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Xuất khẩu thanh long vào Australia và 

New Zealand: Khai thác cơ hội mới 

Thanh long là một trong số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị 

trường Australia và New Zealand 

Hậu Covid-19, nhu cầu sử dụng trái thanh long tươi và sản phẩm chế biến từ thanh long 

trên thị trường Australia và New Zealand tăng nhanh. Đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp 

trong nước đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này. 

Thanh long được ưa chuộng 

Thanh long là một trong số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường 

Australia và New Zealand. Bà Nguyễn Thu Hường – Đại diện Thương vụ Việt Nam tại 

Australia - thông tin: Thanh long tươi của Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp vào Australia 

từ năm 2017 với giá trị xuất khẩu tăng hàng năm. Năm 2020 kim ngạch xuất khẩu thanh 

long của Việt Nam 

vào Australia tăng 

36%, năm 2021 do 

ảnh hưởng từ dịch 

bệnh con số tăng 

trưởng xuất khẩu có 

giảm nhưng vẫn đạt 

14%, đạt 4,8 triệu 

USD cao hơn mức 

tăng trưởng chung 

của mặt hàng thanh 

long xuất khẩu đi 

các thị trường. 

Đảm bảo nguồn cung xuất khẩu ổn định cả chất lượng và số lượng 

  (xem tiếp trang 3) 
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Xuất khẩu thanh long vào Australia và New Zealand: 

Khai thác cơ hội mới 
    (tiếp theo trang 1) 

"Ngoài hệ thống phân phối của người Việt, thanh long Việt Nam đã được bày bán tại 

các siêu thị bán lẻ lớn tại Australia" - bà Nguyễn Thu Hường nói. Điều này cho thấy trái 

thanh long tươi của Việt Nam đang được người tiêu dùng tại quốc gia này ưa chuộng. 

Tương tự, tại New Zealand, thanh long là một trong 3 loại quả được cấp phép nhập 

khẩu vào thị trường này. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Nguyễn 

Văn Trung cho hay: Thanh long là loại quả xuất khẩu thành công nhất của Việt Nam vào 

New Zealand với mức tăng trưởng liên tục từ năm 2014 đến nay. 

Cho rằng cơ hội xuất khẩu thanh long của Việt Nam vào New Zealand khá rộng mở, 

ông Humphrey Lawrence – Tổng Giám đốc phụ trách nhập khẩu, Công ty MG Marketing 

(New Zealand) - phân tích: Sau dịch Covid-19 nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thanh long tăng 

cao, trong khi đó loại trái cây này của Việt Nam có hình thức bắt mắt, hương vị rất ngon. 

Hiện giá thanh long trên thị trường khá ổn, khoảng 40-45 USD/thùng 5kg. Nhà sản xuất Việt 

Nam có thể tận dụng cơ hội này. 

Lưu ý các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

Dù vậy, ông Humphrey Lawrence cũng khuyến cáo: Doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân 

thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn với trái thanh long tại thị trường nhập khẩu. Cùng đó, việc đảm 

bảo chất lượng sản phẩm sau thời gian vận chuyển dài cũng là vấn đề cần được chú trọng 

nhằm kéo dài thời gian bảo quản và tiêu thụ trên thị trường. "Quan trọng là tránh được trải 

nghiệm không tích cực cho người tiêu dùng khi mua phải sản phẩm chất lượng không tốt, 

ảnh hưởng tới quyết định mua hàng lần sau" - ông Humphrey Lawrence nhấn mạnh. 

Về điều kiện nhập khẩu thanh long vào thị trường Australia, đại diện Thương vụ Việt Nam 

tại Australia thông tin: Trước khi nhập khẩu, thanh long cần có giấy phép nhập khẩu hợp lệ 

do Bộ Nông nghiệp, nước và môi trường Australia cấp. Thanh long tươi trước khi vận chuyển 

phải được xử lý bằng biện pháp nhiệt hơi với thời gian 40 phút ở nhiệt độ 46,5OC, độ ẩm 

90% trở lên tại cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

của Việt Nam phê duyệt. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải được gửi kèm theo chuyến 

hàng. 

"Nhu cầu tiêu thụ thanh long tại Australia tăng rất cao, ngoài nhập khẩu từ Việt Nam, 

Chính phủ Australia đang cân nhắc cho phép nhập khẩu thanh long từ Philippines. Tính cạnh 

tranh của mặt hàng này tại Australia ngày càng gay gắt, doanh nghiệp cần đảm bảo thế mạnh 

của thanh long Việt Nam hơn nữa trên thị trường" - bà Nguyễn Thu Hường nhấn mạnh. 

Ngoài ra, để trái thanh long của Việt Nam xuất hiện nhiều hơn nữa trên 2 thị trường cấp cao 

này, các chuyên gia khuyến cáo: Sản phẩm xuất khẩu phải được thiết kế riêng cho thị trường, 

bao bì đóng gói phù hợp; đảm bảo nguồn cung ổn định cả chất lượng và số lượng. Nên có sự 

liên kết chặt chẽ giữa người trồng thanh long và nhà nhập khẩu ngay từ khâu đầu tiên, giúp 

sản phẩm sớm đạt các yêu cầu và tiêu chuẩn, thuận lợi cho xuất khẩu. 

Việt Nga 

Nguồn: https://congthuong.vn/ 

https://congthuong.vn/tag/thuong-vu-viet-nam-tai-australia-784.tag
https://congthuong.vn/tag/thuong-vu-viet-nam-tai-australia-784.tag
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Hệ thống quản lý chất lượng- Chìa khóa tránh 

hàng rào kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu 
Với việc thực thi các hiệp định thương mại song phương và đa phương (FTA), các 

"hàng rào thuế quan" gần như được dỡ bỏ, thay vào đó, các nước sẽ tăng cường triển 

khai các hàng rào kỹ thuật buộc doanh nghiệp phải đáp ứng. Việc chủ động triển khai 

áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm chuẩn hóa đầu 

ra theo yêu cầu từ phía các nước nhập khẩu là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng xuất 

khẩu 

Xu hướng áp dụng hàng rào kỹ thuật ngày càng tăng 

Việt Nam hiện đã hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới với việc tham gia một loạt các 

hiệp định thương mại song phương và đa phương (FTA). Trong quá trình hội nhập, bên cạnh 

các cam kết của các thành viên về thuế quan thì nội dung rất quan trọng là tuân thủ thực thi 

các cam kết về các hàng rào kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

 

 
 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại toàn cầu ngày càng tăng 
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Khi thực thi FTA, các “hàng rào thuế quan” gần như được dỡ bỏ. Thay vào đó, các 

nước sẽ tăng cường xây dựng các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Technical Barriers To 

Trade- TBT), bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp 

và “các biện pháp vệ sinh, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật” (“biện pháp SPS”). 

Đây chính là một trong những hàng rào phi thuế quan và buộc DN phải đáp ứng. 

Trong thương mại quốc tế, các biện pháp kỹ thuật này là cần thiết và hợp lý nhằm bảo 

vệ những lợi ích quan trọng như sức khỏe con người, môi trường, an ninh... Vì vậy, mỗi nước 

đều thiết lập và duy trì một hệ thống các biện pháp kỹ thuật riêng đối với hàng hóa của mình 

và hàng hóa nhập khẩu. 

