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Những quy định bắt buộc để xuất khẩu 
sang thị trường EU (tiếp theo trang 1) 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thương mại, doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định 
bắt buộc để gia tăng xuất khẩu sang thị trường này trong thời gian tới. 

Bộ Công Thương cho biết, dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ 
hoạt động thương mại và đầu tư của thế giới cũng như Việt Nam. 

Vì vậy, việc thực thi Hiệp định EVFTA mang lại ý nghĩa quan trọng giúp bù đắp sự suy 
giảm của nền kinh tế và mang đến cơ hội thị trường đa dạng hơn cho doanh nghiệp. 

Từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, nhiều ngành hàng như giày dép, dệt may, thủy sản, 
gỗ, rau quả đều đã tận dụng khá tốt và gia tăng được kim ngạch xuất khẩu. 

Trong đó, mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau quả xuất khẩu của Việt Nam đang tăng 
trưởng cao ở mức từ 20-30%/năm và không bị hạn chế về chủng loại, sản lượng. 

Đơn cử như với rau quả, trước khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực mặt hàng này xuất khẩu 
vào EU được hưởng mức thuế suất ưu đãi theo Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) 
nhưng vẫn ở mức khá cao từ 10-20%. 

Thế nhưng, kể từ khi EVFTA đi vào thực thi, mặt hàng rau quả và gia vị lại nằm trong top 
đầu ngành được hưởng ưu đãi thuế quan, có khoảng 94% trong tổng số 547 dòng thuế nhóm 
hàng rau, quả tươi và chế biến được EU cắt giảm về 0%; trong đó, có nhiều mặt hàng rau, 
quả có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. 

Nhận định từ các chuyên gia cho thấy, dù có nhiều lợi thế nhưng đến nay thị phần rau, quả 
của Việt Nam tại thị trường EU mới chỉ chiếm dưới 1% nhu cầu thị trường châu Âu. 

Lý giải nguyên nhân này, các chuyên gia cho rằng cơ cấu giữa các mặt hàng chưa cân đối, 
hiệu quả kinh tế chưa cao. Sản lượng và chất lượng sản phẩm chưa ổn định, rào cản về tiêu 
chuẩn kỹ thuật của rau, quả và gia vị xuất khẩu của các doanh Việt Nam đang gặp khó khăn 
trong việc tiếp cận thị trường châu Âu. 

Hơn nữa, mặc dù EU là thị trường quan trọng và nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam nhưng cũng là thị trường đòi hỏi các yêu cầu khắt khe và có tập quán 
thương mại đặc thù. 

Chẳng hạn như gần đây, EU sửa đổi quy định về mức dư lượng tối đa đối với flutianil 
trong và trên một số sản phẩm nhất định. Ngày 7 tháng 4 năm 2022 Uỷ ban châu Âu đã ban 
hành Quy định số (EU) 2022/566 sửa đổi phụ lục II của Quy định (EC) số 396/2005 về mức 
dư lượng tối đa đối với flutianil trong hoặc trên các sản phẩm nhất định như trái cây tươi và 
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đông lạnh, các loại hạt; rau tươi và đông lạnh; dầu và trái cây có dầu; trà, cà phê, thảo dược 
và cacao; các loại gia vị; các sản phẩm có nguồn gốc động vật. 

Kế đó, ngày 12 tháng 4 năm 2022, EU đã ban hành Quy định số (EU) 2022/617 về việc 
sửa đổi quy định (EC) số 1881/2006 về mức thuỷ ngân tối đa trong cá và muối. Theo đó, hàm 
lượng thuỷ ngân trong cá từ mức 0,3 đến 1,0 – tuỳ thuộc vào loại cá và hàm lượng thuỷ ngân 
trong muối ở mức 0,1. 

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban châu 
Âu ban hành Quy định (EU) 2022/634 sửa 
đổi Quy định (EU) 37/2010 liên quan đến 
việc phân loại chất bambermycin và giới hạn 
dư lượng tối đa của nó trong thực phẩm có 
nguồn gốc động vật. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban châu 
Âu đã ban hành Quy định số (EU) 2022/650 
về việc sửa đổi Phụ lục của Quy định (EU) 
231/2012 quy định các thông số kỹ thuật cho 
các chất phụ gia thực phẩm được liệt kê trong 
Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 
1333/2008 liên quan đến thông số kỹ thuật 
đối với natri diacetate (E262). 

Đây là những quy định doanh nghiệp xuất 
khẩu thực phẩm sang EU cần nắm bắt để đảm 
bảo duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của mình. 

Chính vì vậy, doanh nghiệp giao thương 
với thị trường EU cần thường xuyên cập nhật 
các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, kể cả quy 
cách đóng gói, bao bì, thông tin sản phẩm; 
tuân thủ các yêu cầu về cạnh tranh lành 
mạnh, minh bạch thông tin, nguồn gốc xuất 
xứ hàng hóa. 

Để gia tăng xuất khẩu sang thị trường EU, 
các chuyên gia thương mại cho rằng doanh 
nghiệp cần tuân thủ các quy định bắt buộc 
của thị trường cũng như đáp ứng các nhu cầu 
bổ sung. 

Cùng đó, doanh nghiệp phải dán nhãn với 
các thông tin chính xác và xây dựng thương hiệu, kể chuyện về sản phẩm đi kèm với nghiên 
cứu phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng./. 

