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iệp định Đối tác kinh tế toàn 

diện khu vực (RCEP) có hiệu 

lực từ ngày 1/1/2022, hình 

thành khối kinh tế lớn nhất 

thế giới. Theo nhiều chuyên gia, để 

đầu tư hiệu quả vào thị trường này, 

cần nhận diện lợi thế của từng quốc 

gia tham gia RCEP. 

Lợi thế quy mô kinh tế 

Trung Quốc là nền kinh tế lớn 

nhất tham gia vào RCEP. Với 14,7 

nghìn tỷ USD, nền kinh tế này chiếm 

hơn một nửa GDP tổng hợp của các nước thành viên RCEP vào năm 2020. Gần đây, GDP của 

Trung Quốc tăng 3,1% vào năm 2020 trong khi nhiều nền kinh tế lớn khác thu hẹp do tác động 

kinh tế của Covid-19. Theo số liệu do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố, GDP nước 

này tăng 8,1% vào năm 2021. 

Nhật Bản là nền kinh tế RCEP lớn thứ hai, chiếm khoảng 1/5 GDP tổng thể của RCEP 

vào năm 2020. Nhật Bản nổi tiếng là một trong những quốc gia sáng tạo nhất thế giới và chi 

tiêu nhiều cho R&D. Khu vực Tokyo-Yokohama được xếp hạng là cụm khoa học và công nghệ 

hàng đầu trong Chỉ số đổi mới toàn cầu năm 2021. Những năm gần đây, Nhật Bản hứng chịu 

bất ổn về kinh tế. GDP giảm 16,9% trong năm 2012. Sau khi tăng nhẹ vào năm 2016, GDP 

giảm 1,4% trong năm 2017. Sau hai năm tăng trưởng kinh tế 2018 và 2019, GDP lại giảm 

1,8% vào năm 2020 do Covid- 19. 
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Hàn Quốc là quốc gia RCEP lớn thứ ba tính theo GDP, được coi là một trong những 

quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng 

GDP thực tế của quốc gia này đạt trung bình 5,5% hàng năm từ năm 1988 đến năm 2019. 

Singapore có GDP bình quân đầu người cao nhất so với tất cả các quốc gia trong RCEP 

(59.798 USD vào năm 2020). Nước này được biết đến là một trong những nền kinh tế tiến bộ 

và thân thiện với doanh nghiệp nhất thế giới do các chính sách tiền tệ và tài khóa hợp lý và sự 

ổn định chính trị. 

Australia ghi nhận mức GDP bình quân đầu người cao thứ hai trong số các thành viên 

RCEP vào năm 2020 với 51.693 USD. Nền kinh tế linh hoạt của Australia và sự gần gũi với 

thị trường châu Á khiến nước này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Theo số liệu 

từ OECD, quá trình phục hồi của Australia sau Covid -19 đang diễn ra tốt đẹp. 

New Zealand có mức tăng dân số cao nhất trong tất cả các nước được phân tích là 2,1% 

vào năm 2020. Điều này có thể là do gia tăng tự nhiên cũng như di cư quốc tế. Nền kinh tế của 

đất nước nhanh chóng phục hồi từ Covid-19 nhờ các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt và bảo 

vệ việc làm và thu nhập. GDP của nước này dự kiến tăng 3,9% vào năm 2022 và 2,5% vào 

năm 2023. Đáng chú ý, New Zealand đứng đầu Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 của 

Tổ chức Minh bạch quốc tế trong năm thứ ba liên tiếp. Nước này đạt 88/100 điểm, cùng với 

Đan Mạch và Phần Lan. New Zealand là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất của khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương và mang lại cho các nhà đầu tư sự ổn định chính trị cũng như 

môi trường kinh doanh minh bạch và cởi mở. Ngoài ra, trung bình chỉ mất nửa ngày để bắt 

đầu kinh doanh ở New Zealand - thời gian ngắn nhất so với tất cả các thành viên RCEP. 

Trung Quốc, Australia và Singapore dẫn đầu về FDI 

Trung Quốc là nước nhận FDI lớn nhất trong số tất cả các nước được phân tích trong 

RCEP với 412 dự án FDI vào năm 2020, chiếm 22,3% vốn FDI RCEP trong năm đó. Con số 

này chưa bằng một nửa số dự án FDI mà Trung Quốc nhận được trong năm 2019 (835). Đầu 

tư nước ngoài vào Trung Quốc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin, 

bất động sản và dịch vụ kinh doanh. Từ năm 2003 đến 2015, Trung Quốc liên tục nhận được 

hơn 1.000 dự án FDI mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 2014, số lượng dự án FDI bắt đầu giảm, 

giảm so với năm trước cho đến năm 2017. Số lượng dự án tăng vào năm 2018, trước khi giảm 

vào năm 2019 và giảm một nửa vào năm 2020 do Covid-19. Các chuyên gia cảnh báo rằng 

mức vốn FDI cao mà Trung Quốc nhận được trước đây không còn bền vững do các công ty 

trong nước trở nên nổi bật hơn và cạnh tranh gia tăng. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng với Mỹ 

cũng có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn đầu tư của Trung Quốc. 

Australia đã thu hút 321 dự án FDI vào năm 2020, con số cao thứ hai trong số tất cả các 

quốc gia được phân tích. Số dự án của quốc gia này đã tăng 7,6% từ năm 2016 đến 2018 trước 

khi giảm 1,1% vào năm 2019 và giảm 25,9% vào năm 2020. Theo số liệu từ Austrade - cơ 

quan xúc tiến đầu tư quốc gia của Australia, cứ 10 việc làm của Australia thì 1 được hỗ trợ bởi 

FDI. 

Singapore nhận được số lượng dự án FDI lớn thứ ba trong số các thành viên RCEP. Đến 

nay, nước này cũng là điểm đến đầu tư FDI hàng đầu trên đầu người với 5,3 dự án/100.000 

dân. Nước này vượt đáng kể so với quốc gia gần nhất tiếp theo, New Zealand, với 1,3 dự 

án/100.000 dân. Các ngành công nghiệp trọng điểm để đầu tư bao gồm hàng không vũ trụ, 

điện tử và dược phẩm. Singapore cũng là một địa điểm đặt trụ sở chính trong khu vực cho các 

công ty đa quốc gia (MNC). Theo dữ liệu từ Ủy ban Phát triển kinh tế của Singapore, 46% các 
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trụ sở chính ở khu vực châu Á có trụ sở tại đây. 

Tại Indonesia, bất chấp tác động của Covid-19, giá trị dự án FDI tại nước này đã tăng từ 

12 tỷ USD năm 2019 lên 20,2 tỷ USD vào năm 2020. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới 

đang thắt chặt các quy định về FDI, thì Indonesia là một trong số ít quốc gia đang nới lỏng các 

cơ chế sàng lọc. Tháng 7/2021, Chính phủ Indonesia sửa đổi danh sách các lĩnh vực bị cấm 

FDI bằng cách mở cửa ngành công nghiệp viễn thông, xây dựng, phân phối và khoan cho nhà 

đầu tư nước ngoài. 

Tháng 1/2022, Malaysia được vinh danh là quốc gia tốt nhất ở Đông Nam Á mới nổi về 

mức độ thu hút FDI trong Chỉ số cơ hội toàn cầu của Viện Milken. Nước này được ghi nhận 

vì nỗ lực giảm bớt các hạn chế FDI và đưa ra các chính sách để tạo thuận lợi cho thương mại. 

Malaysia đã thu hút 100 dự án FDI vào năm 2020 trên các lĩnh vực bao gồm du lịch, hậu cần 

và điện tử. Còn Brunei có mức tăng tỷ lệ phần trăm lớn nhất về giá trị dự án FDI vào năm 

2020. Với Campuchia, giá trị dự án FDI chiếm 6,4% tổng GDP của cả nước vào năm 2020. 

Các quốc gia đầu tư hàng đầu của Campuchia bao gồm Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Thái 

Lan, Anh, Canada và Mỹ. Các lĩnh vực FDI chính bao gồm tài chính, sản xuất và bất động sản 

đến nông nghiệp và xây dựng... 

Lào và New Zealand - những nền kinh tế xanh nhất của RCEP 

Trung Quốc là nước gây ô nhiễm lớn, chiếm gần 75% lượng khí thải carbon của tất cả 

các nước được phân tích. Theo nghiên cứu của Rhodium Group, nước này thải ra nhiều khí 

nhà kính hơn toàn bộ thế giới phát triển cộng lại, chiếm 27% lượng khí nhà kính toàn cầu vào 

năm 2019. Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết rằng Trung Quốc sẽ đạt mức phát thải ròng bằng 

0 vào năm 2060 với đỉnh điểm không muộn hơn năm 2030. 

Các nguồn năng lượng tái tạo chiếm gần 97% tổng năng lượng của Lào vào năm 2018. 

Nguồn năng lượng lớn nhất của quốc gia này là thủy điện, sau đó là năng lượng sinh học. Năm 

2011, Lào đưa ra Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, nhằm phát triển các nguồn năng 

lượng mới. 

Bên cạnh đó, hơn 3/4 lượng điện được tạo ra ở New Zealand trong năm 2018 được lấy 

từ các nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là thủy điện. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 

sẽ tạo ra 90% điện năng từ các nguồn tái tạo. 

Singapore cũng phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, chiếm 98,6% tổng năng 

lượng của nước này vào năm 2018. Chính quyền đã phải đối mặt với một số khó khăn khi cố 

gắng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Các nhà phát triển nhận thấy rằng không có đủ không 

gian cho các nhà máy năng lượng mặt trời lớn, không có sông lớn để lắp đặt các công trình 

thủy điện và tốc độ gió quá thấp để cung cấp năng lượng cho các tuabin. Do đó, Singapore đã 

chuyển sang sử dụng các trang trại năng lượng mặt trời nổi và các tấm pin thẳng đứng để tăng 

nguồn cung cấp năng lượng sạch. 

                                                                                                Nguồn: congthuong.vn 
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hằm cụ thể hóa và triển khai chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện Khu vực 

(RCEP) đầy đủ, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ 

Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký 

Quyết định số 197/QĐ-BCT ngày 

17/2/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2026. 

