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Tìm hiểu các Quy định mới của Trung Quốc về
An toàn Thực phẩm Xuất nhập khẩu
(vasep.com.vn) Trung Quốc đã thực thi các quy định mới về an toàn thực phẩm
xuất nhập khẩu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các quy định mới cung cấp thêm chi tiết
về các yêu cầu của cơ quan hải quan đối với việc đánh giá và kiểm tra an toàn thực
phẩm ở nước ngoài, đăng ký và nộp hồ sơ nhà nhập khẩu và xuất khẩu, ghi nhãn sản
phẩm và an toàn thực phẩm quản lý rủi ro. Các biện pháp này được đưa ra vào thời
điểm các cơ quan hải quan của Trung Quốc đã thắt chặt giám sát các sản phẩm thực
phẩm nhập khẩu trong đại dịch COVID-19.
Tổng cục Hải
quan Trung
Quốc (GAC)
đã ban hành
các Biện pháp
cho Cục Quản
lý An toàn
Thực
phẩm
Nhập khẩu và
Xuất
khẩu
(Nghị
định
GAC
số
249) và Quy
định
Hành
chính về Đăng
ký các Nhà sản xuất Thực phẩm Nhập khẩu ở nước ngoài (Nghị định số 248) của GAC vào
ngày 12 tháng 4, Năm 2021. Cả hai quy định đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
(xem tiếp trang 3)
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(tiếp theo trang 1)
Môi trường quản lý chặt chẽ hơn cho các nhà xuất nhập khẩu thực phẩm
Các Biện pháp An toàn Thực phẩm Xuất nhập khẩu (Nghị định số 249 của GAC) tập trung
vào việc quản lý cả chuỗi thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro
về an toàn thực phẩm. Nghị định số 249 mới của GAC đã tích hợp một số quy định và quy tắc an
toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, bao gồm các quy định đối với các sản phẩm thực phẩm cụ thể
như thịt, sữa và các sản phẩm thủy sản. Nó cũng bao gồm các quy định về yêu cầu lưu trữ hồ sơ
của các nhà nhập khẩu và xuất khẩu.
Phạm vi rộng hơn của các biện pháp mới
So với phiên bản 2018 của Biện pháp An toàn Thực phẩm Xuất nhập khẩu, Nghị định số 249
của GAC được cập nhật đã tăng lên 79 điều từ 65 điều.
Các Biện pháp mới bao gồm một loạt các yêu cầu đối với thực phẩm xuất khẩu sang Trung
Quốc, bao gồm đăng ký cơ sở ở nước ngoài, lưu trữ hồ sơ của các nhà nhập khẩu và xuất khẩu,
kiểm dịch và kiểm tra, ghi nhãn sản phẩm, v.v. Nó cũng bổ sung nghĩa vụ đối với các nhà nhập
khẩu thực phẩm trong nước trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và làm rõ quyền tái kiểm tra
của các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Các yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu - những thay đổi lớn
trong các Nghị định số 249 của GAC
Nói một cách ngắn gọn, Nghị định số 249 của GAC trình bày những thay đổi chính sau:
Nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất và vận hành phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các sản
phẩm thực phẩm mà họ sản xuất và xử lý.
Giới thiệu khái niệm đánh giá sự phù hợp, bao gồm việc đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực
phẩm của nước ngoài, đăng ký các cơ sở xuất khẩu thực phẩm ở nước ngoài và việc
nộp hồ sơ theo yêu cầu của các nhà xuất nhập khẩu.
Yêu cầu các nhà nhập khẩu thực phẩm phải thiết lập một hệ thống để xem xét các nhà cung cấp
của họ, bao gồm cả các nhà xuất khẩu và cơ sở sản xuất ở nước ngoài.
Lập thủ tục kiểm tra tại chỗ do Hải quan cửa khẩu nhập thực hiện.
Quy định các biện pháp kiểm soát tiềm năng để ứng phó với các sự cố liên quan đến thực phẩm ở
nước ngoài có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
Cách đọc các thay đổi
Kiểm tra, đánh giá an toàn thực phẩm ở nước ngoài
Theo Nghị định số 249 của GAC, GAC có thẩm quyền đánh giá, kiểm tra hệ thống quản lý
an toàn thực phẩm và tình trạng an toàn thực phẩm của nước ngoài (khu vực) trong các điều kiện
cụ thể.
Các Điều 10 đến 17 mới được bổ sung hoặc sửa đổi giải thích điều gì có thể kích hoạt việc
GAC kiểm tra các doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài / khu vực (Điều 12):
Nước / khu vực nước ngoài lần đầu tiên tìm cách xuất khẩu một loại thực phẩm mới sang Trung
Quốc.
Quốc gia / khu vực nước ngoài điều chỉnh đáng kể luật và quy định về an toàn thực phẩm hoặc
kiểm dịch động thực vật của họ.
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Quốc gia / khu vực nước ngoài tìm cách thay đổi các yêu cầu về kiểm tra và kiểm dịch đối với
một loại thực phẩm nhất định được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Quốc gia / khu vực nước ngoài đang xảy ra bùng phát dịch bệnh động thực vật hoặc sự cố về an
toàn thực phẩm.
Nghị định số 249 của GAC cho phép GAC kiểm tra điểm đến có xuất xứ nước ngoài / các luật và
quy định của nước ngoài liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, cơ cấu tổ
chức giám sát và điều hành quản lý an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát
động vật và bệnh hại cây trồng, v.v. (Điều 13).
Quy trình để thực hiện việc này có thể bao gồm xem xét tài liệu, kiểm tra video, kiểm tra tại
chỗ hoặc kết hợp các phương pháp (Điều 14).
Đăng ký, nộp đơn và nghĩa vụ của các nhà xuất khẩu và nhập khẩu thực phẩm
Giống như trước đây, các nhà sản xuất thực phẩm ở nước ngoài phải đăng ký với GAC; các
nhà xuất khẩu và đại lý thực phẩm ở nước ngoài nên nộp đơn lên GAC; và các nhà nhập khẩu
thực phẩm trong nước nên nộp cho cơ quan hải quan địa phương (Điều 18 và 19).
Một thay đổi là Nghị định số 249 của GAC bổ sung các nghĩa vụ mới đối với các nhà xuất khẩu
và đại lý ở nước ngoài cũng như các nhà nhập khẩu trong nước. Những thương nhân như vậy có
nghĩa vụ xử lý các thủ tục sửa đổi trong vòng 60 ngày nếu có thay đổi về thông tin đã nộp của họ
(Điều 20).
Ngoài ra, các nhà nhập khẩu thực phẩm trong nước sẽ cần thiết lập một “hệ thống kiểm toán”
cho các nhà xuất khẩu và sản xuất ở nước ngoài, tập trung vào việc kiểm tra việc xây dựng và
thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro về an toàn thực phẩm của họ cũng như liệu thực phẩm
có tuân thủ luật, quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc (Điều 22).
Yêu cầu về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm nhập khẩu
Phù hợp với các quy tắc hiện có, Nghị định số 249 của GAC yêu cầu việc đóng gói và ghi
nhãn thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của Trung Quốc. Hơn nữa, tài liệu cho biết thêm rằng
các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu sẽ được kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc
nếu luật pháp Trung Quốc yêu cầu.
Bên cạnh đó, Nghị định số 249 của GAC đưa ra các yêu cầu đóng gói cụ thể đối với các sản
phẩm thịt tươi sống và sản phẩm thủy sản lạnh. Đối với thực phẩm bổ sung sức khỏe và thực phẩm
chức năng nhập khẩu, Biện pháp yêu cầu nhãn Trung Quốc phải được in trên các bao bì bán hàng
nhỏ nhất và không được dán vào đó (Điều 30).
Nghị định số 249 của GAC liệt kê ít nhất bảy mặt hàng phải được kiểm tra tại chỗ khi sản
phẩm thực phẩm được xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm nhãn mác, bao bì, phương tiện vận
chuyển, khu vực bảo quản, v.v. (Điều 28).
