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MỘT SỐ TIN CẢNH BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thực phẩm 
Ngày 17/03/2014, Ủy ban Châu Âu 

có thông báo G/TBT/N/EU/202 về Dự 
thảo Quy chuẩn Ủy ban liên quan đến 
việc cấp phép cho các công bố về sức 
khỏe ghi trên thực phẩm có đề cập đến 
việc giảm nguy cơ mắc bệnh. Dự thảo 
Quy chuẩn này đưa ra các yêu cầu liên 
quan đến việc cấp phép cho các công 
bố về sức khỏe theo Điều 17(3) của 
Quy chuẩn (EC) số 1924/2006 của 
Nghị viện và Ủy ban ngày 20 tháng 12 
năm 2006 về các công bố về dinh 
dưỡng và sức khỏe ghi trên thực 
phẩm. Mục đích của quy định này là 
bảo vệ an toàn và sức khỏe cho con 
người. Thời gian dự kiến để thông qua 
quy chuẩn mới này là tháng 10 năm 
2014. 

Sắn ngọt  
Ngày 14/03/2014, Bộ Tiêu chuẩn và 

Đo lường Qatar có thông báo 
G/TBT/N/QAT/334 về Dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật đối với sắn ngọt. Dự 
thảo Quy chuẩn này đưa ra các yêu 
cầu về định nghĩa, phân loại, phương 
pháp kiểm tra và thử nghiệm, bao gói, 
vận chuyển, lưu kho và ghi nhãn liên 
quan đến các loại sắn ngọt thương mại 
được trồng từ Manihot esculenta 
Crantz, thuộc họ Euphorbiaceae, được 
cung cấp tới người tiêu dùng dưới 

dạng sắn tươi, sau khi chế biến và 
đóng gói. Các loại sắn dùng trong chế 
biến công nghiệp không thuộc phạm 
vi của dự thảo quy chuẩn. Mục đích 
của quy định này là đảm bảo chất 
lượng của sản phẩm, bảo vệ người tiêu 
dùng và thị trường của các nước GCC 
và an toàn thực phẩm. Thời gian dự 
kiến để thông qua quy chuẩn mới này 
phụ thuộc vào thời gian công bố trên 
Công báo chính thống. 

Sản phẩm bao gói sẵn  
Ngày 12/03/2014, Bộ Thương mại, 

Hợp tác và Tiêu dùng nội địa 
Malaysia có thông báo G/TBT/N/ 
MYS/39 về Dự thảo Quy chuẩn Đo 
lường và Khối lượng Sản phẩm bao 
gói sẵn năm 2014. Dự thảo Quy chuẩn 
này đưa ra các yêu cầu gồm: (1) Định 
nghĩa “sản phẩm bao gói sẵn”; (2) 
Lượng sai số cho phép của thực phẩm 
trong một bao bì đóng gói sẵn; (3) Kế 
hoạch lấy mẫu kiểm tra sản phẩm bao 
gói sẵn; (4) Quyết định trọng lượng 
tịnh; và (5) Ghi nhãn phải được thể 
hiện ở mọi sản phẩm bao gói sẵn. Mục 
đích của quy định này là quyết định số 
lượng thực các sản phẩm bao gói sẵn 
được bán và nhập khẩu vào Malaysia. 
Thời gian để thông qua quy chuẩn mới 
này là ngày 01/3/2014. 

Trứng gà  
Ngày 06/03/2014, Cơ quan Tiêu 

chuẩn hóa và Đo lường Các Tiểu 
Vương quốc Ả rập Thống nhất có 
thông báo G/TBT/N/ARE/196 về Dự 
thảo Quy chuẩn kỹ thuật UAE GCC 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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đối với Trứng gà. Dự thảo quy chuẩn 
kỹ thuật này đưa ra yêu cầu đối với 
các loại trứng gà ăn được như: trứng 
gà nguyên quả, trứng gà đông lạnh, 
trứng gà dạng lỏng, trứng gà sấy và 
sấy đông lạnh. Các quy định về đóng 
gói, vận chuyển, lưu kho và ghi nhãn 
(các khoản 4, 5 và 6) là quy định bắt 
buộc. Phần còn lại là các yêu cầu tự 
nguyện. Mục đích của quy chuẩn kỹ 
thuật này là bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng. Thời gian dự kiến để thông 
qua quy chuẩn mới này sẽ được quyết 
định sau. 

Máy chế biến thực phẩm  
Ngày 05/03/2014, Viện Tiêu chuẩn 

hóa Ecuador có thông báo G/TBT/N/ 
ECU/208 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ 
thuật của Viện Tiêu chuẩn hóa 
Ecuador (PRTEINEN) số 131 về An 
toàn và Vệ sinh của máy chế biến thực 
phẩm.  

Quy chuẩn kỹ thuật được thông báo 
này đưa ra các yêu cầu như sau: mục 
đích của quy chuẩn; phạm vi áp dụng; 
các định nghĩa; các yêu cầu sản phẩm; 
các yêu cầu về ghi nhãn; thử nghiệm 
đánh giá sự phù hợp; lấy mẫu; các tài 
liệu quản lý tham khảo; quy trình đánh 
giá sự phù hợp; cơ quan giám sát và 
thanh tra; cơ chế xử phạt; trách nhiệm 
pháp lý của các cơ quan đánh giá sự 
phù hợp; và việc rà soát và cập nhật. 

Mục đích của quy chuẩn kỹ thuật 
này là bảo vệ sức khỏe con người, an 
toàn cho con người và môi trường, 
chống nạn hàng giả. Thời gian dự kiến 

để thông qua quy chuẩn mới này là 90 
ngày kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2014. 

Theo TBT Việt Nam 

 
DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 
BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 
VIÊN THÁNG 03/2014 

1. Số thông báo (TB) 
G/TBT/N/ARE/195  

Nước TB tiểu vương quốc (TVQ) A 
Rập. 

Nội dung TB: Bột mỳ Atta. 
2. Số TB G/TBT/N/ARE/196  
Nước TB TVQ A Rập. 
Nội dung TB: Trứng gà.  
3. Số TB G/TBT/N/ARE/197  
Nước TB TVQ A Rập. 
Nội dung TB: Nước khoáng uống. 
4. Số TB G/TBT/N/ARE/198  
Nước TB TVQ A Rập. 
Nội dung TB: Đồ uống có ga không 

chứa cồn. 
5. Số TB G/TBT/N/ARE/199  
Nước TB: TVQ A Rập. 
Nội dung TB: Kẹo mềm.  
6. Số TB G/TBT/N/ARE/200  
Nước TB: TVQ A Rập. 
Nội dung TB: Sắn ngọt.  
7. Số TB G/TBT/N/ARE/201  
Nước TB: TVQ A Rập. 
Nội dung TB: Phụ gia thực phẩm  
8. Số TB G/TBT/N/BHR/326  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Bột mỳ Atta.  
9. Số TB G/TBT/N/BHR/327  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Trứng gà. 
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10. Số TB G/TBT/N/BHR/328  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Nước khoáng uống 

được. 
11. Số TB G/TBT/N/BHR/329  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Đồ uống có ga không 

chứa cồn. 
12. Số TB G/TBT/N/BHR/330  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Kẹo mềm.  
13. Số TB G/TBT/N/BHR/331  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Sắn ngọt. 
14. Số TB 

G/TBT/N/CAN/400/Add.1  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thành phần dược  

phẩm – Minoxidil.  
15. Số TB 

G/TBT/N/CAN/402/Add.1  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thành phần dược 

phẩm cho con người sử dụng – 
Diclofenac. 

16. Số TB G/TBT/N/CAN/408  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hydrocortisone.  
17. Số TB G/TBT/N/CHL/261  
Nước TB: Chile. 
Nội dung TB: Máy nâng và dây kéo 

nghiêng. 
18. Số TB G/TBT/N/CRI/143  
Nước TB: Costa Rica. 
Nội dung TB: Kem và các sản phẩm 

kem đã qua chế biến.  
19. Số TB G/TBT/N/CRI/144  

Nước TB: Costa Rica. 
Nội dung TB: Phô mai.  
20. Số TB G/TBT/N/ECU/11/Add.4  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Dây thép và thanh 

thép.  
21. Số TB G/TBT/N/ECU/39/Add.3  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Đèn huỳnh quang 

Compact.  
22. Số TB G/TBT/N/ECU/68/Add.3  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Nước đóng gói sẵn.  
23. Số TB G/TBT/N/ECU/72/Add.3  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Trứng và sản phẩm từ 

trứng.  
24. Số TB G/TBT/N/ECU/77/Add.2  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Sơn.  
25. Số TB G/TBT/N/ECU/81/Add.4  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Hình nộm đồ chơi 

cho trẻ em và trẻ nhỏ. 
26. Số TB G/TBT/N/ARE/202  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Nước uống đóng 

chai. 
27. Số TB G/TBT/N/ARE/203  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: loại quả có hạt đóng 

hộp. 
28. Số TB G/TBT/N/ARE/204  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Ngũ cốc dạng hạt. 
29. Số TB G/TBT/N/ARE/205  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
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Nội dung TB: Nước uống không 
được đóng chai.  

30. Số TB G/TBT/N/BRA/462/Add. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Lò điện thương mại.  
31. Số TB G/TBT/N/BRA/583  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Găng tay bảo vệ 

chống các tác nhân sinh học. 
32. Số TB 

G/TBT/N/CAN/368/Add.1  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Các sản phẩm diệt 

côn trùng. 
33. Số TB  

G/TBT/N/CAN/384/Add.1  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thiết bị chiếu da  
34. Số TB G/TBT/N/CAN/409  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hàng thương mại.  
35. Số TB G/TBT/N/ECU/19/Add.4  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Thực phẩm chế biến 

và thực phẩm bao gói sẵn - Phụ lục.  
36. Số TB 

G/TBT/N/EEC/186/Add.3  
Nước TB: EEC. 
Nội dung TB: Mỹ phẩm - Phụ lục.  
37. Số TB G/TBT/N/EU/197  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Bò, lợn, cừu, dê, 

ngựa, lừa, la, động vật sống khác.  
38. Số TB G/TBT/N/EU/198  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Thực phẩm từ động 

vật vô tính.  

