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Quy định tiêu chuẩn nông sản  
xuất khẩu sang EU 

 

1. Qui định chất 
lượng thương mại 
và ghi nhãn mác 

Cộng đồng Châu Âu 
yêu cầu rau quả tươi 
nhập khẩu phải đáp 
ứng tiêu chuẩn thị 
trường của EU về 
chất lượng và ghi 
nhãn. Việc kiểm soát 
đ¬ợc cơ quan thanh 
tra tiến hành tại địa 

điểm nhập khẩu hoặc trong một vài trường hợp được kiểm chứng tại nước thứ ba, tại 
địa điểm xuất khẩu. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn thị trường của EU tham vấn với 
Cục Môi Trường, Thực phẩm và Vấn đề nông thôn của Anh Quốc (DEFRA) trên trang 
Web: 

DEFRA: www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm 

Hỗ trợ trực tuyến xuất khẩucủa EU cho các nước đang phát triển trên trang 
Web: www.export-help.cec.eu.int 

  
  (xem tiếp trang 3) 
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Quy định tiêu chuẩn nông sản  
xuất khẩu sang EU 

  (tiếp theo trang 1) 

 

2. Quy định về an toàn thực phẩm 

Các nước trong cộng đồng Châu Âu tiếp tục giảm mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật 
cho phép với các sản phẩm. Với nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật hiện đã có các mức dư 
lượng chung áp dụng cho toàn bộ Cộng đồng Châu Âu. Tuy nhiên, một số loại thuốc thì mức 
dư lượng lại khác nhau giữa các nước. Mỗi quốc gia phải xác định là đáp ứng được các quy 
định (thường là thông qua bộ nông nghiệp) tại địa điểm nhập khẩu. Trường hợp các nước 
trong Cộng đồng Châu Âu chưa thiết lập được mức dư lượng tối đa, các nhà xuất khẩu yêu 
cầu cần phải có giấy phép nhập khẩu. Thông tin chi tiết về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật cho phép của các nước thành viên trong cộng đồng Châu Âu có thể tìm trên các trang 
Web dưới đây: 

www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm 

www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/index_en.htm 

www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lnb/l21289.htm 

Các điểm liên hệ thích hợp của các nước thành viên trên trang 
Web: www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection.evaluation/contact_dec.xls 

Thông tin về thủ tục đăng ký cấp phép nhập 
khẩu: www.pesticides.gov.uk/applicant_guide.asp?id=1239 

3. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Các quy định của Cộng đồng Châu Âu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm có hiệu lực từ tháng 
1 năm 2005. Để tuân thủ những quy định này, điều quan trọng là các nhà nhập khẩu EU xác 
định rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Chính vì lý do đó, gần đây yêu cầu các nhà xuất 
khẩu tuân thủ các qui định về truy xuất nguồn gốc thậm trí trong trường hợp các nhà xuất 
khẩu tại các nước đối tác thương mại theo luật không đòi hỏi phải thỏa mãn yêu cầu về truy 
xuất nguồn gốc áp dụng trong cộng đồng Châu Âu. Thông tin chung về truy xuất nguồn gốc 
có thể tìm thấy tại địa chỉ sau: 

www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en_pdf 

www.europa.eu.int.comm/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm 

www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/132041/htm 
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Để có được giải thích về các yêu cầu vệ sinh thực phẩm, hãy tham vấn qua địa 
chỉ: www.europa.eu.int/comm/food/food/biasafety/hygienelegislation/guidance_doc_85220
04_en.pdf 

4. Qui định kiểm dịch thực vật 

Để xuất khẩu sang EU, các nhà sản xuất và xuất khẩu phải tuân thủ các quy định về sức khỏe 
thực vật của EU. Các quy định đ¬ợc áp dụng ngay tại địa điểm nhập khẩu. Để có thêm thông 
tin về các quy định về sức khỏe thực vật của EU, liên hệ qua cổng thông tin điện tử Kiểm 
dịch Thực vật Quốc tế: www.ippc.int/IPP/En/nppo.jsp 
hoặc để có nội dung cụ thể về các quy định về kiểm dịch thực vật của ủy ban Châu Âu (Hội 
đồng thanh tra 2000/29/EC có sửa đổi) truy cập vào trang 
Web: www.europa.eu.int/eurlex/en/consleg/pdf/ 2000/en_2000L0029_do_ 001.pdf 

5. Khai báo hải quan 

Những thủ tục khai báo hải quan trong Cộng đồng Châu Âu (EU) khác nhau tùy thuộc từng 
nước. Tuy nhiên, rất nhiều nước ở đây có hệ thống hải quan điện tử và các chương trình khác 
giúp đẩy nhanh thời gian khai báo. Thông tin cụ thể về các thủ tục hải quan và biểu mức thuế 
quan (theo quốc gia) xem trên trang Web: Hiệp hội Thuế và Hải 
Quan: www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/comm/about/welcome/index_en.htm 
Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI): www.cbi.nl 

6. Chứng nhận nông sản xuất khẩu 

a. Chứng nhận về môi trường 

* Nông nghiệp hữu cơ 

Một số tiêu chuẩn trang trại hữu cơ 

Yêu cầu áp dụng trong trồng trọt: Chăn nuôi yêu cầu áp dụng: 

 Chọn hạt giống và nguồn thực vật 
 Sức khoẻ vật nuôi và 

chăm sóc tốt. 

 Duy trì độ phì đất và chu trình tái tạo các chất hữu 
cơ. 

 Dinh dưỡng, nuôi thả. 

 Nghiêm cấm việc sử dụng cây trồng biến đổi gen. 
 Phương thức vận 

chuyển và giết mổ. 

 Đa dạng hoá cây trồng trên đồng ruộng.   

 Chế biến, đóng gói và truy xuất nguồn gốc của sản 
phẩm. 

  

 Sử dụng phân bón hữu cơ và các hợp chất hữu cơ 
trong việc phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại. 
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b. Các thông tin về nông nghiệp hữu cơ 

* Quốc tế: 

Liên đoàn Quốc tế về trào lưu Nông nghiệp Hữu cơ (IFOAM): https://www.ifoam.bio/ / 
Email: headoffice@ifoam.org / Điện thoại: +49 228 926 5010 

Tổ chức Nông – Lương Liên Hợp Quốc (FAO):  http://www.fao.org/organicag 

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD): https://unctad.org/ 

Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC): https://www.intracen.org/ 

* Các trung tâm nghiên cứu: 

FIBL – Thụy Sĩ  www.fibl.org/english/index.php / Email: info.suisse@fibl.org / Điện thoại: 
+41 628 867 272  
 
Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan chứng nhận ở Châu 
Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html 

c. Chứng  nhận ISO 14001 

Các thông tin về ISO 14001 Quốc tế: 

Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO): https://www.iso.org/home.html 

Các hỗ trợ và cơ quan cấp giấy chứng nhận quốc gia ở Châu 
Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html 
       
7. Chứng nhận về xã hội 

a. Thông tin về công bằng thương mại Quốc tế: 

* FLO quốc tế, Bonn, Đức: www.fairtrade.net / Email: info@fairtrade.net / Điện thoại: +49 
228 949 230 

* Cơ quan Chứng nhận FLO, Bonn/ Đức: Email: info@flocert.net 

* Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu 
Á: www.fao.org/es/esc/en/20953/21020/highlight_35950en.html 

b. Chứng nhận SA 800 

* Thông tin về SA8000 Quốc tế: 

Cơ quan Trách nhiệm xã hội Quốc tế - Tel: +1 212 6841414 / Email: info@saintl.org / 
Web: https://sa-intl.org/ 

Danh sách các tổ chức chứng nhận SA8000: https://itvc-global.com/danh-sach-cac-to-chuc-
danh-gia-sa-8000-s326.htm 

Tổ chức trợ giúp quốc gia và cơ quan cấp giấy chứng nhận ở Châu 
Á: www.fao.org/es.esc.en.20953/21020/highlight_35950en.html 

Nguồn: www.trungtamwwto.vn 
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Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp sang Anh 
phải dán nhãn UKCA 

 

Từ ngày 01/01/2023, các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam xuất khẩu sang 
thị trường Anh buộc phải dán nhãn UKCA thay vì nhãn CE như trước đây... 

 

 
Điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao tại Anh. 

 

Kể từ ngày 01/01/2023, chỉ có các sản phẩm có nhãn hiệu UKCA mới được phép lưu hành 
tại thị trường Anh, tức các sản phẩm có nhãn hiệu CE cũng không được lưu hành. 

UKCA là nhãn hiệu chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Vương quốc Anh. UKCA bắt 
buộc cho một số sản phẩm lưu hành tại thị trường Anh (khu vực England, xứ Wales và 
Scotland). Các sản phẩm cần có nhãn hiệu UKCA hầu hết tương đương với các sản phẩm 
cần nhãn hiệu CE. 