Kế hoạch tập trung triển khai 3 nhiệm 

vụ chính gồm xây dựng pháp luật, thể chế; 

tuyên truyền, phổ biến thông tin và nâng 

cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả 

Hiệp định RCEP. 

Quyết định nêu rõ Bộ Công Thương xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật cần thiết để thực hiện Hiệp định RCEP; tiếp tục thực hiện rà soát pháp luật trong nước 

trong quá trình thực hiện Hiệp định RCEP nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm 

pháp luật khác để phù hợp với yêu cầu của Hiệp định. 

Ngoài ra, Bộ xây dựng và vận hành các đầu mối triển khai các nội dung liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương để thực hiện và tham gia Hiệp định RCEP. 

Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các nước thành viên Hiệp định RCEP để xây 

dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực hiện hiệp định. 

Mặt khác, Bộ điều phối và tham gia các hoạt động của Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp 

định RCEP, các Ủy ban, tiểu ban, nhóm chuyên môn, cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc 

giữa Việt Nam và các nước tham gia Hiệp định RCEP liên quan đến thực thi các nghĩa vụ 

của hiệp định và thực hiện các nghĩa vụ thông báo theo hiệp định. 

Bên cạnh đó, tiến hành nghiên cứu khả thi về việc kết nạp thành viên mới của hiệp định 

khi cần thiết; tham gia đàm phán kết nạp thành viên mới của hiệp định và điều phối việc tiếp 

nhận các hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thực hiện hiệp định. 

Đối với tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định RCEP, Bộ Công Thương xây 

dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, tập trung vào việc phổ biến, giới thiệu nội dung 

Hiệp định RCEP. 

 

N 
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Đặc biệt, Bộ triển khai hoạt động tuyên truyền chuyên sâu, chú trọng các khóa tập huấn, 

đào tạo kiến thức, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu, phân tích tổng thể và chi tiết các cam kết 

của Hiệp định RCEP trong một số lĩnh vực, ngành hàng cụ thể cho các hiệp hội, doanh nghiệp 

trong từng lĩnh vực cụ thể, ngành hàng cụ thể. 

Sản xuất hàng dệt may 

 

Việt Nam sẽ đạt mức tăng thu nhập và thương mại cao nhất trong RCEP 

Cùng với đó, phân tích cơ hội tận dụng Hiệp định để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung 

ứng khu vực; đẩy mạnh sử dụng môi trường kỹ thuật số hoặc đăng tải tài liệu trên các trang 

mạng điện tử. 

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu quả Hiệp định RCEP, Bộ Công 

Thương nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phương án/đề án/chương trình hỗ trợ, phát 

triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và 

toàn cầu cho các ngành hàng, dịch vụ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

Bên cạnh đó, Bộ xây dựng các chương trình phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất 

khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào thị trường các nước thành viên Hiệp định 

RCEP; xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại tại các nước thành viên Hiệp định 

RCEP. 

Bộ sẽ chú trọng nâng cao năng lực cung cấp thông tin của các đơn vị trong Bộ Công 

Thương, đặc biệt là hệ thống Thương vụ, Trung tâm thông tin, Trung tâm xúc tiến thương 

mại, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài để cung cấp thông tin hiệu 

quả cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp thông qua 

các hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng 

doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Mặt khác, Bộ định hướng cho các hiệp hội đổi mới văn hóa sản xuất, khởi nghiệp, tạo 
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điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp 

ứng tiêu chuẩn chất lượng của các nước RCEP. 

Cùng với đó, Bộ thiết lập cơ chế tổng hợp, đánh giá và cảnh báo các thông tin cho cộng 

đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; trong đó tập trung vào các thông tin liên quan đến 

hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và các cơ chế khắc phục sự cố của người tiêu 

dùng. 

Tất cả các hoạt động của Kế hoạch này sẽ tập trung triển khai thực hiện tại các tỉnh, 

thành phố trên phạm vi cả nước. 

Theo Bộ Công Thương, Kế hoạch này mục tiêu tập trung phối hợp với bộ, ngành, địa 

phương xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP; đồng thời triển khai 

hiệu quả những nhiệm vụ Bộ Công Thương được giao với tư cách và cơ quan đầu mối trong 

quá trình thực hiện Hiệp định RCEP trên cơ sở huy động sự tham gia của tất cả các đơn vị 

chức năng có liên quan của Bộ Công Thương. Điều này sẽ góp phần nâng cao vai trò, vị thế 

của Bộ Công Thương trong quá trình đàm phán các hiệp định thương mại tự do nói riêng và 

lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế nói chung. 

Kế hoạch này cũng giúp hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người 

dân nắm được nội dung cam kết của Hiệp định RCEP và cách thức thực hiện cam kết Hiệp 

định trong từng lĩnh vực một cách đúng đắn và nhất quán thông qua kế hoạch thực hiện rõ 

ràng, hiệu quả, có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là báo chí và truyền 

thông. 

Đáng chú ý, kế hoạch này nhằm vận dụng và phát huy có hiệu quả các cam kết của Hiệp 

định, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế tối thiểu các thách thức do Hiệp định RCEP, 

qua đó mang lại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần tích 

cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã 

hội của đất nước, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân. 

Hiệp định RCEP được 10 quốc gia thành viên ASEAN và 5 nước đối tác của ASEAN 

là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand ký kết vào ngày 15/11/2020 

bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 do Việt Nam làm Chủ tịch và chính thức có hiệu 

lực từ ngày 1/1/2022. 

Việc Hiệp định RCEP có hiệu lực sẽ góp phần đa phương hóa các hiệp định thương mại 

tự do mà ASEAN đã ký kết với từng nước đối tác trước đây, hài hòa các cam kết, quy định 

trong các hiệp định này, tối đa hóa các lợi ích kinh tế, đặc biệt là quy tắc xuất xứ và tạo thuận 

lợi cho thương mại, góp phần củng cố các chuỗi cung ứng khu vực và phục hồi kinh tế sau 

đại dịch COVID-19./. 

                                                                                      

                                                                                        Nguồn: trungtamwto.vn 

 

 

 

 



 8  BẢN TIN TBT SỐ 58 (THÁNG 3-2022)  

 

 

à thị trường tiêu thụ cà phê lớn 

nhất toàn cầu, chiếm 47,9% tổng 

trị giá nhập khẩu trên toàn thế giới, 

Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá là 

“mảnh đất hứa” cho các nước xuất khẩu cà 

phê trong đó có Việt Nam. 

Xuất khẩu sẽ khởi sắc trở lại 

Theo Bộ Công Thương, diễn biến 

phức tạp của đại dịch Covid-19 cộng với 

những khó khăn trong hoạt động logistics 

khiến xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang 

EU năm 2021 ước đạt 556 nghìn tấn, trị giá 

trên 1 tỷ USD, giảm 7,9% về lượng. Tuy nhiên, do giá xuất khẩu tăng nên trị giá xuất khẩu 

cà phê đã tăng 6,3% so với năm 2020.  

Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của EU rất lớn, Việt Nam còn nhiều dư địa 

đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2022, nhờ lợi thế về thuế suất thuế xuất khẩu và nguồn cung 

cà phê chất lượng cao gia tăng. Dự báo năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU 

sẽ khởi sắc trở lại. 

Tuy nhiên, tình trạng thiếu container vận chuyển và vấn đề chi phí logistics năm 2022 

vẫn đang là trở ngại không nhỏ cho ngành hàng này trong hoạt động thông quan hàng hóa. 

Xuất khẩu nhiều chủng loại cà phê sang EU tăng, tuy nhiên trị giá xuất khẩu ở mức thấp, 

chưa đóng góp nhiều cho sự tăng trưởng chung toàn ngành. 

Mặt khác, trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thị trường lớn khác như Brazil, 

Colombia, Nam Mỹ, cà phê Việt Nam đối mặt với nguy cơ đánh mất thị phần rất lớn. Nếu 

các nhà sản xuất trong nước không điều chỉnh chiến lược kịp thời.  

Xuất khẩu khoảng 50-70 tấn cà phê các loại mỗi năm cho thị trường thế giới, trong đó, 

xuất sang thị trường châu Âu chiếm 60%, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên 

kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - cho biết, để vào được thị trường EU theo Hiệp 

định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), sản phẩm cà phê phải đảm bảo không có 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo tất cả các quy định hết sức khắt khe của thị trường 

khó tính này. Theo đó, sản phẩm cà phê bắt buộc phải có truy xuất nguồn gốc, chất lượng 

cao, có chỉ dẫn địa lý, thực thi các quy trình của Hiệp định EVFTA đã được kiểm soát từ nhà 

xuất khẩu và nhà nhập khẩu.  

Cách nào gia tăng thị phần? 

L 

    DOANH NGHIỆP VỚI TBT 
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EU hiện là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất trên thế giới, cũng là thị trường tiêu thụ 

cà phê Việt Nam lớn nhất và chiếm hơn 16% thị phần. Đặc biệt, với cam kết gỡ bỏ hàng rào 

thuế quan nhờ Hiệp định EVFTA, cơ hội mở rộng thị trường cà phê Việt Nam tại EU là rất 

tiềm năng khi có 93% dòng thuế về 0%. Trong đó, sản phẩm được hưởng lợi nhất chính là cà 

phê chế biến. Cà phê cũng là 1 trong số 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được EU cam kết bảo 

hộ khi EVFTA chính thức đi vào thực thi. Đây là lợi thế rất lớn cho ngành.  

Bộ Công Thương nhận định, Việt Nam và Brazil đều có Hiệp định Thương mại tự do 

với EU. Do đó, cả hai nước đều được hưởng lợi về thuế suất thuế xuất khẩu cà phê vào EU. 

Mỗi một quốc gia cung cấp đóng vai trò khác nhau, nhằm vào một số phân khúc nhất định 

của ngành cà phê EU. Brazil là một nhà cung cấp lớn của cả hai chủng loại Robusta và 

Arabica, chiếm 71% là Arabica. Trong khi đó, Việt Nam tập trung sản xuất và xuất khẩu cà 

phê Robusta. Hiện nhu cầu của thị trường EU đối với các loại cà phê chế biến và cà phê chất 

lượng cao đang trong xu hướng tăng lên. Do đó, tiềm năng xuất khẩu cà phê sang EU rất lớn, 

nếu khai thác tốt nhu cầu thị trường và đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm.  

