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ự báo xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam sẽ tăng tốc mạnh từ tháng 3/2021 

do các doanh nghiệp đã có sự quyết 

tâm và chuẩn bị kỹ từ nguồn cung tới 

sản xuất để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản trong 

năm 2021, cùng với đó là lợi thế từ các FTA... 

Điểm sáng tôm và cá tra 

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), những 

tháng đầu năm, cá tra và tôm tiếp tục là 2 điểm 

sáng trong xuất khẩu thủy sản. Theo đó, xuất 

khẩu cá tra trong tháng 1/2021 đạt 123,5 triệu 

USD, tăng 22% và tháng 2 đạt 90 triệu USD, giảm 17%. Lũy kế xuất khẩu cá tra 2 tháng đầu 

năm đạt 214 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khi đó, xuất khẩu tôm tháng 2 ước đạt gần 160 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ 

năm 2020. Lũy kế 2 tháng đầu năm xuất khẩu tôm đạt trên 380 triệu USD, giảm nhẹ 0,8% so 

với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xuất khẩu tôm chân trắng đạt 304 triệu USD, chiếm khoảng 

80% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Quan sát diễn biến thị trường gần đây, VASEP nhận định, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp 

tục bị chi phối bởi xu hướng tiêu thụ của thị trường trong bối cảnh Covid-19. Do đó, nhu cầu 

của thị trường hiện vẫn nghiêng về các sản phẩm có giá vừa phải, dễ chế biến, thời hạn bảo 

quản lâu, phù hợp với chế biến và tiêu thụ tại gia. 

Các sản phẩm này gồm tôm chân trắng cỡ nhỏ đông lạnh, tôm chân trắng chế biến, chả cá, 

surimi, cá biển phi-lê, cắt khúc, cá cơm khô, mực khô... Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm 

tôm nguyên con đông lạnh, nhất là tôm sú, giảm do yếu tố giá cao và do sự kiểm soát chặt 

hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu của Trung Quốc. (Tiếp theo trang 3) 
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hững ngày đầu năm 2021, ngành chế biến, xuất khẩu tôm đón nhận tin tốt khi 

Mỹ ra thông báo hủy quyết định áp thuế tôm xuất khẩu của Công ty CP Tập 

đoàn thủy sản Minh Phú, thậm chí doanh nghiệp này còn được hoàn các khoản 

thuế chống bán phá giá đã tạm nộp trước đó. 

Tận dụng FTAs để duy trì đà xuất khẩu 

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 2 ước đạt trên 405 triệu USD, 

giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lũy kế cả 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy 

sản vẫn đạt hơn 1 tỉ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, riêng tháng 1/2021, 

xuất khẩu thủy sản tăng tới 21,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tháng 1/2021, Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, 

đạt 112,2 triệu USD, giảm 13,5% so với tháng 12/2020, nhưng tăng 26,5% so với tháng 1/2020. 

Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tính theo trị giá tăng từ mức 17,7% trong tháng 

1/2020 lên 18,4% trong tháng 1/2021. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 

Mỹ tháng 1/2021 đạt 109,8 triệu USD, giảm 17,3% so với tháng 12/2020, nhưng tăng 26,7% 

so với tháng 1/2020. Năm 2020 Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 7 cho Mỹ, 

đạt 228.900 tấn, tăng 1,8% so với năm 2019. 

Với đà xuất khẩu này, VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản trong tháng 3 sẽ đạt khoảng 

640 triệu USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó các sản phẩm sang Mỹ, EU và 

các nước thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

sẽ duy trì tích cực nhờ nhu cầu cao và đòn bẩy từ các hiệp định thương mại. 

Đặc biệt, theo dự báo của VASEP, tôm đang có lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự 

do (FTAs) vừa ký kết và đi vào thực thi. Ví dụ, với thị trường EU, nhờ Hiệp định thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), thuế nhập khẩu tôm nguyên liệu sẽ 

được giảm từ 12 - 20% xuống 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. 

Ngoài ra, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang khối thị trường tham gia Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng đang có sự tăng trưởng. Trong 

đó, Nhật Bản, Australia và Malaysia đang là các thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong khối 

thị trường này. 

Với thị trường Anh, Tổng thư ký VASEP Trương Đình Hòe khẳng định, FTA Việt Nam 

- Vương quốc Anh (UKVFTA) sẽ mở thêm cơ hội cho thủy sản Việt Nam xuất sang thị trường 

này. Được biết, Anh thuộc top 10 thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam với kim ngạch tăng 

liên tục. Bộ Công Thương cũng cho hay, hiệu ứng của UKVFTA đã giúp xuất khẩu thủy sản 

sang thị trường này đạt 19,72 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

N 



 4  BẢN TIN TBT SỐ 54 (THÁNG 3-2021)  

Tuy nhiên, VASEP cho rằng, để tận dụng được các ưu đãi từ thị trường EU sau EVFTA 

và các thị trường khác, cần thiết phải tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm. Bởi sản phẩm không 

chỉ muốn là bán được mà còn phải cạnh tranh với các quốc gia khác khi họ cũng có khả năng 

phát triển rất nhanh như Ấn Độ, Indonesia,… Hiện khó có thể giảm giá thành, nên để cạnh 

tranh, chỉ còn cách tạo sự khác biệt về mặt chất lượng để thuyết phục khách hàng chấp nhận 

mua sản phẩm của Việt Nam với mức giá cao hơn. 

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu cao từ các 

thị trường và đòn bẩy từ các hiệp định thương mại 

 

Đồng thời, doanh nghiệp cần tìm kiếm các thị trường mới như Ấn Độ, bên cạnh tập trung 

phát triển các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, ASEAN, Trung Quốc. Song song đó, cần 

triển khai tiêu thụ cá tra trong nước, nhằm giảm rủi ro và ảnh hưởng từ sự sụt giảm thị trường 

xuất khẩu. 

                                                                                               Nguồn: tapchicongthuong.vn 

 

 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 48,55 tỷ 

USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 

chiếm 73,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cán cân thương mại xuất siêu đạt 1,29 tỷ USD giá trị 

hàng hóa. 

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 

nay với kim ngạch đạt 13,78 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung 

Quốc, EU, thị trường ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản… 
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rái cây, thủy sản, gạo, cà phê, dệt may và da giày là 6 ngành hàng được 

Thương vụ Việt Nam tại thị trường Thụy Điển, kiêm nhiệm khu vực Bắc 

Âu đẩy mạnh quảng bá thông qua trang Web tiếng Anh của Thương vụ. 

Trang web cũng được kỳ vọng sẽ trở thành kênh thúc đẩy giao thương hàng 

hóa, đưa hàng Việt hiện diện tốt hơn và lâu dài ở thị trường Bắc Âu. 

