ mở cửa cho hàng hóa tân trang đáp ứng quy chuẩn 

Theo Bộ Công Thương, dự thảo Nghị định được xây dựng theo nguyên tắc tuân 

thủ nội dung cam kết về hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP đối với các nước 

thành viên Hiệp định, đáp ứng yêu cầu hội nhập và trách nhiệm thực thi các cam kết 

quốc tế. Bởi vậy, chỉ mở cửa thị trường cho chủng loại hàng hóa tân trang đáp ứng 

yêu cầu Hiệp định và cho hàng hóa của các nước thành viên Hiệp định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một lô hàng máy móc cũ nhập khẩu đang bị cơ quan chức năng thanh kiểm tra 

Bộ Công Thương chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa tân trang đáp ứng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, đảm bảo an toàn sử dụng, an toàn sức khỏe của con người, môi trường; 

giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh nhập 

khẩu hàng hóa tân trang, người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất nội địa trong lĩnh 
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vực công nghiệp. 

Dự thảo Nghị định quy định chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa tân trang quy định tại Nghị định này và đáp ứng các điều kiện được xác 

nhận, cam kết có công năng sử dụng, vòng đời sản phẩm và chế độ bảo hành như 

hàng hóa mới; được tân trang tại cơ sở sản xuất hoặc cơ sở tân trang của doanh 

nghiệp sản xuất (gọi chung là cơ sở tân trang) và cơ sở này phải được Bộ Công 

Thương cấp mã số cơ sở tân trang. 

Mặt khác, hàng hoá phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định 

CPTPP; đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam về chất lượng sản phẩm, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, đo lường và bảo vệ môi trường như hàng hóa 

mới cùng chủng loại; được ghi nhãn bổ sung để xác định là hàng hóa tân trang khi 

phân phối, lưu hành trên thị trường Việt Nam. 

Quy định về điều kiện đối với hàng hóa tân trang như dự thảo Nghị định là hoàn 

toàn phù hợp với cam kết tại Hiệp định CPTPP và đảm bảo nguyên tắc quản lý nhập 

khẩu hàng hóa tân trang vào Việt Nam như đã nêu ở trên. 

Ngoài ra, thương nhân được quyền nhập khẩu hàng hóa tân trang khi hàng hóa đó 

đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này và được các bộ, cơ quan ngang bộ cấp 

giấy phép nhập khẩu. 

Thương nhân nhập khẩu có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương và bộ, cơ quan 

ngang bộ có thẩm quyền quản lý định kỳ trước ngày 30/1 hằng năm về tình hình 

nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP của năm trước đó theo mẫu tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. 

    Theo dự thảo, hàng hóa tân trang là hàng hóa được cấu thành một phần hoặc toàn 

bộ từ vật tư, nguyên liệu tái sử dụng, có vòng đời sản phẩm, có công năng sử dụng 

như hàng hóa mới và được doanh nghiệp sản xuất bảo hành như hàng hóa mới.                                                                                            

 

                                                                                                      Nguồn: vietq.vn  
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ột tiêu chuẩn giúp khôi phục và đổi 

mới cho tổ chức, doanh nghiệp trước 

khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 gây 

ra. 

Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới, 

nhiều người trong chúng ta bị mất cảnh giác, 

chính điều này đã tạo lỗ hổng lớn trong hệ 

thống các tổ chức. Chỉ những tổ chức có sự 

chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với dịch bệnh 

mới có thể thành công. Từ những bài học kinh 

nghiệm đó, dựa trên những chuyên môn quốc 

tế, một tiêu chuẩn khôi phục an ninh và lập kết hoạch khôi phục tổ chức đã được ban hành. 

Tiêu chuẩn ISO/TS 22393, An ninh và khả năng khôi phục - Khả năng phục hồi của cộng 

đồng - Hướng dẫn lập kế hoạch khôi phục và đổi mới. Tiêu chuẩn này hướng về khả năng 

phục hồi của cộng đồng và cung cấp hướng dẫn để phát triển các kế hoạch phục hồi, chiến 

lược phục hồi để đối phó với các trường hợp khẩn cấp lớn, chẳng hạn như đại dịch COVID-

19. 

Tiêu chuẩn này còn xác định những hoạt động giao dịch cần thiết ngắn hạn để phản ánh, rút 

ra bài học, xem xét các yếu tố khác nhau của hệ thống bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng 

và tiếp tục các hoạt động. 

Ông Duncan Shaw - Trưởng dự án của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển 

ISO/TS 22393 phân tích, khi khủng hoảng xảy ra, hầu hết các tổ chức chỉ tìm cách trở lại 

bình thường càng nhanh càng tốt nhưng khi làm như vậy, họ có thể bỏ lỡ những cơ hội quý 

giá. 

Vị này giải thích: “Những gián đoạn lớn có thể như chất xúc tác để giải quyết những vấn đề 

cơ bản chính và tạo ra thay đổi chiến lược quan trọng. Giai đoạn phục hồi chỉ là bước đầu 

tiên. Phục hồi liên quan đến việc xây dựng các mối quan hệ, giải quyết khoảng trống, lỗ 

hổng và giải quyết sự mất cân bằng. 

Công việc dựa trên các hướng dẫn này đã bắt đầu ngay từ đầu đại dịch và sự phát triển của 

chúng dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn, thảo luận với các chuyên gia và bên liên quan từ 

khắp nơi trên thế giới. Kết quả là thông lệ quốc tế tốt dựa trên kinh nghiệm cụ thể nhằm hỗ 

trợ các tổ chức địa phương và quốc gia đối mặt với COVID-19. Những hướng dẫn này sẽ 

thúc đẩy thay đổi tư duy thực sự và khuyến khích mọi người không chỉ tập trung vào phục 

hồi mà thay vào đó đổi mới, giúp tăng cường khả năng phát triển của các cộng đồng. 

ISO/TS 22393 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 292, An ninh và khả năng 

phục hồi, ban thư ký được cung cấp bởi SIS, thành viên của ISO tại Thụy Điển. 

                                                                                           Nguồn: thuvientieuchuan.org  
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ếu công nghệ đã cách mạng hóa du lịch trước đại dịch COVID-19 thì xu 

hướng này đang trên đà phát triển, bởi vì công nghệ kỹ thuật số ngày càng 

hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

Từ những chuyến du lịch ảo đến những bức ảnh chụp bằng máy bay không 

người lái, các công nghệ mới liên tục xác định lại cách chúng ta đi du lịch 

và trải nghiệm du lịch. 

