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gày 02/12, Hiệp định Thương mại 

điện tử ASEAN đã chính thức có 

hiệu lực sau khi nhận được thông 

báo về văn kiện phê chuẩn của 

Indonesia theo Điều 19 (2) của hiệp định. 

Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN 

được ký kết vào ngày 22/1/2019 tại Hà Nội, 

Việt Nam, đã thiết lập các nguyên tắc và quy tắc 

chung nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương 

mại điện tử trong khu vực và tăng cường năng 

lực thực hiện các nguyên tắc và quy tắc đó. 

Hiệp định sẽ đóng vai trò là công cụ tìm đường cho các quy tắc hiện đại về giao dịch thương mại 

điện tử trong khu vực và mở đường hướng tới một nền kinh tế kỹ thuật số tích hợp trong khu vực. Khi 

có hiệu lực, việc thực thi Hiệp định Thương mại điện tử là công cụ, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi 

kinh tế sau đại dịch COVID-19 của ASEAN. 

Kể từ khi đại dịch bùng nổ, thương mại điện tử đã phát triển theo cấp số nhân và trở thành động 

lực chính trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. ASEAN đang trên con đường trở thành nền kinh tế 

internet trị giá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, được thúc đẩy bởi nền tảng người tiêu dùng và thương 

mại kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, tăng tốc trong thương mại điện tử và giao hàng thực 

phẩm. 

Nền kinh tế Internet của ASEAN ước tính đạt 170 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 

2021 và hơn 360 tỷ USD vào năm 2025, vượt xa dự báo trước đó là 300 tỷ USD theo ấn bản báo cáo 

năm 2021 về nền kinh tế điện tử Đông Nam Á của Google, Temasek và Bain & Company. 

Thương mại điện tử là một động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các MSME, tiếp 

cận thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp trong ASEAN đã nhận ra điều này và sử dụng thương mại 

điện tử để mở rộng và xây dựng doanh nghiệp. 
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Đối với ASEAN, lợi ích của thương mại điện tử không chỉ là việc tạo ra các cơ hội thương mại 

và kinh doanh. Nó cũng góp phần vào sự gắn kết xã hội và sự phát triển kinh tế chung của khu vực, là 

những yếu tố quan trọng cho quá trình hội nhập khu vực. 

Điều này đã được ghi nhận trong Chương trình Công tác ASEAN về Thương mại đện tử vào 

tháng 11/2017 và phù hợp với Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2025, trong 

đó kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác về thương mại điện tử nhằm xây dựng Hiệp định Thương mại 

điện tử ASEAN để tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới trong ASEAN. 

                                                                                                         Nguồn: trungtamwto.vn  

 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/NĐ-CP 

 

ự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, 

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện 

pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

Ngày 21/06/2021 Việt Nam thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP,  Nghị  định  số  

74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP 

và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa. 

Cụ thể: Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa Bãi bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 20/8/2021. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 31/8/2021. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi thông qua. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/VNM/21_4251_00_x.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/193 

 

                                                                  Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam 
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gày 16/11, tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại phối hợp 

với Văn phòng Bộ Công Thương tổ chức buổi Tập huấn truyền thông về “Tận dụng 

cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EVFTA) để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh hậu Covid-19” và “Phòng vệ thương 

mại sau một năm EVFTA có hiệu lực” dành cho đối tượng phóng viên các cơ quan báo chí, 

truyền thông. 

Sự kiện nằm trong chuỗi Chương trình tập huấn về các cam kết trong các FTA. 

Sau một năm kể từ khi thực thi (01/8/2020 - 01/8/2021), Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam - EU (EVFTA) đã mang lại hiệu quả rõ rệt đến nhiều ngành xuất nhập khẩu của cả 

hai khu vực 

Trong 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam và EU đạt 41,29 tỉ 

USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 28,85 tỉ USD, tăng 

11,7%. Đây là kết quả rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, thương mại của các nước. 

Quang cảnh tại buổi tập huấn 

Với mong muốn cung cấp những kiến thức, thông tin bổ ích về các cơ hội mà EVFTA 

mang lại, vào lúc 9h30 sáng 16/11/2021, Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp với Cục 

Xuất nhập khẩu tập huấn truyền thông cho các phóng viên, nhà báo với chủ đề “Tận dụng cơ 

hội từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) để thúc 

 

N 
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đẩy xuất khẩu trong bối cảnh hậu Covid-19”. 

Trong đó, nội dung chính sẽ được đại diện Cục Xuất nhập khẩu trình bày sẽ xoay quanh 

vấn đề xuất xứ hàng hóa trong EVFTA. 

Trong buổi chiều cùng ngày, với chủ đề tập huấn sẽ là “Phòng vệ thương mại sau một 

năm EVFTA có hiệu lực”, đại diện Cục Phòng vệ thương mại sẽ có phần trình bày và tham 

gia giải đáp thắc mắc các câu hỏi của phóng viên, báo chí. 

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thời gian qua, phòng vệ thương mại được xem là 

công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành sản xuất nội địa trong 

bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) như hiện nay. Việc sử 

dụng và ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao hiệu quả của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các FTA, đặc biệt là các 

FTA thế hệ mới, các vụ việc phòng vệ thương mại gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự 

vệ đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ ngày càng nhiều hơn với tính chất phức tạp gia 

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

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

phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích của ngành. 

Buổi tập huấn được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo tuân 

thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

Độc giả quan tâm có thể theo dõi trực tuyến qua máy tính tại đường link 

https://bit.ly/3c7Rx9z và qua mobile theo link dẫn https://bit.ly/3c7Rx9z 

Buổi tập huấn nằm trong chuỗi Chương trình tập huấn về các cam kết trong các FTA 

do Bộ Công Thương tổ chức. Thông qua tập huấn, Bộ Công Thương hy vọng phóng viên các 

cơ quan báo chí, các doanh nghiệp và người dân sẽ hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến 

xuất xứ hàng hóa, về vai trò xuất xứ hàng hóa và phòng vệ thương mại trong các cam kết hội 

nhập. 

Có thể nói, sau một năm thực thi hiệp định này, mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tác động không nhỏ tới Việt Nam và EU, thương 

mại xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU và ngược lại đều tăng trưởng hơn 18% so với khi 

Hiệp định chưa có hiệu lực.  

Trong giai đoạn này, Việt Nam xuất siêu sang EU hơn 11 tỷ USD. Rất nhiều mặt hàng 

có thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da giày, nông thủy sản... đã tận dụng ngay được các 

lợi thế của Hiệp định này. Song, một năm nhìn lại cũng cho thấy có rất nhiều thách thức mới, 

đòi hỏi Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ hơn, với những giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn để có 

thể khai thác tốt hơn các cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại. 

                                                                                      

                                                                                               Nguồn: vinanet.vn 
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Để doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của nền kinh tế và là trung tâm của 

hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thì doanh nghiệp cần lấy hoạt động quản lý năng suất là 

chìa khóa và đòn bẩy để tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay. 

Năng suất – yếu tố quyết định tăng trưởng bền vững 

Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra 

GDP, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Những năm gần 

đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển đột phá, góp phần phát triển sức sản 

xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào 

phục hồi và tăng trưởng kinh tế. 

Đồng thời, năng suất lao động doanh nghiệp là yếu tố có ý nghĩa quyết định tới tăng 

trưởng bền vững của nền kinh tế. Để doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của nền 

kinh tế và là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thì doanh nghiệp cần lấy hoạt 

động quản lý năng suất là chìa khóa và đòn bẩy để tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay. 

Bốn trụ cột trong hoạt động quản lý năng suất doanh nghiệp cần tập trung phát triển 

đó là: Cải tiến năng suất trở thành mục tiêu dài hạn, người lao động là động lực để cải tiến, 

ghi nhận nỗ lực và chia sẻ thành quả, thiết lập chương trình cải tiến năng suất tại doanh 

nghiệp. 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo đột phá về năng suất 

Cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới 

sáng tạo để tồn tại và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh quốc tế và 

cuộc CMCN 4.0. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp buộc phải thay đổi không chỉ nhằm thúc 

đẩy năng suất mà còn là yêu cầu bắt buộc của nhiều doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và phát 

triển trên thị trường. Tư duy về sáng tạo và đổi mới đã có, nhưng không phải doanh nghiệp 

nào cũng thành công. 

Một doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thức đổi mới: Tự mình nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm, công nghệ mới, hoặc đưa vào ứng dụng có điều chỉnh một cách hiệu quả các 

phương pháp và công nghệ mới. 

