


 

 

 

  

 
 

Chào Quý độc giả! 

Nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời giúp cơ quan quản lý, 

tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp cập nhật thông tin về TBT và 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các văn bản pháp luật do Nhà 

nước, Bộ khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng mới ban hành, Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học 

công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) đã xuất bản ấn 

phẩm Bản tin “TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” với các 

chuyên mục chính xoay quanh vấn đề hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng sau đây: 

- Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).  

- Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và doanh nghiệp. 

- Thông tin tiêu chuẩn. 

- Văn bản pháp luật về TCĐLCL. 

- Tin ảnh hoạt động Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.  

Trong quá trình biên tập bản tin sẽ còn thiếu sót, rất mong Quý 

độc giả góp ý, để bản tin “TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” 

hoàn thiện và thực sự hữu ích.  

                                                     Ban biên tập 
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HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 
- Tin cảnh báo của các nước thành viên. 1 
- Danh mục một số thông báo của các nước thành viên WTO 
trong tháng 02/2014 2 
 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
VÀ DOANH NGHIỆP 

- Chương trình 712 tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới 
và phát triển  5 
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng kết công 
tác năm 2013  7 
- Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT năm 
2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 8 
- Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chống 
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tết Giáp Ngọ.. 9  
- Nâng vị thế hoạt động TC-ĐL-CL trong nền kinh tế hội 
nhập  13 
 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
- Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 14 
- Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia 16 

 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT  

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
- Thông tư số 14/2013/TT-BKHCN của bộ KH&CN quy định 
về đo lường đối với chuẩn quốc gia 22 
- Thông tư số 25/2013/TT-BKHCN của Bộ KH&CN 22 
 

TIN NGẮN 
Tin Thế giới 

- Xuất khẩu (XK) thủy sản sang Trung Quốc tăng trưởng 
mạnh  23 
- Nhiều loại cây trồng chịu sức ép từ TPP  23 
 

Tin Trong nước 
- Thanh tra chuyên đề diện rộng toàn quốc 24 
 

Tin địa phương 
- Mời tham gia dự án năng suất chất lượng  24 
- Tiếp sức cho doanh nghiệp  27 
- Xét duyệt ĐA “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an 
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000” 28 
- Hội nghị tập huấn triển khai Quy định về quản lý đo lường 
trong kinh doanh vàng  28 
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TIN CẢNH BÁO CỦA CÁC NƯỚC 

THÀNH VIÊN 

Thông báo (TB) của Jamaica  về 
phụ gia thực phẩm     

Ngày 05/02/2014, Cục Tiêu chuẩn 

Jamaica có TB G/TBT/N/ JAM/41 về 

Tiêu chuẩn Jamaica cụ thể đối với tiêu 

chuẩn chung CODEX về phụ gia thực 

phẩm. Tài liệu này quy định các điều 

kiện mà phụ gia thực phẩm phải đạt 

được khi dùng trong tất cả các thực 

phẩm, đồng thời đưa ra danh mục các 

loại phụ gia thực phẩm cần thiết phải 

sử dụng trong thực phẩm. Đây là tiêu 

chuẩn được áp dụng cho tất cả các loại 

thực phẩm, kể cả những loại không 

chứa phụ gia thực phẩm. Mục đích 

tiêu chuẩn này đảm bảo an toàn và 

cung cấp thực phẩm có chất lượng. 

TB của Oman về trứng gà 
Ngày 14/02/2014, Bộ Công thương 

Oman có TB G/TBT/N/ OMN/148 về 

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Gulf đối 

với trứng gà. Dự thảo quy chuẩn này 

đưa ra các quy định và yêu cầu cụ thể 

đối với các loại trứng gà như: trứng gà 

nguyên quả, trứng gà đông lạnh, trứng 

gà sấy và trứng gà sấy đông lạnh. Các 

quy định đó bao gồm: các yêu cầu về 

đóng gói, vận chuyển, bảo quản và ghi 

nhãn (các mục 4, 5 và 6) – đây là các 

mục bắt buộc. Phần còn lại là các yêu 

cầu tự nguyện. Mục đích của quy 

chuẩn này là sức khỏe người tiêu 

dùng. Thời gian dự kiến để thông qua 

quy chuẩn này sẽ được quyết định sau.  

TB của Hoa Kỳ về hóa chất 
Ngày 19/02/2014, Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường Hoa Kỳ (EPA) có TB số 

G/TBT/N/USA/887 về việc ban hành 

quy định sử dụng mới quan trọng 

(SNURs) theo Luật kiểm soát chất độc 

(TSCA) đối với 35 hóa chất thuộc đối 

tượng phải TB trước khi sản xuất 

(PMNs). Mười bốn hóa chất trong số 

đó được đưa ra trong sắc lệnh đồng 

thuận mục 5(e) TSCA do EPA ban 

hành. Quy định này yêu cầu các cá 

nhân có dự định sản xuất (kể cả nhập 

khẩu) hoặc chế biến bất kỳ 35 loại hóa 

chất trên theo quy định SNURs phải 

TB cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi 

bắt đầu hoạt động đó. Việc yêu cầu 

TB sẽ cung cấp cho EPA có cơ hội 

đánh giá mục đích sử dụng, và nếu 

cần thiết có thể đưa ra lệnh cấm hoặc 

hạn chế hoạt động đó trước khi hành 

động được tiến hành. Mục đích của 

quy định này nhằm bảo vệ môi 

trường. Thời gian dự kiến thông qua 

và dự kiến có hiệu lực vào ngày 

14/04/2014. 

TB của Hàn Quốc – Hóa chất 
Ngày 28/2/2014, Hàn Quốc có  TB 

số G/TBT/N/KOR/478 về hóa chất. 

Cụ thể, TB đưa ra đề xuất quy định 

bắt buộc đăng ký đối với các hóa chất 

được sản xuất hoặc nhập khẩu vào 

Hàn Quốc trên 1 tấn mỗi năm hoặc 

các hóa  chất mới. Mục đích của quy 

định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 

TRONG THƯƠNG MẠI 
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đồng và môi trường bằng cách cung 

cấp các vấn đề liên quan đến việc 

đăng ký hóa chất, kiểm tra và đánh giá 

các mối nguy hiểm rủi ro của các sản 

phẩm có chứa hóa chất, các chất độc 

hại. Thời gian dự kiến để thông qua 

tháng 9/2014. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực: 01/01/2015 

TH theo Phòng TBT 

 

DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 

BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 

VIÊN THÁNG 02/2014 
1. Số thông báo (TB) 

G/TBT/N/ARE/186. 

Ngày TB 04/02/2014.  

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB: thực phẩm Hồi giáo 

(Halal Food). 

2. Số TB  G/TBT/N/ARE/187. 

Ngày TB 04/02/2014. 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB thực phẩm Hồi giáo. 

3. Số TBG/TBT/N/CHE/174. 

Ngày TB 04/02/2014.  

Nước TB  Thụy Sĩ. 
Nội dung TB thiết bị viễn thông. 

4. Số TB G/TBT/N/BRA/581 

Ngày TB 06/02/2014. 

Nước TB Brazil. 

Nội dung TB đồ nội thất bằng nhựa. 

5. Số TB G/TBT/N/CHL/252 

Ngày TB 07/02/2014. 

Nước TB Chi Lê. 

Nội dung TB xây dựng. 

6. Số TB G/TBT/N/CHL/253 

Ngày TB 07/02/2014. 

Nước TB Chi Lê. 

Nội dung TB bình chữa cháy cầm 

tay. 

7. Số TB G/TBT/N/CHL/254 

Ngày TB 07/02/2014. 

Nước TB Chi Lê. 

Nội dung TB thịt bò. 

8. Số TB G/TBT/N/CHN/1019 

Ngày TB 04/02/2014. 

Nước TB Trung Quốc. 

