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VẤN ĐỀ HÔM NAY

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
vừa ban hành Kế hoạch số 752/KHUBND ngày 03/3/2020 về thực hiện Đề
án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống
truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh,
nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Đề án
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày
19/01/2019.
Đồng thời, nâng cao nhận thức của xã
hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; Đảm bảo công khai,
minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường, cung
cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc.
Việc triển khai Đề án được chia làm 3 lộ trình thực hiện:
Giai đoạn đến hết năm 2020: Tổ chức ít nhất 02 khóa đào tạo, tập huấn phổ biến về nội
dung của Đề án, các quy định, hướng dẫn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp triển
khai hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các Sở, ban, ngành, các địa phương, các Hiệp hội,
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hội doanh nghiệp và các tổ chức, doanh nghiệp; Thực hiện áp dụng hệ thống truy xuất nguồn
gốc đối với một số sản phẩm, hàng hóa như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.
Giai đoạn đến hết năm 2025: Phổ biến các quy định, hướng dẫn của trung ương về hoạt
động truy xuất nguồn gốc cho các đối tượng tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng
hóa; Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử
dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn
quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất
nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu quy định.
Giai đoạn đến hết năm 2030: Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo lộ trình
của Đề án và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ cùng với các Sở,
ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hiệp hội, hội doanh nghiệp tổ chức
thực hiện 04 nhóm công việc trọng tâm, cụ thể gồm: Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về lợi
ích và tầm quan trọng của Đề án; Triển khai áp dụng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc gia, quy
chuẩn quốc gia về hệ thống truy xuất nguồn gốc; tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các
giải pháp, công nghệ truy xuất nguồn gốc; Triển khai thực hiện các quy định đối với sản phẩm,
nhóm sản phẩm trọng điểm ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc và sản phẩm, nhóm sản
phẩm bắt buộc truy xuất nguồn gốc; Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động về truy xuất
nguồn gốc.
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn tài trợ trong nước,
vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và
hướng dẫn của Trung ương.
Phòng TBT
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ệ thống tiêu chuẩn phù hợp chuẩn mực quốc tế cùng với mạng lưới tổ chức
đánh giá sự phù hợp, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng
đang trở thành bệ đỡ cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn với thị
trường quốc tế.
Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt
Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động
thúc đẩy năng suất chất lượng tại Việt Nam.

Hệ thống TCVN đã trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập dễ dàng hơn các thị
trường xuất khẩu.