Để bắt nhịp xu hướng này một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần chủ động và tích cực 

quan tâm, thực hiện một số giải pháp như: Đánh giá liên tục nhu cầu của khách hàng và thị 

trường; Luôn so sánh doanh nghiệp mình với các doanh nghiệp cạnh tranh và doanh nghiệp 

thành công khác; Đặt mục tiêu cho các đổi mới và cải tiến. 

Để có thể đi đúng hướng, chính nó cần có một mục tiêu đổi mới rõ ràng trước khi bắt 

đầu cuộc hành trình. Đổi mới nên là một phần và phù hợp với các mục tiêu chiến lược tổng 

thể của tổ chức. 

                                                                                                     Nguồn: tcvn.gov.vn 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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ể hỗ trợ doanh nghiệp triển 

khai sản xuất thông minh, 

việc hình thành và phát 

triển hệ sinh thái sản xuất 

thông minh là hết sức cần thiết. 

Theo các chuyên gia, cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang 

mang lại nhiều cơ hội và thách thức 

lớn cho Việt Nam. Nhất là khi mô 

hình sản xuất thông minh đang là 

tương lai của ngành sản xuất thời kì 

công nghiệp 4.0 và Việt Nam chắc 

chắn không thể đứng ngoài cuộc 

chơi này. Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai sản xuất thông minh, việc hình thành và 

phát triển hệ sinh thái sản xuất thông minh là hết sức cần thiết. 

TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ phân tích, hệ sinh thái sản xuất thông minh bao gồm: 

cơ quan chính phủ; nhà hoạch định chính sách; tổ chức tư vấn; cơ sở đào tạo; tổ chức tài 

chính; đơn vị tư vấn giải pháp; tổ chức quốc tế... Và điều quan trọng nhất là nỗ lực của các 

doanh nghiệp triển khai sản xuất thông minh. 

Cụ thể, cơ quan chính phủ gồm các bộ, ngành, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các 

chương trình, dự án về chuyển đổi số và sản xuất thông minh như Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công thương...; 

Các nhà hoạch định chính sách tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách 

thúc đẩy hoạt động liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa như hành lang pháp lý; cơ chế tài 

chính; cơ chế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ chế 

thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng; các chính sách, chế độ tài chính, thuế, ưu 

đãi đầu tư...; 

Các tổ chức tư vấn sản xuất thông minh thực hiện các hoạt động tư vấn về năng suất, 

giải pháp thúc đẩy năng suất và chuyển đổi kỹ thuật số. Doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với 

sản xuất thông minh ở mức tương đối thấp, do đó các tổ chức tư vấn cần tập trung vào hoạt 

động tư vấn về hệ thống tiêu chuẩn và các công cụ năng suất cơ bản như hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001; hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm ISO 22000; hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001; hệ thống an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp ISO 450001; 5S; KPI; TPM;... Trên cơ sở các hệ thống, công cụ này đã được 

ứng dụng một cách bài bản tại doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn sản xuất thông minh sẽ tiếp 

tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giải pháp chuyển đổi số và sản xuất thông minh để nâng 

cao năng suất; 

Đ 
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Tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo sản xuất thông minh cho doanh nghiệp. Trước 

hết, các tổ chức đào tạo cần tập trung vào việc giáo dục doanh nghiệp về công nghiệp 4.0, 

chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao nhận thức cho lãnh 

đạo doanh nghiệp. Các tổ chức đào tạo nên tập trung vào đào tạo về các vấn đề tiêu chuẩn sản 

xuất thông minh; 

Cơ quan hỗ trợ tài chính, cụ thể Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các chương 

trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được coi là chương trình 

trọng tâm, quan trọng nhất để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số; 

Đơn vị tư vấn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và ứng dụng giải pháp công 

nghệ thông tin trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đơn vị tư vấn giải pháp giúp kết nối dữ liệu 

hệ thống máy móc, thiết bị hiện có của doanh nghiệp và hệ thống mới do doanh nghiệp đầu 

tư; kết nối doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh 

nghiệp nước ngoài. 

Hiện nay, các giải pháp công nghệ thông tin thường được sử dụng bao gồm: Hoạch 

định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý chuỗi 

cung ứng (SCM), Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)... 

                                                                                                        Nguồn: vietq.vn 

 

WTO ra mắt công cụ trực tuyến mới để giúp người dùng 

theo dõi các thay đổi trong danh pháp sản phẩm 

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra mắt một công 

cụ trực tuyến mới, có chức năng giúp theo dõi những thay đổi trong Hệ thống mã hóa và mô 

tả hàng hóa hài hòa (gọi tắt là mã HS – một hệ thống được sử dụng để phân loại hàng hóa 

giao dịch). Hệ thống này có tên gọi là HS Tracker được phát triển với sự hỗ trợ của Tổ chức 

Hải quan Thế giới (WCO) nhằm mục tiêu hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp 

có thời gian chuẩn bị trước khi hệ thống mã HS sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 

2022. 

Hình 1: Chức năng “Subheading Visualizer” thể hiện sự thay đổi của một mã HS cụ thể 



 9  BẢN TIN TBT SỐ 57 (THÁNG 12-2021)  

   HS Tracker là một tập hợp bao gồm các thông tin và tài liệu liên quan đến các sửa đổi 

đối với danh pháp sản phẩm HS, thường là kết quả của những thay đổi trong quy trình sản 

xuất và tiến bộ công nghệ, hoặc sự phát triển trong các vấn đề xã hội và môi trường. Kể từ 

khi tạo ra HS vào năm 1988 như một ngôn ngữ tiêu chuẩn để phân loại sản phẩm, các thành 

viên tham gia WCO đã giới thiệu và thông qua bảy lần sửa đổi chính thức, trong đó HS 2022 

là phiên bản mới nhất. 

HS là một danh pháp sản phẩm quốc tế đa dụng do Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) 

phát triển và duy trì áp dụng. Hệ thống này được cập nhật định kỳ để đảm bảo sự thống nhất 

về mặt diễn giải hoặc để phản ánh những thay đổi trong mô hình thương mại, những thay đổi 

trong quy trình sản xuất hoặc tiến bộ công nghệ; cũng như giải quyết các mối quan tâm về 

môi trường và xã hội (ví dụ: FAO, CITES, giao thức Montreal, v.v.). Hệ thống phân loại mã 

sản phẩm HS đóng một vai trò quan trọng trong thương mại thế giới vì nó được sử dụng trong 

thuế quan, thống kê thương mại và đàm phán thương mại và rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Hệ 

thống này nhằm hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, các 

ngành nghề như thống kê, luật sư, nghiên cứu và doanh nghiệp. Để hỗ trợ các Thành viên, 

WCO đã phát triển các quy tắc, tiêu chuẩn và quy phạm quốc tế như danh pháp HS trong hơn 

60 năm qua. WCO cũng liên tục cung cấp các tài liệu, ví dụ như Bảng tương quan, thành tố 

chính hỗ trợ cho việc hiểu và giải thích thông suốt các phiên bản khác nhau của Hệ thống HS 

(1992, 1996, 2002, 2007, v.v.). 

Hình 2: Chức năng “HS at a Glance” của công cụ HS Tracker 

Trong công cụ mới này, chức năng “Subheading Visualizer” (tạm dịch là “Trình hiển 

thị tiêu đề phụ”) sẽ biểu diễn tiến trình thay đổi của một mã HS cụ thể nào đó qua các phiên 

bản HS khác nhau, kèm theo thông tin chú giải của WCO về lý do thực hiện các thay đổi. 

Trong khi đó, chức năng “HS at a Glance” (tạm dịch là “Sơ lược về HS”) sẽ cung cấp cho 

người xem một cái nhìn tổng quan về các sửa đổi HS bằng cách hợp nhất các phiên bản HS 

khác nhau trong một cấu trúc kết hợp duy nhất. Các bộ lọc và chức năng tìm kiếm cho phép 

người dùng có thể duyệt đồng thời nhiều danh pháp HS cho một bộ mã cụ thể và xác định 

xem chúng có bị ảnh hưởng bởi một sửa đổi cụ thể đối với HS hay không. Bạn đọc quan tâm 

có thể truy cập công cụ mới này tại đường dẫn: https://hstracker.wto.org/ 

                                                                                             

                                                                             Nguồn: Văn phòng TBT Việt Nam 

 

 

https://hstracker.wto.org/
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ể hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tình hình dịch Covid 19 

đang diễn biến phức tạp theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của 

Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã tăng cường đẩy mạnh 

các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và đạt được một số kết quả nhất định: 

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

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định tài liệu, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản 

xuất đối với 02 dự án: Dự án “Nhà máy chế biến thủy sản NGHISON FOODS GROUP” của 

Công ty TNHH Hải Triều và Dự án “Nhà máy chế biến hải sản Biển Đông” của Công ty CP 

chế biến hải sản Biển Đông. Kết quả cả 02 dự án đều không đạt chuẩn về trình độ và năng 

lực công nghệ để được xem xét hỗ trợ lãi suất vay theo quy định. 