Các biện pháp TBT và biện pháp SPS được xây dựng, ban hành dưới dạng các văn 

bản khác nhau tùy vào hệ thống văn bản quy phạm của từng nước; đồng thời cũng thể hiện 

những mục tiêu khác nhau của mỗi nước, phản ánh những đặc trưng khác nhau của mỗi nước 

về điều kiện địa lý, trình độ phát triển, nhu cầu thương mại và tài chính… 

 

 
Hệ thống quản lý chất lượng - chìa khóa tránh hàng rào kỹ thuật, đẩy mạnh xuất khẩu.  

 

Vì thế, cho đến nay, chưa một thể chế thương mại nào, kể cả WTO có thể thống nhất 

về một bộ các biện pháp kỹ thuật chung cho bất kỳ loại hàng hoá nào, mà chỉ có thể đưa ra 

các nguyên tắc chung các nước phải tuân thủ khi thông qua và thực thi các biện pháp kỹ thuật 

đối với hàng hoá. 

Đây chính là lý do vì sao các nước khác nhau có thể áp dụng mức giới hạn an toàn 

khác nhau cho cùng một sản phẩm, hàng hóa. Và vì vậy, với cùng một tiêu chuẩn áp dụng, 
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nhưng sản phẩm đó có thể được chấp nhận và phù hợp với quy định của nước này nhưng lại 

không được chấp nhận và phù hợp với quy định của nước kia, dẫn đến yêu cầu bắt buộc về 

thu hồi sản phẩm. 

Điển hình như hồi tháng 8/2021 vừa qua, một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam 

đã bị áp dụng quyết định thu hồi tại nước nhập khẩu, như sản phẩm mì Hảo hảo của Công ty 

ACECOOKS Việt Nam bị thu hồi sản phẩm tại Ireland, mì khô vị bò gà Thiên Hương bị thu 

hồi tại Na Uy… Những sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp 

về việc cần nắm rõ thông tin để tránh vi phạm những quy định của nước sở tại liên quan đến 

giới hạn an toàn của sản phẩm và các quy định khác về hàng rào kỹ thuật. 

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, chủ động tuân thủ hàng rào kỹ thuật 

Ông Trần Việt Hòa- Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho 

biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ 

biến về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT, SPS); khảo sát, đánh giá các Tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật (TCVN, QCVN) của Việt Nam đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhằm 

đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu; tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản về hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

 
 Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ Công thương). 

 

Theo ông Trần Việt Hòa, để tránh thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của 

mình, DN xuất khẩu cần tìm hiểu kỹ về các quy định, các biện pháp TBT, SPS liên quan đến 

sản phẩm của từng thị trường thông qua hệ thống các cơ quan, tổ chức hỗ trợ, tư vấn. Điều 

đó, sẽ giảm thiểu tối đa cho DN về thời gian, chi phí, nhất là khi sản phẩm đã xuất khẩu đi 
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nhưng bị áp dụng các quyết định thu hồi, kiện bồi thường vì không đáp ứng yêu cầu của nước 

nhập khẩu. 

Cụ thể, DN cần chủ động nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại, tìm hiểu thông 

tin về TBT, SPS của các quốc gia nhập khẩu để điều chỉnh hoạt động sản xuất. Tăng cường 

khả năng cạnh tranh và có thể đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu; mở rộng, tăng 

cường liên kết giữa các DN trong nước, giữa các DN trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, 

đặc biệt là các tổ chức đa quốc gia. 

Để tránh rơi vào tình huống vi phạm các biện pháp TBT và SPS của nước nhập khẩu, 

dẫn đến các quyết định thu hồi, hoặc nghiêm trọng hơn là bị kiện bồi thường gây thiệt hại 

nghiêm trọng, DN cần chủ động triển khai áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khoẻ, môi trường như ISO, 5S, HACCP, GMP… 

nhằm chuẩn hóa đầu ra theo yêu cầu từ phía nước nhập khẩu. Bên cạnh đó, đầu tư, đổi mới 

công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu- ông Trần 

Việt Hòa nhấn mạnh. 

Đối với sản phẩm thực phẩm, việc nghiên cứu, rà soát và kiểm soát các mối nguy 

trong quá trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Do vậy, DN cần thường xuyên rà soát, đánh 

giá các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng của sản phẩm do mình sản xuất 

trên cơ sở tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm trong suốt quá trình xuất hiện, tồn tại của sản 

phẩm từ khi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Đồng thời, cần xây dựng phương án khắc phục 

các sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. 

 

Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đang phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án 

của Chính phủ về tăng cường hàng rào kỹ thuật trong thương mại; đồng thời, rà soát hệ 

thống TCVN, QCVN liên quan đến ngành Công Thương để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 

lộ trình, kế hoạch hoàn thiện hệ thống các hàng rào kỹ thuật phù hợp cam kết quốc tế và 

đảm bảo các mục tiêu quản lý nhà nước. 

 

Lê Kim Liên 

Nguồn: VietQ.vn 
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“Xanh hoá” toàn bộ chuỗi sản xuất phục vụ đơn 
hàng dệt may xuất khẩu EU 

 

"Xanh hóa" ngành dệt may là xu thế toàn cầu mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam 

bắt buộc phải triển khai để đạt mục tiêu phát triển bền vững. 

 

Theo thông tin mới nhất, Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất áp dụng một số quy định sinh 

thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường này. Quy định mới của EC yêu cầu hàng 

dệt may vào đây phải có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và sửa chữa được. Theo các doanh 

nghiệp, họ coi đây là cơ hội để đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến, tăng uy tín và thương 

hiệu của chính doanh nghiệp. 

Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, "xanh hóa" ngành dệt may là xu thế toàn cầu mà 

doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải triển khai để đạt mục tiêu phát triển bền vững và gia 

tăng giá trị xuất khẩu vào các thị trường lớn. Đặc biệt là EU - vốn là thị trường nhập khẩu 

khoảng 4,5 tỷ USD hàng hóa dệt may từ Việt Nam năm cao điểm nhất. 

Bên cạnh nguyên 

vật liệu, nhiều thị 

trường xuất khẩu 

lớn khác của dệt 

may Việt Nam như 

Mỹ, Nhật Bản, hay 

Hàn Quốc cũng đều 

đã có những quy 

định liên quan đến 

quy trình sản xuất 

phải thân thiện với 

môi trường hơn, 

chẳng hạn liên quan 

đến sử dụng năng 

lượng tái tạo, tiết kiệm nguồn nước, hay xử lí nước thải. 

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang nỗ lực hết mình để thay đổi sản xuất vì hiện nay 

không chỉ châu Âu, Mỹ đã bắt đầu có khách hàng yêu cầu đơn quần áo tái chế nhằm đáp ứng 

các tiêu chuẩn mới. Họ cũng kỳ vọng có thêm nhiều hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xamh và 

có thêm nhiều công nghệ mới ứng dụng trong quy trình sản xuất để tối ưu hoá chí phí đầu 

vào./. 

(VTV) 

 

 

http://imgs.vietnam.vn/Image/2022/06/07/2-hang-det-may-103654551_680x0.jpg
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Nhiều doanh nghiệp vẫn ‘thờ ơ’ với 

phòng vệ thương mại 
 

Thời gian qua, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam ngày càng có khả năng trở 

thành đối tượng bị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Thực tế, số 

lượng vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hóa của Việt Nam đã tăng dần trong những 

năm gần đây. 

 

Số lượng vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hóa của Việt Nam đã tăng dần trong những 

năm gần đây. Ảnh minh họa. 

Số vụ việc phòng vệ thương mại tăng dần 

Số liệu thống kê chỉ ra, tính đến hết năm 2021, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã 

là đối tượng của 208 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài. Trong đó, số vụ 

việc điều tra từ năm 2011 đến nay là 161 vụ, chiếm tỷ lệ 77%. 