Nhìn lại gần 10 năm triển khai Quyết định số 712/QĐ-TTg, hoạt động nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Qua đó, góp phần tạo lập “cơ sở hạ tầng” cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, sản
phẩm hàng hóa tại Việt Nam, bao gồm: Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia; mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ
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thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng áp dụng trong doanh nghiệp.
Trong đó, Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đã được bổ sung cơ bản về số lượng
TCVN và mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của nền kinh tế, yêu cầu quản lý nhà nước về
bảo đảm an toàn vệ sinh sức khỏe con người và môi trường (gần 13.000 TCVN; tỷ lệ hài
hòa khoảng 56%).
Về quy chuẩn quốc gia, hiện nay, Hệ thống đã có khoảng 780 quy chuẩn Việt Nam, là
công cụ để cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ kém chất
lượng ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh nghiệp và
người tiêu dùng trước nguy cơ tiềm ẩn.
Cơ sở dữ liệu về năng suất chất lượng cũng đang từng bước được xây dựng, bổ sung cập
nhật tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc
tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ hiểu biết và khả năng triển khai áp dụng
các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Mạng lưới tổ chức đánh giá sự phù hợp dần được mở rộng ra các ngành, lĩnh vực. Đến
nay đã có 750 tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp tại Bộ
Khoa học và Công nghệ và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó đăng ký tại Bộ Khoa
học và Công nghệ là 585 tổ chức đánh giá sự phù hợp; đăng ký tại các bộ quản lý ngành,
lĩnh vực là 165 tổ chức đánh giá sự phù hợp. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp này đều có
năng lực theo chuẩn mực quốc tế như ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021,
ISO/IEC 17020 tương ứng đối với từng loại hình tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng,
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.
Các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong
quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp.
Theo đó, nhiều hệ thống quản lý như ISO 9001, SA 8000, ISO 14000, GMP, HACCP và
các công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Lean, Lean 6 Sigma… đã dần quen thuộc với các doanh
nghiệp Việt Nam.
Kế thừa các kết quả, kinh nghiệm triển khai áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công
cụ cải tiến năng suất chất lượng vào doanh nghiệp Việt Nam, thời gian tới, doanh nghiệp
Việt Nam cần áp dụng một số hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất
lượng phù hợp với trình độ quản trị, đặc thù như:
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ISO 22000),
Hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISO 27000); Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001);
Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000); Hệ thống quản lý Trách nhiệm xã hội (ISO
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26000); Hệ thống quản lý Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (ISO 45001).
Áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng, cụ thể là áp dụng công cụ “Quản lý tinh
gọn Lean” (bao gồm: 5S, bố trí mặt bằng, duy trì hiệu suất tổng thể, chuyển đổi nhanh,
nghiên cứu thời gian và thao tác, cân bằng chuyền, sản xuất đúng lúc, bản đồ chuỗi giá trị,
hạch toán chi phí dòng nguyên liệu) có hệ thống, liên tục và tập trung nhằm giúp doanh
nghiệp cắt giảm chi phí, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình
sản xuất/cung cấp dịch vụ; đồng thời, tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu
không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng.
Áp dụng công cụ Chỉ số hoạt động chính. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc,
sự đóng góp của người lao động vào tăng trưởng của doanh nghiệp, thông qua đó gắn kết
hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp với cơ chế khuyến khích người
lao động tạo ra năng suất chất lượng.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và
khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ
thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học,
đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm trong bối cảnh Cuộc CMCN 4.0. Đồng thời, thúc
đẩy nâng cao năng suất, chất lượng của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia và phát triển bền vững, đảm bảo các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, môi
trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, trách nhiệm xã hội. Thúc đẩy phong trào
nâng cao năng suất quốc gia và phong trào đổi mới sáng tạo… Bộ KH&CN đã trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn đến 2030. Chương trình này dự kiến sẽ được
Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2020.
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Thông báo đăng ký tham gia
Chương trình NSCL năm 2020
Thực hiện Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020” (viết tắt là Chương trình NSCL), Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận thông báo đến Quý tổ chức, doanh nghiệp việc đăng
ký tham gia Chương trình NSCL trong năm 2020 để nhận các hỗ trợ từ Chương trình như sau:
* Nội dung hỗ trợ
Hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất và chất
lượng, bao gồm:
- Đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa sản xuất - phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia,
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; quy chuẩn kỹ thuật (TCVN,
ISO, QCVN,…).
- Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế: ISO 9001, ISO
14001, ISO/IEC 17025, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 30001, ISO 50001, SA 8000,
HACCP, BRC, GlobalGAP, GMP…
- Xây dựng và áp dụng các công cụ, mô hình cải tiến năng suất – chất lượng: 5S, Kaizen,
LEAN, 6 sigma, KPI, TPM, MFCA,…
- Đào tạo, tập huấn nhân viên quản lý, điều hành, người lao động kiến thức và kỹ năng
thực hiện về năng suất – chất lượng: ISO 9001, ISO 22000, 5S, Lean, Kaizen, KPI, TPM,…
* Hình thức hỗ trợ
- Đối với nội dung đào tạo, tập huấn: Theo hình thức đào tạo tại doanh nghiệp. Trong đó,
Chi cục hỗ trợ toàn bộ kinh phí (thuê báo cáo viên, tài liệu đào tạo).
Lưu ý: Nếu doanh nghiệp tự thuê báo cáo viên, Chi cục chỉ hỗ trợ mức kinh phí bằng
mức kinh phí thuê báo cáo viên của Chi cục, nếu phát sinh thêm thì doanh nghiệp tự chi trả.
- Đối với các nội dung còn lại: Hỗ trợ một phần kinh phí theo quy định tại Quyết định
646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh.
* Đăng ký tham gia
Trong năm 2020, nếu Quý tổ chức, doanh nghiệp có định hướng triển khai các nội dung
nêu trên và có nhu cầu đề nghị Chi cục hỗ trợ, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo Biểu mẫu
(đính kèm) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ sau:
Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Bình Thuận
(Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng)
Số 04 Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết
ĐT: 0252. 3754042 (gặp chị Phạm Tú Oanh).
Các thông tin về Chương trình NSCL, nội dung hỗ trợ, các biểu mẫu đăng ký và các
thông tin khác có liên quan, quý tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm hiểu trên website
Chi cục (www.chicuctdcbinhthuan.gov.vn – Mục Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL), các
website khác hoặc liên hệ trực tiếp Phòng TBT.
Phòng TBT
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ộ KH&CN mới đây đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy định về
đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế
khí tại Việt Nam. Theo đó, lần đầu tiên quản lý cơ sở pha chế khí theo phương
thức hậu kiểm.
Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh
khí, thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016, trong đó Chính phủ đã giao trách
nhiệm cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên
quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về khí; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, chất lượng trong
hoạt động kinh doanh khí, quy định thực hiện thống nhất trong cả nước; quản lý, thanh tra,
kiểm tra về đo lường, chất lượng khí sản xuất, chế biến, nhập khẩu, pha chế, giao nhận, vận
chuyển và lưu thông trên thị trường;
Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện, thiết bị đo lường
trong kinh doanh khí theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường; Quy định việc sử
dụng phụ gia để sản xuất, chế biến và pha chế khí; quy định việc áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng và hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm; Xây dựng, ban hành quy định về
đăng ký cơ sở pha chế khí.