 

 

EU thực thi một số quy định 
từ đầu năm 2023 

Ngày 27/1, EU đã đăng công báo Quy định 
số (EU) 2023/174, ban hành ngày 26/1/2023, 
sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp 
dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính 
thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập 
khẩu vào EU.  

Mặt hàng ớt tươi nằm trong danh mục kiếm 
soát tại cửa khẩu của EU với tần suất kiểm chất 
lượng là 50%. Mặt hàng đậu bắp đã bị chuyển 
từ phụ lục I sang phụ lục II với yêu cầu chứng 
thư kiểm soát thuốc trừ sâu của Việt Nam và 
tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật tại cửa 
khẩu EU là 50%. Thanh long và mỳ tôm vẫn 
nằm trong phụ lục II với yêu cầu chứng nhận 
thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam và tần suất 
kiểm tra tại cửa khẩu EU là 20%. 

Trước đó, vào ngày 23/1, EU cũng đăng 
công báo quy định implementation regulation 
(EU) 2023/147 ngày 20/1/2023 về sửa đổi phụ 
lục II, III và V của quy định 396/2005 về 
ngưỡng dư lượng cyromazine, topramezone và 
triflumizole trong hoặc trên một số sản phẩm. 

Theo đó, ngưỡng của các chất trừ sâu, diệt 
cỏ, diệt nấm này được quy định cụ thể với các 
loại rau, quả, trà, động vật, nội tạng động vật. 
Quy định này có hiệu lực sau 20 ngày đăng 
công báo và sẽ được áp dụng sau 6 tháng Quy 
định có hiệu lực.  

Theo VietQ.vn 
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Quy định mới khi xuất khẩu vào thị trường Đức 
Điều luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Điều luật 

buộc các DN Đức phải kiểm soát những rủi ro cho con người và môi trường có liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN trong suốt chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều luật này là 
một thách thức, đồng thời cũng là cơ hội để các DN Việt khẳng định vị thế trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, đặc biệt thu hút sự quan tâm từ khách hàng Đức tiềm năng. 

Trong những năm qua quan hệ thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung và 
giữa Việt Nam với Đức nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ. Đức là đối tác thương mại lớn 
nhất của Việt Nam tại EU. Trong nhiều năm qua, Đức vẫn duy trì là quốc gia xuất khẩu (XK) 
và nhập khẩu (NK) hàng hóa đứng thứ 3 trên thế giới (chỉ sau Mỹ và Trung Quốc). Theo 
Tổng cục Hải quan, kim ngạch XK hàng hóa Việt Nam sang thị trường Đức trong năm 2022 
đạt hơn 8,9 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2021 và cũng là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam, 
DN Việt Nam phải chấp hành các điều kiện khắt khe trong quy trình sản xuất và XK đến các 
thị trường khó tính như EU nói chung và Đức nói riêng. Chương trình hôm nay cũng không 
nằm ngoài mục đích giúp cho DN có thêm những kiến thức để nâng cao năng lực cạnh tranh 
vào thị trường Đức. 

Mục tiêu của Điều luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức nhằm cải thiện công tác bảo 
vệ các quyền con người trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ngăn chặn những hành vi xâm 
phạm. Ví dụ như tình trạng lao động trẻ em và cưỡng bức lao động, cấm những chất có hại 
cho con người và môi trường, chống phân biệt đối xử, trả lương phù hợp và thời gian làm 
việc đúng mức. Đạo luật này cũng yêu cầu các DN Đức xây dựng một cơ chế quản lý rủi ro 
hiệu quả và phù hợp cho các chuỗi cung ứng của mình và lồng ghép cơ chế đó vào tất cả 
những chu trình sản xuất, kinh doanh. 

Lược trích từ nguồn Báo Công An Nhân Dân 
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Quy định về xuất khẩu tổ yến chính ngạch 
sang thị trường Trung Quốc 

 
Nghị định thư xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc giữa Bộ NN&PTNT 

và Tổng cục Hải quan Trung Quốc về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y 
đối với sản phẩm tổ yến. Nghị định thư có hiệu lực từ ngày 09/11/2022 và kéo dài 5 năm 
(và tự động gia hạn mỗi 5 năm tiếp theo nếu không có vi phạm và đề nghị chấm dứt của 
một trong hai bên). 

Nghị định thư bao gồm 16 điều về các quy định đối với nhà nuôi chim yến, doanh nghiệp 
chế biến tổ yến, doanh nghiệp xuất khẩu, yêu cầu đối với bao bì, ghi nhãn, yêu cầu về kiểm 
dịch, kiểm tra, giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. 

Một số yêu cầu chính: 

Phạm vi sản phẩm yến sào Việt Nam được phép xuất khẩu: Tổ yến và các sản phẩm của 
tổ yến, đã được loại bỏ bụi bẩn và lông chim, phù hợp làm thực phẩm cho người. 

Yêu cầu đối với nhà sản xuất: 

- Việc sản xuất và chế biến tổ yến phải tuân thủ các quy định về kiểm tra, kiểm dịch và 
an toàn thực phẩm có liên quan của Trung Quốc và Việt Nam. 

- Nhà yến của sản phẩm phải được đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và 
báo cáo cho phía Trung Quốc. 

- Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm phải đăng ký theo “Quy định của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa về Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp Sản xuất Thực phẩm ở Nước ngoài Nhập 
khẩu”. Chỉ những doanh nghiệp chế biến đã được đăng ký tại Trung Quốc mới được phép 
xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc. 

- Doanh nghiệp chế biến sản phẩm yến sào phải có năng lực thực hiện xử lý vệ sinh hiệu 
quả sản phẩm yến sào. 

Yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch liên quan: 

- Việt Nam cần xác nhận tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và bệnh dịch tả gà tại Việt 
Nam và đảm bảo khu vực nhà yến không xảy ra trường hợp bệnh dịch được nêu trong 12 
tháng gần nhất. 

- Việt Nam cần thiết lập hệ thống quản lý sức khỏe và phòng chống dịch bệnh chim yến; 
xây dựng quy trình vận hành kiểm soát sức khỏe thu hoạch và vận chuyển tổ yến; xây dựng 
và thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật hàng năm và các chất độc hại liên quan 
đến sức khỏe kiểm dịch và an toàn thực phẩm của sản phẩm yến sào xuất khẩu. Kế hoạch 
giám sát dịch bệnh hàng năm sẽ bao gồm kế hoạch giám sát một số lượng hợp lý bệnh cúm 
chim yến và bệnh Newcastle đã được báo cáo cho phía Trung Quốc. 
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- Việt Nam nên thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc tổ yến từ tổ yến nuôi đến khi 
xuất khẩu để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và thu hồi các sản phẩm liên quan khi có vấn đề 
và truy ngược lại tổ yến đã đăng ký. 

- Các sản phẩm yến sào nhập khẩu (trừ sản phẩm yến sào ăn liền đã qua sơ chế đóng hộp) 
phải tuân theo hệ thống phê duyệt kiểm dịch và không được phép nhập cảnh khi chưa được 
phê duyệt. 

- Sản phẩm được sản xuất và chế biến theo hệ thống chất lượng hiệu quả, đã trải qua quá 
trình xử lý nhiệt hiệu quả, không bị nhiễm bất kỳ mầm bệnh nào có thể gây hại cho gia cầm 
hoặc sức khỏe con người, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định của Việt 
Nam và Trung Quốc ; Xử lý vệ sinh hiệu quả; bao bì bên ngoài và thùng vận chuyển đã được 
khử trùng. 

Yêu cầu về 
Giấy chứng 
nhận Sản 
phẩm 

Mỗi lô 
phải kèm theo 
giấy chứng 
nhận xuất xứ 

và Health 
Certificate cho 
động vật (bản 
gốc). Giấy 
chứng nhận 
được viết bằng 

tiếng Trung và tiếng Anh, hình thức và nội dung của nó phải được cả hai bên chấp thuận 
trước. 

Giấy chứng nhận do phía Việt Nam cấp phải ghi rõ: 

 Số đăng ký nhà yến, số đăng ký doanh nghiệp chế biến, nguồn nguyên liệu sản phẩm. 

 Các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện để ngăn sản phẩm tiếp xúc với 
tất cả các nguồn vi-rút cúm gia cầm. 

 Sản phẩm tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn và 
yêu cầu có liên quan. 

 Phù hợp với tiêu dùng của con người. 

Yêu cầu về đóng gói và ghi nhãn sản phẩm 

Sản phẩm phải được đóng gói bằng vật liệu hoàn toàn mới, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh 
quốc tế. 

Nội dung bắt buộc cần có trên nhãn sản phẩm bao gồm: 

 Tên sản phẩm 

 Trọng lượng 
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 Tên chuồng chim và số đăng ký 

 Tên công ty chế biến, địa chỉ và số đăng ký 

 Điều kiện bảo quản sản phẩm, ngày sản xuất 

 Các thông tin liên quan khác 

Các thông tin này phải được đánh dấu trên bao bì bên trong và bên ngoài bằng cả tiếng 
Trung và tiếng Anh, việc ghi nhãn thông tin sản phẩm phải tuân thủ luật pháp và quy định 
của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn và yêu cầu có liên quan. Nhãn của sản phẩm đóng 
gói sẵn phải đáp ứng các yêu cầu của luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc về 
ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn. 

7 bước đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc 

 Cục Thú y đưa ra quy trình 7 bước đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc dành cho 
các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này:  

1. Đăng ký mã số nhà nuôi chim yến với địa phương nơi có nhà nuôi chim yến. 

2. Gửi văn bản đến Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất khẩu kèm theo 
các văn bản cần có. 

3. Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thú y có công văn hướng dẫn giám sát dịch 
bệnh, giám sát an toàn thực phẩm. 

4. Sau khi có kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm đạt yêu cầu, các doanh 
nghiệp đăng ký xuất khẩu với Tổng cục Hải Quan Trung Quốc theo quy định. 

5. Sau khi doanh nghiệp khai báo và tải các giấy tờ theo yêu cầu lên Hệ thống quản lý 
đăng ký doanh nghiệp của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, Cục Thú y sẽ bổ sung thư xác 
nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư và gửi cho nước bạn xem xét, quyết 
định. 

6. Kết quả đăng ký doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo trực 
tiếp cho doanh nghiệp qua tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký. 