Ngày nay, các ngành du lịch, lữ hành và khách sạn sử dụng những công nghệ này để 

nâng cao trải nghiệm cho khách hàng đồng thời đảm bảo an toàn. 

Các tiêu chuẩn ISO làm nền tảng cho phần lớn những thay đổi theo hướng công nghệ. 

Do đó, sự xuất hiện của những cải tiến này đã thay đổi trải nghiệm của khách hàng ở 

mỗi giai đoạn của hành trình, bằng cách đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. 

Dưới đây là năm cải tiến hàng đầu sẽ cách mạng hóa du lịch: 

Du lịch với mục tiêu sức khỏe 

Khi các quốc gia mở lại biên giới cho khách du lịch, chính phủ tìm cách kết hợp hài 

hòa các công cụ để quản lý đại dịch COVID-19 theo cách tích hợp hơn. Các công cụ gồm 

ứng dụng di động, có hiệu suất và độ tin cậy được công nhận ở tất cả các khu vực trên thế 

giới. 

Một ví dụ là ứng dụng theo dõi COVID-19. ISO / TS 82304-2, Phần mềm sức khỏe - 

Phần 2: Ứng dụng sức khỏe và sức khỏe - Chất lượng và độ tin cậy, là một đặc điểm kỹ 

thuật tập hợp các hướng dẫn và yêu cầu của nhiều tổ chức y tế địa phương và quốc gia trên 

toàn thế giới với mục đích đảm bảo an ninh, độ tin cậy và hiệu quả của các ứng dụng này. 

Được Liên minh Châu Âu đề xuất trong Bộ công cụ Châu Âu về Ứng dụng Truy tìm 

COVID-19, được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho "việc lựa chọn các ứng dụng sức 

khỏe chất lượng và đáng tin cậy", những khuyến nghị này cung cấp một tập hợp thông số 

kỹ thuật đã được thống nhất ở cấp độ quốc tế để đánh giá các ứng dụng, với phương pháp 

xếp hạng cho phép ghi nhãn loại "đèn giao thông" (đèn giao thông). 

Mục đích thứ hai nhằm giúp người dùng và chuyên gia chăm sóc sức khỏe dễ dàng so 

sánh ứng dụng với nhau. 

Trải nghiệm đƣợc tối ƣu hóa 

Ngày nay, nhờ hộ chiếu điện tử, việc kiểm soát biên giới nhanh hơn và việc xác minh 

cơ sở dữ liệu nhập cư và danh sách theo dõi đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Để đảm bảo rằng 

những hộ chiếu này tuân thủ yêu cầu quy định quốc tế, chúng phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

dựa trên Tài liệu 9303 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). 

ISO / IEC 18745-1, Phương pháp thử nghiệm đối với tài liệu du lịch có thể đọc được 

bằng máy và các thiết bị liên quan - Phần 1: Phương pháp thử nghiệm vật lý đối với sổ hộ 

chiếu (độ bền), chính thức xác định các yêu cầu tuân thủ đối với loại hộ chiếu này. 

N 
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Được phát triển với sự cộng tác của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế ( IEC ), tiêu chuẩn 

này tạo thành tài liệu tham khảo chính để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Nó trình bày chi tiết 

các phương pháp thử nghiệm để đánh giá độ bền của hộ chiếu có thể đọc được bằng máy 

cũng như tuổi thọ của chúng. 

Bảo đảm an ninh 

Dữ liệu sinh trắc học là một công cụ rất hiệu quả để kiểm soát danh tính tại các biên 

giới, đặc biệt là tại sân bay. Công nghệ nhận dạng đã được triển khai tại một số khách sạn, 

nơi sử dụng đầu đọc vân tay và võng mạc để mở khóa cửa phòng. Những công nghệ này 

cung cấp rất nhiều lợi thế nên chúng có xu hướng trở nên phổ biến, do đó đảm bảo an ninh 

là một điều kiện thiết yếu. 

Hệ thống sinh trắc học phải đối mặt với những mối đe dọa có thể xảy ra dưới dạng các 

cuộc tấn công nhằm mục đích phá vỡ chính sách bảo mật của hệ thốn, bằng cách sử dụng 

các đặc điểm sinh trắc học tự nhiên hoặc tạo các đặc điểm trùng lặp, giả mạo. 

Tiêu chuẩn ISO / IEC 19989, An toàn thông tin - Tiêu chí và phương pháp luận để 

đánh giá bảo mật của hệ thống sinh trắc học, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy. Nó 

thiết lập mối liên kết giữa ISO / IEC 19792, xác định các nguyên tắc để đánh giá sản phẩm 

và hệ thống sinh trắc học. Tiêu chuẩn ISO / IEC 15408 cũng như tiêu chuẩn ISO / IEC 

18045 cả hai đều nêu rõ các tiêu chí và yêu cầu phương pháp luận để đánh giá an toàn. 

ISO / IEC 19989 bao gồm một khuôn khổ chung để đánh giá an ninh của hệ thống 

sinh trắc học và các yêu cầu cũng như khuyến nghị đối với việc thực hiện công nghệ phát 

hiện tấn công nhận dạng và trình bày sinh trắc học. 

Đặt ph ng dễ dàng hơn 

Hệ thống một cửa được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế để thống nhất các 

yêu cầu nhập cảnh trên các vùng lãnh thổ khác nhau. Ngành công nghiệp du lịch cũng sử 

dụng nó, tuy nhiên, công nghệ này hoạt động tốt trên toàn thế giới, đó là bởi vì nó dựa trên 

các công nghệ khác cho phép sử dụng dữ liệu trên các nền tảng khác nhau thông qua một 

ngôn ngữ quốc tế chung. 

Các tiêu chuẩn này được định nghĩa trong loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 19505, Công 

nghệ thông tin - Ngôn ngữ mô hình thống nhất OMG (OMG UML) và ISO / IEC 19503, 

Công nghệ thông tin - Trao đổi siêu dữ liệu XML (XMI) . 

Đánh giá trực tuyến 

Lựa chọn một khách sạn hoặc một hoạt động đôi khi rất rủi ro. Đó là lý do tại sao các 

đánh giá trực tuyến ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các quyết định du lịch. 