Tại hội thảo "Nhãn hiệu UKCA cho xuất khẩu sang thị trường Anh", bà Emily Spear Walsh 
đại diện Bộ Chiến lược Kinh doanh, Năng lượng và Công nghiệp Anh thông tin, kể từ ngày 
01/01/2023, nhãn hiệu UKCA áp dụng bắt buộc tại Anh với hàng hóa lần đầu tiên đưa ra thị 
trường thay thế cho các nhãn hàng hóa trước đó đã lưu thông. 

4 đối tượng cần quan tâm dán nhãn hiệu UKCA là: Nhà sản xuất, nhà tiếp thị sản phẩm, nhà 
nhập khẩu và nhà phân phối.  
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Các sản phẩm yêu cầu sử dụng nhãn UKCA, như: đồ chơi, pháo hoa, thuyền dùng cho mục 
đích giải trí và mô tô nước, bình áp suất, tương thích điện từ, cân không tự động, dụng cụ đo 
lường, chai lọ đong, thang máy, thiết bị vô tuyến điện… 

Đối với các sản phẩm: Thiết bị y tế; sản phẩm xây dựng; đường cáp dẫn; thiết bị áp suất có 
thể vận chuyển; hệ thống máy bay không người lái; sản phẩm đường sắt; thiết bị hàng hải, 
thì sau 23:00 ngày 31/12/2022, nhãn hiệu CE sẽ không được sử dụng nữa và phải được thay 
thế bằng nhãn hiệu UKCA khi đưa sản phẩm vào thị trường Vương quốc Anh. 

Để hỗ trợ và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình đổi nhãn hiệu, Bộ Kinh 
doanh, năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh vẫn tiếp tục chấp nhận phụ tùng nhập 
khẩu vào Anh trước ngày 31/12/2022 phục vụ cho khâu bảo trì, bảo dưỡng mà không cần tái 
thử nghiệm hoặc dán lại nhãn. 

Ngoài ra, nhãn hiệu UKCA có quy định riêng về mẫu mã, hình thức và doanh nghiệp có thể 
tự đánh giá hoặc bên thứ 3 đánh giá tuỳ theo yêu cầu của mặt hàng cụ thể. 

Trong hầu hết các trường hợp, nhãn UKCA phải được dán trên chính sản phẩm hoặc trên bao 
bì. Dấu UKCA phải rõ ràng, dễ đọc và không thể tẩy xóa. 

Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương 
quốc Anh, nhãn hiệu UKCA là yêu cầu bắt buộc với hầu hết các sản phẩm công nghiệp lưu 
thông và sử dụng tại Anh từ đầu năm 2023. 

Do đó, doanh nghiệp cần kịp thời chuyển sang đáp ứng tiêu chuẩn theo nhãn hiệu UKCA để 
không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh tại một trong những thị trường có nhu cầu rất lớn trong việc 
nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp. 

Việc UKCA trở thành cầu bắt buộc đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp lưu thông và 
sử dụng tại Anh đặt ra thách thức cho doanh nghiệp trong việc nhanh chóng đăng ký, đáp 
ứng tiêu chuẩn UKCA, thay thế cho CE hiện có để có thể đủ điều kiện bán hàng tại Anh. 

Thống kê cho thấy, Việt Nam đứng thứ 23 trong số các nước xuất khẩu nhiều nhất đến Anh 
trong 2 năm vừa qua. Tỷ trọng kim ngạch mặt hàng xuất khẩu công nghiệp (không kể sắt 
thép, kim loại) của Việt Nam sang Anh trong năm 2021 đạt 2,54 tỷ USD, chiếm 44,2% tổng 
giá trị xuất khẩu. 

Các mặt hàng chiếm tỷ trọng kim ngạch cao gồm điện thoại các loại và linh kiện đạt 24%; 
máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 10,8%; sắt thép 8,7%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện 5,6%. 

Nguồn: www.vneconomy.vn 
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Hàng Việt thích ứng ‘tiêu chuẩn xanh’ của 
thị trường EU 

 

Thị trường EU liên tục đặt ra những quy định mới với những yêu cầu cao hơn đòi hỏi 
hàng Việt Nam cần thích ứng 'tiêu chuẩn xanh' của thị trường này. 

Yêu cầu ngày càng cao 

Từ ngày 3/5/2022, các doanh nghiệp 
xuất khẩu thủy sản và muối sẽ áp 
dụng ngưỡng dư lượng tối đa thủy 
ngân mới của Ủy ban châu Âu (EC). 
Theo đó, dư lượng thủy ngân có 
trong thủy sản dao động từ 0,3 đến 
1μg/kg, tùy loại sản phẩm. Dư lượng 
thủy ngân trong muối tối đa là 
0,1μg/kg. Đối với các sản phẩm đã 
có mặt trên thị trường, sản phẩm sẽ 
được tiêu thụ đến hết hạn sử dụng 
của sản phẩm. Xuất khẩu thuỷ sản 
tháng 3/2022 ước đạt 920 triệu USD, 
tăng trưởng 25% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu 
thuỷ sản sang các thị trường chính 
duy trì tăng trưởng cao, trong đó, 
xuất khẩu sang Mỹ tăng 42%, sang 

Trung Quốc tăng 77%, sang EU tăng 37%, Hàn Quốc tăng 23%. 

EU là một trong những thị trường xuất khẩu tỷ USD của thủy sản Việt Nam. Dư địa tăng 
trưởng xuất khẩu thủy sản sang EU được đánh giá rất lớn, nhất là với cú hích Hiệp định 
EVFTA đã có hiệu lực từ tháng 8/2020. Doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ quy định mới 
mà EU vừa ban hành về dư lượng thủy ngân để gia tăng thị phần xuất khẩu vào thị trường 
này. 

Trong lĩnh vực dệt may, quy định mới của EU yêu cầu hàng dệt may vào thị trường này phải 
có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Để đạt được tiêu chuẩn đó, nhà sản xuất 
phải sử dụng sợi tái chế, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường... 

Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - chia sẻ, đối 
với các sản phẩm dệt may xuất khẩu sang thị trường EU, nhà nhập khẩu có thể đòi hỏi các 
yêu cầu mà nhà xuất khẩu buộc phải có như: Yêu cầu liên quan đến an toàn sản phẩm, sử 
dụng hóa chất (như REACH); yêu cầu này hạn chế việc sử dụng hóa chất trong quần áo và 
đồ trang trí, bao gồm một số thuốc nhuộm azo, chất chống cháy, hóa chất chống thấm và 
chống ố và niken; đảm bảo sản phẩm tuân thủ Chỉ thị an toàn sản phẩm chung của Liên minh 

 

Từ ngày 3/5/2022, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy 
sản và muối sẽ áp dụng ngưỡng dư lượng tối đa 

thủy ngân mới của EC 
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châu Âu (GPSD: 2001/95/EC); sản phẩm không thuộc Danh sách các chất bị hạn chế 
(RSL);… 

Trong vòng ba năm tới, xu hướng nhiều người mua sẽ yêu cầu người bán phải đáp ứng nhiều 
hơn các vấn đề liên quan tới truy xuất nguồn gốc nguyên liệu; sử dụng nhiều vật liệu tái chế 
hoặc tái sinh hơn; giảm lượng khí thải carbon và việc sử dụng hóa chất của sản phẩm; đo 
lường tác động môi trường của quá trình sản xuất, và đảm bảo mức lương đủ sống và môi 
trường làm việc an toàn cho nhân viên của nhà máy. 

“Hiện nay, các đơn vị thành viên của Vinatex đáp ứng khá tốt yêu cầu của các thị trường 
nhập khẩu đối với các quy định về hoá chất và an toàn sản phẩm. Các quy định này luôn 
được khách hàng kiểm soát rất chặt chẽ và doanh nghiệp không có cách nào ngoài việc bắt 
buộc phải tuân thủ”, ông Cao Hữu Hiếu cho hay. 

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường EU, đa số 
doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng ngành hàng dệt may gia công cho các nhãn 
hàng lớn đã tiếp nhận những 'tiêu chuẩn xanh' trong sản xuất, như thực hiện trách nhiệm xã 
hội, môi trường và cắt giảm phát thải… 

Doanh nghiệp tìm cách 
thích ứng 

Trong báo cáo thường 
niên về những chất nguy 
hiểm gây hại cho sức khỏe 
con người được Ủy viên 
châu Âu phụ trách tư 
pháp, Didier Reynders 
công bố hôm 25/4 ở 
Brussels, EC đã công bố 
kế hoạch thiết lập danh 
sách các hợp chất độc hại 
có trong tã lót, PFAS 
(những chất hóa học 
không có trong tự nhiên) 
có trong hộp bánh pizza 

hoặc chất PVC trong giày dép để cấm hoàn toàn việc sử dụng chúng. Đây là những hóa chất 
cực kỳ phổ biến nhưng có hại cho sức khỏe. 