7. Doanh nghiệp được Trung Quốc chấp thuận sẽ thực hiện các thủ tục xuất khẩu tổ yến 
theo quy định. 

Hiện nay, cả nước có trên 22.000 nhà nuôi chim yến. Sản lượng yến của Việt Nam khoảng 
120 tấn, giá trị trên 500 triệu USD. Chất lượng sản phẩm tổ yến của Việt Nam được đánh giá 
vượt trội so với các nước trong khu vực. Nhờ vậy, sản phẩm tổ yến của Việt Nam được khách 
hàng Trung Quốc rất ưa chuộng. Ngành hàng yến được đánh giá có giá trị kinh tế và tiềm 
năng xuất khẩu to lớn. 

Ngành yến Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng mang lại giá trị kinh 
tế cao. Việc xuất xuất khẩu tổ yến đi thị trường Trung Quốc sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cho 
ngành hàng yến Việt Nam phát triển, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích 
kinh tế rất cao./.  

TBT Bình Thuận tổng hợp 
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Quy định mới khi xuất khẩu hàng hóa sang         
thị trường Ấn Độ 

 
(VietQ.vn) - Mới đây, Ấn Độ đã ban hành một số quy định mới với hàng hoá 

nhập khẩu, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải hiểu và tuân thủ. 

 

 

 Doanh 
nghiệp cần 
lưu ý quy 

định khi xuất 
khẩu hàng 

hóa sang thị 
trường Ấn 
Độ. Ảnh 
minh họa 

Quy định 
mới về tính 
giá trị hải 

quan áp dụng từ ngày 11/02/2023 nhằm giải quyết vấn đề hàng nhập khẩu bị định giá 
thấp. Quy tắc này sẽ xác định danh sách hàng hóa có thể không được khai báo trung 
thực hoặc chính xác về giá trị, giá nhập khẩu và nhà nhập khẩu sẽ phải thực hiện các 
nghĩa vụ bổ sung về vấn đề này. Theo đó, Ủy ban Trung ương về thuế gián thu và hải 
quan Ấn Độ sẽ sàng lọc và đưa những mặt hàng có nghi ngờ về giá trị nhập khẩu để 
chuyển qua một hội đồng xem xét và thẩm định (định giá lại) giá trị. 

Hội đồng sẽ yêu cầu các bên liên quan như nhà xuất khẩu, nhập khẩu, đại lý hải 
quan cung cấp các tài liệu liên quan đến giá trị lô hàng, hội đồng sẽ xem xét và kết 
luận về việc lô hàng đó có khai báo trung thực hay không, nếu không hội đồng có thể 
ấn định mức giá trị nhất định để áp thuế. 

Ngoài ra, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) đã công bố 03 tiêu chuẩn của Ấn Độ trong 
lĩnh vực điện tử. Thứ nhất, tiêu chuẩn dành cho máy thu truyền hình kỹ thuật số có 
tích hợp bộ dò sóng vệ tinh. 

Thứ hai, tiêu chuẩn Ấn Độ dành cho ổ cắm, phích cắm và cáp USB Type C. Tiêu 
chuẩn này cung cấp các yêu cầu đối với cổng, phích cắm và cáp USB Type-C sử dụng 
trong các thiết bị điện tử khác nhau như điện thoại di động, máy tính xách tay, 
notebook... 
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Thứ ba, tiêu chuẩn cho hệ thống giám sát video sử dụng trong ứng dụng bảo mật, 
như yêu cầu đối với thiết bị camera, giao diện, yêu cầu hệ thống và các thử nghiệm để 
xác định chất lượng hình ảnh của thiết bị camera, chỉ định hướng dẫn về cách cài đặt 
hệ thống hiệu quả. 

Cho rằng tiềm năng xuất khẩu sang Ấn Độ còn rất lớn, do đó để nâng cao hiệu quả 
hợp tác kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư với doanh nghiệp Ấn Độ, khai thác hiệu 
quả hơn cơ hội đang đặt ra tại thị trường Ấn Độ, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ 
Công Thương cho rằng, việc nghiên cứu, mở công ty, chi nhánh công ty, văn phòng 
đại diện tại Ấn Độ là một trong những hướng đi cần được các doanh nghiệp tính đến 
trong giai đoạn hiện nay. 

Bộ Công Thương Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ luôn sẵn sàng hỗ 
trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, giải đáp các mối quan tâm. 
Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình kinh doanh 
tại thị trường Ấn Độ. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2022, tổng giá trị thương 
mại Việt Nam- Ấn Độ đạt 15,05 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2021. Trong đó, xuất 
khẩu sang Ấn Độ đạt 7,96 tỷ USD, tăng 26,8% so với 6,28 tỷ USD năm 2021. Điện 
thoại các loại và linh kiện có giá trị cao nhất với 1,52 tỷ USD, tăng 18,4% so với 1,29 
tỷ USD trong năm 2021. Tiếp theo là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 
1,03 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. 

 An Nguyên 
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Chuyển đổi sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn xanh 
của thị trường nhập khẩu 

 
(VietQ.vn) - Để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn cao về môi trường 

và xã hội do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam 
cần thay đổi tư duy, quan tâm tới “tính xanh” của chuỗi sản xuất và cung ứng thương 
mại quốc tế để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường. 

Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành các chủ trương, đường lối và cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Trong đó, 
nhiều ngành hàng, doanh nghiệp đã chủ động nắm bắt xu hướng và có những bước chuyển 
đổi mạnh mẽ trong chuỗi sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, xuất khẩu 
xanh, bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hàng hóa xuất khẩu 
Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

 

 
Chuyển đổi sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường nhập khẩu giúp 

doanh nghiệp mở rộng thị trường. Ảnh minh họa. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, để không bị loại khỏi cuộc 
chơi bởi các tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các 

VƯỢT RÀO TBT 
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nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam cần thay đổi tư duy, quan tâm tới “tính xanh” của 
chuỗi sản xuất và cung ứng thương mại quốc tế để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật khắt 
khe của thị trường. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam ký kết và tham gia nhiều các Hiệp 
định thương mại tự do (FTA) thì xuất khẩu xanh càng trở nên vô cùng quan trọng. Điển hình 
như đối với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), ông Thomas Wiersing, 
Đại diện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết, cần lấy thương 
mại và phát triển bền vững làm trung tâm để được coi trọng. 

Việc thực hiện đầy đủ Chương về thương mại và phát triển bền vững sẽ giúp Việt Nam 
tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và làm việc quốc tế, cũng như các cam kết về môi trường, 
mở đường cho quá trình chuyển đổi xanh. Việc đạt được các mục tiêu này, sẽ góp phần tích 
cực vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Việt Nam, sẽ giúp Việt Nam hội 
nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn nhận một điều rằng, hiện nay vẫn còn rất nhiều những 
doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi các hoạt động sản xuất kinh doanh 
theo hướng xanh hóa. Nguyên nhân là do nhận thức chưa đầy đủ về kinh doanh xanh, kinh 
doanh có trách nhiệm, kinh doanh bền vững... Hơn nữa, cũng bởi nước ta có hơn 90% doanh 
nghiệp nhỏ và vừa dẫn đến thiếu tiềm lực về tài chính, công nghệ nên gặp nhiều khó khăn 
trong quá trình đầu tư và phát triển. 

Giới chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp rất cần đến những giải pháp tài chính xanh từ 
những định chế tài chính như ngân hàng để có thể tiếp cận những gói hỗ trợ cho doanh nghiệp 
triển khai, theo đuổi chiến lược cạnh tranh xanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần có những 
chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước về khung khổ pháp lý nhằm tạo ra một môi trường kinh 
doanh xanh, thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bền vững và có trách nhiệm. 

Thanh Tùng 

 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRUY XUẤT 
NGUỐC GỐC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Hiện nay, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc được nhiều nước phát 
triển áp dụng từ lâu như một khâu bắt buộc phải có của sản phẩm nếu muốn đưa ra 
lưu thông trên thị trường. Trên thế giới đang sử dụng nhiều phương pháp truy xuất 
nguồn gốc như: Đối với sản phẩm bao gói sử dụng tài liệu, thông tin, chứng nhận nguồn 
gốc, chứng nhận phân tích… hoặc tem truy xuất, nhãn truy xuất đóng gói sản phẩm sẽ 
có các thông tin như: Tên sản phẩm, thành phần và phụ gia, nguồn gốc xuất xứ, tên, 
địa chỉ nơi sản xuất, hạn sử dụng… Đối với các sản phẩm dạng rời, có bao gói, giá trị 
cao có thể dùng phương pháp nhận dạng quang học, thông qua “Bar code”, “QR code” 
thông tin sản phẩm được lưu trữ và truyền tải bằng ký hiệu (khoảng trắng, vạch thẳng, 
độ rộng khoảng cách…) mà máy móc có thể đọc được. 
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Ngoài ra có thể sử dụng phương pháp thẻ điện từ: EID, RFIDs (radio – frequency 
identifiers), NFC… Theo đó, sản phẩm được gắn tem/seal ngay khi tham gia vào khâu sản 
xuất và được cập nhật thông tin trong từng công đoạn, sử dụng công nghệ điện tử để truy 
xuất được thông tin. Các phương pháp sử dụng công nghệ nhận diện truy xuất nguồn gốc 
giúp kiểm soát thông tin trên toàn chuỗi, đảm bảo tính đồng bộ và kịp thời của số liệu khi 
xảy ra sự cố và quản lý tập trung trên quy mô lớn. 

Tuy nhiên, hiện nay không phải tất cả sản phẩm có dán tem QR code trên thị trường đều 
là sản phẩm có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bởi tem QR code truy xuất nguồn gốc phải 
được in đúng quy cách và được thực hiện bởi bên thứ 3. Thông thường một tem tiêu chuẩn 
QR code sẽ có thông tin của doanh nghiệp và đơn vị truy xuất nguồn gốc để đảm bảo đúng, 
chính xác việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Một hệ thống truy xuất nguồn gốc 
cần có sự liên kết giữa các mắt xích, các đơn vị trong chuỗi để mang lại lợi ích cho các bên 
tham gia, tăng tính minh bạch, qua đó nâng cao uy tín của sản phẩm trên thị trường. 

Trong thời đại chuyển đổi số, quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc có thể sử dụng 
phần mềm truy xuất nguồn gốc. Với phương pháp này, các công ty sẽ thiết kế một phần mềm 
giúp ghi nhận lại toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, chế biến cho tới khi sản phẩm được 
phân phối đến tay người tiêu dùng. Người dùng chỉ cần sử dụng phần mềm truy xuất nguồn 
gốc là có thể tìm được thông tin sản phẩm. 