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thương hiệu làm nên uy tín và góp phần nâng tầm giá 

trị sản phẩm. Hiện tại dù chất lượng và sản lượng cà phê nổi tiếng thế giới, song các thương 

hiệu cà phê Việt Nam vẫn còn lưa thưa và mờ nhạt. Do các nhà sản xuất không tự tay chế 

biến sâu và xuất khẩu trực tiếp, cà phê chế biến chủ yếu xuất hiện dưới tên của những thương 

hiệu nước ngoài, các đại lý thu mua chính hạt cà phê Việt Nam và sau đó đổi tên để tiến hành 

xuất khẩu. Về ngắn hạn, đây có thể là một cách nhanh và tiện. Tuy nhiên về dài hạn, cà phê 

Việt Nam sẽ khó tạo được danh tiếng, uy tín, thương hiệu và ảnh hưởng đến khả năng cạnh 

tranh với các thương hiệu cà phê nước ngoài. 

Nhu cầu tìm kiếm cà phê ngon và chất lượng cao là chung ở khắp EU. Như tại Hà Lan, 

80% người tiêu dùng chọn Arabica, còn lại 20% là Robusta. Dòng cà phê hạt Colombia; 

hương vị việt quất, socola, hạt phỉ và mận là loại và hương vị cà phê được ưa chuộng nhất 

tại Hà Lan với doanh thu cao nhất trong dòng cà phê nguyên hạt, đóng trong túi 500g giá 

khoảng 11 - 15 EUR, tương đương từ 300 - 400 nghìn đồng.  

Tương tự, Pháp được coi là thị trường tiềm năng đối với các nhà xuất khẩu cà phê, đặc 

biệt là phân khúc cà phê cao cấp. Dự tính, thị trường cà phê cao cấp có thể tăng từ 2% trong 

số 300.000 tấn bán ở Pháp mỗi năm lên 10% thị phần vào năm 2025.  

Trong khi người Việt Nam ưa chuộng cà phê đậm, đắng của Robusta khi pha bằng phin 

và thêm sữa đặc thì người EU lại thích cà phê Arabica với vị nhạt hơn và chua. 

Do đó, để gia tăng giá trị xuất khẩu cà phê Pháp, Hà Lan nói riêng và sang thị trường 

EU nói chung, các chuyên gia nhận định, sự thay đổi của ngành hàng tỷ USD này là tất yếu 

và cần thiết. Theo đó, cà phê Việt Nam bên cạnh việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, 

đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ, cần có sự chuyển dịch 

về cơ cấu chủng loại xuất khẩu, tăng xuất khẩu cà phê chế biến phù hợp với phân khúc cao 

cấp trên thị trường. Bên cạnh đó, tìm hiểu tâm lý người tiêu dùng tại thị trường mục tiêu sẽ 

giúp doanh nghiệp không ngừng mở rộng cơ hội xuất khẩu. 

                                                                                                     Nguồn: tcvn.gov.vn 

 

 

 



 10  BẢN TIN TBT SỐ 58 (THÁNG 3-2022)  

 

heo hướng dẫn của EU, trước khi xuất 

khẩu các sản phẩm chế biến bột, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm 

tra quá trình sản xuất, lấy mẫu kiểm 

nghiệm dư lượng chất Etylen oxit và chứng nhận 

theo mẫu tại quy định (EU) 2019/1793. 

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 

1150/BCT-KHCN ngày 08/03 năm/2022 đề nghị 

Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an 

toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu. 

Bộ Công Thương cho biết, Bộ này đã nhận được kiến nghị từ một số doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm chế biến bột (mì ăn liền, bún, miến, phở, hủ tiếu, bánh tráng…) 

về việc thực hiện quy định (EU) 2021/2246 ban hành, sửa đổi quy định (EU) 2019/1793 của 

Liên minh châu Âu áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với 

một số thực phẩm nêu trên khi nhập khẩu vào EU. 

Theo hướng dẫn của EU, trước khi xuất khẩu các mặt hàng nêu trên, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền tiến hành kiểm tra quá trình sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm dư lượng chất 

Etylen oxit và chứng nhận theo mẫu tại quy định (EU) 2019/1793. 

Đề có cơ sở xem xét, chứng nhận phục vụ việc xuất khẩu các sản phẩm nêu trên vào 

EU, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị chứng nhận 

(nếu cần) kèm theo bằng chứng về thông tin được nêu tại phụ lục 1, công văn số 1150/BCT-

KHCN ngày 08 tháng 3 năm 2022 về địa chỉ: 

Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) 

Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Thắng. ĐT: 024.222.02412; Email: 

ThangNgM@moit.gov.vn 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Bộ Công Thương đề 

nghị doanh nghiệp phối hợp với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước để 

lấy mẫu, kiểm nghiệm dư lượng chất Etylen oxit. 

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm và báo cáo xác nhận thông tin, Bộ Công Thương sẽ 

chứng nhận theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương tổ chức đoàn kiểm 

tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu. 

                                                                                                       Nguồn: vietq.vn 
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Thông báo đăng ký tham gia GTCLQG năm 2022 
 

iải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng được Bộ Khoa học và 

Công nghệ tổ chức hàng năm theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

GTCLQG là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao nhất về chất lượng ở cấp quốc gia 

do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên toàn 

quốc, có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động 

tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường 

trong nước và thế giới. 

Tham gia GTCLQG hàng năm đã và đang tạo ra những cơ hội cho các doanh nghiệp và 

tổ chức có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, 

chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng các thực hành sản xuất – kinh doanh tốt nhất. 

Đồng thời là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng 

cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.  

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG phải đáp ứng đủ điều kiện tham gia 

và được hưởng quyền lợi theo quy định, cụ thể như sau: 

Tiêu chí đăng ký tham gia: Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia GTCLQG là 

các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch 

vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 

36 tháng, tính đến ngày 01/4/2022. 

Quyền lợi được hưởng: Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia được hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tham dự và được khen thưởng sau 

khi đạt giải theo quy định. 

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, 

quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về 

đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của doanh 

nghiệp. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia được đề cử tham dự Giải 

thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương và được Thủ tướng Chính phủ tặng 

bằng khen. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận kính mời các tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia GTCLQG năm 2022. Các tổ chức, doanh nghiệp 

đăng ký tham gia cung cấp các thông tin vào Đơn đăng ký đính kèm, gửi về Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận trước ngày 31/3/2022 theo địa chỉ sau: 

Phòng Nghiệp vụ 2 - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận 

Địa chỉ: Khu Dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, Tp.Phan Thiết 

ĐT: 0252. 3754042  (gặp chị Phạm Tú Oanh) 

Email: oanhpt@skhcn.binhthuan.gov.vn 

Sau khi nhận được Đơn đăng ký, Chi cục sẽ làm việc với tổ chức, doanh nghiệp để 

hướng dẫn cụ thể cách thức, thủ tục, hồ sơ tham gia.   

Để biết thêm chi tiết về GTCLQG, các tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập website: 

www.giaithuong.org.vn  hoặc www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn  hoặc liên hệ trực tiếp Phòng 

Nghiệp vụ 2 của Chi cục như thông tin nêu trên. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận rất mong nhận được sự hưởng 

ứng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp./.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                         - Tú Oanh - 

G 

http://www.giaithuong.org.vn/
http://www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn/
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Ngày 09/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 

hóa.  Một số điều sửa đổi, bổ sung như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 2. Đối tượng áp dụng 

3. Sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 7. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa 

4. Sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 9. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa 

5. Sửa đổi, bổ sung tại “Điều 10. Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa: 

1.  Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam bắt buộc phải 

thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt: 

    a) Tên hàng hóa; 

    b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; 

    c) Xuất xứ hàng hóa. 

Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng 

để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này; 

    d) Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại 

hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên 

quan. 

Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa tự xác 

định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung theo quy định tại điểm này. 

Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt 

buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này 

trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài 

liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó. 

 2. Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội 

dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan: 

     a) Tên hàng hóa; 

     b) Xuất xứ hàng hóa. 

Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng 

để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này; 

    c) Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu 
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trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài. 

    c1) Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài thì 

các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa; 

     c2) Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo 

quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và 

chuyển về kho lưu giữ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng 

hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 Điều này trước khi đưa hàng hóa vào lưu 

thông tại thị thường Việt Nam. 

     3. Nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp 

luật của nước nhập khẩu. 

    a) Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, nội dung 

ghi xuất xứ hàng hóa tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này. 

     b) Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị 

định này. 

     4.  Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt 

buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này bằng phương thức 

điện tử.”; 

6. Sửa đổi, bổ sung  tại “khoản 3 Điều 12. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm về hàng hóa 

     3. Hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam ghi tên và địa chỉ của tổ chức, 

cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu trên nhãn hàng hóa. 

       Hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu 

thông tại Việt Nam thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của 

chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa 

chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân trên giấy phép nhập 

khẩu.”; 

7. Sửa đổi, bổ sung tại “Điều 15. Xuất xứ hàng hóa 

      1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ 

hàng hóa của mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định pháp luật về xuất 

xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc tế 

mà Việt Nam tham gia. 

      2. Xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn thể hiện bằng một trong các cụm từ sau: “sản 

xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên 

nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ 

hàng hóa. 

      3. Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Thể hiện bằng 

một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: 

“lắp ráp tại”; “đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” 

kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. 

      4. Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn 
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cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt.”; 

8. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 3 “Điều 16. Thành phần, thành phần định 

lượng 

     3. Đối với một số loại hàng hóa, việc ghi thành phần, thành phần định lượng thực 

hiện như sau: 

    a) Đối với thực phẩm ghi thành phần theo thứ tự từ cao đến thấp về khối lượng 

    a1) Nếu thành phần là chất phụ gia ghi tên nhóm chất phụ gia, tên chất phụ gia hoặc 

mã số quốc tế INS (nếu có); 

    a2) Trường hợp chất phụ gia là chất tạo ngọt, chất tạo màu ghi tên nhóm chất tạo 

ngọt, chất tạo màu, ghi tên chất hoặc mã số quốc tế INS (nếu có) và ghi thêm chất đó là chất 

“tự nhiên”, “giống tự nhiên”, “tổng hợp” hay “nhân tạo”. 

    a3) Trường hợp chất phụ gia là hương liệu ghi “hương liệu” kèm theo một hoặc một 

số các cụm từ sau đây để làm rõ nghĩa: "tự nhiên", "giống tự nhiên", “tổng hợp”; "nhân tạo". 

    a4) Đối với trường hợp mã số phụ gia của quốc gia trùng với mã số quốc tế (INS) 

thì có thể ghi mã số quốc gia thay cho mã số quốc tế (INS); 

    b) Đối với thuốc dùng cho người, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ghi thành phần và hàm lượng các 

hoạt chất.”; 

9. Sửa đổi, bổ sung tại “Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 

     1. Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP đã sản xuất, 

nhập khẩu, lưu thông trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục được lưu 

thông, sử dụng đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa. 