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên cho công ty TNHH 

Thanh long Bình Thuận với 02 sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ là: Mì 

ăn liền thanh long công nghệ nano có chiên và Mì ăn liền thanh long công nghệ nano không 

chiên. 

Hỗ trợ, tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng lợi thế 

của tỉnh trong và ngoài nước:  

Phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ thực hiện đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thanh Long 

Bình Thuận vào Nhật bản và đã được Nhật Bản cấp Chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý thanh 

long Bình Thuận. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch tổ chức lễ công bố Chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận 

tại Nhật Bản.  

Hỗ trợ bảo hộ giống cây trồng: Tiếp tục duy trì hiệu lực bằng bảo hộ các giống lúa do 

đơn vị lai tạo và chọn lọc đối với 02 giống lúa ML 202, ML 214 (năm thứ 9) và 02 giống lúa 

ML 232 và ML 54 (năm thứ 5); Phối hợp với các công ty giống để thực hiện các thủ tục, các 

bước khảo nghiệm trong công nhận giống lúa, như là: Công ty cổ phần Giống cây trồng Đông 

Nam để thực hiện khảo nghiệm kiểm soát nhằm gia hạn Quyết định công nhận giống lúa ML 

202 (được đặc cách công nhận năm 2010), Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Trung 

trong thực hiện công nhận lưu hành giống lúa ML 232 (và đã được Bộ nông nghiệp cấp Quyết 

định công nhận lưu hành trong tháng 3/2021) và Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam 

trong thực hiện đăng ký bảo hộ và công nhận lưu hành giống lúa ML 219; Thực hiện công 

tác khảo nghiệm kiểm soát giống lúa ML 54 (đã được công nhận sản xuất thử) để tiến tới 

hoàn thành các bước thủ tục trình Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp Quyết định công nhận lưu 

hành. 

Hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp và các 

tổ chức, cá nhân: 

Hỗ trợ Hiệp hội nước mắm Phan Thiết gia hạn giấy chứng nhận đăng ký “PHAN THIẾT 

– NƯỚC MẮM” tại Hoa Kỳ. 

Đ 
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Tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm 

cho 14 cơ sở kinh doanh.  

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

ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản 

lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 

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

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

Hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Bến Thành Mũi Né tham gia GTCLQG năm 2021. Đã 

hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng quốc gia xem xét, đề xuất trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 

năm 2021 cho Công ty. 

Gửi văn bản tuyên truyền, phổ biến hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

theo Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh 

nghiệp, hợp tác xã của tỉnh. 

 Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT): 

Thực hiện 04 số Bản tin TBT điện tử đăng trên website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng và gửi đến tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn ra vô cùng phức 

tạp, lan rộng trong và ngoài tỉnh ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh cũng 

như các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh các 

kết quả đạt được, Sở cũng đã rà soát và tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc của các doanh 

nghiệp, hợp tác xã như sau: 

Hiện nay, hầu hết các HTX nông nghiệp đều có quy mô nhỏ, nguồn vốn hoạt động ít, 

lại thêm ảnh hưởng từ dịch bệnh nên không có khả năng đầu tư máy móc thiết bị và ứng dụng 

khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch, do đó cần hỗ 

trợ thiết bị máy móc chế biến các sản phẩm từ trái thanh long (sấy, nước ép….). Tuy nhiên, 

Bộ KHCN và các Bộ, ngành chưa có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc 

gia đến năm 2030, do đó Sở vẫn chưa có cơ sở để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng 

Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ. 

Các cơ sở kinh doanh nước mắm có giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã 

hết hạn hoặc có nhu cầu cấp mới, trong điều kiện giãn cách xã hội không thể phối hợp với 

Sở thực hiện thẩm định các điều kiện để được cấp giấy, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình 

sản xuất, lưu thông. 

Một số tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội đã đăng ký 

ngưng hoạt động, nhất là các doanh nghiệp du lịch dẫn đến kết quả hoạt động du lịch bị đình 

trệ, doanh thu du lịch lữ hành bị giảm sút nhiều gây ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh 

doanh, khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tham gia nâng cao năng suất chất lượng, Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia./.  

 

                                                                                                              - Tú Oanh - 
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hông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế 

giới 14/10/2021: Tiêu chuẩn phục 

vụ cho các Mục tiêu phát triển bền 

vững (SDG) – Tầm nhìn chung 

cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for 

SDGs – Our shared vision for a better 

world) 

Từ năm 1970, ba tổ chức tiêu chuẩn hàng 

đầu thế giới là: Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 

quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc 

tế (IEC), Liên minh Viễn thông quốc tế 

(ITU) đã thống nhất lấy ngày 14/10 hàng 

năm là Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. 

Hàng năm, vào ngày này, Chủ tịch của ba tổ chức đều thống nhất đưa ra một Chủ đề với 

thông điệp chung. Chủ đề Ngày 14-10-2021 là Tiêu chuẩn phục vụ cho các Mục tiêu phát 

triển bền vững (SDG) – Tầm nhìn chung cho một thế giới tốt đẹp hơn (Standards for SDGs 

– Our shared vision for a better world) nhằm nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn trong việc 

đóng góp công cụ để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển 

nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để 

đạt được các Mục tiêu này đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, đồng 

thời cần sử dụng các công cụ sẵn có, bao gồm cả tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự phù hợp. 

Cuộc chiến căng thẳng chống lại đại dịch toàn cầu dai dẳng cho thấy sự cần thiết phải giải 

quyết các Mục tiêu Phát triển Bền vững một cách bao trùm, nhằm củng cố các cộng đồng xã 

hội, làm cho chúng trở nên kiên cường hơn và công bằng hơn. Giờ đây, chúng tôi đề nghị 

bạn tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh khẳng định tầm quan trọng của các Mục tiêu Phát 

triển Bền vững để có thể gây dựng trở lại tốt đẹp hơn trước. 

Trong quá trình theo đuổi mục tiêu này, tiêu chuẩn càng trở nên thích hợp và cần thiết hơn 

bao giờ hết. Toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên sự cộng tác. Đó là minh 

chứng cho sức mạnh của sự hợp tác và niềm tin rằng chúng ta mạnh hơn tổng thể các bộ phận 

hợp thành. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đang trao quyền cho mọi người với những 

giải pháp để đối mặt trực tiếp với các thách thức về tính bền vững. 

Với tinh thần này, chúng ta đang tham gia vào một hành trình Ngày Tiêu chuẩn Thế giới kéo 

dài nhiều năm nhằm thể hiện nhiều cách thức mà các tiêu chuẩn quốc tế đóng góp vào sự 

thành công của các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Chúng ta hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh 

Chương trình nghị sự 2030, với các tiêu chuẩn phục vụ các SDG và ”Tầm nhìn chung cho 

một thế giới tốt đẹp hơn” của chúng ta. 

                                                                                                           Nguồn: vsqi.gov.vn 

T 
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Tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 22703 vừa 

được xuất bản rất hữu ích cho tổ chức chăm 

sóc sức khỏe, nhà cung cấp và người sử 

dụng hệ thống cảnh báo an toàn thuốc hoặc 

người cung cấp thông tin cho cảnh báo. 

    Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, 

thuật ngữ tiếng Anh là “Clinical Decision 

Support Systems”, viết tắt là CDSS, đã 

được nhiều nước trên thế giới ứng dụng 

nhằm hỗ trợ các bác sĩ trong chẩn đoán, 

điều trị theo hướng dẫn điều trị tốt nhất, hạn 

chế thấp nhất các sai sót. 

Hệ thống CDSS thường được tích hợp vào phần mềm bệnh án điện tử, có thể cài đặt 

trên máy tính cố định hoặc thiết bị di động. Mới đây, với những bằng chứng khoa học, Tổ 

chức Y tế Thế giới đã chính thức khuyến cáo ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ bác 

sĩ ra quyết định lâm sàng tại các cơ sở y tế. 