Bên cạnh đó, có thể sử dụng app ứng dụng truy xuất nguồn gốc, người dùng có thể tải 
các app ứng dụng có sẵn trên thị trường. Thông thường các app này sẽ khá chung chung và 
chỉ có tác dụng quét mã vạch và cho ra một số thông tin cơ bản về sản phẩm do phía nhà sản 
xuất nhập liệu. Ngoài ra, có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc 
thông tin sản phẩm, với phương thức này hàng hóa sẽ được dán tem giúp người dùng có thể 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kiểm tra xem sản phẩm mình mua có phải hàng thật hay hàng 
giả./. 

Nguồn: Vietq.vn 

 

 

Tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu  

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm 
 

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm là? 

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là một trong những giải pháp công nghệ tiên phong 
nhất hiện nay giúp minh bạch hóa thông tin. Truy xuất nguồn gốc có chức năng theo 
dõi và nhận diện được đầy đủ thông tin của lô sản phẩm thực phẩm, từ thành phẩm 
cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng giai đoạn trong chuỗi chế biến và phân 
phối. 
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Giải pháp truy xuất nguồn gốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất ghi nhận 
tất cả các thông tin trong chuỗi sản xuất của từng lô sản phẩm mỗi khi phát sinh thông 
tin từ lúc bắt đầu sản xuất đến sản phẩm cuối cùng. Mục đích cuối cùng là để có thể 
theo dõi và truy xuất lại chính xác được từng công đoạn của quá trình hình thành ra nó 
trong chuỗi cung ứng đó. 

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là gì? 

Truy xuất nguồn gốc đang trở thành tiêu điểm cần thiết cho sản phẩm hàng hóa. Đặc 
biệt là với hàng hóa thực phẩm tại Việt Nam. Giúp người dùng tìm hiểu về thông tin 
xuất xứ của sản phẩm mà họ đã mua, truy ngược từ sản phẩm đang được bày bán trên 
kệ hàng về nơi sản xuất ban đầu, rà soát từng công đoạn trong chế biến và phân phối. 

04 nguyên tắc chung của truy xuất nguồn gốc 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

#1. Một bước trước – một bước sau: Để bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện 
được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp 
theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm. 

#2. Sẵn có của phần tử dữ liệu chính: Các phần tử dữ liệu chính phải được thu 
thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện 
quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. 

#3: Minh bạch: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch 
tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và 
các điều kiện sản xuất. 

#4. Có sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc: Hệ thống truy xuất nguồn 
gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức. 
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Các tiêu chuẩn liên quan đến yêu cầu truy xuất nguồn gốc 

1. GlobalGAP: bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt (Global Good Agricultural Practice). 

Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn GlobalGAP có yêu cầu xây dựng quy trình truy 
tìm nguồn gốc sản phẩm. Truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo tất cả các sản phẩm 
được minh bạch thông tin nguồn gốc rõ ràng, mọi lúc, mọi nơi để xử lý kịp thời khi 
cần thiết. 

2. Organic hữu cơ: là chứng nhận nhằm kiểm chứng chất lượng, độ an toàn, độ 
sạch của thực phẩm, mỹ phẩm. Mỗi chứng nhận hữu cơ đều có yêu cầu riêng nghiêm 
ngặt từ giống, nước, vùng đệm, độ đa dạng sinh học, vật liệu hay đầu vào hữu cơ,… 

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ được thực hiện theo 5.8 của 
TCVN 11041-1:2017. 

Cơ sở phải duy trì hồ sơ về việc mua hàng, kiểm kê hàng tồn kho của tất cả các vật 
tư, nguyên liệu đầu vào sử dụng cho sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, ghi nhãn, bảo 
quản và vận chuyển. Hồ sơ, tài liệu và cơ sở dữ liệu phải cho phép truy xuất được 
nguồn gốc của sản phẩm hữu cơ tại bất cứ thời điểm nào. 
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3. VietGAP: Tiêu chuẩn VietGAP là các quy định về thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ở Việt Nam.  

Yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm VietGAP được thực hiện theo TCVN 11892-
1:2017: 

Sản phẩm sản xuất theo VietGAP trồng trọt phải phân biệt với sản phẩm cùng loại 
khác không sản xuất theo VietGAP trồng trọt trong quá trình thu hoạch, sơ chế. 

Phải có quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm giữa cơ sở sản xuất với khách hàng 
và trong nội bộ cơ sở sản xuất. Quy định truy xuất nguồn gốc phải được vận hành thử 
trước khi chính thức thực hiện và lưu hồ sơ. 

 

 
4. ISO 22000:2018: Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc: 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải xác định được nguyên vật liệu từ các nhà cung 
cấp đến sản phẩm cuối cùng. Khi thiết lập và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, 
phải xem xét tối thiểu các nội dung sau: 

a) Mối liên quan của các lô nguyên vật liệu, thành phần và sản phẩm trung gian với 
sản phẩm cuối cùng; 

b) Việc làm lại nguyên vật liệu/sản phẩm; 

c) Việc phân phối sản phẩm cuối cùng; 

Thông tin dạng văn bản làm bằng chứng của hệ thống truy xuất nguồn gốc phải 
được lưu lại trong một khoảng thời gian xác định tối thiểu là thời hạn sử dụng của sản 
phẩm. Tổ chức phải thẩm tra và thử nghiệm hiệu lực của hệ thống truy xuất nguồn 
gốc. 

5. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point System: Hệ thống 
phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn 
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HACCP được áp dụng xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm, từ khâu bắt đầu đến 
khâu tiêu thụ cuối cùng. Một trong những yêu cầu của tiêu chuẩn này để phòng ngừa 
mối nguy là ghi nhận thông tin về quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm theo thời gian 
theo biểu mẫu được cấp sẵn. Tất cả các thông tin về quá trình phát triển sản phẩm, 
thức ăn, thuốc chữa bệnh, phụ gia,… đều được ghi nhận lại. Đây là một biện pháp ghi 
nhận thông tin nguồn gốc sản phẩm để có thể truy xuất lại khi cần thiết của từng sản 
phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến. 

Một số tiêu chuẩn Quốc tế khác đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc 

 Tiêu chuẩn BAP: Tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất 

 Tiêu chuẩn ASC: Tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản 

 MSC Fishery: Tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý hải sản biển cho hoạt động 
đánh bắt hải sản biển 

 Responsible fishing: Tiêu chuẩn đánh bắt có trách nhiệm 

 RSPO Supply Chain: Tiêu chuẩn sản xuất dầu cọ bền vững trong chuỗi cung 
ứng dầu cọ dành cho các nhà sản xuất dầu cọ trên thế giới 

 FSA- theo nền tảng của SAI: FSA (Đánh giá tính bền vững của trang trại) là 
một công cụ mới có hiệu quả cao cung cấp cho các công ty trong chuỗi giá trị thực 
phẩm và đồ uống trên toàn thế giới – một công cụ đơn giản, đơn giản để đánh giá 
các thực hành bền vững và giúp cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp 
được trồng bền vững./. 

Nguồn: clv.vn 
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Tổng hợp danh mục các Tin cảnh báo WTO  

cần chú ý trong quý I/2023 

 

Mã thông báo Quốc gia Sản phẩm 
Ngày thông 

báo  

G/TBT/N/USA/1434/Add.2 Hoa Kỳ Ghi nhãn thực phẩm 04/01/2023 

G/TBT/N/AUS/152 Úc 

Ghi nhãn xuất xứ hàng hóa 
đối với thủy sản 

 

05/01/2023 

G/TBT/N/USA/1957 Hoa Kỳ Ghi nhãn thực phẩm 05/01/2023 

G/TBT/N/ISR/1276  Israel 
Luật về bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng (thực phẩm) 

05/01/2023 

G/TBT/N/IND/239 Ấn Độ Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm 

05/01/2023 

G/TBT/N/THA/692 Thái Lan Bao bì thực phẩm có thể dử 
dụng trong lò vi sóng 

05/01/2023 

G/TBT/N/SAU/1278  Ả rập Xê út Quy định về lưu thông và 
quảng cáo đối với thực 

phẩm  
05/01/2023 

 
G/TBT/N/KOR/1124 

 
Hàn Quốc 

Sửa đổi quy định về ghi 
nhãn và quảng cáo thực 

phẩm  
09/01/2023 

 
G/TBT/N/AUS/153 

 
Úc 

Ghi nhãn xuất xứ hàng hóa 
đối với thủy sản 

11/01/2023 

G/TBT/N/PHL/297 Phi-líp-pin 
Bổ sung quy định về chất 

phụ gia thực phẩm 
20/01/2023 

G/TBT/N/EU/951 

EU Dự thảo sửa đổi Phụ lục II 
của Chỉ thị số 2002/46/EC 

 

03/02/2023 

G/TBT/N/EU/957 
EU Dự thảo sửa đổi Quy định 

số 1272/2008 
02/3/2023 

 

THÔNG BÁO TBT/WTO 
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CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHÓM 2 
THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA              

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Ngày 30/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 

2711/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2022. 
Các nội dung cụ thể như sau:  

1. Công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ: gồm 11 nhóm sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định này, bao gồm mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và văn bản quy phạm 
pháp luật quản lý, cụ thể:  

1) Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học;  

2) Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng;  

3) Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;  

4) Đồ chơi trẻ em;  

5) Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện); 

6) Thiết bị điện và điện tử (tương thích điện từ); 

7) Thép làm cốt bê tông; 

8) Thép các loại (bao gồm các loại thép thuộc Phụ lục II và Phụ lục 3 Thông tư liên 
tịch số 58/2015/TT-BCT-BKHCN); 

9) Dầu nhờn động cơ đốt trong; 

10) Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED; 

11) Thép không gỉ. 

2. Biện pháp quản lý: 

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước, biện pháp quản lý được quy 
định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.  

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, biện pháp quản lý được áp dụng theo 
quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị 
định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 
01/11/2017 của Chính phủ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa 
đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN. 

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL 
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Đối với sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học thực hiện theo quy 
định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 
1:2015/BKHCN cho đến khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN có 
hiệu lực thi hành theo quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN ngày 13/11/2020 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019. 