Tăng cường các hình thức giao thương online 

Ngày 8/3/2021, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Phan Đăng Đương đã bấm nút khai 

trương trang web tiếng Anh của Thương vụ: https://en.vietnordic.com/. Trang web chủ yếu 

thông tin cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Âu về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt 

Nam, những cơ hội do EVFTA mang lại; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam sắp xếp theo 

ngành hàng để doanh nghiệp Bắc Âu dễ dàng tra cứu. Đáng chú ý nữa, trang web sẽ là nơi 

quảng bá hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. 

Trang web tiếng Anh của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển được kỳ vọng sẽ trở thành kênh thúc đẩy giao 

thương hàng hóa, đưa hàng Việt hiện diện tốt hơn và lâu dài ở thị trường Bắc Âu 

Điểm nhấn của trang web này là quảng bá lợi ích của EVFTA cho các doanh nghiệp 

nhập khẩu- đối tượng rất quan trọng đối với xuất khẩu của Việt Nam. Trong nền kinh tế thị 

trường, khi nhận thức được những lợi ích của EVFTA, các doanh nghiệp EU và Bắc Âu sẽ 

tìm đến Việt Nam nếu nhập khẩu hàng Việt Nam có lợi hơn nhập hàng các nước khác. 

 

T 
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“Trước mắt, trang web tập trung quảng bá cho 6 ngành hàng là trái cây, thủy sản, gạo, 

cà phê, dệt may và da giày là những ngành hàng được hưởng lợi nhiều từ Hiệp định EVFTA. 

Trong tương lai sẽ mở rộng sang các mặt hàng khác khi có cơ hội” - bà Nguyễn Thị Hoàng 

Thúy cho biết. 

Về lâu dài, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển muốn phát triển trang web thành nơi 

giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Bắc Âu, không chỉ là thương mại, mà 

còn cả đầu tư, tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp hai nước. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, 

Thương vụ đang lên kế hoạch xây dựng catalogue điện tử, triển lãm ảo, bản tin tiếng Anh 

hàng tháng, cập nhật tình hình môi trường đầu tư, cơ chế chính sách ngày càng được cải thiện 

của Việt Nam... để làm sao thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp Bắc Âu tiếp cận trang web 

để tìm kiếm thông tin về Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam, làm tăng cơ hội giao thương. 

Theo bà Nguyễn Hoàng Thúy- Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại 

Thụy Điển và Bắc Âu, Bắc Âu là thị trường nhỏ, yêu cầu cao, lại ở xa Việt Nam, nên nếu sử 

dụng các hình thức xúc tiến thương mại truyền thống cũ sẽ khá tốn kém và hiệu quả không 

cao. Vậy nên, Thương vụ định hướng tăng cường các hình thức giao thương online thông qua 

trang web. Đây được coi là giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 dự kiến còn diễn 

biến phức tạp, đồng thời tạo đà cho những hoạt động hiệu quả hơn sẽ được triển khai trong 

giai đoạn hậu Covid-19. 

Năm 2021 còn có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam và một số Bắc Âu, là năm kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Na Uy với và Đan Mạch. Do đó, các giải 

pháp xúc tiến thương mại hiệu quả và ít tốn kém là điều các cơ quan đại diện Việt Nam tại 

nước ngoài đặc biệt quan tâm triển khai trong năm nay. 

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Hồng Lam cho biết, việc khai trương trang web tiếng 

Anh để cung cấp thông tin cập nhật cho các doanh nghiệp Bắc Âu về thị trường Việt Nam và 

quảng bá doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Âu là một nỗ lực đáng ghi nhận và có ý nghĩa trong 

bối cảnh hiện nay. Na Uy tuy nhỏ và không phải là thành viên EU, nhưng có nhiều thế mạnh, 

rất coi trọng đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại với Việt Nam, và là thị trường chưa 

được khai thác hết. 

Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Phan Đăng Đương chia sẻ thêm, trong bối cảnh châu 

Âu trở thành tâm dịch Covid-19, mọi hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, giao thương 

bị xáo trộn, đứt gãy, việc nhanh chóng thích nghi với điều kiện bình thường mới, sử dụng 

công nghệ thông tin để kết nối các doanh nghiệp trong nước với thị trường tiềm năng này có 

ý nghĩa rất quan trọng. Với các trang web tiếng Việt và tiếng Anh được Thương vụ xây dựng 

trong thời gian gần đây, việc truy cập các nguồn thông tin phong phú về thị trường Bắc Âu 

đã có nhiều thuận lợi, giúp các doanh nghiệp trong nước nhanh chóng nắm bắt thông tin, tiếp 

cận thị trường đầy tiềm năng này. 

“Đồng thời, với sự ra đời của trang web tiếng Anh dành cho các doanh nghiệp khu vực 

Bắc Âu được khai trương, các doanh nghiệp Bắc Âu có thêm một kênh thông tin hỗ trợ, giúp 

họ tìm hiểu về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam cũng như những cơ hội do 

EVFTA mang lại, tạo đà cho hàng hoá Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều sang thị trường 

Bắc Âu trong thời gian tới”- Đại sứ Phan Đăng Đương nhấn mạnh. 

Nhiều cơ hội cho hàng Việt Nam tại thị trường Bắc Âu 

Theo Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), các nước khu vực Bắc Âu chủ yếu nhập 

khẩu hàng hóa từ các nước châu Âu khác. Trong 10 nước xuất khẩu nhiều nhất vào khu vực 
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này, chiếm khoảng 2/3 tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn khu vực chỉ có Trung Quốc nằm 

ngoài khu vực châu Âu. Trong số 30 nước có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, châu Á chỉ có 

một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan... 

Đáng chú ý, trong các nước ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất tại khu 

vực này; kim ngạch thương mại hai chiều giảm không đáng kể, thậm chí còn tăng trong thời 

gian dịch bệnh, chứng tỏ sức sống và tiềm năng của quan hệ Việt Nam - Bắc Âu. Vị thế quan 

trọng này có nhiều cơ hội tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

Về chủ trương, chính sách và cơ chế hợp tác, Việt Nam không kém thuận lợi hơn so 

với các đối thủ cạnh tranh ở khu vực châu Á. Đáng chú ý, các hiệp định thương mại như: 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 

diện Khu vực (RCEP) đã và sẽ tạo lợi thế cạnh tranh mới cho Việt Nam về cả thương mại và 

đầu tư. 

Trong thời gian tới, các nước Bắc Âu tiếp tục tập trung nguồn lực để phục hồi kinh tế 

sau đại dịch Covid-19, và nhu cầu tiêu dụng hàng hóa và dịch vụ dự kiến tăng mạnh sau một 

thời gian dài bị kìm hãm. Nhiều dự báo cho thấy, xuất nhập khẩu trung bình năm 2021 của 

các nước Bắc Âu sẽ tăng khoảng 5%, riêng Iceland tăng khoảng 17%. 