     4. Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP đã sản xuất, 

nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 

không bắt buộc phải ghi hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa được tiếp tục lưu thông, sử dụng. 

     5. Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn hàng hóa đúng quy định tại Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP đã sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành 

được tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng hóa, nhưng không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành. 

Điều 2. Bãi bỏ và thay thế một số quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

     1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 8; điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. 

     2. Bãi bỏ nội dung quy định: Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả 

lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản 

xuất tại Việt Nam” quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. 

     3. Bãi bỏ Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và 

thay thế bằng Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022./. 

                                                                                                              Nguồn: vietq.vn 
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heo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 

2022, khi thế giới bước vào 

năm thứ ba của đại dịch 

COVID-19, cuộc khủng hoảng khí hậu 

vẫn là mối đe dọa lâu dài lớn nhất mà 

nhân loại phải đối mặt. Thời tiết khắc 

nghiệt do biến đổi khí hậu được coi là 

rủi ro ngắn hạn nghiêm trọng thứ hai, 

trong đó mất đa dạng sinh học đứng 

thứ ba.  

Theo Cơ quan Quản lý Khí 

quyển và Đại dương Quốc gia, nhiệt độ 

Trái đất đã tăng khoảng 1°C kể từ thời 

tiền công nghiệp. Sự tích tụ nhiệt lớn này đã gây ra sự bất thường của lũ quét, băng tan, siêu 

bão, hạn hán, sóng nhiệt và cháy rừng thảm khốc. 

Đối mặt với thực tế này, các chính phủ được khuyến khích tạo ra các chính sách định 

hình chương trình nghị sự cho những năm tới. Hơn bao giờ hết, các tiêu chuẩn cần phải là 

một phần của phản ứng phối hợp của nhiều bên liên quan để đảm bảo quá trình chuyển đổi 

sang các nền kinh tế không có ròng.  

Thích ứng với biến đổi khí hậu rất tốn kém nhưng chi phí không thích ứng còn lớn hơn. 

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc khẳng định rằng chi phí thích ứng hàng năm ở các 

nước đang phát triển hiện vào khoảng 70 tỷ USD mỗi năm và được dự đoán ít nhất sẽ tăng 

gấp đôi vào năm 2030 và hơn gấp bốn lần vào năm 2050. 

Vậy các tiêu chuẩn ISO đang đóng góp như thế nào vào những nỗ lực này? “Các tổ 

chức phải đối mặt với rủi ro do khí hậu thay đổi theo một số cách. Tuy nhiên, tất cả các tổ 

chức này đều có thể sử dụng ISO 14090”, Doogie Black - Nhà phân tích chính của Climate 

Sense giải thích. ISO 14090, Thích ứng với biến đổi khí hậu - Các nguyên tắc, yêu cầu và 

hướng dẫn, cung cấp một khuôn khổ có hệ thống để thích ứng và lập kế hoạch dài hạn theo 

cách phù hợp với hệ thống quản lý hiện có và đảm bảo các cải tiến liên tục. 

“Các quyết định thường dài hạn, ảnh hưởng đến mọi người trong nhiều thập kỷ; Ví dụ: 

phần lớn cơ sở hạ tầng của chúng tôi phải được thiết kế để tồn tại hàng trăm năm hoặc hơn, 

” ông Doogie Black nói.  

ISO 14090 mô tả cách các tổ chức có thể lập kế hoạch cho điều này, đồng thời kết tinh 

hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Có một cộng đồng trên toàn thế giới đã và đang coi trọng việc thích ứng với biến đổi 

T 



 16  BẢN TIN TBT SỐ 58 (THÁNG 3-2022)  

khí hậu trong nhiều thập kỷ, vì vậy có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mục tiêu 

trong ISO 14090 là nắm bắt cách tốt nhất để thích ứng. Nó bao gồm các khái niệm khác nhau 

mà nhiều người đã nghiên cứu và sau đó tập hợp tất cả lại với nhau. 

Kết quả là ISO 14090 cung cấp một khuôn khổ có hệ thống, mà tất cả các tổ chức dù 

lớn hay nhỏ, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực và trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể áp dụng 

để xác định rủi ro của chính họ và sau đó lập kế hoạch thích ứng với chúng. Hiệp hội Cơ sở 

hạ tầng Giao thông Đường thủy, Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu và Hội nghị của 

Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển hiện đều nêu bật giá trị của ISO 14090.  

Bên cạnh đó, ISO 14091, Thích ứng với biến đổi khí hậu - Hướng dẫn về tính dễ bị tổn 

thương, tác động và đánh giá rủi ro. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 14090 và mô 

tả tác động của những tác nhân kích thích khí hậu khác nhau, chẳng hạn như nhiệt độ, lượng 

mưa và hạn hán có thể làm lộ ra những nhược điểm của cơ sở hạ tầng, giao thông và xã hội.  

Chúng ta phải chuẩn bị cho những thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như mưa dữ dội 

nhưng cũng có thể là hạn hán. Điều này có nghĩa là áp dụng nguyên tắc 'thành phố bọt biển', 

thu thập nước khi mưa lớn và sau đó lưu trữ để sử dụng trong thời gian hạn hán. 

Đã có nhiều hướng dẫn về thích ứng và đánh giá rủi ro, tuy nhiên mọi người đang bị 

choáng ngợp bởi tất cả những phương pháp luận này. Do đó, ISO 14091, giống như tiêu 

chuẩn khung ISO 14090, tóm tắt và cô đọng các nguyên tắc và thực tiễn tốt nhất.  

                                                                                                            Nguồn: vsqi.gov.vn 

 

QCVN thức ăn chăn nuôi quy định như thế nào? 
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành QCVN 01-190: 2020/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu 

an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an 

toàn và quy định quản lý nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi. Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Thông tư số 05/2021/TT-

BNNPTNT QCVN sửa đổi 1-2021 QCVN 01 - 190: 2020/BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một 

số quy định của QCVN 01-190:2020/BNNPTNT do Tổng cục Thủy sản và Cục Chăn nuôi 

biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt. 

Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu 

sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản. 

Trong Quy chuẩn yêu cầu hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn 

truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật và Hàm lượng 

tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn truyền thống khác, nguyên liệu sản xuất 

thức ăn thủy sản khác... 

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến 

kinh doanh thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam. 

Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản của tổ chức, cá nhân phải đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn này. Trước khi lưu thông trên thị trường, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh phải công bố hợp quy đối với thức ăn chăn nuôi thương mại, nguyên 

liệu sản xuất thức ăn thủy sản; hộ kinh doanh (sản xuất, mua bán, sơ chế) không phải công 

bố hợp quy đối với thức ăn truyền thống thương mại, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. 
                                                                                                                        Nguồn: vietq.vn 
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iêu chuẩn ISO/IEC 27004 giải thích cách 

xây dựng và vận hành các quá trình đo 

lường, cách đánh giá và báo cáo kết quả 

của một tập các chỉ số bảo mật thông tin.    

 Bảo vệ hồ sơ cá nhân và thông tin nhạy 

cảm về mặt thương mại là rất quan trọng. 

Nhưng làm thế nào có thể nói rằng ISO/IEC 

27001 hệ thống quản lý an ninh thông tin 

(ISMS) là tạo sự khác biệt? Tiêu chuẩn quốc tế 

ISO/IEC mới có thể hỗ trợ điều này. 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27004, Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quản lý an ninh 

thông tin - Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá, cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá 

hiệu năng của ISO/IEC 27001. Tiêu chuẩn giải thích cách xây dựng và vận hành các quá trình 

đo lường và cách đánh giá và báo cáo kết quả của một tập các chỉ số bảo mật thông tin. 

Giáo sư Edward Humphreys, Trưởng nhóm công tác xây dựng tiêu chuẩn (ISO/IEC 

JTC 1/SC 27), nói: "Các cuộc tấn công bằng máy tính là một trong những rủi ro lớn nhất mà 

tổ chức có thể gặp phải. Đó là lý do tại sao phiên bản cải tiến của ISO/IEC 27004 đã cung 

cấp sự hỗ trợ thiết thực và thiết thực cho nhiều tổ chức đang triển khai ISO/IEC 27001 để 

bảo vệ bản thân khỏi những cuộc tấn công an ninh ngày càng tăng mà doanh nghiệp đang 

phải đối mặt ngày nay.” 

Các chỉ số bảo mật có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hiệu quả của một ISMS 

và như vậy, đã bước vào giai đoạn trung tâm. Cho dù bạn là một kỹ sư hoặc chuyên gia tư 

vấn chịu trách nhiệm về an ninh và báo cáo với ban quản lý hoặc một nhà điều hành cần 

thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định, các chỉ số bảo mật đã trở thành một phương tiện 

quan trọng để truyền đạt trạng thái tư thế nguy hiểm trên mạng của tổ chức. 

Theo lời của giáo sư Humphreys: "Các tổ chức cần được giúp đỡ để giải quyết vấn đề 

liệu đầu tư của tổ chức trong quản lý an ninh thông tin có hiệu quả, phù hợp với mục đích 

phản ứng, bảo vệ và đáp ứng với môi trường rủi ro liên tục thay đổi. Đây là điểm mà ISO/IEC 

27004 có thể cung cấp nhiều lợi ích." 

ISO/IEC 27004 cho thấy làm thế nào để xây dựng một chương trình đo lường an ninh 

thông tin, cách lựa chọn đo lường và cách vận hành các quy trình đo lường cần thiết. Nó bao 

gồm các ví dụ rộng về các loại biện pháp khác nhau và hiệu quả của các biện pháp này có thể 

được đánh giá như thế nào. 