Hoa Kỳ là quốc gia có số vụ điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với hàng hoá xuất khẩu 

Việt Nam với 41 vụ, Ấn Độ là 28 vụ, Thổ Nhĩ Kỳ 24 vụ, Canada 18 vụ, Indonesia 11 vụ, 

Malaysia 10 vụ, Thái Lan 8 vụ… Các sản phẩm của Việt Nam bị điều tra phòng vệ thương 

mại khá đa dạng, tập trung nhiều ở sản phẩm kim loại, nông, lâm, thủy sản và sợi. 

Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do mức độ hội 

nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam với thế giới. Đơn cử như Hiệp định Đối tác Kinh tế 

Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa 10 nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) và 5 đối tác kinh 
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tế ngoài ASEAN là: Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Australia có hiệu lực 

từ 01/01/2022 được đánh giá là đòn bẩy mới trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt 

Nam vào một số thị trường quan trọng như khu vực ASEAN và Trung Quốc. 

Việc tham gia hiệp định này mở ra thị trường rộng lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu 

dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới và 30% GDP toàn cầu. Năm 2021, kim ngạch xuất 

khẩu của Việt Nam sang các nước RCEP đạt 132,32 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với năm 

2020 và nhập khẩu 238,5 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2020. 

Sự tăng trưởng nhanh của xuất khẩu trong những năm qua đã cho thấy năng lực sản 

xuất của doanh nghiệp Việt Nam trong nhiều ngành đã cao hơn, hàng hóa Việt Nam đã thâm 

nhập được và dần tạo dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế. 

Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực cạnh tranh đối với ngành sản xuất tại nước nhập 

khẩu, khiến các ngành sản xuất này có thể phải đề nghị Chính phủ sử dụng các biện pháp 

phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ để bảo vệ mình. 

Hơn nữa, đa số doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiểu biết về 

phòng vệ thương mại chưa sâu nên vẫn còn bị động khi trở thành đối tượng bị điều tra, không 

hiểu rõ các công việc cần thực hiện. Ngay khi vụ việc phòng vệ thương mại được khởi xướng, 

nhiều doanh nghiệp còn lúng túng chưa biết xử lý ra sao do không nắm rõ luật. 

Sẵn sàng ứng phó 

Vì vậy, để hạn chế thấp nhất việc bị khởi kiện phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp 

cần phải nhận thức đầy đủ về công cụ này. Doanh nghiệp cần tìm hiểu quy định về phòng vệ 

thương mại của các nước nhập khẩu, đặc biệt là các thị trường lớn. 

Yếu tố thứ hai là các doanh nghiệp, các ngành sản xuất cần phải coi công cụ phòng vệ 

thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại là những rào cản mà doanh nghiệp có thể 

gặp trong quá trình xuất khẩu để có phương án dự phòng, ứng phó trong trường hợp gặp phải. 

Đây là yếu tố rất quan trọng các doanh nghiệp cần tính tới trong chiến lược phát triển sản 

xuất, phát triển xuất khẩu. Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn khá thờ ơ đối với vấn 

đề này, nước đến chân mới bắt đầu nhảy. 

Cùng với đó, khi có nguy cơ bị điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, 

doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đầu tiên là Bộ Công thương, 

tiếp theo là cơ quan điều tra nước ngoài. 

Kinh nghiệm cũng như thực tiễn cho thấy sự phối hợp, cung cấp thông tin của doanh 

nghiệp, ngành sản xuất trong quá trình ứng phó với việc điều tra của nước ngoài là yếu tố 

quyết định trong việc có giảm thiểu tác động bất lợi của các biện pháp phòng vệ thương mại 

hay không. 

Về dài hạn, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý những vấn đề như đa dạng hóa thị trường 

để không bị phụ thuộc vào một thị trường cụ thể. Nếu phụ thuộc vào một thị trường, khi bị 

điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thì tác động có thể sẽ rất lớn và có thể gây 

thiệt hại hoặc không thể khắc phục được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cuối cùng, trong quá trình điều tra các biện pháp phòng vệ thương mại, các nước nhập khẩu 

tìm hiểu rất kỹ về nguồn nguyên liệu cũng như nguồn gốc chuỗi sản xuất của doanh nghiệp. 

Một trong những yếu tố để doanh nghiệp có thể giảm thiểu được tác động là phát triển các 

chuỗi giá trị, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước. 

Thanh Tùng 

Nguồn: VietQ.vn 
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Định hướng phát triển và vai trò của tiêu 

chuẩn trong nền kinh tế chia sẻ 

(VietQ.vn) Có thể thấy đây là một trong những khu vực phát triển nhanh 

nhất của nền kinh tế thế giới và nó không hề có dấu hiệu chậm lại. Ngày nay, sách, 

xe hơi, căn hộ và nhiều thứ khác đều được dùng để chia sẻ và đó là công việc kinh 

doanh lớn. Tổ chức ISO gần đây đã thành lập một ủy ban kỹ thuật để hỗ trợ mô 

hình kinh doanh mới này nhằm phát huy hết tiềm năng của nó 

Nền kinh tế chia sẻ đã thay đổi rất nhiều trong khoảng 10 năm trở lại đây kể từ khi 

Airbnb và Uber ra đời. Sau đó, chỉ có một số ít nền tảng, giờ đây đã có hàng nghìn nền tảng, 

một số hoạt động tốt hơn những nền tảng khác. Một số đã bị phá sản, trong khi những công 

ty khác vẫn tồn tại với giá trị lớn, chẳng hạn như Uber, công ty gần đây được định giá 120 tỷ 

USD (Diễn đàn Kinh tế Thế giới – Bốn xu hướng lớn trong nền kinh tế chia sẻ năm 2019). 

Nền kinh tế chia sẻ ra đời ít nhất một phần cũng với tinh thần kiến tạo cộng đồng và giảm 

tiêu dùng quá mức. 

Trong khi một phần 

trong số còn lại cũng 

đã có sự chuyển 

hướng tập trung mạnh 

mẽ sang khía cạnh giá 

cả và sự tiện lợi, mang 

theo nhiều cơ hội 

cũng như thách thức. 

Người tiêu dùng có 

thể trả ít hơn và nhận 

được các dạng hàng 

hóa, dịch vụ trải 

nghiệm mới, nhưng 

đôi khi các vấn đề về quyền riêng tư, sự tin cậy hoặc mức độ đáng tin cậy vẫn được đặt ra. 

Ngoài ra còn có vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, mang lại sự thuận tiện cho 

một số người, nhưng lại có sự bất định cho những người khác. Một số người tin rằng những 

vấn đề như thế này đang ngăn cản nền kinh tế chia sẻ phát huy hết tiềm năng của nó. (Forbes: 

Tại sao nền kinh tế chia sẻ vẫn chưa đạt được tiềm năng).  

Tiêu chuẩn hóa có thể giảm thiểu những phiền toái và khai thác lợi ích mà mô hình 

kinh doanh này có thể mang lại, bằng cách cung cấp những cách thức làm việc đã được quốc 
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tế thống nhất có tính đến nhu cầu của mọi người: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính 

phủ. Năm 2017, ISO đã chính thức tham gia, quy tụ một số chuyên gia hàng đầu thế giới về 

chủ đề này để phát triển hướng dẫn quốc tế cấp cao và là nền tảng cho các tiêu chuẩn tương 

lai dưới hình thức Thỏa thuận tại hội thảo quốc tế (International Workshop Agreement), IWA 

27, Các nguyên tắc và khuôn khổ hướng dẫn cho nền kinh tế chia sẻ.  

