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VẤN ĐỀ HÔM NAY 

 
 

 

 

Nông sản Việt dứt khoát phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc 
 

hứ trưởng Bộ 

NN&PTNT Hà 

Công Tuấn 

khẳng định, hiện nay, 

việc truy xuất nguồn 

gốc, tem nhãn hàng 

hóa… là chuyện dứt 

khoát phải bảo đảm 

đối với nông sản Việt 

nếu muốn vươn ra thị 

trường quốc tế. 

Thực tế hiện nay, 

theo đánh giá của 

nhiều chuyên gia, hầu 

hết nông sản Việt chỉ xuất khẩu thô, bởi vậy Việt Nam mới chỉ tham gia được ở khâu tạo 

ra giá trị ít nhất trong chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. Nguyên nhân được nhận định chính 

là do liên kết của các thành phần tham gia trong chuỗi này tại Việt Nam yếu. 

Tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu trước kia được xác định chỉ có 4 nhà: nhà 

nông, nhà doanh nghiệp (DN), Nhà nước, nhà phân phối. Nhưng bây giờ được xác định 

gồm 6 nhà: Nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, nhà DN, nhà băng và nhà phân phối, 

nghĩa là tất cả các thành phần kinh tế, tất cả những người tham gia quá trình sản xuất tiêu 

thụ nông sản gọi là chuỗi để nâng cao giá trị. 
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Trong suốt thời kỳ đổi mới vừa qua, hơn 10 triệu hộ nông dân chính là hạt nhân kinh tế 

phát triển, hạt nhân sáng tạo. Đó là những người lao động chân chính làm nên nền nông 

nghiệp của chúng ta hôm nay. Nhưng có thể nói trong nền kinh tế mở, nếu từng hộ gia 

đình làm chúng ta sẽ không thể nào tiếp cận những yêu cầu, tiêu chuẩn nhất định thay đổi 

rất nhanh chóng của thương trường thế giới. Muốn thâm nhập, phát triển mạnh hơn phải có 

liên kết. Và liên kết đó chính là doanh nghiệp. Bởi DN không chỉ tham gia vào quá trình 

sản xuất, nhất là giai đoạn thu hoạch, chế biến, chế biến sâu giá trị nông sản, mà họ còn là 

lực lượng tiên phong, là những người có vốn, có kinh nghiệm quản trị trong nước và quốc 

tế nên họ có điều kiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, lan tỏa những 

mô hình nông nghiệp từ những DN này tới người dân, nhất là những khu vực có liên kết 

DN với người dân. 

Bên cạnh đó, DN chính là những người thâm nhập vào thị trường quốc tế, hiểu những 

quy định của thị trường quốc tế từ đó trở lại hướng dẫn, đào tạo, dẫn dắt người dân sản 

xuất hàng hóa nông nghiệp theo những tiêu chuẩn quốc tế ấy. Và bây giờ rõ ràng việc truy 

xuất nguồn gốc, tem nhãn hàng hóa là chuyện dứt khoát phải bảo đảm. Chúng ta mong 

muốn sản xuất nhiều hơn nhưng chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc này nếu muốn 

phát triển ra thị trường quốc tế. Và đó chính là vai trò của DN. 

Mặt khác DN vừa có vốn của bản thân và cũng có điều kiện hơn để tiếp cận với nguồn 

tín dụng trong nước và quốc tế. Trên cơ sở tín dụng này, DN có thể bằng nhiều phương 

thức như hợp đồng cung ứng, dịch vụ đầu vào để ký kết với người dân, bao tiêu sản phẩm, 

tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Do đó, trong thời gian tới cần đẩy nhanh hợp 

tác này giữa DN với người dân, và giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã. 

Từ thực tiễn đó có thể thấy, cơ chế tạo ra sân chơi để thu hút đầu tư của các DN rất quan 

trọng. Còn hỗ trợ của Nhà nước cho DN có lẽ chủ yếu chỉ có thể dành cho DN khởi nghiệp 

và doanh nghiệp nhỏ. Do đó, chúng ta cần thu hút những DN lớn, những DN có nhiều vốn, 

có kinh nghiệm quản trị vào đây cũng nhằm vào việc họ đầu tư cao hơn các nguồn lực ở 

trong DN. 

                                                                                         Nguồn tin: http://tcvn.gov.vn 
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Tháo gỡ khó khăn về ghi nhãn hàng hóa cho doanh nghiệp 
 

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN do Bộ KH&CN ban hành sẽ giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm thời gian, chi phí và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình ghi nhãn hàng hóa.  

Thông tư có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, tuy nhiên các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

được khuyến khích áp dụng trước ngày có hiệu lực thi hành. 