Từ 15/3/2020, quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở
pha chế khí tại Việt Nam có hiệu lực.
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Thực hiện trách nhiệm được Chính phủ giao tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Bộ
KH&CN đã triển khai nghiên cứu, xây dựng Thông tư và ngày 10/12/2019, Bộ KH&CN ban
hành Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh
khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam. Theo quy định tại Thông tư số
20/2019/TT-BKHCN, cách thức quản lý khí (LPG, LNG, CNG) được quản lý theo chuỗi từ
sản xuất, nhập khẩu, pha chế, vận chuyển đến lưu thông trên thị trường.
Điểm mới trong nội dung của Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN thể hiện tại Điều 14
“Công bố cơ sở pha chế khí”. Đây là nội dung quy định mới, thể hiện phương thức quản lý
khác biệt so với các quy định trước đây về “đăng ký cơ sở pha chế khí”, thể hiện quản lý nhà
nước theo phương thức “hậu kiểm”.
Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn hợp quy (Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), phương thức quản lý hậu kiểm này bảo đảm thực hiện
chủ trương của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày
16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết
số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và giảm
thiểu thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Theo đó, thương nhân pha chế khí lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư, lưu giữ hồ sơ
này tại thương nhân pha chế khí và chỉ gửi Bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí về
cơ quan quản lý để phục vụ cho việc hậu kiểm và thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp
luật về các khai báo, công bố của mình, bà Hương cho biết.
Đối tượng áp dụng Thông tư này là thương nhân kinh doanh khí bao gồm: thương nhân
sản xuất, chế biến khí; thương nhân pha chế khí; thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí;
thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất,
nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai; thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển
khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai; và Cơ quan quản lý nhà nước về đo
lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động
kinh doanh khí.
Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí
và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/3/2020.
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Đ

ộ tin cậy và chính xác luôn quan trọng đối với các phòng thí nghiệm sinh học
y tế. Các quy trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt là sự bảo vệ tốt nhất chống lại
các lỗi và kết quả sai. Một tiêu chuẩn mực đáng tin cậy về quản lý rủi ro trong
các phòng thí nghiệm sinh học y tế vừa được sửa đổi.
Độ tin cậy của kết quả tại các phòng thí nghiệm sinh học y tế là điều cần thiết để chẩn
đoán chính xác và hiệu quả lâm sàng rõ ràng, đó là lý do tại sao việc thực hiện các biện pháp
nhằm giảm rủi ro sai sót là một khía cạnh cơ bản của các phòng thí nghiệm.
ISO 22367, Phòng thí nghiệm sinh học y tế - Ứng dụng quản lý rủi ro cho phòng thí
nghiệm sinh học y tế, chỉ định quy trình cho phòng thí nghiệm xác định, quản lý rủi ro cho
bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến kiểm tra phòng thí nghiệm sinh học y tế.
Tiêu chuẩn này vừa được cập nhật để cung cấp các hướng dẫn hiệu quả hơn cho ngành y tế
và phù hợp với các Tiêu chuẩn quốc tế khác được sử dụng trong lĩnh vực này, chẳng hạn như
ISO 14971 để áp dụng quản lý rủi ro thiết bị y tế.
Tiêu chuẩn này thay thế ISO / TS 22367, Phòng thí nghiệm y tế - Giảm lỗi thông qua
quản lý rủi ro và cải tiến liên tục, một đặc điểm kỹ thuật được Chính phủ và phòng thí nghiệm
trên thế giới sử dụng để giảm thiểu và quản lý rủi ro liên quan đến dịch vụ phòng thí nghiệm
y tế .
Theo Jack J. Zakowski, Chủ tịch Ủy ban chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển ISO
22367, quản lý rủi ro trong bối cảnh y tế rất phức tạp. Nó dựa trên sự hợp tác của nhiều bên
liên quan và rủi ro thiệt hại khác nhau đối với mỗi bên liên quan. Do đó, các tiêu chuẩn quốc
tế đã được thống nhất và thông qua cung cấp mức độ an toàn đầy đủ.
"Các hoạt động của phòng thí nghiệm sinh học y tế có thể khiến bệnh nhân, nhân viên
và các bên liên quan khác gặp phải những nguy hiểm khác nhau, có thể trực tiếp hoặc gián
tiếp gây ra thiệt hại ở mức độ nghiêm trọng khác nhau," chủ tịch giải thích.
Quản lý rủi ro hiệu quả bao gồm một quy trình có kế hoạch và có hệ thống nhằm giải
quyết cả khả năng thiệt hại xảy ra và hậu quả của thiệt hại đó.
Phần mềm hoạt động tốt hơn khi được liên kết với quản lý chất lượng và an toàn để giải
quyết tất cả các nguồn rủi ro tiềm ẩn, đây là lý do tại sao ISO 22367 đã được sửa đổi để phù
hợp với phiên bản mới nhất của ISO 14971 cho việc áp dụng quản lý rủi ro đối với các thiết
bị y tế và ISO 15190, trong đó xác định các yêu cầu về sự an toàn của các phòng thí nghiệm
y tế. Đây cũng là một yêu cầu chính của ISO 15189 đối với chất lượng và năng lực của các
phòng thí nghiệm sinh học y tế.
Nguồn: iso.org
BẢN TIN TBT SỐ 50 (THÁNG 3-2020)