Nhằm vào các trang web đánh giá cũng như doanh nghiệp du lịch, ISO 20488, Đánh 

giá người tiêu dùng trực tuyến - Nguyên tắc và yêu cầu đối với quy trình thu thập, kiểm 

duyệt và đăng đánh giá, đưa ra yêu cầu để giúp tổ chức quản lý hiệu quả các trang web 

đánh giá của người tiêu dùng. 

Chúng được giới hạn trong các khuyến nghị nhằm xây dựng lòng tin của người tiêu 

dùng và bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ khỏi bị lạm dụng. 

Phản ánh các thông lệ quốc tế tốt nhất, từ thu thập, kiểm duyệt đến đăng đánh giá, tiêu 

chuẩn này giúp doanh nghiệp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với đánh giá trực 

tuyến, bảo vệ nhà cung cấp khỏi các hành vi độc hại và cải thiện chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ được cung cấp. 

                                                                                                Nguồn: vietq.vn 
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ài chính xanh là những hỗ trợ về tài chính hướng đến tăng trưởng xanh 

thông qua việc cắt giảm khí phát thải nhà kính và ô nhiễm môi trường một 

cách có ý nghĩa.  

Hàng nghìn tỷ đô la là con số ước lượng cần thiết để đạt được những mục đích 

đó. Chính vì thế, để tránh nguy cơ làm chậm tăng trưởng và khuyến khích sự phát 

triển, ISO đã ban hành một bộ tiêu chuẩn mới về tài chính xanh. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14030, Đánh giá hiệu suất môi trường – Chứng khoán nợ 

xanh, là một lộ trình được quốc tế công nhận về phát hành trái phiếu xanh và cấp tín 

dụng xanh. Các tiêu chuẩn mới mô tả những nguyên tắc, tiêu chí và hướng dẫn để có 

thể đủ điều kiện là trái phiếu và tín dụng “xanh” nhằm tài trợ cho các dự án hoạt 

động đủ điều kiện, đảm bảo việc giám sát và đánh giá tác động môi trường. 

Bộ tiêu chuẩn gồm bốn phần, những tiêu chuẩn này sẽ phân loại các tài sản, dự 

án đủ điều kiện cho tài chính xanh, xác định quy trình tạo trái phiếu và tín dụng 

xanh, đồng thời đảm bảo rằng quy trình phát hành phù hợp với tiêu chí sẽ mang lại 

lợi ích môi trường như mong đợi. 

Theo Tiến sĩ John C. Shideler, Chủ tịch nhóm chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn, 

bộ tiêu chuẩn ISO 14030 sẽ nâng cao uy tín và hài hòa các thông lệ tốt trong ngành 

tài chính xanh, từ đó thúc đẩy thị trường. “Việc sử dụng các tiêu chuẩn này nhằm 

mục đích loại bỏ sự nhầm lẫn, cải thiện niềm tin vào thị trường. Nó không chỉ dẫn 

đến tăng đầu tư và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư, mà còn tăng lợi ích môi 

trường”, ông John giải thích. 

Loạt bài này bao gồm các tiêu chuẩn sau: ISO 14030-1, Đánh giá hoạt động 

môi trường – Chứng khoán nợ xanh - Phần 1: Quy trình cho trái phiếu xanh; ISO 

14030-2, Đánh giá hoạt động môi trường – Chứng khoán nợ xanh - Phần 2: Quy 

trình cho các khoản vay xanh; ISO 14030-3, Đánh giá hoạt động môi trường – 

Chứng khoán nợ xanh - Phần 3: Phân loại (đang được phát triển); ISO 14030-4, 

T 
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Đánh giá hoạt động môi trường – Chứng khoán nợ xanh - Phần 4: Yêu cầu đối với 

chương trình xác minh. 

Bộ tiêu chuẩn được xây dựng bởi tiểu ban SC 4, Đánh giá hoạt động môi 

trường, thuộc ban kỹ thuật ISO /TC 207, Quản lý môi trường. Ban thư ký của ISO 

/TC 207 /SC 4 được cung cấp bởi ANSI, thành viên ISO tại Hoa Kỳ. Tất cả các tiêu 

chuẩn đều có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc từ ISO Store. 

Theo định nghĩa của UNEP 2016, “green finance” còn có tên gọi tiếng Việt là 

tài chính xanh, liên quan đến việc đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính 

được cung cấp bởi các định chế tài chính hướng tới sự phát triển bền vững của các 

quốc gia. Ngoài ra, Chowdhury và các cộng sự 2013 còn nêu quan điểm về tài chính 

xanh là những hỗ trợ về tài chính hướng đến sự tăng trưởng xanh thông qua việc cắt 

giảm khí thải nhà kính và ô nhiễm môi trường một cách có ý nghĩa. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đề tài “Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm 

thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam” 2020, hệ thống tài chính xanh có thể được hiểu là 

“Hệ thống tài chính cho phép luân chuyển nguồn tài chính tới các hoạt động đầu tư 

thông qua trung gian tài chính và thị trường tài chính mà các hoạt động đầu tư đó 

phải đảm bảo điều kiện xanh, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững”. 

Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam cũng có bước đầu khởi động với hệ 

thống pháp luật về tài chính xanh đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt Kế hoạch 

hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 cùng các Bộ, ngành 

liên quan ban hành các quyết định, chính sách phát triển. 

                                                                                                  Nguồn: vietq.vn   
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rước những diễn biến 

phức tạp của đại dịch 

Covid-19, các nhà 

quản trị đang kêu gọi 

phương thức đảm bảo cho tổ 

chức của họ hoạt động có mục 

đích, đảm bảo tính bền vững và 

trách nhiệm xã hội. 

Quản trị tốt không chỉ tạo 

dựng niềm tin mà còn làm tăng 

hiệu quả hoạt động kinh doanh, 

bên cạnh đó góp phần vào sự toàn vẹn của xã hội. 

Tiêu chuẩn ISO 37000, Quản trị của các tổ chức – Khuyến nghị, cung cấp cho 

các tổ chức và cơ quan quản lý công cụ cần thiết để đảm bảo quản lý tốt, cho phép 

hoạt động hiệu quả có đạo đức và trách nhiệm. Được phát triển từ nhiều tổ chức ở 

hơn 70 quốc gia trên thế giới, ISO 37000 cung cấp tham chiếu duy nhất, được chấp 

nhận trên toàn cầu cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, loại hình hoặc địa điểm. 

