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iệp định EVFTA là Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam – 

Liên minh Châu Âu, đây  là một 

Hiệp định toàn diện, chất lượng 

cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt 

Nam và EU, đồng thời phù hợp với các 

quy định của Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO). 

Theo lộ trình, Hiệp định Thương 

mại tự do Việt Nam- EU (Hiệp định 

EVFTA) sẽ được Quốc hội biểu quyết 

thông qua vào ngày 8/6 và dự kiến có 

hiệu lực trong tháng 8/2020. Theo đó, 

nhằm truyền tải các thông điệp về EVFTA đến được với người dân, doanh nghiệp một cách 

nhanh nhất, vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hiệp định EVFTA cho 

giới truyền thông. Theo Bộ Công thương, để hiểu và nắm rõ hơn về Hiệp định thì công tác 

thông tin truyền thông rất quan trọng, đặc biệt là truyền tải thông tin đến từng cơ quan, bộ, 

ngành, địa phương, doanh nghiệp để nắm rõ Hiệp định và có giải pháp hữu hiệu để tận dụng 

cơ hội từ EVFTA. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp của tỉnh có được cái nhìn tổng quan về nội dung và tác 

động của Hiệp định quan trọng này, Phòng TBT Bình Thuận tóm lược các nội dung chính 

và tác động của Hiệp định EVFTA như sau: 

Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm theo với 

các nội dung chính là: thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa 

thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp vệ sinh an 

toàn thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), thương mại dịch vụ 

(gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh 

tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và Phát 

triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, các vấn đề pháp lý-thể chế. 

Thương mại hàng hóa 

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của EU: EU cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi 

EVFTA có hiệu lực đối với hàng hóa của Việt Nam thuộc 85,6% số dòng thuế trong biểu 

thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU; Trong vòng 7 năm 

kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% số dòng thuế trong biểu thuế, tương 

đương 99,7%kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU. Đối với 0,3% kim ngạch xuất 

khẩu còn lại (bao gồm: 1 số sản phẩm gạo, ngô ngọt, tỏi, nấm, đường và các sản phẩm chứa 

hàm lượng đường cao, tinh bột sắn, cá ngừ đóng hộp), EU cam kết mở cửa cho Việt Nam 

theo hạn ngạch thuế quan (TRQs) với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%. 

H 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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Như vậy, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế 

nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác 

dành cho ta trong các hiệp định FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU 

liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay. 

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế 

quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực cho hàng hóa của EU thuộc 48,5%số dòng thuế trong 

biểu thuế, tương đương 64,5%kim ngạch xuất khẩu của EU sang Việt Nam; Trong vòng 7 

năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết xóa bỏ 91,8% số dòng thuế trong biểu 

thuế, tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu của EU sang Việt Nam; Trong vòng 10 năm 

kể từ khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ khoảng 98,3% số dòng thuế trong 

biểu thuế, chiếm 99,8% kim ngạch xuất khẩu của EU sang Việt Nam. Đối với khoảng 1,7%số 

dòng thuế còn lại của EU, Việt Nam cam kết dành hạn ngạch thuế quan như cam kết WTO, 

hoặc áp dụng lộ trình xóa bỏ đặc biệt (như thuốc lá, xăng dầu, bia, linh kiện ô tô, xe máy). 

Cam kết về thuế xuất khẩu: Việt Nam và EU cam kết không áp dụng bất kỳ loại thuế, 

phí xuất khẩu nào trừ các trường hợp được bảo lưu rõ (theo kết quả cam kết thì chỉ có Việt 

Nam có bảo lưu về vấn đề này, EU không có bảo lưu nào). Theo nguyên tắc này, trừ các 

trường hợp có bảo lưu (của Việt Nam), Việt Nam và EU sẽ không áp dụng loại thuế, phí nào 

riêng đối với hàng xuất khẩu mà không áp dụng cho hàng tiêu thụ nội địa, không áp dụng 

mức thuế, phí đối với hàng xuất khẩu cao hơn mức áp dụng cho hàng tiêu thụ nội địa. 

Việt Nam duy trì đánh thuế xuất khẩu đối với 57 dòng thuế, gồm các sản phẩm như 

cát, đá phiến, đá granit, một số loại quặng và tinh quặng, dầu thô, than đá, than cốc, vàng... 

Trong số này, các dòng thuế hiện nay đang có mức thuế xuất khẩu cao sẽ được đưa về mức 

20% trong thời gian tối đa là 5 năm (riêng quặng măng-gan sẽ được giảm về 10%); các sản 

phẩm còn lại duy trì mức thuế xuất khẩu hiện hành; Với toàn bộ các sản phẩm khác, Việt 

Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế xuất khẩu theo lộ trình tối đa là 15 năm. 

Cam kết về hàng rào phi thuế 

Về rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT): Hai bên thỏa thuận tăng cường thực 

hiện các quy tắc của Hiệp định về các Rào cản kỹ thuật đối với thương mại của WTO (Hiệp 

định TBT), trong đó Việt Nam cam kết tăng cường sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong ban 

hành các quy định về TBT của mình; cam kết công nhận toàn bộ chứng nhận phù hợp về kỹ 

thuật đối với ô tô của EU theo các nguyên tắc của Hiệp định UNECE 1958 (hệ thống tiêu 

chuẩn Liên Hợp Quốc) sau 5 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực; chấp nhận nhãn “Sản xuất 

tại EU” (Made in EU) cho các sản phẩm phi nông sản (trừ dược phẩm) đồng thời vẫn chấp 

nhận nhãn xuất xứ cụ thể ở một nước EU. 

Về các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS): Việt Nam và EU đạt được thỏa thuận về một 

số nguyên tắc về SPS nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thương mại đối với các sản phẩm 

động vật, thực vật. Đặc biệt, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu với Việt Nam, chủ thể quản 

lý phía EU là cơ quan có thẩm quyền của từng nước thành viên EU cụ thể (nơi xuất khẩu, 

nhập khẩu hàng hóa Việt Nam) chứ không phải là cơ quan chung cấp liên minh của EU. Ủy 

ban châu Âu chỉ chịu trách nhiệm về phối hợp chung, kiểm tra/thanh tra hệ thống kiểm soát 

và hệ thống pháp luật liên quan của các nước thành viên nhằm bảo đảm việc áp dụng thống 

nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong toàn thị trường EU. 

Ngoài ra, Hiệp định có một Phụ lục riêng về dược phẩm (sản phẩm xuất khẩu quan 

trọng của EU, chiếm 9% tổng nhập khẩu từ EU và Việt Nam) trong đó: Việt Nam cam kết 
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cho phép các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được nhập khẩu dược phẩm nhưng không 

được tham gia bán buôn hay bán lẻ dược phẩm, và chỉ được bán lại cho doanh nghiệp được 

cấp phép quyền phân phối (bán buôn) dược phẩm ở Việt Nam; Việt Nam có các cam kết về 

việc cho phép nhà thầu EU tham gia các gói thầu dược phẩm, với một số bảo lưu riêng. 