Nội dung này đã được thảo luận trong Diễn đàn Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam 

2019 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội 

Thương mại Mỹ tại Việt Nam tổ chức vào ngày 25/11 về chủ đề “Hành động vì sự phát 

triển bền vững và quản lý an toàn thực phẩm tốt hơn”. 

Các đại biểu thảo thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn - Nguồn: VCCI 

Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các nhà quản 

lý, các chuyên gia thảo luận về môi trường kinh doanh, kinh nghiệm quản lý an toàn thực 

phẩm và đề xuất những sáng kiến phát triển bền vững trong sản xuất thực phẩm. 

Việc ghi nhãn hàng hóa, bao gồm thực phẩm là một trong những bước quan trọng để 

đưa sản phẩm ra ngoài thị trường - không chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm để người 

tiêu dùng dễ dàng lựa chọn mà còn giúp cơ quan quản lý kiểm soát việc lưu hành các sản 

phẩm. 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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Bởi vậy, năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng 

hóa, hướng dẫn cách ghi nhãn của từng loại sản phẩm, thay thế cho Nghị định 

89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định 43 về nhãn hàng hóa, các doanh nghiệp 

đã gặp nhiều vướng mắc, từ cách ghi nhãn sản phẩm riêng lẻ, ngôn ngữ ghi nhãn cho đến 

địa chỉ cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về hàng hóa,... 

Chẳng hạn, Nghị định 43 quy định các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa 

(định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo, xuất xứ hàng hóa,...) phải 

được thể hiện bằng tiếng Việt.  

Nhưng thực tế, “nhiều doanh nghiệp phản ánh rằng điều này gây khó khăn cho doanh 

nghiệp trong quá trình ghi nhãn vì đối với xuất xứ hàng hóa, có những tên nước không 

thể phiên âm ra tiếng Việt được”. Trước thực tế này, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 

05/2019/TT-BKHCN để hướng dẫn Nghị định 43.  

Một số điểm nổi bật của Thông tƣ 05 bao gồm: 

Thứ nhất, về ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa: những nội dung bắt buộc phải có 

theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa thì bắt buộc phải ghi bằng tiếng 

Việt, nếu hàng hóa có xuất xứ từ những nước không thể phiên âm sang tiếng Việt hoặc 

phiên âm không có nghĩa thì vẫn được phép viết như bản gốc. 

Thứ hai, về vị trí ghi nhãn hàng hóa: một số hàng hóa chứa nhiều sản phẩm nhỏ bên 

trong (chẳng hạn hộp cà phê có nhiều gói nhỏ), nếu bán sản phẩm lẻ thì phải ghi nhãn 

trên cả sản phẩm lớn và sản phẩm riêng lẻ, nếu không chỉ cần ghi nhãn trên sản phẩm 

lớn. 

     Thứ ba, về cách ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: 

với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài hoặc sản xuất từ nhiều nơi khác nhau, cần ghi tên, 

địa chỉ cá nhân sản xuất chính ở nước ngoài và nhập khẩu vào Việt Nam. 

Ngoài ra, với những hàng hóa nhấn mạnh sự có mặt hoặc không có mặt của một thành 

phần nào đó (chẳng hạn sữa không đường), thì cần tính đến sự có mặt của thành phần đó 

trong nguyên liệu ban đầu hoặc phát sinh trong quy trình chế biến. 

Chẳng hạn các sản phẩm nước quả tươi dù không cho thêm đường, nhưng lượng 

đường đã có sẵn trong loại quả đó thì trên nhãn không được phép ghi “không đường”. 

                                                                       Nguồn: khoahocphattrien.vn 
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TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG 

CHÂT LƢỢNG 

 

Kết quả hoạt động lĩnh vực năng suất chất lƣợng  

trong năm 2019, giai đoạn 2016-2019 
 

Hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 

được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận triển khai theo Chương trình 

“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận 

giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 trong năm 2019 

và giai đoạn 2016-2019 với những kết quả cụ thể sau: 

Năm 2019: 

- Hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến: 

Gửi, đăng tải 20 tin, bài tuyên truyền, thông tin về tình hình triển khai Chương trình 

đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Bình Thuận. 

- Hoạt động đào tạo nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng: 

Tổ chức 10 khóa đào tạo về năng suất chất lượng với sự tham gia của 350 lượt người/10 

doanh nghiệp với các nội dung: Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng KPI, TPM, 5S, ISO 9001:2015, ISO 22000, BRC, 

ISO 17025:2017, Kaizen. 

- Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, thực hiện Dự án: 

Hỗ trợ 01 doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành Mũi Né) xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đánh giá lại phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2017. 