Một số trong số rất nhiều lợi ích cho các tổ chức sử dụng ISO/IEC 27004 là: Tăng trách 

nhiệm giải trình; Cải thiện hiệu suất bảo mật thông tin và các quy trình ISMS; Bằng chứng 

về việc đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC 27001, cũng như các luật, quy tắc và quy định hiện 

hành. 

                                                                                                           Nguồn: vietq.vn 
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rách nhiệm xã hội không chỉ tốt trong kinh 

doanh mà đó là công việc của mọi người. 

Tiêu chuẩn ISO/TS 26030 - tài liệu hướng 

dẫn mới cho lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm. 

Từ việc chấm dứt nạn đói và béo phì đến 

bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, ngành công 

nghiệp thực phẩm và nông nghiệp có vai trò to 

lớn trong sự phát triển bền vững của thế giới. 

Tiêu chuẩn ISO 26000 là tài liệu tham khảo quốc 

tế về trách nhiệm xã hội, cung cấp hướng dẫn 

thực hành tốt nhất để giúp các tổ chức hoạt động 

một cách có đạo đức và minh bạch, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển bền vững. 

Giờ đây, đã có tài liệu kỹ thuật mới cho ngành công nghiệp thực phẩm cung cấp hướng dẫn 

cụ thể theo ngành để thực hiện trách nhiệm xã hội và cụ thể là ISO 26000. 

ISO/TS 26030, Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững - Hướng dẫn sử dụng ISO 

26000:2010 trong chuỗi thực phẩm, cung cấp hướng dẫn về cách tổ chức trong chuỗi sản xuất 

thực phẩm có thể đóng góp cho phát triển bền vững đồng thời xem xét đến tất cả luật pháp, quy 

định và kỳ vọng của các bên liên quan. Tài liệu sẽ giúp các tổ chức như công ty thực phẩm, trang 

trại, hợp tác xã, nhà chế biến và nhà bán lẻ, bất kể quy mô hoặc địa điểm, thiết lập một danh sách 

các hoạt động cần thực hiện để có trách nhiệm với xã hội hơn. 

Bà Sandrine Espeillac, Thư ký ban kỹ thuật ISO đã xây dựng hướng dẫn, cho biết: Ngày 

càng có nhiều nhu cầu của người tiêu dùng để thực hành bền vững và có trách nhiệm với xã hội 

ở mỗi bước của chuỗi sản xuất thực phẩm, tạo ra nhu cầu thực sự cho các hệ thống và quy trình 

được thống nhất quốc tế. Lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến thế giới 

và sự thịnh vượng của chúng ta. 

Do đó, việc sử dụng ISO/TS 26030 không chỉ giúp cải thiện trách nhiệm xã hội và tính bền 

vững trong ngành công nghiệp thực phẩm mà còn tác động tích cực đến toàn xã hội. Nó cũng 

giúp các tổ chức đóng góp cho nhiều mục tiêu trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên 

Hợp Quốc. Quá trình xây dựng tài liệu còn có sự tham gia của Tổ chức Nông nghiệp Liên Hiệp 

Quốc (FAO). 

Ngoài ra, tài liệu kỹ thuật ISO này sẽ giúp hài hòa cách tiếp cận khác nhau đối với tính bền 

vững trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm ở cấp quốc tế, mang lại cho người dùng lợi thế cạnh 

tranh. ISO/TS 26030 cũng là chủ đề của hội nghị chuyên đề về việc đạt được các mục tiêu trách 

nhiệm xã hội, được tổ chức trước đó tại Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường của Chính phủ 

Pháp tại Paris, Pháp. 

Sự kiện này được tổ chức bởi La Cooper Agricole, AFNOR và BPI France, được khai mạc 

bởi Patrick Bernasconi, Chủ tịch Hội đồng, và có các diễn giả từ Bộ Nông nghiệp Pháp, La 

Coopération Agricole và AFNOR, cùng các chuyên gia về trách nhiệm và tiêu chuẩn hóa. 

ISO/TS 26030 là ứng dụng trong ngành thực phẩm của ISO 26000, Hướng dẫn về trách 

nhiệm xã hội, tiêu chuẩn hàng đầu của ISO về trách nhiệm xã hội. ISO/TS 26030 được xây dựng 

bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, ban thư ký là cơ quan tiêu chuẩn Pháp - 

AFNOR. 

                                                                                                                Nguồn: tcvn.gov.vn 
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hi sự cố hầm mỏ xảy ra, thật khó để 

biết được chính xác những gì đã 

diễn ra do có rất nhiều yếu tố liên 

quan dẫn đến một loạt các tai nạn có thể xảy 

ra. Một công đoạn quan trọng để ngăn ngừa 

sự tái diễn những tai nạn này là phân chúng 

theo loại và theo nguyên nhân, và đó chính 

là nội dung của ISO 19434.   

Trong những năm gần đây vấn đề an 

toàn trong khai thác mỏ đã được quan tâm 

và có nhiều cải thiện, tuy nhiên hầm mỏ vẫn 

là một trong những nơi làm việc nguy hiểm 

nhất. Thực tế có thể có rất nhiều nguyên nhân, như bụi dễ cháy và khí độc hay sụp hầm lò, gây 

ra những hậu quả rất nghiêm trọng, với hàng ngàn người chết mỗi năm. 

Khi sự cố hầm mỏ xảy ra, thật khó để biết được chính xác những gì đã diễn ra do có rất 

nhiều yếu tố liên quan dẫn đến một loạt các tai nạn có thể xảy ra. Một công đoạn quan trọng để 

ngăn ngừa sự tái diễn những tai nạn này là phân chúng theo loại và theo nguyên nhân, và đó 

chính là nội dung của ISO 19434. 

Tiêu chuẩn do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn về khai thác mỏ của ISO (ISO/TC 82) xây dựng. 

Ông Seyed Reza Hosseini, Trưởng nhóm công tác về phân loại tai nạn hầm mỏ (WG 6) giải 

thích, tiêu chuẩn này là một hướng mới trong công việc của nhóm. Cho đến nay các tiêu chuẩn 

của ISO chủ yếu xem xét các khía cạnh về tính năng an toàn cho máy móc, thiết bị. ISO 19434 

khai thác chính vào các vụ tai nạn, gán cho mỗi tai nạn một mã chỉ ra nguyên nhân và hậu quả 

của nó. 

Trong khi toàn bộ ngành công nghiệp đang nỗ lực làm việc để cải thiện hơn nữa sự an toàn 

trong các hoạt động, việc có được một hệ thống thống nhất để hiểu được các loại tai nạn chính 

sẽ mang lại những lợi ích rõ rệt. Bằng cách sử dụng phân loại được đưa ra trong ISO 19434, 

chúng ta có thể xác định xem tai nạn đã xảy ra do lỗi của con người hay do các nguyên nhân 

khác. 

Tiêu chuẩn đưa ra những hiểu biết chung về các vấn đề chính, như Reza chia sẻ: "Tiêu 

chuẩn quốc tế này không chỉ xác định các loại tai nạn chính mà quan trọng là nó cung cấp thông 

tin về bản chất của bất kỳ chấn thương nào đã xảy ra, xác định vị trí của chúng và mức độ ảnh 

hưởng tới con người." 

ISO 19434 đã giải quyết được nhu cầu về một hệ thống phân loại các vụ tai nạn hầm mỏ 

một cách toàn diện, có thể đưa ra một phương án chuẩn cho tất cả các yếu tố liên quan đến các 

vụ tai nạn. Điều này sẽ cho phép phân tích đầy đủ dựa trên cả hệ thống phần mềm hoặc đánh giá 

thủ công. Với cách thể hiện bằng một ngôn ngữ chung dễ hiểu để trao đổi thông tin giữa tất cả 

các bộ phận có liên quan đến an toàn, sức khoẻ và môi trường trong các hầm mỏ, hy vọng rằng 

các điều kiện lao động có thể tiếp tục được cải thiện trong tất cả các hoạt động của ngành khai 

thác mỏ. 

                                                                                                             Nguồn: vietq.vn                                                                                                                                                                 

K 
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ác tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò là nền 

tảng cho sự phát triển của đổi mới kỹ thuật 

số vì chúng cung cấp một ngôn ngữ chung 

dựa trên thực tiễn tốt nhất toàn cầu, điều 

cần thiết cho khả năng tương tác dữ liệu. 

Tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng trên 

toàn thế giới có nghĩa là cuộc sống đô thị sẽ là 

tương lai và đổi mới kỹ thuật số có thể giúp làm cho 

tương lai đó tươi sáng. Hơn một nửa dân số thế giới 

sống ở các thành phố, con số dự kiến sẽ tăng lên 

gấp đôi vào năm 2050, khiến nó trở thành một mục 

cấp bách trong chương trình nghị sự cho tất cả các nhà lãnh đạo thành phố.  

Nền kinh tế kỹ thuật số mới mà chúng ta đang sống là điển hình cho cách thức mà công 

nghệ trở nên gắn kết trong xã hội. Trong đó bao gồm robot, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, 

công nghệ in 3D, giao thông tự hành và nhiều hơn nữa. Để tất cả điều này hoạt động, các thiết bị 

cần được xây dựng theo cùng một quy tắc, cùng các giao thức truyền thông và định dạng trao 

đổi dữ liệu tương thích trên quy mô toàn cầu. 

Các tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển của đổi mới kỹ thuật số 

vì chúng cung cấp một ngôn ngữ chung dựa trên thực tiễn tốt nhất toàn cầu, điều cần thiết cho 

khả năng tương tác dữ liệu. 

ISO luôn đi đầu, với hàng ngàn tiêu chuẩn giúp biến các thành phố thành một nơi an toàn 

và bền vững để sinh sống. Những điều này cũng đóng góp trực tiếp vào Mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên hợp quốc SDG 11 cho các thành phố và cộng đồng bền vững. 

Có thể kể đến, bộ tiêu chuẩn ISO 37100, thành phố và cộng đồng bền vững, cung cấp cho 

các thành phố một khuôn khổ chung để xác định các mục tiêu phát triển bền vững cũng như lộ 

trình để đạt được chúng. Chúng bao gồm mọi thứ mà một thành phố phải giải quyết để trở nên 

bền vững, như sử dụng có trách nhiệm các nguồn lực, quản lý môi trường, sức khỏe và phúc lợi 

của người dân, cơ sở hạ tầng, an ninh lương thực, an toàn và hơn thế nữa. 