Thương mại dịch vụ và đầu tư:  

Về dịch vụ: Trong EVFTA, Việt Nam cam kết mở cửa rộng hơn cho các nhà cung cấp 

dịch của EU so với trong WTO trong các lĩnh vực: 

- Dịch vụ kinh doanh  

- Dịch vụ môi trường 

- Dịch vụ bưu chính và chuyển phát 

- Ngân hàng 

- Bảo hiểm 

- Vận tải biển 

Về đầu tư: Việt Nam cam kết mở cửa rộng hơn cho đầu tư từ EU trong một số ngành 

sản xuất như: 

- Thực phẩm và đồ uống 

- Phân bón và hợp chất nitơ 

- Săm lốp 

- Găng tay và sản phẩm nhựa 

- Đồ gốm 

- Vật liệu xây dựng 

Đối với ngành sản xuất máy móc, Việt Nam cam kết dỡ bỏ các hạn chế đối với việc lắp 

ráp động cơ hàng hải, máy móc nông nghiệp, đồ gia dụng và đối với sản xuất xe đạp. 

Mua sắm của Chính phủ 

Việt Nam và EU thống nhất các nội dung tương đương với Hiệp định mua sắm của 

Chính phủ (GPA) của WTO. Với một số nghĩa vụ như đấu thầu qua mạng, thiết lập cổng 

thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu, v.v, Việt Nam có lộ trình để thực hiện. EU 

cũng cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực thi các nghĩa vụ này. 

Việt Nam cam kết cho phép các nhà thầu EU được tham gia thầu trong các gói thầu của:  

Các Bộ ngành, bao gồm cả các gói thầu trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng  như đường xá và cảng 

biển; Các doanh nghiệp nhà nước quan trọng, ví dụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực 

và đường sắt trên toàn quốc; 34 bệnh viện công; Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Sở hữu trí tuệ 

- Phần sở hữu trí tuệ trong EVFTA gồm các cam kết về bản quyền, phát minh, sáng chế, 

cam kết liên quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa lý... với mức bảo hộ cao hơn so với WTO; 

tuy nhiên các mức này về cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

- Về chỉ dẫn địa lý, Việt Nam cam kết bảo hộ 169 chỉ dẫn địa lý của EU và EU sẽ bảo 

hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đều liên quan tới nông 
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sản, thực phẩm. Đây là điều kiện để một số chủng loại nông sản nổi bật của Việt Nam tiếp 

cận và khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường EU. 

Doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp 

Hai Bên thống nhất về các nguyên tắc đối với các DNNN; các nguyên tắc này, cùng với 

các nguyên tắc về trợ cấp, hướng tới việc bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các 

DNNN và doanh nghiệp dân doanh khi các DNNN tham gia vào các hoạt động thương mại;  

Đối với các khoản trợ cấp trong nước: Sẽ có các quy tắc về minh bạch và có thủ tục tham vấn. 

Từ những nội dung của Hiệp định, ta có thể thấy với việc thực thi Hiệp định EVFTA, 

doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi 

cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch Covid-19 thời gian vừa 

qua, đồng thời cũng là cơ hội tốt giúp Việt Nam bước vào để lấp đầy chỗ trống trong các 

chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

 Riêng về xuất khẩu, mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn 

nhất của Việt Nam, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất khiêm tốn, 

bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là năng lực cạnh tranh về giá) còn hạn 

chế. Vì vậy, nếu được xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có 

nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào khu vực thị 

trường quan trọng này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là những ngành hàng 

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn đang duy trì thuế quan cao như dệt may, 

giày dép và hàng nông sản. 

Về nhập khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 

liệu nhập khẩu với chất lượng tốt và ổn định với mức giá hợp lý hơn từ EU. Đặc biệt, các 

doanh nghiệp sẽ có cơ hội được tiếp cận với nguồn máy móc, thiết bị, công nghệ/kỹ thuật cao 

từ các nước EU, qua đó  để nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm của mình. 

Đồng thời, hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu vào Việt Nam sẽ tạo ra một sức ép cạnh tranh 

để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh của mình. 

Tuy nhiên, với EVFTA, cơ hội mở ra là rất lớn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam cũng 

sẽ gặp phải không ít thách thức bởi các yêu cầu về quy tắc xuất xứ có thể khó đáp ứng, thông 

thường hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA thì nguyên liệu phải đáp  ứng 

được một tỷ lệ về hàm lượng nội khối nhất định (nguyên liệu có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 

Nam). Đây là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam bởi nguồn nguyên liệu 

cho sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc ASEAN. 

Bên cạnh đó, các yêu cầu bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, môi trường...của 

EU rất khắt khe và không dễ đáp ứng, do đó dù có được hưởng lợi về thuế quan thì hàng hóa 

của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua được các rào 

cản TBT, SPS. 

Một vấn đề khó khăn nữa đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam là thông thường khi rào 

cản thuế quan không còn là công cụ hữu hiệu để bảo vệ nữa, doanh nghiệp ở thị trường nhập 

khẩu có xu hướng sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự 

vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. Và EU cũng là một trong những thị trường có “truyền 

thống” sử dụng các công cụ này. 

                                                                                                    Phòng TBT Bình Thuận tổng hợp 
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TIÊU THỤ HẢI SẢN KHÓ KHĂN, BỘ ĐƯA RA NHIỀU KHUYẾN CÁO 
 

 

rong tình hình dịch bệnh 

hiện nay, các cơ sở chế biến 

cần tập trung đẩy mạnh chế 

biến hải sản (đóng hộp, làm nước 

mắm, sản phẩm khô, chả cá...). Các 

doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy 

sản tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm 

thủy sản chế biến sẵn bảo quản đông 

lạnh, sản phẩm thủy sản đóng hộp và 

đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị 

trường nhập khẩu vẫn đang bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh. 
 

Sụt giảm giá trị 

Tổng sản lượng thủy sản khai thác quý I năm 2020 đạt 841.000 tấn (tăng 1,9% cùng 

kỳ năm 2019), trong đó khai thác hải sản đạt 806.000 tấn (tăng 2% so với cùng kỳ năm 

2019). 

Tuy tăng về sản lượng nhưng giá trị thủy, hải sản lại giảm. Các loại cá đông lạnh để 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, bán cho nhà hàng, và bếp ăn tập thể giảm sâu (khoảng 

30%) do không xuất khẩu được và nhiều nhà hàng, bếp ăn tập thể nghỉ chống dịch. 

Giá cá ngừ trung bình còn giảm từ 10-20% do xuất khẩu sang các thị trường nước 

ngoài giảm, giá trị xuất khẩu cá ngừ tính đến 31/3/2020 đạt 146,5 triệu USD, giảm 10,4% 

so với cùng kỳ. Hiện nhiều công ty giảm lượng thu mua do không đủ công suất kho lạnh để 

trữ hàng nên giá cá tiếp tục giảm. 

Giá các loại cá tươi bán tại chợ nội địa cũng giảm khoảng 10-15% do nhiều địa phương 

thực hiện cách ly chống dịch. 

Hiện tại, do giá dầu đã giảm mạnh so với cuối năm 2019 (giảm 35%) nên ngư dân vẫn 

đang tích cực bám biển sản xuất ở tất cả các vùng biển để khai thác hải sản. Tại hầu hết các 

địa phương chưa xảy ra tình trạng tàu cá nằm bờ không đi khai thác do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19. Cùng với đó nhiều loại hải sản bị giảm giá và lượng tiêu thụ giảm so với trước 

khi có dịch nên hiệu quả sản xuất của ngư dân bị giảm đáng kể. 