Nội dung TB mỹ phẩm. 

8. Số TB G/TBT/N/EU/179. 

Ngày TB 05/02/2014. 

Nước TB EU. 

Nội dung TB sản phẩm xây dựng. 

9. Số TB G/TBT/N/EU/180. 

Ngày TB 05/02/2014. 

Nước TB EU. 

Nội dung TB thực phẩm. 

10. Số TB G/TBT/N/EU/181. 

Ngày TB 14/02/2014. 

Nước TB EU. 

Nội dung TB đồ chơi trẻ em. 

11. Số TB G/TBT/N/ISR/734. 

Ngày TB 07/02/2014. 

Nước TB Israel. 

Nội dung TB sữa bò và đồ uống từ  

sữa bò.  

12. Số TB G/TBT/N/ISR/737. 

Ngày TB 14/02/2014. 

Nước TB Israel. 

Nội dung TB đồ chơi trẻ em (ICS 

97.200.50). 

13. Số TB G/TBT/N/KWT/200 

Ngày TB 14/02/2014. 
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Nước TB Kuwait. 

Nội dung TB trái cây, rau quả đông 

lạnh  (ICS: 67.080.10). 

14. Số TB G/TBT/N/OMN/ 148. 

Ngày TB 14/02/2014. 

Nước TB Oman. 

Nội dung TB trứng gà. 

15. Số TB G/TBT/N/SGP/20. 

Ngày TB 14/02/2014. 

Nước TB Singapore. 

Nội dung TB thực phẩm. 

16. Số TB G/TBT/N/TUR/44. 

Ngày TB 04/02/2014. 

Nước TB Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nội dung TB phân bón hữu cơ. 

17. Số TB G/TBT/N/TUR/45. 

Ngày TB 06/02/2014. 

Nước TB Thổ Nhĩ Kỳ. 

Nội dung TB thực phẩm. 

18. Số TB G/TBT/N/USA/884. 

Ngày TB 14/02/2014. 

Nước TB Hoa Kỳ. 

Nội dung TB các chất hóa học. Bảo 

vệ môi trường (ICS) (ICS 13.020), sản 

phẩm công nghiệp hóa học. 

19. Số TB G/TBT/N/USA/885. 

Ngày TB 14/02/2014. 

Nước TB Hoa Kỳ. 

Nội dung TB sữa công thức cho trẻ 

sơ sinh. 

20. Số TB G/TBT/N/ARE/188. 

Ngày TB 21/02/2014. 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB rau quả và các sản 

phẩm chế biến (ICS: 67.080.10). 

21. Số TB G/TBT/N/ARE/189. 

Ngày TB 21/02/2014. 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB thịt và sản phẩm thịt 
(ICS 67.120). 

22. Số TB G/TBT/N/ARE/190. 

Ngày TB 24/02/2014. 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB rau quả (ICS: 67.080). 

23. Số TB G/TBT/N/ARE/191.  

Ngày TB 24/02/2014. 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB Rau và sản phẩm chế 

biến (ICS: 67.080.20). 

24. Số TB G/TBT/N/ARE/192.  

Ngày TB 24/02/2014. 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất. 

Nội dung TB ICS: 65.160. 

25. Số TB G/TBT/N/ARE/193. 

Ngày TB 24/02/2014 

Nước TB Các Tiểu Vương Quốc Ả 

Rập Thống Nhất 

Nội dung TB ICS: 65.160 

26. Số TB G/TBT/N/ARE/194 

Ngày TB 24/02/2014 

Nội dung TB Các Tiểu Vương Quốc 

Ả Rập Thống Nhất 

Nội dung TB ICS 67.220.20 

27. Số TB G/TBT/N/BRA/582 

Ngày TB 27/02/2014 

Nước TB Brazil 

Nội dung TB phòng cháy 

28. Số TB G/TBT/N/EU/182 

Ngày TB 18/02/2014 
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Nước TB EU 

Nội dung TB mỹ phẩm 

29. Số TB G/TBT/N/EU/183 

Ngày TB 18/02/2014 

Nước TB EU 

Nội dung TB mỹ phẩm 

30. Số TB G/TBT/N/EU/184 

Ngày TB 18/02/2014 

Nước TB EU 

Nội dung TB mỹ phẩm 

31. Số TB G/TBT/N/EU/185 

Ngày TB 21/02/2014 

Nước TB EU 

Nội dung TB phân bón 

32. Số TB G/TBT/N/EU/186 

Ngày TB 21/02/2014 

Nước TB EU 

Nội dung TB Novel Foods 

33. Số TB G/TBT/N/EU/188 

Ngày TB 27/02/2014 

Nước TB EU 

Nội dung TB thiết bị điện và điện tử 

34. Số TB G/TBT/N/GTM/84. 

Ngày TB 19/02/2014. 

Nước TB Guatemala. 

Nội dung TB sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01). 

35. Số TB G/TBT/N/GTM/85. 

Ngày TB 19/02/2014. 

Nước TB Guatemala. 

Nội dung TB sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 

36. Số TB G/TBT/N/ISR/744. 

Ngày TB 28/02/2014. 

Nước TB Israel. 

Nội dung TB bao gói thực phẩm 

37. Số TB G/TBT/N/KEN/403. 

Ngày TB 18/02/2014. 

Nước TB Kenya. 

Nội dung TB túi giấy- đặc điểm kỹ 

thuật (HS: 481730; ICS: 55.040). 

38. Số TB G/TBT/N/KEN/404. 

Ngày TB 18/02/2014. 

Nước TB Kenya. 

Nội dung TB giấy gói (HS: 

48053000; ICS: 55.080, 85.080.01). 

39. Số TB G/TBT/N/KEN/405. 

Ngày TB 18/02/2014. 

Nước TB Kenya. 

Nội dung TB thùng nhựa (HS: 

392310; ICS: 55.160, 83.140.99). 

40. Số TB G/TBT/N/KOR/477. 

Ngày TB 28/02/2014. 

Nước TB Hàn Quốc. 

Nội dung TB thiết bị y tế. 

41. Số TB G/TBT/N/KOR/478. 

Ngày TB 28/02/2014. 

Nước TB Hàn Quốc. 

Nội dung TB hóa chất. 

42. Số TB G/TBT/N/KWT/205. 

Ngày TB 17/02/2014. 

Nước TB Kuwait. 

Nội dung TB tỏi đông lạnh (ICS 

67.080.20). 

43. Số TB G/TBT/N/KWT/207. 

Ngày TB 17/02/2014. 

Nước TB Kuwait. 

Nội dung TB tinh dầu oải hương 

(ICS 71.100.60). 

44. Số TB G/TBT/N/OMN/151. 

Ngày TB 17/02/2014. 

Nước TB Oman. 

Nội dung TB kẹo mềm. 

45. Số TB G/TBT/N/USA/886. 
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Ngày TB 18/02/2014. 

Nước TB Hoa Kỳ. 

Nội dung TB thiết bị giặt ủi (ICS 

97.060). 

46. Số TB G/TBT/N/USA/887. 

Ngày TB 19/02/2014. 

Nước TB Hoa Kỳ. 

Nội dung TB hóa chất. 

47. Số TB G/TBT/N/USA/889. 

Ngày TB 24/02/2014. 

Nước TB Hoa Kỳ. 

Nội dung TB phương tiện đường bộ 

(ICS 43.020). 

48. Số TB G/TBT/N/USA/890. 

Ngày TB 27/02/2014. 

Nước TB Hoa Kỳ. 

Nội dung TB quả và rau (ICS 

67.080); khoai tây. 

49. Số TB G/TBT/N/ZAF/174. 

Ngày TB 28/02/2014. 

Nước TB Nam Phi. 

Nội dung TB quả, rau (ICS 67.080); 

cà chua tươi, hoặc ướp lạnh. 