39. Số TB G/TBT/N/HUN/28  
Nước TB: Hungary. 
Nội dung TB: Sản phẩm xây dựng, 

sản phẩm chịu lửa, máy móc, thiết bị 
và vật dụng dễ cháy nổ.  

40. Số TB G/TBT/N/ISR/372/Add.2  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa - Phụ lục. 
41. Số TB G/TBT/N/ISR/373/Add.2  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa. 
42. Số TB G/TBT/N/ISR/374/Add.2 
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa.  
43. Số TB G/TBT/N/ISR/375/Add.2  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa.  
44. Số TB G/TBT/N/ISR/376/Add.2  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa.  
45. Số TB G/TBT/N/ISR/377/Add.2 
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa. 
46. Số TB G/TBT/N/ISR/378/Add.2 
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa. 
47. Số TB G/TBT/N/ISR/379/Add.2 
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa bò thô. 
48. Số TB G/TBT/N/ISR/380/Add.2 
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Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Sữa và các sản phẩm 

từ sữa. 
49. Số TB G/TBT/N/CZE/174  
Nước TB: Cộng hòa Czech.  
Nội dung TB: Cảm biến màng chắn 

dùng để đo lưu lượng môi trường 
truyền thông. 

50. Số TB G/TBT/N/EU/199  
Nước TB: EU.  
Nội dung TB: Rác thải. 
51. Số TB G/TBT/N/EU/200  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Rác thải.  
52. Số TB G/TBT/N/EU/201  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Rác thải có chứa tác 

nhân ô nhiếm hữu cơ bền vững.  
53. Số TB G/TBT/N/EU/202  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Thực phẩm.  
54. Số TB G/TBT/N/EU/203  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Thực phẩm.  
55. Số TB G/TBT/N/KOR/483.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Thiết bị Radio.  
56. Số TB G/TBT/N/QAT/330  
Nước TB: Qatar. 
Nội dung TB: Trứng gà. 
57. Số TB G/TBT/N/SAU/733  
Nước TB: Ả rập Saudi. 
Nội dung TB: Chất làm ngọt.  
58. Số TB 

G/TBT/N/TPKM/135/Add.3  
Nước TB: Đài Loan. 
Nội dung TB: Đồ uống bao gói sẵn. 

59. Số TB 
G/TBT/N/TPKM/149/Add.1  

Nước TB: Đài Loan. 
Nội dung TB: Thực phẩm bao gói 

sẵn có chứa chất gây dị ứng. 
60. Số TB G/TBT/N/TUR/56  
Nước TB: Thổ Nhĩ Kì. 
Nội dung TB: Trà.  
61. Số TB 

G/TBT/N/USA/878/Add.1  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Sản phẩm độc hại. 
62. Số TB 

G/TBT/N/USA/822/Add.1  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Xe đẩy trẻ em. 
63. Số TB G/TBT/N/USA/897  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Máy điều hòa không 

khí đầu cuối bao gói sẵn (PTACs) và 
bơm nhiệt đầu cuối bao gói sẵn 
(PTHPs).  

64. Số TB G/TBT/N/USA/898  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Máy làm đá thương 

mại tự động. 
 (TH) 

 
THÁCH THỨC TỪ CÁC RÀO 
CẢN PHI THUẾ  
Để được hưởng thuế ưu đãi xuống 

mức thấp nhất là 0% theo Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA), nhiều sản phẩm xuất khẩu 

(XK) của Việt Nam sẽ phải đáp ứng 

những yêu cầu về quy tắc xuất xứ 

cùng các rào cản phi thuế quan. Theo 
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ông Jean Jacques Bouflet, Tham tán 

Công sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam, 

để tận dụng các ưu đãi, cần sớm tham 

vấn doanh nghiệp (DN) cải thiện năng 

lực sản xuất.  

Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập 

(GSP) đã được áp dụng với EVFTA 

với quy chế đang được đàm phán, cái 

nào có lợi hơn cho DN Việt Nam 

Theo ông Jean Jacques Bouflet, 
GSP có cơ cấu theo nhiều mức độ 
khác nhau và tùy thuộc vào trình độ 
phát triển của từng nền kinh tế để có 
mức thuế riêng. Việt Nam hiện đã đạt 
được mức phát triển kinh tế trung 
bình, nên dù vẫn được hưởng mức 
thuế quan ưu đãi theo GSP song 
không được về mức bằng 0% như 
nhiều nước. 

Tuy nhiên, ngược lại trong EVFTA, 
có một số mặt hàng hai bên đang xem 
xét để thương lượng và đàm phán 
nhằm đưa mức thuế quan về bằng 0%, 
trong đó có những ngành chắc chắn 
được hưởng lợi là dệt may, nên lợi ích 
mà các DN có được từ EVFTA sẽ cao 
hơn một chút so với GSP. Đặc biệt, 
theo quy định của GSP thì nếu các 
ngành hàng đạt được mức độ trưởng 
thành, tức tăng lên về thị phần khi XK 
vào EU thì sẽ không được hưởng ưu 
đãi nữa. Trong khi đó, với các cam kết 
của EVFTA, một khi đã được ký kết 
và thực thi thì DN sẽ được hưởng lợi 
mãi mãi. 

Khi các đối thủ cạnh tranh của Việt 
Nam bị loại khỏi GSP sẽ có không 

gian lớn hơn cho Việt Nam XK sang 
EU với mức ưu đãi mà các quốc gia 
kia không có. Tuy nhiên chúng ta 
cũng phải để ý đến vấn đề là Thái Lan 
cũng đang có những động thái đàm 
phán kí kết đàm phán FTA với EU, 
lúc đó Việt Nam được hưởng gì thì 
Thái Lan cũng được hưởng lợi kể trên. 

Cắt giảm thuế quan về mức 0% 
cũng đồng nghĩa với những yêu cầu 
đặt ra cao hơn, như việc đáp ứng các 
quy tắc xuất xứ. Ví dụ như với da 
giày, dệt may, sợi, DN phải chứng 
minh được nguyên liệu được làm ở 
Việt Nam, với tỷ lệ trung bình là 55%, 
đây là thách thức lớn. Do đó, để DN 
Việt Nam có sự chuẩn bị tốt thì vai trò 
của các nhà đàm phán trong việc tham 
vấn với DN về khả năng đáp ứng theo 
yêu cầu của FTA là rất quan trọng. 

Với EVFTA, chắc chắn sẽ có những 
ngành cạnh tranh được, tiếp tục phát 
triển, còn một số ngành phải thu hẹp. 
Một số ngành do NK từ EU gia tăng 
nên sản xuất trong nước cũng sẽ giảm 
dần và biến mất. Lộ trình cắt giảm 
thuế và tự do hoá thương mại là 7 
năm, là khoảng thời gian không dài. 
Thực tế, EU đã ký kết với một số thị 
trường, với những cam kết kéo dài đến 
25 năm, nên với 7 năm thì liệu có đủ 
để cho các DN Việt Nam chuẩn bị hay 
không? 

Vấn đề là nếu Việt Nam không có 
đủ nguồn lực trong nước để có thể 
theo kịp những thay đổi trong FTA, 
vậy mô hình mà Việt Nam đưa ra chắc 
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chắn sẽ có nhiều tác động cho các 
ngành và DN. Đặc biệt là những 
ngành có ảnh hưởng trực tiếp như dệt 
may và da giày, có thể có sự chuyển 
dịch sản lượng sản xuất từ ngành này 
sang ngành khác, sự phân bổ về nguồn 
lực. Vấn đề đặt ra là Việt Nam phải có 
các biện pháp đi cùng để có thể điều 
chỉnh theo thay đổi của hiệp định. 

Hiện tại, Việt Nam đang có lợi thế 
về ngành dệt may và nông phẩm, bao 
gồm thủy sản như tôm và cá da trơn. 
Trong tương lai, khi EU dỡ bỏ bảo hộ 
thương mại đối với một số ngành 
nông sản trong nước như đường và 
gạo, chắc chắn Việt Nam còn có thêm 
lợi thế cho những ngành đó. Hiện Việt 
Nam đang là nước XK gạo hàng đầu 
thế giới nên chắc chắn các DN sẽ có 
cơ hội tận dụng những lợi ích từ việc 
EU bỏ thuế NK gạo. 
Để có thể tận dụng tốt nhất những 

lợi thế khi Hiệp định này được kí kết, 
thì doanh nghiệp Việt Nam phải có 
khả năng đương đầu với thách thức, 
đó là những quy chuẩn và tiêu chuẩn 
của EU. Người tiêu dùng EU yêu cầu 
rất cao nên DN Việt Nam phải có khả 
năng đáp ứng những quy chuẩn, tiêu 
chuẩn đó thì mới có thể XK sang EU 
được. Thứ hai là DN phải có mạng 
lưới hợp tác, có như vậy DN mới có 
thể tận dụng được cơ hội từ FTA này. 

Nếu EU chỉ chấp nhận xuất xứ từ 
Việt Nam thì chắc chắn DN phải cải 
thiện sản xuất, nâng cao năng lực ở 
những công đoạn khác, yêu cầu sản 

xuất theo chu trình khép kín. DN phải 
tính đến việc mở rộng hợp tác với các 
nước trong khu vực nếu như quy tắc 
cộng gộp các xuất xứ được chấp nhận. 

Theo baohaiquan.vn 

 
PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT 
TRONG NĂM 2014 CỦA ỦY BAN 
WTO/TBT  

Phiên họp thường kỳ lần thứ nhất 

trong năm 2014 của Ủy ban TBT đã 

diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 03 

năm 2014 tại trụ sở WTO, Geneva, 

Thụy Sỹ dưới sự điều hành của ông 

Jingo Kikukawa (Nhật Bản), Chủ tịch 

Ủy ban TBT.  

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 

126 nước Thành viên WTO ra thông 

báo ít nhất một lần theo Điều 15.2. 

Danh sách mới nhất các thông báo 

của các nước Thành viên WTO được 

đệ trình theo Điều 15.2 của Hiệp định 

TBT được thể hiện trong tài liệu 

G/TBT/GEN/1/Rev.13 ban hành ngày 

25/02/2014. Thông tin về các điểm hỏi 

đáp của các Thành viên có sẵn trực 

tuyến tại Hệ thống Quản lý Thông tin 

TBT (IMS).  