Đặc biệt, cuộc khủng hoảng toàn cầu do dịch Covid-19 gây ra đã làm cho các nước 

nhận ra rằng, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự phụ thuộc về nguồn cung các sản phẩm, 

thiết bị thiết yếu vào một số thị trường nhất định có thể đem lại rủi ro lớn. Đa dạng hóa thị 

trường, mặt hàng và chuỗi cung ứng đang được coi là chìa khóa để quản lý rủi ro trong trường 

hợp xảy ra bất ổn kinh tế, chính trị cũng như thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu. 

Ngoài ra, việc xuất hiện làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang một số địa 

điểm khác, trong đó có Việt Nam cũng sẽ là cơ hội giúp Việt Nam thu hút đầu tư và mở rộng 

thị trường, trong đó có khu vực Bắc Âu. Theo Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Phan Đăng 

Đương, trong bối cảnh các nước EU đang tích cực triển khai tiêm phòng vắc-xin Covid-19, 

tình hình dịch bệnh được kỳ vọng sẽ được kiểm soát, các biện pháp hạn chế dần nới lỏng và 

kinh tế có bước hồi phục, giao thương trở lại bình thường sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho việc 

tăng cường xuất khẩu hàng hoá Việt Nam vào thị trường này.   

                                                                                                             Nguồn: vietq.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), các nước khu vực Bắc Âu chủ yếu nhập 

khẩu hàng hóa từ các nước châu Âu khác. Trong 10 nước xuất khẩu nhiều nhất vào khu vực 

này, chiếm khoảng 2/3 tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn khu vực,  chỉ có Trung Quốc 

nằm ngoài khu vực châu Âu. Trong số 30 nước có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, châu Á 

chỉ có một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan... 

Đáng chú ý, trong các nước ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất tại khu 

vực này; kim ngạch thương mại 2 chiều giảm không đáng kể, thậm chí còn tăng trong thời 

gian dịch bệnh, chứng tỏ sức sống và tiềm năng của quan hệ Việt Nam - Bắc Âu. Vị thế 

quan trọng này có nhiều cơ hội tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa. trong thời gian 

tới. 
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iện nay, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được xã hội rất 

quan tâm. Bởi vì, thông qua hoạt động triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc đem lại nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc quản lý, giúp 

sản phẩm, hàng hóa có được tấm “giấy thông hành” xuất khẩu ra thế giới, đồng thời đảm bảo 

quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, giúp 

người tiêu dùng yên tâm sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và chất lượng. 

Thực hiện Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có kế hoạch phối hợp 

với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn triển khai, 

áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, chi tiết như sau: 

1. Nội dung 

- Phổ biến nội dung của Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 100), 

các văn bản, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Trung ương về hoạt 

động truy xuất nguồn gốc; 

- Giới thiệu một số quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của các thị trường 

nhập khẩu (Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, các nước châu Á khác,…) về thực hiện truy xuất nguồn 

gốc đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của tỉnh và khuyến nghị các giải pháp triển khai 

đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu; 

- Phổ biến Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận; 

- Giới thiệu một số giải pháp công nghệ về truy xuất nguồn gốc đáp ứng quy định của 

Đề án 100; 

- Các khuyến nghị triển khai hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phục 

vụ công tác quản lý và sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Bình Thuận; 

- Thảo luận, trao đổi. 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian tổ chức dự kiến là 01 ngày trong tháng 4/2021. 

- Địa điểm: thành phố Phan Thiết. 

H 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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(thời gian và địa điểm tổ chức chính thức, Chi cục sẽ gửi giấy mời đến các đơn vị có 

đăng ký tham gia). 

Chi cục không thu phí tham gia đối với các học viên. 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức tập huấn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi thông tin đăng ký tham gia (họ tên – chức 

vụ - SĐT người tham gia) cho Chi cục trước ngày 15/3/2021 theo địa chỉ sau: Phòng TBT – 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 04 Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, ĐT: 

0252.3754042, email: luannq@skhcn.binhthuan.gov.vn. 

Trân trọng kính mời./. 

                                                                                                           - Phòng TBT - 

 

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định UKVFTA 

ộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy 

định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam 

và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). 

Theo dự thảo, hàng hóa có xuất xứ Vương quốc Anh nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng 

ưu đãi thuế quan theo UKVFTA khi nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được phát hành theo quy định từ Điều 20 đến 

Điều 23 Thông tư này. 

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư này do nhà xuất khẩu 

đủ điều kiện theo quy định của Vương quốc Anh phát hành đối với lô hàng có trị giá bất kỳ; 

hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ phát hành đối với lô hàng không quá 6.000 EUR… 

Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh được hưởng ưu đãi thuế 

quan theo UKVFTA khi có một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ như: C/O được 

phát hành theo quy định tại Điều 4 và từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư này. 

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư này phát hành bởi 

nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR; Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát 

hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù hợp 

quy định của Bộ Công Thương. 

Về thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, dự thảo nêu rõ: Chứng 

từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành tại Nước thành 

viên xuất khẩu và phải nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn 

hiệu lực. 

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập 

khẩu sau thời hạn hiệu lực quy định nêu trên vẫn có thể được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế 

quan UKVFTA trong trường hợp nhà nhập khẩu không thể nộp các chứng từ đó trong thời 

hạn hiệu lực vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của 

nhà nhập khẩu. 

Để hưởng ưu đãi thuế quan UKVFTA, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải được 

nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu phù hợp quy định của Nước thành viên 

đó. Cơ quan hải quan có thể yêu cầu bản dịch nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ không phải 

bằng tiếng Anh. 

                                                                                                         Nguồn: vietq.vn 

B 
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ổ chức, cá nhân sử dụng 

mã số, mã vạch phải thực 

hiện ghi/in mã số, mã 

vạch trên bao bì sản phẩm, hàng hóa 

bao đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc 

tế ISO/TEC 15426-1 và ISO/IEC 

15426-2 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia 

tương ứng. 

Đây là một trong những quy 

định tại Thông tư số 10/2020/TT-

BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành một số điều 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về sử dụng mã số, mã vạch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 

2021. 

Ngoài quy định nêu trên, Thông tư còn yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi sử dụng mã 

số, mã vạch có tiền tố mã quốc gia Việt Nam “893” phải thực hiện khai báo, cập nhật và cung 

cấp thông tin liên quan về tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch vào cơ sở dữ liệu do Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý tại địa chỉ http://vnpc.gs1.gov.vn, bao gồm tối 

thiểu các nội dung: GTIN (Mã số sản phẩm toàn cầu - Global Trade Item Number); Tên sản 

phẩm, nhãn hiệu; Mô tả sản phẩm; Nhóm sản phẩm (các loại sản phẩm có tính chất giống 

nhau); Tên doanh nghiệp; Thị trường mục tiêu; Hình ảnh sản phẩm. Tổ chức, cá nhân không 

sử dụng mã số, mã vạch cho các mục đích làm sai lệch thông tin với thông tin đã đăng ký. 