Tài liệu này cung cấp nguyên tắc hướng dẫn và khuôn khổ cho việc ra quyết định, 

hành động cần thực hiện để giải quyết các tác động và cơ hội chính về xã hội, môi trường và 

kinh tế. Sau đó, ISO đã thành lập một ban kỹ thuật chuyên ngành, ISO/TC 324, Nền kinh tế 

chia sẻ, chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này. 

Trưởng ban kỹ thuật, Tiến sĩ Masaaki Mochimaru cho biết các tiêu chuẩn có thể làm 

nổi bật khía cạnh tích cực của nền kinh tế chia sẻ, giảm thiểu rủi ro và các vấn đề phát sinh. 

Một trong những lợi ích chính của mô hình kinh doanh mới này đối với một tổ chức là sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực chưa sử dụng. Tuy nhiên, ở mặt trái, có những rủi ro tiềm ẩn 

liên quan đến tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, an toàn, bảo mật và các vấn đề khác 

như bảo vệ người lao động và quản lý các nền tảng. Tất cả đều là những lĩnh vực mà các tiêu 

chuẩn có thể giúp ích. 

Trước tiên ISO/TC 324 sẽ xác định các nguyên tắc và thuật ngữ được quốc tế thống 

nhất để nâng cao hiểu biết chung giữa tất cả những người tham gia vào nền kinh tế chia sẻ. 

Sau đó, họ dự định xây dựng các tiêu chuẩn cho việc vận hành và quản lý các nền tảng kinh 

tế chia sẻ. 

Mới đây, tháng 11/2021, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên đã được công bố để tạo động lực 

cho lĩnh vực này phát triển một cách lành mạnh. Con người đang ngày càng hướng tới các tổ 

chức đồng đẳng để tiếp cận hàng hóa và dịch vụ, tận dụng tốt hơn các kỹ năng và tài sản của 

họ. Nền kinh tế chia sẻ là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới với tiềm 

năng trở thành nhân tố chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. 

Tiêu chuẩn mới ISO 42500, Nền kinh tế chia sẻ - Các nguyên tắc chung, cung cấp hướng dẫn 

nhằm đảm bảo giao dịch an toàn và đáng tin cậy bằng cách khuyến khích sử dụng nguồn lực 

tối ưu. Khi được thực hiện phù hợp với luật pháp và các loại nguyên tắc được quy định trong 

tiêu chuẩn, việc tối ưu hóa này cũng có thể giúp hỗ trợ các mục tiêu về môi trường. 

Theo Tiến sĩ Kernaghan Webb, Trưởng nhóm chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn, các 

vấn đề như sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được các kỳ vọng về môi trường, xã hội 

và yếu tố khác đều là rào cản đối với sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ. Những trở ngại 

khác bao gồm thiếu các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, vi phạm bảo vệ dữ 

liệu và không có các thủ tục rõ ràng để nộp đơn khiếu nại. 

Nền kinh tế chia sẻ có tiềm năng biến đổi thực sự thế giới của chúng ta, giảm tiêu 

dùng quá mức và thậm chí tạo ra các cộng đồng. Sự tăng trưởng của nó phụ thuộc vào việc 

có một nền tảng tin cậy vững chắc được xây dựng thông qua tính minh bạch và trách nhiệm 

giải trình. ISO 42500 đã được phát triển với định hướng như vậy. 
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Nền kinh tế chia sẻ có tiềm năng biến đổi thực sự thế giới của chúng ta.  

(ảnh minh họa)  

Tiêu chuẩn đầu tiên này cung cấp nền tảng vững chắc cho các tiêu chuẩn chi tiết hơn 

sau này dựa vào. Các tiêu chuẩn này sẽ cùng tạo thành một bộ tiêu chuẩn cung cấp hướng 

dẫn cho việc vận hành an toàn và đáng tin cậy của nền kinh tế chia sẻ. 

Thuật ngữ "kinh tế chia sẻ” (sharing economy) đã xuất hiện từ lâu trên thế giới. Nó 

được manh nha vào năm 1995 tại Mỹ với mô hình ban đầu có tính chất "chia sẻ ngang hàng" 

nhưng chưa rõ rệt. Mô hình kinh doanh này thực sự phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế Mỹ 

rơi vào khủng hoảng năm 2008, khiến người dân buộc phải thay đổi cách tiêu dùng để thích 

ứng với bối cảnh khó khăn. 

Mô hình kinh tế chia sẻ khởi đầu bằng dịch vụ website thông tin cho thuê quảng cáo, 

người tìm việc, việc tìm người,... và nó đã giúp cho nhiều người có thể kiếm được việc làm, 

tiền quảng cáo. Thuật ngữ kinh tế chia sẻ còn được gọi theo nhiều tên khác nhau như: kinh 

tế cộng tác, kinh tế theo cầu... 

Tuy nhiên nhìn chung, tất cả các tên gọi này của mô hình kinh tế chia sẻ đều có bản 

chất là kết nối để người tiêu dùng có thể tận dụng nguồn lực dư thừa của nhau - được đánh 

giá là mô hình đem lại giá trị kinh tế cao, tác động không nhỏ đến người tiêu dùng, cũng như 

những doanh nghiệp kinh doanh kiểu truyền thống. 

Nhận thức được tầm quan trọng của mô hình kinh tế này trong nền kinh tế quốc dân, 

tháng 08/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 999/QĐ-TTg về việc phê 
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duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, với mục tiêu tạo ra môi trường kinh doanh 

bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống, đồng thời 

khuyến khích đổi mới sáng tạo, sử dụng công nghệ số… 

ThS. Bùi Ngọc Bích – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn 

 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 phê 

duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. 

Đề án góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP 

ít nhất 15% vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào 

năm 2050. 

Đồng thời, tăng cường nhận thức, sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp, nhà 

đầu tư trong và ngoài nước đối với mô hình kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh ứng dụng mô 

hình kinh tế tuần hoàn thúc đẩy xanh hóa các ngành kinh tế. 

Đến 2025, các dự án kinh tế tuần hoàn bước đầu đi vào thực hiện và phát huy hiệu 

quả kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường; đóng góp vào phục hồi các tài nguyên tái tạo 

được, giảm tiêu hao năng lượng, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng cung cấp năng 

lượng sơ cấp, tăng cường tỷ lệ tái chế rác thải, tăng cường tỷ lệ nội địa hóa của các sản 

phẩm nông, lâm, thủy sản và công nghiệp xuất khẩu. 

Đặc biệt, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 

50% rác thải nhựa trên biển và đại dương so với giai đoạn trước đây; giảm dần mức sản 

xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt. 

Đến năm 2030, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn đạt 50%; 100% rác thải hữu cơ 

ở đô thị và 70% rác thải hữu cơ ở nông thôn được tái chế không làm phát sinh việc chôn 

lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt từ các mô hình kinh tế tuần hoàn ở đô thị; tối đa hóa tỷ 

lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định ở 

các khu đô thị. 

Mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc 

sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về 

điều kiện, cơ hội phát huy năng lực, cải thiện năng suất lao động và thu nhập của người lao 

động từ kinh tế tuần hoàn. 
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ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh 

nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới 
Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại 

hình, khu vực, mức độ trưởng thành hoặc quy mô. Bộ tiêu chuẩn đặc biệt hữu ích đối 

với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp này thường thiếu bí quyết công 

nghệ, phương pháp quản trị và nguồn lực để thực hiện hoạt động đổi mới. 