Hỗ trợ 02 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Đông Nam, Công ty 

TNHH Granite Rạng Đông) chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn. 

Hỗ trợ 01 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) đạt Giải 

thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018. 

Giai đoạn 2016-2019: 

 - Hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến:  

Tổ chức 01 hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Dự án năng suất chất lượng địa 

phương giai đoạn 2011-2015 và phổ biến triển khai Dự án giai đoạn 2016-2020. 

Gửi, đăng tải 110 tin, bài tuyên truyền, thông tin về tình hình triển khai Chương trình 

đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Bình Thuận. 

- Hoạt động đào tạo nhận thức, kiến thức về năng suất chất lượng:  
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Tổ chức 28 khóa đào tạo về năng suất chất lượng với sự tham gia của 710 lượt người/48 

doanh nghiệp với các nội dung: Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng KPI, TPM, 5S, Lean, ISO 9001:2015, ISO 22000, 

BRC, ISO 17025:2017, Kaizen.  

- Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, thực hiện Dự án: 

+ Hỗ trợ 04 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, Công ty TNHH 

Đầu tư thủy sản Nam Miền Trung, Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né, Công ty Cổ phần 

Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2016-2018 . 

Họp hội đồng xét chọn hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao NSCL năm 2019 

Ngoài ra, đã đề xuất UBND tỉnh khen tặng 02 doanh nghiệp (Công ty CP Bến Thành 

Mũi Né và Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn) vì đạt thành tích Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2017-2018; lựa chọn, đề xuất 02 doanh nghiệp cho Trung tâm 

SMEDEC 2 để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015 theo nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia năng suất chất lượng. 

+ Hỗ trợ 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Công ty CP 

chế biến và xuất khẩu nước mắm Phan Thiết – Mũi Né, Công ty CP Bến Thành Mũi Né) 

và 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Bình Thuận) 

xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý. 

+ Hỗ trợ 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà, Công ty Cổ phần sản xuất 

thương mại Đông Nam, Công ty TNHH Granite Rạng Đông) chứng nhận sản phẩm phù 

hợp với tiêu chuẩn.  

+ Hỗ trợ 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 

đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận lại và mở rộng phạm vi HTQLCL phòng thử 

nghiệm – hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

+ Hướng dẫn 40 doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, 

hàng hóa. 

                                Tú Oanh 
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TIÊU CHUẨN ĐO LƢỜNG 

CHÂT LƢỢNG 

Kết quả kiểm tra trực tiếp tình hình áp dụng, duy trì HTQLCL năm 

2019  theo Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh 

Triển khai Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 25/2/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lƣợng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính 

nhà nƣớc tỉnh Bình Thuận năm 2019, trong Quý III và Quý IV, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001 trực tiếp tại 20/21 cơ quan theo nhiệm vụ tỉnh giao. 

Riêng Công an tỉnh, Sở không thực hiện kiểm tra, do theo văn bản số 2332/CAT-PV01 

ngày 30/8/2019 của Công an tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ không tiến hành 

kiểm tra theo ý kiến của Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp thuộc Bộ Công 

An. 

Kết quả kiểm tra: 

1. Tình hình duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 

- 10/20 cơ quan chưa thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ khi phạm vi áp dụng có sự 

thay đổi (số lượng và nội dung thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải 

quyết tại các cơ quan có sự thay đổi). 

- 07/20 cơ quan chưa thực hiện đầy đủ một trong các nội dung duy trì, chủ yếu tập 

trung ở các cơ quan cấp xã như: xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng, ban hành mục tiêu 

chất lượng hàng năm, rà soát, cập nhật các quy trình hệ thống, quy trình chuyên môn, văn 

bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL, chưa đảm bảo việc thực hiện đánh giá nội bộ và 

họp xem xét của lãnh đạo tối thiểu 01 lần/năm để đánh giá lại hiệu quả, hiệu lực của 

HTQLCL đang áp dụng.  

Qua kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu 

một số cơ quan thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp trong quá trình 

xây dựng, áp dụng HTQLCL và có báo cáo, kèm hồ sơ khắc phục gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Tình hình chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 

theo Kế hoạch số 1959/KH-UBND ngày 17/5/2018 

Tại thời điểm kiểm tra các cơ quan chưa đảm bảo theo tiến độ hướng dẫn của Sở Khoa 

học và Công nghệ. Chưa ban hành bộ tài liệu theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015, mặc 
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dù đã được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn vào tháng 4/2019. 

Đến nay, chỉ có 09/22 cơ quan thực hiện công bố chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 gồm: UBND và Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công 

nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông Vận tải; Ban Dân tộc; Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; Thanh tra tỉnh. 