Vấn đề an toàn thực phẩm nhập khẩu
Các Điều 34 đến 37 mới được bổ sung hoặc sửa đổi đã trình bày chi tiết cách GAC sẽ quản
lý các rủi ro về an toàn thực phẩm nhập khẩu
GAC có thể thực hiện các biện pháp kiểm soát, chẳng hạn như tăng tỷ lệ giám sát và kiểm tra
lấy mẫu đối với thực phẩm nhập khẩu có liên quan, và thậm chí yêu cầu các nhà nhập khẩu thực
phẩm cung cấp - theo lô - báo cáo kiểm tra do các cơ quan kiểm nghiệm được công nhận cấp trong
trường hợp a) bất kỳ khả năng an toàn thực phẩm nào các rủi ro có thể xảy ra do sự cố an toàn
thực phẩm ở nước ngoài hoặc b) bất kỳ vấn đề an toàn nào của thực phẩm nhập khẩu bị cơ quan
hải quan Trung Quốc phát hiện (Điều 34).
GAC thậm chí có thể đình chỉ hoặc cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm có liên quan trong
một số tình huống nghiêm trọng, bao gồm (Điều 35):
Nước (khu vực) xuất khẩu đang có dịch bệnh đáng kể về động thực vật hoặc có sự thay đổi đáng
kể trong hệ thống an toàn thực phẩm.
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Thực phẩm nhập khẩu bị nhiễm mầm bệnh của dịch bệnh hoặc được chứng minh là có khả năng
trở thành phương tiện truyền thông lây lan dịch bệnh đó mà không có biện pháp xử lý vệ sinh hiệu
quả.
Thực phẩm nhập khẩu mà GAC đã yêu cầu nộp báo cáo kiểm tra lại bị phát hiện là không phù
hợp về các mặt như an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.
Các nhà sản xuất thực phẩm nước ngoài đang vi phạm nghiêm trọng luật pháp và quy định của
Trung Quốc.
Nếu thực phẩm nhập khẩu không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hoặc có bằng chứng cho
thấy có nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thì việc nhập khẩu sẽ bị đình chỉ và thực
phẩm sẽ bị thu hồi theo quy trình tương tự như thu hồi thực phẩm trong nước (Điều 37).
Đối với cả hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu, các nhà sản xuất và khai thác có thể xin tái
kiểm tra nếu họ phản đối kết quả kiểm tra của GAC. Tuy nhiên, việc tái kiểm tra có thể bị từ chối
theo một trong các tình huống sau (Điều 67):
Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ tiêu vi sinh đều vượt tiêu chuẩn.
Mẫu dự phòng để kiểm tra lại đã hết hạn sử dụng.
Các lý do khác do chính phủ quy định trong từng thời kỳ.
Hình phạt khi vi phạm nội quy
Nghị định số 249 của GAC đã bổ sung rằng việc cung cấp thông tin sai lệch trong việc nộp
hồ sơ trên giấy, không hợp tác với GAC trong việc kiểm tra, từ chối tuân thủ các yêu cầu về nhãn
mác, hoặc các hành vi vi phạm Luật An toàn Thực phẩm khác, có thể bị phạt tới 10.000 NDT.
Thay đổi thủ tục đăng ký của nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài
So với các Quy định hành chính trước đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc đăng
ký các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài (được sửa đổi bởi Nghị định số 243 của
GAC vào ngày 23 tháng 11 năm 2018), Nghị định số 248 mới của GAC có nhiều thay đổi đối với
việc đăng ký các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài:
Mở rộng phạm vi các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài cần đăng ký
Điều chỉnh quy trình đăng ký và tài liệu đăng ký sẽ được nộp
Đặt ra các yêu cầu đóng gói và ghi nhãn mới
Làm rõ ai là cơ quan có thẩm quyền
Đã mở rộng phạm vi đăng ký
Trước đây, các danh mục nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu cần đăng ký GAC đã được công
bố thông qua Danh mục thực hiện đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước
ngoài , trong đó chủ yếu bao gồm thịt (bao gồm cả vỏ), thủy sản, sản phẩm sữa, sản phẩm yến
sào, ong. Mỹ phẩm.
Quy tắc mới đã xóa các nội dung liên quan đến hệ thống danh mục và mở rộng phạm vi đăng
ký cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và bảo quản ở nước ngoài xuất khẩu thực phẩm
sang lãnh thổ Trung Quốc (Điều 2).
Các thay đổi đối với phương thức đăng ký
Trước đây, tất cả các doanh nghiệp muốn đăng ký phải được cơ quan có thẩm quyền của nước
sở tại giới thiệu.
Theo quy định mới, các loại thực phẩm cần được cơ quan có thẩm quyền của doanh nghiệp
sản xuất ở nước ngoài đề nghị đăng ký bao gồm: thịt và các sản phẩm từ thịt, vỏ, sản phẩm thủy
sản, sản phẩm từ sữa, yến sào và các sản phẩm từ tổ yến, sản phẩm từ ong, trứng và sản phẩm
trứng, dầu ăn và dầu, mì nhồi, ngũ cốc ăn được, sản phẩm công nghiệp xay xát ngũ cốc và mạch
nha, rau tươi và khô khử nước và đậu khô, gia vị, nhóm hạt và trái cây sấy khô, cà phê rang và ca
cao, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt, thực phẩm tốt cho sức khỏe . Các doanh nghiệp sản xuất thực
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phẩm bên ngoài Trung Quốc không phải là thực phẩm được liệt kê có thể tự mình đăng ký GAC
hoặc thông qua các đại lý ủy thác (Điều 7 và 9).
Vật liệu ứng dụng
Theo quy định mới, sau khi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của nước sở tại thẩm định, các
nguyên liệu sau sẽ không còn yêu cầu : nguyên liệu động thực vật, thú y, y tế công cộng, nguyên
liệu quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, yêu cầu vệ sinh. , cũng như tài liệu về bộ
máy và nhân sự của cơ quan có thẩm quyền, v.v.
Tuy nhiên, quy trình đăng ký hiện nay sẽ yêu cầu các giấy tờ quan trọng sau : biên bản kiểm tra
của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu vực) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và giấy chứng
nhận doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh rằng doanh nghiệp sản xuất ở nước ngoài có đủ tư cách
pháp lý trong quốc gia (khu vực) nơi họ đặt trụ sở (Điều 8).
Đóng gói và dán nhãn
Trước đây, các doanh nghiệp phải ghi số đăng ký trên bao bì bên ngoài của thực phẩm.
Theo quy định mới, khi một doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc,
doanh nghiệp đó phải ghi rõ số đăng ký của mình tại Trung Quốc hoặc số đăng ký được cơ quan
có thẩm quyền của quốc gia (khu vực) chấp thuận trên bao bì bên trong và bên ngoài của thực
phẩm (Điều 15).
Thời gian hợp lệ của đăng ký
Trước đây, thời hạn đăng ký đối với các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu là bốn năm. Theo
quy định mới, việc đăng ký sẽ có hiệu lực trong 5 năm (Điều 16).
Cơ quan có thẩm quyền
Trước đây, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia (khu vực) nơi doanh nghiệp sản xuất thực
phẩm ở nước ngoài đặt trụ sở trong Quy định này bao gồm các cục chính thức, cơ quan được ủy
quyền và tổ chức ngành chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại quốc gia (khu vực) nơi
doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở nước ngoài. nằm.
Theo quy định mới, cơ quan có thẩm quyền của nước (khu vực) nơi cơ sở sản xuất thực phẩm
nhập khẩu ở nước ngoài đặt trụ sở chính là cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý về
an toàn vệ sinh thực phẩm của nước (khu vực) nơi cơ sở sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước
ngoài. nằm (Điều 26).
Lê Hằng
Nguồn: china-briefing.com