Với sự khởi đầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những định hướng năng 

suất, khả năng cạnh tranh đã chuyển từ hiệu quả và chất lượng sang đổi mới và tinh thần kinh 

doanh. Trong các doanh nghiệp và ngành công nghiệp, đổi mới có thể được thực hiện đối với 

sản phẩm, dịch vụ, quá trình, thiết bị, công nghệ, phương pháp quản lý, mô hình kinh doanh 

và hầu như tất cả các khía cạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng đổi mới có 

thể là những đổi mới nhỏ, đột phá hoặc triệt để. Với chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng 

ngắn hơn, môi trường kinh doanh không ngừng phát triển, việc thúc đẩy mạnh mẽ và quản 

lý đổi mới đã trở nên không thể thiếu đối với tăng trưởng năng suất bền vững. Theo đuổi sự 

đổi mới có thể sẽ là thách thức nếu không có sự hướng dẫn và tiêu chuẩn rõ ràng. Nhằm hỗ 

trợ các tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách có hệ thống, từ năm 2019, Tổ chức Tiêu 

chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến quản lý đổi mới sáng 

tạo, cung cấp cơ sở từ vựng, các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc quản lý đổi mới sáng tạo 

và cách tiếp cận để thực hiện quản lý đổi mới sáng tạo có hệ thống. 

 

 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, khu 

vực, mức độ trưởng thành hoặc quy mô.  
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Bộ tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, khu 

vực, mức độ trưởng thành hoặc quy mô. Bộ tiêu chuẩn đặc biệt hữu ích đối với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp này thường thiếu bí quyết công nghệ, phương pháp 

quản trị và nguồn lực để thực hiện hoạt động đổi mới. Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 tập hợp các 

quy trình vận hành tiêu chuẩn được thiết kế để cung cấp một khuôn khổ chung để thực hiện 

thành công, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý đổi mới. Bộ tiêu chuẩn đưa ra hướng 

dẫn chung đối với tất cả các loại hình đổi mới, như đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quá trình, mô 

hình kinh doanh và phương pháp từ cải tiến nhỏ đến đổi mới triệt để, cũng như tất cả các 

phương pháp tiếp cận, như đổi mới nội bộ và đổi mới mở cho người dùng, thị trường, công 

nghệ, và các hoạt động đổi mới dựa trên thiết kế. ISO 56000 cho phép kết hợp với các hệ 

thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO khác nhau, như ISO 9000 về hệ thống quản lý chất 

lượng hay ISO 14000 về hệ thống quản lý môi trường, v.v. 

ISO 56000 là gì? 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 tuy vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện nhưng đó không phải 

là lý do để chúng ta bỏ qua những tiêu chuẩn hiện đã ban hành. Các tiêu chuẩn ISO 56000 

được thiết kế và soạn thảo bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization 

for Standardization - ISO) - cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ tổ 

chức tiêu chuẩn các quốc gia. Tổ chức này đã đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công 

nghiệp trên phạm vi toàn thế giới. Do đó, không bao giờ là quá sớm để nắm bắt cơ hội, đặc 

biệt là một cơ hội tạo ra lợi thế người dẫn đầu để vận hành quản lý đổi mới sáng tạo như là 

năng lực cốt lõi của tổ chức. 

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

Chất lượng - một trong những người tiên phong trong việc đưa tiêu chuẩn quốc tế về quản lý 

đổi mới sáng tạo đến với Việt Nam đã phát biểu tại một hội thảo về quản lý đổi mới sáng tạo 

"ISO 56000 thực sự là tiêu chuẩn hoá các công cụ, phương pháp và sự tương tác mà doanh 

nghiệp cần tạo ra cơ hội cho các bên liên quan để hỗ trợ hoạt động đổi mới". Tiêu chuẩn này 

thực sự được thiết kế để giúp quản lý bất kỳ loại hình đổi mới nào, trong bất kỳ tổ chức nào. 

Nó tích hợp tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO và tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn hệ 

thống quản lý ISO trong tương lai."  

Vì sao doanh nghiệp nên quan tâm đến ISO 56000? 

ISO 56000 giúp lãnh đạo các doanh nghiệp suy nghĩ nhiều hơn về quản lý đổi mới 

sáng tạo như cách họ quản lý sở hữu trí tuệ, cách họ duy trì kiến thức và sự hiểu biết và cách 

họ quản lý các ý tưởng. Điều này không chỉ tốt cho doanh nghiệp, mà còn đối với toàn bộ hệ 

sinh thái quản lý đổi mới sáng tạo. Với ISO 56000, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 

nghiệp đã có quy mô và các tập đoàn đa quốc gia sẽ: Suy nghĩ lại về cách họ quản lý mối 

quan hệ với các đối tác đổi mới sáng tạo; Quản lý các phương pháp họ sử dụng để đạt được 

thành công trong đổi mới sáng tạo; Tìm hiểu cách thức đào tạo về quản lý đổi mới sáng tạo 

và khám phá lý do tại sao cần thực hiện các hoạt động đánh giá quản lý đổi mới sáng 

tạo. Những tiêu chuẩn này có thể không dễ dàng áp dụng, nhưng sẽ trở nên rất cần thiết. 84% 

giám đốc điều hành nói rằng thành công trong tương lai của họ là phụ thuộc rất nhiều vào sự 

đổi mới sáng tạo, trong khi 95% các đổi mới sản phẩm bị thất bại. Cho đến nay, sau nhiều 
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thập kỷ, đã có một bộ tiêu chuẩn về quản lý đổi mới sáng tạo được quốc tế công nhận dành 

cho các tổ chức thuộc các ngành nghề khác nhau. 

So sánh tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 56000 chúng ta có thể thấy sự giống nhau ở điểm 

cả hai đều nhằm mục đích tạo ra giá trị cho các bên quan tâm và như vậy, rất quan trọng đối 

với sự thành công của một tổ chức. Các tiêu chuẩn này phụ thuộc lẫn nhau và kết nối theo 

nghĩa là một tổ chức có thể cần phải đổi mới để cải thiện chất lượng và đồng thời, đảm bảo 

chất lượng của các quá trình đổi mới của nó. ISO 56000 bổ sung cho ISO 9001 bằng cách 

tạo ra một mô hình hoàn chỉnh để đạt được thành công bền vững và lâu dài đối với tất cả các 

tổ chức. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 được ban hành từ năm 2019 và tiếp tục ban hành gồm các 

tiêu chuẩn về quản lý đổi mới sáng tạo để giúp doanh nghiệp thu được các lợi ích từ hoạt 

động đổi mới 

sáng tạo. Đến nay, 

có thể xác định bộ 

tiêu chuẩn này 

bao gồm: ISO 

56002: gồm các 

hệ thống quản lý 

đổi mới sáng tạo 

và kết hợp tài 

liệu từ các 

phương pháp 

trước đây. 

Ảnh minh họa.  

ISO 56003: 2019 và ISO 56004: 2019 là các tài liệu hướng dẫn về quản lý đổi mới 

sáng tạo (các công cụ và phương pháp đối với quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo) và hướng 

dẫn đánh giá quản lý đổi mới sáng tạo. 

ISO 56003 bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như cách các công ty khởi 

nghiệp hợp tác với các tổ chức lớn, quan hệ đối tác đổi mới và cân nhắc đối với các tổ chức 

từ thiện và các tổ chức công cộng. 

ISO/TR 56004 cũng bao gồm các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như đánh giá và 

phương pháp quản lý đổi mới để đổi mới thành công. 