Đồng thời, hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng rất quan trọng với sự an toàn của 

bệnh nhân, giúp bác sĩ kê đơn và phân phát thuốc dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử của bệnh 

nhân. Tất cả hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng được thiết kế đi kèm công cụ cảnh báo để 

tránh sai sót khi dùng thuốc. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về nội dung và cách thức thực 

hiện tùy thuộc vào hệ thống quốc gia và cơ sở kiến thức về thuốc. Các hướng dẫn quốc tế 

mới vừa được xuất bản nhằm hài hòa các yêu cầu và đảm bảo cùng chung một ngôn ngữ. 

Tiêu chuẩn ISO/TS 22703, Tin học y tế – Yêu cầu về cảnh báo an toàn thuốc, quy định 

yêu cầu đối với hệ thống cảnh báo an toàn thuốc và các chủ đề mà nhà cung cấp hệ thống cần 

giải quyết. Tiêu chuẩn bao gồm các thuật ngữ được sử dụng trong cảnh báo an toàn thuốc, 

tiêu chí lựa chọn cơ sở kiến thức cho các hệ thống này, chức năng, hiển thị, xếp hạng chất 

lượng. 

Đặc điểm kỹ thuật này hữu ích cho những tổ chức chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp 

và người sử dụng hệ thống có cảnh báo an toàn thuốc hoặc những người cung cấp thông tin 

cho cảnh báo. ISO /TS 22703 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ thuật ISO /TC 215, Tin học sức 

khỏe, ban thư ký do ANSI, thành viên của ISO tại Hoa Kỳ, đảm nhiệm. 

                                                                                                   Nguồn: vietq.vn 
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ã Phân định pháp nhân – 

LEI là một mã gồm 20 ký 

tự chữ và số dựa trên Tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 

17442:2012, được cung cấp cho các 

pháp nhân là đối tác của các giao dịch 

tài chính. Mã LEI có thể liên kết trở 

lại dữ liệu về các thông tin quan trọng 

trong quá trình giao dịch của pháp 

nhân/thực thể, bao gồm cả thông tin 

về quyền sở hữu của pháp nhân/thực 

thể cuối cùng. 

Mã LEI giúp cho các tổ chức, 

bất kể lĩnh vực nào cắt giảm chi phí, đơn giản hóa và đẩy nhanh hoạt động cũng như hiểu sâu 

hơn về thị trường toàn cầu. Khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh 

khác đều có thể được xác định duy nhất, dễ dàng và nhanh chóng với mã LEI. 

Quyền truy cập và sử dụng nhóm dữ liệu LEI được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như 

quản lý rủi ro, pháp lý và quản lý quan hệ khách hàng. Với mã LEI, doanh nghiệp sẽ được 

cung cấp dữ liệu tham chiếu về pháp nhân được tiêu chuẩn hóa, uy tín và công khai. Mỗi mã 

LEI chứa thông tin về quyền sở hữu của một pháp nhân và trả lời cho câu hỏi “ai là ai” và 

“ai sở hữu ai”? 

Mã LEI được sử dụng như “chứng minh thư” của doanh nghiệp khi tham gia thị trường 

quốc tế, đặc biệt là thị trường tài chính nhờ tính xác thực định danh tăng cường sự minh bạch 

và hiệu quả truy xuất thông tin nhanh chóng. 

 
Cụ thể, đối với cá nhân đăng ký và sử dụng, mã LEI tránh được rủi ro trong giao dịch 

vốn và thanh toán xuyên biên giới; tạo tiện ích minh bạch trong giao dịch, xác định chính xác 

chủ thể trong giao dịch trực tuyến, quốc tế; hỗ trợ bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp; nâng 

cao năng lực cho các cơ quan quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 

M 
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như hỗ trợ công ty khởi nghiệp gọi vốn đầu tư từ quốc tế; giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ 

hội hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và tham gia 

chuỗi cung ứng toàn cầu giảm thời gian đánh giá phân tích đối tác, khách hàng; hỗ trợ hướng 

đến kinh tế số và giao dịch trực tuyến. 

Theo khảo sát, hiện ở Việt Nam đã có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng mã 

LEI, trong đó đa phần là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các ngân hàng, tổ chức tài 

chính, chứng khoán, bảo hiểm, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương 

mại điện tử, tài chính, startup nhận vốn đầu tư từ nước ngoài. 

 

Với thị trường xấp xỉ 1 triệu doanh nghiệp và tổ chức đang hoạt động, việc sử dụng mã 

LEI chưa phổ biến và có nhiều tiềm năng phát triển. 

 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia (MSMV) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) được giao là đại diện Tổ chức thành viên của Tổ 

chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1 toàn cầu) và được gọi là GS1 Việt Nam. Từ ngày 

01/01/2021, Trung tâm MSMV Quốc gia trở thành đơn vị cấp mã định danh pháp nhân thuộc 
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hệ thống của Tổ chức toàn cầu quản lý mã số định danh pháp nhân (GLEIF – Global Legal 

Entity Identifier Foundation). Dự kiến từ đầu năm 2022, GS1 Việt Nam – Trung tâm sẽ tiếp 

nhận hồ sơ và cung cấp mã LEI tại Việt Nam. 

Việc trở thành đơn vị cấp phát mã LEI chính thức và duy nhất tại Việt Nam giúp GS1 

Việt Nam có thể hỗ trợ trực tiếp các doanh nghiệp trong nước giảm thời gian xử lý hồ sơ, xóa 

bỏ trở ngại về ngôn ngữ và tiết kiệm chi phí vì trước đây doanh nghiệp muốn đăng ký LEI 

đều phải đăng ký qua đơn vị cấp phát mã LEI ở nước ngoài. Ngoài ra, cùng với việc sử dụng 

mã địa điểm toàn cầu (GLN), việc đăng ký mã LEI doanh nghiệp sẽ được định danh là thực 

thể duy nhất, tạo sự tin cậy cho đối tác quốc tế trong quá trình tham gia vào hoạt động thương 

mại xuyên biên giới. 

 

Đặc biệt hiện nay Sáng kiến định danh doanh nghiệp toàn cầu (GBI) đang được Uỷ ban 

Tư vấn các hoạt động Hải quan thương mại (COAC), Hoa Kỳ triển khai thực hiện tới cộng 

đồng thương mại, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa kỳ và các cơ quan chính phủ 

đối tác của Hoa Kỳ nhằm định danh doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro trong quá trình tham gia 

chuỗi cung ứng. Đây là một trong những yêu cầu từ thị trường quốc tế đối với việc áp dụng 

sử dụng mã LEI trên toàn cầu. Hải quan Mỹ đang triển khai thí điểm vào cuối năm 2021 

nhằm minh bạch hoá sản phẩm hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ, Việt Nam là 1 trong 10 quốc 

gia tham gia cho 6 loại ngành hàng mà Mỹ sẽ triển khai thí điểm. 

 

Giai đoạn 2021 – 2025, chuyển đổi số cùng với đổi mới sáng tạo là một trong những 

chiến lược ưu tiên của Việt Nam trong quá trình tăng trưởng kinh tế. Do đó việc sử dụng và 

áp dụng mã LEI tại Việt Nam là thực sự cần thiết và cần có những nghiên cứu, chiến lược 

thực hiện cụ thể để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là trong các hoạt 

động thiết kế, triển khai thực hiện đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

 

                                                                                                                Nguồn: tcvn.gov.vn 
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iêu chuẩn mới cho nhà hàng truyền 

thống giúp khách du lịch dễ dàng 

thưởng thức đặc sản địa phương vừa 

được công bố. 

Đặc sản là sản vật, sản phẩm, hàng hóa 

(thường là nông sản) mang tính đặc thù hoặc 

có nhiều điểm đặc biệt, xuất xứ từ những 

vùng, miền, địa phương và tạo nên nét đặc 

trưng của một vùng, miền hay địa phương nào 

đó. Đặc sản không nhất thiết là những sản 

phẩm, sản vật ra đời đầu tiên tại vùng, miền hay địa phương nhưng nó mang tính chất thông 

dụng, phổ biến, có chất lượng cao hơn hẳn sản phẩm cùng loại và được nhân dân coi như sản 

phẩm truyền thống của địa phương mình. 

Khám phá đặc sản ẩm thực địa phương thường là một trong những điểm nổi bật trong 

một kỳ nghỉ du lịch, nhưng ở một số vùng rất khó phân biệt một nhà hàng cung cấp các món 

ăn đặc sản địa phương hay nhái thương hiệu. Một tiêu chuẩn mới vừa được ban hành sẽ giúp 

khách du lịch nhận diện dễ dàng hơn.   