Những tàu cá khai thác sản lượng thấp hoặc sản phẩm đánh bắt tiêu thụ chậm do không 

xuất khẩu được hoặc chất lượng thấp sẽ bị lỗ nhẹ. Mặc dù hiệu quả sản xuất thấp, kể cả lỗ 

T 



8  BẢN TIN TBT SỐ 51 (THÁNG 6-2020)  

khi đi sản xuất nhưng ngư dân vẫn bám biển sản xuất để giữ lao động, giảm bớt chi phí duy 

trì nếu tàu cá nằm bờ. Tàu cá hoạt động tại vùng biển xa được hưởng chính sách hỗ trợ nhiên 

liệu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg sẽ giúp ngư dân duy trì sinh kế trong thời gian dịch 

COVID-19 ảnh hưởng. 

Đối với xuất khẩu thủy sản, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng 

trên toàn cầu thì việc các nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại sẽ tiếp tục gây ảnh 

hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Điều này khiến nhu cầu tiêu thụ 

thủy sản tại nhà hàng ở các thị trường giảm mạnh, đặc biệt là các mặt hàng thủy sản có giá 

cao. Đó là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu thủy 

sản. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nên xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu thủy sản sẽ 

có những thay đổi. Các thị trường sẽ tăng cường nhập khẩu thủy sản đông lạnh, tiện dụng, 

dễ chế biến tại nhà cao hơn so với sử dụng thủy sản tươi sống. Sản phẩm thủy sản đóng hộp, 

chế biến sẵn cũng sẽ được ưa chuộng. 

Đa dạng hóa sản phẩm, thích ứng nhanh với biến động của thị trường là những yếu tố 

giúp tạo động lực tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu thủy sản trong 

thời gian tới. Khi dịch bệnh được kiểm soát trên toàn cầu cũng là thời cơ để các sản phẩm 

thủy sản của Việt Nam tiếp tục thâm nhập sâu vào thị trường nhập khẩu của các nước, tăng 

lượng xuất khẩu bù lại sản lượng bị ảnh hưởng trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. 

 

Tàu tạm dừng khai thác được hỗ trợ 

Bộ NN&PTNT đã đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành, hiệp hội ngành hàng chủ 

động xây dựng các phương án, kịch bản xuất khẩu nông, thủy sản đáp ứng nhu cầu tăng cao 

khi hết dịch. Đối với các địa phương có tàu cá hiệu quả sản xuất thấp, Bộ NN&PTNT khuyến 

cáo, hướng dẫn ngư dân trong thời gian này có thể tạm thời không đi khai thác, tranh thủ 



9  BẢN TIN TBT SỐ 51 (THÁNG 6-2020)  

sửa chữa, bảo dưỡng tàu và ngư lưới cụ, góp phần giảm cường lực khai thác trong ngắn hạn, 

để nguồn lợi thủy sản có thời gian phục hồi. 

Sau khi dịch COVID-19 chấm dứt, hoạt động tiêu thụ, xuất khẩu phục hồi thì hiệu quả 

sản xuất khai thác sẽ cao hơn. Bộ NN&PTNT cũng cho biết, các tàu cá tạm dừng khai thác 

sẽ đăng ký với chính quyền địa phương để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo 

quy định hiện hành. 

Bộ NN&PTNT đưa ra khuyến cáo các cơ sở chế biến tập trung đẩy mạnh chế biến hải 

sản (đóng hộp, làm nước mắm, sản phẩm khô, chả cá...). Các doanh nghiệp chế biến xuất 

khẩu thủy sản tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm thủy sản chế biến sẵn bảo quản đông lạnh, 

sản phẩm thủy sản đóng hộp và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường nhập khẩu vẫn đang 

bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Các địa phương cũng cần tích cực, chủ động hướng dẫn ngư dân có biện pháp giảm 

thời gian bảo quản sản phẩm hải sản khai thác trên tàu như giảm bớt thời gian chuyến biển, 

liên kết với các tàu dịch vụ hoặc tăng cường áp dụng công nghệ bảo quản sản phẩm sau khai 

thác để kịp thời vận chuyển về bờ, đảm bảo chất lượng, cung cấp các sản phẩm hải sản tươi 

để tiêu thụ tại thị trường nội địa. 

Bộ NN&PTNT đang xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; 

triển khai Đề án nâng cao giá trị sản phẩm hải sản khai thác và các giải pháp đồng bộ khác 

để đảm bảo ngành khai thác thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, phát triển bền vững trong thời 

gian tới. 

Hiện nay, ngư dân khai thác thủy sản vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều chính sách hỗ 

trợ của Nhà nước đã có như miễn thuế, ưu đãi thuế, hỗ trợ chi phí nhiên liệu, hỗ trợ vay vốn 

tín dụng, vay vốn lưu động. Đối với chủ tàu vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 

67/2014/NĐ-CP đã được hỗ trợ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi.... nên về cơ 

bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy chưa cần thiết đề xuất thêm chính 

sách hỗ trợ cho ngư dân đi khai thác hải sản trong giai đoạn này. 

Bộ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thông tin dịch bệnh COVID-19 tại các thị trường 

chính, truyền thống, tận dụng cơ hội xuất khẩu hải sản ngay khi dịch được kiểm soát và thị 

trường nhập khẩu mở cửa trở lại, tận dụng thuế quan FTA để nhập khẩu nguyên liệu thủy 

sản phục vụ chế biến xuất khẩu. Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động của chuỗi 

liên kết sản xuất thủy sản, tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển các hình thức 

liên kết chuỗi khai thác, chế biến tiêu thụ trong khai thác thủy sản thúc đẩy nâng cao hiệu 

quả sản xuất thủy sản. 

                                                                                                     Nguồn: chinhphu.vn 
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Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị 

trường, góp phần cạnh tranh với các sản phẩm khác, nhất là các sản phẩm từ quốc tế. Do 

vậy, việc quản lý chất lượng được coi là hoạt động để nhà sản xuất mang đến cho khách 

hàng sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn đúng nhu cầu của họ. 

Đối với các chủ doanh nghiệp, để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cần phải nắm 

rõ một số yếu tố. Dưới đây là 6 yếu tố then chốt giúp các chủ doanh nghiệp có thể vận dụng 

để tăng năng suất – chất lượng sản phẩm.  

Thứ nhất, phải biết mức độ thỏa mãn của khách hàng, để làm sao mỗi sản phẩm khi ra 

thị trường khách hàng lựa chọn và hài lòng. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng cần đặc 

biệt quan tâm đến hai khái niệm Marketin và Product-out. 

Market-in chính là lối tư duy luôn coi khách hàng là số một. Khi doanh nghiệp hoạt 

động theo lối tư duy này sẽ điều tra thị trường, tìm kiếm nhu cầu của khách hàng để cung 

cấp sản phẩm và dịch vụ tương ứng. Ngược lại, những doanh nghiệp tuân thủ theo tư duy 

Product-out sẽ tự tạo ra sản phẩm rồi tìm cách khơi dậy nhu cầu của khách hàng để xây dựng 

thị trường. 

Sáu yếu tố then chốt giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm 

Thứ hai, các doanh nghiệp luôn luôn phải tư duy và đặt chất lượng lên hàng đầu. Để 

một doanh nghiệp có thể phát triển ổn định thì không nên chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. 

Thay vào đó, nhà quản lý nên chú trọng đến suy nghĩ chất lượng. Để làm được điều này 

không thể thiếu được sự hợp tác, chia sẻ suy nghĩ và cùng hành động của tất cả nhân viên 

và các bộ phận trong doanh nghiệp. 