Báo cáo nêu chi tiết các hạn chế trong tương lai, trong khuôn khổ quá trình xem xét rộng rãi 
luật hóa chất của EU, hiện đang được đàm phán giữa EC và các quốc gia thành viên, nhắm 
mục tiêu vào các chất có hại nhất cho sức khỏe con người và môi trường. 

Theo ông Didier Reynders, công việc "rất tiến triển" đối với 6 dòng hóa chất được Cơ quan 
hóa chất châu Âu (ECHA), Mỹ và EC kiểm tra nhằm hướng tới một dự án cấm dần các chất 
này, ngay cả trước khi thông qua một phương pháp mới về quản lý hóa chất ở EU, dự kiến 
sẽ được áp dụng từ năm 2025. 

Nhiều doanh nghiệp dệt may có đơn hàng đến hết quý III/2022 
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EC nhấn mạnh kế hoạch này nhắm mục tiêu đến toàn bộ các dòng linh kiện được sử dụng 
rộng rãi trong ngành công nghiệp, chuyên dụng và tiêu dùng. Hiện hàng nghìn hợp chất hóa 
học được coi là nguy hiểm cũng như có hại nhất khiến Cục môi trường châu Âu (EEB) đẩy 
nhanh việc thiết lập danh sách các chất bị cấm, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.  

 

Với các sản phẩm thực phẩm, nông sản, dù chưa có nhiều thay đổi quy định, tuy nhiên một 
số dự báo cho rằng thị trường này sẽ sớm yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn mới về sức khỏe 
và môi trường theo hướng thắt chặt hơn 

Xu hướng tiêu dùng xanh được dự báo sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Điều này đặt ra yêu 
cầu doanh nghiệp sản xuất phải nhanh chóng thay đổi sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, 
giúp nắm bắt cơ hội không chỉ ở thị trường xuất khẩu mà ngay ở thị trường nội địa. 

Ông Nguyễn Lâm Viên - Chủ tịch HĐQT Công ty Vinamit, sau khi đại dịch Covid-19 bùng 
nổ, người ta càng quan tâm đến xu hướng tiêu dùng xanh, quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ 
vì mục đích cuối cùng cũng là sức khỏe, sống để có bầu không khí hít thở, thực phẩm sạch 
để ăn, nâng cao miễn dịch để kháng bệnh. Sự bùng nổ này sẽ diễn ra ở Mỹ, châu Âu và chắc 
chắn sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp cần định hướng đường đi, đón 
đầu cơ hội. 

Để đón đầu cơ hội, một số doanh nghiệp Việt đã đẩy mạnh chuyển hướng sang phát triển 
xanh. Không cạnh tranh bằng chi phí lao động giá rẻ, mà bằng các tiêu chuẩn gắn với bảo vệ 
môi trường. 

Ông Cao Hữu Hiếu nhận định, khó khăn sắp tới sẽ nằm ở việc đáp ứng những quy định liên 
quan đến môi trường, trách nhiệm xã hội mà khách hàng và người tiêu dùng tại các thị trường 
nhập khẩu ngày càng quan tâm. Để có thể từng bước chuẩn bị cho việc tuân thủ đầy đủ các 
quy định này, trong thời gian tới, Vinatex sẽ đầu tư chủ động theo định hướng chiến lược của 
tập đoàn để tạo liên kết chuỗi; nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết bị sản xuất, 
cải thiện năng suất, chất lượng, điều kiện làm việc, hướng tới quản trị thông minh, sản xuất 
xanh và bền vững…. Bên cạnh đó, Vinatex cũng đã và sẽ tiếp tục phát triển các nhà máy sản 
xuất nguyên liệu tái chế, phù hợp với xu hướng và nhu cầu của các thị trường xuất khẩu mà 
Vinatex đang hướng đến. 

Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển xu thế tiêu dùng 
của thế giới đã và đang tác động đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Thực tế cho thấy, việc đáp 
ứng "tiêu chuẩn xanh'' trong thời gian qua diễn ra không chỉ ở ngành dệt may hay nông sản 
mà còn ở nhiều ngành hàng khác. Một khi đã là xu thế thì bất kỳ ngành hàng, doanh nghiệp 
nào cũng phải đáp ứng nếu không muốn nằm ngoài 'cuộc đua'. Xanh hóa sản xuất không phải 
gánh nặng mà là cơ hội cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần xác định tâm thế này để 
thay đổi. 

www.congthuong.vn 
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Quản lý mã số vùng trồng và cơ sở 
đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu 

 
(binhthuan.gov.vn) Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là mã số định danh cho 
một vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói. Qua đó, nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản 
xuất, sơ chế đóng gói, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
cây trồng. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để nông sản Bình Thuận nói riêng và cả nước 
nói chung có thể xuất khẩu theo đường chính ngạch. Do đó, để đáp ứng yêu cầu và quy 
định hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng cao của thị trường thế giới, việc quản lý mã 
số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cần được quan tâm, theo dõi chặt chẽ, thậm chí 
nâng cấp quản lý để tạo niềm tin tiêu dùng chắc chắn hơn. 

Theo Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật 
tỉnh, hiện nay, có hai 
loại cấp mã số vùng 
trồng trong nước và 
xuất khẩu. Đối với mã 
số vùng trồng xuất 
khẩu, đây là điều kiện 
cần thiết để xuất khẩu 
nông sản theo quy 
định của nước nhập 
khẩu. Tổ chức, cá 
nhân muốn xuất khẩu 
bắt buộc phải có mã số 
vùng trồng do nước 

nhập khẩu cấp hoặc được ủy quyền sử dụng. 

Về mã số vùng trồng nội địa, việc cấp mã đang dựa vào nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, 
chưa bắt buộc. Tuy nhiên để nâng cao uy tín cho sản phẩm nông sản của mình, các tổ chức, 
cá nhân cần chú trọng đến việc chứng minh nguồn gốc của nông sản, tạo niềm tin cho người 
tiêu dùng, nên thực hiện thủ tục cấp mã vùng trồng nội địa. 

Hiện một số quốc gia yêu cầu trái cây từ phía Việt Nam phải có mã số vùng trồng và mã số 
cơ sở đóng gói mới được phép xuất khẩu. Trước đây, các mã số vùng trồng và cơ sở đóng 
gói được Cục Bảo vệ thực vật cấp căn cứ theo rà soát của UBND tỉnh. Đến năm 2021, Cục 
Bảo vệ thực vật chính thức giao việc giám sát, quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất 
khẩu cho địa phương. Từ đó đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện 
kiểm tra, hướng dẫn cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn. 
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Theo bà Nguyễn Thị Phương 
Vinh - Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Trồng trọt và  tỉnh, 
đơn vị đang thực hiện quản 
lý đối với 02 loại mã số vùng 
trồng. Cụ thể, mã số vùng 
trồng xuất khẩu do Cục bảo 
vệ thực vật phụ trách, Chi 
cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật thực hiện việc kiểm 
tra giám sát đối với các mã 
số vùng trồng đã được cấp 
(trung bình 2 lần/năm hoặc 
trước mỗi vụ thu hoạch tùy 
theo loại cây trồng) và thực 
hiện đánh giá cấp mới để gửi 
hồ sơ ra Cục Bảo vệ thực vật thực hiện thủ tục cấp mới. Sau khi có biên bản kiểm tra của 
phía Chi cục địa phương, phía cục Bảo vệ thực vật cùng với nước nhập khẩu sẽ phê duyệt. 
Rất nhiều loại đối tượng cây trồng được cấp đối với mã số vùng trồng xuất khẩu là thanh 
long, chuối, mít, nhãn, xoài, chanh dây, sầu riêng, nhãn, bưởi..., thị trường được xuất khẩu 
tùy thuộc vào từng loại đối tượng cây trồng như thanh long (Úc, Newzeland, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Hoa Kỳ), Xoài (Úc, Newzeland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Châu Âu), Sầu riêng 
có thị trường Trung Quốc, Châu Âu... Đối với mã vùng trồng theo quy định của Luật Trồng 
trọt (mã nội địa), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai hướng dẫn tạm thời 
về cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt. 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông tổ chức lễ phát động Chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển nông thôn, công bố triển 
khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng. Đây là bước đột phá 
lớn trong lĩnh vực trồng trọt, là nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin chủ động 2 chiều giữa cơ 
quan quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân. 

Theo tinh thần chỉ đạo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc cấp, quản lý mã số 
vùng trồng sẽ được thực hiện trên hầu hết các đối tượng cây trồng nông nghiệp, tuy nhiên 
trước mắt sẽ tập trung vào các đối tượng cây trồng dùng làm thực phẩm hoặc nguyên liệu sản 
xuất được phẩm, các đối tượng khác Cục trồng trọt sẽ có hướng dẫn thêm trong thời gian tới. 