TH theo TBT Việt Nam 

 

 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 712 TẠO ĐỘNG 

LỰC CHO DOANH NGHIỆP ĐỔI 

MỚI VÀ PHÁT TRIỂN  
Chương trình Quốc gia Nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến 

năm 2020 (Chương trình 712) được 

phê duyệt và triển khai thực hiện đã 

tạo động lực để các doanh nghiệp đổi 

mới và phát triển. Đó là nhận định 

của nhiều chuyên gia tại Hội nghị 
quốc gia về thúc đẩy hoạt động năng 

suất, chất lượng và sơ kết 3 năm thực 

hiện Chương trình 712, do Bộ KH - 

CN tổ chức mới đây.  

Xu hướng lan tỏa 
Chương trình 712 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

712/QĐ - TTg ngày 21/5/2010. 

Chương trình có 9 dự án thành phần, 

trong đó có 8 dự án của 7 bộ quản lý 

ngành chủ trì, 1 dự án của địa phương 

thực hiện. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH - CN Trần 

Việt Thanh - Phó trưởng ban điều 

hành Chương trình 712, Bộ KH - CN 

được Chính phủ giao là cơ quan đầu 

mối tổ chức thực hiện, điều hành hoạt 

động của chương trình. Đồng thời Bộ 

KH - CN cũng thực hiện 2 dự án 

chính là Dự án Xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Dự 

án Thúc đẩy hoạt động năng suất và 

chất lượng (NSCL). 

Với Dự án Xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sau 

thời gian được triển khai đến nay đã 

hướng dẫn, áp dụng được trên 200 tiêu 

chuẩn quốc gia và 5 quy chuẩn quốc 

gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ 

lực như thép, sản phẩm dầu mỏ, dây 

cáp điện, máy lạnh, phân bón, cao su, 

cà phê, chè, hiệu suất năng lượng, 

EMC… Tổng số tiêu chuẩn quốc gia 

hiện hành cũng đã có trên 6.500 

TCVN cho 98 lĩnh vực, tỷ lệ hài hòa 

TCĐLCL VÀ DOANH 

NGHIỆP 
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với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực chiếm 

tỷ lệ 38%. Còn với Dự án Thúc đẩy  

hoạt động NSCL, cơ quan chức năng 

thuộc Bộ KH - CN đã xây dựng xong 

các chương trình khung, giáo trình 

đào tạo kiến thức chung về NSCL; 

giáo trình đào tạo tư vấn, hướng dẫn 

áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ 

cải tiến năng suất; tổ chức hàng loạt 

các chương trình đào tạo chuyên gia, 

cán bộ tư vấn, quản lý chuyên môn 

cho các bộ, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp… 

Đồng hành cùng 2 dự án trên là các  

dự án thuộc các bộ, ngành và của các 

địa phương. Kết quả sau 3 năm, Bộ 

KH - CN đã xem xét, thẩm định 42 dự 

án NSCL địa phương. 36 dự án NSCL 

địa phương đã được UBND tỉnh, 

thành phố phê duyệt. Điển hình là các 

dự án của các địa phương như An 

Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc 

Giang, Bình Dương, Bình Định, Bình 

Phước, Hải Dương, Hà Nội, Hà Tĩnh, 

Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thanh 

Hóa… 9 dự án khác đã hoàn chỉnh 

theo ý kiến thẩm định của Bộ KH - 

CN, đang hoàn thiện để trình UBND 

tỉnh, thành phố là các dự án của Bến 

Tre, Cao Bằng, Đà Nẵng, Phú Thọ, 

Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, 

Yên Bái… Và có 4 dự án đã trình 

UBND tỉnh, thành phố để xin ý kiến 

chỉ đạo là các dự án của Điện Biên, 

Lai Châu, Thái Bình, TP. HCM. 

Thứ trưởng Bộ KH - CN Trần Việt 

Thanh nhận định, qua quá trình triển 

khai cho thấy hoạt động NSCL đã có 

xu hướng lan tỏa, ảnh hưởng tới nhiều 

hoạt động và đời sống kinh tế - xã hội 

trong cả nước. Các dự án đã tập trung 

và định hướng theo mục tiêu tăng 

năng suất, tăng tỷ trọng đóng góp của 

năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) vào 

tốc độ tăng trưởng GDP. 

Điểm tựa của doanh nghiệp 
Theo đánh giá của nhiều chuyên 

gia, Chương trình 712 được phê duyệt 

vào đúng thời điểm các doanh nghiệp 

Việt Nam đang cần một động lực để 

chuyển mình từ giai đoạn phát triển 

theo hướng tập trung đầu tư vốn và sử 

dụng nguồn lao động giá rẻ sang giai 

đoạn phát triển với cách thức quản lý 

hiệu quả hơn, ứng dụng tiến bộ khoa 

học và đổi mới công nghệ, mang lại  

giá trị gia tăng cao hơn. 

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ 

KH – CN Trần Văn Vinh cho biết, 

mặc dù các doanh nghiệp đang trong 

giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng nặng 

nề của suy thoái kinh tế, thậm chí có 

doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá 

sản, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã 

chủ động tham gia, áp dụng thành 

công các công cụ cải tiến NSCL - 5S. 

Điển hình là Công ty CP Suất ăn Hàng 

không Nội Bài, Công ty Điện lực Sơn 

La, Công ty Thủy điện Ialy, Công ty 

Cổ phần Traphaco, Công ty TNHH 

ROBOT, Xí nghiệp Tân Á (thuộc 

CADIVI)… 

Có thể nói, việc thực hiện Chương   
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trình 712 đã tạo động lực cho các 

doanh nghiệp chuyển mình và phát 

triển; hàng hóa và dịch vụ “Made in 

Vietnam” đang dần lấy lại uy tín trên 

thị trường trong nước. Tuy nhiên, 

phần lớn doanh nghiệp nước ta chưa 

đủ mạnh để cạnh tranh trên thị trường 

khu vực và quốc tế. Do đó “các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các 

phương thức quản lý tiên tiến cùng 

với đội ngũ nhân lực có kỹ năng và 

chất lượng là những điểm tựa quan 

trọng để các doanh nghiệp hội nhập 

thị trường quốc tế và từng bước có 

mặt trong các chuỗi cung ứng có sức 

cạnh tranh toàn cầu” - Thứ trưởng 

Trần Việt Thanh nhấn mạnh.  

Theo truyenthongkhoahoc 

 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO 

LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỔNG 

KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013  
Chiều ngày 24/12/2013 tại Hà Nội, 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng (TĐC) đã tổ chức Hội nghị 
Tổng kết công tác năm 2013 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2014, 

tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 

Trần Việt Thanh và đại diện lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo 

Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Trần 

Văn Vinh cho biết, trong năm 2013, 

Tổng cục đã chuẩn bị và đề nghị Bộ, 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt ban 

hành 01 Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ, 01 Thông tư liên tịch 04 

Bộ, 06 Thông tư của Bộ KH&CN; 01 

dự thảo Nghị định của Chính phủ; 01 

dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ; 05 dự thảo Thông tư của 

Bộ KH&CN. 

Tổng cục đã trình công bố 1.305  

TCVN, thẩm định 91 dự thảo QCVN 

do các Bộ, ngành biên soạn, tiếp nhận, 

đăng ký 54 QCVN đã ban hành; góp ý 

trên 270 dự thảo TCVN, QCVN của 

các Bộ, ngành; hoàn thiện hồ sơ và 

thành lập lại 15 Ban, Tiểu ban kỹ 

thuật quốc gia,… 

Đối với hoạt động đo lường, Tổng 

cục đã trình Thủ tướng ban hành 

Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 

08/08/2013 phê duyệt Quy hoạch phát 

triển đo lường quốc gia đến năm 

2020; các Thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật đo lường và Nghị định 86; 

Thông tư liên tịch số 06 về quản lý 

sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử 

dụng mũ bảo hiểm; Thông tư số 22 về 

quản lý đo lường, chất lượng vàng 

trang sức và mỹ nghệ lưu thông trên 

thị trường. 