Tại phiên họp kì này có tổng cộng 
52 quan ngại thương mại được đưa ra, 
trong đó có 17 quan ngại thương mại 
mới và 35 quan ngại thương mại cũ 
được đề cập lại. Tại phiên họp này 
không có quan ngại nào liên quan đến 
Việt Nam. Các quan ngại mới được 
đưa ra đối với các thành viên bao gồm 
các nôi dung: 
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- Ecuador - Dự thảo các yêu cầu quy 
định an toàn phương tiện xe ô tô (RTE 
INEN 034). G/TBT/N/ECU/32 
G/TBT/N/ECU/32/Add.6.  

- Hoa Kỳ - Chương trình tiết kiệm 
năng lượng: Quy trình kiểm tra đối 
với thiết bị làm lạnh thương mại. 
G/TBT/N/USA/865.  

- Ecuador - Nghị quyết số 116 của 
Ủy ban Ngoại thương Ecuador ngày 
19 /11/2013 và Quy chuẩn kỹ thuật 
của Viện Tiêu chuẩn Ecuador RTE 
INEN 022 về ghi nhãn sản phẩm thực 
phẩm chế biến và đóng gói. 
G/TBT/N/ECU/19/Add.3.  

- Liên bang Nga - Dịch vụ Liên 
bang đối với Quy chế thị trường ( gọi 
tắt là FSR) - Các quy định mới đối với 
thông báo bắt buộc sản phẩm rượu.  

- Ấn Độ - Các Quy định Ghi nhãn 
đối với Dầu hạt cải.  

- Ecuador - Hỏng hệ thống đối với 
việc công bố thông báo ở giai đoạn 
thích hợp sớm.  

Trung Quốc - Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Trung Quốc (gọi 
tắt là CFDA) Thông cáo 191 ngày 16 
tháng 12 năm 2013 - Giấy chứng nhận 
lưu hành tự do với mỹ phẩm nhập 
khẩu. 

- Ecuador - Nghị định thi hành của 
Bộ Y tế (Hiệp định) số 00.004.522 sửa 
đổi các quy định vệ sinh đối với việc 
ghi nhãn của thực phẩm chế biến tiêu 
thụ cho con người.  

- Ecuador - Các sản phẩm Mỹ 
phẩm. G/TBT/N/ECU/116.  

- Liên bang Nga - An toàn của các 
sản phẩm cho trẻ em và thanh thiếu 
niên. G/TBT/N/RUS/29. 

- Ecuador - Chứng nhận Gạch/ngói 
gốm II. G/TBT/N/ECU/31/Add.4  

- Pháp - Nhãn hiệu Tái chế Triman: 
"Dự thảo Nghị định về tập hợp chung 
của các biểu tượng thông báo cho 
người tiêu dùng về các sản phẩm tái 
chế đối tượng của một hệ thống mở 
rộng trách nhiệm của nhà sản xuất liên 
quan đến hướng dẫn phân loại chất 
thải". G/TBT/N/FRA/153. 

Văn phòng TBT Việt Nam  

 
 
 
 
TIÊU CHUẨN CHUNG TÔM 
ASEAN – LỢI ÍCH CHO CÁC 
NHÀ XUẤT KHẨU TÔM CHÂU Á  

Người tiêu dùng trên thế giới hiện 

nay ngày càng hướng tới sử dụng các 

sản phẩm thủy sản an toàn, được sản 

xuất bền vững và đáp ứng các yếu tố 

về môi trường cũng như xã hội. 

Hiện nay, hàng loạt các tiêu chuẩn 
tự nguyện cho thủy hải sản đã và đang 
được áp dụng trên thế giới như ASC, 
MSC, GlobalGAP, BAP... tuy nhiên, 
quá nhiều các tiêu chuẩn đã khiến các 
nhà sản xuất và XK thủy sản ở các 
nước lúng túng giữa các tiêu chuẩn và 
phải đối mặt với chi phí sản xuất gia 
tăng và không dễ dàng thực hiện với 
các tiêu chí trong các tiêu chuẩn khác 
nhau này. 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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Với mục đích hài hòa các tiêu chuẩn 
và tháo gỡ sự lúng túng giữa các tiêu 
chuẩn khác nhau, năm 2013, đại diện 
các nhà sản xuất và XK tôm ASEAN 
đã thống nhất ý tưởng xây dựng Bộ 
tiêu chuẩn chung cho tôm ASEAN. 
Tại cuộc họp tháng 12/2013 tại Thái 
Lan, đại diện các nước thành viên 
ASEAN nhất trí xây dựng các tiêu 
chuẩn tôm ASEAN dựa trên nguyên 
tắc hài hòa các tiêu chuẩn chứng nhận 
của nước thành viên và tiêu chuẩn 
chứng nhận quốc tế khác trong khu 
vực. 

Bộ tiêu chuẩn sẽ được xây dựng dựa 
vào thực tế của ASEAN và có thể 
mang lại nhiều lợi ích hơn cho các 
nước sản xuất tôm trong khu vực cũng 
như cho các nhà NK và người tiêu 
dùng. 

Bộ tiêu chuẩn này sẽ vừa sức hơn 
đối với các nhà sản xuất tôm trong 
khu vực ASEAN trong khi người tiêu 
dùng trên thế giới dễ dàng hơn trong 
lựa chọn sản phẩm chất lượng và an 
toàn trong hàng loạt sản phẩm với các 
chứng nhận khác nhau. 

Tôm nuôi là một trong những loài 
thủy sản được sản xuất và tiêu thụ 
nhiều nhất trên thế giới. Theo ước 
tính, sản lượng tôm nuôi toàn cầu đạt 
khoảng 3,5 - 4 triệu tấn, trong đó khu 
vực ASEAN dẫn đầu. Thái Lan, Việt 
Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar 
là các nước sản xuất tôm chính trong 
khu vực này với sản lượng trung bình 
đạt từ 300.000 - 600.000 tấn/nước.  Là 

nguồn cung chính cho thị trường thế 
giới, tôm ASEAN có ảnh hưởng lớn 
tới nguồn cung và tiêu thụ toàn cầu. 
Năm 2013 vừa qua, EMS (Hội chứng 
tôm chết sớm ) tấn công ngành tôm 
của một số nước trong khu vực này 
khiến nguồn cung tôm toàn cầu sụt 
giảm, giá tăng nhanh chóng, và thị 
trường “đảo lộn”. 

Ngày 26/2/2014, tại thành phố Cần 
Thơ, Hiệp hội VASEP đã phối hợp 
với Hội nghề cá Việt Nam tổ chức Hội 
nghị cho Tiêu chuẩn tôm ASEAN với 
mục tiêu chính là tạo nhận thức sâu 
rộng hơn về Bộ tiêu chuẩn này cũng 
như thống nhất các mục tiêu quy trình 
và phương pháp phát triển cho sản 
xuất tôm. 

Hy vọng Bộ tiêu chuẩn chung cho 
tôm ASEAN sẽ mang lại nhiều lợi ích 
hơn cho  các nước sản xuất tôm trong 
khu vực cũng như góp phần củng cố 
thêm sức cạnh tranh cho các sản phẩm 
tôm từ khu vực này trên thị trường thế 
giới.  

Theo vasep.com.vn 

  
THỰC HÀNH TỐT 5S  

I. Giới thiệu về 5S 
5S là một công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng có nguồn gốc từ Nhật Bản. 

Tên gọi của 5S xuất phát từ những 

chữ cái S trong tiếng Nhật: Seiri, 

Seiton, Seiso, Sheiketsu và Shitsuke, 

tạm dịch sang tiếng Việt là Sàng lọc, 

Sắp xếp, Sạch Sẽ, Săn sóc và Sẵn 

sàng. Mục đích của 5S là tạo nên và 
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duy trì một môi trường làm việc thuận 

tiện, nhanh chóng, chính xác và hiệu 

quả tại mọi vị trí làm việc từ khu vực 

văn phòng, nơi sản xuất, kho hàng, 

nguyên vật liệu hay các vị trí xung 

quanh như sân bãi, chỗ để xe ...  

Vì liên quan đến mọi vị trí địa lý 
trong một tổ chức nên 5S đòi hỏi sự 
cam kết, nhận thức và sự tham gia của 
tất cả mọi người từ lãnh đạo cho tới 
người công nhân. 5S là hoạt động 
dành cho tất cả mọi người và không 
loại trừ bất kì ai trong Công ty. Là 
một công cụ mang tính nền tảng căn 
bản, 5S được diễn giải như sau: 

1. Sàng lọc – S1 (Seiri):  
Mọi thứ 

(vật dụng, 
thiết bị, 

nguyên 
vật liệu, 
đồ dùng 
hỏng …) 
không/chư
a liên 

quan, 
không/chưa cần thiết cho hoạt động 
tại một khu vực sẽ phải được tách biệt 
ra khỏi những thứ cần thiết sau đó loại 
bỏ hay đem ra khỏi nơi sản xuất. Chỉ 
có đồ vật cần thiết mới để tại nơi làm 
việc. S1 thường được tiến hành theo 
tần suất định kì.  

2. Sắp xếp – S2 (Seiton): 
Sắp xếp là hoạt động bố trí các vật 

dụng làm việc, bán thành phẩm, 
nguyên vật liệu, hàng hóa … tại 

những vị trí hợp lý sao cho dễ nhận 
biết, dễ lấy, dễ trả lại. Nguyên tắc 
chung của S2 là bất kì vật dụng cần 
thiết nào cũng có vị trí quy định riêng 
và kèm theo dấu hiệu nhận biết rõ 
ràng. S2 là hoạt động cần được tuân 
thủ triệt để.  

3. Sạch sẽ – S3 (Seiso): 
Sạch sẽ được hiểu là hoạt động vệ 

sinh nơi làm việc, dụng cụ làm việc 
hay các khu vực xung quanh …. S3 
cũng là hoạt động cần được tiến hành 
định kì.  

4. Săn sóc – S4 (Sheiketsu): 
Săn sóc được hiểu là việc duy trì 

định kì và chuẩn hóa 3S đầu tiên một 
cách có hệ thống. Để đảm bảo 3S 
được duy trì, người ta có thể lập nên 
những quy định chuẩn nêu rõ phạm vi 
trách nhiệm 3S của mỗi cá nhân, cách 
thức và tần suất triển khai 3S tại từng 
vị trí. S4 là một quá trình trong đó ý 
thức tuân thủ của CBCNV trong một 
tổ chức được rèn rũa và phát triển.  