Các tiêu chuẩn đang trong quá trình xây dựng gồm: ISO 56006: Quản lý đổi mới sáng 

tạo - Quản lý chiến lược thông minh; ISO 56007: Quản lý đổi mới sáng tạo - Quản lý ý 

tưởng; ISO 56008 bao gồm các công cụ và phương pháp để đo lường hoạt động đổi mới 

ISO 56000 hỗ trợ các doanh nghiệp như thế nào? 

ISO 56000 cung cấp đầy đủ thông tin mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần để tạo ra một 

hệ thống đổi mới trong các tổ chức của họ. Theo Planbox, để đạt được mục tiêu quản lý đổi 

mới, các doanh nghiệp cần phân tích những năng lực cốt lõi của họ trong năm lĩnh vực 

sau: Chiến lược: Làm thế nào để các nhiệm vụ phù hợp với các mục tiêu đổi mới của một 

doanh nghiệp? Các dự án sẽ hỗ trợ và nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo ra sao? Các công 

ty cần có một chiến lược rõ ràng và cụ thể để quản lý đổi mới sáng tạo. 
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Văn hoá: Làm thế nào để đổi mới đóng một vai trò trong công việc hàng ngày của một doanh 

nghiệp? Đổi mới sáng tạo có phải là một phần của văn hóa của một doanh nghiệp? Hay chỉ 

là một suy nghĩ thoáng qua? 

Quá trình: Các doanh nghiệp cần nhiều lần đánh giá thành công của họ để phát triển 

các chiến lược quản lý đổi mới sáng tạo của họ. Đổi mới không nên chỉ được nuôi dưỡng ở 

giai đoạn não công mà phải được nuôi dưỡng trong suốt quá trình thiết kế và phát triển cho 

đến khi ra mắt sản phẩm. 

Công cụ và kỹ thuật: Các doanh nghiệp cũng cần sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù 

hợp (và thực hành tốt nhất) khi quản lý đổi mới sáng tạo. 

Thước đo: Tổ chức sẽ đo lường và theo dõi các chiến lược quản lý đổi mới sáng tạo 

của họ như thế nào? Họ sẽ sử dụng những KPIs nào? Những kiến thức nào sẽ được tạo ra? 

ISO 56000 tạo ra nguồn thông tin duy nhất để quản lý đổi mới sáng tạo và giúp các tổ chức 

nhận ra các mục tiêu đổi mới của họ. Tuy nhiên, cũng như với các tiêu chuẩn ISO khác, các 

doanh nghiệp cần thực hiện một cách tiếp cận chủ động và tìm các giải pháp thực hiện một 

cách tự động các chiến lược đổi mới của họ, cho dù đó là quản trị, theo dõi, quản lý hoặc báo 

cáo. 

"Nhìn vào cấu trúc đổi mới cụ thể của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp hiểu các 

lĩnh vực đổi mới mình muốn theo đuổi và có một danh mục đổi mới cân bằng sẽ giúp doanh 

nghiệp chắc chắn nhận được lợi ích tốt nhất đối với những khoản đầu tư của mình" TS. Hiệp 

nói. 

Làm thế nào các doanh nghiệp có thể kết hợp ISO 56000? 

Các doanh nghiệp cần tối ưu hóa các hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo của họ để tạo 

ra và truyền cảm hứng để có nhiều sáng kiến đổi mới hơn. Mọi người luôn có những ý tưởng 

tuyệt vời. Apple, Disney, Netflix… những thương hiệu này bắt đầu từ một ý tưởng duy nhất 

mà ai đó đã có tại một thời điểm nào đó trong lịch sử. Bây giờ, các doanh nghiệp cần kết hợp 

với ISO 56000 để họ có thể tạo điều kiện sáng tạo tốt hơn trong các tổ chức của mình.  

"Khi nghĩ về việc áp dụng các tiêu chuẩn để quản lý đổi mới sáng tạo, một phần rất quan 

trọng là việc xây dựng một Trung tâm xuất sắc (COE) về đổi mới sáng tạo. Ý tưởng là có 

một cộng đồng có thể xác định rõ ràng và chia sẻ tất cả những thông tin về đổi mới. Lịch tổ 

chức các sự kiện về đổi mới sáng tạo? Làm thế nào để mọi người đề xuất những đổi mới? 

Thành công về đổi mới được tạo ra là gì? Làm thế nào để mọi người học hỏi và chia sẻ những 

bài học thành công này? Những câu hỏi này nên có ở trong tâm trí của mỗi người quản lý đổi 

mới sáng tạo để có thể tạo ra sự kết nối giữa tất cả những người đóng góp cho chương trình 

đổi mới của tổ chức” - TS. Hà Minh Hiệp đã chia sẻ. 

`ISO 56000 là bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập được nền tảng để đổi mới trong 

doanh nghiệp của họ. Việc xây dựng một hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo tốt là điều rất 

quan trọng, không chỉ để tuân thủ mà còn đảm bảo rằng những ý tưởng tốt nhất luôn được 

nuôi dưỡng và thực hiện đúng cách. Một hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo tốt sẽ thúc đẩy 

các doanh nghiệp quản lý chiến lược đổi mới của họ để họ có thể kết nối, xử lý các con số và 

lập kế hoạch ra mắt sản phẩm mới sao cho không bị thất bại. 

Viện Năng suất Việt Nam 
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NHÃN HÀNG HÓA - NHỮNG ĐIỂM 

MỚI DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 
Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 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. 

Đối tượng áp dụng 

Cùng với việc bổ sung đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh là “hàng hóa xuất khẩu”, 

Nghị định 111 đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng tương ứng là “tổ chức, cá nhân xuất 

khẩu hàng hóa”. 

Việc sửa đổi, bổ sung phạm vi quản lý nhãn hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu đã 

góp phần bổ sung cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về gắn nhãn, mác 

hàng hóa đối với các loại hàng hóa xuất khẩu mà trước nay chưa được pháp luật Việt Nam 

quy định. Việc bổ sung quy định này là đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Việt Nam gia nhập 

ngày càng sâu và rộng vào các Hiệp định thương mại tự do (EVFTA, CPTPP…). Qua đó, 

quản lý và phòng chống hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, lẩn tránh các biện pháp phòng vệ 

thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam.  

Chỉnh sửa, bổ sung các thông tin bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa 

Nghị định 111 quy định rõ ràng về những thông tin bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng 

hóa đối với nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam và nhãn gốc 

của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, nhãn của hàng hóa xuất khẩu, từ đó dễ dàng phân 

biệt hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu để phục vụ 

công tác quản lý. Cụ thể: 

Đối với hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam thì nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện 

các nội dung sau bằng tiếng Việt: 

• Tên hàng hóa; 

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

• 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 43; 

• 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 111 và quy định pháp luật 

liên quan. Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 111 cũng bổ sung nhiều nội dung 

bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa, tiêu biểu là các nhóm thực phẩm; phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho 

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

theo Nghị định 111 và chưa quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan thì 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. 

Đối với hàng 

hóa nhập khẩu vào 

Việt Nam thì nhãn 

gốc bắt buộc phải 

thể hiện các nội 

dung sau bằng tiếng 

nước ngoài hoặc 

tiếng Việt khi làm 

thủ tục thông quan: 

• Tên hàng 

hóa; 

• 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 43; 

• Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách 

nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài. 

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; 

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài, 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 trước khi đưa hàng hóa vào 

lưu thông tại thị thường Việt Nam. 