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch không theo chuẩn của tổ 

chức Mã số, Mã vạch quốc tế GS1 thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19b Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-

CP và hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mã số, mã vạch thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 

phận một cửa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 

đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Nhấn vào đây để xem chi tiết Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN. 

                                                                                                     - Quang Luận - 

  

T 

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-10-2020-huong-dan-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-va-nghi-dinh-74-2018-nd-cp-199216-d1.html
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gày 11/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg về 

việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 nhằm đưa năng suất 

trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng 

các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu 

thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn như sau: 

Giai đoạn đến năm 2025: Góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân 

trên 7%/năm và đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp 

khoảng 45% vào tăng trưởng kinh tế; có khoảng từ 12 đến 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch. 

Giai đoạn đến năm 2030: Góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân 

trên 7,5%/năm và đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp 

khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế; có khoảng từ 12 đến 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch. 

Theo đó, để hoàn thành các mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp 

chính như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy năng suất dựa trên nền tảng khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các 

tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất (gồm xây dựng, triển khai các nội dung nghiên cứu và tư 

vấn về năng suất, Triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức để 

nâng cao năng suất, Nâng cao năng lực các tổ chức hỗ trợ hoạt động năng suất); Đẩy mạnh 

việc áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ nâng cao năng suất trong doanh nghiệp; 

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về năng suất; Tăng cường các hoạt động 

hợp tác quốc tế. 

Về nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch bao gồm: một là nguồn vốn ngân 

sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; hai là 

nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Kế 

hoạch. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 02/02/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã 

có văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định này. 

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đang dự thảo Kế hoạch tổng thể nâng cao 

năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trình UBND tỉnh phê duyệt./. 

                                                                                                                       - Tú Oanh - 

N 
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ới sự gia tăng dân số đô thị trên toàn thế giới, nhu cầu cấp thiết phải tính 

toán hiệu suất bền vững của các tòa nhà mà chúng ta đang sống và làm 

việc. Nhưng sự đa dạng và phức tạp của các phương pháp hiện có có thể 

dường như quá tải. Đây là lúc ISO 21930 phát huy tác dụng. 

Phiên bản mới nhất của ISO 21930, Tính bền vững trong các tòa nhà và công trình 

xây dựng dân dụng - Các quy tắc cốt lõi về công bố sản phẩm môi trường của các sản 

phẩm và dịch vụ xây dựng, sẽ giúp đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của một 

tòa nhà hoặc các dự án cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng phương pháp chung để thể hiện 

sản phẩm môi trường khai báo (EPD). 

 

EPD cho một sản phẩm xây dựng là một tuyên bố minh bạch về tác động trong vòng 

đời của nó (bao gồm sản xuất nguyên liệu thô, xây dựng, vận hành, bảo trì và ngừng hoạt 

động). Điều này lại cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá các tác động môi trường của toàn 

bộ tòa nhà hoặc các công trình kỹ thuật dân dụng. Điều quan trọng của EPD là chúng cung 

V 



 13  BẢN TIN TBT SỐ 54 (THÁNG 3-2021)  

cấp phân tích minh bạch, độc lập và có thể tái tạo về các tác động môi trường của các sản 

phẩm xây dựng và cung cấp thông tin chi tiết với dữ liệu và số liệu rõ ràng. Như một “giấy 

thông hành bền vững”, EPD là cơ sở để thiết kế các công trình xanh và các công trình kỹ 

thuật dân dụng khác. 

EPD được phát triển theo ISO 21930 đóng vai trò như một công cụ “xây dựng xanh” 

sử dụng quy trình đánh giá công bằng, cởi mở và dựa trên khoa học cho phép tất cả các vật 

liệu và sản phẩm cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Nó sẽ giúp tạo ra sự đồng nhất và 

nhất quán trong cách thức thực hiện công bố sản phẩm môi trường đối với các sản phẩm và 

dịch vụ xây dựng (ví dụ như hầu hết các vật liệu xây dựng, sàn và cửa sổ, chỉ nêu tên một 

số). 

Ông Anne Roenning, người đứng đầu nhóm chuyên gia đã phát triển tiêu chuẩn mới 

cho biết: “Trong thế giới xây dựng, ISO 21930 có khả năng đóng góp lớn vào việc xây dựng 

một tương lai bền vững hơn cho hành tinh của chúng ta. Nó sẽ góp phần đáng kể vào việc 

giảm thiểu biến đổi khí hậu và các tác động môi trường khác do lĩnh vực xây dựng và môi 

trường xây dựng gây ra”. 

Định lượng tính bền vững của một tòa nhà bằng cách sử dụng ISO 21930 có những 

ưu điểm sau: 

Khả năng so sánh: Đảm bảo rằng thông tin môi trường có thể so sánh được được tạo 

ra và sử dụng mà không tạo ra các rào cản kỹ thuật đối với thương mại. 

Hiệu quả: Giảm thiểu “tác động đến môi trường” thông qua việc hiểu rõ hơn về những 

tác động lớn nhất (bao gồm cả những tác động có thể xảy ra ở cả thượng nguồn và hạ nguồn) 

trong chuỗi quy trình liên quan đến sản xuất sản phẩm. 

Độ tin cậy: Tăng cường uy tín và mức độ tin cậy cho phép công chúng sử dụng những 

thông tin đó để ra quyết định khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm xây dựng. 

ISO 21930 dành cho cả nhà cung cấp và người sử dụng thông tin liên quan đến hiệu 

suất môi trường của các sản phẩm xây dựng, bao gồm các nhà thiết kế, nhà sản xuất, người 

dùng cuối và chủ sở hữu trong lĩnh vực xây dựng và xây dựng, cũng như những người tham 

gia vào các Chương trình EPD. Phiên bản thứ hai này, thay thế ISO 21930: 2007, đã được 

cập nhật để đáp ứng và phù hợp với kinh nghiệm thực tế ở các thị trường và chương trình 

EPD khác nhau trên thế giới. 

                                                                                                Nguồn: vietq.vn 
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ể tránh nhiễm vi sinh trên các thiết bị y tế cần phải chú ý để phát hiện bất 

kỳ nguồn nhiễm bẩn tiềm ẩn nào, đặc biệt là trong môi trường và con người. 