Bà Nguyễn Thị Phương Vinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
tỉnh cho hay, vừa qua, UBND tỉnh đã có Công văn giao nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng 
trồng về cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đó, Sở đã giao cho Chi cục trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt. 

Đây là một nhiệm vụ mới, đồng thời liên quan đến chuyển đổi số nên để triển khai rộng rãi 
cần thời gian để tập huấn, đào tạo cho cả cán bộ lẫn tổ chức, cá nhân. Các vùng trồng có nhu 
cầu đăng ký có thể liên hệ trực tiếp phía Chi cục để được hướng dẫn, hoặc truy cập vào 
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Website của Chi cục để xem các bước thực hiện. Hiện tại, đơn vị đang thực hiện hướng dẫn 
cho 01 cá nhân có nhu cầu đăng ký. 

Hiện tại Bình Thuận có nhiều tổ chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng và mã số đóng gói 
xuất khẩu về thanh long và sầu riêng. Để được cấp mã số rất khó, duy trì mã số càng khó 
hơn. 

Theo bà Nguyễn Thị 
Phương Vinh, không 
chỉ đối với sầu riêng, 
mà tất cả các đối tượng 
cây trồng khác đã được 
cấp mã phải duy trì 
hiện trạng vườn trồng, 
đồng thời cập nhật và 
tuân thủ theo các điều 
kiện của nước nhập 
khẩu thì mới có thể duy 
trì mã, nếu vi phạm đều 
bị thu hồi. 

Trong quá trình đàm 
phán mở cửa thị trường 

cho nông sản Việt Nam, các nước như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều đưa ra yêu 
cầu chỉ có nông sản (chủ yếu là rau quả tươi) được sản xuất từ vùng trồng, cơ sở đóng gói 
mới được phép xuất khẩu. Gần đây nhất là Trung Quốc cũng đưa ra yêu cầu này với các sản 
phẩm xuất khẩu chính ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc. Do đó, việc thiết lập và cấp mã 
số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ 
quốc tế nhằm tuân thủ quy định của các nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực 
phẩm và truy xuất nguồn gốc. 

Để triển khai thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về 
mã số vùng trồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng mã số vùng trồng đã được 
cấp cho các tổ chức, cá nhân địa phương đảm bảo yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi cần thiết; 
kịp thời phát hiện và báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm quy định về mã số vùng trồng. 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản cũng cần chủ động xây dựng vùng 
nguyên liệu đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Đảm bảo luôn duy trì tình trạng đáp ứng 
quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đồng thời, chủ động có biện 
pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý khi có thay đổi thông 
tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói hay khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng 
mã số để có biện pháp xử lý kịp thời. 

TT Dân 
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Kinh tế tuần hoàn và vai trò của tiêu chuẩn 
 

Để hình thành, phát triển kinh tế tuần hoàn, Việt Nam cần có hành lang pháp lý rõ ràng; cần 
triển khai nghiên cứu sâu rộng về phát triển kinh tế tuần hoàn từ cách tiếp cận chung toàn 
cầu, nguyên tắc xác lập theo ngành, lĩnh vực, tiêu chí của mô hình, từ đó lựa chọn vận dụng 
cụ thể vào hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam. 

Tổng quan về khái niệm kinh tế tuần hoàn 

Trên thế giới, khái niệm về kinh tế tuần hoàn được đưa ra lần đầu tiên từ những năm 1980 
bởi Walter R. Stahel, một kiến trúc sư người Thụy Sỹ, với tên gọi ban đầu là “self-
replenishing system (product-life extension)”. Hệ thống này bao gồm bốn vòng lặp: reuse, 
repair, reconditioning và recycling. 

Gần đây, mô hình cánh bướm (butterfly diagram) của Ellen MacArthur Foundation đang 
được sử dụng rộng rãi, đưa ra một sơ đồ chi tiết bằng hình vẽ các hoạt động liên quan trong 
chuyển đổi theo hướng kinh tế tuần hoàn. Khái niệm kinh tế tuần hoàn hiện nay cũng được 
tiêu chuẩn hóa trong tiêu chuẩn quốc tế ISO 14009:2020 Environmental management systems 
— Guidelines for incorporating material circulation in design and development là “Sự tiếp 
cận có hệ thống đến thiết kế các mô hình kinh doanh, cho phép quản lý bền vững các nguồn 
nguyên vật liệu trong sản phẩm”. 

Tiêu chuẩn hóa gắn với kinh tế tuần hoàn trên thế giới 

Với vai trò quan trọng của tiêu chuẩn, để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh 
tế tuần hoàn, năm 2018, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã thành lập ban kỹ thuật tiêu 
chuẩn về Kinh tế tuần hoàn ISO/TC 323. Mục tiêu chung nhằm tăng cường và đẩy mạnh các 
hoạt động cho phát triển bền vững. 

Ban kỹ thuật này đang nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu, khuôn 
khổ, hướng dẫn và công cụ hỗ trợ cho việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Thành viên của 
ban kỹ thuật đến từ 70 quốc gia từ Argentina đến Zimbabwe trong đó có Việt Nam và 15 
thành viên quan sát (cập nhật đến ngày 21/9/2021). 

Năm 2019, Ủy ban Châu Âu cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy tiêu chuẩn hóa liên quan 
đến kinh tế tuần hoàn và công bố: “Với vai trò là một thị trường chung lớn nhất thế giới, EU 
có thể thiết lập các tiêu chuẩn áp dụng cho các chuỗi giá trị toàn cầu. Ủy ban Châu Âu sẽ tiếp 
tục xây dựng các tiêu chuẩn mới về tăng trưởng bền vững và sử dụng trọng lượng về kinh tế 
để định hình các tiêu chuẩn quốc tế nhằm phù hợp với kỳ vọng của EU về môi trường và khí 
hậu. 

Các tiêu chuẩn này cũng sẽ thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi 
trường và hỗ trợ các thị trường toàn cầu và thị trường EU đối với các sản phẩm bền vững”. 



 BẢN TIN TBT SỐ 61 (THÁNG 11-2022)  15    

 

Ngay cả tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD cũng đang yêu cầu các tiêu chuẩn hỗ trợ 
cho sự chuyển dịch tích cực về phía nền kinh tế tuần hoàn. OECD đề cập đến nhu cầu hài 
hòa các tiêu chuẩn chất lượng về vật liệu cho các sản phẩm có thể sửa chữa và sản xuất lại 
(đặc biệt khi xuất khẩu) và các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng thích hợp của các vật liệu thô 
đầu vào. 

Đối với hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, các tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia... đều đã xây dựng các tiêu chuẩn liên quan. Trong đó 
ban kỹ thuật ISO/TC 323 Kinh tế tuần hoàn tập trung xây dựng các tiêu chuẩn khung, hướng 
dẫn, công cụ hỗ trợ và các yêu cầu về hoạt động của các tổ chức liên quan nhằm tối đa hóa 
sự đóng góp vào sự phát triển bền vững. 

Hiện nay có 6 dự thảo đang được xây dựng: ISO/WD 59004, Circular economy - Framework 
and principles for implementation; ISO/WD 59010, Circular economy - Guidelines on 
business models and value chains; ISO/WD 59020.2, Circular economy - Measuring 
circularity framework; ISO/CD TR 59031, Circular economy - Performance-based approach 
– Analysis of cases studies; ISO/DTR 59032.2, Circular economy - Review of business 
model implementation; ISO/AWI 59040, Circular Economy - Product Circularity Data 
Sheet. 

Ngoài ra các ban kỹ thuật khác của ISO cũng như các tổ chức tiêu chuẩn hóa khác như IEC, 
UL, ETSI, EN, BS... cũng xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến các khía cạnh khác nhau 
của kinh tế tuần hoàn. Một số tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi phải kể đến gồm: ISO Guide 
84:2020 Guidelines for addressing climate change in standards; ISO 26000 Guidance on 
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social responsibility; ISO 14009:2020 Environmental management systems – Guidelines for 
incorporating material circulation in design and development; IEC 62430 Environmental 
Conscious Design (ECD); UL 3600 Outline of Investigation for Measuring and Reporting 
Circular Economy Aspects of Products, Sites and Organizations; EN 45552 General methods 
for assessing durability, remanufacturing, repair, reuse, upgrade, recyclability, reused 
components, recycled material, critical raw material, material efficiency aspects of energy-
related products; ETSI TR 103 476 Environmental Engineering (EE); Circular Economy 
(CE) in Information Communication Technology (ICT); BS 8001 Framework for 
implementing the principles of the Circular Economy in organizations – Guide 

Kinh tế tuần hoàn và vai trò của tiêu chuẩn ở Việt Nam hiện nay 

Xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất 
nước giai đoạn 2021-2030 trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Mặc dù chưa có khung chương trình quốc gia về kinh tế tuần hoàn, nội dung về kinh tế tuần 
hoàn đã được thể hiện trong rất nhiều chiến lược, chính sách phát triển đất nước trong giai 
đoạn vừa qua, như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đưa ra định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 có nêu: “xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, thân thiện với môi trường”; 

Luật BVMT năm 2020 quy định “Kinh tế tuần hoàn” (Điều 142) là Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội và được xem là một trong những chính sách ưu đãi, hỗ trợ và phát triển kinh 
tế môi trường, sẽ góp phần đẩy nhanh việc phát triển kinh tế tại Việt Nam; 

Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu 
tổng quát là “Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên 
liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật 
liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản 
xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới sáng tạo, thực hành và phát triển các mô 
hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo 
việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam”. 