Đối với hàng hóa xuất khẩu thì việc ghi nhãn hàng hóa tuân thủ theo quy định pháp luật 

của nước nhập khẩu. 

Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, thì tổ chức, cá nhân 

sản xuất, xuất 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. 

Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu không được thể hiện những hình ảnh, nội dung liên 

quan đến tranh chấp chủ quyền và các nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an 

ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 

Có thể thấy các quy định về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định 111 cụ thể hơn rất nhiều 

so với Nghị định 43. Trong đó, nội dung nổi bật là thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá 
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nhân chịu trách nhiệm phải được in trên nhãn. Đặc biệt, đối với hàng hóa là trang thiết bị y 

tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì phải ghi rõ cả tên, 

địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Nếu 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. Quy định này góp phần bảo vệ tốt hơn 

quyền lợi người tiêu dùng và cũng giúp cơ quan nhà nước dễ dàng hơn trong công tác quản 

lý.  

Sửa đổi, bổ sung quy định về xuất xứ hàng hóa 

Các quy định về xuất xứ hàng hóa được sửa đổi, bổ sung nhằm kiểm soát và hạn chế 

tình trạng gian lận thương mại. Theo đó, 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.  

Đặc biệt, Nghị định 111 bổ sung quy định về trường hợp hàng hóa không xác định 

được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Một trong 

các cụm hoặc kết hợp các cụm từ 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. Đây là quy định hoàn toàn mới và giúp các 

doanh nghiệp gỡ được nhiều vướng mắc trong việc ghi nhãn hàng hóa khi hàng hóa ngày 

càng được gia công, sản xuất tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. 
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Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật về sức khỏe và 

dinh dưỡng đối với sản phẩm thực phẩm 
 

Mới đây, Hội đồng Hợp tác các nước Ả Rập Vùng Vịnh (gọi tắt là GSO) thông 

báo về Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật – Yêu cầu công bố về sức khỏe và dinh dưỡng đối 

với sản phẩm thực phẩm. 

Cụ thể, tiêu chuẩn này liên quan đến các công bố về sức khỏe và dinh dưỡng được 

phép và các điều kiện áp dụng cho chúng nếu được xem xét để sử dụng trong việc ghi nhãn 

hoặc quảng cáo thực phẩm sẽ được chuyển đến người tiêu dùng cuối cùng. 

Tiêu chuẩn này nhằm bổ sung cho khuyến nghị về các yêu cầu dinh dưỡng và sức 

khỏe và hướng dẫn chung về công bố. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các công bố như: phù 

hợp cho bệnh nhân tiểu đường, không chứa gluten, mục đích y tế đặc biệt, thực phẩm cho 

các mục đích dinh dưỡng cụ thể hoặc các công bố khác nhằm vào người tiêu dùng mắc các 

chứng rối loạn cụ thể. 

 

 

 Ảnh minh họa. 

 

 

THÔNG BÁO TBT 
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Các công bố về dinh dưỡng và sức khỏe sẽ không được phép đối với thực phẩm dành 

cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trừ trường hợp tuân thủ các yêu cầu của các sản phẩm này. 

Mục đích của tiêu chuẩn: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu nhãn mác; 

Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. 

Đồng thời, Boswana thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia BOS 337: 2012 về Vật 

liệu nhựa dùng cho thực phẩm – Đặc điểm kỹ thuật. 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với vật liệu và quy trình sử dụng trong các 

giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất vật liệu nhựa, sơn phủ và in các sản phẩm nhựa 

để tiếp xúc với thực phẩm và sử dụng sau này. 

Tiêu chuẩn này bao gồm các vật dụng như bao bì, hộp đựng tại thị trường trong nước, 

vật liệu bao gói, đồ dùng hoặc bất kỳ vật dụng bằng nhựa nào khác dành tiếp xúc với thực 

phẩm. 

Mục đích của tiêu chuẩn: đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin cho 

người tiêu dùng, các yêu cầu về nhãn mác; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người 

tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng. 

An Hạ 

Nguồn: VietQ.vn 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Hướng dẫn thực hiện quy định mới về an 

toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu 
 

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. 

Vừa qua, Bộ Công Thương 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. 
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Ảnh minh họa. 

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 Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ). 

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. 

Anh Minh 

https://thuonghieucongluan.com.vn/ 
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Tổng hợp danh mục các Tin cảnh báo 

WTO cần chú ý trong quý II/2022 

 
Mã thông báo Quốc gia Sản phẩm 

Ngày thông báo 

(dd/mm/yyyy) 

G/TBT/N/TUR/199 Thổ Nhĩ Kỳ Các thực phẩm mới 09.06.2022 

G/TBT/N/BRA/1405 Brazil Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật 08.06.2022 

G/TBT/N/JPN/740 Nhật Bản Thức uống hữu cơ có cồn 08.06.2022 

G/TBT/N/EU/896  

Liên minh 

châu Âu 
Sản phẩm diệt khuẩn sinh học 08.06.2022 

G/TBT/N/EU/897  

Liên minh 

châu Âu 

Sản phẩm nhựa PVC có chưa chì và hợp 

chất chì 
08.06.2022 

G/TBT/N/THA/666 Thái Lan Các chất nguy hại 08.06.2022 

G/TBT/N/EU/895  

Liên minh 

châu Âu 

Rượu vang, rượu mạnh và sản phẩm nông 

nghiệp 
07.06.2022 

G/TBT/N/JPN/739 Nhật Bản Thức ăn bổ sung - Benzoic acid  01.06.2022 

G/TBT/N/USA/1873 Hoa Kỳ Quy định dán nhãn năng lượng 31.05.2022 

G/TBT/N/BRA/1384 Brazil Sản phẩm y tế  25.05.2022 

G/TBT/N/USA/1864 Hoa Kỳ 
Các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC): giới 

hạn phát thải 
19.05.2022 

G/TBT/N/KOR/1073 Hàn Quốc Ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm 17.05.2022 

G/TBT/N/TUR/197 Thổ Nhĩ Kỳ 
Việc đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn 

Halal  
09.05.2022 

G/TBT/N/EGY/319 Ai Cập Thực phẩm 09.05.2022 

G/TBT/N/EGY/320 Ai Cập Hệ thống quản lý thực phẩm 09.05.2022 

G/TBT/N/EGY/321 Ai Cập Tiêu chuẩn Ai Cập 09.05.2022 

G/TBT/N/EU/890  

Liên minh 

châu Âu 

Thuốc bảo vệ thực vật – Dư lượng: 

Penflufen 
05.05.2022 

G/TBT/N/TPKM/488 Đài Loan Các sản phẩm có thành phần amiăng 04.05.2022 

G/TBT/N/EU/888  

Liên minh 

châu Âu 
Formaldehyde  02.05.2022 

G/TBT/N/PHL/287 Philippines Dược phẩm 29.04.2022 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 