9

gày 02/3/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số
03/2020/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử
lý môi trường nuôi trồng thủy sản (QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT). Thông tư
này có các nội dung chính như sau:

N

- Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hỗn hợp khoáng
(premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi
trường nuôi trồng thủy sản quy định tại quy chuẩn này phải thực hiện thủ tục công bố hợp
quy kể từ ngày 01/01/2021. Biện pháp công bố hợp quy cụ thể như sau:
Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã
đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
Phương thức đánh giá sự phù hợp thực hiện theo phương thức 5 (thử nghiệm mẫu điển
hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất
hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất). Trường hợp cơ sở sản xuất đã
được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử
lý môi trường nuôi trồng thủy sản còn hiệu lực thì không phải đánh giá quá trình sản xuất.
Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ
chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
Phương thức đánh giá sự phù hợp thực hiện thực hiện theo phương thức 7 (thử nghiệm,
đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa).
Ngoài ra, tại mục Quy định quản lý đối với phương pháp thử thì việc lấy mẫu thử nghiệm
thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy
sản.

Tú Oanh - Phòng TBT
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N

gày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư
22/2019/TT-BKHCN ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú dùng
trong y tế (QCVN 21:2019/BKHCN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị
xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa (QCVN 22:2019/BKHCN), có hiệu
lực từ ngày 20/6/2020.
Cụ thể, QCVN 21:2019/BKHCN quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị
X-quang chụp vú dùng trong y tế về kiểm tra ngoại quan, thiết bị nén, điện áp đỉnh,
liều lối ra, bộ khu trú chùm tia, lọc chùm tia sơ cấp - Đánh giá HVL, chất lượng hình
ảnh; QCVN 22:2019/BKHCN quy định các yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị xạ trị
áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa về kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kỹ thuật,
kiểm tra đo lường.
Bên cạnh đó, 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này cũng quy định quản lý thiết bị
X-quang chụp vú dùng trong y tế, thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển
từ xa về điều kiện sử dụng thiết bị, quy định đối với hoạt động kiểm định, quy định đối
với giấy chứng nhận và tem kiểm định.
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ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ HỆ
THỐNG CẢNH BÁO SỚM VỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI”
hằm phân tích, dự báo, sớm phát
hiện những chính sách cạnh
tranh không lành mạnh gây thiệt
hại cho hoạt động sản xuất và xuất nhập
khẩu của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số
316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng
và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo
sớm về phòng vệ thương mại".

N

Mục tiêu chung của Đề án nhằm xây
dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh
báo sớm, từ đó, theo dõi, cảnh báo và hỗ
trợ cơ quan điều tra về phòng vệ thương
mại và các cơ quan liên quan trong việc
điều tra, xử lý các vụ việc phòng vệ thương
mại trong và ngoài nước; đảm bảo mục
tiêu bảo vệ sản xuất trong nước, chủ động
phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện
phòng vệ thương mại của nước ngoài,
hướng tới xuất khẩu bền vững.
Bên cạnh đó, Đề án cũng tăng cường sự
phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương,
hiệp hội ngành hàng, cơ quan đại diện Việt
Nam ở nước ngoài và cộng đồng DN trong
việc nắm tình hình, thường xuyên cập nhật
những điều chỉnh trong chính sách thương
mại của các nước là đối tác thương mại lớn
của Việt Nam. Đồng thời, phân tích, dự
báo, sớm phát hiện những chính sách cạnh
tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho

hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của
Việt Nam.
Đề án cũng đề ra các mục tiêu cụ thể cho
giai đoạn trước mắt (tới năm 2021) và giai
đoạn tiếp theo (tới năm 2025) như xây dựng
cơ sở dữ liệu, phân t ích, cung cấp thông tin
cảnh báo trong quan hệ thương mại với 20 đối
tác thương mại thường xuyên áp dụng biện
pháp PVTM với hàng hóa xuất khẩu của Việt
Nam; củng cố cơ chế phối hợp giữa các Bộ,
ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp
trong việc cảnh báo, ứng phó với các vụ việc
PVTM; bồi dưỡng, đào tạo về PVTM cho
1000 cán bộ, 30 hiệp hội ngành hàng và 5000
doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp vừa và
nhỏ.
Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra
các nhiệm vụ và giải pháp như hoàn thiện cơ
chế, chính sách pháp luật; xây dựng và vận
hành Hệ thống cảnh báo sớm; nâng cao năng
lực sử dụng Hệ thống cảnh báo sớm. Trong
đó, về xây dựng và vận hành Hệ thống cảnh
báo sớm, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết
bị máy móc, máy chủ, đường truyền để phục
vụ công tác phân tích và cảnh báo theo hướng
đồng bộ, hiện đại và đáp ứng nhu cầu cảnh
báo sớm trong lĩnh vực phòng vệ thương mại
nhằm khai thác hiệu quả lợi ích và hạn chế
đến mức thấp nhất tác động tiêu cực từ việc
hội nhập kinh tế quốc tế.
Quang Luận – Phòng TBT
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THÔNG BÁO TBT
Ghi nhãn thực phẩm
Ngày 10/01/2020, Hàn Quốc gửi thông
báo số G/TBT/N/KOR/873 đến các nước
thành viên WTO Quy định áp dụng cho thực
phẩm.

METI về Tiêu chuẩn quy định ghi nhãn của
bao bì bằng nhựa Polyetylen terephthalate
(hay còn viết tắt là PET) đựng nước giải
khát hoặc đựng các loại nước sốt.

Quy định được Bộ an toàn Thực phẩm và
Dược phẩm xây dựng, thiết lập các quy định
về yêu cầu sức khỏe đối với nhãn thực phẩm.

Quy định đòi hỏi các nhà sản xuất phải:

Mục đích của quy định nhằm thông tin cho
người tiêu dùng và đưa ra các yêu cầu ghi
nhãn.
Trong thông báo này, Hàn Quốc không đề
cập đến thời gian dự kiến thông qua và có
hiệu lực. Thời gian lấy ý kiến góp ý đối với
nội dung này là 60 ngày kể từ ngày thông
báo.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2020/TBT/KOR/20_0342_00_x.pdf
Bao bì bằng thép hoặc nhôm và nhựa
PET
Ngày 22/01/2020, Nhật Bản đã gửi thông
báo số G/TBT/N/JPN/651 đến các nước
thành viên WTO Quy định áp dụng cho bao
bì bằng thép hoặc nhôm và nhựa PET
Theo đó, để thúc đẩy việc tái chế bao bì và
tăng cường sử dụng các tài nguyên có thể tái
chế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp
Nhật Bản (METI) ban hành 02 pháp lệnh:
thứ nhất là Pháp lệnh của Bộ METI về Tiêu
chuẩn ghi nhãn lon nước giải khát bằng thép
hoặc nhôm; thứ hai là Pháp lệnh của Bộ
BẢN TIN TBT SỐ 50 (THÁNG 3-2020)

(1) Giảm tối thiểu kích thước của các dấu
hiệu yêu cầu được in hoặc dán đối với lon
nước giải khát bằng thép hoặc nhôm và
nước giải khát polyetylen terephthalate
hoặc hộp đựng nước sốt được chỉ định.
(2) Liên quan đến đồ uống đựng bằng
polyetylen terephthalate hoặc hộp đựng
nước sốt cụ thể, các dấu hiệu được in hoặc
dán cho các thùng chứa riêng lẻ (không bao
gồm các dấu hiệu khắc mà không có sửa đổi
nào được thực hiện) có thể được bỏ qua khi
các hộp đựng bên ngoài và bao bì đã hiển
thị các dấu hiệu trên.
Thời gian dự kiến áp dụng của 02 pháp
lệnh này vào khoảng tháng 03/2020, dự kiến
có hiệu lực vào ngày 01/4/2020 (các ký hiệu
yêu cầu được in hoặc đóng dấu hiện tại tiếp
tục có hiệu lực). Thời gian lấy ý kiến góp ý
đối với 02 pháp lện này là 60 ngày kể từ
ngày thông báo.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/JPN/20_0575_00_e.pdf
Rượu vang

12

Ngày 14/01/2020, Brazil đã gửi thông
báo số G/TBT/N/BRA/956 đến các nước
thành viên WTO Quy chuẩn áp dụng cho đồ
uống, rượu vang và các dẫn xuất của nho và
rượu vang.
Quy chuẩn được Viện Đo lường, Chất
lượng và Công nghệ Quốc gia Brazil–
INMETRO xây dựng, trong đó đưa ra các
tiêu chí và các thông số phân tích được sử
dụng để kiểm tra và kiểm soát đồ uống
trong nước và nhập khẩu, rượu vang và các
dẫn xuất của nho và rượu vang.

số G/TBT/N/BRA/960 đến các nước
thành viên WTO Quy định áp dụng cho
sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và
nước hoa.
Dự thảo Quy định thiết lập việc cập nhật
danh sách các chất hoạt động, chất bảo
quản được phép sử dụng cho các sản phẩm
vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa.