5. Sẵn sàng – S5 (Shitsuke): 
Sẵn sàng được thể hiện ở ý thức tự 

giác của người lao động đối với hoạt 
động 5S. Các thành viên đều nhận 
thức rõ tầm quan trọng của 5S, tự giác 
và chủ động kết hợp nhuần nhuyễn 
các chuẩn mực 5S với công việc để 
đem lại năng suất công việc cá nhân 
và năng suất chung của Công ty cao 
hơn.  

II. Đối tượng áp dụng 
5S là một công cụ mang tính nền 

tảng với mục đích hướng đến tạo ra 
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một môi trường làm việc khoa học và 
giảm/loại bỏ các lãng phí trong các 
hoạt động. Vì đây chính là mong 
muốn chung của các tổ chức/doanh 
nghiệp nên 5S có thể áp dụng cho mọi 
tổ chức/doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.  

III. Lợi ích áp dụng 
5S giúp tạo ra một môi trường làm 

việc thuận tiện, thoải mái cho mọi vị 
trí. 5S giúp giảm thiểu/loại bỏ các 
lãng phí tại các công đoạn công việc 
trong một quá trình như rút ngắn thời 
gian vận chuyển, thời gian tìm kiếm, 
loại bỏ các lỗi chủ quan của con 
người, …  

5S giúp giảm thiểu các chi phí hoạt 
động từ đó nâng cao ưu thế cạnh 
tranh.  

Với một môi trường làm việc thông 
thoáng và khoa học, 5S giúp nâng cao 
an toàn sản xuất và phòng ngừa các 
rủi ro trong công việc một cách chủ 
động.  

Ý thức làm việc vì lợi ích tập thể 
được nhận thức rõ và nâng cao; tăng 
cường tính đoàn kết, gắn bó giữa lãnh 
đạo và nhân viên, giữa nhân viên với 
nhân viên.  

Khuyến khích sự sáng tạo và cải 
tiến của các CBCNV thông qua 5S.  

Tạo dựng, củng cố và nâng cao hình 
ảnh chuyên nghiệp của Công ty trong 
con mắt khách hàng. 

IV. Các bước triển khai 
Trong một chu kì, 5S được triển 

khai thông qua các bước sau đây: 

 
Bước 1 – chuẩn bị: Sau khi đánh giá 

thực trạng 5S, Công ty lập kế hoạch 
triển khai 5S để đạt các mục tiêu đề ra 
trong khoảng thời gian cho trước. Kế 
hoạch trong giai đoạn chuẩn bị bao 
gồm cả việc thành lập Ban chỉ đạo 5S 
với chức năng hỗ trợ, giám sát, đánh 
giá và cải tiến việc triển khai 5S. Ban 
chỉ đạo sẽ chịu trách nhiệm việc ban 
hành chính sách (mang tính định 
hướng) và mục tiêu 5S (mang tính cụ 
thể) cho từng giai đoạn.  

Bước 2 – phát động chương trình 
5S: Đại diện Lãnh đạo phát biểu trước 
toàn thể cán bộ công nhân viên về ý 
nghĩa, tầm quan trọng và mong muốn 
nhằm thể hiện cam kết đối với sự 
thành công của chương trình 5S. 

Bước 3 – tiến hành tổng vệ sinh: 
Toàn thể cán bộ công nhân viên sử 
dụng một hoặc nửa ngày làm việc để 
tiến hành vệ sinh nơi làm việc của 
mình (theo sơ đồ phân công trách 
nhiệm đã có ở bước 1). 

Bước 4 – tiến hành sàng lọc ban 
đầu: Ngay trong ngày Tổng vệ sinh, 
các CBCNV không chỉ vệ sinh mà còn 
tiến hành sàng lọc sơ bộ để loại bỏ các 
thứ không cần thiết tại nơi làm việc 
của mình. Trước đó, Ban 5S cần 
chuẩn bị khu vực để tạm các thứ đã 
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được sàng lọc trước khi tiến hành xử 
lý (loại bỏ/lưu trữ). Các đồ vật xác 
định được lưu trữ cần phải có dấu hiệu 
nhận biết rõ ràng sau khi sàng lọc. 

Bước 5 – duy trì sàng lọc, sắp xếp 
và sạch sẽ: Việc tiến hành, triển khai 
và duy trì 5S được dựa trên các quy 
định/hướng dẫn về Sàng lọc, Sắp xếp, 
Sạch sẽ tại các khu vực. Quy 
định/hướng dẫn này thông thường do 
Ban chỉ đạo 5S biên soạn và sẽ được 
thay đổi nội dung theo hướng cải tiến 
để phù hợp và hiệu quả hơn. Tại bước 
này, các thông tin 5S thường được cập 
nhật và tuyên truyền thông qua góc 5S 
tại từng đơn vị.  

Bước 6 – tiến hành đánh giá nội bộ 
5S: Dựa trên tấn suất hợp lý, Ban chỉ 
đạo 5S đánh giá hoạt động 5S tại các 
khu vực để xem xét hiệu quả duy trì 
và triển khai 5S. Hoạt động đánh giá 
nội bộ dựa trên quy định/quy trình 
đánh giá nội bộ và bộ tiêu chí đánh giá 
5S tại các khu vực. Kết quả đánh giá 
thông thường được thể hiện qua hình 
ảnh và điểm số đánh giá. Kết quả này 
sẽ là căn cứ để Ban chỉ đạo đưa ra các 
kế hoạch cải tiến cho thời gian tiếp 
theo cũng như các hình thức khen 
thưởng các cá nhân/đơn vị làm 5S tốt.  

Theo vpc.vn 

 
HOẠT ĐỘNG TCĐLCL TRONG 3 
THÁNG ĐẦU NĂM 2014 

Trong 3 tháng đầu năm 2014, chi 

cục Tiêu chuẩn - Đo lường – Chất 

lượng (TCĐLCL) đã hoàn thành được 

các nhiệm vụ chuyên môn trong công 

tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng, 

công tác quản lý đo lường, và hoạt 

động kiểm tra về TCĐLCL, hoạt động 

TBT, hoạt động dịch vụ kỹ thuật 

TCĐLCL. Với các hoạt động chính:  

1. Công tác ISO hành chính công 

(ISO HCC) 

Chi cục đã hướng dẫn các đơn vị đã 
được cấp kinh phí triển khai xây dựng 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 
năm 2013 thực hiện bàn giao, nghiệm 
thu kết quả thực hiện đề án tại các đơn 
vị. Hiện đã có 19 đơn vị thực hiện 
thanh quyết toán kinh phí. 

Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán 
ngân sách về kinh phí giám sát duy trì, 
cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2008 của các cơ 
quan hành chính nhà nước năm 2014 
theo nội dung công văn số 
27/SKHCN-TĐC ngày 24/1/2014 của 
Sở KH&CN. Tới nay có 47/51 đơn vị 
gửi dự toán. 

2. Năng suất chất lượng (NSCL) 

- Chi cục TCĐLCL đã tham mưu 
giúp Sở KH&CN tổ chức Họp Hội 
đồng xét duyệt cho 21 DN tham gia 
dự án NSCL vào ngày 16-17/01/2014. 
Kết quả Hội đồng đề nghị UBND tỉnh 
hỗ trợ kinh phí cho 6 DN triển khai 
đợt 1 năm 2014 với tổng kinh phí là 
431.400.000 đồng. 

- Chi cục tham mưu Sở KH&CN đề 
nghị các Sở, ngành góp ý về việc điều 
chỉnh, bổ sung đối tượng của Dự án 
“Nâng cao năng suất và chất lượng 
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sản phẩm, hàng hóa của các doanh 
nghiệp VN trên địa bàn tỉnh BRVT 
giai đoạn 2012-2015” theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tại 
Công văn số  9167/UBND-VP ngày 
30/12/2013. 

- Chi cục tham mưu giúp Sở 
KH&CN tổ chức họp Tổ chuyên viên 
Ban Điều hành dự án Năng suất Chất 
lượng và Ban thư ký Chương trình 
khoa học công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp vào ngày 14/3/2014 do Giám 
đốc Sở KH&CN chủ trì về việc sát 
nhập Dự án “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 
2012-2015” và Chương trình “Khoa 
học Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp 
giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bà Rịa–
Vũng Tàu” thành “Chương trình khoa 
học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu giai đoạn 2014-2020” và chỉnh 
sửa Chương trình sau khi sát nhập, 
đồng thời lấy ý kiến của Sở Tư pháp. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi 
cục TCĐLCL tổ chức lớp tập huấn 
chuyên gia năng suất chất lượng về hệ 
thống ISO 50001:2011 cho 15 chuyên 
viên các Sở ngành trong tháng 3/2014. 

3. Công bố hợp chuẩn - Công bố 

hợp quy: 

Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 04 bản 
thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy cho 01 công ty. 

Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 03 bản 
thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp chuẩn cho 02 công ty. 

4. Kiểm tra nhà nước về hàng hóa 

nhập khẩu: 

- Tiếp nhận đăng ký kiểm tra nhà 
nước hàng hóa nhập khẩu của 02 lô 
hàng khí dầu mỏ hóa lỏng của 01 công 
ty kinh doanh sản phẩm khí. 

5. Hoạt động kiểm tra về TCĐLCL 

- Tham gia Đoàn kiểm tra liên 
ngành (Đoàn kiểm tra 127) chống 
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương 
mại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu theo 
Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 
27/12/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu, và an toàn vệ sinh thực 
phẩm theo Quyết định số 2966/QĐ-
UBND của UBND tỉnh ngày 
26/12/2013 do Chi cục An toàn VSTP 
chủ trì từ ngày 17/12/2013-
05/02/2014.  

5. Hoạt động TBT   

- Chọn lọc, cập nhật 140 tin cảnh 
báo từ các nước thành viên WTO. 

- Đưa 30 thông tin liên quan về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại và 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng đăng 
trên website của Chi cục. Cung cấp 10 
thông tin tiêu chuẩn về đo lường, an 
toàn kỹ thuật...cho các đơn vị. 

6. Hoạt động dịch vụ kỹ thuật 

TCĐLCL 

- Công tác Kiểm định – Hiệu chuẩn: 
thực hiện kiểm định cho khoảng 410 
phương tiện đo các loại cho 102 cơ sở, 
cấp 399 Giấy Chứng nhận kiểm định, 
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dán 375 tem kiểm định cho các 
phương tiện đo đạt yêu cầu. 