Để hình thành, phát triển kinh tế tuần hoàn, Việt Nam cần có hành lang pháp lý rõ ràng; cần 
triển khai nghiên cứu sâu rộng về phát triển kinh tế tuần hoàn từ cách tiếp cận chung toàn 
cầu, nguyên tắc xác lập theo ngành, lĩnh vực, tiêu chí của mô hình, từ đó lựa chọn vận dụng 
cụ thể vào hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam. Việc phát triển kinh tế tuần hoàn cần dựa trên các 
ngành, lĩnh vực và địa phương đã và đang triển khaimô hình kinh tế gần với cách tiếp cận 
kinh tế tuần hoàn, từ đó bổ sung hoàn thiện và có sự lựa chọn phù hợp cho từng ngành, lĩnh 
vực nhưng phải dựa trên các mô hình đã có như các mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng và 
tái chế chất thải) được triển khai ở nước ta thời gian qua. 

Liên quan đến việc chuyển đổi nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế tuần hoàn, mặc dù 
chưa có những mô hình kinh tế tuần hoàn đầy đủ đúng nghĩa, nhưng thực tế đã có một số mô 
hình gần với kinh tế tuần hoàn xét theo từng lĩnh vực ngành, nghề, dịch vụ. Ðiển hình trong 
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề truyền thống đã sử dụng phế 



 BẢN TIN TBT SỐ 61 (THÁNG 11-2022)  17    

liệu, phụ phẩm, chất thải từ sản xuất công nghiệp để sản xuất thép tái chế, sản xuất giấy tái 
chế, sản xuất đồ nhựa, ni-lông, thủy tinh tái chế… 

Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu mang lại lợi ích tài chính cho cơ sở sản xuất và người 
tiêu dùng, mà chưa tính tới lợi ích kinh tế tổng thể. Ðây cũng là một trong những nguyên 
nhân chính gây ra ô nhiễm và suy thoái môi trường tại không ít địa phương hiện nay. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, với một số lĩnh vực chủ đạo như trồng lúa, cây ăn trái, thủy sản 
và chăn nuôi đã phát thải ra môi trường hàng ngàn tấn chất thải hữu cơ, là nguồn tài nguyên 
có lợi cho chính các hoạt động nông nghiệp trên và cho nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên nguồn 
tài nguyên này đang bị lãng phí. 

Trên cơ sở làm rõ khái niệm cũng như các nguyên tắc cơ bản của kinh tế tuần hoàn, cần 
nghiên cứu, đề xuất các định hướng nhằm phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn như các mô 
hình tận dụng, tái chế, thu hồi chất thải trong sản xuất nông nghiệp theo định hướng kinh tế 
tuần hoàn... cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và các cơ 
quan quản lý Nhà nước. 

Trong lĩnh vực công thương, mô hình sản xuất sạch hơn (SXSH) đã được đẩy mạnh triển 
khai áp dụng rộng rãi. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến nay (năm 2020), gần 
350 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã được hỗ trợ đánh giá nhanh, 90 doanh nghiệp được hỗ 
trợ áp dụng SXSH trở thành các mô hình điểm về áp dụng SXSH. Ngoài ra còn có một số 
mô hình cũng được Bộ Công Thương triển khai như: Xây dựng và triển khai thực hiện mô 
hình sử dụng thí điểm các dạng năng lượng thay thế và mô hình hộ gia đình tiết kiệm năng 
lượng; Áp dụng mô hình quản lý năng  lượng tại các cơ sở công nghiệp; Xây dựng, phổ biến 
và nhân rộng các mô hình trình diễn thành công về sử dụng năng lượng thay thế trong các cơ 
sở sản xuất kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; Phát triển, triển khai nhân rộng 
các mô hình trình diễn hộ gia đình sử dụng các dạng năng lượng tái tạo (như mặt trời, khí 
sinh học…) tại chỗ quy mô công nghiệp.  

Năm 2020, Việt Nam đã thành lập ban kỹ thuật TCVN/TC 323 Kinh tế tuần hoàn. Ban kỹ 
thuật này đang nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. 
Ngoài ra Việt Nam cũng đã xây dựng một số tiêu chuẩn liên quan như: TCVN ISO 
26000:2013, Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội; TCVN ISO 14001:2015, Hệ thống quản lý 
môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng; TCVN 8000:2008 (ISO 15270:2006), Chất 
dẻo – Hướng dẫn thu hồi và tái chế chất dẻo phế thải; TCVN 12049:2017 (ISO 13686:2013), 
Khí thiên nhiên - Yêu cầu chung về chất lượng; TCVN ISO 14067:2020, Khí nhà kính - Dấu 
vết cacbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng. Tuy nhiên việc xây dựng các 
tiêu chuẩn quốc gia này mới chỉ xuất phát từ nhu cầu của từng lĩnh vực chứ chưa theo một 
định hướng, kế hoạch tổng thể nhằm phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi 
sang nền kinh tế tuần hoàn. 

Cần xây dựng danh mục các TCVN lộ trình thực hiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi kinh 
tế tuần hoàn tại Việt Nam 

Trong ba ngày từ 7-9/9/2021, Tiểu ban Tiêu chuẩn và Sự phù hợp (The Sub-Committee on 
Standards and Conformance – SCSC) của APEC đã tổ chức hội thảo với chủ đề 
Standardisation in Circular Economy for a more sustainable trade, thu hút sự quan tâm của 
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nhiều chuyên gia từ các nền kinh tế thành viên, các tổ chức tiêu chuẩn hóa trong khu vực, 
với bốn chủ đề chính: Sáng kiến kinh tế tuần hoàn từ các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn; 

Các tiếp cận hoạch định chính sách về kinh tế tuần hoàn của các nền kinh tế thành viên APEC; 
Tiêu chuẩn và sự phù hợp hỗ trợ thương mại quốc tế, tính bền vững và kinh tế tuần hoàn; 
Các thông lệ thực hành tốt sử dụng tiêu chuẩn và sự phù hợp trong ngành công nghiệp để hỗ 
trợ kinh tế tuần hoàn. 

Hội nghị này đã cho thấy rằng với vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong mọi lĩnh vực của 
đời sống-xã hội, để hỗ trợ sự chuyển đổi hiệu quả từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, 
thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của nền kinh tế tuần hoàn thì việc nghiên cứu 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn một cách đầy đủ và đồng bộ, nhất là trong các lĩnh 
vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ là một trong những nhiệm vụ tiên quyết và thiết 
yếu. 

Việc nghiên cứu này cần được thực hiện trên phạm vi từ các nghiên cứu đánh giá thực trạng 
hoạt động tiêu chuẩn hóa trong nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm 
quốc tế và nghiên cứu các yêu cầu về hoạt động tiêu chuẩn hóa phục vụ cho phát triển nền 
kinh tế tuần hoàn của Việt Nam. 

Từ đó đề xuất danh mục các TCVN cần xây dựng nhằm tạo ra các khuôn khổ, hướng dẫn, 
công cụ hỗ trợ và các yêu cầu cho việc thực hiện các hoạt động của các tổ chức liên quan, 
nhằm tối đa hóa sự đóng góp cho Mục tiêu phát triển bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn 
tại Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Nguồn: vietq.vn 

================================================================ 

 

TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
CỦA DOANH NGHIỆP 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (tên tiếng Anh: Corporate social responsibility, viết 
tắt: CSR) là một dạng hoạt động có quy tắc được các doanh nghiệp đưa ra nhằm giúp doanh 
nghiệp đóng góp cho các mục tiêu xã hội dưới vai trò là một doanh nghiệp nhân đạo, hoạt 
động vì cộng đồng bằng cách tham gia, hỗ trợ các hoạt động tình nguyện hoặc thực hiện 
những hoạt động mang tính đạo đức. 

Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội bao gồm các tiêu chuẩn phổ biến như sau: 

1. Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 

ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được phát triển và ban 
hành bởi ISO (Ủy ban tiêu chuẩn hóa quốc tế) vào ngày 12 tháng 3 năm 2018. Bộ tiêu chuẩn 



 BẢN TIN TBT SỐ 61 (THÁNG 11-2022)  19    

này được ban hành với mục tiêu giúp giảm chấn thương 
và các căn bệnh gây ra do nghề nghiệp, thúc đẩy quá trình 
bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. 

ISO 45001 chính thức được ban hành vào năm 2018, đây 
cũng là phiên bản là ISO 45001 hiện tại. Trước khi ISO 
45001:2018 ra đời thì OHSAS 18001 là tiêu chuẩn để 
quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được áp dụng. 
Đây là một tiêu chuẩn cho các hệ thống quản lý an toàn 
và nghề nghiệp của Anh cập nhật năm 2007. 

2. SA8000 

SA8000 là tiêu chuẩn quốc tế ra đời vào năm 2001 
(được xây dựng dựa trên: Công ước Liên Hiệp Quốc 
về Nhân quyền, các công ước của Tổ chức Lao động 
Quốc tế, các quy chuẩn nhân quyền quốc tế và luật 
lao động của nước sở tại).  

Tiêu chuẩn SA8000 gồm các tiêu chí đảm bảo 
quyền lợi cơ bản của người lao động trong doanh 
nghiệp, trong đó đặc biệt yêu cầu sự công khai, 
minh bạch trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Các doanh nghiệp có thể tham gia với tư 
cách thành viên hoặc tham gia với tư cách xin cấp 
chứng nhận. 

3. BSCI 

BSCI viết tắt của cụm từ Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá 
tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh ra đời năm 2003 từ đề xuất của Hiệp hội Ngoại 
thương (FTA), được thiết kế để cải thiện điều kiện làm việc cho các nhà cung cấp của các 
công ty thành viên tham gia BSCI. 

 

BSCI không phải tiêu chuẩn, tổ chức đánh giá hay hệ thống công nhận, nó cung cấp một hệ 
thống giúp các doanh nghiệp cải thiện dần các điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của 
họ, thông qua việc đánh giá theo bộ tiêu chuẩn quy tắc ứng xử BSCI. Sau khi đánh giá xong, 
kết quả sẽ được cập nhật trên trang của BSCI, có xếp hạng báo cáo từ A-> E. Doanh nghiệp 
đạt hạng C sẽ đủ điều kiện để bán hàng. Hạng A, B thì 2 năm sẽ đánh giá lại tổng thể. Hạng 
C, D thì 12 tháng đánh giá lại lỗi lần 1.  
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4. SMETA 

SMETA là viết tắt của cụm từ Sedex Members Ethical Trade Audit – phương pháp đánh giá 
việc thực hành đạo đức của doanh nghiệp. Tương tự như BSCI, SMETA cũng không phải 
tiêu chuẩn, nó là phương pháp đánh giá và báo cáo về việc thực hành đạo đức và trách nhiệm 
xã hội.  

Sau khi đánh giá, kết quả sẽ là bản báo cáo được tải lên trang sedexadvance.sedexonline.com 
bằng tài khoản của doanh nghiệp. Báo cáo này sẽ được xem bởi khách hàng, nhà cung cấp 
của doanh nghiệp chứ không được cấp chứng nhận. 

5. WRAP 

WRAP là viết tắt của từ Worldwide Responsible 
Accredited Production – Tổ chức công nhận trách nhiệm 
xã hội trong sản xuất toàn cầu, là bộ tiêu chuẩn đánh giá 
trách nhiệm xã hội đối với các tổ chức sản xuất gia công 
hàng dệt may. 

Việc áp dụng WRAP trong hệ thống sản xuất giúp nhà 
máy thuộc lĩnh vực sản xuất, gia công hàng dệt may đảm 
bảo rằng họ hoạt động phù hợp với luật pháp cũng như 
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về đạo đức tại nơi làm 
việc. 

6. WCA – Đánh giá điều kiện làm việc 

Chương trình đánh giá điều kiện làm việc WCA 

WCA là viết tắt của Workplace Condition Assessment – dịch sang tiếng Việt là Chương trình 
đánh giá điều kiện làm việc, cung cấp một giải pháp hữu ích, tiết kiệm chi phí cho các đơn 
vị sản xuất kinh doanh muốn tìm cách cải tiến điều kiện làm việc, góp phần vào việc tuân thủ 
các tiêu chuẩn hiện hành theo ngành công nghiệp và thực hành sản xuất tốt. 
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7. Tiêu chuẩn ETI – Sáng kiến thương mại có đạo đức 

 

ETI là viết tắt của Ethical Trading Initiative – Sáng kiến thương mại có đạo đức, là một liên 
minh giữa các công ty, công đoàn và tổ chức tự nguyện. ETI hoạt động trên toàn cầu để cải 
thiện điều kiện làm việc cho người lao động, không bị bóc lột, không bị phân biệt đối xử, 
không có lao động trẻ em và đảm bảo các điều kiện làm việc lành mạnh. 

Tại sao cần áp dụng các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội? 

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp xem trách nhiệm xã hội là một phần không thể thiếu với 
hình ảnh thương hiệu, nguyên nhân là do khách hàng sẽ đánh giá cao hơn, có niềm tin hơn 
với những doanh nghiệp có danh tiếng xã hội tốt hơn. Vì vậy, CSR là nhân tố quan trọng 
trong mọi hoạt động quan hệ công chúng của doanh nghiệp. 

Cụ thể, doanh nghiệp áp dụng các bộ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội sẽ thu được nhiều lợi ích 
như: 

 Cải thiện hình ảnh thương hiệu. Khi khách hàng nhìn thấy những bằng chứng về trách 
nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, họ sẽ có xu hướng phản ứng tích cực và có 
thiện cảm với thông điệp quảng bá của doanh nghiệp hơn. 

 Tăng cường sự trung thành của khách hàng và doanh số bán hàng. Khách hàng sẽ cảm 
thấy có lý do chính đáng để tin tưởng và lựa chọn sản phẩm – dịch vụ của công ty so 
với đối thủ. 

 Tiết kiệm chi phí hoạt động. Việc đầu tư tối ưu quy trình vận hành sẽ giúp công ty tiết 
kiệm chi phí hoạt động, đồng thời giảm bớt tác động tiêu cực đến môi trường. 

 Thúc đẩy tinh thần của nhân viên. Khi doanh nghiệp thể hiện hành vi đạo đức và tinh 
thần trách nhiệm với xã hội, nhân viên cũng sẽ nhờ đó có động lực để hành động tương 
tự theo chuẩn mực hành vi chung. Tinh thần cam kết và gắn bó với doanh nghiệp gia 
tăng. 

 Giảm bớt gánh nặng pháp lý. CSR là nền tảng xây dựng mối quan hệ bền chặt với các 
cơ quan pháp lý – nhờ đó giảm bớt gánh nặng quản lý cho doanh nghiệp. 

TBT Binh Thuận tổng hợp 
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Tổng hợp danh mục các Tin cảnh báo TBT/WTO  

cần chú ý trong tháng 9-11/2022 

 

Mã thông báo Quốc gia Sản Phẩm 
Ngày thông 

báo 
(dd/mm/yyyy) 

G/TBT/N/USA/1920 Hoa Kỳ 
Thành phần chất trơ của 

thuốc trừ sâu có trong sản 
phẩm hữu cơ 

21/09/2022 

G/TBT/N/EU/926 EU 

Sửa đổi quy định EU 
1272/2008  về phân loại, 
dán nhãn và đóng gói các 
chất và hỗn hợp các chất 

hóa học 

21/09/2022 

G/TBT/N/ZAF/248 Nam Phi 

Quy định về phân cấp, đóng 
gói và ghi nhãn đối với trái 

cây khô bày bán trên thị 
trường Nam Phi 

28/09/2022 

 
G/TBT/N/SGP/65 

 
Singapore 

Sửa đổi quy định về ghi 
nhãn đối với thực phẩm 

đóng gói sẵn 
28/09/2022 

G/TBT/N/TPKM/507 Đài Loan Sửa đổi quy định về yêu 
cầu đăng ký thực phẩm  

 
30/09/2022 

G/TBT/N/USA/1926 Hoa Kỳ  Ghi nhãn thực phẩm: thành 
phần dinh dưỡng, định 

nghĩa về thuật ngữ 
“Healthy” 