Thứ ba, cần lấy khách hàng làm trọng tâm, là cái đích để hướng tới. Tại mỗi doanh 

nghiệp, nếu ai cũng chỉ thực hiện công việc dựa trên lợi ích của bản thân thì công việc sẽ 

khó có thể tiến hành thuận lợi. Ví dụ, một tập hồ sơ được xếp gọn gàng theo danh sách có 

sẵn sẽ giúp công đoạn tiếp theo nhanh chóng tiếp nhận và xử lý. Vì vậy, khi tiến hành công 

việc, bạn nên sẵn sàng nhận phản hồi từ công đoạn sau, và thường suy nghĩ cách để họ có 

thể hài lòng khi tiếp nhận công việc từ bản thân là rất quan trọng. Đừng quên rằng, nếu công 

việc của bạn không có ích cho công đoạn sau thì nó hoàn toàn không có giá trị. 

Thứ tư, cần đảm bảo chất lượng trong từng công đoạn. Có nghĩa là cách thức thực hiên 
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công việc hoặc một công đoạn trong công việc. Quá trình ở đây không chỉ bó hẹp trong 

phạm vi sản xuất mà còn bao gồm trong kinh doanh, thiết kế, phát triển sản phẩm, kiểm tra, 

dịch vụ… Coi trọng quá trình trong quản lý chất lượng tức là chú trọng vào từng công đoạn 

tạo ra thành quả công việc thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả đạt được. “Coi trọng quá 

trình” là phương pháp nhấn mạnh đến việc cải thiện cách làm việc hoặc hệ thống. 

Thứ năm, đặc tính và nguyên nhân cốt lõi. Trong một sản phẩm có rất nhiều đặc tính. 

Nếu chúng ta thể hiện những đặc tính này bởi con số thì gọi là giá trị đặc tính. Những đặc 

tính này sẽ được yêu cầu khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm như “giấy 

copy” sẽ được yêu cầu khác với “giấy bọc”. Đặc tính chất lượng chính là kết quả của một 

quá trình. 

Những yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính chất lượng là nguyên nhân cốt lõi. Nguyên nhât 

cốt lõi thường có trong 5M (Man – Machine – Material – Methol – Measurement). Chúng 

ta có thể sử dụng 7 công cụ QC để làm rõ mức độ ảnh hưởng của nguyên nhân cốt lõi tới 

đặc tính chất lượng. 

Thứ sáu, đối sách khẩn cấp, phòng ngừa tái phát, phòng ngừa phát sinh. Để đảm bảo 

chất lượng nhằm thỏa mãn khách hàng, việc xây dựng chất lượng và độ tin tưởng phải được 

thực hiện từ giai đoạn phát triển và thiết kế sản phẩm mới. Trong hoạt động quản lý thường 

nhật, chúng ta cần chú ý tới các biện pháp phòng ngừa phát sinh, thảo luận đối sách khẩn 

cấp và biện pháp phòng ngừa tái phát cho những lỗi đã xảy ra. Khi phân tích nguyên nhân 

và thảo luận biện pháp xử lý, chúng ta cần chú ý phân biệt giữa yếu tố mang tính vật lý (mặt 

kĩ thuật) và yếu tố mang tính hệ thống (phương pháp tiến hành công việc). Hơn nữa, để sớm 

phát hiện lỗi hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm mới việc chia sẻ 

thông tin trong toàn tổ chức là rất quan trọng. Đây chính là phương pháp xây dựng “độ tin 

tưởng”. 

Trong đó, đối sách khẩn cấp là những biện pháp được thực hiện khi không rõ nguyên 

nhân, chưa làm rõ nguyên nhân, không đánh thẳng vào vấn đề mà chỉ là giải pháp tính thế 

để hạn chế mức độ thiệt hại. Nói cách khác đây chỉ là giải pháp nhất thời. Ví dụ, khi có phát 

hiện hàng lỗi, chúng ta thường cho dừng sử dụng những chi tiết có lỗi và tạm thời cho sử 

dụng chi tiết ở lô hàng khác. Phòng ngừa tái phát là biện pháp loại bỏ nguyên nhân dẫn đến 

xảy ra vấn đề và không để vấn đề tái phát. 

Khi xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ điều tra nguyên nhân, loại bỏ và không để vấn đề tương 

tự xảy ra lần thứ hai. Để xử lý tận gốc, trong trường hợp này, chúng ta thường sử dụng biểu 

đồ quản lý (tham khảo 7 công cụ QC) để theo dõi và phát hiện sự cố theo 3 bước sau: Phòng 

ngừa tái phát đối với thao tác có vấn đề (Đối sách cho từng yếu tố riêng biệt); Phòng ngừa 

tái phát đối với những thao tác tương tự (Đối sách để loại bỏ những nguyên nhân tương tự 

– Triển khai theo chiều ngang); Phòng ngừa đối với hệ thống công việc (Đối sách để loại bỏ 

nguyên nhân gốc rễ bằng việc tiêu chuẩn hoá). Phòng ngừa phát sinh là việc tiên đoán trước 

những vấn đề có khả năng phát sinh trong quá trình thực hiện tại giai đoạn thiết kế. Sau đó 

thảo luận đối sách và cách khắc phục trước những vấn đề đó. 

Khâu thiết kế khác hoàn toàn với sản xuất, bởi không có những thao tác lặp lại. Nếu 

chỉ đưa ra những giải pháp tạm thời khi phát hiện ra vấn đề trong giai đoạn này, có thể gặp 

những thiệt hại to lớn khi chính thức bước vào quá trình sản xuất. Chính vì vậy, suy nghĩ 

phòng ngừa phát sinh là rất quan trọng., mặc dù rất khó để phòng ngừa những vấn đề chúng 

ta chưa hề có kinh nghiệm. 

                                                                                           Nguồn: tcvn.gov.vn 
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Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.  

Theo Nghị định, đối với việc vận chuyển các chất phóng xạ, vật liệu nổ công nghiệp, 

vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ mục đích an ninh quốc phòng của lực lượng 

vũ trang, vận chuyển các hàng hóa nguy hiểm là chất thải nguy hại về mặt môi trường ngoài 

tuân thủ theo các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của 

Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử, Luật bảo 

vệ môi trường. 

Hàng hóa nguy hiểm được phân thành 9 loại và các nhóm loại, trong đó các bao bì, 

thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết 

hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng. Các tổ chức, cá nhân 

muốn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 

đường thủy nội địa trên lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng các quy định sau: 

- Về danh mục hàng hóa nguy hiểm: phải được phân theo loại, nhóm kèm theo mã số 

Liên hợp quốc và số hiệu nguy hiểm; mức độ nguy hiểm của mỗi chất trong danh mục hàng 

hóa nguy hiểm được biểu thị bằng số hiệu nguy hiểm với một nhóm có 2 đến 3 chữ số. 

- Về bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng nguy hiểm: Bao bì, thùng chứa và việc đóng gói 

hàng hóa nguy hiểm phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia (QCVN) tương ứng với loại hàng hóa; đối với những loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm 

chưa có tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của 

Bộ quản lý chuyên ngành hoặc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế do Bộ 

quản lý chuyên ngành công bố. 

- Về ghi nhãn hàng hóa: thực hiện theo quy định của Chính phủ về nhãn hàng hóa sao 

cho phía ngoài mỗi bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm có dán biểu trưng nguy hiểm, báo 

hiệu nguy hiểm ở vị trí dễ quan sát; Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa 

có ghi số UN (mã số Liên hợp quốc).  