Quản trị tốt không chỉ thúc đẩy môi trường tin cậy, minh bạch và trách nhiệm 

giải trình mà còn gắn kết mục đích của tổ chức với lợi ích xã hội, xây dựng mối quan 

hệ bền vững giữa các bên liên quan đồng thời quản lý và duy trì hiệu quả nguồn lực 

tổ chức. Theo cách này, quản trị tốt đặt nền tảng cho sự thành công lâu dài của tổ 

chức và đảm bảo chúng đóng góp vào việc bảo vệ và phục hồi hệ thống xã hội, kinh 

tế, môi trường tự nhiên. 

Theo Tiến sĩ Victoria Hurth, người đồng điều hành nhóm chuyên gia ISO xây 

dựng tiêu chuẩn, quản trị tổ chức hiện đại, hiệu quả không chỉ giới hạn ở lợi ích và 

tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. 

“Đó là về việc cảm nhận và dự đoán những gì có thể xảy ra và thúc đẩy hiệu 

T 
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suất hướng tới mục đích được xác định rõ ràng và phù hợp với xã hội. Chúng tôi 

đang bước vào một mô hình quản trị mới, nơi các bên liên quan yêu cầu quản trị hiệu 

quả cao để thúc đẩy và đảm bảo giá trị lâu dài thực sự bền vững.  

ISO 37000 là tiêu chuẩn đồng thuận toàn cầu đầu tiên về quản trị được áp dụng 

cho tổ chức ở tất cả các quốc gia. Do đó, nó có thể đóng vai trò là kế hoạch chi tiết 

cho cơ quan quản lý điều hướng sự phức tạp để có thể đạt được hiệu quả cao, phù 

hợp với xã hội một cách bền vững, có đạo đức và trách nhiệm”, Tiến sĩ Victoria 

Hurth chia sẻ. 

ISO 37000 định nghĩa quản trị tốt là một hệ thống dựa vào con người, trong đó 

tổ chức được chỉ đạo, giám sát và chịu trách nhiệm về việc đạt được mục đích đã xác 

định của mình một cách có đạo đức và trách nhiệm. Tiêu chuẩn này quy định các vai 

trò riêng biệt nhưng được phối hợp cơ quan quản trị và ban quản lý trong một tổ 

chức. Nó cũng thiết lập ngôn ngữ, thông lệ và nguyên tắc chung, áp dụng cho bất kỳ 

tổ chức nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới. 

Tiến sĩ Axel Kravatzky, đồng thời là đồng điều chỉnh của nhóm chuyên gia cho 

biết thêm: “Quyền lực của nhiều cơ quan quản lý ngày càng mở rộng và phức tạp. 

Tuy nhiên, ISO 37000 sẽ giúp họ điều hướng và thực hiện điều này thông qua một hệ 

thống và khuôn khổ quản trị tích hợp trao quyền cho các nhóm điều hành và các tác 

nhân của tổ chức”. 

ISO 37000 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 309, Quản trị các 

tổ chức, có ban thư ký của BSI, cơ quan tiêu chuẩn quốc gia ISO của Vương quốc 

Anh. 

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

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

1 10/2021/TT-

BTNMT 

Quy định kỹ thuật 

quan trắc môi trường 

và quản lý thông tin, 

dữ liệu quan trắc chất 

lượng môi trường 

Bộ Tài nguyên 

Môi trường 

30/6/2021 16/8/2021 

2 08/2021/TT-

BTNMT 

Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

quan trắc hải văn 

Bộ Tài nguyên 

Môi trường 

30/6/2021 16/8/2021 

3 05/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị trạm 

gốc thông tin di động 

5G - Phần truy nhập 

vô tuyến" 

Bộ Thông tin 

Truyền thông 

16/08/2021 01/03/2022 

4 08/2021/TT-

BNNPTNT 

Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia đối 

với muối (Natri 

clorua) thực phẩm và 

muối (Natri clorua) 

tinh 

Bộ NN&PTNT 03/8/2021 04/8/2022 

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 16/2021/TT-

BGTVT 

Quy định về kiểm 

định an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao 

thông cơ giới đường 

bộ 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

12/8/2021 01/10/2021 

7 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Thủ tướng 

Chính phủ 

26/8/2021 15/10/2021 

8 02/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cấu trúc, định 

dạng dữ liệu phục vụ 

kết nối, tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin báo 

cáo trong Hệ thống 

thông tin báo cáo 

quốc gia" 

Bộ Thông tin 

Truyền thông 

21/6/2021 01/01/2022 

9 05/2021/TT-

BKHCN 

Quy định yêu cầu kỹ 

thuật đối với dữ liệu 

thông tin đầu vào của 

Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về khoa học và 

công nghệ 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

17/6/2021 01/8/2021 

                                                                                                      

                                                                                                      Nguồn tin: Phòng TBT 
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Micro không dây  

Ngày 05/07/2021 Hoa Kỳ gửi thông báo 

số G/TBT/N/USA/1743 cho các nước 

Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định 

được đề xuất mới (NPRM).  

Cụ thể, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả 

của phổ tần micrô không dây bằng cách cho 

phép một loại hệ thống micrô không dây 

được phát triển gần đây, được gọi là Hệ 

thống âm thanh đa kênh không dây 

(WMAS), hoạt động ở các dải tần số nhất 

định. Công nghệ mới này sẽ cho phép nhiều 

micrô không dây hoạt động trong phổ tần có 

sẵn. 