Một ví dụ khác là sản xuất thông minh, giúp các nhà máy thông minh hơn, an toàn hơn và 

bền vững hơn với môi trường. Những cải tiến cho quy trình sản xuất được dự kiến sẽ tạo ra hàng 

tỷ đô la trong thập kỷ tới và ISO có hơn 800 Tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này. 

An ninh mạng cũng rất cần thiết cho sự đổi mới kỹ thuật số để tồn tại và phát triển. ISO có 

gần 200 Tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này, bao gồm bộ ISO/IEC 27000 nổi tiếng thế giới về 

quản lý an ninh thông tin. 

Giao thông kết nối là một thành phần cơ bản không kém của các thành phố bền vững trong 

tương lai. ISO có gần 300 tiêu chuẩn trong lĩnh vực này và hàng chục tiêu chuẩn khác đang được 

xây dựng. Trong đó bao gồm các tiêu chuẩn cho ô tô tự lái, cũng như những tiêu chuẩn hỗ trợ ô 

tô chạy bằng điện hoặc hydro, sẽ giúp làm cho các thành phố của chúng ta bền vững hơn thông 

qua việc giảm sử dụng năng lượng và ô nhiễm. 

                                                                                                                  Nguồn: vietq.vn      

C 
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TT Số/Ký hiệu Nội dung Cơ quan 

 ban hành 

Ngày ban 

hành 

Ngày có  

hiệu lực 

1 01/2022/TT-

BTTTT 

Sửa đổi 1:2022 

QCVN 

102:2016/BTTTT 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cấu trúc 

mã định danh và định 

dạng dữ liệu gói tin 

phục vụ kết nối các hệ 

thống quản lý văn bản 

và điều hành 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

17/02/2022 15/9/2022 

2 13/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 

2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành 

một số điều Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng 

hóa và Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2012 

của Chính phủ quy 

Thủ tướng 

Chính phủ 

21/01/2022 15/3/2022 
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định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số 

điều Luật Đo lường 

3 126/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị 

định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp; tiêu 

chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; hoạt động 

khoa học và công 

nghệ, chuyển giao 

công nghệ; năng 

lượng nguyên tử 

Thủ tướng 

Chính phủ 

30/12/2021 01/01/2022 

4 28/2021/TT-

BTTTT 

Ban hành "Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị đầu cuối mạng 

thông tin di động 5G 

lai ghép - Phần truy 

nhập vô tuyến" 

Bộ Thông tin 

Truyền thông  

31/12/2021 01/7/2022 

5 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường 

 10/01/2022 10/01/2022 

6 05/2022/TT-BCT Quy định Quy tắc 

xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Đối 

tác Kinh tế toàn diện 

khu vực 

Bộ Công 

Thương 

18/02/2022 04/4/2022 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                - Tú Oanh - 
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Ghi nhãn thực phẩm 

Ngày 06/1/2022, Hàn Quốc gửi thông báo 

số G/TBT/N/KOR/1049 đến các nước thành 

viên WTO dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi 

nhãn cho thực phẩm”. 

 

 Theo đó, “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực 

phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và 

Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau: Với 

việc sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật về ghi 

nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành 

phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng 

với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu 

ghi nhãn của sản phẩm thực phẩm có hiển thị 

dinh dưỡng mở rộng; Phù hợp với Luật Thực 

phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một danh mục thực 

phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) được thêm 

vào. 

Đây là bản sửa đổi tiếp theo thực hiện đối 

với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi 

Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm 

nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn 

và các quy định có liên quan khác.  

Mục đích của thông báo nhằm cung cấp 

thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục 

đích nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm 

bảo yêu cầu ghi nhãn. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

2022/TBT/KOR/22_0091_00_x.pdf 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

2021/TBT/TPKM/21_6341_00_e.pdf 

Khăn giấy các loại  

Ngày 11/01/2022, Jamaica gửi thông báo 

số G/TBT/N/JAM/1242 đến các nước thành 

viên WTO áp dụng quy định áp dụng cho 

khăn giấy các loại. 

Theo đó, tiêu chuẩn đưa ra thông số kỹ 

thuật, ghi nhãn cho sản phẩm khăn giấy và 

khăn lau, mô tả các yêu cầu đối với việc ghi 

nhãn các sản phẩm khăn giấy và khăn lau 

được phân phối thương mại bán lẻ hoặc bán 

buôn ở Jamaica.  

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm 

khăn giấy đóng gói sẵn như khăn giấy vệ 

sinh, khăn giấy lau mặt, khăn giấy ăn để bàn, 

khăn giấy tay và khăn lau và thay thế cho tiêu 

chuẩn JS 1: Part 26: 2014. Việc sửa đổi này 

nhằm để nâng cao yêu cầu ghi nhãn cho các 

sản phẩm khăn giấy và bao gồm các yêu cầu 

ghi nhãn khăn lau.  

Thời gian dự kiến thông qua và có hiệu lực 

là ngày 30/12/2022. 

Hạn cuối cùng góp ý cho thông báo là vào 

ngày 14/3/2022.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://www.bsj.org.jm 

Phụ gia thực phẩm  

THÔNG BÁO TBT 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0091_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0091_00_x.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_e.pdf
https://www.bsj.org.jm/
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Ngày 20/01/2022, Thụy Sĩ gửi thông báo số 

G/TBT/N/UGA/1520 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho phụ gia 

thức ăn titanium dioxide (E 171). 

Theo đó,  nước này ngưng cho phép sử dụng 

titanium dioxide (E171) trong thực phẩm. 

Nguyên nhân là do gần đây Cơ quan An 

toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã kết 

luận rằng titanium dioxide không còn được 

coi là an toàn khi được sử dụng như một 

chất phụ gia thực phẩm. Thời gian chuyển 

đổi là 06 tháng, sau đó những thực phẩm đó 

có thể tiếp tục được bán trên thị trường cho 

đến ngày có độ bền tối thiểu hoặc đến khi 

hết "hạn sử dụng".  

Thời gian dự kiến thông qua là 14/02/2022; 

dự kiến có hiệu lực là 15/03/2022 với một 

giai đoạn chuyển tiếp là 6 tháng sau khi có 

hiệu lực.  

Hạn cuối để các nước thành viên tham gia 

đóng góp ý kiến là 08/2/2022. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

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

022/SPS/CHE/22_0587_00_x1.pdf 

Ghi nhãn hóa chất 

Ngày 21/01/2022, Rwanda gửi thông báo số 

G/TBT/N/RWA/616 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho hóa chất.  

Dự thảo tiêu chuẩn mang số hiệu DRS 

491:2022, quy định các yêu cầu đối với ghi 

nhãn hóa chất như các ký hiệu tượng hình, 

các từ báo hiệu, các cảnh báo nguy hiểm, 

các cảnh báo đề phòng và các tuyên bố bổ 

sung. Quy định này áp dụng cho hóa chất 

tinh khiết ở dạng rắng, lỏng hoặc các chất  

hỗn hợp nguy hiểm.  

Mục đích của tiêu chuẩn nhằm hài hòa; 

giảm các rào cản và tạo thuận lợi cho 

thương mại đồng thời bảo vệ sức khỏe của 

người tiêu dùng.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và có hiệu lực đối với thông báo này. 

Hạn cuối cùng góp ý cho thông báo là 60 

ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

022/TBT/RWA/22_0675_00_e.pdf 

Enzymes 

 Ngày 21/01/2022, Thụy Sĩ gửi thông báo 

số G/TBT/N/CHE/266 đến các nước thành 

viên WTO quy định áp dụng cho sản phẩm 

enzymes. 

Theo đó, Thụy Sĩ bổ sung 17 enzyme mới 

vào phụ lục 3 của GMFO. Phụ lục chứa 

danh sách các sản phẩm GMO có thể được 

đưa vào thị trường Thụy Sĩ mà không cần 

sự cho phép của Văn phòng Thú y và An 

toàn Thực phẩm Liên bang. 17 mục mới 

gồm 4-alpha-D-Glukan Glukanohydrolase 

(EC 3.2.1.1), Alpha-Acetolactate 

Decarboxylase (EC 4.1.1.5), Beta-D-

Glucose:Sauerstoff 1-Oxidoreductase (EC 

1.1.3.4), Beta-DGlucose:Sauerstoff 1-

Oxidoreductase (EC 1.1.3.4), Endo-1,4-

https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CHE/22_0587_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/CHE/22_0587_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_0675_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/RWA/22_0675_00_e.pdf
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beta-Xylanase (EC 3.2.1.8), Endo-1,4-beta-

Xylanase (EC 3.2.1.8), Endo-1,4-beta-

Xylanase (EC 3.2.1.8), Glukan-1,4-a-

Maltogenhydrolase (EC 3.2.1.133), 

Glukan-1,4-aMaltogenhydrolase (EC 

3.2.1.133), Glukan-1,4-a-

Maltogenhydrolase (EC 3.2.1.133), 

Phospholipase C (EC 3.1.4.3), 

Serinprotease (Trypsin) (EC 3.4.21.4), 

Triaglycerol Lipase (EC 3.1.1.3), 

Triaglycerol Lipase (EC 3.1.1.3), 

Triaglycerol Lipase (EC 3.1.1.3), 

Triaglycerol Lipase (EC 3.1.1.3), and 4-

alpha-D-Giukan alphaMaltohydrolase (EC 

3.2.1.133).  

Mục đích của quy định nhằm giảm các 

rào cản và tạo thuận lợi cho thương mại.  

Thời gian dự kiến thông qua là 

14/2/2022, dự kiến có hiệu lực vào ngày 

15/3/2022.  

Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý của các 

nước thành viên WTO sẽ kết thúc vào ngày 

11/02/2022.  

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2022/TBT/CHE/22_0626_00_x1.pdf 

Carbon dioxide (CO2) dùng trong y tế  

Ngày 21/01/2022, Thái Lan gửi thông 

báo số G/TBT/N/THA/653 đến các nước 

thành viên WTO dự thảo tiêu chuẩn áp dụng 

cho carbon dioxide (CO2) dùng trong y tế. 