- Về yêu cầu khâu vận chuyển: khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, không  được vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và 
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các loại chất dễ cháy, nổ đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên. Trường hợp 

vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không quy định phải có người áp tải thì người vận tải phải 

thực hiện xếp, dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của người thuê vận tải. Sau khi đưa hết hàng hóa 

nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm phải được làm sạch để không 

ảnh hưởng tới hàng hóa khác theo đúng quy trìn h quy định. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và thay thế Nghị 

định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng 

nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 

10/3/2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng 

hóa trên đường thủy nội địa./. 

                                                                                                     Tú Oanh – Phòng TBT 

 

 

 

 Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng 

và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, 

ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã ban hành quyết định số 4173/QĐ-

BKHCN công bố các tiêu chuẩn quốc gia về 

truy xuất nguồn gốc.  

Cụ thể 3 tiêu chuẩn gồm: 

TCVN 12827:2019, Truy xuất nguồn 

gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau 

quả tươi, 

TCVN 12850:2019, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất 

nguồn gốc , 

TCVN 12851:2019, Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng 

nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

Truy xuất nguồn gốc là quá trình nghiệp vụ cho phép các đối tác theo dõi sản phẩm khi 

được chuyển từ đồng ruộng đến cửa hàng bán lẻ hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mỗi 

đối tác thương mại tham gia truy xuất nguồn gốc phải định danh được nguồn trực tiếp (nhà 

cung cấp) và người tiêu thụ trực tiếp (khách hàng) của sản phẩm. Nó đưa ra khả năng xác 

định được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn theo thời gian trong toàn bộ chuỗi cung 

ứng. Ưu tiên hàng đầu trong truy xuất nguồn gốc là để bảo vệ người tiêu dùng thông qua việc 

định danh sản phẩm nhanh hơn và chính xác hơn. Điều này rất quan trọng khi sản phẩm bị 

loại ra khỏi chuỗi cung ứng. 

                                                                                         Quang Luận – Phòng TBT 
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Trong thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay, một doanh nghiệp phát triển vững mạnh luôn tập 

trung vào sản xuất thông minh và đặc biệt nguồn nhân lực tốt. Đây chính là yếu tố quan trọng 

để hình thành tiêu chuẩn ISO 30414. Chúng ta biết rằng chiến lược nguồn nhân lực (HR) hiệu 

quả có thể có 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 điềuquan 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 được công bố cung cấp những cách thức được thống nhất 

trên toàn cầu.  ISO 30414- Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý nguồn nhân lực   

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 

được 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 các 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 đã phát triển tiêu chuẩn này cho 

biết tiêu chuẩn ISO 30414 sẽ cho phép các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ những tác động của 

họ 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 của họ 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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Tiêu chuẩn ISO 21401 cung cấp sự rõ ràng trong một thị trường khắc nghiệt, áp dụng 

cho tất cả các loại hình nhà ở và phục vụ như một công cụ để cải thiện quản lý bền vững. Nó 

cũng sẽ giúp kích thích thị trường cho sự bền vững hơn trong cả lĩnh vực lưu trú và toàn ngành 

du lịch. 

Du lịch là một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới, 

với hàng tỷ người đi du lịch mỗi năm - và con số dự kiến sẽ tăng 3,3% mỗi năm cho đến 2030. 

Chính vì vậy, tiện nghi, cơ sở vật chất phục vụ cho nghỉ dưỡng du lịch hiện đang là một trong 

những trọng tâm phát triển cho các hoạt động du lịch, đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi 

môi trường, xã hội và đóng góp cho các hoạt động kinh tết tại chính địa phương du lịch đó. 

Hướng dẫn quốc tế mới cho các cơ sở lưu trú để giúp họ cải thiện các cơ sở vật chất 

phục vụ du lịch nghỉ dưỡng vừa được công bố. Du lịch không chỉ phát triển từng ngày, đây 

là ngành công nghiệp thúc đẩy sự hiểu biết và hòa bình giữa các quốc gia và nền văn hóa, 

cung cấp hàng triệu việc làm và là nơi lý tưởng để đóng góp trực tiếp vào nhiều mục tiêu phát 

triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 

Các cơ sở lưu trú phục vụ cho nghỉ dưỡng là trung tâm của bất kỳ hoạt động du lịch 

nào, do đó có tiềm năng to lớn để cải thiện tác động của chúng đối với môi trường, thúc đẩy 

trao đổi xã hội và đóng góp cho các nền kinh tế địa phương theo hướng tích cực. Nhưng mặc 

dù có nhiều chương trình du lịch bền vững trên toàn thế giới, được đưa ra bởi các nhà điều 

hành du lịch hoặc các tổ chức khác có lợi ích thương mại, hiện vẫn chưa có một Tiêu chuẩn 

quốc tế thực sự dành riêng cho các cơ sở vât chất cho nhà ở. 

Tiêu chuẩn ISO 21401, Du lịch và các dịch vụ liên quan - Hệ thống quản lý bền vững 

cho các cơ sở lưu trú - Yêu cầu, quy định các yêu cầu về môi trường, xã hội và kinh tế để thực 

hiện hệ thống quản lý bền vững trong lưu trú du lịch. Tiêu chuẩn giải quyết các vấn đề như 

nhân quyền, sức khỏe và an toàn cho nhân viên và khách, bảo vệ môi trường, tiêu thụ nước 

và năng lượng, phát sinh chất thải và sự phát triển của nền kinh tế địa phương. 

Ông Manuel Otero, Chủ tịch ủy ban kỹ thuật ISO đã tạo ra tiêu chuẩn, cho biết có rất 

nhiều sáng kiến trên thị trường mà các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú có thể sử dụng để giúp 

họ cải thiện các hoạt động môi trường, nhưng không có gì tích hợp các khía cạnh kinh tế và 

xã hội, hoặc miễn phí từ lợi ích thương mại. 

Thực tế là có nhiều kế hoạch cho chỗ ở bền vững từ các quốc gia và tổ chức khác nhau 

có thể gây khó khăn cho các cơ sở như vậy để biết điều gì là hữu ích và đáng tin cậy và làm 

thế nào để đáp ứng các yêu cầu của họ, ông nói. 

Tiêu chuẩn quốc tế này cung cấp sự rõ ràng trong một thị trường khắc nghiệt, áp dụng 

cho tất cả các loại hình nhà ở và phục vụ như một công cụ để cải thiện quản lý bền vững. Nó 

cũng sẽ giúp kích thích thị trường cho sự bền vững hơn trong cả lĩnh vực lưu trú và toàn ngành 

du lịch. 

Nhà cung cấp của nhóm làm việc liên quan đến phát triển tiêu chuẩn, Alexandre 

Garrido nói thêm rằng những người thực hiện hệ thống quản lý bền vững dựa trên ISO 21401 

sẽ có thể chứng thực cho khách của họ và cho toàn bộ thị trường rằng họ là doanh nghiệp bền 

vững.  

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ISO 21401 mang lại lợi ích cho các cơ sở lưu trú bằng cách 

tăng cường quản lý và nâng cao uy tín của họ, đồng thời cung cấp dịch vụ chất lượng tốt hơn 

cho khách hàng và cải thiện mối quan hệ với các nhà cung cấp, nhân viên và cộng đồng địa 

phương. 