30/09/2022 

G/TBT/N/KOR/1107  Hàn Quốc Sửa đổi quy định về ghi 
nhãn và quảng cáo thực 

phẩm 
11/10/2022 

 
G/TBT/N/THA/681 

 
Thái Lan 

Sửa đổi Luật Thực phẩm 
liên quan đến các quy định 

về thực phẩm “Healthy” 
17/10/2022 

THÔNG BÁO TBT 
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G/TBT/N/KOR/1110 Hàn Quốc 
Sửa đổi quy định về ghi 
nhãn và quảng cáo thực 

phẩm 
27/10/2022 

G/TBT/N/KOR/1111 Hàn Quốc 
Sửa đổi quy định về tiêu 

chuẩn ghi nhãn thực phẩm 
31/10/2022 

 
G/TBT/N/AUS/147 

 

Úc 
Ghi nhãn thành phần dược 

phẩm 
10/11/2022 

G/TBT/N/IND/235 

Ấn Độ Dự thảo Quy định sửa đổi 
về Tiêu chuẩn và An toàn 
thực phẩm (Ghi nhãn & 

Trình bày) 

14/11/2022 

G/TBT/N/IND/237 

Ấn Độ Việc thực hiện quy định về 
an toàn và tiêu chuẩn thực 

phẩm liên quan đến sản 
phẩm sữa và sản phẩm thịt 

14/11/2022 

G/TBT/N/USA/1943  
Hoa Kỳ Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

nhập khẩu vào Hoa Kỳ 
17/11/2022 

 

Thông báo của Hoa Kỳ về ghi nhãn thực phẩm 
(VietQ.vn) - Theo tin cảnh 
báo số G/TBT/N/USA/1926 
của Văn phòng TBT Việt 
Nam (Tổng cục TCĐLCL), 
Hoa Kỳ thông báo quy định 
về ghi nhãn thực phẩm: 
Công bố về hàm lượng chất 
dinh dưỡng; Định nghĩa 
thuật ngữ “Khỏe mạnh”. 

Quy tắc đề xuất – Cơ quan 
Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) đang đề 
xuất cập nhật định nghĩa cho 

công bố hàm lượng chất dinh dưỡng ngụ ý là “khỏe mạnh” để phù hợp với khoa học dinh 
dưỡng hiện tại và hướng dẫn chế độ ăn uống của Liên bang, đặc biệt là hướng dẫn chế độ ăn 
uống cho người dân Mỹ (hướng dẫn chế độ ăn uống), liên quan đến cách người tiêu dùng có 
thể duy trì các thực hành ăn kiêng lành mạnh. 
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Hành động này nếu được hoàn thành sẽ sửa đổi các yêu cầu về thời điểm thuật ngữ “khỏe 
mạnh” có thể được sử dụng như một tuyên bố ngụ ý trong việc ghi nhãn sản phẩm thực phẩm 
cho người để chỉ ra rằng mức độ chất dinh dưỡng của thực phẩm có thể giúp người tiêu dùng 
duy trì thực hành ăn uống khỏe mạnh bằng cách giúp họ đạt được chế độ ăn uống tổng thể 
phù hợp với các khuyến nghị về chế độ ăn uống. 

Mục đích của Thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu về nhãn mác; 
Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con 
người. 

Đồng thời, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1920, Hoa Kỳ thông báo quy định về thành 
phần trơ trong thuốc trừ sâu cho sản xuất hữu cơ. 

Thông báo trước về xây dựng quy tắc được đề xuất (ANPR) này tìm kiếm ý kiến đóng góp 
từ các bên liên quan về cách cập nhật các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
(USDA) về thành phần trơ trong thuốc trừ sâu sử dụng trong sản xuất hữu cơ. Cơ quan Tiếp 
thị nông nghiệp của USDA (AMS) tìm kiếm ý kiến về các lựa chọn thay thế cho quy định 
hiện hành của họ phù hợp với Luật Sản xuất thực phẩm hữu cơ năm 1990 (OFPA) và khung 
quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đối với các thành phần trơ. Thông 
tin từ ý kiến công khai sẽ cung cấp cách tiếp cận của AMS đối với chủ đề này, bao gồm bất 
kỳ bản sửa đổi đề xuất nào đối với quy định hữu cơ của USDA. 

Mục đích của Thông báo: Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ 
sức khỏe, sự an toàn của con người; Sự hài hòa. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ấn Độ sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm  

(Ghi nhãn và Trình bày) 
(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo 
số G/TBT/N/IND/235, Ấn Độ 
thông báo Dự thảo Quy định 
sửa đổi về Tiêu chuẩn và An 
toàn thực phẩm (Ghi nhãn & 
Trình bày), 2022. 

Dự thảo Quy định sửa đổi về 
Tiêu chuẩn và An toàn thực 
phẩm (Ghi nhãn & Trình bày) 
năm 2022 liên quan đến Ghi 
nhãn dinh dưỡng phía trước bao 
bì (FOPNL) để chỉ ra các sản 
phẩm thực phẩm đóng gói có 
nhiều chất béo, đường và muối. 
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Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm của Ấn Độ đã đề xuất giới thiệu Ghi nhãn dinh 
dưỡng trước bao bì (FOPNL) theo Xếp hạng dinh dưỡng của Ấn Độ (INR) trên thực phẩm 
đóng gói sẵn, một dạng thông tin dinh dưỡng bổ sung và chỉ ra các giá trị đã công bố của chất 
béo cao, đường và muối trong các sản phẩm thực phẩm chế biến. Những điều này cho phép 
người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Xếp hạng Dinh dưỡng của Ấn Độ (INR) 
sẽ ở dạng hiển thị bằng hình ảnh. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Singapore thông báo Dự thảo Quy định về thực phẩm 
(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SGP/65, Singapore thông báo Dự thảo 
Quy định về thực phẩm (Bản sửa đổi số X) năm 2022 (Yêu cầu về ghi nhãn đối với 
thực phẩm đóng gói sẵn). 

Cơ quan Thực phẩm 
Singapore (SFA) đề xuất sửa 
đổi đối với yêu cầu ghi nhãn 
thực phẩm đóng gói sẵn, cụ thể 
như sau: Sửa đổi Quy định 5 
của quy định thực phẩm về các 
yêu cầu chung đối với việc ghi 
nhãn thực phẩm đóng gói sẵn 
để: yêu cầu khai báo lô hàng 
xác định nhà máy sản xuất và 
lô sản xuất thực phẩm; yêu cầu 
công bố hướng dẫn sử dụng 
hoặc xử lý thực phẩm trong đó 
cách sử dụng hoặc xử lý thực 

phẩm không đúng sẽ dẫn đến thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp; 

Yêu cầu tên quốc gia xuất xứ của thực phẩm phải kèm theo các từ phù hợp (ví dụ: “Quốc gia 
xuất xứ:”; “Sản phẩm của”; “Sản xuất tại”, v.v.) và đối với thực phẩm đóng gói sẵn được sản 
xuất tại Singapore phải được khai báo với nước xuất xứ; 

Sửa đổi yêu cầu khai báo thành phần như sau: bắt buộc công bố công bố thành phần dưới 
một tiêu đề thích hợp; để các thành phần được liệt kê theo thứ tự giảm dần dựa trên trọng 
lượng tại thời điểm sản xuất; bắt buộc công bố nước bổ sung theo tuyên bố về thành phần trừ 
khi: nước tạo thành một phần của thành phần như nước muối, xi-rô hoặc nước dùng được sử 
dụng trong thực phẩm hỗn hợp và được khai báo trong danh sách các thành phần; nước bị 
bay hơi trong quá trình sản xuất; nước chiếm ít hơn 5% thành phẩm; nước được sử dụng để 
hoàn nguyên các thành phần khử nước trong đó lượng nước được thêm vào bằng với lượng 
nước đã loại bỏ ban đầu trong quá trình sản xuất thành phần khử nước. 

Miễn khai báo chất hỗ trợ chế biến; bắt buộc công bố sự hiện diện của bất kỳ chất gây dị ứng 
nào thu được thông qua việc sử dụng công nghệ sinh học liên quan đến thực phẩm và các 
thành phần được biết là gây quá mẫn cảm cho cá nhân (như được liệt kê trong Quy định 5); 



 BẢN TIN TBT SỐ 61 (THÁNG 11-2022)  26    

cập nhật danh sách các điều khoản chung được phép theo lịch trình đầu tiên của quy định 
thực phẩm và do đó, hủy bỏ Quy định 6; Sửa đổi Quy định 6 để miễn thực phẩm được đóng 
gói trong các đơn vị nhỏ, nơi có diện tích bề mặt lớn nhất dưới 10 cm², kể từ việc khai báo 
thông tin sau trên nhãn với điều kiện người mua tiềm năng có thể tiếp cận được thông tin qua 
tài liệu vật lý hoặc một trang web, hồ sơ điện tử khác: tuyên bố về thành phần (bao gồm tuyên 
bố về tartrazine, các thành phần được biết là gây mẫn cảm cho cá nhân); nhận dạng lô. 