3. Nhận xét, đánh giá chung 

  Nhìn chung, các cơ quan đã thực hiện các hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL phù hợp theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và quy 

định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua hoạt động kiểm tra trực tiếp năm 2019, một số cơ quan thực hiện khá tốt hoạt 

động duy trì và áp dụng HTQLCL có hiệu quả, như: Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm và Thủy sản, Chi cục Kiểm Lâm. 

Bên cạnh đó, một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ các nội dung duy trì và cải tiến 

HTQLCL phù hợp với yêu cầu, quy định như: chưa thiết lập mục tiêu chất lượng; việc 

kiểm soát tài liệu chưa theo đúng quy trình; chưa có bằng chứng tổ chức đánh giá nội bộ, 

xem xét của lãnh đạo; chưa thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp; chưa thực hiện 

kiểm soát đầy đủ theo quy trình xử lý công việc; chưa thực hiện công bố lại HTQLCL, 

gồm: UBND huyện Tuy Phong, UBND xã Chí Công, UBND thị trấn Phan Rí cửa, 

UBND phường Thanh Hải, UBND phường Phú Trinh, UBND phường Xuân An, UBND 

phường Mũi Né. 

Việc báo cáo kết quả thực hiện khắc phục theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra chưa đạt 

thời gian yêu cầu. Mặc dù, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 1233/SKHCN-

CCTĐC ngày 04/11/2019 về việc đôn đốc các cơ quan thực hiện báo cáo kết quả khắc 

phục sau kiểm tra. Tuy nhiên, đến nay một số cơ quan vẫn chưa có báo cáo tình hình 

khắc phục các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, gồm: UBND huyện Đức Linh; UBND huyện 

Tánh Linh; UBND huyện Tuy Phong; UBND thị trấn Phan Rí cửa (huyện Tuy Phong), 

UBND phường Phú Trinh, UBND phường Thanh Hải, UBND phường Mũi Né (Thành 

phố Phan Thiết). 

Qua kết quả kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có 

văn bản chỉ đạo để có sự thống nhất trong việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001 trên địa bàn tỉnh và đôn đốc các cơ quan tăng cường duy trì, áp dụng HTQLCL 

trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như hoạt động quản lý chung của đơn vị./. 

                                                                                                                        Lê Xin



9  BẢN TIN TBT SỐ 49 (THÁNG 12-2019)  

 

Thuốc lá 

Ngày 21/8/2019, Hàn Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi một phần Nghị định thực 

thi của Đạo luật thúc đẩy sức khỏe cộng 

đồng. Cụ thể, các cảnh báo sức khoẻ trên 

bao thuốc lá (bằng văn bản và hình ảnh) sẽ 

phải chiếm 75% mặt trước và mặt sau của 

bao thuốc. 

 

Mục đích của dự thảo nhằm thúc đẩy việc 

cai nghiện thuốc lá và ngăn ngừa những 

người có ý định hút thuốc lá. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực là ngày 

23/12/2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/KOR/19_4599_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/852 

Dứa 

Ngày 02/9/2019, Thái Lan thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan 

cho quả dứa được lưu trữ trong các thùng 

container kín. 

Tiêu chuẩn này sẽ thay thế tiêu chuẩn 

TIS 51- 2530 (1987): Dứa đóng hộp. 

Phạm vi của tiêu chuẩn bao gồm dứa gọt 

vỏ, bỏ lõi được bảo quản trong container 

kín hoàn toàn và đã được thông qua quá 

trình xử lý hoặc ngăn chặn sự phát triển 

của vi sinh vật bằng phương pháp nhiệt. 

Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng quy định về 

định nghĩa, kiểu dáng, phụ gia thực 

phẩm, chất gây ô nhiễm, vệ sinh, bao bì, 

ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và đánh 

giá sự phù hợp. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 

người tiêu dùng. 

Hiện tại, Thái Lan 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 góp ý kiến là ngày 01/11/2019. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:  

https://members.wto.org/crnattachments

/ 

2019/TBT/THA/19_4811_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/THA/5541 

Các chất hóa học 

Ngày 02/9/2019, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra dự thảo Quy định về đánh giá rủi 

ro môi trường và kiểm soát đối với các 

chất hóa học. 

 

THÔNG BÁO TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4599_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_4599_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/
https://members.wto.org/crnattachments/
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Quy định sẽ đưa ra các yêu cầu: Đánh giá 

rủi ro môi trường; Báo cáo thông tin cơ 

bản; Điều tra và giám sát sự hiện diện của 

các chất hóa học; Danh sách các chất hóa 

học thuộc diện phải quản lý vì môi trường; 

Danh sách các chất hóa học bị cấm và hạn 

chế; Giấy phép môi trường để xuất nhập 

khẩu các chất hóa học; Quản lý môi 

trường; Đăng ký các chất hóa học mới. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi 

trường. 