Qua những công việc đã thực hiện, 
Chi cục TCĐLCL tiếp tục tham mưu 
Sở triển khai dự án NSCL, ISO hành 
chính công, phối hợp Thanh tra Sở Y 
tế quản lý các phương tiện đo nhóm 2 
sử dụng bảo vệ sức khỏe cộng đồng; 
cập nhật thông tin cảnh báo về hàng 
rào kỹ thuật từ các nước thành viên 
WTO, đăng các tin cảnh báo, thông tin 
liên quan về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại để tuyên truyền, phổ biến 
trên website của Chi cục, trên bản tin 
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng,… và nhiều phương tiện thông 
tin khác. 

Tổng hợp Chi cục 

 
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VÀ 
KHU VỰC MÀ TỔNG CỤC 
TCĐLCL LÀ THÀNH VIÊN  

Tham gia các tổ chức Quốc tế  
1. Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn 

hoá (ISO),  Tổng cục TCĐLCL (tỏng 
cục) Là thành viên đầy đủ  năm 1977, 
nội dung hợp tác:  

- Tham gia các hoạt động của các 
Ban kỹ thuật của ISO (ISO/TCs) 

- Triển khai các công việc cập nhật, 
soát xét, áp dụng các khuyến cáo và 
ban hành TCVN theo hướng dẫn của 
ISO 

- Tiếp nhận và quảng bá các ấn 
phẩm do ISO phát hành. 

- Tham gia thành viên Hội đồng 
ISO.  

2. Ban điện Quốc tế (IEC): Tổng 
cục là thành viên liên kết năm 2002, 
với các nội dung hợp tác là: 

- Tham gia thành viên Hội đồng 
IEC 

- Nghiên cứu áp dụng và hài hoà các 
yêu cầu của tiêu chuẩn IEC vào 
TCVN. 

3. Tổ chức Quốc tế về Ðo lường 
Pháp quyền (OIML), Tổng cục là 
thành viên đầy đủ từ tháng 9/2003. 

4. Tổ chức Quốc tế về Công nhận 
phòng thử nghiệm (ILAC), tổng cục là 
thành viên đầy đủ năm 1992, với các 
nội dung hợp tác:   

- Tham gia vào các cuộc họp thường 
niên của ILAC 

- Triển khai các khuyến cáo của 
ILAC trong lĩnh vực công nhận phòng 
thử nghiệm tại VN 

(Thủ tướng CP chính thức cho phép 
làm thành viên đầy đủ tháng 9/1998). 

5. Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá thực 
phẩm (CAC), tổng cục là thành viên 
đầy đủ từ năm, các nội dung hợp tác: 

 -Tham dự các cuộc họp thường 
niên của CAC. 

- Nghiên cứu thực hiện các khuyến 
cáo của CAC trong lĩnh vực xây dựng 
tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Thành lập Văn phòng CODEX 
làm đầu mối tổ chức triển khai các 
hoạt động của CAC. 

(Thủ tướng CP cho phép tham gia 
chính thức tháng 8/1989). 

6. Tổ chức Mã số vật phẩm Quốc tế 
(EAN-International), Tổng cục là 
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thành viên đầy đủ năm 1995, các nội 
dung hợp tác  là ham gia các cuộc họp 
thường niên của EAN. (Thủ tướng CP 
cho phép tham gia tháng 6/1995). 

 Tham gia các tổ chức Khu vực: 
1. Hội nghị Tiêu chuẩn Khu vực 

Thái bình dương (PASC), tổng cục là 
thành viên đầy đủ từ năm 1992, các 
nội dung hợp tác là tham gia các cuộc 
họp của PASC hàng năm. (Thủ tướng 
CP chính thức cho phép từ tháng 
5/2000). 

2. Hợp tác Châu á - Thái Bình 
Dương về Công nhận phòng thử 
nghiệm (APLAC), Tổng cục là thành 
viên đầy đủ năm 1995, các nội dung 
hợp tác:  

- Tham dự các cuộc họp thường 
niên của APLAC. 

- Thực hiện các quyết định của 
APLAC trong công tác công nhận 
phòng thử nghiệm tại Việt Nam. 

- Tham gia MRA của APLAC. 
(Thủ tướng CP chính thức cho phép 

làm thành viên đầy đủ tháng 5/1995). 
3. Chương trình Ðo lường Châu á - 

Thái Bình Dương (APMP): tổng cục 
là thành viên đầy đủ từ năm 1995, các 
nội dung hợp tác: 

- Tham dự các cuộc họp thường 
niên của APMP. 

- Tham gia chương trình so sánh 
vòng về chuẩn đo lường do APMP tổ 
chức. 

- Tham gia MOU của APMP. 
- Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật để 

tham gia MRA về chuẩn đo lường. 

(Thủ tướng CP cho phép tham gia 
chính thức tháng 5/2000). 

4. Uỷ ban Tư vấn ASEAN về Tiêu 
chuẩn và Chất lượng (ACCSQ), tổng 
cục là thành viên đẩy đủ năm 1995, 
các nội dung hợp tác:  

- Hài hoá tiêu chuẩn trong ASEAN. 
- Tham gia các MRA trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn và sự phù hợp. 
- Công bố các quy định có liên quan 

đến lĩnh vực quản lý chất lượng tới 
các thành viên ASEAN, 

- Tham gia trong các cuộc họp hàng 
năm của ACCSQ. 

(Thủ tướng CP cho phép tham gia 
chính thức tháng 7/ 1995). 

5. Mạng lưới Công nghệ Châu á 
(gọi tắt TA): Tổng cục là thành viên 
đầy đủ năm 1993, các nội dung hợp 
tác:  

- Trao đổi thông tin liên quan đến 
hoạt động của các DN vừa và nhỏ. 

- Tham gia một số lớp tập huấn kỹ 
thuật do TA tổ chức. 

(Thủ tướng CP chính thức cho phép 
tham gia tháng 4/1994). 

6. Tổ chức Năng suất Châu á 
(APO): tổng cục là thành viên đầy đủ 
năm 1996, các nội dung hợp tác:  

- Tham gia các chương trình trình, 
dự án của APO (khoảng trên 100 dự 
án/năm). 

- Tham gia ban lãnh đạo APO (chủ 
tịch APO nhiệm kỳ (1999-2000). 

- Trao đổi thông tin kỹ thuật nghiệp 
vụ về hoạt động năng cao năng suất - 
chất lượng. 



Số 02 - 4/2014 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 16 
 

(Thủ tướng CP chính thức cho phép 
tham gia tháng 11/1994). 

7. Diễn đàn Ðo lường Pháp quyền 
Châu á - Thái Bình Dương (gọi tắt là 
APLMF): tổng cục là thành viên đầy 
đủ từ năm 1996, các nội dung hợp tác:  

- Tham gia các cuộc họp thường 
niên của APLMF. 

- Trao đổi thông tin liên quan đến 
các hoạt động đo lường pháp quyền 
tại VN. 

- Tham gia MOU của APLMF. 
(Thủ tướng CP chính thức cho phép 

tham gia tháng 11/1999). 
8. Hợp tác công nhận Thái Bình 

Dương (PAC): Tổng cục là thành viên 
đầy đủ từ năm 2003. 

9. Ban Tiêu chuẩn và Sự phù hợp 
thuộc Uỷ ban thương mại và đầu tư 
của APEC (SCSC), Tổng cục là thành 
viên đầy đủ năm 1998, nội dung hợp 
tác:  

- Tham gia các cuộc họp thường 
niên của SCSC. 

- Phối hợp triển khai các hoạt động 
trong khuôn khổ hợp tác với APEC. 

10. ASEM/TFAP-SCA Chương 
trình thuận lợi hoá thương mại về Tiêu 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp 
của ASEM, Tổng cục là thành viên 
đầy đủ từ năm 1996, nội dung hợp tác 
bao gồm:  

- Tham gia các cuộc họp thường 
niên của ASEM.  

- Xây dựng và hài hoà tiêu chuẩn, 
thống nhất các hoạt động công nhận 
và chứng nhận.  

11. Tổ chức Chất lượng Châu Á - 
Thái Bình Dương (APQO), Tổng cục 
là thành viên đầy đủ vào năm 1994, 
nội dung chính hợp tác bao gồm:   

- Tham gia các cuộc họp Ban chấp 
hành của APQO. 

- Tham gia Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu á - Thái Bình Dương do 
APQO chủ trì 

- Thông qua APQO mở rộng hợp 
tác với các cơ quan, tổ chức chất 
lượng các nước thành viên APQO. 

- Tham gia Ban chấp hành APQO. 
(Thủ tướng CP cho phép tham gia 

chính thức tháng 9/1994). 
12. CGPM- Hội nghị toàn thể về 

cân đo, Tổng cục là thành viên hợp tác 
từ năm 2003. (Thủ tướng Chính phủ 
đã cho phép Tổng cục TCĐLCL xin 
làm thành viên hợp tác của CGPM. 
TTĐLVN là đơn vị đại diện cho Tổng 
cục TCĐLCL tham gia từ 10/2003). 

Theo portal.tcvn.vn 

 
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG 
HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT 
AN TOÀN THUỘC TRÁCH 
NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ 
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG  

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT 

quy định Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (sau đây 
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gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa nhóm 2). Với 5 điều liên quan đến 

danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả 

năng gây mất an toàn.  

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp 
dụng đối với tổ chức, cá nhân trong 
nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt 
Nam và tổ chức, cá nhân có hoạt động 
liên quan đến chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam. 

1. Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 và hình thức quản lý được quy 
định tại các Phụ lục sau:  

a) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông bắt buộc phải chứng 
nhận và công bố hợp quy” được quy 
định tại Phụ lục I của Thông tư này. 

b) “Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông bắt buộc phải công bố 
hợp quy” được quy định tại Phụ lục II. 

2. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin 
và Truyền thông soát xét, sửa đổi, bổ 
sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 phù hợp với chính sách quản 
lý của Nhà nước. 

Các nguyên tắc quản lý 
1. Việc quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại 
Thông tư này được thực hiện theo các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia. 