Tiêu chuẩn có số hiệu TIS 539-2564 

(2021). Dự thảo tiêu chuẩn này quy định các 

đặc tính, phương pháp đóng gói, ghi nhãn, 

lấy mẫu và thử nghiệm carbon dioxide ở 

dạng khí hoặc chất lỏng có công thức hóa 

học là CO2 dùng trong y tế và có không ít 

hơn 99,5% carbon dioxide theo thể tích.  

Mục đích của tiêu chuẩn này là bảo vệ 

sức khỏe con người.  

Chưa xác định thời gian dự kiến thông 

qua và dự kiến có hiệu lực 

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên 

tham gia đóng góp ý kiến là 60 ngày kể từ 

ngày thông báo 

Thông tin chi tiết của dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments

/2022/TBT/THA/22_0993_00_x.pdf 

 Thực phẩm  

Ngày 27/1/2022, Canada gửi thông báo số 

G/TBT/N/CAN/662 đến các nước thành 

viên WTO quy định đối với các sản phẩm 

rau hoặc trái cây đã qua chế biến - Phân loại 

cho các sản phẩm rau quả hoặc trái cây đã 

qua chế biến được đóng gói trong bao bì 

kín; Khoai tây trắng (cắt hạt lựu hoặc cắt 

khối). 

Theo quy định, một số sản phẩm trái cây 

hoặc rau đã qua chế biến (viết tắt là PFV) 

phải được phân loại để được bán trên thị 

trường nhập khẩu hoặc thương mại liên tỉnh 

ở Canada. Các yêu cầu và cấp độ PFV được 

Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada 

(CFIA) duy trì và thực thi trong một tài liệu 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHE/22_0626_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHE/22_0626_00_x1.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_0993_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_0993_00_x.pdf
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tham khảo (IbR) kết hợp với “Bảng tổng 

hợp phân cấp Canada: Tập 3 – Sản phẩm 

Rau quả hoặc Trái cây đã qua Chế biến”, 

được đưa vào Quy định về Thực phẩm An 

toàn cho Người Canada (SFCR). 

CFIA đang đề xuất thay đổi các yêu cầu 

điều chỉnh kích thước của một số loại khoai 

tây trắng cắt hạt lựu hoặc hình khối được 

đóng gói trong bao bì kín. Bản sửa đổi được 

đề xuất đối với Bảng tổng hợp phân cấp của 

Canada: Tập 3 – Các sản phẩm rau quả đã 

qua chế biến bao gồm việc tăng kích thước 

dạng hạt lựu mức tối đa đối với các phân 

cấp sau: Loại đặc biệt (Canada Fancy); Lựa 

chọn (Canada choice); Tiêu chuẩn (Canada 

standard). 

Mục đích của thông báo: Các phân cấp và 

yêu cầu hiện có được nêu trong “Bảng tổng 

hợp phân cấp Canada: Tập 3 – Sản phẩm 

rau hoặc trái cây đã qua chế biến” được đưa 

vào Quy định về Thực phẩm An toàn cho 

Người Canada. 

Mục tiêu của những thay đổi được đề xuất 

là phản ánh những điều sau: thay đổi về nhu 

cầu và nhân khẩu học của người tiêu dùng; 

đáp ứng nhu cầu thị trường; nhất quán đối 

với các nhà sản xuất và nhập khẩu trong 

nước; giảm gánh nặng hành chính liên quan 

đến việc điều tra và giải quyết vấn đề chênh 

lệch; cải tiến và đổi mới công nghệ và thực 

hành sản xuất. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

https://inspection.canada.ca/about-

cfia/transparency/consultations-and-

engagement/processed-fruit-or-vegetable-

products/maximum-size/grade-and-grade-

names/eng/1642438312320/164243831264 

 Thực phẩm hữu cơ 

Ngày 02/02/2022, Hoa Kỳ gửi thông báo số 

G/TBT/N/USA/1829 đến các nước thành 

viên WTO chương trình hữu cơ quốc gia; 

đề xuất sửa đổi danh sách quốc gia các chất 

được phép và bị cấm theo khuyến nghị của 

NOSB vào tháng 10 năm 2020 và tháng 4 

năm 2021. 

 

Theo đó,  Cơ quan quản lý thị trường Nông 

nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 

(USDA) đề xuất sửa đổi Danh sách quốc gia 

về chất được phép và cấm (Danh sách quốc 

gia) trong các quy định hữu cơ của USDA 

để thực hiện khuyến nghị được trình lên Bộ 

trưởng Nông nghiệp bởi Ủy ban Tiêu chuẩn 

Hữu cơ Quốc gia (NOSB). 

Quy tắc này đề xuất bổ sung acyl gellan 

thấp, một phụ gia thực phẩm được sử dụng 

làm chất làm đặc, chất tạo gel và chất ổn 

định; chất hỗ trợ trồng cây làm từ giấy vào 

danh sách Quốc gia, cùng với định nghĩa về 

chất hỗ trợ trồng cây làm từ giấy. Nếu được 

hoàn thiện, hàm lượng acyl thấp sẽ được 

phép sử dụng như một thành phần trong các 

sản phẩm hữu cơ đã qua chế biến và chất hỗ 

trợ trồng cây làm từ giấy sẽ được phép sử 

dụng trong sản xuất cây trồng hữu cơ. 

Quy tắc cũng đề xuất sửa lỗi chính tả trong 

https://inspection.canada.ca/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/processed-fruit-or-vegetable-products/maximum-size/grade-and-grade-names/eng/1642438312320/1642438312648
https://inspection.canada.ca/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/processed-fruit-or-vegetable-products/maximum-size/grade-and-grade-names/eng/1642438312320/1642438312648
https://inspection.canada.ca/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/processed-fruit-or-vegetable-products/maximum-size/grade-and-grade-names/eng/1642438312320/1642438312648
https://inspection.canada.ca/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/processed-fruit-or-vegetable-products/maximum-size/grade-and-grade-names/eng/1642438312320/1642438312648
https://inspection.canada.ca/about-cfia/transparency/consultations-and-engagement/processed-fruit-or-vegetable-products/maximum-size/grade-and-grade-names/eng/1642438312320/1642438312648
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danh sách quốc gia để đổi “nhựa gỗ” thành 

“nhựa thông gỗ”. Mục đích của thông báo 

là phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo 

vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an 

toàn của con người. 

Đồng thời, Hoa Kỳ  cũng thông báo yêu cầu 

thu thập thông tin mới: Phân tích giá trị 

người tiêu dùng của tuyên bố ghi nhãn “Sản 

phẩm của Hoa Kỳ”. 

Theo Luật cắt giảm thủ tục giấy tờ năm 

1995 và các quy định của Văn phòng Quản 

lý và Ngân sách (OMB), Cơ quan Kiểm tra 

và An toàn Thực phẩm (FSIS) công bố ý 

định thu thập thông tin bằng cách sử dụng 

khảo sát/thử nghiệm dựa trên website giúp 

đánh giá nhận thức và hiểu biết của người 

tiêu dùng về các công bố trên nhãn “Sản 

phẩm của Hoa Kỳ” hiện tại trên sản phẩm 

thịt (thịt bò và thịt heo) và mức độ sẵn sàng 

trả (WTP) của người tiêu dùng Hoa Kỳ cho 

các sản phẩm thịt được dán nhãn là “Sản 

phẩm của Hoa Kỳ” bằng cách sử dụng các 

định nghĩa khiếu nại hiện hành và có khả 

năng được sửa đổi. 

FSIS cũng dự định thu thập thông tin về sự 

hiểu biết của người tiêu dùng Hoa Kỳ về các 

nhãn “USDA” (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) 

khác trên sản phẩm thịt, chẳng hạn như 

nhãn “USDA Choice” (lựa chọn của 

USDA) và nhãn kiểm tra của USDA. Đây 

là một dạng thu thập thông tin mới với tổng 

thời gian ước tính hàng năm là 1.815,1 giờ. 

Mục đích của thông báo là thông tin đến 

người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn. 

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại: 

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

022/TBT/USA/22_1297_00_e.pdf 

Thực phẩm 

Ngày 07/02/2022, Liên minh Châu Âu gửi 

thông báo số G/TBT/N/EU/543 đến các 

nước thành viên WTO quy định áp dụng 

cho thực phẩm. 

Theo đó, EU thông báo về việc đưa ra các 

quy định bổ sung để thực hiện các biện pháp 

kiểm soát chính thức liên quan đến chất gây 

ô nhiễm trong thực phẩm. Quy định này đặt 

ra các yêu cầu cụ thể về nội dung của kế 

hoạch kiểm soát quốc gia đối với các chất 

gây ô nhiễm trong thực phẩm chẳng hạn 

như tần suất lấy mẫu, phạm vi mẫu và nơi 

mẫu sẽ được lấy (giai đoạn sản xuất, chế 

biến và phân phối) và các tiêu chí cần tính 

đến đối với thiết kế các kế hoạch kiểm soát.  

 

Thời gian dự kiến thông qua là tháng 

06/2022 và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 

ngày 01/01/2023.  

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham 

gia đóng góp ý kiến là vào ngày 08/04/2022 

tức là 60 ngày kể từ ngày thông báo. 