Hiện tại, Trung Quốc 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 góp ý là ngày 01/11/2019 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

019/TBT/CHN/19_4789_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1350 

Phân bón 

Ngày 03/10/2019, Chile thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra dự 

thảo Quy định về chất lượng; thành phần; 

cách đóng gói, phân loại; đăng ký, ghi 

nhãn và các thông số truy xuất nguồn gốc 

đối với sản phẩm phân bón. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp Chile là cơ quan 

trực tiếp thiết lập các quy định này.  Các 

nhà sản xuất, nhà cung cấp, tiếp thị, đóng 

gói, nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu phân 

bón phải đáp ứng các quy định nói trên. 

 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khỏe và sự an toàn của con người. Chưa 

xác định thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực của Dự thảo. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

019/TBT/CHL/19_5437_00_s.pdf 

Thuốc  

Ngày 01/10/2019, Trung Quốc thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo Quy định về sản phẩm 

thuốc. 

 
Cụ thể, Dự thảo đưa ra các yêu cầu về 

việc giám sát và quản lý buôn bán thuốc, 

chuẩn hóa các hoạt động buôn bán thuốc 

để đảm bảo chất lượng và an toàn của 

thuốc khi lưu thông trên thị trường. 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 

khỏe và an toàn của con người. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2019/TBT/CHN/19_5341_00_x.pdf 

 

Bao bì, container lƣu trữ thực phẩm và 

phụ gia thực phẩm 

Ngày 10/10/2019, Nhật Bản thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 

đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn và 

thông số kỹ thuật cho thực phẩm và phụ 

gia thực phẩm theo Đạo luật vệ sinh thực 

phẩm. 

Cụ thể, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ 

xây dựng các thông số kỹ thuật và tiêu 

chuẩn cho dụng cụ chứa đựng, container 

và bao bì đối với các sản phẩm sữa. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHL/19_5437_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHL/19_5437_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5341_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/CHN/19_5341_00_x.pdf
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khoẻ và sự an toàn của con người. 

 

 
Thời gian dự kiến thông qua vào mùa đông 

năm 2019. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực vào mùa hè 

năm 2020. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

019/TBT/JPN/19_5579_00_e.pdf 
 

Phô mai đã qua chế biến (ICS 67.100.30) 

Ngày 17/10/2019, Bộ Nông nghiệp, Chăn 

nuôi và Cung cấp thực phẩm (MAPA) 

Brazil vừa đưa ra Dự thảo quy định kỹ 

thuật đối với sản phẩm phô mai làm bằng 

sữa không gạn bớt kem. 

 

Dự thảo quy định các tiêu chuẩn về chất 

lượng, ghi nhãn cho sản phẩm phô mai 

kem. Mục đích của Dự thảo nhằm cung 

cấp thông tin và bảo vệ người tiêu dùng, 

bảo vệ an toàn và sức khỏe cho con người. 

Hạn cuối cùng để góp ý cho Dự thảo là  

ngày 09/12/2019. Chưa xác định thời gian 

dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có 

hiệu lực của Dự thảo. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-

informacao/participacao-social/consultas-

publicas/documentos/MinutaeInstrucaoPo

rtaria200queijocremosooucreamcheese.pd

f 

Đồ chơi trẻ em 

Ngày 22/10/2019, Ủy ban an toàn sản 

phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã đề 

xuất Dự thảo Quy định đối với đồ chơi trẻ 

em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em. 

Theo Dự thảo, các loại sợi công nghiệp 

chưa thành phẩm nhất định không được 

chứa các thành phần, nguyên tố theo tiêu 

chuẩn ASTM F963 hoặc các chất 

phthalate cụ thể mà thành phần vượt quá 

giới hạn theo các quy chế của CPSC đối 

với đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm 

sóc trẻ em. 

 

Dựa trên những quy định này, các loại sợi 

công nghiệp chưa thành phẩm phải được 

thực hiện thử nghiệm bởi bên thứ ba (tổ 

chức thử nghiệm được chỉ định) để tuân 

thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM 

F963. 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ an 

toàn và sức khỏe cho người tiêu dùng. 

http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/documentos/MinutaeInstrucaoPortaria200queijocremosooucreamcheese.pdf
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/documentos/MinutaeInstrucaoPortaria200queijocremosooucreamcheese.pdf
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/documentos/MinutaeInstrucaoPortaria200queijocremosooucreamcheese.pdf
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/documentos/MinutaeInstrucaoPortaria200queijocremosooucreamcheese.pdf
http://www.agricultura.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/documentos/MinutaeInstrucaoPortaria200queijocremosooucreamcheese.pdf
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Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin 

chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

019/TBT/USA/19_5794_00_e.pdf 

Ván ép (ICS 79.060.10) 
 

Ngày 11/11/2019, Philippines thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra dự thảo quy định kỹ thuật cho sản phẩm 

ván ép. 