Các yếu tố và yêu cầu áp dụng rất nhiều, tùy thuộc vào môi trường sử dụng 

thiết bị y tế và cách thức chúng đã được tiệt trùng trước đó. Đặc điểm kỹ thuật mới về 

máy tiệt trùng cung cấp các yêu cầu đầu tiên đã được thống nhất quốc tế để đảm bảo rằng 

không có khía cạnh nào bị bỏ sót. 

ISO/TS 22421, Tiệt trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Các yêu cầu chung 

đối với máy tiệt trùng được sử dụng để tiệt trùng giai đoạn cuối của thiết bị y tế trong cơ 

sở chăm sóc sức khỏe xác định yêu cầu và phương pháp thử nghiệm liên quan có tính 

chất chung và đặt cơ sở cho các tiêu chuẩn trong tương lai chi tiết hơn. 

Đặc điểm kỹ thuật này tính đến vô số yếu tố góp phần vào sự an toàn và hiệu quả 

của trang thiết bị y tế, đặc biệt là về thiết kế và sản xuất, cung cấp các thiết bị chỉ thị, giám 

sát, kiểm soát và ghi lại, phát thải của thiết bị, thông tin mà mọi nhà sản xuất phải cung 

cấp. 

ISO/TS 22421 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 198 Khử trùng sản 

phẩm chăm sóc sức khỏe, ban thư ký do ANSI, thành viên ISO tại Hoa Kỳ, đảm nhiệm. 

                                                                                                 

                                                                                         Nguồn: vietq.vn 
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ột tiêu chuẩn mới giúp các tổ chức tập 

hợp phương pháp hay nhất để cải thiện 

hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Việc triển khai hệ thống quản lý năng lượng 

(EnMS) có thể mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn 

như tiết kiệm chi phí, năng lượng, và khi được 

thiết lập trên nhiều tổ chức, những lợi ích này 

thậm chí còn lớn hơn. Một hệ điều hành chung 

cho phép chia sẻ kiến thức, tài nguyên cũng như 

hợp tác trong dự án tiết kiệm năng lượng giữa 

các tổ chức thuộc mọi quy mô, bao gồm cả các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

ISO 50009, Hệ thống quản lý năng lượng - Các khuyến nghị về việc thực hiện hệ thống quản 

lý năng lượng chung trong các nhóm tổ chức nhằm mục đích tập hợp các tổ chức có chung 

lợi ích, ví dụ như họ có cùng một nhà cung cấp năng lượng, nếu họ thuộc cùng lĩnh vực hoặc 

hoạt động trong một khu vực địa lý nhất định, với mục đích tối ưu hóa chung việc sử dụng 

năng lượng của họ, bất kể quy mô. 

Hệ thống quản lý năng lượng dựa trên khung quản lý bao gồm các chính sách, mục tiêu và 

kế hoạch hành động của một tổ chức và các phương tiện được áp dụng để đo lường tiến độ. 

Việc mở rộng sang một số tổ chức cho phép họ hợp tác và đạt các mục tiêu chung, và cuối 

cùng, tiết kiệm hơn và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của họ. 

Theo ông Shigeki Sakamoto - Người hướng dẫn nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm xây 

dựng tiêu chuẩn, loại chiến lược này có thể được áp dụng trong các bối cảnh khác nhau, ví 

dụ trong khuôn khổ hợp tác giữa người cho thuê và người thuê tòa nhà thương mại hoặc 

giữa các nhà cung cấp tòa nhà thương mại năng lượng và khách hàng. 

Ông Shigeki Sakamoto giải thích: “ISO 50009 đủ linh hoạt để được sử dụng trong mọi tình 

huống mà các tổ chức có thể muốn chia sẻ mục tiêu hiệu quả năng lượng chung, bao gồm 

cả các chi nhánh khác nhau của công ty lớn hoặc một nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Mọi thứ phụ thuộc vào sự hợp tác và chia sẻ kiến thức nếu chúng ta muốn đạt kết quả cao 

hơn về hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính”. 

ISO 50009 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO /TC 301, Quản lý và bảo tồn năng 

lượng, ban thư ký được đồng cung cấp bởi ANSI thành viên ISO của Hoa Kỳ và SAC thành 

viên ISO của Trung Quốc. Tiêu chuẩn này có sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia của bạn hoặc 

từ ISO Store. 

                                                                                                                 Nguồn:  vietq.vn 

M 
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TT Số/Ký hiệu Nội dung Cơ quan 

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

1 43/2020/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị đầu cuối thông 

tin di động mặt đất - 

Phần truy nhập vô 

tuyến" 

Bộ Thông tin 

Truyền thông 

31/12/2020 01/07/2021 

2 10/2020/TT-

BKHCN 

Quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành 

một số điều Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 

2008 và Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ về sử 

dụng mã số, mã vạch 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

30/12/2020 01/04/2021 

3 48/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy 

hiểm 

Bộ Công 

Thương 

21/12/2020 01/01/2022 
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4 47/2020/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để 

sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp 

Bộ Công 

Thương 

21/12/2020 01/01/2022 

5 18/2020/TT-

BTNMT 

Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

dự báo, cảnh báo bão, 

áp thấp nhiệt đới 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

30/12/2020 30/06/2021 

6 07/2021/TT-BTC Quy định thời điểm 

nộp chứng từ chứng 

nhận xuất xứ hàng 

hóa nhập khẩu trong 

Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Liên 

minh châu Âu 

Bộ Tài chính 25/01/2021 11/03/2021 

7 09/2021/NĐ-CP Về quản lý vật liệu 

xây dựng 

Thủ tướng 

Chính phủ 

09/02/2021 09/02/2021 

8 36/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch 

tổng thể nâng cao 

năng suất dựa trên 

nền tảng khoa học, 

công nghệ và đổi mới 

sáng tạo giai đoạn 

2021 - 2030 

Thủ tướng 

Chính phủ 

11/01/2021 11/01/2021 

                                                                                                      

                                                                                                      Nguồn tin: Phòng TBT 
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Thịt xông khói  

Ngày 12/01/2021, Uganda gửi thông báo 

số G/TBT/N/UGA/1276 đến các nước thành 

viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho thịt xông 

khói. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu, 

phương pháp kiểm tra và lấy mẫu đối với thịt 

hun khói làm thức ăn cho người. Một số yêu 

cầu như: 

Độ ẩm thịt hun khói không được vượt quá 

37,83 ± 0,12 khi được kiểm tra theo US ISO 

1442. Các chất phụ gia thực phẩm được sử 

dụng trong sản phẩm thịt hun khói phải phù 

hợp với US 45. Thịt hun khói phải được chế 

biến, xử lý và bảo quản theo US CAC / RCP 

58. 

 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm bảo vệ sức 

khỏe và sự an toàn của con người và đưa ra 

các yêu cầu chất lượng. 

Thời gian dự kiến thông qua là tháng 

3/2021. 