Về công tác quản lý chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, Tổng cục đã cấp lại 

và cấp mở rộng phạm vi áp dụng 

2.416 Giấy chứng nhận HTQLCL phù 

hợp TCVN ISO 9001:2008, trong đó 

cấp mới cho 1.995 cơ quan Giấy 

chứng nhận. Ngoài ra, Tổng cục cũng 

phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành 

liên quan trong việc quản lý chất 

lượng sản phẩm hàng hóa được dư 
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luận xã hội đặc biệt quan tâm như: mũ 

bảo hiểm, xăng dầu, thép, đồ chơi trẻ 

em,…;  

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, 

năm 2013, Tổng cục đã khai thác có 

hiệu quả về lĩnh vực TCĐLCL như: 

dự án JICA(pha 2) đã được khởi động; 

thực hiện tốt nhiệm vụ đàm phán 

trong hoạt động TBT, trong đó có 

TPP; tổ chức thành công Hội nghị lần 

thứ 48 của Ủy ban đo lường pháp định 

quốc tế (CIML) tại TP HCM. 

Cũng theo ông Vinh, trong công tác 

năm 2014, Tổng cục sẽ tiếp tục triển 

khai, thực hiện Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục khi được ban hành; 

hoàn thiện và triển khai hướng dẫn 

thực hiện hệ thống văn bản về đo 

lường; tổ chức triển khai thực hiện 

Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy 

định về quản lý đo lường trong kinh 

doanh vàng và quản lý chất lượng 

vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông 

trên thị trường; triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ của Chương trình 712 và đề  

án TBT giai đoạn 2011-2015,… 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

 

CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN ĐO 

LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH 

BR-VT NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG 

HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 
Theo báo cáo tổng kết của Sở Khoa 

học và công nghệ tỉnh, công tác Tiêu 

chuẩn- Đo lường- Chất lượng (TC-

ĐL-CL) trong năm 2013 đã đạt được 

những kết quả đáng ghi nhận trong 

từng nội dung: 

Kiểm tra nhà nước hàng hoá nhập 

khẩu: tiếp nhận và cấp thông báo kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hoá 

nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng 

cho 19 lô sản phẩm khí dầu mỏ hoá 

lỏng và 01 lô sản phẩm cáp thép dị 
ứng lực của 02 công ty.  

Công bố hợp chuẩn - hợp quy: 

hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 16 bản 

thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố 

hợp quy cho 04 công ty; hướng dẫn 

tiếp nhận và cấp 10 bản thông báo tiếp 

nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho 05 

công ty; hướng dẫn 60 lượt doanh 

nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ  sở cho 

các sản phẩm. 

Công tác giải thưởng chất lượng 

quốc gia (GTCLQG): hỗ trợ kinh phí 

cho 04 doanh nghiệp đạt GTCLQG 

năm 2012; phổ biến GTCLQG tới 200 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng 

hợp danh sách 08 đơn vị tham gia 

GTCLQG năm 2013 trình Tổng cục 

TCDLCL, trong đó có 04 doanh  

nghiệp được đề cử giải. 

Kiểm tra, kiểm soát về TCĐLCL: 

triển khai 06 đoàn kiểm tra về chất 

lượng nhãn  hiệu hàng hoá trong dịp 

tết Nguyên đán 2013 tại 43 cơ sở; 

kiểm tra hoạt động TCĐLCL cấp 

huyện năm 2013 tại huyện Côn Đảo; 

kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm tại 

11 cơ sở trong đó có 05 cơ sở vi phạm 

về nhãn mác hàng hoá và dấu hợp 
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quy; kiểm tra TCĐLCL tại 46 cơ sở 

sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa 

bàn tỉnh; kiểm tra đo lường, chất 

lượng nhãn hàng hoá đối với hàng 

đóng gói sẵn tại 32 cơ sở; kiểm tra 

tiêu chuẩn đo lường xăng dầu kết hợp 

kiểm tra chất lượng, nhãn sản phẩm, 

hàng hoá trong dịp tết Giáp Ngọ 2014; 

xem xét giải quyết đơn giải trình của 

01 công ty về chất lượng dầu DO; 

tham gia 10 đoàn thanh tra, kiểm tra 

do Tổng cục TĐC và các sở ban 

ngành liên quan tổ chức về TCĐLCL 

hàng hoá trên địa bàn tỉnh.  

Công tác thông báo và hỏi đáp về 

hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(TBT): cung cấp 37 TCVN cho các cơ 

quan và doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; cập nhập 490 tin cảnh báo về 

việc ban hành hoặc bổ sung các quy 

định kỹ thuật mới của một số quốc gia 

trên thế giới đối với các sản phẩm 

thực phẩm, cà phê, xi măng, … và đưa 

ra 125 thông tin liên quan về TBT lên 

Web.  

Dự án năng suất chất lượng: tổ 

chức khảo sát tại 38 doanh nghiệp 

tham gia dự án, trong đó hoàn thành 

hồ sơ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 

hỗ trợ từ dự án cho 20 doanh nghiệp; 

tổ chức đào tạo về chuyên gia năng 

suất chất lượng. Dự án năng suất chất 

lượng đã và đang thu hút được sự 

quan tâm của các doanh nghiệp trong 

tỉnh bởi ý nghĩa thiết thực của dự án 

mang lại.  

Công tác dịch vụ kỹ thuật TCĐLCL:  

thực hiện kiểm định 17.282 phương 

tiện đo các loại của 1.083 cơ sở; cấp 

2.077 giấy chứng nhận kiểm định; dán 

3.243 tem kiểm định và thực hiện kẹp 

chì 11.744 phương tiện đo đạt tiêu 

chuẩn; tham tha 03 đoàn đánh giá tại 

chỗ để công nhận khả năng kiểm định 

phương tiện đo; đo điện trở tiếp địa tại 

01 cơ sở và thực hiện kiểm định đồng 

hồ điện 1 pha của công ty điện lực 

BR-VT; hiệu chuẩn ca đong, bình 

đong các loại.  

Trên kết quả đạt được đó, trong năm 

2014, Chi cục TCĐLCL (trực thuộc 

sở KH&CN) tiếp tục triển khai có 

hiệu quả dự án nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm hàng hoá của 

doanh nghiệp, tăng cường hoạt động 

quản lý TCĐLCL, góp phần bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy 

quá trình hội nhập kinh tế địa phương.  

TH theo Sở KH&CN 

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG 

HÓA, CHỐNG BUÔN LẬU, 

HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN 

THƯƠNG MẠI TẾT GIÁP NGỌ 

2014 
Thực hiện Công văn số 07/BKHCN-

TĐC ngày 02/01/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc kiểm tra đo 

lường, chất lượng, chống hàng giả, 

gian lận thương mại Tết Nguyên đán 

Giáp Ngọ 2014; Công văn số 

2049/TĐC-QLCL ngày 03/12/2013 

của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
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Chất lượng (TĐC) về việc hướng dẫn 

kiểm tra chất lượng, nhãn hàng hóa 

phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 

2014, Tổng cục TĐC  báo cáo kết quả  

thực hiện tới nay như sau: 

1. Kết quả kiểm tra của Cục Quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

(QLCL): 

Cục QLCL đã chủ trì 01 Đoàn công 

tác liên ngành số 7 kiểm tra về đảm 

bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm 

(VSATTP )Tết Nguyên đán 2014; 01 

Đoàn công tác liên ngành số 4 kiểm 

tra Về công tác chống buôn lậu, hàng 

giả, gian lận thương mại cuối năm 

2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 

2014. Chủ trì phối hợp các chi cục 

TĐC Hà Nội, Đà nẵng, TP Hồ Chí 

Minh kiểm tra chất lượng sản phẩm 

ĐCTE,  MBH, điện, điện tử, xăng 

dầu, kết quả như sau: 

1.1. Đoàn liên ngành số 7, kiểm tra 

tại Thanh hóa và Lào Cai. 