 

 Để thực hiện việc này, Hoa Kỳ sẽ sửa 

đổi các quy định kỹ thuật áp dụng cho hoạt 

động của các thiết bị trạm phụ trợ công suất 

thấp (LPAS) để cho phép WMAS hoạt động 

trong các băng tần truyền hình (TV) và các 

băng tần LPAS khác trên cơ sở được cấp 

phép. Hoa Kỳ cũng sẽ cập nhật các quy định 

đối với LPAS và micrô không dây hiện có 

trong giai đoạn chuyển đổi và cập nhật các 

tham chiếu đối với tiêu chuẩn quốc tế về 

micro không dây. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn 

cuối cùng để các nước Thành viên tham gia 

đóng góp ý kiến vào 02/8/2021.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR

-2021-07-01/html/2021-10716.htm 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR

-2021-07-01/pdf/2021-10716.pdf 

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

2021/TBT/USA/21_4473_00_e.pdf 

Sản phẩm vệ sinh 

Ngày 05/7/2021, Hàn Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/KOR/982 đến các nước 

thành viên WTO quy định áp dụng cho sản 

phẩm vệ sinh 

 

Theo đó, để đảm bảo sức khỏe và sự an 

toàn của người tiêu dùng, Bộ An toàn Thực 

phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đề xuất các 

sửa đổi Tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho 

các sản phẩm vệ sinh cụ thể như sau: 

1. Làm rõ tên loại chất tẩy rửa từ loại 1, 

loại 2 và loại 3; 

2. Làm rõ phạm vi của cốc dùng một lần, 

tăm bông dùng một lần, khăn giấy lau mặt 

và giấy vệ sinh; 

3. Tích hợp các phương pháp kiểm tra 

formaldehyde đối với tăm bông dùng một 

lần, tã dùng một lần và khăn ướt cho các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

4. Thiết lập một phương pháp lấy mẫu để 

kiểm tra vi khuẩn nói chung của tăm bông 

dùng một lần. 

THÔNG BÁO TBT 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/html/2021-10716.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/html/2021-10716.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/pdf/2021-10716.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-01/pdf/2021-10716.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4473_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4473_00_e.pdf
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Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 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: 

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

2021/TBT/KOR/21_4490_00_x.pdf 

Rƣợu trái cây  

Ngày 12/7/2021, Thổ Nhĩ Kỳ gửi thông 

báo số G/TBT/N/BRA/1209 đến các nước 

thành viên WTO quy định áp dụng cho 

rượu trái cây. 

Tiêu chuẩn này bao gồm các định nghĩa 

sản phẩm, các tiêu chí về thành phần và 

yêu cầu ghi nhãn của rượu vang trái cây, 

rượu táo và rượu táo tây/lê.  

 

Mục đích của Tiêu chuẩn là nhằm đảm bảo 

an toàn thực phẩm và định nghĩa sản 

phẩm; thông tin người tiêu dùng; nhãn 

mác; bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của 

con người.  

Thời gian dự kiến thông qua và có hiệu lực 

là vào 15/8/2021, theo đó các nhà kinh 

doanh thực phẩm có hoạt động sản xuất 

rượu trái cây sẽ có thời gian chuyển tiếp và  

phải tuần thủ quy định này vào 

31/12/2022.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

đến hết ngày 01/8/2021. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/TBT/TUR/21_4587_00_x.pdf 

Chất thải nguy hại  

Ngày 04/8/2021, Philippines gửi thông báo 

số G/TBT/N/PHL/259 đến các nước thành 

viên WTO dự thảo quy định áp dụng cho 

chất thải nguy hại. 

 

Dự thảo đề xuất sửa đổi DAO 2013-22 quy 

định về các thủ tục và tiêu chuẩn để quản 

lý chất thải nguy hại. Cụ thể như sẽ  tìm 

cách đối chiếu và sắp xếp hợp lý các quy 

tắc và quy định hiện có về quản lý chất 

thải nguy hại.  

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ cuộc 

sống và sức khỏe của động vật và thực vật; 

bảo vệ môi trường.  

Thời gian dự kiến thông qua là tháng 

12/2021. 

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

vào ngày 30/9/2021.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://emb.gov.ph/wp-

content/uploads/2020/11/proposed-

revisions-to-DAO-2013-22_-October-22-

2020.pdf 

Đồ nội thất   

Ngày 16/8/2021, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1618 đến  các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

sản phẩm đồ nội thất. 

Đây là tiêu chuẩn quốc gia của P.R.C, giới 

hạn các chất có hại của đồ nội thất. Tiêu 

chuẩn này quy định các thuật ngữ và định 

nghĩa, các yêu cầu, phương pháp kiểm tra 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4490_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_4490_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TUR/21_4587_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TUR/21_4587_00_x.pdf
https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2020/11/proposed-revisions-to-DAO-2013-22_-October-22-2020.pdf
https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2020/11/proposed-revisions-to-DAO-2013-22_-October-22-2020.pdf
https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2020/11/proposed-revisions-to-DAO-2013-22_-October-22-2020.pdf
https://emb.gov.ph/wp-content/uploads/2020/11/proposed-revisions-to-DAO-2013-22_-October-22-2020.pdf
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và kết quả giám định đối với các chất độc 

hại trong đồ nội thất. và dự kiến được áp 

dụng cho tất cả các loại sản phẩm đồ nội 

thất.  

 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm bảo vệ sức 

khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. 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: 

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

021/TBT/CHN/21_5204_00_x.pdf 

Thịt sấy khô  

Ngày 20/8/2021, Kenya gửi thông báo 

số G/TBT/N/KEN/1113 đến các nước 

thành viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho 

thịt sấy khô 

 

Tiêu chuẩn có số hiệu DEAS 1063: 

2021 Thịt sấy khô – đặc điểm kỹ thuật. 

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, lấy mẫu 

và phương pháp thử đối với thịt khô. 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm bảo vệ 

sức khỏe và an toàn của con người và đưa 

ra các yêu cầu chất lượng.  

Thời gian dự kiến thông qua là tháng 

12/2021. 

Thời gian cuối cùng góp ý cho tiêu 

chuẩn là vào ngày 15/10/2021.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2021/TBT/KEN/21_5293_00_e.pdf 

Thực phẩm cho trẻ em  

  Ngày 20/8/2021, Ukraine gửi thông báo số 

G/SPS/N/UKR/166 đến các nước thành viên 

WTO quy định áp dụng cho thực phẩm trẻ 

em. 

 

  Quy định này thiết lập các quy tắc về việc 

sử dụng thuốc trừ sâu trong quá trình sản 

xuất chính của các sản phẩm được sử dụng 

để sản xuất thức ăn cho trẻ em và giới hạn 

dư lượng tối đa của chúng. Quy định này 

không áp dụng cho thực phẩm dành cho trẻ 

em  dùng cho các mục đích y tế đặc biệt. 