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

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

1 03/2020/TT-

BNNPTNT 

 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về sản 

phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng 

thủy sản 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

02/3/2020 01/7/2020 

2 QCVN – 02-33-

1:2020/BNNPTNT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về giống 

thủy sản 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

16/3/2020 18/9/2020 

3 QCVN 

06:2020/BXD 

 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về An toàn 

cháy cho nhà và 

công trình 

Bộ Xây dựng 06/4/2020 01/7/2020 

4 QCVN 

39:2020/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về báo 

hiệu đường thủy nội 

địa Việt Nam 

Bộ Giao thông 

Vận tải 

17/4/2020 01/11/2020 

5 QCVN 

21:2019/BKHCN 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với 

thiết bị X - quang 

chụp vú và thiết bị 

xạ trị áp sát nạp 

nguồn sau bằng điều 

khiển từ xa dùng 

trong y tế 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

20/12/2019 20/02/2020 

 

 

Ngày 18/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 686/QĐ-BKHCN về 

việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), số hiệu: 

TCVN 12883:2020 Xăng nền để pha chế xăng sinh học – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

  

                                                                                                                Nguồn tin: Phòng TBT 
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TT 

 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành văn bản 

 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội 

dung của văn bản 

1 

Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN; 

20/4/2011 

Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án 

thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài 

sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 

2 Thông tư số 07/2011/TT-BKHCN; 

27/6/2011 

Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ 

ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 

và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 

2011-2015 

3 Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN; 

22/9/2011 

Quy định về việc quản lý chất lượng đối 

với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl 

clorua có điện áp danh định đến và bằng 

450/750V 

4 Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN; 

06/11/2014 

Quy định một số điều của Nghị định số 

78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của 

Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, 

Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng 

khác về khoa học và công nghệ 

5 Thông tư số 23/2015/TT-BKHC; 

13/11/2015 

 

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết 

bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

6 Quyết định số 

1649/2000/QĐ-BKHCNMT; 

12/9/2000 

Về việc ban hành quy định xét duyệt, 

quyết định xuất cảnh, nhập cảnh đối với 

cán bộ, công chức, nhân viên của Bộ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

7 Quyết định số 

22/2005/QĐ-BKHCN; 27/12/2005 

 

Về việc ban hành “Quy chế xét tặng Cờ 

thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ 

8 Quyết định số 

32/2007/QĐ-BKHCN; 31/12/2007 

 

Ban hành quy định về việc kiểm tra thiết 

bị X quang chẩn đoán y tế 

 

9 Quyết định số 

09/2008/QĐ-BKHCN; 01/8/2008 

 

Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh 

ở địa phương 

 

10 Chỉ thị số 

13/2006/CT-BKHCN; 07/6/2006 

 

Về việc tăng cường công tác quản lý an 

toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng 

xạ 
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Phân bón 

Ngày 08/4/2020, Kenya gửi thông báo số 

G/TBT/N/KEN/998 đến các nước thành viên 

WTO Tiêu chuẩn áp dụng cho phân bón lá vô 

cơ. 

Tiêu chuẩn được Cục Tiêu chuẩn Kenya 

xây dựng, số KS 2228:2020 Phân bón lá (vô 

cơ) – đặc điểm. Tiêu chuẩn quy định các yêu 

cầu đối với phân bón lá vô cơ cũng như các 

quy định về phương pháp thử nghiệm. 

 

Mục đích của Tiêu chuẩn nhằm đảm bảo 

các yêu cầu chất lượng cho sản phẩm. 

Thời gian dự kiến áp dụng tiêu chuẩn này 

là tháng 09/2020. 

Thời gian góp ý đối với tiêu chuẩn là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2020/TBT/KEN/20_2499_00_e.pdf 

Dược phẩm, thực phẩm và sản phẩm vệ 

sinh cá nhân  

Ngày 09/4/2020, Brazil gửi thông báo số 

G/TBT/N/BRA/997 đến các nước thành viên 

WTO áp dụng cho dược phẩm, thực phẩm và 

sản phẩm vệ sinh cá nhân. 

Theo thông báo, Viện Đo lường, Chất 

lượng và Công nghệ Quốc gia Brazil 

(INMETRO) ban hành Dự thảo Nghị quyết 

số 805, ngày 27/3/2020. Nghị quyết này thiết 

lập thủ tục hành chính về ủy quyền Chứng 

nhận Thực hành Sản xuất tốt đối với thuốc, 

thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ 

phẩm, nước hoa, chất khử trùng, hoạt chất 

dược phẩm và thực phẩm; và thực hành tốt 

về chứng nhận lưu trữ và phân phối cho 

thuốc, thiết bị y tế và các thành phần dược 

phẩm đang hoạt động.  

 

Thời gian góp ý tiêu chuẩn này là đến hết 

ngày 5/8/2020. Chưa xác định cụ thể thời 

gian dự kiến có hiệu lực. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10

181/5833170/CP+805.pdf/ab194b8c-fb14-

473d-aa00-9035b6ad93a7 

Đồ uống có hương vị trái cây  

 Ngày 15/4/2020, Kenya gửi thông báo 

số G/TBT/N/KEN/1001 đến các nước thành 

viên WTO về Tiêu chuẩn áp dụng cho đồ 

uống có hương vị trái cây. 

 

Tiêu chuẩn được Cục Tiêu chuẩn Kenya 

xây dựng, có số hiệu tiêu chuẩn DKS 

1485:2020 Đồ uống có hương vị trái cây - 

THÔNG BÁO TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_2499_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_2499_00_e.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5833170/CP+805.pdf/ab194b8c-fb14-473d-aa00-9035b6ad93a7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5833170/CP+805.pdf/ab194b8c-fb14-473d-aa00-9035b6ad93a7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5833170/CP+805.pdf/ab194b8c-fb14-473d-aa00-9035b6ad93a7
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Đặc điểm kỹ thuật. Theo đó, quy định các 

yêu cầu, hương pháp lấy mẫu và thử nghiệm 

đối với đồ uống có hương vị trái cây. 

Mục đích của Tiêu chuẩn nhằm đảm bảo 

các yêu cầu chất lượng cho sản phẩm. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực là tháng 

09/2020. 

Thời gian góp ý đối với tiêu chuẩn là 60 

ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2020/TBT/KEN/20_2613_00_e.pdf 
 
 

Cà chua cô đặc 

Ngày 20/4/2020, Israel gửi thông báo số 

G/TBT/N/ISR/1124 đến các nước thành 

viên  WTO Tiêu chuẩn áp dụng cho chế 

biến cà chua cô đặc. 

Tiêu chuẩn có số hiệu SI 41 - Chế biến 

cà chua cô đặc. Theo đó, Israel sửa đổi tiêu 

chuẩn bắt buộc SI 41, xử lý cà cô đặc chua 

đã chế biến. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này 

thông qua Tiêu chuẩn Codex 57: 1981 (đã 

được sửa đổi vào năm 2007 và 2017). Tất 

cả các nội dung trong tiêu chuẩn này sẽ là 

bắt buộc sau khi phiên bản mới này có hiệu 

lực. Phiên bản cũ hơn của SI 41 (tháng 5 

năm 1991) vẫn còn hiệu lực trong giai đoạn 

chuyển tiếp với phiên bản hiện tại (tháng 8 

năm 2019) cho đến ngày 17/11/2021.  

 

Trong thời gian này, các sản phẩm có 

thể được kiểm tra theo cả ba phiên bản tiêu 

chuẩn.  

Thông báo có hiệu lực sau 90 ngày sau 

khi xuất bản trên Công báo Israel, Phần 

Thông báo Chính phủ. Thời gian góp ý đối 

với tiêu chuẩn là 60 ngày kể từ ngày thông 

báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2020/TBT/ISR/20_2799_00_e.pdf 

Thảm dệt 

Ngày 20/4/2020, Israel gửi thông báo số 

G/TBT/N/ISR/1123 đến các nước thành 

viên WTO Tiêu chuẩn áp dụng cho thảm 

dệt. 