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

Các rào cản kỹ thuật của EU
đối với trái cây nhập khẩu
Các rào cản kỹ thuật của EU với trái cây nhập khẩu tập trung phần lớn vào các biện pháp
kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm (biện pháp SPS) bên cạnh đó, cũng có một số quy định kỹ
thuật và tiêu chuẩn bắt buộc (biện pháp TBT). Trong đó, các biện pháp SPS gồm: yêu cầu vệ sinh an
toàn thực phẩm; quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tạp chất; kiểm dịch thực vật và đánh
giá sự phù hợp. Và các biện pháp TBT gồm: Quy định về dán nhãn và Tiêu chuẩn tiếp thị.
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Rào cản kỹ thuật của EU với trái
cây nhập khẩu tập trung phần lớn
vào các biện pháp kiểm dịch thực
vật và an toàn thực phẩm. Ảnh
minh họa.
Yêu cầu vệ sinh an toàn thực
phẩm
EU yêu cầu các doanh
nghiệp thực phẩm nước ngoài phải
tuân thủ nguyên tắc Phân tích các
mối nguy hiểm và điểm kiểm soát
quan trọng (the Hazard Analysis
and Critical Control PointHACCP). Do vậy, muốn thuyết
phục nhà nhập khẩu EU thì doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị cung cấp chứng nhận HACCP với
trái cây qua chế biến và Global GAP với trái cây tươi. Yêu cầu áp dụng HACCP với hàng nhập khẩu
của EU là chặt chẽ hơn nhiều thị trường khác (xem Bảng 1). Việc tuân theo các nguyên tắc và yêu
cầu của các hệ thống này vẫn là một thách thức với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt từ các
nước kém phát triển và đang phát triển như Việt Nam.

Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tạp chất
EU có quy định về mức độ dư lượng tối đa (MRL) cho thuốc bảo vệ thực vật đối với các sản
phẩm thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường tại Quy định EC số 396/20051.
Tất cả sản phẩm thực phẩm nhập khẩu sẽ bị trục xuất khỏi thị trường EU nếu chúng có chứa thuốc
bảo vệ thực vật bất hợp pháp hoặc lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư cao hơn so với giới hạn mà
Quy định đặt ra.
So với các thị trường xuất khẩu khác của Việt Nam, mức MRL mặc định của EU rất thấp và số lượng
những loại thuốc bảo vệ thực vật được chấp thuận bởi EU lại ít. Hệ thống quy định về dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật của EU còn phức tạp vì được cập nhật thường xuyên. Mỗi năm, Quy định 396/2005
được sửa đổi nhiều lần. Tiêu chuẩn MRL của một số loại thuốc bảo vệ thực vật được xem xét sửa
đổi liên tục, khiến các nhà xuất khẩu nước ngoài khó cập nhập và tuân thủ theo.
Thêm vào đó, mức MRL EU áp dụng với một số sản phẩm cụ thể rất khác với mức mà Codex hay
các quốc gia khác áp dụng. Vì các sản phẩm không chỉ xuất khẩu vào thị trường EU mà còn vào
nhiều thị trường khác, sự khác nhau trong tiêu chuẩn của từng thị trường có thể khiến các nhà xuất
khẩu nhầm lẫn và khó tuân thủ hơn. Chẳng hạn, xoài Việt Nam xuất khẩu sang EU, Mỹ và Nhật Bản
phải tuân thủ các mức MRL khác nhau với một số loại thuốc bảo vệ thực vật, trong đó hầu hết MRL
của EU chặt chẽ hơn so với các nước khác (xem Bảng 2).
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Nguyên tắc của EU về kiểm soát tạp chất thực phẩm được nêu chi tiết trong Quy định của
Hội đồng số 35/93/EEC và quy định hàm lượng tối đa đối với các tạp chất thực phẩm được chỉ định
trong Quy định của Ủy ban số 1881/2006. Hàm lượng giới hạn với tạp chất được cập nhật thường
xuyên. Các tạp chất thường gặp nhất ở các sản phẩm trái cây (tươi, sấy khô và đông lạnh) là độc tố
nấm (aflatoxins, ochratoxin A, patulin), kim loại nặng (chì, thiếc và cadmium) và các tạp chất vi sinh
(salmonella, norovirus, virus viêm gan A).
Để xử lý các tạp chất vi sinh có thể dùng phương pháp chiếu xạ. Tuy nhiên, EU không cho
phép sử dụng phương pháp này cho các loại trái cây và rau quả chế biến. Với các sản phẩm tươi, EU
chỉ cho phép sản phẩm nhập khẩu được xử lý chiếu xạ tại một cơ sở được EU chấp nhận. Hiện nay
Việt Nam chưa có cơ sở nào như vậy, do đó buộc phải xử lý nhiệt khi xuất khẩu sang EU. Tuy nhiên,
phương pháp này có thể làm trái cây thối nhanh hơn, trong khi khoảng cách giữa Việt Nam và EU
rất xa, mất nhiều thời gian vận chuyển.
Kiểm dịch thực vật và đánh giá sự phù hợp
Chỉ thị 2000/29/EC của Ủy ban Châu Âu thiết lập một bộ quy định thống nhất về điều kiện
kiểm dịch thực vật và được áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại của EU. Chỉ thị cũng lập danh
mục những sản phẩm bị cấm nhập khẩu vào EU, và danh mục những sản phẩm thuộc diện kiểm soát
tại biên giới EU và phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để xác nhận việc tuân thủ các quy
định của EU. Khi đã vào lãnh thổ EU, sản phẩm nhập khẩu được cấp hộ chiếu thực vật và có thể
được lưu hành tự do đến các nước thành viên EU.
Trong 9 nhóm mặt hàng trái cây xuất khẩu tiềm năng Việt Nam, không có sản phẩm nào bị
cấm và chỉ có 4 sản phẩm (xoài, chanh, chanh leo và ổi- chỉ ở dạng tươi) phải có giấy chứng nhận
kiểm dịch thực vật. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cấp bởi Tổ chức bảo vệ thực vật quốc
gia của nước xuất khẩu, nhưng phải tuân theo mẫu của EU. Đạo luật mới về Sức khỏe Thực vật 2016
của EU được ban hành để thay thế Chỉ thị 2000/29/EC và có hiệu lực từ ngày 14/12/2019 sẽ thiết lập
nhiều biện pháp kiểm soát hơn với việc nhập khẩu thực vật và sản phẩm từ thực vật.
Với mục đích đảm bảo các sản phẩm nhập khẩu tuân thủ quy định của EU về an toàn thực
phẩm và sức khỏe thực vật, nếu có sự vi phạm các quy định của EU hoặc có khả năng gây rủi ro cho
sức khỏe con người hoặc thực vật, EU sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ dựa trên “nguyên tắc phòng
ngừa”. Nguyên tắc này từ lâu đã được nhiều nước coi là một chính sách bảo hộ của EU, vì nguyên
tắc cho phép EU và các nước thành viên bỏ qua các bằng chứng khoa học khi áp dụng biện pháp
phòng ngừa tạm thời đối với các sản phẩm nhập khẩu.
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Quy định về ghi nhãn
Nhà xuất khẩu cần quan tâm Quy định số 1169/2011 của EU quy định những quy tắc chung
cho ghi nhãn áp dụng với tất cả các sản phẩm thực phẩm và Quy định số 543/2011 yêu cầu chi tiết
về ghi nhãn với trái cây và rau quả đã qua chế biến. Thông tin trên các thùng hàng hoặc bao bì nhỏ
cần đảm bảo các nội dung và tuân theo định dạng (format) cụ thể do EU đưa ra, nhằm giúp truy xuất
dữ liệu.
Ví dụ, sản phẩm trái cây đã qua chế biến thì bao bì cần có thông tin chung về tên sản phẩm
và tên nhà sản xuất, nước xuất xứ, hạn sử dụng, hàm lượng dinh dưỡng (giá trị năng lượng, hàm
lượng chất béo, đường, muối, protein...), cảnh báo dị ứng (ví dụ: đậu nành, gluten, lactose, quả hạch).
Các quy định về ghi nhãn của EU tương đối phức tạp và chi tiết. Các nhà sản xuất trái cây
phải biết và hiểu tất cả các yêu cầu để tránh trường hợp bị thiếu thông tin bắt buộc và phải tuân theo
các quy định cụ thể về định dạng và hình thức của từng thông tin được thể hiện.
Tiêu chuẩn về tiếp thị
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn tiếp thị với trái cây tươi ở thị trường EU là bắt buộc. Quy định
543/2011 của EU điều chỉnh các tiêu chuẩn tiếp thị cho chất lượng và độ chín của trái cây và rau quả
tươi. Tiêu chuẩn tiếp thị được chia ra làm 2 loại: i) Tiêu chuẩn tiếp thị cụ thể (SMS) được áp dụng
với 10 loại rau quả tươi và ii) Tiêu chuẩn tiếp thị chung (GMS) được áp dụng cho các sản phẩm rau
quả tươi khác.
Cả sản phẩm SMS và GMS đều phải tuân thủ tiêu chuẩn chung về chất lượng và độ chín tối
thiểu, tương đối phù hợp với tiêu chuẩn Codex với trái cây và rau quả tươi. Trái cây tươi nhập khẩu
được cơ quan có thẩm quyền của nước thành viên kiểm tra ở biên giới EU. Nếu sản phẩm đã được
kiểm tra tại nước xuất xứ, quốc gia đó có thể yêu cầu Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn
từ EU.
Trong các mặt hàng trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU, chỉ có Chanh
là sản phẩm SMS, những sản phẩm còn lại thuộc sự điều chỉnh của GMS. Chưa có sản phẩm trái cây
nào của Việt Nam nhận được sự chấp thuận kiểm tra sự phù hợp quy chuẩn của EU.
TS. Lê Văn Tuyên - Học viện Kỹ thuật Quân sự
Trích từ nguồn: VietQ.vn