 
Theo đó, Dự thảo chỉnh sửa một phần tiêu 

chuẩn PNS 12465:2017, đối tượng áp dụng 

tiêu chuẩn này là các nhà sản xuất ván ép 

trong nước và các nhà nhập khẩu. 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ người 

tiêu dùng. 

Hạn cuối cùng góp ý cho Dự thảo là 30 

ngày kể từ ngày ra thông báo. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem chi tiết 

tại: 

http://bps.dti.gov.ph/index.php/product-

certification/draft-dao-for-comments 

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

019/TBT/PHL/19_6354_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/PHL/227 
 

Túi bao bì dệt  

Ngày 25/11/2019, Ấn Độ thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

dự thảo quy định kỹ thuật đối với sản 

phẩm túi bao bì (HDPE) dệt và túi (PP) dệt 

loại 50 kg. 

 
Theo Dự thảo, các sản phẩm túi bao bì 

(HDPE) dệt và túi (PP) dệt loại 50 kg sản 

xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều 

kiện theo như trong bản liệt kê của tiêu 

chuẩn Ấn Độ 2019 trước khi lưu thông ra 

thị trường.  

Mục đích của Dự thảo nhằm nâng cấp 

chất lượng của túi bao bì (HDPE) dệt và 

túi (PP) dệt, bảo vệ sức khỏe và an toàn 

cho con người. 

Hạn cuối cùng góp ý cho Dự thảo là 60 

ngày kể từ ngày ra thông báo. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem chi 

tiết tại: 

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

019/TBT/IND/19_6648_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/117 
 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_5794_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/USA/19_5794_00_e.pdf
http://bps.dti.gov.ph/index.php/product-certification/draft-dao-for-comments
http://bps.dti.gov.ph/index.php/product-certification/draft-dao-for-comments
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_6354_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/PHL/19_6354_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/IND/19_6648_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/IND/19_6648_00_e.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƢỚC THÀNH 

VIÊN WTO TRONG THÁNG 10&11/2019 
 
 

TT 
Nƣớc thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

21 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1380 

ngày 01/10/2019 
Thuốc (dược phẩm) 

19 Chile 
G/TBT/N/CHL/501 

ngày 03/10/2019 
Phân bón 

20 

Các tiểu 

vương quốc 

Ả Rập Thống 

nhất 

G/TBT/N/SAU/1114 

ngày 03/10/2019 
Rượu và nước ép trái cây 

17 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/108 

ngày 08/10/2019 
Thép và các sản phẩm từ thép 

18 
Cộng hòa 

Nam Phi 

G/TBT/N/ZAF/240 

ngày 08/10/2019 
Các sản phẩm thịt đã qua chế biến 

15 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/109 

ngày 10/10/2019 
Đồ trang sức vàng 

16 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/635 

ngày 10/10/2019 

Bình chứa, bao bì cho sữa và các sản 

phẩm từ sữa 

13 Argentina 
G/TBT/N/ARG/377 

ngày 11/10/2019 
Máy móc và thiết bị  

14 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1534 

ngày 11/10/2019 
Quy định hữu cơ  

12 Jamaica 
G/TBT/N/JAM/81 

ngày 14/10/2019 
Hàng hóa đóng gói sẵn 

11 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1396 

ngày 16/10/2019 
Bình phun nước 

08 Brazil 
G/TBT/N/BRA/922 

ngày 17/10/2019 

Pho mát làm bằng sữa không gạn bớt 

kem 

09 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/232 

ngày 17/10/2019 
Khăn giấy 

10 Qatar 
G/TBT/N/QAT/562 

ngày 17/10/2019 
Máy điều hòa không khí 

07 New Zealand 
G/TBT/N/NZL/91 

ngày 21/10/2019 
Súng cầm tay các loại 

04 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1537 

ngày 22/10/2019  
Đồ chơi trẻ em 

05 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1539 

ngày 22/10/2019 
Hóa chất 

DANH MỤC THÔNG BÁO 
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06 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1540 