Thời gian góp ý cho tiêu chuẩn là 60 ngày 

kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:  

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

2021/TBT/UGA/21_0340_00_e.pdf 

Polyethylene  

Ngày 12/01/2021, Ấn Độ gửi thông báo số 

G/TBT/N/IND/191 đến các nước thành viên 

WTO quy định áp dụng cho sản phẩm nhựa, 

cụ thể là vật liệu polyethylene để đúc và ép 

đùn, bao gồm: 

(i) Polyethylene mật độ thấp (LDPE) 

(ii) (Polyetylen tuyến tính (LLDPE) 

(iii) Polyethylene mật độ cao (HDPE) 

 

Quy định được đưa ra nhằm đảm bảo sự 

phù hợp của vật liệu Polyetylen dùng để ép 

đùn, đúc khuôn phù hợp với tiêu chuẩn của 

Ân Độ. Đồng thời để bảo vệ sức khỏe, an 

toàn, môi trường và ngăn chặn các hành vi 

lừa đảo. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực là 180 ngày 

kể từ ngày thông qua. 

Thời gian góp ý 60 ngày kể từ ngày đăng 

tải trang web của WTO.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2021/TBT/IND/21_0357_00_e.pdf 

Sản phẩm chăm sóc tóc   

Ngày 18/01/2021, Brazil gửi thông báo số 

G/TBT/N/BRA/1117 đến các nước thành 

viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho sản 

phẩm chăm sóc tóc. 

Tiêu chuẩn quy định về việc thiết lập danh 

sách các thành phần hoạt tính được phép 

sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm để 

thay đổi hình dạng của tóc. Cụ thể, quy 

định này sẽ thay đổi cấu trúc hóa học và 

các yêu cầu sử dụng của các thành phần. 

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm bảo về sức 

THÔNG BÁO TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA/21_0340_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/UGA/21_0340_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_0357_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IND/21_0357_00_e.pdf
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khỏe và an toàn của người tiêu dùng. 

 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và có hiệu lực.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/101

81/6165777/CONSULTA+P%C3%9ABLI

CA+N+972+GHCOS.pdf/6274728d-68d1-

4203-8016-7681501daae7 

Khẩu trang  

Ngày 14/12/2020, Hoa Kỳ gửi thông báo số 

G/TBT/N/USA/1673 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho khẩu 

trang. 

Nhằm bảo vệ sức khỏe con người, Hoa Kỳ 

xây dựng quy định mới về đánh giá sự phù 

hợp cho khẩu trang.  

Cụ thể, dịch bệnh do coronavirus 2019 

(COVID-19) bùng phát đã đem lại thách 

thức rất lớn đối với các nguồn lực của Viện 

Quốc gia về An toàn và Sức khỏe (NIOSH). 

Để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và 

sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, 

NIOSH sẽ chấp nhận và ưu tiên một số 

trường hợp đặc biệt nhằm tăng cường 

nguồn cung khẩu trang được NIOSH phê 

duyệt. NIOSH sẽ chấp nhận mặt nạ có bộ 

lọc FFR, mặt nạ APR (mặt nạ lọc khí) và 
khẩu trang PAPR (khẩu trang phòng độc 

làm sạch không khí có trợ lực) là khẩu trang 

và mặt nạ sử dụng trong việc phòng chống 

Covid 19. 

 

Do đây là một quy định được ban hành do 

tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh 

Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của 

các nước Thành viên WTO.  

Thời gian thông qua và có hiệu lực là ngày 

12/8/2020. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2020/TBT/USA/20_7412_00_e.pdf 

Mỹ phẩm   

Ngày 18/11/2020, Trung Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/CHN/1526 đến các nước 

thành viên WTO dự thảo tiêu chuẩn áp 

dụng cho sản phẩm mỹ phẩm. 

 

Cụ thể, dự thảo sẽ đưa ra các yêu cầu kỹ 

thuật cơ bản để đánh giá công bố chất 

lượng của mỹ phẩm. Mục đích của tiêu 

chuẩn nhằm tăng cường giám sát và quản 

lý đối với mỹ phẩm. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và có hiệu lực. 

Thời gian để góp ý cho tiêu chuẩn là đến 

hết ngày 17/01/2021. 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+972+GHCOS.pdf/6274728d-68d1-4203-8016-7681501daae7
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+972+GHCOS.pdf/6274728d-68d1-4203-8016-7681501daae7
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+972+GHCOS.pdf/6274728d-68d1-4203-8016-7681501daae7
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6165777/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+972+GHCOS.pdf/6274728d-68d1-4203-8016-7681501daae7
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7412_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7412_00_e.pdf
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Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

020/TBT/CHN/20_7114_00_x.pdf 

Thực phẩm giàu chất béo, muối và 

đường  

Ngày 20/01/2021, Anh gửi thông báo số 

G/TBT/N/GBR/37 đến các nước thành viên 

WTO quy định áp dụng cho thực phẩm giàu 

chất béo, muối và đường. 

Theo đó, quy định này hạn chế các 

chương trình quảng cáo khuyến mãi đối với 

thực phẩm giàu chất béo, muối và đường 

như  "mua 1 tặng 1" hoặc “miễn phí thêm 

50%” trong các cửa hàng và trực tuyến ở 

Anh. 

Quy định này chỉ áp dụng đối với thực 

phẩm và đồ uống có nhiều chất béo, muối 

hoặc đường thuộc các danh mục sau: nước 

ngọt, đồ uống làm từ sữa có thêm đường, đồ 

uống làm từ nước trái cây có thêm đường, 

bánh ngọt, bánh kẹo sô cô la, bánh kẹo có 

đường, kem, bữa sáng (ví dụ: bánh ngọt), 

bánh pudding, bánh quy ngọt, ngũ cốc ăn 

sáng, sữa chua, pizza, thức ăn sẵn, bữa ăn 
chính, sản phẩm tẩm bột, đồ ăn nhẹ mặn, 

khoai tây chiên và các sản phẩm khoai tây 

tương tự.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2021/TBT/GBR/21_0494_00_e.pdf 

Ly nhựa sử dụng một lần  

Ngày 21/01/2021, Brazil gửi thông báo 

số G/TBT/N/BRA/1126 đến các nước thành 

viên WTO về pháp lệnh quy định áp dụng 

cho ly/cốc nhựa sử dụng một lần. 

Pháp lệnh này phê duyệt Quy định đối 

với ly nhựa dùng một lần, dưới dạng yêu 

cầu đánh giá sự phù hợp và thông số kỹ 

thuật cho dấu nhận dạng hợp quy, được 

thiết lập tương ứng trong Phụ lục I và II. 