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức
khỏe con người.
Thời gian lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo
là đến hết ngày 12/02/2020.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:
Mục đích của Quy chuẩn nhằm phòng
ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người
tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của
con người
Quy chuẩn kỹ thuật này dự kiến thông
qua và có hiệu lực vào ngày 02/01/2020.
Brazil không áp dụng thời gian lấy ý kiến
góp ý đối với nội dung này.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:
http://www.in.gov.br/en/web/dou//instrucao-normativa-n-75-de-31-dedezembro-de-2019-236265492
Sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và
nước hoa
Ngày 24/01/2020, Brazil đã gửi thông báo
BẢN TIN TBT SỐ 50 (THÁNG 3-2020)

http://portal.anvisa.gov.br/documents/101
81/5284308/%281%29Minuta+CP+GHC
OS.pdf/fe6b9c9a-a5af-41b2-add8f8a084e87ae3
Phô mai mozzarella
Ngày 10/02/2020, Ấn Độ gửi thông báo số
G/TBT/N/IND/136 đến các nước thành
viên WTO Dự thảo Tiêu chuẩn áp dụng
cho phô mai mozzarella.
Đây là tiêu chuẩn được Tổ chức Tiêu
chuẩn và Chất lượng Ấn Độ xây dựng: ES
1008-14 - Phô mai mềm
Phô mai mozzarella có nguồn gốc từ Italy,
còn được xếp chung vào nhóm cream
cheese, được làm từ sữa trâu nước hoặc
sữa bò. Ở dạng tươi, mozzarella khá mềm,
có màu từ trắng đến ngả. Truyền thống thì
mozzarella tươi được làm và ăn ngay trong
ngày. Do có độ ẩm lớn nên mozzarella tươi
có thể được bảo quản trong tủ lạnh khoảng
12

1 tuần. Những loại mozzarella đã được làm
khô đi bằng cách giảm nước và đã được cắt
thành vụn nhỏ như ngày nay có thể được
bảo quản đến 6 tuần. Mozzarella là loại
cheese không thể thiếu trong món pizza, sau
khi nướng mozzarella sẽ chảy và tạo thành
những sợi cheese dai và dính.

dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.
Thời gian lấy ý kiến góp ý đối với nội dung
này là đến hết ngày 10/5/2020.
Thông tin chi tiết của thông báo xem chi
tiết tại:
https://members.wto.org/crnattachments/
2020/TBT/CHE/20_1180_00_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/
2020/TBT/CHE/20_1180_01_f.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/
2020/TBT/CHE/20_1180_02_f.pdf
Sản phẩm dệt may
Ngày 19/02/2020, Mỹ thông báo cho
các nước thành viên WTO thông báo số
G/TBT/N/USA/1584 về Quy định áp dụng
cho sản phẩm dệt may.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua
và có hiệu lực đối với Dự thảo.
Thời gian lấy ý kiến góp ý đối với nội dung
này đến hết ngày 10/04/2020.
Sản phẩm hữu cơ
Ngày 13/02/2020, Thụy Sĩ gửi thông báo
số G/TBT/N/CHE/243 đến các nước thành
viên WTO áp dụng cho sản phẩm hữu cơ.
Theo đó, Văn phòng Nông nghiệp Liên
bang Thụy Sĩ thông báo về việc nước này
đang tiến hành sửa đổi Pháp lệnh về canh
tác hữu cơ và ghi nhãn sản phẩm, thực phẩm
được sản xuất hữu cơ (Pháp lệnh canh tác
hữu cơ) (910,18); Pháp lệnh của Bộ Kinh
tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang
(EAER) về canh tác hữu cơ (910.181); Pháp
lệnh của Văn phòng Nông nghiệp Liên bang
(FOAG) về canh tác hữu cơ (mới).

Theo đó, Ủy ban Thương mại Liên bang
đề xuất sửa đổi Quy định theo Đạo luật
Nhận dạng Sản phẩm Sợi Dệt ("Quy tắc
Dệt may" hoặc "Quy tắc") để kết hợp tiêu
chuẩn ISO 2076 gần đây nhất cho tên sợi
chung. Việc sửa đổi đề xuất sẽ giảm chi
phí thực hiện và tăng tính linh hoạt cho các
công ty cung cấp thông tin sợi dệt cho
người tiêu dùng.
Mục đích của Quy định nhằm thông tin
cho người tiêu dùng và tiết kiệm chi phí,
nâng cao năng suất chất lượng.
Luật này có hiệu lực trong ba tháng kể từ
ngày công bố. Thời gian lấy ý kiến góp ý

Thời gian dự kiến thông qua là 28/10/2020,
BẢN TIN TBT SỐ 50 (THÁNG 3-2020)
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đối với nội dung này là đến hết ngày
19/4/2020.
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/USA/20_1298_00_e.pdf3.

standard/draft-legislation
Bưởi và cam
Ngày 12/3/2020, Mỹ gửi thông báo số
G/TBT/N/USA/1590 đến các nước thành
viên WTO Tiêu chuẩn áp dụng cho quả
bưởi và cam.