Tiêu chuẩn ISO 21621, Du lịch và các dịch vụ liên quan - Nhà hàng truyền thống - Các 

khía cạnh trực quan, trang trí và dịch vụ, thiết lập yêu cầu và khuyến nghị nhằm cung cấp trải 

nghiệm ẩm thực xứng đáng với tên gọi. Tiêu chuẩn này bao gồm mọi khía cạnh, từ phong 

cách nhà hàng đến cách bố trí bàn, nhân viên và yêu cầu về thực đơn để chứng minh rằng 

một nhà hàng phản ánh thực sự khu vực và nền văn hóa của địa phương đó. 

Theo bà Hensa Ghaderi, Giám đốc dự án của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm phát 

triển ISO 21621, điều cần thiết là khách du lịch phải có khả năng phân biệt một nhà hàng 

truyền thống thực sự với những nhà hàng tự xưng. 

“Cho đến nay không có tiêu chí quốc tế nào được thống nhất để xác định thế nào là 

truyền thống và khách hàng có thể cảm thấy bị lừa dối” - bà Hensa Ghaderi giải thích. 

Nhờ tiêu chuẩn mới này, khách du lịch có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt và lĩnh 

vực ăn uống có thể cải thiện việc cung cấp dịch vụ. ISO 21621 được chuẩn bị bởi ủy ban kỹ 

thuật ISO/TC 228, Du lịch và các dịch vụ liên quan, ban thư ký được cung cấp bởi UNE, 

thành viên ISO Tây Ban Nha. 

   

                                                                                                Nguồn: vietq.vn         
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húng ta đang sống trong nền 

kinh tế tri thức, nơi thông tin là 

thứ thúc đẩy các quyết định 

kinh doanh. Môi trường, công 

nghệ và luật pháp thay đổi liên 

tục chỉ là một số yếu tố mà tổ 

chức cần tính đến, nhưng việc tổng hợp và 

phân tích thông tin đó không phải là nhiệm 

vụ đơn giản. Một tiêu chuẩn mới đã được 

xuất bản để hỗ trợ vấn đề này. 

ISO 56006, Quản lý đổi mới - Các công cụ 

và phương pháp quản lý trí tuệ chiến lược 

- Khuyến nghị, giúp tổ chức thiết lập quy trình hiệu quả để sử dụng thông tin một cách tốt 

nhất. Tiêu chuẩn này cũng có thể hữu ích để thiết lập các thông số kỹ thuật mua hàng khi 

thuê ngoài dịch vụ chiến lược. 

Theo ông Pierre Deplanche, Giám đốc dự án của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm phát 

triển tiêu chuẩn, trong thế giới năng động, chúng ta cần những nhà lãnh đạo suy luận về mặt 

chiến lược và dựa vào kiến thức để xác định định hướng của mình trong các điều khoản về 

đổi mới và tổ chức. 

“Các tổ chức phải thu thập, phân tích và sử dụng thông tin một cách hiệu quả để đáp ứng 

một cách tối ưu với sự thay đổi của môi trường và có được lợi thế cạnh tranh. Do đó, họ có 

thể huy động trí tuệ chiến lược, sử dụng nó để đạt được các mục tiêu kinh doanh và thực 

hiện sáng kiến đổi mới", ông Pierre Deplanche chia sẻ. 

Tiêu chuẩn này sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp ở một số cấp độ. Đặc biệt, nó giúp lường 

trước những rủi ro, xác định các vấn đề xã hội, chính trị, công nghệ và thương mại, áp dụng 

cách tiếp cận có cấu trúc để giải quyết vấn đề. ISO 56006 được phát triển bởi ISO / TC 279, 

Quản lý đổi mới, ban thư ký được cung cấp bởi AFNOR, thành viên ISO của Pháp. Nó có 

sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia hoặc từ ISO Store. 

                                                                                                                  Nguồn: vietq.vn                                                                                                                                                                 
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rong một thế giới ngày càng kết 

nối, việc bảo vệ quyền riêng tư đã 

trở thành nhu cầu của xã hội. Khi 

các quy định về bảo vệ dữ liệu được thắt chặt, 

ISO / IEC 27701 có thể giúp doanh nghiệp tự 

tin quản lý các rủi ro về quyền riêng tư. 

Với sự gia tăng các cuộc tấn công mạng 

nhằm vào doanh nghiệp, an ninh mạng đang là 

mối quan tâm hàng đầu. Câu hỏi đặt ra là làm 

thế nào các công ty có thể xử lý thông tin cá nhân. Một số chính phủ gần đây đã đưa ra quy 

định mới về quyền riêng tư yêu cầu các công ty phải chịu trách nhiệm, chẳng hạn như Quy 

định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) ở Châu Âu hoặc Đạo luật về quyền riêng tư của người 

tiêu dùng ở California.  

Được công bố gần đây, tiêu chuẩn ISO/IEC 27701, Kỹ thuật bảo mật - Mở rộng 

ISO/IEC 27001 và ISO/IEC 27002 đối với quản lý quyền riêng tư - Các yêu cầu và hướng 

dẫn, giúp tổ chức quản lý rủi ro liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân. Nó cũng cho 

phép họ tuân thủ GDPR, cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác. Được phát triển với sự 

hợp tác giữa ISO và IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế), đây là tiêu chuẩn bảo mật toàn 

cầu đầu tiên. 

Theo ông Jason Matusow, Giám đốc Điều hành Nhóm Tiêu chuẩn Doanh nghiệp tại 

Microsoft, ISO/IEC 27701 là tiêu chuẩn giải quyết vấn đề tổng quát hóa các thực hành xử 

lý dữ liệu nhất quán trong một tổ chức. Mặc dù an ninh mạng và quyền riêng tư liên kết với 

nhau, nhưng chúng vẫn được đối xử riêng biệt ở nhiều công ty. Tôi muốn khen ngợi các 

chuyên gia đã phát triển ISO/IEC 27701, vì đây là cách thông minh để liên kết tiêu chuẩn 

hóa, thế giới an ninh mạng thông qua bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 về hệ thống quản lý an 

ninh thông tin”. 

ISO/IEC 27701 đóng vai trò cực kỳ quan trọng của "người giải mã" các cách tiếp cận 

quy định khác nhau. Đó là một sức mạnh đáng kể! 

 

 

                                                                                                                  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 1517/QĐ-

BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật, 

yêu cầu cơ bản đối với 

sản phẩm nền tảng tri 

thức mối đe dọa an 

toàn thông tin 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

06/10/2021 06/10/2021 

2 09/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị ra đa hoạt 

động trong dải tần 76 

GHz đến 77 GHz 

dùng cho phương tiện 

vận tải mặt đất" 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

20/10/2021 01/7/2022 

3 13/2021/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

kiểm định trên cơ sở 

rủi ro đối với các bình 

chịu áp lực nhà máy 

lọc hóa dầu, nhà máy 

chế biến khí và nhà 

máy đạm 

Bộ Công 

Thương 

27/10/2021 01/6/2021 

4 12/2021/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

an toàn sản phẩm vật 

liệu nổ công nghiệp - 

Bộ Công 

Thương 

27/10/2021 01/7/2022 
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thuốc nổ bột không có 

TNT dùng cho lộ 

thiên 

5 13/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

yêu cầu an toàn điện 

cho thiết bị đầu cuối 

kết nối mạng viễn 

thông và công nghệ 

thông tin"  

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

29/10/2021 01/7/2022 

6 14/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

tương thích điện từ 

của mạng cáp phân 

phối tín hiệu truyền 

hình, âm thanh và các 

dịch vụ tương tác" 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

29/10/2021 01/7/2022 

7 131/NQ-CP Phê duyệt Hiệp định 

thương mại dịch vụ 

ASEAN (ATISA) 

Thủ tướng 

Chính phủ 

18/10/2021  

8 16/2021/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

an toàn đối với khởi 

động từ phòng nổ sử 

dụng trong mỏ hầm lò 

Bộ Công 

Thương 

29/10/2021 01/7/2022 

9 12/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng dịch vụ 

truyền hình cáp giao 

thức Internet (IPTV)" 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

29/10/2021 01/5/2022 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   Nguồn tin: Phòng TBT 
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Sữa bột dành cho trẻ  

Ngày 5/10/2021 Đài Loan gửi thông báo 

số G/TBT/N/TPKM/467 đến các nước thành 

viên WTO về Dự thảo quy định cách thức xác 

định việc dán nhãn và không dán nhãn đối 

với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ từ 6 

đến 24 tháng tuổi, và quy định về ghi nhãn 

đối với sữa công thức. 