ngày 22/10/2019 
Thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá 

02 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1543 

ngày 23/10/2019 
Các sản phẩm hữu cơ 

03 EU 
G/TBT/N/EU/686 ngày 

23/10/2019 
Vật liệu và các thành phần của xe 

01 Canada 
G/TBT/N/CAN/600 

ngày 28/10/2019 
Trọng lượng thịt bê sữa 

31 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1129 

ngày 06/11/2019 
Bột nổi 

32 Kenya 
G/TBT/N/KEN/912 

ngày 06/11/2019 
Sơn và men 

33 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/295/Re

v.1 ngày 06/11/2019 
Máy lọc không khí 

24 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/391 

ngày 11/11/2019 
Đồ chơi trẻ em 

25 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/866 

ngày 11/11/2019 
Mỹ phẩm 

26 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/865 

ngày 11/11/2019 
Ghi nhãn thực phẩm 

27 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/864 

ngày 11/11/2014 
Thực phẩm chức năng 

28 Philippine 
G/TBT/N/PHL/228 

ngày 11/11/2019 
Thuốc lá điện tử 

29 Philippine 
G/TBT/N/PHL/225  

ngày 11/11/2019 
Đồ gốm 

30 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/373/

Add.1 ngày 11/11/2014 
Thực phẩm đóng gói sẵn 

22 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/237 

ngày 12/11/2019  
Gỗ dán 

23 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/640 

ngày 12/11/2019 
Phương tiện vận tải 

36 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/370/

Add.2 ngày 21/11/2019 
Các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

34 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/117 

ngày 25/11/2019 
Dệt may 

35 Kenya 
G/TBT/N/KEN/927 

ngày 25/11/2019 
Thịt và các sản phẩm của thịt 
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THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 

Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng theo tiêu chuẩn ISO mới 

Tiêu chuẩn ISO vừa ban hành quy định mới giúp các tổ chức, doanh nghiệp chú 

ý hơn đến chất lƣợng môi trƣờng khi thực hiện các chiến lƣợc phát triển bền vững. 

 

ISO vừa công bố ISO 14007, Quản lý môi 

trường – Hướng dẫn xác định chi phí và lợi 

ích môi trường. Từ đó giúp các tổ chức, 

doanh nghiệp có thể dựa vào tiêu chuẩn để 

phân tích lợi ích, chi phí đánh giá các tác 

động của doanh nghiệp lên môi trường và các 

khía cạnh khác. 

Các tổ chức, doanh nghiệp cần có các biện 

pháp và chiến lược môi trường hợp lý về mặt kinh tế. Ví dụ, định giá tài nguyên thiên 

nhiên và thực hiện các phân tích lợi ích chi phí môi trường là một trong những bước quan 

trọng về mặt chiến lược trong các chương trình phát triển bền vững. 

ISO 14007 sẽ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp xác định và truyền đạt các chi phí 

và lợi ích liên quan đến các khía cạnh môi trường, tác động và sự phụ thuộc của họ vào tài 

nguyên thiên nhiên. Tiêu chuẩn này cũng cho các tổ chức biết cách thực hiện các phân tích 

lợi ích chi phí cho các lựa chọn môi trường khác nhau. 

Martin Baxter, Chủ tịch tiểu ban SC / TC 207 của SC, hệ thống quản lý môi trường, 

giải thích. Những nỗ lực về đánh giá chất lượng môi trường cũng như cách đánh giá kinh 

tế trong tác động môi trường ngày càng được cải thiện. Tiêu chuẩn ISO 14007 giúp các tổ 

chức, doanh nghiệp tạo ra dữ liệu minh bạch và chính xác, từ đó có thể xóa bỏ rào cản cho 

sự phát triển bền vững, hiểu về giá trị phát triển bền vững mà không gây ảnh hưởng xấu 

đến môi trường. 

Tiêu chuẩn mới bổ sung ISO 14008, định giá tiền tệ cho các tác động môi trường và 

các khía cạnh liên quan đến môi trường, được công bố vào tháng 3 năm 2019. Tiêu chuẩn 

này mô tả các phương pháp để định giá các khía cạnh và tác động môi trường, cung cấp dữ 

liệu cần thiết cung cấp các phân tích lợi ích chi phí như vậy. Do đó, có thể hiểu rằng hai 

tiêu chuẩn có sự liên quan với nhau. 

ISO 14007 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO / TC 207, Quản lý môi 

trường, tiểu ban SC 1, Hệ thống quản lý môi trường, có thư ký do SCC, thành viên của 

ISO tại Canada nắm giữ. ISO 14007 có hiệu lực bởi quốc gia thành viên của ISO hoặc tại 

các cửa hàng có chứng nhận ISO. 