1.1.1.Tại Thanh Hóa : 

Đoàn làm việc với Ban chỉ đạo 

VSATTP của tỉnh và kiểm tra thực tế 

02 cơ sở. 

+ Kiểm tra Công ty TNHH MTV 

Co.op Mart Thanh Hóa - Trung tâm 

thương mại HD, phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa: Phát hiện một 

số vi phạm về điều kiện đảm bảo 

VSATTP. 

+ Kiểm tra Nhà máy sữa Lam Sơn- 

Công ty TNHH MTV sữa Lam Sơn- 

KCN Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa: 

Nhà máy chưa có Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP do Bộ Công 

thương cấp. Theo báo cáo của Giám 

đốc Nhà máy và kiểm tra thực tế, cơ 

sở đã có Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 

cấp ngày 03/11/2008 theo Pháp lệnh 

VSATTP năm 2003. Hiện Nhà máy đã 

hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công thương 

xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện VSATTP theo quy định. 

Đoàn số 7 đề nghị BCĐ liên ngành 

VSATTP của tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo 

các ngành chức năng tiếp tục tăng 

cường công tác đảm bảo VSATTP 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Giáp Ngọ 2014;  

1.1.2. Tại Lào Cai:  

Đoàn làm việc với Ban chỉ đạo 

VSATTP của tỉnh và kiểm tra thực tế 

02 cơ sở. 

+ Kiểm tra Bếp ăn tập thể - Công ty 

Luyện đồng Lào Cai: Cơ sở đã chấp 

hành quy định của pháp luật VSATTP 

đối với bếp ăn tập thể, tuy nhiên còn 

một số điểm không phù hợp như: Nền 

nhà khu chế biến có một số chỗ nứt, 

vỡ gây ứ đọng nước chưa đảm bảo 

điều kiện VSATTP. 

+ Kiểm tra Hợp tác xã sản xuất 

rượu thóc truyền thống Thanh Kim 

(Thị trấn SaPa): Cơ sở đã có giấy đủ 

điều kiện sản xuất rượu. Tuy nhiên tại 

kho thành phẩm lô hàng rượu thóc 

Thanh Kim mới sản xuất ngày 

15/01/2014 có lô hàng 900 chai rượu 

có dán nhãn có nội dung ghi nhãn 

không đúng quy định. 
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Đoàn số 7 lấy 01 mẫu rượu Thanh  

Kim (lô hàng 900 chai) để kiểm tra 

chất lượng tại TTKT1, kết quả hàm 

lượng methanol tính theo etanol 100
o 

là 371,2mg/l, vượt quá mức quy định 

của Quy chuẩn QCVN 6-3:2010/BYT 

(quy định ≤ 100mg/l). Cục QLCL đã 

thông báo kết quả thử nghiệm mẫu 

không đạt đối với sản phẩm rượu của 

Hợp tác xã sản xuất rượu thóc truyền 

thống Thanh Kim và đề nghị Ban chỉ 
đạo VSATTP tỉnh Lào Cai chỉ đạo các 

ngành chức năng xử lý vi phạm theo 

quy định của pháp luật. 

Đoàn số 7 đề nghị BCĐ VSATTP 

tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức 

năng tiếp tục tăng cường công tác đảm 

bảo VSATTP trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Giáp Ngọ 2014;  

1.2. Đoàn liên ngành só 4 kiểm tra 

tại Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Đăk 

Lăk, Khánh Hòa: 

1.2.1. Tại thành phố Đà Nẵng 

Đoàn làm việc với Ban chỉ đạo 

chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại của tỉnh và kiểm tra  thực 

tế 02 cơ sở. 

- Tại Trung tâm METRO Đà Nẵng, 

địa chỉ: Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra Hồ sơ pháp 

lý của cơ sở, kiểm tra thực tế tại nơi 

bán hàng, công tác bảo quản thực 

phẩm, nhãn hàng hoá, hợp đồng cung 

cấp, hoá đơn, chứng nhận hợp quy, vệ 

sinh ATTP... Kết quả ghi nhận công 

tác chấp hành pháp luật của cơ sở  

kiểm tra tương đối tốt. 

-Tại Doanh nghiệp tư nhân Mỹ  

Ngọc, địa chỉ: 47 Hùng Vương, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Doanh nghiệp đang kinh doanh mặt  

hàng đồ chơi trẻ em (ĐCTE), thời 

điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện 

03 loại ĐCTE do Trung Quốc sản xuất 

không có CR và chưa xuất trình được 

chứng nhận và công bố hợp quy. 

Riêng quả bóng nhựa cầu gai là 01 

trong số 03 loại ĐCTE trên, cơ sở đã 

tự nguyện tiêu huỷ ngay tại thời điểm 

kiểm tra. 

1.2.2. Tại tỉnh Bình Định 

Đoàn công tác tiến hành phối hợp 

với Ban Chỉ đạo 127 Địa phương tiến 

hành kiểm tra tại siêu thị Co.op Mart, 

địa chỉ số: 07 Lê Duẩn, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. Kết quả ghi 

nhận công tác chấp hành pháp luật của 

cơ sở kiểm tra tương đối tốt, tuy nhiên 

việc tại bếp ăn tập thể của siêu thị 
chưa thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về VSATTP như: Chưa thực 

hiện đầy đủ quy trình một chiều, lưu 

mẫu thức ăn, vệ sinh nhà xưởng…  

1.2.3. Tại tỉnh Gia Lai 

Đoàn công tác phối hợp với Ban 

Chỉ đạo 127 Địa phương tiến hành 

kiểm tra tại 02 cơ sở là: Chi nhánh 

công ty TNHH MTV Siêu thị Vinatex, 

địa chỉ: TTTM PleiKu, tỉnh Gia Lai và 

DNTN Tuyết Cứ, địa chỉ: 10 Trần 

Khánh Dư, phường Diên Hồng, 

Pleiku, Gia Lai. Kết quả như sau: 

Tại Chi nhánh công ty TNHH MTV 

ST Vinatex, đoàn công tác đã kiểm tra 
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các nội dung quy trình nhập, xuất các 

mặt hàng thực phẩm tại siêu thị: Việc 

ghi nhãn hàng hóa được thực hiện 

tương đối đầy đủ; Kiểm tra việc chứng 

nhận hợp quy của các sản phẩm điện – 

điện tử phát hiện nồi cơm điện hiệu 

Blacker mode BRC -18Rt, chưa xuất 

trình được chứng nhận hợp quy và 

công bố hợp quy; Nhãn năng lượng 

không đúng quy định do thiếu nội 

dung thông tin của sản phẩm. Đoàn 

kiểm tra chuyển hồ sơ và đề nghị Chi 

cục QLTT Gia Lai xử lý theo quy 

định và thông báo kết quả về Đoàn 

công tác số 4 để tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ đạo 127/TW. 

-  Tại DNTN Tuyết Cứ là đơn vị sản  

xuất, kinh doanh nước giải khát, kết 

quả ghi nhận công tác chấp hành pháp 

luật của cơ sở kiểm tra tương đối tốt, 

chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng.  

1.2.4. Tại tỉnh Đắk Lắk 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 02 cơ 

sở là: Công ty TNHH DAWA, địa chỉ: 
Lô 14 Cụm Công nghiệp Tân An, tỉnh 

Đắk Lắk và Hộ kinh doanh Y Miên, 

địa chỉ: 539 Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Đắk  

Lắk. 