Nhiều loại thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật phải được
chứng nhận nguồn gốc không vi phạm IUU
(Saigon Times) Từ ngày 1-12 tới, mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương, cá
thu và cá trích phải được chứng nhận nguồn gốc không vi phạm quy định về khai thác thuỷ
sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản (Nafiqad)
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa có văn bản về việc khai báo thuỷ sản khai thác
xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.
Theo đó, đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước thuộc những
loài nêu trên khi xuất khẩu vào Nhật Bản phải kèm giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
do Cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước
không vi phạm quy định IUU.
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Nhiều loại thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản phải được chứng nhận nguồn góc không vị phạm IUU.
Ảnh minh hoạ: Trung Chánh
Còn đối với lô hàng chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu thuộc những loài
nêu trên, phải kèm theo giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy
sản khai thác nhập khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện theo quy
định.
Việc xuất khẩu mực ống và mực nang, cá thu đao Thái Bình Dương, cá thu và cá trích vào
Nhật Bản bắt buộc phải đáp ứng những yêu cầu nêu trên do Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ
sản Nhật Bản vừa có thông báo phải chứng nhận, xác nhận đáp ứng quy định IUU, tức những loại
thuỷ sản này phải được xác nhận/chứng nhận nguồn gốc không vi phạm quy định IUU.
Yêu cầu nêu trên cũng được quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-112018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy
sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác
thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác và Thông tư
số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18-1-2022 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy
sản.
Từ yêu cầu nêu trên của Nhật Bản, Nafiqad chỉ đạo Trung tâm chất lượng nông lâm thuỷ sản
vùng giao những đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, tổ chức thẩm định và thực hiện
xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu đối với các lô hàng
thủy sản thuộc những loại nêu trên.
Hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nhật Bản trên địa bàn thực
hiện khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu.
Đối với các cơ sở chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cần nghiên
cứu các yêu cầu về khai báo thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường này để tổ chức thực hiện
kiểm soát trong quá trình thu mua, tiếp nhận, chế biến đối với những loài thủy sản như nêu trên đáp
ứng quy định IUU…
Trung Chánh
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Ngày 16/6/2022, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc
hội biểu quyết thông qua với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,58%
tổng số đại biểu Quốc hội). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, trừ quy định về bảo hộ
nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022, trong khi quy định về
bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2024.
Nội dung sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, bao gồm:
Chính sách 1: Đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn,
chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao Quyền tác giả
(QTG), Quyền liên quan đến quyền tác giả (QLQ). Các quy định liên quan đến xác định chủ
thể nắm giữ quyền tài sản (chủ sở hữu, tác giả, người biểu diễn) được quy định rõ ràng và cụ
thể hơn, giúp cho quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng trong các
hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao QTG, QLQ được thuận lợi hơn.
- Điểm nổi bật của dự thảo Luật là quy định cho phép chuyển giao một số quyền nhân thân theo
thỏa thuận (thỏa thuận đặt tên, sửa đổi tác phẩm) phù hợp với đặc thù của lĩnh vực quyền tác giả
nhằm giải quyết những vướng mắc tồn tại trong thực tiễn thời gian qua như trường hợp có nhu cầu
thay đổi tên tác phẩm, sửa đổi, nâng cấp chương trình máy tính v.v.
Chính sách 2: Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,
thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước.
Luật quy định trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây
trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức chủ
trì một cách tự động và không bồi hoàn, đồng thời có cơ chế phân chia hợp lý lợi ích giữa Nhà nước,
cơ quan chủ trì và tác giả phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ
6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
Quy định này không chỉ khắc phục các bất cập hiện nay về việc đăng ký và khai thác các đối
tượng quyền sở hữu trí tuệ do nhà nước đầu tư mà còn là cú hích để khuyến khích các chủ thể nghiên
cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ động đăng ký, khai thác các sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra; thúc đẩy quan hệ hợp tác với doanh nghiệp để
chuyển giao công nghệ, thương mại hóa và thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư để phát triển, nghiên cứu
sản phẩm, qua đó thu về nhiều lợi ích kinh tế cũng như đạt được các mục tiêu về an sinh xã hội.
Chính sách 3: Tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký QTG, QLQ, thủ tục
xác lập quyền sở hữu công nghiệp.
Theo đó, dù là quyền được xác lập tự động mà không qua đăng ký (trong lĩnh vực QTG, QLQ)
hay phải đăng ký (lĩnh vực sở hữu công nghiệp), thì các quy định liên quan đến thủ tục, thời hạn,
thành phần hồ sơ,… tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gọn nhẹ, nhanh chóng, thuận tiện, minh
bạch để khuyến khích, gia tăng hoạt động đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo cơ sở, bằng
chứng vững chắc trong việc xác định chủ thể quyền và đối tượng được bảo hộ, làm tiền đề cho việc
khai thác quyền cũng như thực thi quyền sau này.
Một số sửa đổi cụ thể bao gồm: tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực
tuyến QTG, QLQ; phân luồng ý kiến người thứ ba để đẩy nhanh quá trình thẩm định đơn; đơn giản
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hóa bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; giới hạn việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế; cho phép trì
hoãn công bố đơn kiểu dáng công nghiệp; bổ sung một số quy định đặc thù về thủ tục giải quyết
khiếu nại trong lĩnh vực SHCN.
Chính sách 4: Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ.
Theo đó, các quy định liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ được sửa đổi, hoàn
thiện để bảo đảm mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa một bên là quyền lợi của chủ thể quyền
và một bên là quyền sử dụng, quyền tiếp cận tri thức, công nghệ của xã hội. Cụ thể:
- Bổ sung một số trường hợp ngoại lệ không xâm phạm QTG, QLQ, các giới hạn QTG, QLQ
nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ thể quyền tác giả với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và
công chúng hưởng thụ tiếp cận tác phẩm, đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và phù hợp với điều
kiện thực tiễn của Việt Nam.
- Bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát sáng chế có sử dụng nguồn gen và tri thức truyền
thống về nguồn gen; bổ sung một số căn cứ chấm dứt hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
(sáng chế, nhãn hiệu); xử lý xung đột giữa nhãn hiệu với tên giống cây trồng, với đối tượng QTG,
QLQ; sửa đổi các quy định về chủ thể đối với chỉ dẫn địa lý; làm rõ điều kiện bị coi là cạnh tranh
không lành mạnh giữa tên miền với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý có trước.
Chính sách 5: Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ.
Các nội dung sửa đổi nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hệ thống sở hữu trí tuệ (bao gồm
hoạt động đại diện, giám định), cụ thể là sửa đổi, bổ sung một số quy định theo hướng mở hơn nhằm
tạo tính cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ đại diện (phân chia đại diện theo lĩnh vực; nới lỏng điều
kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề đại diện tùy theo lĩnh vực); sửa đổi quy định về giám định theo
hướng xác định rõ phạm vi giữa giám định sở hữu trí tuệ với giám định tư pháp về sở hữu trí tuệ;
làm rõ ý nghĩa mang tính chứng cứ của kết luận giám định sở hữu trí tuệ);
Chính sách 6: Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Các quy định liên quan đến thực thi quyền được sửa đổi nhằm bảo đảm cơ chế bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ được hiệu quả, hợp lý và khả thi hơn, trong đó đáng chú ý là quy định bổ sung thẩm quyền
chủ động áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới nếu trong quá trình kiểm tra, giám sát và kiểm
soát cơ quan hải quan phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất, nhập khẩu là hàng giả
mạo sở hữu trí tuệ.
Chính sách 7: Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam
về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập.
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến biện pháp công nghệ bảo vệ quyền và thông
tin quản lý quyền để đảm bảo thực thi trong môi trường số; một số quy định về ngoại lệ QTG, QLQ;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu âm thanh; chấm dứt hiệu lực
văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu; cơ chế bảo đảm thông tin cho chủ bằng sáng chế thực thi quyền
trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường đối với dược phẩm; nghĩa vụ bảo hộ dữ liệu bí mật trong
đơn xin cấp phép nông hóa phẩm; cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc
cấp phép lưu hành dược phẩm; giả định về QTG, QLQ; quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ trung gian trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông; nghĩa vụ chủ động tạm
dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị nghi ngờ là hàng giả mạo sở
hữu trí tuệ.
TBT Bình Thuận tổng hợp
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Sửa đổi Luật TC&QCKT - hoàn thiện cơ chế, chính sách,
phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
(VietQ.vn) - Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT nhằm
hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt
Nam tiếp cận trình độ quốc tế, khu vực; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TC&QCKT sửa đổi, bổ sung một số quy định về
hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ
thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong phạm vi sửa đổi tập trung cụ