2. Việc quản lý chất lượng các sản 
phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ 
lục I và Phụ lục II của Thông tư này 
được thực hiện theo Thông tư số 
30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Quy định về 
chứng nhận hợp quy và công bố hợp 
quy đối với sản phẩm, hàng hóa 
chuyên ngành công nghệ thông tin và 
truyền thông. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2014. 

 Theo portal.tcvn.vn 

 
THAM GIA DỰ ÁN NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP  

Dự án “Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tỉnh BR-VT giai 

đoạn 2012-2015” (gọi tắt là Dự án) 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 2541/QĐ-UBND ngày 

19/11/2012 và Quyết định số 610/QĐ-

UBND ngày 26/3/2014 V/v điều chỉnh, 

bổ sung phạm vi, đối tượng của Dự án 

“Nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015” ban 

hành theo Quyết định số 2541/QĐ-

UBND ngày 19/11/2012 và Quyết 
định số 1623/QĐ-UBND ngày 

29/7/2013 của UBND tỉnh. 
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Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp (DN), các hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Tham gia Dự án, DN sẽ được hướng 
dẫn và hỗ trợ kinh phí để thực hiện 
các nội dung xây dựng, áp dụng các 
hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến 
năng suất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật,... Cụ thể bao gồm các nội 
dung hỗ trợ sau: 

1. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí để doanh 
nghiệp tổ chức đào tạo, tập huấn 
chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, đào tạo nâng cao các 
hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng. 

2. Hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện 
thuê tư vấn, đánh giá chứng nhận và 
thực  hiện giám sát duy trì các hệ 
thống quản lý. 

3. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 
thực hiện chứng nhận sản phẩm hàng 
hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật (chứng nhận hợp chuẩn, chứng 
nhận hợp quy): tối đa 30 triệu 
đồng/DN.  

4. Hỗ trợ kinh phí cho DN tham gia, 
đạt giải thưởng chất lượng quốc gia:  

- DN đạt giải vàng chất lượng quốc 
gia: 25 triệu đồng/DN. 

- DN đạt giải bạc chất lượng quốc 
gia: 20 triệu đồng/DN. 

5. Hỗ trợ kinh phí cấp nhãn Bông 
sen xanh cho các sở lưu trú của ngành 
du lịch: tối đa 10 triệu đồng/DN. 

6. Hỗ trợ kinh phí cho DN triển khai 
thực hiện Chương trình cải tiến năng 
suất chất lượng tập trung vào 3 vấn đề 
chính sau: Quản lý sản xuất, quản lý 
chất lượng, quản lý nguồn nhân lực: 
tối đa 300 triệu đồng/DN. 

Các DN, hợp tác xã đăng ký tham 
gia Dự án “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2012-2015” năm 2014 đề 
nghị gửi Phiếu đăng ký tham gia về 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng theo địa chỉ: 379 đường Hà Huy 
Tập, Phường Phước Trung, TP. Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Chi tiết về Dự án có thể liên hệ 
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất 
lượng- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (ĐT: 064.3702256 Fax: 
064.3850226). Mẫu Phiếu đăng ký 
tham gia có thể tải tại website 
http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn  

Chương trình “Khoa học công nghệ 
hỗ trợ DN giai đoạn 2011-2015 của 
tỉnh BR-VT” (gọi tắt là Chương trình) 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu.  

Mục tiêu chung của Chương trình là 
hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất, hợp tác 
xã, trang trại (gọi tắt là DN) trên địa 
bàn tỉnh BR-VT đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ 
vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả 
và hợp lý hóa sản xuất, giảm thiểu ô 
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nhiễm môi trường, tiết kiệm năng 
lượng, tăng năng suất lao động, nâng 
cao chất lượng, giảm giá thành sản 
phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của 
hàng hóa. Đồng thời, nâng cao năng 
lực trong hội nhập kinh tế quốc tế của 
các DN. Qua đó, góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, 
tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế 
doanh nghiệp của tỉnh, … Nội dung 
của Chương trình gồm: 

- Áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến: Hỗ trợ về tư vấn, 
chứng nhận và giám sát việc ứng dụng 
khoa học công nghệ trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của DN. 

+ Tối đa không quá 30 triệu 
đồng/DN áp dụng ISO 9000, VIET 
GAP; 

+ Tối đa không quá 100 triệu 
đồng/DN ứng dụng các tiêu chuẩn 
HACCP, GMP, SA 8000. 

- Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 
(bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, sáng 
chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng 
công nghiệp). 

+ Hỗ trợ kinh phí đăng ký lần đầu 
đối với sáng chế, giải pháp hữu ích 
trong nước và ngoài nước  tối đa 
không quá 30 triệu đồng đối với 1 
sáng chế/ giải pháp hữu ích; 

+ Hỗ trợ tối đa không quá 8 triệu 
đăng ký lần đầu ở trong nước đối với 
nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho 
mỗi DN. Đồng thời mỗi DN được hỗ 
trợ không quá 3 nhãn hiệu hoặc 3 kiểu 
dáng công nghiệp trong một năm.. 

+ Hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu 
đồng đăng ký lần đầu ở nước ngoài 
đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công 
nghiệp. 

- Sản xuất sạch hơn, xử lý giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường. 

+ Không quá 300 triệu đồng đối với 
doanh nghiệp thực hiện xử lý làm 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường; 

+ Không quá 100 triệu đồng đối với 
DN thực hiện quy trình sản xuất sạch 
hơn; 

- Đổi mới công nghệ, thiết bị và tiết 
kiệm năng lượng. 

+ Không quá 300 triệu đối với 
doanh nghiệp thực hiện đổi mới công 
nghệ thiết bị. 

+ Không quá 100 triệu đối với DN 
thực hiện tiết kiệm năng lượng. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin. 
+ Hỗ trợ tư vấn về giải pháp tổng 

thể ứng dụng CNTT cho DN thực hiện 
đề án không quá 30% tổng kinh phí 
cho việc thực hiện dự án của DN và 
không quá 100 triệu đồng/ DN. 

+ Hỗ trợ xây dựng website cho các 
hợp tác xã và trang trại không quá 20 
triệu đồng đối với một website. 

Các DN đăng ký tham gia Chương 
trình “Khoa học công nghệ hỗ trợ DN 
giai đoạn 2011-2015 của tỉnh BR-VT” 
đề nghị gửi hồ sơ đăng ký tham gia 
chương trình về Sở KH&CN tỉnh theo 
địa chỉ Cụm B3, khu trung tâm Hành 
chính Chính trị tỉnh, tỉnh BR-VT. 

Chi tiết về Chương trình có thể liên 
hệ Phòng quản lý KHCN nghệ cơ sở - 
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Sở KH&CN tỉnh BR-VT hoặc xem 
thêm tại website http://sokhcn.baria-
vungtau.gov.vn 

TH theo Chi cục TCĐLCL 

 
 

 
 
ĐIỀU KIỆN TƯ VẤN ÁP DỤNG 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG 

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi 

tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) 

vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính Nhà 

nước, cơ quan áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng có thể thuê tổ chức tư 

vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập 

hướng dẫn, tư vấn trong việc xây 

dựng và áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng. 

Trong đó, tổ chức thực hiện tư vấn 
phải được thành lập theo quy định của 
pháp luật, có chức năng hoạt động 
trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Hệ 
thống quản lý chất lượng; có Hệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 
hiện hành; có kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý 
chất lượng; đã đăng ký tham gia hoạt 
động theo quy định của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, được cấp Giấy xác 
nhận đủ điều kiện và có ít nhất 05 

chuyên gia tư vấn đã được cấp Thẻ 
chuyên gia đánh giá. 

Sở Khoa học và Công nghệ có trách 
nhiệm giúp UBND cấp tỉnh theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai 
xây dựng và áp dụng Hệ thống quản 
lý chất lượng của các cơ quan, đơn vị 
theo kế hoạch đã phê duyệt; định kỳ 
tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi 
có yêu cầu, báo cáo Bộ Khoa học và 
Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ về tình hình xây 
dựng, áp dụng tại các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ, ngành, địa phương.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 18/05/2014; thay thế các 
Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg 
ngày 20/06/2006 và Quyết định số 
118/2009/QĐ-TTg ngày 30/09/2009. 

Theo portal.tcvn.vn 

 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN 
THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN 
ISO/IEC 27000 (IM.27000)  

I. ISO/IEC 27001 là gì?  
ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quy 

định các yêu cầu đối với việc xây 
dựng và áp dụng hệ thống quản lý an 
toàn thông tin (Information Security 
Management System – ISMS) nhằm 
đảm bảo tính bảo mật 
(confidentiality), tính nguyên vẹn 
(integrity) và tính sẵn sàng 
(availability) đối với tài sản thông tin 
của các tổ chức/doanh nghiệp. Việc áp 
dụng một hệ thống quản lý an toàn 
thông tin sẽ giúp các tổ chức/doanh 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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nghiệp ngăn ngừa, hạn chế các tổn 
thất trong sản xuất, kinh doanh liên 
quan tới việc hư hỏng, mất mát các 
thông tin, dữ liệu quan trọng.  

ISO/IEC 27001 là một tiêu chuẩn 
trong bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 về 
quản lý an toàn thông tin. Bộ tiêu 
chuẩn này được xây dựng dựa trên các 
tiêu chuẩn về quản lý an toàn thông 
tin BS 7799 của Viện Tiêu chuẩn 
Anh. Tháng 12 năm 2000, tiêu chuẩn 
BS 7799-1 được Tổ chức Tiêu chuẩn 
hoá quốc tế (ISO) chính thức chấp 
nhận và ban hành thành tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 17799:2000. Năm 
2005, tiêu chuẩn này được ban hành 
thành tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 
Công nghệ thông tin – Hệ thống quản 
lý an toàn thông tin – Các yêu cầu. 

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 gồm: 
- ISO/IEC 27000 quy định các vấn 

đề về từ vựng và định nghĩa. 
- ISO/IEC 27001:2005 yêu cầu đối 

với hệ thống quản lý an toàn thông tin. 
- ISO/IEC 27002:2007 qui phạm 

thực hành mô tả mục tiêu kiểm soát an 
toàn thông tin một các toàn diện và 
bảng lựa chọn kiểm soát thực hành an 
toàn tốt nhất. 

- ISO/IEC 27003:2007 các hướng 
dẫn áp dụng. 