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachment

s/2022/SPS/EEC/22_1364_00_e.pdf 

 

 

                                    - Tú Oanh – 

 

 

 

 

 

 

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1297_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/USA/22_1297_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_1364_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/EEC/22_1364_00_e.pdf
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DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

WTO TRONG QUÝ I/2022 
 

TT 
Nước thông 

báo 
Số ký hiệu Sản phẩm thông báo 

1 
Liên minh 

Châu Âu 

 

G/TBT/N/EU/863 ngày 

11/01/2022 

Điện và các thiết bị điện 

2 Ấn Độ 
G/TBT/N/IND/228  

ngày 12/02/2022 
Thực phẩm 

3 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1210 

ngày 14/01/2022 
Sữa và các sản phẩm từ sữa 

4 Mexico 
G/TBT/N/MEX/480/A

dd.2 ngày 18/01/2022 

Sản phẩm dệt, các mặt hàng may mặc, 

phụ kiện quần áo và vải lanh gia dụng 

(HS 61, 62 và 63) 

5 Israel 
G/TBT/N/ISR/1003/Ad

d.1 ngày 19/01/2022 

Quần áo bảo hộ (HS: 61, 62, 63; ICS: 

13.340.10) 

6 Đài Loan 
G/TBT/N/TPKM/457/

Add.1 ngày 20/01/2022 
Hóa chất 

7 Israel 
G/TBT/N/ISR/1177/Ad

d.1 ngày 20/01/2022 
Rượu vang  

8 Israel 

G/TBT/N/ISR/1027/Re

v.1/Add.2 ngày 

20/01/2022 

Bia 

9 Philippine 
G/TBT/N/PHL/278 

ngày 21/01/2022 
Sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

10 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1233/

Add.2 ngày 24/01/2022 
Sợi bông 

11 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1827 

ngày 26/01/2022 
Máy lọc không khí 

12 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/1053 

ngày 26/01/2022 
Thiết bị y tế 

13 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/1054 

ngày 28/01/2022 
Mỹ phẩm 

14 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1214 

ngày 01/02/2022 
Sợi dệt may 

15 Pháp 
G/TBT/N/FRA/221  

ngày 03/02/2022 
Máy rửa bát gia đình 
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16 Pháp 
G/TBT/N/FRA/216 

ngày 03/02/2022 
Bao bì đóng gói 

17 
Liên minh 

Châu Âu 

G/TBT/N/EU/869 ngày 

03/02/2022 
 Mỹ phẩm 

18 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1832 

ngày 07/02/2022 

Ghi nhãn trên các sản phẩm thịt (thịt bò 

và thịt heo) 

19 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1257/

Add.2 ngày 08/02/2022 
Mayonnaise 

20 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1276/

Add.2 ngày 08/02/2022 
Thịt xông khói 

21 Uganda 
G/TBT/N/UGA/1284/

Add.2 ngày 08/02/2022 
Phân bón 

22 Mexico 
G/TBT/N/MEX/465/R

ev.1 ngày 08/02/2022 
Phô mai 

23 Thái Lan 
G/TBT/N/THA/654 

ngày 09/02/2022 
Sôcôla và các sản phẩm từ sôcôla 

24 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1429/A

dd.3 ngày 10/02/2022 

Rượu vang, rượu chưng cất và đồ uống 

từ mạch nha 

25 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/204/Ad

d.3 ngày 14/02/2022 
Giấy lụa (ICS 85.080.20) 

26 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/16/Add

.5 ngày 14/02/2022 
Đồ chơi trẻ em 

27 Kenya 
G/TBT/N/KEN/1215 

ngày 11/02/2022 
Sản phẩm dệt may công nghiệp 

28 Philippines 
G/TBT/N/PHL/281  

ngày 11/02/2022 
Thiết bị y tế 

29 Ai Cập 
G/TBT/N/EGY/315 

ngày 14/02/2022 
Chất dẻo 

30 Nhật Bản 
G/TBT/N/JPN/727 

ngày 15/02/2022 

Phân bón (HS: 3101,3102, 3103, 3104, 

3105) 

31 Myanmar 
G/TBT/N/MMR/7 

ngày 16/02/2022 
Dầu thực vật, Dầu ăn 

32 Israel 
G/TBT/N/ISR/1236 

ngày 22/02/2022 
Ghế ăn cho trẻ em 

33 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/1058 

ngày 22/02/2022 
Xe cơ giới 

34 Hàn Quốc 
G/TBT/N/KOR/1059 

ngày 24/02/2022 
Dược phẩm 

35 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1827/A

dd.1 ngày 02/3/2022 
Máy lọc không khí 

36 Hoa Kỳ 
G/TBT/N/USA/1519/A

dd.8 ngày 02/3/2022 
Đóng gói sản phẩm thuốc lá 
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rong Quý I năm 2022, Chi cục 

đã triển khai các hoạt động tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng 

trong Quý I/2022 kịp thời theo các 

nhiệm vụ được giao; Chi cục và Trung 

tâm KT TCĐLCL đã tổ chức tốt Hội 

nghị CCVC-NLĐ năm 2021 đảm bảo 

theo thời gian quy định; triển khai tốt 

công tác kiểm tra, khảo sát về đo lường, 

chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022; công tác báo cáo định kỳ được thực hiện đầy đủ; công tác tổ chức cán 

bộ được triển khai kịp thời và theo quy định; công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện 

đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót. Hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đáp 

ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả cụ thể như sau: 

Về công tác tham mưu: Chi cục 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 

2021; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ 

hàng tháng; báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận năm 2021; báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa 

và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2021. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-

TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2022. Báo cáo tình hình xây 

T 

Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

 trong Quý I năm 2022



 31  BẢN TIN TBT SỐ 58 (THÁNG 3-2022) 

 

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; công văn 

thông báo kết quả kiểm tra hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 qua hồ sơ, báo 

cáo năm 2021. 

Tham mưu Sở KH&CN góp ý các dự thảo: Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng 

định kỳ hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 

25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Thông tư quy định 

về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử. 

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Cấp 03 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công 

bố hợp chuẩn cho sản phẩm gạch bê tông tự chèn, gạch terazo. Phối hợp Sở Y tế triển khai các 

nhiệm vụ tiếp theo sau khi có kết quả thực hiện điều tra, khảo sát, khảo nghiệm đánh giá thực 

trạng để phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Văn bản rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính tại Chi cục trong năm 2022; góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa 

đổi); đăng ký bổ sung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Thuận năm 2022 gửi 

UBND tỉnh. Ban hành Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 

2022. 

Công tác quản lý đo lường: Ban hành Kế hoạch và triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 

Ngày Đo lường Việt Nam (20/01). Kế hoạch kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng trong 

kinh doanh xăng dầu năm 2022. Công văn gửi Công ty Điện lực Bình Thuận về việc triển khai 

công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; báo cáo công tác 

thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021; 

báo cáo Tổng cục TCĐLCL về kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; gửi hồ sơ đề nghị xem xét cấp mới thẻ 

công chức thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Thực hiện 03 đợt khảo sát 

về đo lường, chất lượng đối với 38 mẫu xăng, dầu gồm: 27 mẫu xăng RON95-III, 11 mẫu xăng 

E5 RON92-II. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng. 



 32  BẢN TIN TBT SỐ 58 (THÁNG 3-2022) 

 

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

cập nhật 34 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; 

gửi 08 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Dự thảo bản tin TBT số 01/2022.  

Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Thực hiện kiểm tra 07 tổ chức, cá 

nhân (gồm: 01 cá nhân kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng, 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu), kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm đo 

lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Ngoài ra, đã tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên 

ngành kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh daonh xăng dầu do BCĐ 389 tỉnh chủ trì. Đoàn đã 

kiểm tra tại 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết quả không có vi phạm về đo lường, về chất 

lượng: Đoàn lấy 04 mẫu xăng dầu (03 mẫu xăng RON95-III và 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử 

nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả đạt yêu cầu thử nghiệm.  

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: Ban hành Kế hoạch triển khai 

Chương trình năng suất chất lượng và Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 

2022; Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng 

năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 

2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra đã tham mưu Sở: Báo cáo tình hình quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong Quý I/2022. 

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình 

xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ 

quan trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL 

theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị triển khai công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong 

năm 2022. Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm 

tra tình hình duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. 
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Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL: Bổ nhiệm 02 trưởng phòng chuyên môn 

(Trưởng phòng Hành chính và Trưởng phòng Thử nghiệm). Lập kế hoạch kiểm định, hiệu 

chuẩn thiết bị đợt I năm 2022. Gửi 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. Hoàn thành khắc phục 

đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá gia hạn 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-

CP. Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 436 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân 

bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 2.722 lượt phương tiện đo và đo 

49 điểm điện trở tiếp đất.  

Công tác tổng hợp: Thực hiện các báo cáo về số liệu công chức, người lao động năm 2021; 

thực hiện công tác đấu thầu năm 2021; kê khai bổ sung tài sản công và tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công năm 2021; kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập 

hàng năm năm 2021; thống kê ngành khoa học và công nghệ trong năm 2021; kết quả thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; thống kê công tác văn thư lưu trữ; công 

tác CCHC năm 2021; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài 

sản công giai đoạn 2016-2021. Đăng ký nhiệm vụ Giám đốc Sở KH&CN giao trong năm 2022 

(Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 16/QĐ-SKHCN ngày 15/01/2022). Trình và được Giám 

đốc Sở KH&CN bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 và Phó trưởng 

Nghiệp vụ 1. Trình và được Giám đốc Sở KH&CN ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm (Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 

07/01/2022) và các phòng chuyên môn thuộc Chi cục (Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 

08/02/2022). Tổ chức và báo cáo kết quả Hội nghị công chức,viên chức và người lao động năm 

2021 tại Chi cục. Thực hiện nâng lương thường xuyên đối với 02 công chức và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với 02 công chức và 02 viên chức; giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng 

đối với 01 công chức.  

Ban hành các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan 

Chi cục TCĐLCL; Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Chi cục; Hướng dẫn việc 

đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng. Văn bản xin bổ sung 01 

chỉ tiêu nâng lương trước hạn; đăng ký lại nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022.  
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Ban hành các kế hoạch: Cải cách hành chính năm 2022; thực hiện Quy chế dân chủ trong 

hoạt động cơ quan năm 2022; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; tổ chức 

xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2022;   

Tổ chức trực SSCĐ, bảo vệ cơ quan nhân dịp các ngày Lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022, đảm bảo an ninh an toàn. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP.Phan Thiết.  

Phát huy những kết quả đạt được trong Quý I/2022, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm 

vụ trong Quý II/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. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa theo Kế hoạch được 

Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt trong năm 2022. 

3. Triển khai Kế hoạch xây dựng Nghị quyết mức chi 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; tổ chức 01 lớp đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.  

4. Triển khai Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022; triển khai xây 

dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh. 

5. Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước 

tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

6. Đăng bản tin TBT số 01/2022 lên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp trong tỉnh. 

Xây dựng bản tin TBT số 02/2022. 

7. Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015 của Chi cục. 

8. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn đủ điều kiện hoạt đông dịch vụ quan trắc môi 

trường; được Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT 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.                                                                                                                                          

                                                                                                                - Thiên Hòa – 
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