 Tại Công ty TNHH DAWA là đơn 

vị sản xuất, kinh doanh nước uống 

đóng chai. Đoàn công tác đã Kiểm tra 

hồ sơ doanh nghiệp; Quy trình quản 

lý, quy trình sản xuất; Vệ sinh nhà 

xưởng; Trang thiết bị thử nghiệm, 

kiểm tra; Tập huấn, khám sức khỏe 

cho nhân viên; Kết quả phân tích mẫu 

nước nguồn và mẫu nước thành phẩm; 

Lấy mẫu kiểm tra đột xuất, định kỳ để 

thử nghiệm; Phụ gia… Kết quả ghi 

nhận công tác chấp hành pháp luật của 

cơ sở kiểm tra tương đối tốt, chưa phát 

hiện vi phạm nghiêm trọng.  

 -  Tại Hộ kinh doanh Y Miên là đơn 

vị sản xuất, chế biến các loại rượu cần 

mang thương hiệu Y Miên. Đoàn kiểm 

tra ghi nhận cơ sở chấp hành tương 

đối các quy định của pháp luật, tuy 

nhiên còn tồn tại. 

 Yêu cầu Chi Cục QLTT tỉnh Đăk 

Lắk tiếp tục kiểm tra, kiểm tra đột 

xuất đối cơ sở để xem xét về quy trình 

nấu rượu, làm rõ và xử lý vi phạm 

theo quy định của pháp luật và thông 

báo kết quả về Đoàn công tác liên 

ngành số 4, để tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ đạo 127 TW.  

1.2.5. Tại tỉnh Khánh Hòa 

Đoàn công tác đã khảo sát tại chợ 

Đầm và kiểm tra tại Siêu thị 
Maximark thuộc Công ty Cổ phần đầu  

tư An Phong. 

Tại chợ Đầm: Nhìn chung, công tác 

quản lý tại chợ tương đối tốt, đảm bảo 

việc niêm yết giá theo quy định, tuy 

nhiên, một số mặt hàng thực phẩm 

chưa bảo đảm việc ghi nhãn hàng hóa 

theo quy định. 

Tại Siêu thị Maximark, Đoàn công 

tác nhắc nhở yêu cầu cơ sở lưu ý việc 

ghi nhãn hàng hóa đang kinh doanh; 
lưu ý các điều kiện về an toàn thực 

phẩm trong sơ chế, kinh doanh thực 

phẩm; … 

1.2.3. Kết quả khảo sát, kiểm tra các   
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mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý  

của Bộ KH&CN . 

 Cục QLCL đã chủ trì, phối hợp Chi  

cục TĐC Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ 

Chí Minh tiến hành khảo  sát, kiểm tra 

chất lượng các hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ KH&CN như  

ĐCTE, MBH, Xăng dầu, Điện điện 

tử,… và một số mặt hàng có thông tin 

cảnh báo từ các tổ chức quốc tế. 

 Kết quả đã phát hiện  một số mặt 

hàng ĐCTE có độc tố như búp bê đầu 

quả, bóng bơm hơi, có chất độc hại 

phthalate vượt mức quy định, đã có 

các công văn, thông báo,  cảnh báo:  

Công văn số 371/QCLL-CL1 ngày 

31/12/2013 về việc cảnh báo búp bê 

có chứa chất độc hại,  Công văn số 

03/QLCLMN-KT1 ngày 03/1/2014 về 

việc cảnh báo đồ chơi trẻ em bóng 

bơm hơi có chất độc hại, Công văn số 

12/QLCL-CL1 ngày 20/1/2014 về 

việc kiểm tra, xử lý đồ chơi độc hại, 

bạo lực, Công văn số 13/QLCL-CL1 

ngày 20/1/2014 về việc cảnh báo, 

kiểm tra, xử lý đồ chơi độc hại, bạo 

lực gửi các Chi cục TĐC, Cục QLTT, 

Các cơ quan thông tin đại chúng và 

báo cáo Tổng cục, Bộ KH&CN.   

2. Kết quả kiểm tra của các Chi cục  

TĐC: 

Tính đến ngày 22/01/2014 có 07/63 

tỉnh thành phố gửi báo cáo kết quả 

kiểm tra tết Nguyên đán Giáp Ngọ 

2014 là: tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Long, 

Hải Phòng, Đắc Lắc, Cần Thơ, Khánh 

Hòa, Tây Ninh. Kết quả tới  nay đã 

kiểm tra được 163 Cơ sở (trong đó có 

106 cơ sở kinh doanh xăng dầu), 125 

mẫu hàng hóa (không tính mẫu xăng 

dầu), mua thử nghiệm 51 mẫu , Không 

đạt 07 mẫu, đạt 28 Mẫu, 26 mẫu đang 

chờ kết quả thử nghiệm, Xử lý phạt 

52.269.000đ. 

Theo tcvn.vn 

 

NÂNG VỊ THẾ HOẠT ĐỘNG TC-

ĐL- CL TRONG NỀN KINH TẾ 

HỘI NHẬP  

Trong bối cảnh khó khăn về mọi 

mặt nhưng nhiều chỉ tiêu quan trọng 

đã đạt, vượt so với kế hoạch đề ra và 

có thể nói, năm 2013 là một năm 

thành công của Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng (TCĐLCL). 

Tổng cục trưởng TCĐLCL Ngô 

Quý Việt, đã đánh giá về những nỗ 

lực của ngành trong năm qua, đóng 

góp vào sự phát triển chung của nền  

kinh tế. 

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều 

khó khăn nhưng với sự cố gắng của 

toàn thể cán bộ, công nhân viên trong 

Tổng cục, kết thúc năm 2013, nhiều 

nhiệm vụ, kế hoạch và các nhiệm vụ 

đột xuất được giao đã được thực hiện 

tốt và hoàn thành theo tiến độ đề ra. 

Cụ thể, năm qua, Tổng cục đã chuẩn 

bị, đề nghị Bộ và các cấp có thẩm 

quyền phê duyệt ban hành 15 văn bản. 

Tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và tổ chức 

thẩm định dự thảo, trình công bố 

1.305 TCVN, thẩm định 91 dự thảo 

QCVN do các Bộ, ngành biên soạn. 
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Góp ý trên 270 dự thảo TCVN, 

QCVN của các Bộ, ngành. Tổ chức 

được 88 đoàn đánh giá tại chỗ để công 

nhận khả năng kiểm định. Công nhận 

khả năng kiểm định cho 100 lượt tổ 

chức. Chứng nhận chuẩn cho 117 lượt 

tổ chức trong và ngoài hệ thống TĐC. 

Chứng nhận kiểm định viên đo lường 

cho 1161 lượt cá nhân thuộc 285 lượt 

đơn vị. Chỉ định kiểm định chuẩn cho 

13 lượt tổ chức trong và ngoài hệ 

thống TĐC. Phê duyệt 1.244 mẫu  

phương tiện đo của 150 lượt cơ sở. 

Trong công tác quản lý chất lượng  

sản phẩm, hàng hoá, Tổng cục đã trình 

Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ 

Công an, Bộ Giao thông vận tải ký 

ban hành Thông tư liên tịch về mũ bảo 

hiểm (MBH). Trong thanh kiểm tra 

hàng hóa lưu thông trên thị trường, 

Tổng cục tăng cường hoạt động và 

phối hợp với cơ quan chức năng kiểm 

tra, kiểm soát. Tham gia tổ chức và 

triển khai chương trình thanh tra 

chuyên đề diện rộng đối với sản phẩm 

đồ chơi trẻ em. Tham gia 2 đoàn kiểm 

tra của Uỷ ban An toàn giao thông 

Quốc gia kiểm tra chất lượng MBH 

trên 8 tỉnh, thành phố trong nước. 

Chương trình 712 hay còn gọi là  

Chương trình Quốc gia “Nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam 

đến năm 2020” được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt vào ngày 21/5/2010. 