Tiêu chuẩn có số hiệu SI 636 - Thảm dệt. 

Theo đó, Israel tiến hành sửa đổi đầu tiên 

đối với Tiêu chuẩn bắt buộc một phần SI 

636. Sửa đổi này loại bỏ các tấm thảm chùi 

chân khỏi phạm vi của tiêu chuẩn. Ngoài 

ra, yêu cầu ghi nhãn chi tiết trong phần 2.2 

sẽ được khai báo là bắt buộc. 

 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm thông tin 

tiêu dùng, ghi nhãn; bảo vệ sức khỏe và an 

toàn của con người.  

Thông báo dự kiến có hiệu lực sau 60 

ngày, sau khi xuất bản tại Israel Official, 

phần Thông báo Chính phủ. 

Thời gian góp ý đối với tiêu chuẩn là 60 

ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_2613_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_2613_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_2799_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_2799_00_e.pdf
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https://members.wto.org/crnattachments/2

020/TBT/ISR/20_2798_00_e.pdf 
 

Muối ăn công nghiệp  

Ngày 27/4/2020, Tanzania gửi thông báo số 

G/TBT/N/TZA/435 đến các nước thành 

viên WTO Dự thảo tiêu chuẩn áp dụng cho 

muối ăn công nghiệp. 

Dự thảo tiêu chuẩn được Cục Tiêu chuẩn 

Tanzania xây dựng, có số hiệu DKS CDC 7 

(5816) P3 Muối ăn công nghiệp - Đặc điểm 

kỹ thuật. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu 

và các phương pháp lấy mẫu và xét nghiệm 

muối ăn trong công nghiệp. 

 
Mục đích của dự thảo nhằm đưa ra các yêu 

cầu chất lượng cho muối ăn công nghiệp 

cũng như thông tin tiêu dùng, ghi nhãn. 

Thời gian dự kiến áp dụng là tháng 07/2020. 

Thời gian góp ý đối với Dự thảo là 60 ngày 

kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

020/TBT/TZA/20_2923_00_e.pdf 
 

Thực phẩm  

Ngày 24/4/2020, Thụy Sĩ gửi thông báo 

số G/TBT/N/CHE/246 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho thực 

phẩm. 

Theo đó, Thụy Sĩ cho rằng do ảnh hưởng 

của đại dịch COVID-19, một số thành phần 

thực phẩm và vật liệu đóng gói có thể bị 

thiếu. Để cung cấp giải pháp cho các nhà 

sản xuất thực phẩm linh hoạt hơn và để đảm 

bảo sự sẵn có của thực phẩm cho người tiêu 

dùng, các yêu cầu ghi nhãn cho các sản 

phẩm thực phẩm được nới lỏng trong thời 

gian giới hạn là sáu tháng. Việc nới lỏng 

này sẽ cho phép các nhà sản xuất thực 

phẩm lấy nguồn nguyên liệu thay thế hoặc 

vật liệu đóng gói thay thế để sử dụng trong 

thời gian ngắn mà không phải sửa đổi 

thông tin bao bì. Để áp dụng các thay thế 

này, các điều kiện sau đây phải được đáp 

ứng. 

 
 Đầu tiên, nhà sản xuất phải chứng minh 

rằng sự thiếu hụt nguồn cung là hậu quả 

trực tiếp của đại dịch COVID-19; 

Thứ hai, các thành phần thay thế được 

sử dụng không có liên quan đến thông tin 

sức khỏe có liên quan được cung cấp trên 

bao bì (ví dụ: các thành phần gây dị ứng 

hoặc có thể gây ra phản ứng không mong 

muốn); 

Thứ ba, thực phẩm được sản xuất theo 

quy định này phải được dán nhãn dán màu 

đỏ theo sau là địa chỉ internet nơi người 

tiêu dùng có thể lấy thông tin về các thành 

phần và vật liệu đóng gói được sử dụng, và 

chúng khác với thông tin có trên bao bì 

như thế nào. 

Mục đích của Quy định nhằm thông tin 

cho người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe và 

an toàn của con người. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực là 

16/4/2020. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2020/TBT/CHE/20_2903_00_f.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2020/TBT/CHE/20_2903_00_x1.pdf 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2020/TBT/CHE/20_2903_00_x2.pdf 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_2798_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_2798_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_2923_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_2923_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_2903_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_2903_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_2903_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_2903_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_2903_00_x2.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHE/20_2903_00_x2.pdf
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 Thực phẩm đóng gói sẵn 

Ngày 11/5/2020, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1420 đến các nước 

thành viên WTO về Tiêu chuẩn áp dụng cho 

thực phẩm đóng gói sẵn. 

 
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ 

thuật về ghi nhãn đối với thực phẩm đóng 

gói sẵn. Mục đích của tiêu chuẩn nhằm 

thông tin tiêu dùng, phòng ngừa các hành vi 

lừa đảo, bảo vệ người tiêu dùng; giảm các 

rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho 

thương mại. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của tiêu 

chuẩn. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2020/TBT/CHN/20_3133_00_x.pdf 

Giầy dép an toàn  

Ngày 11/5/2020, Trung Quốc  gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1424 đến các nước 

thành viên WTO Tiêu chuẩn áp dụng cho 

giầy dép an toàn. 

 
Theo Cơ quan Quản lý tiêu chuẩn của 

Trung Quốc, tiêu chuẩn này áp dụng cho 

giày dép bảo vệ chân người mang khỏi các 

mối nguy hiểm trong khu vực làm việc. 

Tiêu chuẩn đưa ra các quy định về các điều 

khoản và định nghĩa; phân loại, kiểu dáng 

và đánh dấu; hiệu suất bảo vệ; các yêu cầu 

bổ sung, nhận dạng và thông tin được cung 

cấp bởi nhà sản xuất giầy an toàn.  

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo 

các yêu cầu về chất lượng, bảo vệ sức khỏe 

và an toàn cho con người. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2020/TBT/CHN/20_3137_00_x.pdf 

 

Đồ chơi trẻ em 

Ngày 18/5/2020 Úc gửi thông báo số G/ 

TBT/N/AUS/120 đến các nước thành viên 

WTO về dự thảo Tiêu chuẩn an toàn bắt 

buộc đối với đồ chơi trẻ em.  

 
Theo Ủy ban cạnh tranh và người tiêu 

dùng của Úc (ACCC), cơ quan này đang 

đề xuất cập nhật tiêu chuẩn an toàn bắt 

buộc đối với đồ chơi trẻ em có chứa nam 

châm để cho phép các nhà cung cấp tuân 

thủ bất kỳ tiêu chuẩn tự nguyện nào được 

áp dụng rộng rãi sau đây: 

• Tiêu chuẩn quốc tế (ISO 8124-1: 2018 - 

An toàn của đồ chơi); Tiêu chuẩn Châu Âu 

(EN 71-1: 2014 + A1: 2018 - An toàn của 

đồ chơi); Tiêu chuẩn Mỹ (ASTM F963 - 

17 - Tiêu chuẩn an toàn tiêu dùng cho an 

toàn đồ chơi) 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm giảm nguy 

cơ thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong 

cho trẻ em dưới 14 tuổi do nuốt phải nam 

châm trong đồ chơi.  