Hóa chất công nghiệp
Ngày 27/02/2020, Úc thông báo cho các
nước thành viên WTO về Dự thảo luật để
thiết lập Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rủi
ro môi trường của hóa chất công nghiệp

Tiêu chuẩn quốc gia được thiết lập bởi
khung pháp lý bao gồm luật pháp chính và
các công cụ lập pháp phía dưới, bao gồm
các nội dung sau:
• Dự luật Quản lý Môi trường về Hóa
chất Công nghiệp (Đăng ký)
• Nguyên tắc Đăng ký Quản lý Môi
trường về Hóa chất Công nghiệp
• Sổ đăng ký quản lý môi trường của hóa
chất công nghiệp

Theo đó, Cục Tiếp thị Nông nghiệp
(AMS) Bộ Nông nghiệp (USDA) của Mỹ
đang đề xuất sửa đổi các tiêu chuẩn của
Hoa Kỳ đối với các loại bưởi và cam ở
Texas và các tiểu bang khác ở Florida,
California và Arizona. Bản sửa đổi sẽ
chuyển đổi mức chất lượng chấp nhận
(AQL) từ hiển thị số lượng trái cây bị lỗi
cho phép ở mỗi loại thành hiển thị tỷ lệ
phần trăm khuyết tật được phép ở mỗi loại;
sửa lại cỡ mẫu tối thiểu thành 25 quả; cập
nhật phân loại kích thước; liên kết chặt chẽ
hơn thuật ngữ trong cả hai tiêu chuẩn phân
loại của cam quýt Florida và California.
Mục đích của tiêu chuẩn nhằm thông tin
cho người tiêu dùng, đưa ra các yêu cầu
chất lượng, yêu cầu về ghi nhãn.

Mục đích của Dự thảo nhằm quản lý hiệu
quả các tác động của hóa chất công nghiệp
đến môi trường, đồng thời cung cấp các yêu
cầu nhất quán cho các doanh nghiệp.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua
và có hiệu lực.

Thời gian lấy ý kiến góp ý đối với nội
dung này là 60 ngày kể từ ngày thông báo.
Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua.

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:

Thông tin chi tiết của thông báo xem tại:
https://www.environment.gov.au/protectio
n/chemicals-management/nationalBẢN TIN TBT SỐ 50 (THÁNG 3-2020)

Thời gian lấy ý kiến góp ý đối với tiêu
chuẩn này là hết ngày 11/5/2020.
https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/USA/20_1893_00_e.pdf
Tú Oanh - Phòng TBT
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DANH MỤC THÔNG BÁO

DANH MỤC THÔNG BÁO TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH
VIÊN WTO TRONG QUÝ I/2020
TT

Nước thông
báo

1

Kenza

2

Brazil

3

Argentina

4

Hoa Kỳ

5

Thổ Nhĩ Kỳ

6

Uganda

7

Hoa Kỳ

8

Brazil

9

Tây Ban Nha

10

Nhật Bản

G/TBT/N/JPN/651
ngày 22/01/2020

Ghi nhãn lon nước giải khát bằng thép
hoặc nhôm, hộp đựng nước sốt được chỉ
định

11

Nhật Bản

G/TBT/N/JPN/650
ngày 22/01/2020

Thiết bị vô tuyến: Hệ thống không dây
công suất thấp băng tần 920 MHz

12

EU

Hóa chất

13

EU

14

Thụy Sỹ

15

Brazil

16

Brazil

18

Hàn Quốc

G/TBT/N/EU/643/Add.
1 ngày 12/02/2020
G/TBT/N/EEC/101/Ad
d.3 ngày 13/2/2020
G/TBT/N/CHE/243
ngày 13/02/2020
G/TBT/N/BRA/967
ngày 13/2/2020
G/TBT/N/BRA/719/Ad
d.2 ngày 13/02/2020
G/TBT/N/KOR/879
ngày 17/02/2020

Số ký hiệu

Sản phẩm thông báo

G/TBT/N/KEN/944
ngày 08/01/2020
G/TBT/N/BRA/955
ngày 09/01/2020
G/TBT/N/ARG/382
ngày 09/01/2020
G/TBT/N/USA/1559.1
ngày 10/01/2020

Bột cá

G/TBT/N/TUR/154
ngày 10/01/2020
G/TBT/N/UGA/1183
ngày 13/01/2020
G/TBT/N/USA/1561
ngày 14/01/2020
G/TBT/N/BRA/956
ngày 14/01/2020
G/TBT/N/ESP/41
ngày 15/01/2020

Dược phẩm
Ghi nhãn đồ uống có cồn
Sản phẩm điện lạnh tiêu dùng
Gia vị
Sản phẩm nông nghiệp
Vitamin E
Đồ uống, rượu vang và các dẫn xuất của
nho và rượu vang
Máy móc nông nghiệp