Quá trình triển khai thời gian qua gặp 

phải không ít những khó khăn nhưng 

đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực 

hiện chương trình, Ban điều hành 

thẳng thắn nhận định còn nhiều tồn tại 

sẽ được khắc phục trong thời gian tới 

và bước đầu chương trình đạt được 

những kết quả thiết thực. Các bộ, 

ngành, địa phương cơ bản bám sát các 

mục tiêu, nội dung chương trình đặt 

ra. Việc triển khai Chương trình đã có 

những tác động ban đầu, tích cực đối 

với cộng đồng doanh nghiệp. Các 

doanh nghiệp đã nhận thức được đầy 

đủ hơn tầm quan trọng của năng suất 

chất lượng đối với sự tồn tại và phát 

triển của doanh nghiệp; doanh nghiệp 

đã được hưởng lợi trực tiếp từ Chương 

trình. Chương trình đã tạo được sự 

gắn kết hơn giữa khoa học và sản 

xuất, đời sống. 

Trong năm bản lề 2013, nền kinh tế 

gặp không ít khó khăn và năm 2014, 

Tổng cục xác định, tiếp tục hoàn thiện 

và triển khai hướng dẫn thực hiện hệ 

thống văn bản về Đo lường. Tổ chức 

triển khai thực hiện Thông tư số 

22/2013/TT-BKHCN quy định về 

quản lý đo lường trong kinh doanh 

vàng và quản lý chất lượng vàng trang 

sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị 
trường. ..… 

Nguồn tin: VietQ.vn 
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1. ISO 50001 là gì 

Tổ chức phát triển công nghiệp của 

liên hợp quốc UNIDO cũng chỉ ra 

rằng ngành công nghiệp cần thể hiện 

một nỗ lực rõ ràng trong việc ngăn 

cản biến đổi khí hậu. Từ những yêu 

cầu đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc 

tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 

50001, Hệ thống quản lý năng lượng –

các yêu cầu và hướng dẫn thực hiện  

vào tháng 6 năm 2011. 

ISO 50001 quy định các yêu cầu đối 

với hệ thống quản lý năng lượng 

(HTQLNL – EnMS), giúp các tổ 

chức/doanh nghiệp có những cải tiến 

liên tục trong việc quản lý sử dụng 

năng lượng hiệu quả. Việc áp dụng 

rộng rãi tiêu chuẩn này được dự đoán 

sẽ tác động lên 60% lượng năng lượng 

tiêu thụ trên thế giới. 

Tại Việt Nam, Luật sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban 

hành tháng 6 năm 2010 yêu cầu các tổ 

chức, doanh nghiệp có kế hoạch sử 

dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm, 

đồng thời yêu cầu các tổ chức tiến 

hành lồng ghép chương trình quản lý 

năng lượng với các chương trình quản 

lý chất lượng, chương trình sản xuất 

sạch hơn, chương trình bảo vệ môi 

trường của cơ sở. 

2. Đối tượng áp dụng ISO 50001 

Cũng như các tiêu chuẩn hệ thống 

quản lý ISO khác, ISO 50001 được 

thiết kế phù hợp để áp dụng cho mọi 

loại hình tổ chức, không phụ thuộc 

quy mô hay hoạt động, nhà nước hay 

tư nhân, bất kể vị trí địa l ý. ISO 50001 

không cố định các mục tiêu cải tiến 

trong hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Các mục tiêu được thiết lập tùy thuộc 

vào tổ chức sử dụng hay các quy định 

pháp luật liên quan.  

3. Lợi ích áp dụng ISO 50001 

Năng lượng có thể coi như một 

thông số thể hiện sự vận hành của tổ 

chức và là một trong những chi phí 

chính mà tổ chức phải chi trả trong 

quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, việc 

sử dụng năng lượng còn đưa đến 

những chi phí về môi trường cũng như 

xã hội với việc làm cạn kiệt nguồn tài 

nguyên và gây biến đổi khí hậu. Tiêu 

chuẩn này được xây dựng giúp các tổ 

chức có thể tích hợp việc quản lý và 

cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng 

vào trong hệ thống quản lý của mình.  

4. Các bước triển khai áp dụng ISO   

50001 

Các bước triển khai HTQLNL được 

mô tả trong sơ đồ sau: 

Bước 1: Xây dựng chính sách năng 

lượng. 

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý 

năng lượng. Đây là bước cơ bản trong 

việc xây dựng HTQLNL.  

Bước 3. Thực hiện và điều hành. 

Đây là giai đoạn đưa HTQLNL vào 

hoạt động. Những thông tin đầu ra của 

bước lập kế hoạch sẽ được sử dụng 

trong việc thực hiện và điều hành.  

Bước 4: Kiểm tra. 

Giai đoạn này nhằm đánh giá tính   

hiệu quả của hệ thống và cung cấp  
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dữ liệu cho xem xét của lãnh đạo.  

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo. 

Ban lãnh đạo của tổ chức cần định 

kỳ tiến hành xem xét dựa vào những 

dự liệu đo lường trong quá trình vận 

hành, kết quả đánh giá nội bộ, mục 

tiêu và chỉ tiêu đã đề ra từ đó đưa ra 

những thay đổi trong HTQLNL để 

phù hợp với tình hình mới. 

Theo tieuhuan.vn 

 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ HUỶ 

BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
Bộ Khoa học và công nghệ vừa ban 

hành một số Quyết định về việc công 

bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia 

sau... 

1. Các Quyết định về hủy bỏ tiêu 

chuẩn quốc gia: 
Quyết định số 2399/QĐ-BKHCN, 

ngày 2/8/2013. 

- TCVN 1592:2007 Cao su. Quy 

trình chung để chuẩn bị và ổn định 

mẫu thử cho các phép thử vật lý. 

- TCVN 1595-1:2007 Cao su, lưu 

hóa hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ cứng 

ấn lõm. Phần 1: Phương pháp sử dụng 

thiết bị đo độ cứng. 

- TCVN 1597-1:2006 Cao su, lưu 

hóa hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ bền 

xé rách. Phần 1: Mẫu thử dạng quần, 

góc và cong lưỡi liềm. 

- TCVN 1597-2:2010 Cao su, lưu 

hóa hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ bền 

xé rách. Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft). 

- TCVN 4859:2007 Latex cao su.   

Xác định độ nhớt biểu kiến bằng  

phương pháp thử Brookfield. 

- TCVN 4867:1989 Cao su lưu hóa. 

Xác định độ bám dính với kim loại. 

Phương pháp một tấm. 

- TCVN 4866:2007 Cao su, lưu hóa. 

Xác định khối lượng riêng. 

- TCVN 6314:2007 Latex cao su 

thiên nhiên cô đặc. Các loại ly tâm 

hoặc kem hóa được bảo quản bằng 

amoniac. Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 6093:2004 Cao su thiên  

nhiên. Xác định chỉ số màu. 

Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN,  

ngày 13/12/2013: 

- TCVN 7457:2004 Yêu cầu chung 

đối với các tổ chức điều hành hệ thống 

chứng nhận sản phẩm. 

Quyết định 4081/QĐ-BKHCN, ngày 

26/12/2013. 

- TVCN 2092:2008 Sơn và vecni – 

Xác định thời gian chảy bằng phễu 

chảy. 

- TCVN 2100– 1:2007 Sơn và vecni 

– Phép thử biến dạng nhanh– Phần 1: 

Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện 

tích lớn. 

- TCVN 2100-2:2007 Sơn và vecni 

– Phép thử biến dạng nhanh (độ bền 

và đập) – Phần 2: Phép thử tải trọng 

rơi, vết lõm có diện tích nhỏ. 

Quyết định số 4287/QĐ-BKHCN, 

ngày 31/12/2013 

- TCVN 2703:2007 Xác định trị số 

octan nghiên cứu cho nhiên liệu động 

cơ đánh lửa. 