Sau khi quy định này thông qua, quy định số 

696 ngày 6/8/2013 sẽ được bãi bỏ. Thức ăn 

trẻ em đáp ứng các yêu cầu trước khi quy 

định này có hiệu lực, nhưng không đáp ứng 

các yêu cầu của quy định này, có thể được 

nhập khẩu vào Ukraine, được sản xuất và 

/hoặc đưa vào lưu thông trong ba năm sau 

khi quy định này có hiệu lực, hoặc được lưu 

hành cho đến ngày hết hạn. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau ba tháng 

kể từ khi thông qua .  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5204_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_5204_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/21_5293_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/21_5293_00_e.pdf
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đến hết ngày 19/10/2021.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

 https://moz.gov.ua/article/public-

discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-

pro-zatverdzhennja-vimog-do-

bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-

jakosti-ditjachogo-harchuvannja 

 Dứa đóng hộp  

Ngày 20/08/2021 Viện Tiêu chuẩn Công 

nghiệp Thái Lan (TISI) gửi thông báo số 

G/TBT/N/THA/554/Add.1 cho các nước 

Thành viên WTO về việc dự thảo Tiêu 

chuẩn TIS 51-25XX: Tiêu chuẩn bắt buộc 

đối với dứa đóng hộp, được thông báo cho 

WTO vào ngày 02/9/2019. 

 

Tiêu chuẩn đã thông qua với tên gọi TIS 

51-2562 (2019). Tiêu chuẩn này chỉ áp 

dụng cho dứa đã gọt vỏ, nạo vỏ, được bảo 

quản trong bao bì hoàn toàn kín khí và đã 

qua quá trình tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự 

phát triển của vi sinh vật bằng nhiệt. Nội 

dung tiêu chuẩn bao gồm phạm vi áp dụng, 

định nghĩa, kiểu dáng, yêu cầu, vệ sinh, 

đóng gói, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu, 

đánh giá sự phù hợp… 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf 

Dƣợc phẩm  

Ngày 26/8/2021, Hàn Quốc gửi thông báo 

số G/TBT/N/KOR/992 đến các nước thành 

viên WTO về việc sửa đổi tiêu chuẩn áp 

dụng cho sản phẩm thuốc. 

 

Theo đó, sửa đổi bao gồm sửa đổi phụ lục 

1, giới hạn việc sử dụng thuốc cảm không 

kê đơn cho trẻ dưới 2 tuổi và cung cấp các 

tác dụng phụ của Sodium Chondroitin 

Sulfate. Mục đích của sửa đổi này là nhằm 

tăng cường quản lý an toàn dược phẩm; 

thông tin đến  người tiêu dùng; ghi nhãn.  

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: 

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

021/TBT/KOR/21_5397_00_x.pdf 

Nghị quyết quy định về vắc xin  

Ngày 02/09/2021 Brazill gửi thông báo số 

G/TBT/N/BRA/1234 cho các nước Thành 

viên WTO về việc đưa ra Nghị quyết RDC 

số 533, ngày 24 tháng 8 năm 2021. 

Nghị quyết này sẽ quy định các thủ tục 

ngoại lệ và tạm thời nhập khẩu vắc xin 

COVID-19 được quy định tại ANVISA và 

nguồn cung cấp vắc xin để giải quyết Tình 

trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng 

quốc gia liên quan đến đại dịch 

coronavirus mới (SARS – CoV -2). 

Do đây là biện pháp đưa ra trong tình trạng 

khẩn cấp về y tế, biện pháp này đã có hiệu 

lực mà không cần lấy ý kiến góp ý của các 

https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-vimog-do-bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-jakosti-ditjachogo-harchuvannja
https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-vimog-do-bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-jakosti-ditjachogo-harchuvannja
https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-vimog-do-bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-jakosti-ditjachogo-harchuvannja
https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-vimog-do-bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-jakosti-ditjachogo-harchuvannja
https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-zatverdzhennja-vimog-do-bezpechnosti-ta-okremih-pokaznikiv-jakosti-ditjachogo-harchuvannja
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_5397_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_5397_00_x.pdf
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nước Thành viên WTO. 

 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/1018

1/6316510/RDC_533_2021_.pdf/abdae9f3

-7446-4f0b-899a-25b7c7aea087 

24/06/2021. 

 

Ớt chuông 

Ngày 03/9/2021, Brazil gửi thông báo số 

G/TBT/N/BRA/1235 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho sản phẩm 

ớt chuông (Pháp lệnh MAPA số 371, ngày 

30 tháng 7 năm 2021). 

 

 
 

Pháp lệnh MAPA số 371 mở ra thời hạn 75 

ngày để lấy ý kiến cộng đồng về đề xuất 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

MERCOSUR quy định đặc điểm nhận 

dạng và chất lượng ớt chuông. Quy chuẩn 

được xây dựng với mục đích thông tin 

người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống 

các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu 

dùng; Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của 

con người. 

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

vào ngày 16/10/2021 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/portaria-n-371-de-30-de-julho-de-2021-

335752425 

Các ý kiến góp ý về kỹ thuật sẽ được 

chuyển qua Hệ thống Giám sát hoạt động 

quy phạm pháp luật – SISMAN của Bộ 

Nông nghiệp thông qua liên kết: 

https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/s

olicita/ 
 

Sản phẩm dệt 
 

Ngày 03/9/2021, Kenza gửi thông báo số 

G/TBT/N/KEN/1122 đến các nước thành 

viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho sản 

phẩm dệt đã qua sử dụng. 

Tiêu chuẩn có số hiệu DEAS 356:2021 

Hàng dệt – yêu cầu đối với việc kiểm tra 

và chấp nhận các sản phẩm dệt đã qua sử 

dụng (Bản thảo sửa đổi lần 1). Cụ thể, sửa 

đổi tập trung tại trang 2 khoản 4.6 khối 

lượng kiện.  

 
 

Mục đích của quy định nhằm đưa ra các 

yêu cầu chất lượng.  