 

Cụ thể, nhãn tại  hộp đựng hoặc bao bì bên 

ngoài đối với sữa công thức dành cho trẻ sơ 

sinh và trẻ từ 6 đến 24 tháng phải đáp ứng các 

yêu cầu sau về thực phẩm đóng gói: 

Các sản phẩm có hàm lượng sắt dưới 1 

miligram/ 100 kilocalories sẽ được dán nhãn 

cảnh báo dành cho trẻ sơ sinh trên ba tháng 

tuổi nếu có nhu cầu bổ sung sắt 

Các sản phẩm có hàm lượng sắt từ 1 

miligram/ 100 kilocalories trở lên sẽ được 

dán nhãn cảnh báo công thức dành cho trẻ sơ 

sinh thiếu sắt. 

Nhãn phải được in rõ ràng trên bao bì, hình 

ảnh và thông số kỹ thuật của nhãn được quy 

định trong phụ lục đính kèm. 

Ngoài ra, Dự thảo cũng đưa ra các thông 

tin cảnh báo người dùng trong việc tuân thủ 

chỉ dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng về sức 

khỏe để xác định liều lượng và phương pháp 

sử dụng sữa phù hợp đối với nhu cầu sữa bột 

dành cho trẻ. 

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên tham gia đóng 

góp ý kiến là sau 60 ngày kể từ ngày có thông 

báo chính thức, tức vào ngày 5/12/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2021/TBT/TPKM/21_6341_00_e.pdf 

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

2021/TBT/TPKM/21_6341_00_x.pdf 

Kem chống nắng 

Ngày 5/10/2021 New Zealand gửi thông 

báo số G/TBT/N/NZL/108 cho các nước 

thành viên WTO về việc Quy định về Đánh 

giá & Phân loại đối với sản phẩm kem chống 

nắng AS/NZS 2604:2021 

 

Đây là tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với 

tất cả các sản phẩm kem chống nắng được 

tiêu thụ ở New Zealand, dựa theo mục 29 

Đạo luật Thương mại Công bằng 1986. Theo 

Quy định, một sản phẩm kem chống nắng an 

toàn chất lượng cần đáp ứng những yêu cầu 

sau: 

Thứ nhất, có chứa hoặc được cho là có 

chứa bất kỳ thành phần nào có thể hấp thụ, 

phản xạ hoặc phân tán tia cực tím và được 

thoa trên bề mặt da người với mục đích bảo 

vệ da khỏi bị đỏ do ảnh hưởng bởi bức xạ của 

tia cực tím và những tác động xấu từ tia cực 

tím khác. 

Thứ hai, sản phẩm kem chống nắng đạt 

tiêu chuẩn chất lượng khi đáp ứng một trong 

THÔNG BÁO TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_6341_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_6341_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_6341_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_6341_00_x.pdf
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các điều kiện sau đây: (i) là sản phẩm được 

sản xuất để bảo vệ da khỏi bức xạ của tia cực 

tím (ii) có chỉ số chống nắng SPF từ 4 trở lên 

(iii) theo định nghĩa của AS/NZS 2604:2021, 

sản phẩm đáp ứng việc chăm sóc da với chỉ 

số SPF được dán nhãn lớn hơn 15, không 

phải là sản phẩm dùng để thoa lên môi hoặc 

sản phẩm được thiết kế chủ yếu dưới dạng 

kem nền hoặc kem nền có màu. 

Ngoài ra, các sản phẩm kem chống nắng 

được sản xuất hoặc nhập khẩu vào New 

Zealand trước ngày Dự luật nhận được sự 

đồng ý của Hoàng gia sẽ được miễn trừ việc 

đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về chất lượng của 

các sản phẩm kem chống nắng trong 12 tháng 

sau khi bắt đầu sử dụng. 

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 

năm 2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

tháng 6 năm 2022. Hạn cuối cùng để các 

nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến 

vào ngày 7/12/2021. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://www.parliament.nz/resource/en-

NZ/SCR_116106/d20dbcd83334c240aa89c

0f8dc5032f8b53c1cee 

https://www.parliament.nz/en/pb/sc/repor

ts/document/SCR_116106/sunscreen-

product-safety-standard-bill 

Xà phòng đóng gói sẵn  

Ngày 19/11/2021, Brazil gửi thông báo số 

G/TBT/N/BRA/1281 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho thanh xà 

phòng và xà phòng đóng gói sẵn. 

 

Quy định này hợp nhất quy định kỹ thuật đo 

lường về thiết lập điều kiện đối với thanh xà 

phòng và xà phòng đóng gói sẵn. Theo đó, 

cũng loại bỏ các quy định lỗi thời đã hết tác 

dụng.  

Thời gian dự kiến thông qua và có hiệu lực 

là vào 01/6/2022. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

pdf/RTAC002862.pdf 

Hạt cà phê nhân xanh 

Ngày 09/11/2021, Ai Cập gửi thông báo số 

G/TBT/N/EGY/303 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho hạt cà phê 

nhân xanh dành cho sản xuất cà phê hòa tan. 

 

Tiêu chuẩn có số hiệu  ES 8449 - hạt cà phê 

nhân xanh dành cho sản xuất cà phê hòa tan, 

thay thế và hủy bỏ các yêu cầu đối với cà 

phê hòa tan có trong Tiêu chuẩn ES 517, 

1474-1/2005 (cập nhật năm 2014). Theo đó, 

Ai Cập cho phép các nhà sản xuất và nhà 

nhập khẩu thời gian chuyển tiếp 06 tháng để 

tuân theo tiêu chuẩn ES 8449. Tiêu chuẩn 

này liên quan đến các yêu cầu cơ bản và tiêu 

chí mô tả đối với hạt cà phê xanh dành cho 

sản xuất cà phê hòa tan và không nhằm mục 

đích sử dụng như sản phẩm cuối cùng.  

Tiêu chuẩn không áp dụng cho chiết xuất cà 

phê cô đặc dạng lỏng và các sản phẩm làm 

từ cà phê như cappuccino. 

Thời gian dự kiến thông qua là vào ngày 

20/5/2021 và dự kiến có hiệu lực vào ngày 

https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/SCR_116106/d20dbcd83334c240aa89c0f8dc5032f8b53c1cee
https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/SCR_116106/d20dbcd83334c240aa89c0f8dc5032f8b53c1cee
https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/SCR_116106/d20dbcd83334c240aa89c0f8dc5032f8b53c1cee
https://www.parliament.nz/en/pb/sc/reports/document/SCR_116106/sunscreen-product-safety-standard-bill
https://www.parliament.nz/en/pb/sc/reports/document/SCR_116106/sunscreen-product-safety-standard-bill
https://www.parliament.nz/en/pb/sc/reports/document/SCR_116106/sunscreen-product-safety-standard-bill
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002862.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002862.pdf
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14/6/2021. 

Sốt mayonnaise   

Ngày 04/11/2021, Malaysia gửi thông báo 

số G/TBT/N/MWI/53 đến các nước thành 

viên  WTO dự thảo tiêu chuẩn áp dụng cho 

sốt mayonnaise. 

Tiêu chuẩn có số hiệu DMS 745:2021, quy 

định các yêu cầu, lấy mẫu và phương pháp 

thử đối với mayonnaise dùng cho con 

người.  

 

Mục đích của tiêu chuẩn là thông tin tiêu 

dùng, nhãn mác; phòng chống các hành vi 

lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ 

sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; 

yêu cầu chất lượng.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. 

Thời gian dự kiến có hiệu lực 06 tháng sau 

ban hành.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

60 ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/TBT/MWI/21_7009_00_e.pdf 

Thực phẩm  

Ngày 12/11/2021, Hàn Quốc gửi thông 

báo số G/TBT/N/KOR/1008 đến các nước 

thành viên WTO quy định áp dụng cho thực 

phẩm. 

Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu các sản 

phẩm thực phẩm sẽ thay thế cụm từ “Sell by 

date” trên nhãn bằng cụm từ “use by day” 

và cải thiện các tiêu chuẩn bảo quản lạnh 

của các loại sữa (theo định nghĩa tại khoản 

2 Điều 4 của Đạo luật Kiểm soát Vệ sụng 

sản phẩm chăn nuôi). Mục đích của quy 

định nhằm thông tin tiêu dùng, nhãn mác, 

bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu 

dùng.  