thể vào những quy định như:
Thứ nhất, hội nhập quốc tế, minh bạch hoá. Sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT theo hướng bảo
đảm tuân thủ các quy định, cam kết trong các FTA thế hệ mới; thể hiện vai trò chủ động, tích cực
của Việt Nam tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn quốc tế.
Nội dung liên quan đến minh bạch hóa và hoạt động thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại. Cụ thể, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 6 quy định bảo đảm sự tham gia của các tổ
chức, cá nhân nước ngoài vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam phù
hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
Bổ sung Điều 8d về minh bạch hóa và hoạt động thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong
thương mại như sau: Nguyên tắc về minh bạch hóa phù hợp với các cam kết quốc tế; Quy định về
chính sách đối với hoạt động thông báo, hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại phù hợp với
các cam kết quốc tế; Quy định về vị trí, vai trò của cơ quan đầu mối và mạng lưới về thi hành các
nghĩa vụ của Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT) và các cam kết về TBT
trong các FTA.
Nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế. Cụ thể, bổ sung Khoản 15 Điều 3 về khái niệm “tiêu
chuẩn hóa”; Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: Bổ sung khoản 3 quy định Nhà nước có chính sách
thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu
vực; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên chính thức của các ban kỹ thuật tiêu chuẩn
hóa quốc tế; Bổ sung khoản 4 quy định Nhà nước có cơ chế, tạo điều kiện để xây dựng thành tiêu
chuẩn quốc tế đối với các sản phẩm trọng điểm, ưu tiên, chủ lực, đặc thù của Việt Nam.
Nội dung liên quan đến nguyên tắc cơ bản của hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể,
sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: Sửa đổi điểm a Khoản 4 quy định xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn
dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại
và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội; Sửa đổi điểm d khoản 4 quy định bảo đảm tính thống nhất
của hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, phù hợp quy định pháp luật
vể đo lường, chất lượng, góp phần trực tiếp nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia.
Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: sửa đổi, bổ sung khoản 2 quy định kết quả nghiên cứu khoa
học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, đổi mới sáng tạo.
Sửa đổi, bổ sung Điều 12 về loại tiêu chuẩn như sau: sửa đổi, bổ sung Khoản 5 quy định “Tiêu
chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo
quản sản phẩm, hàng hoá và yêu cầu về định danh đơn nhất, mã hóa dữ liệu dạng ngôn ngữ máy có
thể đọc, nhận dạng và thu thập dữ liệu liên quan đến các đối tượng quản lý trong chuỗi giá trị cung
ứng”.
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Ảnh minh họa.
Nội dung liên quan đến
“Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc
gia”. Cụ thể, bổ sung khoản 14
Điều 3 về khái niệm “Cơ quan
tiêu chuẩn hóa quốc gia”; Bổ
sung Điều 8a quy định về cơ
quan tiêu chuẩn hóa quốc gia
như sau: Quy định vị trí, chức
năng chung của cơ quan tiêu
chuẩn hóa quốc gia, quy định
chức năng, nhiệm vụ cụ thể của
cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia được Chính phủ quy định chi tiết.
Nội dung liên quan đến Hạ tầng chất lượng quốc gia. Cụ thể, bổ sung Điều 8c về Hạ tầng chất
lượng quốc gia như sau: Quy định về cơ chế chính sách phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia; Quy
định về phối hợp xây dựng chỉ số Hạ tầng chất lượng quốc gia.
Thứ hai, về chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, bổ sung Điều 8b quy định về chiến lược tiêu
chuẩn hóa quốc gia như sau: Quy định về vai trò của chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia; Quy định
về nội dung cơ bản và giai đoạn của chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia; Quy định cơ quan chủ trì
xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia.
Thứ ba, về xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, sửa đổi, bổ sung Điều 7 theo
hướng đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, cụ thể như sau: Bổ sung khoản
4 theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, ưu tiên sử dụng kết quả
nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội,
hội, doanh nghiệp để xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia;
Bổ sung khoản 5 quy định tập trung nguồn lực để xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ thống tiêu
chuẩn quốc gia nhằm triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát
triển ngành, chương trình, đề án trong điểm quốc gia.
Thứ tư, về hoạt động đánh giá sự phù hợp, bổ sung Điều 3 các khái niệm sau: Bổ sung khoản 11
quy định khái niệm về “Thử nghiệm”; Bổ sung khoản 12 quy định khái niệm về “Giám định”; Bổ
sung quy định nguyên tắc chung về hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận để thống nhất với
quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cụ thể: Bổ sung Điều 43a quy định nguyên tắc
chung về thử nghiệm; Bổ sung Điều 43b quy định nguyên tắc chung về giám định; Bổ sung Điều 43c
quy định nguyên tắc chung về chứng nhận.
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 50 quy định “Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài tại Việt
Nam” để phù hợp cam kết của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định FTA thế hệ mới. Thay thế từ
“tổ chức chứng nhận” bằng từ “tổ chức đánh giá sự phù hợp” tại: tên Mục 4 Chương IV, tên Điều
50.
Sửa đổi Điều 51 như sau: “Điều 51. Điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp: Có
bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ
chức đánh giá sự phù hợp; Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng; Đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp tại cơ quan
nhà nước có thẩm quyền”.
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Bổ sung Điều 52a quy định quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp; Bổ sung Điều 52b quy định
nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp; Bổ sung Điều 54 về Tổ chức công nhận như sau: Bổ sung
điểm đ quy định “đáp ứng yêu cầu và điều kiện của một trong các tổ chức công nhận khu vực hoặc
quốc tế quy định về hoạt động công nhận tương ứng với lĩnh vực đã đăng ký”; Bổ sung điểm e quy
định “đăng ký hoạt động công nhận tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền”;
Bổ sung Điều 56a quy định về Hội đồng công nhận quốc gia như sau: Quy định vị trí, chức năng
của Hội đồng công nhận quốc gia; Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng công nhận quốc gia.
Ngoài ra, đảm bảo quy định rõ thẩm quyền xây dựng, ban hành QCVN, đối tượng của QCVN:
Bổ sung Điều 5 như sau: bổ sung khoản 1a quy định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu
chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật không bao gồm đối tượng thuộc
danh mục bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, phù hợp với các quy định trong
FTA thế hệ mới.
Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố, ban hành TCVN, QCVN:
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: bổ sung quy định về trình tự, thủ tục rút gọn: Trong trường hợp
khẩn cấp vì an toàn, thiên tai, dịch bệnh, các trình tự, thủ tục nêu tại các điểm a, b, c, d, đ được xem
xét rút ngắn thời gian hoặc lược bỏ;
Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 quy định các bộ, cơ quan ngang bộ
phê duyệt kế hoạch xây dựng QCVN thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và
Công nghệ để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống;
Sửa đổi, bổ sung Điều 33 về thẩm định QCVN như sau: Sửa đổi khoản 1 quy định: “Sự phù hợp
của quy chuẩn kỹ thuật với quy định của pháp luật, cam kết quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất
lượng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hạ tầng chất lượng quốc gia”.
Tăng cường tính hiệu quả của công tác xây dựng QCĐP: Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau: Bổ
sung điểm c khoản 2 quy định lập hội đồng đánh giá hồ sơ QCĐP tại bộ liên quan trong trường hợp
nội dung QCĐP phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực; Bổ sung Điều 2a quy định về trình tự, thủ tục rút
gọn: Trong trường hợp khẩn cấp vì an toàn, thiên tai, dịch bệnh, các trình tự, thủ tục nêu tại các điểm
a, b, c, d, đ được xem xét rút ngắn thời gian hoặc lược bỏ.
Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn cơ sở: Bãi bỏ điểm b khoản
khoản 3 Điều 11, không quy định cơ quan nhà nước xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; Sửa đổi, bổ sung
Điều 20 như sau: bổ sung khoản 3a quy định tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn cơ sở có trách
nhiệm thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo
quyền sở hữu trí tuệ đối với tiêu chuẩn: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản
1 quy định Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc quản lý và khai thác tiêu chuẩn tiêu
chuẩn quốc gia; Bổ sung khoản 2 quy định bảo hộ bản quyền tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước
ngoài; Bổ sung quy định về tra cứu, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống
cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia: Sửa đổi, bổ sung
Điều 16 như sau: Bổ sung khoản 1 quy định về tiểu ban kỹ thuật, nhóm công tác trong trường hợp
cần thiết; Bổ sung khoản 2 quy định thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia bao gồm cá nhân
hoặc đại diện từ các tổ chức nước ngoài; Bổ sung khoản 4 quy định Nhà nước khuyến khích, tạo điều
kiện để thành viên các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tham gia các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc
tế và quy định cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu cử đại diện tham gia
các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế thông qua đầu mối là các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương
ứng.
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Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Sửa đổi, bổ sung Điều 60 như sau: Bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ
Tài chính trong việc bố trí nguồn ngân sách bảo đảm các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật; Bổ sung quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành đối với hoạt động thông báo,
hỏi đáp.
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các
điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Hà My