                                                                                               Nguồn: tcvn.gov.vn 
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Yếu tố giúp xác định vốn nhân lực trở nên dễ dàng hơn 
 

Để giúp cho việc xác định vốn nhân lực trở nên dễ dàng hơn, tổ chức tiêu chuẩn 

hóa quốc tế ISO đã cho ra đời Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên về báo cáo vốn nhân lực. 

 

Trong xu thế toàn thế giới 

bước vào cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0, tập trung chủ yếu 

vào sản xuất thông minh, nguồn 

nhân lực chất lượng cao càng 

thể hiện vai trò quyết định trong 

phát triển kinh tế- xã hội. 

Cũng như thước đo để xác 

định một tổ chức, doanh nghiệp 

lớn mạnh thì nguồn nhân lực 

phải dồi dào và có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ đồng thời chi phí cho lực lượng lao 

động thường là một trong những chi phí lớn nhất. Tuy nhiên, việc đo lường lợi nhuận 

thực sự cho khoản đầu tư về nhân lực còn là công việc hết sức khó khăn. 

Để giúp xác định vốn nhân lực trở nên dễ dàng hơn, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 

ISO đã cho ra đời Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên về báo cáo vốn nhân lực. 

Chúng ta biết rằng chiến lược nguồn nhân lực (HR) hiệu quả có thể tác động tích cực 

đến hiệu suất của một doanh nghiệp, tổ chức. Và với chi phí chi cho lực lượng lao động 

chiếm tới 70% chi phí của một doanh nghiệp thì điều quan trọng là phải thực hiện chiến 

lược đó một cách hiệu quả, tối ưu nhất. 

Hiện nay, có nhiều hệ thống và quy trình quản lý nhân sự khác nhau nhằm tối đa hóa 

lợi tức đầu tư vào nguồn nhân lực, nhưng mỗi quy trình, hệ thống quản lí nhân sự này lại 

hoạt động và đem lại hiệu quả khác nhau ở từng tổ chức, doanh nghiệp. Điều đó gây khó 

khăn cho việc định chuẩn chính xác và xác định mức độ phù hợp với tiêu chí quốc tế. Do 

đó, một Tiêu chuẩn Quốc tế ISO mới vừa công bố cung cấp những cách thức được thống 

nhất trên toàn cầu. 
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Tiêu chuẩn ISO 30414, Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực 

bên trong và bên ngoài, là Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên cho phép một tổ chức, doanh 

nghiệp có cái nhìn rõ ràng về sự đóng góp thực sự của nguồn nhân lực. Tiêu chuẩn này áp 

dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và các cấp quy mô, đồng thời cung cấp 

hướng dẫn về các lĩnh vực nhân sự cốt lõi như văn hóa tổ chức, tuyển dụng và doanh thu, 

năng suất, an toàn và sức khỏe, và khả năng lãnh đạo. 

Tiến sĩ Ron McKinley, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO cho biết, tiêu chuẩn ISO 30414 

sẽ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ những tác động sẽ ảnh hưởng đến nguồn 

nhân lực ra sao và giúp tối đa hóa khả năng đóng góp của nguồn nhân lực cho sự phát 

triển lâu dài, bền vững của chính tổ chức, doanh nghiệp đó. 

Tiến sĩ McKinley cũng cho rằng, báo cáo về lực lượng lao động trong một tổ chức là 

về việc xem xét lại cách hiểu và đánh giá giá trị của tổ chức đó, và cho phép đưa ra quyết 

định dựa trên dữ liệu nhiều hơn trong việc quản lý lực lượng lao động. Bên cạnh đó, bằng 

cách cung cấp một số số liệu quan trọng đã được nhận diện trên phạm vi quốc tế, các 

công ty đa quốc gia có thể dễ dàng trao đổi thông tin về vốn nhân lực dễ dàng hơn, kiểm 

soát tốt hơn các hoạt động nhân sự quốc tế và cung cấp sự minh bạch hơn cho tất cả các 

bên liên quan của tổ chức, doanh nghiệp đó. 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không chỉ dành riêng cho các công ty đa quốc gia mà các tổ 

chức, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, bao gồm các công ty vừa và nhỏ, có thể hưởng lợi 

từ việc chọn ra các số liệu phù hợp nhất với họ. Đồng thời, Chính phủ và các nhà hoạch 

định chính sách cũng sẽ được hưởng lợi, Tiến sĩ McKinley nói, bằng cách thu nhận kiến 

thức về phát triển vốn nhân lực trong các tổ chức, doanh nghiệp. 

                                                                                                                        Nguồn: vietq.vn 
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CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

BÌNH THUẬN 
 

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

 

(0252) 3754042 

 

http://chicuctdcbinhthuan.gov.vn 

   

phongtbt.binhthuan@gmail.com 
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