- ISO/IEC 27004:2007 đo lường và 
định lượng hệ thống quản lý an toàn 
thông tin để giúp cho việc đo lường 
hiệu lực của việc áp dụng ISMS. 

- ISO/IEC 27005 quản lý rủi ro an 
toàn thông tin. 

- ISO/IEC 27006 hướng dẫn cho 
dịch vụ khôi phục thông tin sau thảm 
hoạ của công nghệ thông tin và viễn 
thông. 

Hiện nay, việc áp dụng hệ thống 
quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 
27001 đã được triển khai rộng khắp ở 
hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại 
Việt nam, thời gian qua một số tổ 
chức ngân hàng, tài chính, công nghệ 
thông tin,… cũng bắt đầu quan tâm 
triển khai áp dụng hệ thống này và 
bước đầu đã có được những thành quả 
nhất định trong công việc của các cơ 
quan này. 

II. Đối tượng áp dụng 
Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 có 

thể được áp dụng rộng rãi cho nhiều 
loại hình tổ chức. Đặc biệt là các tổ 
chức mà các hoạt động phụ thuộc 
nhiều vào công nghệ thông tin, máy 
tính, mạng máy tính, sử dụng cơ sở dữ 
liệu. ISO/IEC 27001 là một phần của 
hệ thống quản lý chung của các tổ 
chức, doanh nghiệp do vậy có thể xây 
dựng độc lập hoặc kết hợp với các hệ 
thống quản lý khác. 

III. Lợi ích 
1. Chứng tỏ sự cam kết đảm bảo sự 

an toàn về thông tin ở mọi mức độ.  
2. Đảm bảo tính sẵn sàng và tin cậy 

của phần cứng và các cơ sở dữ liệu.  
3. Bảo mật thông tin, tạo niềm tin 

cho đối tác, khách hàng.  
4. Giảm giá thành, chi phí bảo hiểm.  
5. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của nhân viên về an ninh thông tin. 
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IV. Các bước triển khai 
Về cơ bản, các bước triển khai hệ 

thống tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 có 
nhiều điểm tương đồng với áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn ISO 9000 & ISO 
14000… Tuy nhiên, đây là hệ thống 
quản lý an toàn thông tin nên có một 
số điểm cần chú trọng khi xây dựng 
như: xác định đầy đủ các tài sản thông 
tin, nhận biết và đánh giá mối nguy, 
lựa chọn các biện pháp xử lý .… 

Các bước cơ bản cần thực hiện để 
đạt được chứng nhận hệ thống quản lý 

an toàn thông tin ISO/IEC 27001: 

1) Cam kết của Lãnh đạo về xây 
dựng hệ thống quản lý an toàn thông 
tin cho tổ chức. 

2) Phổ biến, đào tạo nhận thức về hệ 
thống tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho 
cán bộ. 

3) Thiết lập hệ thống tài liệu theo 
yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 27001. 

4) Xây dựng chính sách, mục tiêu 
và phạm vi của hệ thống ISMS. 

5) Phân tích, đánh giá rủi ro về an 
toàn thông tin trong phạm vi hệ thống. 

6) Thiết lập các biện pháp kiểm soát 
rủi ro. 

7) Lựa chọn mục tiêu và các biện 
pháp kiểm soát. 

8) Vận hành hệ thống ISMS đã thiết 
lập. 

9) Thực hiện các hoạt động xem xét 
và cải tiến hiệu lực hệ thống. 

10) Tổ chức và đánh giá chứng 
nhận. 

Theo vpc.vn 

 

 

 
 
Thông tư ban hành Quy chuẩn Kỹ 
thuật Quốc gia  

Ngày 10 tháng 03 năm 2014, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT 

về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia sau: 

QCVN 78:2014/ BTTTT Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm 
trường điện từ của các đài phát thanh, 
truyền hình; 

QCVN 79:2014/BTTTT Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín 
hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S và 
DVB-S2 tại điểm thu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2014. 

Theo portal.tcvn.vn 

 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
ngày 5 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ  

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 
định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước. 

Theo đó, các cơ quan phải xây dựng 
và áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng gồm: bộ, cơ quan ngang bộ, 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; UBND 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, UBND huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp huyện.  

Các cơ quan, đơn vị được khuyến 
khích xây dựng và áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng gồm: cơ quan đại 
diện ngoại giao và cơ quan đại diện 
lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; 
Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân 
hàng Phát triển Việt Nam; UBND xã, 
phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp 
công lập.  

Theo đó, việc xây dựng và áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 phải theo ba 
yêu cầu:  

- Thứ nhất, xây dựng và áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng đối với các 
hoạt động liên quan đến thực hiện thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.  

- Thứ hai, bảo đảm sự tham gia của 
lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên 
quan trong quá trình xây dựng và áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Thứ ba, thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
Nhà nước trong quá trình xây dựng và 
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.  

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng được thực hiện 
theo 4 bước cơ bản:  

- Xây dựng Hệ thống quản lý chất 
lượng;  

- Áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng;  

- Công bố Hệ thống quản lý chất 
lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008;  

- Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý 
chất lượng.  

Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh rà soát tình hình thực hiện, lập, 
sửa đổi, bổ sung và phê duyệt kế 
hoạch triển khai, dự trù kinh phí để 
thực hiện các hoạt động: Tư vấn, xây 
dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng tại các cơ 
quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa 
phương; tuyên truyền, đào tạo; kiểm 
tra đối với việc xây dựng, áp dụng, 
duy trì và cải tiến hệ thống quản lý 
chất lượng tại các cơ quan, ….  

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 
ngày 18/5/2014 và thay thế Quyết 
định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 
20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2000 vào hoạt động của các cơ 
quan hành chính nhà nước và Quyết 
định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 
30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

 
Quyết định 610/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh, ngày 26 tháng 3 năm 
2014 

Ngày 26 tháng 3 năm 2014, UBND 

tỉnh đã ra quyết định 610/QĐ-UBND, 

về việc điều chỉnh, bổ sung phạm vi, 
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đối tượng  của dự án “Nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm hàng 

hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh 

BR-VT giai đoạn 2012-2015” ban 

hành kèm theo quết định số 2541/QĐ-

UBND ngày 19/11/2012 và quyết định 

1623/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của 

UBND tỉnh. 

Theo quyết định thì phạm vi, đối 
tượng của dự án là các doanh nghiệp 
Việt Nam thuộc các thành phần kinh 
tế, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
BR-VT, trong đó ưu tiên các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ có sản phẩm, hàng 
hoá chủ lực của tỉnh. Doanh mục sản 
phẩm hàng hoá chủ lực bao gồm 5 
nhóm: 

- Công nghệ hỗ trợ: Cơ khí-chế tạo, 
điện – điện tử, sản xuất vật liệu xây 
dựng, nhóm sản phẩm nhựa và cao su; 

- Chế biến nông sản: ca cao, cà phê, 
hạt điều, yến xào, hồ tiêu, cao su, bắp, 
mỳ, các sản phẩm chế biến từ lúa gạo, 
các loại rau quả, sản phẩm thịt, trứng, 
gia súc, gia cầm;  

- Chế biến thuỷ sản: Sản phẩm khô, 
sản phẩm ăn liền, sản phẩm mực, tôm, 
cá, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cua, ghẹ 
đông lạnh, đồ hộp thuỷ sản, surimi, 
các mặt hàng chế biến xuất khẩu tinh 
chế có giá trị cao. 

- Du lịch - dịch vụ: Sản phẩm du 
lich, dịch vụ du lịch, dịch vụ 
Logistics; 

- Thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công 
nghiệp: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 
sản phẩm làng nghề truyền thống (đúc 

đồng, rượu, bún, bánh tráng, đan, may 
mặc, gỗ mỹ nghệ, bánh trung thu…). 

Quyết định này có hiệu lực kể từ 
ngày ký. 

TH  

 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 
�  Mỹ giảm thuế chống bán phá 

giá cá tra Việt  
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa 

quyết định giảm thuế chống bán phá 
giá cá tra lần 9 (POR 9) nhập khẩu từ 
Việt Nam, từ mức chịu thuế 0,99 
USD/kg,  nay chỉ còn 0,42 USD.  

Các lô hàng xuất khẩu nằm trong 
giai đoạn 1/8/2011-31/7/2012. Theo 
đó, có 4 doanh nghiệp (DN) được 
hưởng thuế suất thấp là Công ty Vĩnh 
Hoàn và Công ty Biển Đông chỉ còn 
chịu mức thuế không đáng kể là 0,03 
USD/kg, hai DN còn lại là Công ty 
Thuận An (Tafishco) và một DN mới 
là Golden Quality được hưởng thuế 
suất 0%. 

Ngoài ra, 23 DN xuất khẩu cá tra 
trong phán quyết sơ bộ POR9 (tháng 
9/2013) chịu mức thuế 0,99USD/kg 
thì trong lần phán quyết cuối cùng này 
được giảm xuống còn 0,42USD/kg. 
Mức thuế của Công ty Hùng Vương 
tuy có giảm so với lần phán quyết 
trước nhưng vẫn ở mức cao 1,2 
USD/kg. Còn lại những DN Việt Nam 
chưa có mức thuế riêng vào Mỹ chịu 
mức thuế 2,11 USD/kg. 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Phán quyết này vẫn có thể thay đổi, 
vì trong thời gian tới DOC sẽ công bố 
cho các bên liên quan các tính toán và 
các bên cụ thể là nguyên đơn Hiệp hội 
chủ trại nuôi cá nheo Mỹ (CFA) sẽ 
đánh giá lại xem DOC có sai sót gì 
trong tính toán hay không. Nếu có, các 
bên sẽ nộp điều chỉnh và DOC sẽ 
công bố kết quả cuối cùng điều chỉnh 
(nếu cần). Ở kỳ 8 vừa rồi, DOC cũng 
đã điều chỉnh kết quả cuối cùng sau 
công bố theo hướng tăng thuế do phát 
hiện tính toán sai cho một bị đơn bắt 
buộc. 

Thông tin từ VASEP, Mỹ vẫn là thị 
trường chủ lực của cá tra Việt Nam. 
Trong trong 2 tháng đầu năm 2014, 
giá trị xuất khẩu cá tra đạt 275 triệu 
USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 
trước. 