Đồng thời, bãi bỏ các Pháp lệnh dưới 
đây khi Pháp lệnh này có hiệu lực: 

- Pháp lệnh số 453, ngày 01/12/2010 

- Sắc lệnh số 125, ngày 15/3/2011 

- Pháp lệnh số 386 ngày 03/10/2011 

Mục đích của quy định nhằm thiết lập 

các tiêu chí và quy trình đánh giá sự phù 

hợp của ly nhựa dùng một lần. 

Thời gian dự kiến thông qua và có hiệu 

lực vào ngày 01/2/2021. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem 

tại: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao

/rtac/pdf/RTAC002687.pdf 

 Thực phẩm  

Ngày 25/01/2021, Ấn Độ gửi thông báo số 

G/TBT/N/IND/197 đến các nước thành 

viên WTO tiêu chuẩn áp dụng cho thực 

phẩm. 

Theo đó, Ấn Độ thông báo dự thảo quy 

định sửa đổi về tiêu chuẩn và an toàn thực  

phẩm (cấp phép và đăng ký kinh doanh 

thực phẩm), năm 2020. Dự thảo quy định 

sửa đổi đưa ra quy định về điều kiện cấp 

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7114_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_7114_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/GBR/21_0494_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/GBR/21_0494_00_e.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002687.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002687.pdf
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phép và đăng ký kinh doanh cho các nhà 

kinh doanh thực phẩm thương mại điện tử 

và các yêu cầu vệ sinh tối thiểu để thành lập 

một cơ sở giết mổ nhỏ...  

Mục đích của thông báo nhằm bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và có hiệu lực. 

Thời gian góp ý cho tiêu chuẩn là 60 ngày 

kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://www.fssai.gov.in/ 

Sản phẩm sơn 

Ngày 02/02/2021, Tajikistan gửi thông báo 

số G/TBT/N/TJK/8 đến các nước thành 

viên  WTO quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho 
các loại sơn. 

Quy chuẩn kỹ thuật này thiết lập yêu cầu an 

toàn đối với vật liệu sơn và vecni bao gồm 

các yêu cầu đối với với việc ghi nhãn, đóng 

gói và lưu hành tự do sơn trên lãnh thổ của 

Cộng hòa Tajikistan.  

 

Mục đích của quy chuẩn nhằm thông tin đến 

người tiêu dùng và đưa ra quy định ghi nhãn 

mác. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực 6 tháng kể từ 

ngày thông qua.  

Thời gian góp ý cho quy chuẩn là đến hết 

ngày 02/4/2021. 

Các loài thực vật có chứa các dẫn xuất 

hydroxyanthracene 

Ngày 05/3/2020, Liên minh Châu Âu gửi 

thông báo số G/TBT/N/EU/702 đến các 

nước thành viên WTO dự thảo quy định áp 

dụng cho thực phẩm và đồ uống. 

 

Theo đó, Liên minh Châu Âu xây dựng Dự 

thảo sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) 

số 1925/2006 liên quan đến các loài thực 

vật có chứa các dẫn xuất  

hydroxyanthracene. Dự thảo quy định sẽ 

áp đặt lệnh cấm tuyệt đối đối với việc sử 

dụng lô hội và chiết xuất của nó trong thực 

phẩm và đồ uống. Sửa đổi dựa trên ý kiến 

khoa học do Cơ quan An toàn Thực phẩm 

Châu Âu (EFSA) đưa ra vào ngày 

22/11/2017, EFSA kết luận rằng một số 

dẫn xuất hydroxyanthracene - HAD - 

(chẳng hạn như emodin, lô hội-emodin và 

danthron) và chiết xuất lô hội có chứa 

HAD được phát hiện là gây độc cho gen 

hoặc gây ung thư dựa trên dữ liệu thu được 

từ in vitro và các nghiên cứu lâm sàng in 

vivo.  

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức 

khỏe con người. Thời gian thông qua là 

cuối tháng 09/2020. Thời gian có hiệu lực 

là 20 ngày kể từ ngày đăng trên Tạp chí 

chính thức của EU.  

Thời gian góp ý cho quy định là 60 ngày 

kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2020/TBT/EEC/20_1805_00_e.pdf 

                           - Phòng TBT -  

https://www.fssai.gov.in/
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1805_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_1805_00_e.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG QUÝ I/2021 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 Uganda 
G/TBT/N/UGA/976/A

dd.1 ngày 04/01/2021 
Dầu mè 

2 Mexico 
G/TBT/N/MEX/484 

ngày 04/01/2021 

Các chất và vật liệu độc hại (hàng nguy 

hiểm) 

3 Canada 
G/TBT/N/CAN/632 

ngày 04/01/2021 
Nhiên liệu (HS: 271012 và 271019) 

4 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1683 

ngày 04/01/2021 
Vật liệu nguy hiểm 

5 Canada 
G/TBT/N/CAN/591/A

dd.1 ngày 05/01/2021 
Thuốc và thiết bị y tế 

6 Mexixo 

G/TBT/N/MEX/485 

ngày 05/01/2021 

 

Máy bơm động cơ 

7 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/449 

ngày 05/01/2020 
Thiết bị y tế  

8 Kenza 
G/TBT/N/KEN/1047 

ngày 05/01/2021 
Bê tông và các sản phẩm của bê tông 

9 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/183 

ngày 06/01/2021 
Thực phẩm 

10 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/938 

ngày 06/01/2021 
Các sản phẩm từ gỗ 

11 Úc 
G/TBT/N/AUS/127 

ngày 06/01/2021 
Các loại thuốc 

12 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1502/A

dd.2 ngày 07/01/2021 
Rượu vang 

13 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1686 

ngày 08/01/2021 
Ghi nhãn thực phẩm 

14 Brazil 
G/TBT/N/BRA/710/Ad

d.3 ngày 19/01/2021 
Sản phẩm thuốc lá 

15 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/684 

ngày 21/01/2021 
Dược phẩm 

16 EU 
G/TBT/N/EU/769 ngày 

20/01/2021 
Sản phẩm hữu cơ 
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17 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1128 

ngày 21/01/2021 
Quần áo bảo hộ 

18 EU 
G/TBT/N/EU/773  

ngày 22/01/2021 
Mỹ phẩm 

19 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/198 

ngày 28/01/2021 
Nước 

20 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1276 

ngày 12/01/2021 
Thịt xông khói 

21 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1117 

ngày 18/01/2021 
Sản phẩm chăm sóc tóc  

22 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1126 

ngày 21/01/2021 
Ly nhựa sử dụng một lần 

23 Paraguay 
G/TBT/N/PRY/124 

ngày 01/02/2021 
Phụ gia thực phẩm 

24 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1539 

ngày 08/2/2021 
Kem đánh răng 

25 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1538 

ngày 08/02/2021 
Lúa mì 

26 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1528 

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

27 Kenza 
G/TBT/N/KEN/1057 

ngày 09/02/2021 
Vải dệt 

28 Philippines 
G/TBT/N/PHL/251 

ngày 10/02/2021 

Các sản phẩm y tế (thực phẩm chế biến, 

thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm) 