G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

United Arab 

Emirates 
Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 

G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

Bahrain Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 
Kuwait Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

https://www.evs.ee/download/getfileupload/9ee6d7da-68c8-4297-9924-1329ea1419d8
https://www.evs.ee/download/getfileupload/5bb80d95-2d19-4bba-91a3-973fa8dae142
https://www.evs.ee/download/getfileupload/975719a3-5a5d-41fa-9448-29a68ecded76
https://www.evs.ee/download/getfileupload/30dadeb2-aa20-40ed-88fb-0938be14ad9d
https://www.evs.ee/download/getfileupload/012762e3-20e7-42c9-8a0d-147dd3446c47
https://www.evs.ee/download/getfileupload/114a34fd-5935-4092-9ee0-33e5ab6cd98c
https://www.evs.ee/download/getfileupload/20074653-5658-4b75-aa61-8843241d4be2
https://www.evs.ee/download/getfileupload/059bbd52-20a0-4ee8-a75f-b5559a7a806e
https://www.evs.ee/download/getfileupload/9265a10c-13e5-4931-ae29-8fe06524ee48
https://www.evs.ee/download/getfileupload/0ba56dab-aeb4-439f-979c-88c1addbecbf
https://www.evs.ee/download/getfileupload/49efba05-29fd-41e3-9f58-8ac124ff0297
https://www.evs.ee/download/getfileupload/f4e93be9-21e1-457c-a883-88cb4d4071d8
https://www.evs.ee/download/getfileupload/242d8d3e-fc92-45db-bd06-28594e3e9e8f
https://www.evs.ee/download/getfileupload/8d466067-8d1d-4934-a0ca-194102334b98
https://www.evs.ee/download/getfileupload/7366472a-ed08-4c3a-a09a-c09681043346
https://www.evs.ee/download/getfileupload/ab55eb27-c7cf-4fc7-a895-8e67b44542e6
https://www.evs.ee/download/getfileupload/587384d5-0130-4014-b9cf-c9c1263fa0b8
https://www.evs.ee/download/getfileupload/99ddeeac-d278-4a70-9287-9d15973c8bf6
https://www.evs.ee/download/getfileupload/5374fee5-5d3b-4f63-a0ae-68f24212da78
https://www.evs.ee/download/getfileupload/82fca7ca-eb09-43c7-b03e-3120b7fdc589
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/776f3e1f-323b-4e79-a982-223448984fb0
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/cf929e09-6a65-4f88-935a-e6dc2df65fae
https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
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G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 

G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

Oman Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 

G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

Qatar Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 

G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

Saudi Arabia Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

G/TBT/N/ARE/530, 

G/TBT/N/BHR/624, 

G/TBT/N/KWT/590, 

G/TBT/N/OMN/459, 

G/TBT/N/QAT/611, 

G/TBT/N/SAU/1237, 

G/TBT/N/YEM/218 

Yemen Hải sản ướp và đông lạnh 28.04.2022 

G/TBT/N/PHL/286 Philippines Đăng ký sản phẩm thực phẩm 26.04.2022 

G/TBT/N/PHL/285 Philippines 
Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến được 

đóng gói sẵn 
25.04.2022 

G/TBT/N/MNG/15 Mông Cổ Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn 22.04.2022 

G/TBT/N/MMR/8 Myanmar Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn 21.04.2022 

G/TBT/N/USA/1359/Re

v.1 

Hoa Kỳ Giới hạn các hợp chất VOC – Sửa đổi 12.04.2022 

G/TBT/N/BRA/1334 Brazil Thực phẩm 11.04.2022 

G/TBT/N/EU/885 

Liên minh 

châu Âu 
An toàn sản phẩm nói chung 11.04.2022 

G/TBT/N/PRY/132 Paraguay Phụ gia thực phẩm 08.04.2022 

G/TBT/N/BRA/1323 Brazil 
Thực phẩm: giới hạn cho phép đối với tạp 

chất trong thực phẩm 
05.04.2022 

G/TBT/N/ARG/435 Argentina Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn 01.04.2022 

 

 

 

 

 

 

https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
https://www.evs.ee/download/getfileupload/50395051-2bf3-485a-9cad-bd48466765d5
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/95bf45b8-2c7f-460a-a9a2-13ef0d7c43af
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1075717f-9ec3-484e-aa14-f86d79425509
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1c23c4f9-914d-4816-a5e1-e8a6f1960288
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/41d69b7c-72a1-40d7-83ec-731c35b27ee1
https://www.evs.ee/download/getfileupload/533e0296-fd65-4458-8818-8c22c6874ff9
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1ded0871-11c4-4ee7-be3b-bd717053fd99
https://www.evs.ee/download/getfileupload/33138592-15ce-419f-a0db-8fd12483ccd2
https://www.evs.ee/download/getfileupload/697fec7d-c186-4a9a-85b7-a2ab07d816fc
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1d6d8b12-bd3a-4a07-a7aa-9d398b46cd12
https://www.evs.ee/download/getfileupload/1d6d8b12-bd3a-4a07-a7aa-9d398b46cd12
https://www.evs.ee/download/getfileupload/668aafa9-57ed-4945-9baa-8b7e3e981d94
https://www.evs.ee/download/getfileupload/2c3bc739-c540-483f-8030-e7ea12d94340
https://www.evs.ee/download/getfileupload/c552b587-07a9-4a59-a026-95e54ac466c3
https://www.evs.ee/download/getfileupload/0897ac18-9767-423a-84d6-621703a6feec
https://www.evs.ee/download/getfileupload/09ee2b60-361c-4058-9f7a-266923b8f11b
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Bổ sung quy định quản lý truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
 

Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 

 

Trong đó, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định quản lý về truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa vào Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. 

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về hoạt 

động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật 
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cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản phẩm, 

hàng hóa chủ lực, phát triển kinh tế - xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa 

phương; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, 

chia sẻ dữ liệu. 

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết 

địa điểm và vật mang dữ liệu; quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn 

gốc đối với sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý. 

Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công 

nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng 

hóa trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý. 

UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh 

vực tổ chức triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

tại địa phương. 

Căn cứ nhu cầu quản lý, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, 

hàng hóa phải thực hiện truy xuất nguồn gốc và công bố công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

########################################################################## 

Bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 

năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xây 

dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

của tỉnh Bình Thuận 

Trên cơ sở Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

481/UBND-NCKSTTHC ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận 

về việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật năm 2022. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai các hoạt động cần thiết và tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND  ngày 

27/6/2022  về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 

2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận. Quyết định này  có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10/7/2022. 
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Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

có thực hiện các hoạt động xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật thì 

áp dụng theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. 

                                                                                                               Lê Xin 
 

************************************************************************* 

Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp 

xem xét của lãnh đạo trong HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015 
 

Ngày 14 và 15/6/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 

Thuận đã phối hợp với Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Trí Tân tổ chức 02 

lớp tập huấn Hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo theo yêu 

cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 135 

cán bộ, công chức, viên chức của 33 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

 

 
Ông Nguyễn Ngọc Ngô – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, khai mạc lớp tập huấn 
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Tại lớp tập huấn, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị được cập nhật các 

kiến thức cần thiết về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, quy trình đánh giá nội 

bộ từ cách lập kế hoạch, chuẩn bị phiếu đánh giá, xác định phương thức đánh giá, 

cách ghi chép trong quá trình đánh giá, thực hiện báo cáo đánh giá, thực hiên và kiểm 

tra các hành động khắc phục sau đánh giá…  

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, các học viên còn được rèn luyện kỹ năng đánh giá 

nội bộ thông qua các bài tập tình huống cụ thể vào từng nội dung công việc thuộc 

phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng. 

Đồng thời, giảng viên cũng giải đáp những vướng mắc, khó khăn của các cơ quan, 

đơn vị trong quá trình vận hành, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong 

hoạt động quản lý nhà nước. 

 

 
Chuyên gia trao đổi tại lớp tập huấn 

Qua lớp tập huấn này, giúp các các cơ quan nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ và 

họp xem xét của lãnh đạo, từ đó giúp việc duy trì và vận hành Hệ thống quản lý chất 

lượng theo đúng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý của 

cơ quan có hiệu lực, hiệu quả./. 

Phạm Hưng 