Nhận diện một số tiêu chuẩn
về an toàn thực phẩm
(VietQ.vn) - Có rất nhiều tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm nhưng một số tiêu chuẩn sau đây
được phổ biến nhất hiện nay
An toàn thực phẩm là vấn đề được người dân trong xã hội luôn luôn quan tâm. Đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm là trách nhiệm của người buôn bán thực phẩm. Và nếu không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực
phẩm thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên thực tế, xã hội ngày càng phát triển, càng có nhiều nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực
phẩm như: Thực phẩm bẩn; thực phẩm không đảm bảo về chất lượng; thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực
phẩm tiềm ẩn nhiều thuốc kích thích tăng trưởng, sử dụng hóa chất cấm; quy trình sản xuất không nghiêm
ngặt; môi trường không đảm bảo vệ sinh; sử dụng nước thải sinh hoạt trong chế biến; nước thải chăn nuôi để
tưới rau làm cho các hàm lượng kim loại nặng và các vi sinh vật gây bệnh trong rau, củ, quả cao hơn nhiều so
với quy định, hoặc thực phẩm không được rõ nguồn gốc … gây ảnh hưởng xấu đến tiêu dùng và xuất khẩu.
Mặc dù vấn đề an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày nhưng những tiêu
chuẩn an toàn thực phẩm không phải người tiêu dùng cũng nắm rõ.
Thực phẩm sản
xuất phải đạt các tiêu
chí, tiêu chuẩn về an
toàn, vệ sinh. Ảnh minh
họa
Tiêu chuẩn ISO
22000:2018
Tiêu chuẩn ISO
22000:2018 là tiêu chuẩn
quốc tế về an toàn thực
phẩm, do Tổ chức Tiêu
chuẩn hóa Quốc tế (ISO)
xây dựng và ban hành.
Giấy chứng nhận ISO
22000 được chấp nhận và có giá trị trên toàn thế giới.
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ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng
Đây là một trong số những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được áp dụng nhiều nhất hiện nay. Doanh
nghiệp sẽ được đánh giá và thừa nhận là có hệ thống quản lý tốt về an toàn thực phẩm và đủ khả năng cung
cấp sản phẩm thực phẩm an toàn ra ngoài thị trường khi đạt được chứng nhận ISO 22000:2018.
Ngoài ra, mọi tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung cấp thực phẩm đều có thể áp dụng tiêu
chuẩn ISO 22000, không phân biệt quy mô, loại hình. Bao gồm cả những tổ chức hoạt động trực tiếp hoặc
gián tiếp trong chuỗi thực phẩm.
Tiêu chuẩn HACCP
HACCP từ viết tắt của “Hazard Analysis & Critical Control Point” – Phân tích mối nguy và Kiểm soát
điểm tới hạn. Tương tự như ISO 22000, nó cũng là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đúng như tên gọi “Phân
tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn” HACCP được xem là một công cụ phổ biến trong ngành thực phẩm
có chức năng xác định và ngăn chặn các mối nguy hại cụ thể hoặc đang tiềm ẩn có nguy cơ gây ảnh hưởng
trong toàn bộ dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
HACCP có thể xác định được mối nguy như: Các mối nguy từ sinh học, mối nguy hóa học, vật lý, hay
các điều kiện bảo quản, vận chuyển, sử dụng.
Đối tượng áp dụng HACCP gồm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn
nuôi…; các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công nghiệp; cơ sở dịch vụ ăn uống,
nhà hàng, khách sạn và các tổ chức hoạt động liên quan đến thực phẩm.
Tiêu chuẩn FSSC 22000
FSSC 22000 chưa thật sự phổ biến ở Việt Nam. FSSC là chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm, là tiêu
chuẩn phát triển về sản xuất thực phẩm an toàn đầu tiên ở quy mô quốc tế. Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
quốc tế FSSC 22000 cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý trách nhiệm về chất lượng và an toàn thực
phẩm một cách hiệu quả nhất. FSSC 22000 được thừa nhận là tương đương và có thể thay thế cho các tiêu
chuẩn như BRC, IFS,… được công nhận trước đây của GFSI.
Để áp dụng và đạt chứng nhận FSSC 22000, doanh nghiệp của bạn trước hết phải đảm bảo các yêu cầu
về vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất chế biến. Khi ấy, đòi hỏi mọi khâu sản xuất phải
nghiêm ngặt ngay từ đầu. Cùng với đó, không được bỏ qua bước phân tích nhận diện và kiểm soát mối nguy
theo nguyên tắc HACCP. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải đánh giá rủi ro và thiết lập chương trình phòng
vệ thực phẩm để kiểm soát nhiễm bẩn cố ý do mục đích phá hoại.
Tiêu chuẩn GMP
Tháng 07/2019, theo quy định, tất cả các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo
vệ sức khỏe muốn kinh doanh và bán sản phẩm ra thị trường, yêu cầu bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn GMP. Điều
đó có nghĩa, từ sau sau mốc thời gian trên nếu doanh nghiệp không có chứng nhận GMP thì không được phép
hoạt động.
GMP là tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành sản xuất tốt. Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm này thường
dùng trong lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm yêu cầu điều hiện vệ sinh cao như: các loại thực phẩm
bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Kể cả các sơ sở kinh doanh ăn
uống như nhà hàng, khách sạn cũng rất thích hợp cho việc áp dụng tiêu chuẩn GMP.
Tiêu chuẩn BRC
BRC cũng là tiêu chuẩn khá quen thuộc tại Việt Nam. BRC là gì? Nó được viết tắt từ British Retail
Consortium là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, do Hiệp hội bán lẻ Anh xây dựng và ban hành.
Cũng giống như hầu hết các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến hiện nay. Việc áp
dụng tiêu chuẩn BRC nhằm để các doanh nghiệp kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn trong sản xuất. Để
rồi có cơ sở tạo ra các sản phẩm thực phẩm đạt chuẩn an toàn cho khách hàng. Bởi vì, suy cho cùng, tất cả
các tiêu chuẩn đưa ra là để các doanh nghiệp tuân thủ luật lệ và bảo vệ người tiêu dùng.
An Dương
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THÔNG BÁO TBT