Các sản phẩm nông nghiệp
Các sản phẩm hữu cơ
Đường và các sản phẩm chứa đường
Vang và các loại đồ uống từ nho
Đèn chiếu sáng

19

Hàn Quốc

20

Thổ Nhĩ Kỳ

21

EU

22

Đài Loan

23

Hoa Kỳ

24

EU

25

Hoa Kỳ

26

Uganda

27

Uganda

28

Myanmar

29

Ấn Độ

30

Hoa Kỳ

31

Brazil

32

Kenya

33

EU

34

Hoa Kỳ

35

EU

36

Tanzania

G/TBT/N/KOR/877
ngày 17/02/2020
G/TBT/N/TUR/155
ngày 17/02/2020
G/TBT/N/EU/650/Add.
1 ngày 18/02/2020
G/TBT/N/TPKM/404
ngày 18/02/2020

Thiết bị làm sạch không khí
Thắt lưng
Mỹ phẩm
Bình nước giữ nhiệt

G/TBT/N/JPN/581/Ad
Các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ
d.2 ngày 10/02/2020
G/TBT/N/EU/650/Add.
Mỹ phẩm
1 ngày 18/02/2020
G/TBT/N/USA/1584
Các sản phẩm dệt may
ngày 19/02/2020
G/TBT/N/UGA/1196
Phô mai cheddar
ngày 21/02/2020
G/TBT/N/UGA/1191
Sữa lên men
ngày 21/02/2020
G/TBT/N/MMR/3
Thực phẩm, đồ gia dụng, hàng hóa trẻ em
ngày 24/02/2020
G/TBT/N/IND/143
Đồ chơi trẻ em
ngày 24/02/2020
G/TBT/N/USA/1433/A
Sản phẩm sinh học
dd.1 ngày 24/02/2020
G/TBT/N/BRA/970
Xe đẩy em bé
ngày 24/02/2020
G/TBT/N/KEN/976
Sắt và thép
ngày 25/02/2020
G/TBT/N/EU/700
Ghi nhãn thực phẩm
ngày 28/02/2020
G/TBT/N/USA/1590
Bưởi và Cam
ngày 12/3/2020
G/TBT/N/EU/704
Mỹ phẩm
ngày 12/3/2020
G/TBT/N/TZA/409
Sản phẩm dệt may
ngày 12/3/2020

HOẠT ĐỘNG TC-ĐL-CL

T

rong 3 tháng đầu năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu: trình
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì
và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001 tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2020; đôn đốc tăng cường công
tác xây dựng, áp dụng báo cáo tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ thủ
tục hành chính, trong đó: tiếp nhận 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm bê tông
tươi trộn sẵn, ống cống bê tông cốt thép công nghệ quay ly tâm và cấp 02 giấy phép vận
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ đối với Chlorine; cập nhật,
trang bị mới 03 TCVN; góp ý dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN về an toàn
đối với thiết bị điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự, góp ý kế hoạch xây dựng
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng
cho mục đích sinh hoạt; đánh giá tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng
hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019 và phương hướng triển khai năm 2020.
Về công tác quản lý đo lường, tổ chức kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); thực
hiện các báo cáo: đánh giá tình hình, kết quả triển khai xây dựng, duy trì trạm cân đối chứng
năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020 và kết quả hoạt động thanh tra, kiểm
tra chuyên ngành năm 2019; triển khai kiểm tra về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng
hóa dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL tại 07 tổ
chức, cá nhân, gồm: 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu, 04 tổ chức kinh doanh vàng trang sức
mỹ nghệ, kết quả không có cơ sở vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa;
thực hiện kiểm tra 09 tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được phê duyệt, gồm: 03 tổ chức kinh
doanh xăng dầu, 02 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 02 cá nhân kinh doanh thiết
bị điện, điện tử và 02 tổ chức kinh doanh dịch vụ taxi sử dụng taximet, kết quả không có cơ
sở vi phạm về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.
Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), đã
biên tập, cập nhật 28 tin, bài về hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và thông
tin có liên quan; biên tập và gửi 20 tin đăng tải trên website Sở.
Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đã thực hiện lập hợp
đồng hỗ trợ, chuyển kinh phí hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp thụ hưởng theo Công văn số

4907/UBND-KGVXNV ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các tổ chức, doanh nghiệp (đợt
2); gửi thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020; đăng ký tham gia Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020; góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến năm 2030.
Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai,
áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.
Phát huy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2020, tiếp tục triển khai các
nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, cụ thể:
- Thực hiện kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận năm
2020; tổ chức tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
sang TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc
triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại 31 UBND cấp xã;
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng
hóa năm 2020 theo kế hoạch được phê duyệt; giám sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên
thị trường năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ;
- Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai,
áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; tham mưu Sở trình UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh
nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
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