29 Pakistan 
G/TBT/N/PAK/179 

ngày 10/02/2021 
Lốp cao su cho xe đạp 

30 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/595 

ngày 11/02/2021 
Hóa chất nguy hiểm 

31 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/689 

ngày 11/02/2021 
Giống bò thịt 

32 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/942 

ngày 12/02/2021 
Giấy chịu nhiệt 

33 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/939 

ngày 12/02/2021 
Nồi cơm điện 

34 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1600/A

dd.1 ngày 15/02/2021 
Máy điều hòa không khí 

35 Indonexia 
G/TBT/N/IDN/131 

ngày 12/02/2021 
Thực phẩm và đồ uống 

36 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/690 

ngày 18/02/2021 

Ti vi LCD, ti vi điện phát quang hữu cơ 

(ti vi OLED) 
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gày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình Quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030 tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg. 

Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 

4993/VP-KGVXNV ngày 27/10/2020, tiếp nối kết quả triển khai trong giai đoạn 2011-2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm 

2021-2025. 

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các 

giải pháp nâng cao năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số doanh 

nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tăng 10% so với giai đoạn 

2011-2020; Hỗ trợ cho ít nhất 02 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải 

pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn 

tỉnh; Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo ít 

nhất 06 chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu sau: Thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp 

áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Đào tạo nguồn nhân lực 

cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của địa phương; Tăng cường năng lực hoạt động 

tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Về nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./. 

                                                                                                                        - Tú Oanh - 

N 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận        

trong 5 năm 2021-2025 
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         Về công tác tham mưu: Trong quý 1 năm 

2021, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham 

mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: 

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây 

dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên 

địa tỉnh năm 2020; báo cáo tình hình hoạt động 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020; báo cáo tình 

hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020; 

báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, vận 

chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh trong 

năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo 

Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh. Kế hoạch thực hiện Chỉ 

thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý 

hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kỷ niệm Ngày Đo lường Việt 

Nam (20/01); văn bản đánh giá chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng để xác định Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh; góp ý dự thảo Kế hoạch kiểm tra Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 và cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh; góp ý dự thảo Kế hoạch 

cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021; góp ý dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ KHCN; góp ý dự 

thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành 03 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ 

thuật đối với trang thiết bị y tế. 

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục tiếp nhận và giải quyết 05 

hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: tiếp nhận 03 hồ sơ công bố hợp chuẩn vật liệu xây dựng: 

tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp, tro xỉ làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, 

gạch terazo; cấp 02 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường 

bộ cho Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận; 

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

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

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

chức họp góp ý các phòng và đơn vị thuộc Chi cục về dự thảo Nghị quyết xây dựng mức chi 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Bình Thuận để trình UBND tỉnh; thông báo đến 

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam về kết quả kiểm tra chất lượng hàng 

hóa lưu thông trên thị trường. 

Tình hình hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

tại địa phương trong Quý 1/2021
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 Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày 

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

trục đường chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết;  ban hành các kế hoạch: Triển khai công 

tác bồi thường Nhà nước năm 2021; khảo sát đo lường, chất lượng xăng dầu năm 2021; kiểm 

tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2021; thanh tra nhà nước về đo lường 

đối với hoạt động điện lực. Cử công chức, viên chức tham gia Tổ dán tem niêm phong công tơ 

tổng cột đo xăng dầu do Cục Thuế tỉnh chủ trì. 

Chủ trì thực hiện kiểm tra 10 tổ chức, cá nhân (04 cá nhân kinh doanh thiết bị điện, điện 

tử; 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu; 02 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm). Kết quả không có 

vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. 

Bên cạnh đó, Chi cục tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thành phố 

Phan Thiết chủ trì và Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trước, trong 

và sau Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại 06 cơ sở buôn bán hải sản. Kết quả không vi 

phạm về đo lường. 

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

cục biên tập, cập nhật 41 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên 

website Chi cục; gửi 14 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở, đồng thời thực hiện 

biên tập Bản tin TBT số 1/2021. 

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

triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục xây dựng Kế hoạch 

triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 và gửi thông báo mời doanh 

nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Hiện đang tổng hợp các 

bản đăng ký của doanh nghiệp. 

Tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành và  đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Kế hoạch thực 

hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025) theo 

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện đang tổng hợp ý 

kiến góp ý để hoàn thiện Dự thảo, tham mưu Sở trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch trong 

cuối tháng 3/2021. 

Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc và 

các văn bản có liên quan đến hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021. 

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

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

quan hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ triển 

khai năm 2021; tham mưu Kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình áp dụng, duy trì 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001 theo Kế hoạch 711/KH-UBND ngày 28/02/2020.  

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL, tổ chức 01 lớp đào tạo về 

thử nghiệm cho Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo; được Cục QLCLNLSTS – Bộ NNPTNT duy 

trì chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; 
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gửi hồ sơ đăng ký gia hạn chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước 

về an toàn thực phẩm (lĩnh vực thuộc Bộ Y tế quản lý) đến Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế; 

Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 349 mẫu (lĩnh vực An toàn thực phẩm, đất, nước, phân 

bón, môi trường và vật liệu xây dựng);  kiểm định, hiệu chuẩn 3.322 lượt phương tiện đo và đo 

54 điểm điện trở tiếp đất. Thu sự nghiệp Quý 1/2021: 770 triệu/7 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch 

giao. 

Phát huy những kết quả đạt được trong Quý 1/2020, Chi cục tiếp tục triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm trong Quý 2/2021, cụ thể:      

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

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa năm 

2021 theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt. 

Hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ; triển khai 

công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trong năm 2021. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2021. 

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

ISO 9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021; theo dõi, đôn đốc 34 UBND 

cấp xã thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 

Báo cáo tổng kết 04 năm tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 

9001 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 và  tham mưu kế hoạch 

áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2021-2025. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025). 

Tổ chức lớp tập huấn phổ biến Đề án truy xuất nguồn gốc và các văn bản có liên quan 

đến hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn 

doanh nghiệp viết báo cáo Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. 

Thực hiện Bản tin TBT số 2/2021. 

Gửi hồ sơ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định lại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

chứng nhận mở rộng đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực hóa học và sinh học theo Nghị 

định 107/2016/NĐ-CP; Văn phòng Công nhận Chất lượng duy trì công nhận Hệ thống quản lý 

chất lượng phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Trung tâm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2017. 

Rà soát, sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức của Chi cục theo quy định tại Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung 

tâm Kỹ thuật TCĐLCL phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ. 

 - Ngọc Ngô - 
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