 

 

Kết quả hoạt động lĩnh vực năng suất chất 
lượng trong năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận, năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức triển Chương 

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

hóa và đạt được một số kết quả nhất định. 
 

Chi cục đã tổ chức 03 khóa 
đào tạo nâng cao năng suất 
chất lượng cho các tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
với các nội dung: Hướng dẫn 
đánh giá nội bộ hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015, hướng dẫn 
xây dựng và áp dụng công cụ 
cải tiến chất lượng 5S, 
Kaizen. 

Đề xuất đặt hàng nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh về “Hỗ trợ nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa cho doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023-2025”. Nhiệm vụ đã 

được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện 

trong năm 2023 và hiện đang được thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. 
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Đăng tải 15 tin, bài tuyên truyền, thông tin về tình hình triển khai Chương trình trên 

website của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình 

Thuận. 

Cử công chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức. 

Nhìn chung, các nhiệm vụ trong năm được tổ chức bám sát theo kế hoạch chung của 

cả Chương trình, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, 

nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung. 

Dự kiến trong năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục triển 

khai thực hiện theo các nội dung của Chương trình. Cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng: các hệ thống quản lý, cải tiến năng 

suất, các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, các kinh nghiệm 

điển hình cải tiến năng suất đến các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh; triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học công nghệ “Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

cho doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023-2025”; tiếp tục cử công chức tham 

dự các khóa đào tạo về năng suất chất lượng./. 

                                                                                                              Tú Oanh  

 

 
Kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2022 

Trong năm 2002, thực hiện Quyết định số 189/QĐ-SKHCN ngày 13/12/2021 của 

Giám đốc Sở KH&CN Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) chủ trì, phối hợp với Cục quản lý thị trường, 

Thanh tra Sở KH&CN, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, như sau: 

Triển khai 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 02 tổ chức kinh doanh điện sinh 

hoạt có sử dụng công tơ điện và 01 tổ chức kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, đạt 100% kế 

hoạch. Kết quả, không có tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn 

hàng hóa. 



BẢN TIN TBT SỐ 62 (THÁNG 3-2023)  22 
 
 

Triển khai 07 cuộc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 42 tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh, đạt 100% kế hoạch, gồm: 03 cá nhân và 01 tổ chức kinh doanh 

thiết bị điện- điện tử, 02 cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm, 02 cá nhân và 01 tổ chức kinh 

doanh đồ chơi trẻ em, 04 tổ chức kinh doanh vàng và vàng trang sức mỹ nghệ, 03 cá nhân 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 19 

tổ chức kinh doanh xăng dầu (trong 

đó có 02 tổ chức đã ngừng kinh 

doanh và chuyển nhượng cho tổ chức 

khác) và 04 tổ chức kinh doanh dịch 

vụ taxi sử dụng taximet (trong đó có 

01 tổ chức ngừng hoạt động), 03 tổ 

chức hoạt động kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường. Ngoài ra, đã thực 

hiện 01 đợt kiểm tra về đo lường, chất 

lượng và nhãn hàng hóa trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 tại 03 tổ chức, cá nhân kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Kết quả, 

không có tổ chức, cá nhân vi phạm về 

đo lường, chất lượng và ghi nhãn 

hàng hóa. 

Thực hiện khảo sát 101 mẫu sản phẩm, hàng hóa (gồm:50 mẫu xăng RON95-III, 15 

mẫu xăng E5 RON92-II, 06 mẫu dầu DO 0,05S, 10 mẫu dầu nhờn động cơ đốt trong, 10 

mẫu đồ chơi trẻ em, 10 mẫu thiết bị điện-điện tử) trên địa bàn toàn tỉnh.  Kết quả khảo sát 

các mẫu xăng, dầu không có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng; các mẫu thiết bị 

điện điện tử đều đạt yêu cầu về chất lượng; các mẫu dầu nhờn gửi thử nghiệm đều đạt yêu 

cầu về chất lượng, tuy nhiên về nhãn hàng hóa thì phát hiện 01 mẫu dầu nhờn (không có: 

địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa); các mẫu đồ chơi trẻ em thì có 

04 mẫu thử nghiệm không đạt chất lượng về an toàn cơ lý theo QCVN 03:2019/BKHCN 

và phát hiện 01 mẫu đồ chơi trẻ em có nội dung ghi nhãn không phù hợp (không có: địa 

chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa). Đồng thời, Chi cục cũng đã gửi 

văn bản thông báo đến cửa hàng kinh doanh mặt hàng dầu nhờn, đồ chơi trẻ em có các mẫu 

khảo sát không đạt (chất lượng và ghi nhãn hàng hóa) để thực hiện kinh doanh đúng quy 

định pháp luật về chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường trong thời gian 

tới. 
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Nhìn chung, công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được triển 

khai kịp thời, đạt 100% kế hoạch giao; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Công tác phối hợp với 

các ngành có liên quan được thực hiện tốt, không chồng chéo, trùng lấp nội dung trong quá 

trình thực hiện; không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra đều chấp hành đầy đủ các quy 

định pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa. Kết hợp công tác thanh tra, 

kiểm tra, đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm 

thực thi pháp luật nhà nước, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi 

trường kinh doanh lành mạnh. 

                                                                                      Hoàng Tuân 

 

 

 

 

 
 