Tổng hợp danh mục các Tin cảnh báo WTO
cần chú ý trong quý III/2022

Mã thông báo

Quốc gia

G/TBT/N/EU/915

EU

Các chất nguy hại

21/07/2022

G/TBT/N/ISR/1266

Israel

Quy định về chất E171 Titanium dioxide trong thực
phẩm

20/07/2022

G/TBT/N/CHN/1688

Trung Quốc

Thực phẩm đóng gói sẵn (ICS
code(s): 67.160.20)

20/07/2022

G/TBT/N/THA/668

Thái Lan

Ghi nhãn sản phẩm nói chung

18/07/2022

G/TBT/N/KOR/1084

Hàn Quốc

Ghi nhãn và quảng cáo thực
phẩm

11/07/2022

G/TBT/N/IND/232

Ấn Độ

Thực phẩm

12/07/2022

G/TBT/N/KOR/1083

Hàn Quốc

Ghi nhãn thực phẩm

06/07/2022

G/TBT/N/EGY/326

Ai Cập

Các tác nhân gây ô nhiễm hóa
học trong thực phẩm

04/08/2022

G/TBT/N/TUR/203

Thổ Nhĩ Kỳ

Phụ gia thực phẩm

03/08/2022

G/TBT/N/JPN/745

Nhật Bản

Sản phẩm dược phẩm

03/08/2022

G/TBT/N/IND/233

Ấn Độ

Thực phẩm

18/08/2022

G/TBT/N/KOR/1094

Hàn Quốc

Ghi nhãn và quảng cáo thực
phẩm

26/08/2022

G/TBT/N/KOR/1094

Hàn Quốc

Ghi nhãn và quảng cáo thực
phẩm

29/08/2022

G/TBT/N/EU/922

EU

Phụ gia thực phẩm

13/09/2022

G/SPS/N/TPKM/596

Đài Loan

Quy định về ghi nhãn thành
phần thực phẩm

20/09/2022
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Mexico thông báo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về ván gỗ
(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MEX/513, Mê-hi-cô thông báo Dự thảo Quy
chuẩn kỹ thuật Mexico ký hiệu PROY-NOM-203-SE-2020 thiết lập các giới hạn tối đa cho
phép đối với phát thải formaldehyde từ ván dăm gỗ và ván sợi gỗ được sản xuất bằng urêformaldehyde và các sản phẩm được sản xuất bằng loại ván này.
Quy chuẩn kỹ thuật được thông
báo (dự thảo quy chuẩn chính thức của
Mexico) thiết lập các giới hạn cho
phép tối đa đối với phát thải
formaldehyde
và
hàm
lượng
formaldehyde của ván dăm gỗ và ván
sợi gỗ được sản xuất bằng cách sử
dụng urê-formaldehyde làm chất kết
dính, ngoài đồ nội thất và các bộ phận
của chúng và tất cả sản phẩm khác
được sản xuất bằng loại bảng này.
Điều này cũng áp dụng cho ván
dăm, ván ép gỗ được sản xuất trong
nước và nhập khẩu, trong quá trình sản
xuất có sử dụng nhựa urê-fomanđehit,
ngoài đồ nội thất và các bộ phận của chúng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, tất cả sản phẩm
được sản xuất bằng loại ván này.
Mục đích của quy chuẩn nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo
vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.
Đồng thời, Chi Lê thông báo ban hành Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 1217: 2017: Thông Radiata,
thông Oregon, thông Aoerosa – Phân loại trực quan để sử dụng trong kết cấu – Các đặc tính kỹ thuật
phân cấp về chất lượng.
Tiêu chuẩn được thông báo thiết lập yêu cầu phải đáp ứng đối với các tấm dạng khô (độ ẩm
không quá 19%) là gỗ xẻ hoặc gỗ bào của thông radiata, thông Oregon hoặc thông aoerosa nhằm
mục đích sử dụng trong kết cấu và được phân loại bằng mắt thường. Dung sai kích thước đáp ứng
các thông số kỹ thuật quy định trong Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 2824. Tiêu chuẩn xác định ba cấp
phân loại gồm: GS, G1 và G2. Cụ thể, loại GS: Thường được sử dụng như một phần của kết cấu
hạng nặng; Loại G1: Đặc biệt thích hợp cho dầm, sàn và giàn mái; Loại G2: Đặc biệt thích hợp cho
các vách ngăn kết cấu.
Các đặc tính cơ học được chấp nhận liên quan đến các cấp cơ học này được quy định trong Tiêu
chuẩn Chile (NCh) số 1198. Mục đích của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các yêu cầu chất lượng.
**********************

Thông báo của Hàn Quốc về tiêu chuẩn ghi nhãn
(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1083 của Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục
TCĐLCL), Hàn Quốc thông báo đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”.
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Theo đó, Bộ An toàn Thực
phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đề
nghị sửa đổi tiêu chuẩn ghi nhãn
thực phẩm như sau: Thứ nhất, chỉ
định các điều kiện để được miễn trừ
đối với các gói ghi nhãn được bán
trực tuyến dưới dạng gói sản phẩm.
Thứ hai, sửa đổi các tuyên bố
ghi nhãn cho phù hợp với thay đổi
được thực hiện trong phân loại gia
vị.
Thứ ba, phản ánh bản sửa đổi
được thực hiện đối với hệ thống
phân loại phụ gia thực phẩm được
sử dụng trong sản xuất các hợp chất gốc kẹo cao su như Este axit béo Glycerin.
Mục đích của quy định nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.
**************************