 

Chưa xác định thời gian thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định 

là 60 ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2021/TBT/KOR/21_7121_00_x.pdf 

Hàng đóng gói sẵn  

  Ngày 12/11/2021, Isarel gửi thông báo số 

G/TBT/N/ISR/1222 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho hàng đóng 

gói sẵn. 

Nội dung của quy định là thay đổi biện 

pháp quản lý đối với tiêu chuẩn SI 1059 về 

trọng lượng và thể tích của sản phẩm thực 

phẩm đóng gói sẵn. Theo đó, Isarel dự kiến 

sẽ cho phép áp dụng tiêu chuẩn SI 1059 tự 

nguyên thay cho quy định yêu cầu bắt buộc 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/MWI/21_7009_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/MWI/21_7009_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_7121_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_7121_00_x.pdf
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như hiện này.  

Mục đích của quy định nhằm loại bỏ 

những trở ngại không cần thiết đối với 

thương mại và hạ thấp các rào cản thương 

mại.  

Thời gian dự kiến có hiệu lực 60 ngày sau 

khi công bố trên tờ Công báo chính thức của 

Isarel.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

60 ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/TBT/ISR/21_7128_00_x.pdf 

 Nồi chiên ngập dầu  

Ngày 22/11/2021, Thái Lan gửi thông báo 

số G/TBT/N/THA/647 đến các nước thành 

viên WTO dự thảo quy định áp dụng cho 

nồi chiên ngập dầu. 

 

Quy định áp dụng cho nồi chiên Donut và 

nồi chiên ngập dầu có có lượng dầu tối đa 

vượt quá 5l nhưng không quá 12 lít và loại 

nồi chiên có áp suất không quá 50kPa và 

dung tích không vượt quá 200. 

Tiêu chuẩn này hài hòa với Tiêu chuẩn IEC 

60335-2-37 phiên bản 6.0 2017-04. 

Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức 

khỏe và sự an toàn của con người.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định là 

60 ngày kể từ ngày thông báo.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/TBT/THA/21_7247_00_x.pdf 

Thuốc trừ sâu 

Ngày 26/11/2021, Hàn Quốc gửi thông báo 

số G/SPS/N/KOR/742 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho thực 

phẩm. 

 

Theo đó, Hàn Quốc đang đề xuất sửa đổi  

các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho thực 

phẩm nhằm: 

- Bỏ tiêu chuẩn về giới hạn tồn dư tối đa của 

thuốc trừ sâu không đăng ký ở Hàn Quốc 

[79 thuốc trừ sâu bao gồm cả Dimethoate]; 

- Rà soát và thiết lập giới hạn tồn dư tối đa 

của thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản 

[131 loại thuốc trừ sâu bao gồm cả 

Iminoctadine]; 

- Sửa đổi và thiết lập các phương pháp thử 

nghiệm chung. 

Chưa xác định thời gian thông qua và dự 

kiến có hiệu lực.  

Thời gian cuối cùng góp ý cho quy định vào 

ngày 13/12/2021.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

021/SPS/KOR/21_7359_00_x.pdf  

                                    - Phòng TBT - 

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_7128_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_7128_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7247_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7247_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_7359_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/KOR/21_7359_00_x.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG QUÝ IV/2021 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 Philippines 

 

G/TBT/N/PHL/269 

ngày 01/10/2021 

Mỹ phẩm 

2 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1044/A

dd.2 ngày 04/10/2021 
Chất thải nguy hại 

3 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1786 

ngày 06/10/2021 
Sản phẩm thuốc lá 

4 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1269 

ngày 06/10/2021 
Thịt và các sản phẩm từ thịt 

5 Philippines 
G/TBT/N/PHL/262/Ad

d.1 ngày 07/10/2021 
Sản phẩm thuốc 

6 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1217/A

dd.1 ngày 07/10/2021 
Cà phê 

7 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1148 

ngày 07/10/2021 
Bê tông và các sản phẩm của bê tông  

8 Philippines 
G/TBT/N/PHL/271 

ngày 07/10/2021 
Dược phẩm 

9 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/468 

ngày 07/10/2021 
Các sản phẩm công nghiệp 

10 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1508/A

dd.4 ngày 11/10/2021 
Máy sấy quần áo 

11 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/214 

ngày 08/10/2021 
Thực phẩm 

12 Burundi 
G/TBT/N/BDI/156 

ngày 12/10/2021 
Vải dệt 

13 Oman 
G/TBT/N/OMN/442/R

ev.1 ngày 12/10/2021 
Thiết bị viễn thông và thiết bị y tế 

14 Argentina 
G/TBT/N/ARG/433 

ngày 13/10/2021 
Phô mai 

15 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/720/Ad

d.5 ngày 15/10/2021 
Đóng gói thiết bị y tế 

16 Colombia 
G/TBT/N/COL/252 

ngày 14/10/2021 
Muối ăn 
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17 Hoa Kỳ 

G/TBT/N/USA/1600/R

ev.1/Add.1 ngày 

21/10/2021 

 Máy điều hòa không khí di động 

18 Jamaica 
G/TBT/N/JAM/103 

ngày 20/10/2021 
Thực phẩm đóng gói sẵn 

19 Canada 
G/TBT/N/CAN/654 

ngày 02/11/2021 
Cà chua 

20 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/TPKM/473 

ngày 03/11/2021 
Thiết bị tai nghe 

21 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/642 

ngày 04/11/2021 
Sản phẩm thép dẹt và bán sản phẩm 

22 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/164/Ad

d.4 ngày 04/11/2021 
Đồ chơi trẻ em 

23 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/716 

ngày 05/11/2021 
Phân bón 

24 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/643  

ngày 09/11/2021 
Khoáng chất 

25 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/300 

ngày 8/11/2021 
Bê tông và các sản phẩm của bê tông 

26 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/304 

ngày 09/11/2021 
Cà phê và các sản phẩm thay thế cà phê 

27 Trung Quốc 
G/TBT/N/CHN/1630 

ngày 10/11/2021 
Đèn huỳnh quang 

28 Israel 
G/TBT/N/ISR/612/Add

.1 ngày 12/11/2021 
Sữa (ICS: 67.100.01; HS: 0401) 

29 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/1009 

ngày 12/11/2021 
Thực phẩm 

30 
Liên minh 

Châu Âu 

G/TBT/N/EU/852 ngày 

17/11/2021 
Sản phẩm diệt khuẩn 

31 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/461/

Add.1 ngày 19/11/2021 
Lò vi sóng 

32 Canada 
G/TBT/N/CAN/655 

ngày 23/11/2021 
Vô tuyến truyền thông 

33 Ukraina 
G/TBT/N/UKR/175/A

dd.1 ngày 24/11/2021 
Thức ăn cho trẻ em 

34 Brazil 
G/TBT/N/BRA/682/Ad

d.2 ngày 30/11/2021 
Các chế phẩm dùng trong chăn nuôi 

35 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/1014 

ngày 30/11/2021 
Đèn led 

36 Brazil 
G/TBT/N/BRA/1284 

ngày 30/11/2021 
Thịt và các sản phẩm từ thịt 
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rong năm 2021, với sự nỗ lực, cố 

gắng của tập thể Lãnh đạo Chi cục, 

toàn thể CCVC, NLĐ thích ứng an 

toàn với tình hình dịch Covid-19, 

Chi cục đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng cơ bản bám sát, hoàn 

thành kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện kịp 

thời các chương trình và nhiệm vụ cấp trên 

giao, cụ thể tại các mặt như sau: 

Về công tác tham mưu: Chi cục đã 

tham mưu Sở KH&CN trình UBND tỉnh ban 

hành các văn bản: Báo cáo kết quả triển khai 

áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-

2020 gửi Bộ KH&CN; Kế hoạch triển khai áp 

dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-

2025 (Kế hoạch số 2145/KH-UBND ngày 

15/6/2021); trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định mức chi xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND 26/10/2021); trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tờ trình số 1380 /TTr-

SKHCN ngày 05/11/2021). 

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

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

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

lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020; kết quả thực hiện chiến 

lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012-2020, định hướng đến năm 2030; kết quả triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác 

T 

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

 trong năm 2021
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bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 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; báo cáo kết quả 

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg 

năm 2021; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Báo cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; tổng kết thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 

19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả lĩnh vực khoa học công nghệ định kỳ hàng tháng, 6 tháng và năm.  