Tuyên bố cho thực phẩm có chứa aspartame: Hướng dẫn sử dụng hoặc xử lý thực phẩm; Sửa 
đổi Quy định 9 và 9A của quy định thực phẩm cấm sử dụng các tuyên bố hoặc gợi ý liên 
quan đến thực phẩm ngụ ý rằng thực phẩm khác không an toàn để tiêu dùng; một thành phần 
được các quy định này cho phép trong thực phẩm là không an toàn để tiêu thụ; thực phẩm 
không chứa chất phụ gia thực phẩm không được các quy định này cho phép; hoặc thực phẩm 
không chứa bất kỳ chất nào bị cấm trong thực phẩm. 

Để đưa vào quy định mới 12A đối với thực phẩm được quảng cáo hoặc bán trên nền tảng bán 
hàng trực tuyến, yêu cầu kê khai các thông tin sau trên danh sách bán thực phẩm đóng gói 
sẵn, cụ thể: Tên món ăn; Danh sách thành phần (bao gồm công bố về tartrazine và thực phẩm 
được biết là gây quá mẫn). 

Nội dung tịnh và trọng lượng ráo nước: Tên và địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói, phân phối, 
nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhà cung cấp thực phẩm ở Singapore; Tên nước xuất xứ; Hướng 
dẫn sử dụng hoặc xử lý thực phẩm bao gồm định nghĩa và tiêu chí cụ thể cho thực phẩm được 
bán là “không chứa gluten”, “không chứa gluten tự nhiên” và “gluten giảm”. 

Mục đích của thông báo: Đảm bảo an toàn thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của 
con người; Giảm các rào cản và tạo thuận lợi cho thương mại. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Dự thảo quy định xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa 
(VietQ.vn) - Mới đây, Israel thông báo Dự thảo quy định xuất nhập khẩu sản phẩm 
hàng hóa (nhóm nhập khẩu). 

Quy định này thay thế ấn bản trước đây được thông báo trong G/TBT/N/ISR/1184, cập nhật 
chế độ các nhóm nhập khẩu của Israel và nới lỏng các yêu cầu đánh giá sự phù hợp đối với 
các sản phẩm nhập khẩu tuân theo Tiêu chuẩn bắt buộc của Israel. 

Hiện có khoảng 500 Tiêu chuẩn bắt buộc ở Israel (không bao gồm thực phẩm) phải tuân theo 
quy định quản lý nhập khẩu này. Các tiêu chuẩn này được chia thành bốn nhóm nhập khẩu 
theo rủi ro tiềm ẩn của sản phẩm: Nhóm 1 – Mức độ rủi ro cao nhất: Yêu cầu phê duyệt kiểu 
loại và lô hàng; Nhóm 2 – Mức độ rủi ro trung gian: Yêu cầu tuân thủ hai điều kiện: Phê 
duyệt kiểu loại và Công bố hợp quy của nhà nhập khẩu đối với từng lô hàng; Nhóm 3 – Mức 
độ nguy hiểm thấp: Chỉ yêu cầu nhà nhập khẩu công bố hợp quy cho mỗi lô hàng; Nhóm 4 – 
Hàng hóa chỉ dành cho mục đích sử dụng trong công nghiệp: Yêu cầu được miễn trước theo 
mục (2) C (2) của Nghị định nhập khẩu tự do. 

An Hạ - Vietq.vn 
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Tổ chức Lớp tập huấn các quy định về quản lý đo lường 
trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng 

trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường năm 2022 
 

Thực hiện nhiệm vụ được 

giao trong năm 2022 và 

nhằm giúp cho các doanh 

nghiệp đang hoạt động, cũng 

như những doanh nghiệp 

mới thành lập trong lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh vàng 

nắm bắt đầy đủ các quy định 

quản lý về đo lường trong 

kinh doanh vàng và chất 

lượng đối với vàng trang sức 

mỹ nghệ theo quy định tại 

Thông tư số 22/2013/TT-

BKHCN ngày 26/9/2013 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. Ngày 

14/10/2022 vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận đã tổ chức Lớp 

tập huấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang 

sức, mỹ nghệ trên địa bàn TP. Phan Thiết. 

 

Đến tham dự buổi tập huấn có 26 lượt người là đại diện của các công ty, doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh vàng và vàng trang sức, mỹ nghệ và Đại diện các Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Nam và phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. Tại buổi 

tập huấn, các doanh nghiệp đã được nghe báo cáo viên của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng giới thiệu những quy định về quản lý đo lường và hướng dẫn trang bị phương 

tiện đo, những quy định bắt buộc khi sử dụng phương tiện đo; hướng dẫn cách sử dụng cân, 

quả cân và tính sai số trong quá trình công bố khối lượng; phương pháp tự kiểm tra phương 

tiện đo, kết quả tự kiểm tra khối lượng vàng và thực hiện lưu hồ sơ kiểm tra. Quy định về 

quản lý chất lượng trong kinh doanh: Thực hiện lưu hồ sơ, quy định về công bố chất lượng 



BẢN TIN TBT SỐ 61 (THÁNG 11-2022)  28 
 
 

Quốc Hưng 

 

================================================================== 

và ghi nhãn sản phẩm hàng hóa. Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã nêu ra một số vi phạm điển 

hình thường mắc phải và những quy định xử phạt tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ. 

Cuối buổi tập huấn, các doanh nghiệp đã được giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng thông qua phần trao đổi, thảo luận, qua đó giúp các 

doanh nghiệp nắm bắt được các quy định và hệ thống lại những yêu cầu bắt buộc của Nhà 

nước về đo lường, chất lượng lưu thông trên thị trường. 

 

12 thủ tục hành chính thuộc phẩm quyền giải quyết 
của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối 

với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo Danh mục 12 thủ tục 

hành chính còn hiệu lực đến quý doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có yêu cầu giải quyết các 

thủ tục hành chính được biết và thực hiện. 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH BÌNH THUẬN 

 

TT 

Mã số 

TTHC 

quốc gia 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

  

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí  

Mức 

độ dịch 

vụ 

công 

Thực 

hiện 

qua 

dịch vụ 

BCCI 

1 2.000212  Thủ tục công bố sử 

dụng dấu định 

lượng 

05 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

Mức độ 

2 

Có Không 

2 1.000449  Thủ tục điều chỉnh 

nội dung của Bản 

công bố sử dụng 

dấu định lượng. 

04 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

Mức độ 

2 

Có Không 

3 1.000373 Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận đăng ký 

lĩnh vực hoạt động 

xét tặng giải 

thưởng chất lượng 

sản phẩm, hàng 

hoá của tổ chức, cá 

nhân 

11 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

Mức độ 

2 

Có Không 

4 2.001209 Thủ tục đăng ký 3.5 ngày - Tiếp nhận và trả Mức độ Có 150.000 
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công bố hợp chuẩn 

dựa trên kết quả 

chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức 

chứng nhận 

làm việc kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

3 đồng 

5 2.001207 Thủ tục đăng ký 

công bố hợp chuẩn 

dựa trên kết quả tự 

đánh giá của tổ 

chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh 

3.5 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

Mức độ 

3 

Có 150.000 

đồng 

6 2.001277 Thủ tục đăng ký 

công bố hợp quy 

đối với các sản 

phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong 

nước, dịch vụ, quá 

trình, môi trường 

được quản lý bởi 

các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban 

hành 

3.5 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

  

Mức độ 

2 

Có 150.000 

đồng 

7 2.001208 Thủ tục chỉ định tổ 

chức đánh giá sự 

phù hợp hoạt động 

thử nghiệm, giám 

định, kiểm định, 

chứng nhận 

21 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; 

Mức độ 

2 

Có Không 
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Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

8 2.001100 Thủ tục thay đổi, 
bổ sung phạm vi, 
lĩnh vực đánh giá 
sự phù hợp được 
chỉ định 

  

21 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Mức độ 

2 

Có Không 

9 2.001501 Thủ tục cấp lại 
Quyết định chỉ 
định tổ chức đánh 
giá sự phù hợp 

5 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

Mức độ 

2 

Có Không 

10 2.001269 Thủ tục đăng ký 

tham dự sơ tuyển, 

xét tặng giải 

thưởng chất lượng 

quốc gia 

Hàng 

năm 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

Mức độ 

2 

Có Không 

11 2.001259 Thủ tục kiểm tra 

nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, 

hàng hóa hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu 

01 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Mức độ 

2 

Có Không 
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Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

12 1.001392 Thủ tục miễn giảm 

kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhóm 2 

nhập khẩu 

05 ngày 

làm việc 

- Tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung 

tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan giải 

quyết: Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

Mức độ 

2 

Có Theo 

quy 

định 

hiện 

hành 

của 

pháp 

luật về 

phí, lệ 

phí 

 
********************************************************************* 

 

 

 
 