                               Tú Oanh – Phòng TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_3137_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_3137_00_x.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC 

THÀNH VIÊN WTO TRONG QUÝ II/2020 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 Chile 
G/TBT/N/CHL/519 

ngày 01/4/2020 
Vật liệu nhân giống biến đổi gen 

2 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/661 

ngày 01/4/2020 
Thiết bị và dụng cụ đốt dầu 

3 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/659 

ngày 01/4/2020 
Xe cơ giới 

4 EU 

 

G/TBT/N/EU/708 

ngày 01/4/2020 

 

Sản phẩm diệt khuẩn 

5 New Zealand 
G/TBT/N/NZL/99 

ngày 01/4/2020 
Sản phẩm hữu cơ 

6 Brazil 

 

G/TBT/N/BRA/995 

ngày 01/4/2020 

 

Xe ô tô, vận chuyển các sản phẩm nguy 

hiểm và khí đốt tự nhiên 

7 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/567 

ngày 01/4/2020 

Thuốc trừ sâu, các chất độc hại dùng 

trong nông nghiệp 

8 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1595 

ngày 03/4/2020 
Hóa chất 

9 Kenya 
G/TBT/N/KEN/993 

ngày 06/4/2020 
Cà phê trộn sẵn 

10 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/663 

ngày 06/4/2020 
Thức ăn và phụ gia thức ăn chăn nuôi 

11 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/662 

ngày 06/4/2020 
Phân bón 

12 Israel 
G/TBT/N/ISR/1117 

ngày 07/4/2020 
Mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp 

13 Israel 
G/TBT/N/ISR/1116 

ngày 07/4/2020 
Thiết bị giữ trẻ em dùng cho xe cơ giới 

14 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/889 

ngày 14/4/2020 
Đóng gói thuốc lá 

15 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/888 

ngày 14/4/2020 
Sản phẩm tẩy rửa và vệ sinh  
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16 Brazil 

G/TBT/N/BRA/999 

ngày 14/4/2020 

 

Thực phẩm chứa ngũ cốc 

17 Kuwait 
G/TBT/N/KWT/537 

ngày 14/4/2020 
Thực phẩm 

18 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1001 

ngày 15/4/2020 
Đồ uống có hương vị trái cây 

19 Kuwait 
G/TBT/N/KWT/544 

ngày 15/4/2020 
Thiết bị y tế 

20 Israel 
G/TBT/N/ISR/1123 

ngày 20/4/2020 
Thảm dệt 

21 Israel 
G/TBT/N/ISR/1124 

ngày 20/4/2020 
Chế biến cà chua cô đặc 

22 Israel 
G/TBT/N/ISR/1128 

ngày 22/4/2020 
Xe đạp 

23 Canada 
G/TBT/N/CAN/610 

ngày 22/4/2020 

Thiết bị công nghệ thông tin bao gồm bộ 

máy kỹ thuật số 

24 Thụy Sỹ 
G/TBT/N/CHE/246 

ngày 24/4/2020 
Thực phẩm 

25 Tanzania 
G/TBT/N/TZA/435 

ngày 27/4/2020 
Muối ăn công nghiệp 

26 Israel 
G/TBT/N/ISR/1132 

ngày 28/4/2020 
Bông cách nhiệt 

27 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/574 

ngày 04/5/2020 
Sản phẩm rửa tay có chứa cồn 

28 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/570 

ngày 04/5/2020 
Thiết bị y tế 

29 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/569 

ngày 04/5/2020 
Dược phẩm, thiết bị y tế 

30 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1420 

ngày 11/5/2020 
Thực phẩm đóng gói sẵn 

31 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1424 

ngày 11/5/2020 
Giầy dép an toàn 

32 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/576 

ngày 14/5/2020 
Dầu cá 

33 Israel 
G/TBT/N/ISR/1027/Re

v.1 ngày 14/5/2020 
Bia 

34 

Các Tiểu 

vương quốc 

Ả Rập thống 

nhất 

G/TBT/N/BHR/576 

ngày 14/5/2020 
Xe điện 

35 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1622 

ngày 15/5/2020 
Nhiên liệu 
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rong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 

giới như hiện nay, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa là mục tiêu 

của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, 

cạnh tranh về giá và việc tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị khu vực và toàn cầu đòi hỏi các 

doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm 

thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng vào 

sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt động năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

Đào tạo NSCL tại Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo 

Triển khai Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh 

nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” trong năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đặt ra mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng kết hợp với tuyên 

truyền, tổ chức đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp. 

Hiện nay, các doanh nghiệp của tỉnh đã ý thức hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng, 

áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Các 

chương trình cải tiến năng suất, chất lượng đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong quá 

trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp. Để tiếp cận và hiểu rõ hơn về các hệ thống quản 

lý như ISO 9001, TPM, HACCP và các công cụ cải tiến 5S, KPI,  Kaizen, Lean, Lean 6 Sigma, 

trong quý II/2020, nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã gửi bản đăng ký hỗ trợ đào tạo về NSCL về 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận. 

T 
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Để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, trong tháng 5/2020, Chi cục đã tổ chức 03 khóa 

đào tạo về năng suất chất lượng, cụ thể: 02 khóa “Hướng dẫn cách thức áp dụng KPI – Chỉ số 

đo lường hiệu suất” và “Hướng dẫn cách thức áp dụng TPM – Duy trì năng suất toàn diện” 

cho 100 nhân viên của Công ty TNHH May Thuận Tiến và 01 khóa “Hướng dẫn cách thức 

áp dụng Lean – Phương pháp quản lý sản xuất tinh gọn” cho 30 nhân viên của Công ty Cổ 

phần nước khoáng Vĩnh Hảo. 

Qua các khóa đào tạo, nhân viên của 02 doanh nghiệp đã nắm thêm các kiến thức và kỹ 

năng về: Các khái niệm về TPM, KPI, Lean; Vai trò của TPM, KPI, Lean trong việc nâng cao 

năng suất chất lượng; biết cách áp dụng các kỹ thuật và công cụ học được vào thực tế; tạo 

động lực thúc đẩy cá nhân có các ý tưởng cải tiến; tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết; 

nâng cao ý thức luôn hướng tới giảm thiểu các lãng phí và cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia 

sẻ những vấn đề thực tế, những thuận lợi, khó khăn khi triển khai áp dụng các hệ thống quản 

lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.  

Đào tạo NSCL tại Công ty TNHH May Thuận Tiến 

Được biết, 02 doanh nghiệp trên là 02 doanh nghiệp điển hình trong nâng cao năng suất 

chất lượng thời gian qua của tỉnh. Trong đó, Công ty Cổ  phần nước khoáng Vĩnh Hảo với 

phương châm hoạt động “Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả” và “Sản phẩm phải tạo sự khác 

biệt”, Vĩnh Hảo luôn chú trọng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu 

chuẩn về chất lượng sản phẩm như: QCVN 6-1:2010/BYT, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, 

và áp dụng các công cụ 5S, KPI để cải tiến chất lượng sản phẩm…Nhờ đó, sản phẩm nước 

khoáng Vĩnh Hảo đã có mặt trên hầu hết các tỉnh thành Việt Nam. Độ phủ sản phẩm chủ yếu 

từ khu vực miền Trung kéo dài xuống phía Đông và Tây Nam bộ.  

Cũng chú trọng cải tiến về năng suất chất lượng, Công ty TNHH May Thuận Tiến đã 

không ngừng cải tiến về năng suất chất lượng đó là áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, SA 

8000, Lean, 5S, ... trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng đã giúp may Thuận Tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến năng suất, giúp hoạt 

động sản xuất đạt hiệu quả cao, giảm được chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh... 

                                                                                                Tú Oanh – Phòng TBT  



 
 

  

 

                                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

(0252) 3754042 
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