Thực hiện góp ý: Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung hoạt động của Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; dự thảo Quyết định của 

Bộ Y tế về việc ban hành 03 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang 

thiết bị y tế; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác QLNN trong hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị 

định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh và Kế hoạch công tác năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Thông 

báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh; các dự thảo Thông tư 

của Bộ KH&CN ban hành. 

Về tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực: Cử 06 công chức, 

viên chức  tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ khai thác và sử dụng hệ thống thông tin báo 

cáo và chỉ đạo điều hành tỉnh Bình Thuận, tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước 

năm 2021, tập huấn BHXH, BHYT và 08 viên chức tham gia các khóa đào tạo về kiểm định 

viên đo lường, kiểm nghiệm viên hóa lý, vi sinh, đào tạo Nhân viên an toàn bức xạ và Người 

phụ trách an toàn bức xạ. Cử công chức tham dự Hội nghị cấp cao thành phố thông minh Việt 

Nam-ASOCIO 2021. Cử 01 công chức tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước 

chương trình chuyên viên và 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên. 

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Văn bản góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và 

chất lượng đất; dự thảo Thông tư liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN; dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thép không gỉ; dự thảo sửa đổi QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu 

điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; văn bản về việc cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP. Triển khai, hướng dẫn UBND các huyện, Thị xã, thành 

phố  tổ chức kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10 năm 2021. Tiếp nhận 09 hồ sơ công bố 

hợp chuẩn vật liệu xây dựng; cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện 

giao thông đường bộ và 01 hồ sơ đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng 

quốc gia; mua mới 35 TCVN ban hành trong năm 2020 và năm 2021. Tham gia thẩm định cấp 

quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết cho 07 cơ sở. Thông báo đến Chi cục Quản 

lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam về kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường; khảo sát 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong, kết quả: 10/10 mẫu dầu nhờn 

động cơ đốt trong đạt chất lượng theo QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về về dầu nhờn động cơ đốt trong. 
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Công tác quản lý đo lường: Triển khai Kế hoạch kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 

(20/01; hướng dẫn Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ; đề nghị Công 

ty Điện lực Bình Thuận triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện năm 2021; hướng 

dẫn công tác quản lý chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; hướng 

dẫn thực hiện công tác quản lý đo lường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng 

cân ô tô trên địa bàn tỉnh; công văn phổ biến các văn bản của Bộ KH&CN đã ban hành (Quyết 

định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021). Ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của công chức Chi cục TCĐLCL trong hoạt 

động thanh tra chuyên ngành; giải quyết nội dung đơn tố cáo liên quan đến gian lận về đo lường 

xăng dầu, đã báo cáo kết quả giải quyết về Giám đốc Sở KH&CN; đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. Báo cáo 

công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2021. Ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022. Thực hiện 08 đợt khảo sát về đo lường, chất 

lượng đối với 60 mẫu xăng, dầu; gửi 04 mẫu dầu DO 0,05S đến Trung tâm KH&CN Đồng Nai 

để thử nghiệm đánh giá chất lượng. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo lường, 

chất lượng, các mẫu gửi thử nghiệm đều phù hợp yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu tại 

135 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

 Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): 

Biên tập, cập nhật 190 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên 

website Chi cục; gửi 60 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Thực hiện 04 Bản 

tin TBT điện tử, đăng tải trên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp. 

 Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện thanh tra 02 đơn vị kinh doanh điện sinh 

hoạt, kết quả không có vi phạm về đo lường. Chủ trì tổ chức 02 đợt kiểm tra với 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. Ngoài ra, trong năm đã tham gia phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành 

(UBND thành phố Phan Thiết, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Công Thương) chủ trì thực hiện 

kiểm tra tại 19 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực: xăng dầu, buôn bán hải sản, 

kinh doanh điện sinh hoạt. Lấy 02 mẫu (01 mẫu xăng RON 95-III, 01 mẫu dầu DO 0,05S) để 

thử nghiệm chất lượng, kết quả phát hiện 01 cửa hàng xăng dầu vi phạm về chất lượng với 

hành vi buôn bán xăng RON 95-III trên thị trường có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ 

thuật tương ứng, bị phạt tiền 30.000.000 đồng.  

 Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề 

án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc: Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

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

năm (2021-2025). Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến các Chương trình, Đề án, Kế 

hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2021-2030 

đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

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

tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021- 2025). Tuyên truyền, phổ biến hoạt động truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa bằng văn bản đến các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh 
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doanh trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ Công ty CP Bến Thành Mũi Né tham gia GTCLQG 

năm 2021. Đã hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng quốc gia xem xét, đề xuất trao Giải Vàng Chất 

lượng Quốc gia năm 2021 cho Công ty. 

Về hoạt động quản lý ISO hành chính công: Tham mưu báo cáo kết quả triển khai hoạt 

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

hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận năm 2020. 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. Hiện nay, đang thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các đơn vị. Tham 

mưu báo cáo kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 

vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình 

Thuận giai đoạn 2017-2020; kế hoạch triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

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

nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025. Thực hiện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc 

triển khai chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 34 UBND cấp xã. 

Về hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo năm 2020; báo cáo hoạt động kiểm định đối chứng công tơ 

điện năm 2020; báo cáo tình hình kiểm định cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng 

tháng. Được Cục QLCLNLSTS – Bộ NNPTNT duy trì chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho 4 lượt viên chức trong lĩnh vực đồng 

hồ đo nước lạnh và cột đo xăng dầu; chứng nhận hoạt động thử nghiệm bổ sung theo Nghị định 

107/2016/NĐ-CP. Được Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Xây dựng hồ sơ đăng ký đánh giá lại 

chứng nhận quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP; rà soát danh mục các chỉ 

tiêu/phép thử đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Phục 

vụ đánh giá giám sát phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 của Văn phòng Công nhận 

Chất lượng. Được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Bình Thuận” (Quyết định số 133/QĐ-SKHCN ngày 16/9/2021) và Trung tâm đang 

thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo đề án được phê duyệt. Hoạt động sự nghiệp: Thử 

nghiệm 4.612 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu 

xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 36.099 lượt phương tiện đo và đo 381 điểm điện trở tiếp đất. 

Thu sự nghiệp tính đến ngày 06/12/2021: 6,0/6,9 tỷ đồng, đạt 87% mục tiêu đề ra, dự kiến đến 

ngày 31/12/2021 đạt 100% mục tiêu đề ra. 

Công tác tổng hợp: Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức của Chi cục theo Quyết định số 

1125/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận: Tham mưu Sở KH&CN ban 

hành Quyết định về việc thành lập và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (Quyết định số 74/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2021) và Chi cục đã ban hành Quyết định bố 

trí nhân sự Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 

01/7/2021. Báo cáo tổng kết 08 năm (2012-2020) thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 

01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí; công tác phòng, 

chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện quy chế dân chủ định kỳ 

hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2021. Tổ chức bàn giao tài sản trúng đấu giá đối với cơ sở  

nhà, đất Chi cục. Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua xe chuyên dùng. Hoàn thành thực hiện di 
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dời sang trụ sở làm việc mới. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương 

án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại Chi cục và Trung tâm KT TCĐLCL (theo 

văn bản số 6666/BYT-MT ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng chống dịch 

COVID-19).  

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm 

vụ trong năm 2022 với những nội dung trọng tâm sau: 

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

2. Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng và 

ghi nhãn hàng hóa được phê duyệt trong năm 2022.  

3. Thực hiện giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2022 theo quy 

định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.  

4. Tiếp tục thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước tỉnh Bình Thuận năm 2022; tổ chức tập huấn duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 

cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh. 

5. Biên tập, thực hiện Bản tin TBT điện tử năm 2022. 

6. Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến những quy định về đo lường, chất lượng trong sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành khoa học và công nghệ quản lý. 

7. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

trong 5 năm (2021-2025): Xây dựng mức chi thực hiện Chương trình; tổ chức đào tạo kiến 

thức, kỹ năng nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 

và áp dụng tiêu chuẩn, các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng. 

8. Triển khai các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý 

hệ thống truy xuất nguồn gốc trong năm 2022. 

9. Thu sự nghiệp đạt và vượt mục tiêu đề ra. 

10. Được 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 và được Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn đủ điều kiện hoạt đông dịch vụ 

quan trắc môi trường. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định 

xitec ô tô. Hoàn thành hồ sơ đăng ký đánh giá chỉ định lại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục 

vụ quản lý nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT của Cục 

quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT.     

                                                                                                                                       

                                                                                                                - Thiên Hòa – 
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