Theo VnExpress 

 
�  Họp ban tổ chức phiên họp lần 
thứ 56 của tổ chức APO  

Ngày 13/3/2014 Ban tổ chức phiên 
họp lần thứ 56 của tổ chức APO đã 
họp để phân công nhiệm vụ đến từng 
tổ chức và thành viên. Ông Trần Văn 
Vinh, Phó Tổng cục trưởng chủ trì 
phiên họp. 

Theo kế hoạch phiên họp lần thứ 56 
của tổ chức Năng suất châu Á (APO) 
sẽ họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 
17/4/3014. Để phiên họp thành công 
tốt đẹp và để lại ấn tượng cho các đại 
biểu đến dự, Ban Tổ chức đã tiến hành 
phiên họp lần thứ nhất để triển khai 

nhiệm vụ. Các đơn vị: Trung tâm 
Năng suất, Vụ Kế hoạch Tài chính, 
Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán 
bộ, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm 
Kỹ thuật 1, Viện Đo lường Việt Nam, 
Trung tâm Quacert, Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt Nam, Tạp chí TĐC, 
Trung tâm Thông tin…  

Kết luận phiên họp, Phó Tổng cục 
trưởng Trần Văn Vinh nhấn mạnh: 
Các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm 
vụ theo nhiệm vụ phân công, kịp thời 
phối hợp và báo cáo kết quả về Ban tổ 
chức. Đây là hoạt động thường niên 
của tổ chức Năng suất châu Á, vì vậy 
mọi hoạt động trong khuôn khổ phiên 
họp phải đảm bảo tính chính xác, khoa 
học và thế hiện sự hiếu khách của 
nước chủ nhà. 

Theo tcvn.vn 

 
�  WTO không phạt Philippines vì 
hạn chế nhập khẩu gạo   

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp 
Philippines, Tổ chức TM Thế giới 
(WTO) sẽ không áp đặt các biện pháp 
trừng phạt với nước này về việc tiếp 
tục duy trì chính sách hạn chế khối 
lượng gạo nhập khẩu (QR) bất chấp 
việc thỏa thuận ưu đãi nhập khẩu theo 
Hiệp định chung Thuế quan, Thương 
mại (GATT) của WTO hết hạn. 

Phản hồi trước thông tin về khả 
năng WTO sẽ trừng phạt Philippines 
do nước này duy trì QR, Thứ trưởng 
Nông nghiệp Philippines cho biết phái 
đoàn Philippines tại WTO đã khẳng 
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định rằng không có dấu hiệu nào cho 
thấy các nước thành viên WTO khiếu 
kiện lên tổ chức này để phản đối chính 
sách đó của Philippines. 

Các cuộc tranh luận về việc 
Philippines tiếp tục duy trì QR đã “nổ 
ra” tại nước này sau khi Bộ Tư Pháp 
Philippines (DoJ) đề nghị Chính phủ 
dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu gạo vì 
chính sách này có khả năng vi phạm 
các luật của WTO. 

Theo Báo Vietnam Plus 

 
2. TIN TRONG NƯỚC 
���� Hội thảo đào tạo về nghiệp vụ 

kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng 
hóa  

Thực hiện chương trình hợp tác 
giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng và Ủy Ban An toàn sản 
phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) trong 
lĩnh vực giám sát thị trường, kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 
10/3/2014, Tổng cục đã tổ chức Hội 
thảo đào tạo về nghiệp vụ kiểm tra 
chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ông 
Trần Văn Vinh- Phó Tổng cục trưởng 
đã tới tham dự. 

Nội dung của Hội thảo tập trung về 
các phương pháp và kỹ năng giám sát 
thị trường, thu thập và xử lý thông tin, 
xây dựng cơ sở dữ liệu cảnh báo rủi 
ro; việc sử dụng các thiết bị kiểm tra 
nhanh phục vụ cho các hoạt động 
kiểm tra, giám sát chất lượng trên thị 
trường hiện nay. 

Theo portal.tcvn 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
���� 10 doanh nghiệp được hỗ trợ 

kinh phí tham gia dự án năng suất 
chất lượng 

Ngày 3/4, Sở khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng 
thẩm định nội dung và kinh phí các 
thuyết minh của 10 doanh nghiệp 
(DN) Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia dự 
án năng suất chất lượng đợt 2 năm 
2014. Ông Vương Quang Cần, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội 
đồng xét duyệt. 

Mục tiêu của Dự án là Hỗ trợ các 
DN đẩy mạnh việc xây dựng các hệ 
thống quản lý tiên tiến kết hợp với áp 
dụng các biện pháp cải tiến năng suất 
chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn quy 
chuẩn… để nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tạo 
bước chuyển biến về năng suất chất 
lượng cho các DN Việt Nam có sản 
phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; nâng 
cao năng lực cạnh tranh của DN trong 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Các DN tham gia dự án năng suất 
chất lượng được đưa ra xét duyệt hỗ 
trợ kinh phí bao gồm:  

Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật 
Minh Anh (được hỗ trợ 130 triệu 
đồng), công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây 
dựng Giao thông tỉnh BR-VT (được 
hỗ trợ 8 triệu đồng), Công ty CP Cảng 
Đông Xuyên (được hỗ trợ 140 triệu 
đồng), công ty TNHH CSWind Việt 
Nam (được hỗ trợ 100 triệu đồng), 
Công ty TNHH MTV DV Cơ Khí 
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Hàng hải PTSC (được hỗ trợ 105 triệu 
đồng), công ty CP Cao su Thống Nhất 
(được hỗ trợ 86 triệu đồng), công ty 
CP Du lịch tỉnh BR-VT (được hỗ trợ 
80 triệu đồng), công ty TNHH Đầu tư 
Phát triển DL quỹ tín dụng nhân dân 
cơ sở Châu Đức (được hỗ trợ 50 triệu 
đồng), chi nhánh Công ty Cổ phần Du 
lịch BR-VT - Khu Du lịch Biển Đông 
được duyệt hỗ trợ kinh phí 250 triệu 
đồng.  

TH theo TT Tin học và TT 

 
���� Góp ý dự thảo lần 2 việc xác nhập 
hai chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng  

Ngày 14-03, Sở Khoa Học và Công 
Nghệ tỉnh họp góp ý dự thảo lần thứ 2 
cho “Chương trình khoa học công 
nghệ hỗ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 
2014-2020”. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ Mai Thanh Quang làm chủ trì 
buổi làm việc và trình bày nội dung 
góp ý là việc xác nhập “Chương trình 
khoa học công nghệ hỗ doanh nghiệp 
giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu” và “Dự án nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015” 
thành một với tên gọi sau khi xác nhập  
là “Chương trình khoa học công nghệ 
hỗ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-
2020”. Tại buổi làm việc có đại diện 
của Sở Tài Chính, Sở Kế Hoạch Đầu 
Tư, Sở Công Thương, Sở Văn Hoá 
Thể Thao Du Lịch, Sở Nông Nghiệp, 
Chi cục bảo vệ môi trường, Liên minh 
hợp tác xã đã đóng góp những ý kiến 
rất thiết thực và cụ thể xoay quanh nội 
dung, quy mô và mức hỗ trợ của 
chương trình.  

Theo bản dự thảo, quyết định ban 
hành “Chương trình khoa học công 
nghệ hỗ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 
2014-2020” sẽ thay thế cho quyết định 
số 35/2011/QĐ-UBND ngày 9/8/2011 
của UBND tỉnh ban hành chương 
trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu và quyết định số 
2541/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của 
UBND tỉnh phê duyệt dự án nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 
đoạn 2012-2015.  

Nội dung của chương trình sau khi 
xác nhập sẽ phù hợp và tạo điều kiện 
thuận lợi thu hút các doanh nghiệp 
trong tỉnh tham gia vào chương trình 
qua đó nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm và tạo vị thế cạnh tranh 
trong xu thế hội nhập kinh tế đất nước 
của các doanh nghiệp trong tỉnh.  

Theo Sở KH&CN 
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�  Mời các doanh nghiệp tham gia 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2014 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

(GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen 

thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng 

Chính phủ tặng cho các tổ chức, 

doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 

trong việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường trong nước và 

Quốc tế.  
Hình thức khen thưởng của 

GTCLQG được quy định tại điều 7, 
Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN 
ngày 30/06/2011 gồm: 

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. 
- Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. 
Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải 

Vàng Chất lượng Quốc gia sẽ được đề 
cử tham gia Giải thưởng Chất lượng 
Châu Á – Thái Bình Dương. 

Tham gia GTCLQG nhằm giúp các 
tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và 
đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất 
kinh doanh của mình từ đó tìm ra 
những lĩnh vực cải tiến chất lượng, 
nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao 
sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập. Tổ chức, doanh nghiệp đạt 
GTCLQG sẽ được phép thông báo 
tuyên truyền quảng cáo trên các 
phương tiện thông tin đại chúng hoặc 
các hình thức giới thiệu khác về doanh 
nghiệp, được sử dụng biểu tượng của 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên 
sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh 

nghiệp, được đưa lô gô (biểu trưng) 
miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo 
sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên 
website của GTCLQG. 

Bên cạnh đó tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia và đạt GTCLQG sẽ được 
UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tham dự 
GTCLQG: doanh nghiệp đạt giải vàng 
chất lượng quốc gia: 25 triệu đồng/ 
doanh nghiệp; doanh nghiệp đạt giải 
bạc chất lượng quốc gia: 20 triệu 
đồng/ doanh nghiệp. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông 
báo đến các tổ chức, doanh nghiệp kế 
hoạch hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia năm 2014 như sau:  

Nhận đơn đăng ký tham gia 
GTCLQG của các tổ chức, doanh 
nghiệp năm 2014 (05 bản đơn) trước 
ngày 20/4/2014. 
Đào tạo về nghiệp vụ và cách viết 

báo cáo GTCLQG năm  2014 trong 
tháng 4/2014. 

Nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 
2014 trước 01/6/2014. 

Mọi chi tiết về GTCLQG vui lòng 
liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng - Phòng Quản lý Tiêu 
chuẩn Chất lượng, địa chỉ 379 Hà Huy 
Tập, Phường Phước Trung, Tp. Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.  
ĐT: 064.3702256 – 3853650 Fax: 

064.3850226  
Hoặc xem tại website: 

http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn 
(và trong mục hoạt động GTCLQG). 

TH theo Chi cục TCĐLCL 