Thông báo của Liên minh châu Âu về kiểm soát chất lượng
thực phẩm
(VietQ.vn) - Theo tin
cảnh
báo
số
G/TBT/N/EU/906, Liên
minh châu Âu (EU) thông
báo Dự thảo Quy định của
Ủy ban từ chối cho phép
một số công bố về sức
khỏe được đưa ra đối với
thực phẩm, ngoại trừ
những công bố đề cập đến
việc giảm nguy cơ bệnh
tật, ảnh hưởng đối với sự
phát triển và sức khỏe của
trẻ em.
Dự thảo Quy định của Ủy ban này liên quan đến việc từ chối cho phép một số công bố về sức
khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh
tật và sự phát triển, sức khỏe trẻ em theo Điều 18 Quy định (EC) số 1924/2006 của Châu Âu Nghị
viện và Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về các công bố dinh dưỡng, sức khỏe được đưa ra
đối với thực phẩm.
Biện pháp được đề xuất là dự thảo Quy định của Ủy ban đối với bốn công bố về sức khỏe như
đã đề cập ở trên theo điểm 6 được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá với kết
quả không phù hợp. Do đó, các công bố về sức khỏe có trong dự thảo Quy định của Ủy ban này
không tuân thủ điều kiện quy định trong Quy định (EC) số 1924/2006 và không được phép sử dụng
trên thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.
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Đồng thời, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban sửa đổi
Quy chế Thực thi số (EU) 2021/2325 liên quan đến việc công nhận một số cơ quan và tổ chức kiểm
soát nhằm mục đích nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào Liên minh.
Điều này sẽ sửa đổi Quy chế thực hiện của Ủy ban (EU) 2021/2325, với mục tiêu cập nhật danh
sách các nước thứ ba (Phụ lục I) và cơ quan kiểm soát (Phụ lục II) được công nhận cho nhập khẩu
các sản phẩm hữu cơ vào EU.
Mục đích của thông báo: EU chỉ nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ từ danh sách cơ quan kiểm
tra/cơ quan kiểm soát được ủy quyền và các nước thứ ba. Mục đích của sửa đổi pháp lý này là thực
hiện một số cập nhật nhất định về danh sách kiểm soát, liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm hữu
cơ.
Quy định thực hiện (EU) 2021/2325 đưa ra danh sách các nước thứ ba và danh sách cơ quan
kiểm tra, cơ quan kiểm soát đã được công nhận theo Điều 33 (2) và (3) Quy định Hội đồng (EC) số
834/2007 cho mục đích nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào Liên minh. Theo thông tin và yêu cầu mới
mà Ủy ban nhận được kể từ khi thông qua Quy chế thực hiện (EU) 2021/2325, cần thực hiện một số
thay đổi nhất định đối với các danh sách đó.
Việc cập nhật các phụ lục là cần thiết để có thông tin chính xác liên quan đến cơ quan kiểm soát
và các nước thứ ba được công nhận nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào EU; Thông tin người tiêu dùng,
nhãn mác; Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.
An Hạ

********************
EU thay đổi tỷ lệ một số hoạt chất thuốc trừ sâu ( MRLs) đối với một
số nhóm sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc động vật
Ngày 3 / 8 / 2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định (EU) số 2022/1406 sửa đổi Phụ lục II
và III của Quy định (EC) số 396/2005 liên quan đến quy định mức dư lượng tối đa các hoạt chất
methoxyfenozide, propoxur, spinosad and thiram trong hoặc trên một số sản phẩm, áp dụng với một
số nhóm sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc động vật.
Quy định này cũng nêu rõ các lô hàng được sản xuất trong Liên minh hoặc nhập khẩu trước
ngày 28 tháng 2 năm 2023 sẽ tiếp tục áp ngưỡng MRL đối với các hoạt chất trên theo phụ lục II và
III của Quy định (EC) số 396/2005 , ngoại trừ chất methoxyfenozide trong lê, đào, táo và bông cải
xanh, chất propoxur và thiram trên tất cả các mặt hàng.
Quy định này có hiệu lực vào ngày 07/9/2022 và áp dụng từ ngày 28/2/2023.
Chi tiết các quy định tại link:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.215.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3
A215%3ATOC
Bên cạnh đó, ngày 26 tháng 8 năm 2022 Ủy ban châu Âu ban hành Quy định EU) số 2022/1435
sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 liên quan đến quy định mức dư lượng tối
đa các hoạt chất calcium carbonate, carbon dioxide, cyprodinil and potassium hydrogen
carbonate trong hoặc trên một số sản phẩm, áp dụng đối với một số nhóm sản phẩm có nguồn gốc
thực vật hoặc động vật.
Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 19/9/2022
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Chi
tiết
các
quy
định
tại
link https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.224.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3
A224%3ATOC
Bên cạnh đó, ngày 4 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban Châu Âu đã ban hành Quy định số (EU)
2022/1364 và 2022/1370 sửa đổi quy định EC 1881/2006 về giá trị tối đa của axit hydrocyanic và
Ochratoxin A trong một số sản phẩm nhất định.
Quy định áp dụng đối với nhiều sản phẩm như hạt lanh, hạnh nhân, hạt mơ, củ sắn (tươi, gọt
vỏ), bột sắn dây, ngũ cốc, hoa quả sấy khô, cà phê rang, cà phê hoà tan, gia vị, thảo mộc khô…
Các loại thực phẩm trên được đưa ra thị trường hợp pháp trước ngày 1/1/2023 vẫn có thể bán
trên thị trường cho đến hạn sử dụng của chúng.
Quy định được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU
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Đào tạo Kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” theo Kế hoạch số 1009/KH-UBND ngày 26/3/2021
của UBND tỉnh Bình Thuận. Ngày 09/8/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối
hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng đánh giá nội bộ
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Tham gia khóa đào
tạo có 34 học viên là
quản lý, nhân viên
của Trung tâm. Tại
khóa đào tạo, Ông
Nguyễn Khánh –
Chuyên gia tư vấn
của Công ty TNHH
Dịch vụ Công nghệ
đã hướng dẫn, trao
đổi về các kỹ năng
đánh giá nội bộ theo
tiêu
chuẩn
ISO
9001:2015 như: các
nguyên tắc đánh giá,
quản lý chương trình
đánh giá, thực hiện đánh giá, khắc phục/kiểm tra xác nhận hành động khắc phục,…
Bên cạnh đó, các học viên còn được tham gia thực hành theo từng nội dung chuyên đề và cùng
nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề thực tế, những thuận lợi, khó khăn khi triển khai áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại đơn vị.
Thông qua nội dung đào tạo, lãnh đạo và nhân viên Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn đã tiếp cận thêm được nhiều thông tin, kiến thức trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO
9001:2015 tại đơn vị, góp phần nâng cao năng suất chất lượng cũng như hiệu quả công việc.
Các khóa đào tạo về năng suất chất lượng được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ
chức thường xuyên nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt, hiểu biết thêm về các giải pháp nâng cao
năng suất chất lượng, hiệu quả công việc và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp./.
Tú Oanh
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Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét của
lãnh đạo trong HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có 10 UBND cấp huyện và 102 UBND cấp xã đang
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tuy nhiên, qua
quá trình theo dõi, giám sát thì việc vận hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này tại
nhiều cơ quan, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, đặc biệt trong hoạt động đánh giá
nội và họp xem xét của lãnh đạo.
Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị cập nhật kiến thức và nâng cao hiệu quả trong hoạt
động duy trì, trong hai ngày 28 và 29/7/2022, 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 trong Hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 460 cán bộ, công chức của 10 UBND các huyện, thị xã, thành phố
và 102 UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Ông
Nguyễn
Ngọc Ngô – Phó Chi
cục trưởng Chi cục
Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng,
phát biểu khai mạc
lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn,
các cán bộ, công chức,
viên chức của các cơ
quan, đơn vị được cập
nhật các kiến thức cần thiết về hệ thống quản lý chất lượng 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, kiểm tra các hành động sửa
chữa, khắc phục và quy trình họp xem xét lãnh đạo. 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 của Hệ thống quản lý chất lượng.
Đồng thời, giảng viên giải đáp những vướng mắc, khó khăn của các cơ quan, đơn vị trong quá
trình vận hành, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động
quản lý nhà nước.
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Chuyên gia trao đổi tại lớp tập huấn
Thông qua nội dung tập huấn sẽ góp phần giúp các các cơ quan, đơn vị nâng cao kỹ năng đánh
giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo, từ đó giúp việc áp dụng, vận hành và cải tiến Hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý có hiệu lực, hiệu quả./.
Phạm Hưng

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