Thời gian dự kiến thông qua là tháng 

12/2021. 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: 

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

21/TBT/KEN/21_5586_00_e.pdf 
 

                                - Phòng TBT -  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-371-de-30-de-julho-de-2021-335752425
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-371-de-30-de-julho-de-2021-335752425
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-371-de-30-de-julho-de-2021-335752425
https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/
https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/21_5586_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KEN/21_5586_00_e.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƢỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG QUÝ III/2021 
 

TT 
Nƣớc thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 Hoa Kỳ 

G/TBT/N/USA/1088/R

ev.2/Add.1 ngày 

01/7/2021 

Thuốc lá điện tử 

2 Hoa Kỳ 

G/TBT/N/USA/1363/R

ev.1/Add.1 ngày 

05/7/2021 

Sản xuất chăn nuôi hữu cơ 

3 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/624 

ngày 02/7/2021 
Sản phẩm thép dẹt 

4 Indonexia 
G/TBT/N/IDN/134 

ngày 02/7/2021 

Đồ ăn; đồ uống; thuốc và mỹ phẩm; sản 

phẩm hóa chất; chế phẩm sinh học; biến 

đổi gen 

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

d.2 ngày 07/7/2021 
Mỹ phẩm 

6 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/982 

ngày 05/7/2021 
Sản phẩm vệ sinh 

7 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1206 

ngày 07/7/2021 
Đồ uống giải khát  

8 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1697/A

dd. ngày 09/7/2021 
Hóa chất 

9 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1611 

ngày 09/7/2021 
Thiết bị lọc khí thải hữu cơ 

10 Chile 
G/TBT/N/CHL/501/Ad

d.1 ngày 12/7/2021 
Phân bón 

11 EU 
G/TBT/N/EU/822 ngày 

12/7/2021 
Thiết bị điện điện tử 

12 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1607 

ngày 09/7/2021 
Máy lọc nước 

13 Kenza 
G/TBT/N/KEN/1020/A

dd.1 ngày 13/7/2021 
Sản phẩm dệt may 

14 Thổ Nhĩ Kỳ 
G/TBT/N/TUR/186 

ngày 12/7/2021 

Rượu trái cây (rượu trái cây, rượu táo và 

rượu táo tây/lê) 

15 Kenza 
G/TBT/N/KEN/911/Ad

d.1 ngày 13/7/2021 
Phụ gia thực phẩm 
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16 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1132/

Add.1 ngày 13/7/2021 
Men làm bánh 

17 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1023/

Add.1 ngày 13/7/2021 
 Xoài khô 

18 Brazil 
G/TBT/N/BRA/612/Ad

d.3 ngày 16/7/2021 

Đồ chơi trẻ em và phụ kiện của chúng 

(HS 9501; 9502; 9503) 

19 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1751 

ngày 16/7/2021 
Quản lý sản phẩm ghi nhãn 

20 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1750 

ngày 16/7/2021 
Đồ uống lúa mạch 

21 EU 
G/TBT/N/EU/829  

ngày 05/8/2021 
Thực phẩm 

22 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1758 

ngày 06/8/2021 
Củ hành 

23 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1225 

ngày 06/8/2021 
Thực phẩm đóng gói sẵn 

24 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/981/Ad

d.2  ngày 11/8/2021 
Máy bơm 

25 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1761 

ngày 11/8/2021 
Vật liệu nguy hiểm 

26 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/922/Re

v.1 ngày 13/8/2021 
Quả bơ 

27 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1623 

ngày 16/8/2021 
Đồ dùng cho trẻ em 

28 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1617 

ngày 16/8/2021 
Đồ nội thất 

29 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1365 

ngày 17/8/2021 
Bình sữa trẻ em 

30 EU 
G/TBT/N/EU/833 ngày 

18/8/2021 
Sản phẩm hữu cơ 

31 Kenza 
G/TBT/N/KEN/1115 

ngày 20/8/2021 
Thịt và các sản phẩm từ thịt 

32 Philippine 
G/TBT/N/PHL/262 

ngày 19/8/2021 

Sản phẩm thuốc, bao gồm vắc xin và sinh 

phẩm 

33 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1369 

ngày 23/8/2021 
Thịt heo 

34 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/989 

ngày 25/8/2021 
Thiết bị y tế 

35 Nga 
G/TBT/N/RUS/121 

ngày 25/8/2021 
Sản phẩm thuốc 

36 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/98/Add

.2 ngày 31/8/2021 
Sản phẩm sắt thép 
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rong quý III năm 2021, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Chương 

trình hành động 2390/CTr-UBND ngày 7/7/2016 của UBND tỉnh về triển khai 

Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của 

Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động 

hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh. Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã 

được Sở phổ biến, hướng dẫn đến doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh 

nghiệp. 

Cụ thể, đối với công tác cải cách hành chính, Sở đã thực hiện rà soát, rút ngắn thời gian 

giải quyết so với quy định đối với 06 TTHC theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 

29/01/2021; Đề xuất 09 TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính ưu tiên triển khai thanh toán 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Riêng về công tác triển khai các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, trong quý III năm 

2021, Sở đã triển khai các nội dung hỗ trợ sau:  

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương 

mại (TBT):  

Hỗ trợ, hướng dẫn 01 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 

2021 (Công ty CP Bến Thành Mũi Né). 

T 

Kết quả thực hiện Chƣơng trình hành động của UBND 

tỉnh về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 

26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg quý III năm 2021 
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Thực hiện 01 Bản tin TBT điện tử đăng trên website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng và gửi đến tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh 

Hỗ trợ doanh nghiệp theo “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Bình Thuận giai đoạn 

2016-2020”:  

Tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” 

dùng cho sản phẩm nước mắm cho 07 cơ sở (Hộ kinh doanh Hải Sơn 2, Hộ kinh doanh 

Hoàng Hiệp, Công ty TNHH CBNM Phan Thiết HT, Công ty cổ phần nước mắm Vũ Võ, 

Công ty TNHH Bùi Quỳnh Hương, Công ty TNHH nước mắm Bà Hai, Công ty TNHH 

Thuỷ hải sản Lộc Anh). 

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị:  

 Thẩm định, góp ý về công nghệ 05 dự án, đề án: (1) Dự án Nhà máy gạch không nung 

Minh Châu tại xã Gia An, huyện Tánh Linh của Công ty TNHH TM- DV Xây dựng sản 

xuất Minh Châu; (2) Đề xuất bố trí quỹ đất xây dựng bãi xử lý rác hợp vệ sinh tại xã Hàm 

Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc để thay thế bãi rác Bình Tú tại xã Tiến Thành, thành phố Phan 

Thiết; (3) Thu hồi cát thải mỏ titan Nam Suối Nhum tỉnh Bình Thuận; (4) Điều chỉnh công 

nghệ của dự án Trạm xử lý nước thải khu làng nghề chế biến thủy sản có mùi tập trung tại 

xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong; (5) Thẩm định đề án khuyến công địa phương bổ sung năm 

2021 và điều chỉnh, bổ sung danh mục các đề án khuyến công địa phương năm 2021. 

Trong 3 tháng cuối năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai 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): tổ chức hội nghị phổ biến Kế hoạch đến các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh; tổ 

chức đào tạo kiến thức, kỹ năng nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp. 

Tiếp tục hỗ trợ tổ chức,cá nhân trong xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí 

tuệ của doanh nghiệp và tăng cường thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ./.                                                                                                     

                                                                                                    - Tú Oanh - 
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ua 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận 

đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cơ bản bám sát kế 

hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên 

giao, với một số kết quả như sau: 

Về công tác tham mưu: Chi cục Đã tham mưu Sở KH&CN trình UBND ban hành các 

văn bản: Báo cáo kết quả triển khai áp dụng HTQLCL 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 gửi Bộ KH&CN (Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 

20/4/2021); Kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 15/6/2021). 

Tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây 

dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2020; tình hình hoạt động 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh  năm 2020; tình hình, kết quả kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020; 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; 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; 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 9 tháng đầu năm 2021; công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả lĩnh vực khoa học công nghệ định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và 9 

tháng. Văn bản trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây 

dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021 và năm 2022. 

Thực hiện 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; 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; 

dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam; 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; 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; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận; góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; góp ý dự 

thảo Báo báo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực 

Q 

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng 

 9 tháng đầu năm 2021
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kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Kế hoạch công tác năm 

2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh; góp ý dự thảo Quyết định và Quy định phân cấp trách 

nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Tiếp nhận 06 hồ sơ công bố hợp chuẩn 

vật liệu xây dựng; cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông đường bộ; mua mới 35 TCVN ban hành trong năm 2020 và năm 2021. Tham gia 

thẩm định cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 07 cơ sở. 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. Văn bản 

góp ý các 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; góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 

02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây 

dựng; góp ý dự thảo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để trình UBND tỉnh. 

Công tác quản lý đo lường: 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; 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. Hướng dẫn 

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

dẫn thực hiện công tác quản lý đo lường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng 

cân ô tô trên địa bàn tỉnh; công văn phổ biến các văn bản của Bộ KH&CN đã ban hành 

(Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN 

ngày 17/3/2021). Tham mưu Quyết định ban hành quy định về quy tắc ứng xử của công 

chức Chi cục trong hoạt động thanh tra chuyên ngành (Quyết định số 11/QĐ-CCTĐC ngày 

04/5/2021). Thực hiện 06 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 38 mẫu hàng hóa (25 

mẫu xăng RON95-III, 06 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. 

 Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên 

tập, cập nhật 147 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website 

Chi cục; gửi 60 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Thực hiện 03 Bản tin 

TBT điện tử, đăng tải trên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp. Tham mưu góp ý: 

dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thông báo và hỏi đáp của 

Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và dự thảo Thông tư ban hành định mức 
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kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng. 

 Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh doanh điện sinh 

hoạt, kết quả không có vi phạm về đo lường. Chủ trì thực hiện kiểm tra 10 tổ chức, cá nhân 

(04 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện tử; 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu; 02 cá nhân 

kinh doanh mũ bảo hiểm), kết quả không có vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng 

hóa. Cử công chức tham gia phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành chủ trì 

thực hiện tại 12 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực: xăng dầu; buôn bán hải 

sản; kinh doanh điện sinh hoạt. Lấy 01 mẫu (01 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu dầu DO 

0,05S) để thử nghiệm chất lượng, kết quả phát hiện 01 cửa hàng xăng dầu vi phạm về chất 

lượng với hành vi buôn bán xăng RON 95-III trên thị trường có chất lượng không phù hợp 

quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, bị phạt tiền 30.000.000 đồng.  

 Công tác 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: Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành 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). Triển khai tổ chức hội nghị phổ biến 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 Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên chưa tổ chức hội nghị. Hỗ trợ Công ty Cổ phần Bến 

Thành Mũi Né tham gia GTCLQG năm 2021: đã thực hiện đánh giá qua báo cáo và đánh 

giá tại chỗ doanh nghiệp. Hiện đang hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng chung tuyển Quốc gia. 

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Tham mưu báo cáo 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. Tham mưu 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. Góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện 

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Bộ Khoa học Công nghệ và góp ý dự thảo Thông tư 

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL 

ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước. Thực hiện theo dõi, đôn đốc việc triển 

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

Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo năm 2020; báo cáo hoạt động kiểm định đối chứng công 

tơ điện năm 2020; báo cáo tình hình kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh định kỳ 

hàng tháng. 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). Xây dựng hồ sơ đăng ký đánh giá lại và đánh giá mở rộng chứng nhận quan trắc 

môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP; rà soát danh mục các chỉ tiêu/phép thử đăng 

ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Xây dựng dự thảo Để 
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án sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 

3.164 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây 

dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 25.310 lượt phương tiện đo và đo 330 điểm điện trở tiếp đất. 

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021, để hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao trong năm 2021, Chi cục tích cực thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong 03 tháng cuối năm 2021 như sau: 

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

định. 

2. Rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ được UBND tỉnh và Giám đốc Sở giao để đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

3. 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. 

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. Nghiên cứu văn bản, cách thức xây dựng dự thảo quy định mức chi triển khai Kế 

hoạch “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) theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính. 

6. Tổ chức đánh giá tại chỗ, họp thẩm định hồ sơ tham gia GTCLQG năm 2021 của 

Công ty CP Bến Thành Mũi Né. 

7. Thực hiện 01 bản tin TBT điện tử số 04/2021. 

8. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện di dời về trụ sở mới. 

9. Thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn trực 

thuộc Chi cục. Tham mưu dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục TCĐLCL để trình UBND tỉnh ban hành. 

10. 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 và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.  

11. Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 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 phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2017; được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận lại đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường. 

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

                                                                                                           - Thiên Hòa -                                  

 



46  BẢN TIN TBT SỐ 56 (THÁNG 9-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                                    (0252) 3754042 

 

                                             http://chicuctdcbinhthuan.gov.vn 

 

 

 

http://chicuctdcbinhthuan.gov.vn/


 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 
 