- TCVN 3180:2007 Nhiên liệu   

điêzen. Phương pháp tính toán chỉ số  
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xêtan bằng phương trình bốn biển số. 

- TCVN 3182:2008 Sản phẩm dầu 

mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia. Xác định 

nước bằng chuẩn độ điện lượng. Karl 

Fischer. 

- TCVN 5689:2005 Nhiên liệu 

điêzen (DO)- Yêu cầu kỹ thuật. Sửa 

đổi 1: 2013. 

- TCVN 6325:2007 Sản phẩm dầu  

mở. Xác định trị số axit. Phương pháp 

chuẩn độ điện thế. 

- TCVN 6702:2007 Xử lý kết quả  

thử nghiệm để xác định sự phù hợp  

với yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 6776:2005 Xăng không 

chì. Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 7332:2006 Xăng. Xác định 

hợp chất MTBE, ETBE, TAME, 

DIPE, rượu từ C1 đến C4 bằng 

phương pháp sắc ký khí. 

- TCVN 7630:2007 Nhiên liệu 

điêzen. Phương pháp xác định trị số 

xêtan. 

- TCVN 7760:2008 Hydrocacbon 

nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, 

nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động 

cơ. Phương pháp xác định tổng lưu 

huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại. 

- TCVN 7864:2008 Etanol nhiên 

liệu biến tính. Xác định hàm lượng 

etanol. Phương pháp sắc ký khí. 

- TCVN 8146:2009 Nhiên liệu 

chưng cất. Phương pháp xác định độ 

ổn định oxy hóa. 

2. Các Quyết định công bố tiêu 

chuẩn quốc gia:  
Quyết định 2397/QĐ-BKHCN, ngày  

02/8/2013 

- TCVN 9811:2013 Than – Xác 

định đặc tính dẻo – Phương pháp dẻo 

kế Gieseler moomen xoắn không đổi. 

- TCVN 9812:2013 Than đá – Xác 

định chỉ số đóng bánh. 

- TCVN 9813:2013 Than – Phân 

tích gần đúng. 

- TCVN 9814:2013 Cốc – Xác định 

chỉ số khả năng phản ứng cốc (CRI) 

và độ bền cốc sau phản ứng (CSR). 

- TCVN 9815:2013 Than đá –  

Phương pháp xác định độ trương nở 

của than đá sử dụng giãn nở kế. 

- TCVN 9816:2013 Nhiên liệu 

khoáng sản – Xác định tổng hàm 

lượng carbon, hydro và nitơ – Phương 

pháp nung. 

Quyết định 2398/QĐ-BKHCN, ngày 

02/8/2013 

- TCVN 1592:2013 Cao su–Quy 

trình chung để chuẩn bị và ổn định 

mẫu thử cho phương pháp thử vật lý. 

- TCVN 1595-1:2013 Cao su lưu  

hóa hoặc nhiệt dẻo– Xác định độ cứng 

ấn lõm – Phần 1: Phương pháp sử 

dụng thiết bị đo độ cứng. 

- TCVN 1595-2:2013 Cao su lưu 

hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ 

cứng ấn lõm – Phần 2: Phương pháp 

sử dụng dụng cụ bỏ túi IRHD. 

- TCVN 1597-1:2013 Cao su lưu 

hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền 

xé rách. 

- TCVN 1597-2:2013 Cao su lưu   

hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền 

xé rách – Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft) 
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- TCVN 4859:2013 Latex cao  

su – Xác định độ nhớt biểu kiến bằng 

phương pháp thử Brookfield. 

- TCVN 4867:2013 Cao su lưu 

hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bám 

dính với nền cứng – Phương pháo kéo 

bóc 90
0
. 

- TCVN 4866:2013 Cao su lưu hóa 

hoặc nhiệt dẻo – Xác định khối lượng 

riêng 

- TCVN 5363:2013 Cao su lưu   

hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ chịu 

mài mòn sử dụng thiết bị trống quay 

hình trụ. 

- TCVN 6314:2013 Latex cao 

su thiên nhiên cô đặc – Các loại ly tâm 

hoặc kem hóa được bảo quản bằng 

ammoniac – Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 6093:2013 Cao su thiên 

nhiên – Xác định chỉ số màu. 

- TCVN 9810:2013 Cao su lưu hóa 

hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ cứng. 

Quyết định 2586/QĐ-BKHCN, ngày 

22/8/2013 

- TCVN 9854:2013 Phương tiện 

giao thông đường bộ - Ô tô con – Giới 

hạn tiêu thụ nhiên liệu và phương 

pháp xác định.  

Quyết định 2593/QĐ-BKHCN, ngày 

22/8/2013 

- TCVN 9788:2013 Quản lý rủi 

ro – Từ vựng. 

- TCVN ISO/IEC 31010:2013 Quản  

lý rủi ro – Kỹ thuật đánh giá rủi ro. 

Quyết định số 2595/QĐ-BKHCN, 

ngày 22/8/2013 

- TCVN 9817-1:2013 Quặng sắt.  

Xác định các nguyên tố bằng phương 

pháp phổ huỳnh quang tia X. Phần 1: 

Quy trình tổng hợp. 

- TCVN 9818:2013 Quặng sắt. Xác 

định cloride tan trong nước. Phương 

pháp điện cực ion chọn lọc. 

- TCVN 9819:2013 Quặng sắt, sắt 

hoàn nguyên trực tiếp. Xác định thành 

phần cỡ hạt bằng phương pháp sàng. 

- TCVN 9820:2013 Quặng sắt. Xác  

định canxi. Phương pháp quang phổ   

hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. 

- TCVN 9821:2013 Quặng sắt. Xác 

định magie. Phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. 

- TCVN 9822:2013 Quặng sắt. Xác 

định coban. Phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. 

- TCVN 9823:2013 Sắt hoàn 

nguyên trực tiếp. Xác định chỉ số bền 

trống quay và mài mòn của sắt đóng 

bánh nóng. 

- TCVN 9824:2013 Sắt hoàn 

nguyên trực tiếp. Xác định khối lượng 

riêng biểu kiến và độ hấp thụ nước 

của sắt đóng bánh nóng. 

- TCVN 9825:2013 Quặng sắt. 

Hướng dẫn sử dụng mẫu chuẩn được 

chứng nhận. 

Quyết định số 2699/QĐ-BKHCN, 

ngày 30/8/2013 

- TCVN ISO 26000:2013 Hướng  

dẫn về trách nhiệm xã hội. 

Quyết định 3362/QĐ-BKHCN, ngày 

31/10/2013 

- TCVN 9495:2013 Đo lưu chất  

trong ống dẫn kín – Kết nối truyền tín  
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hiệu áp suất giữa thiết bị sơ cấp, thứ  

cấp. 

- TCVN 9496:2013 Đo dòng chất 

lỏng dẫn điện trong ống dẫn kín.  

- TCVN 9497:2013 Đo dòng 

chất lỏng trong ống dẫn kín – Phương 

pháp thu chất lỏng vào bình thể tích. 

- TCVN 9487:2013 Đo dòng lưu  

chất trong ống dẫn kín – Phương pháp 

đánh giá đặc tính của lưu lượng kế 

điện từ dùng cho chất lỏng. 

- TCVN 9499:2013 Đo dòng 

lưu chất trong ống dẫn kín – Đo lưu 

lượng bằng lưu lượng kế tạo xoáy đặt 

trong ống tiết diện tròn chảy đầy. 

- TCVN 9500:2013 Đo dòng 

lưu chất bằng thiết bị chênh áp – 

Hướng dẫn đối với quy định kỹ thuật 

của tấm tiết lưu, vòi phun và ống 

venture ngoài phạm vi áp dụng của 

TCVN 8113. 

- TCVN 9238:2013 Sự phát xạ 

nguồn tĩnh – Xác định lưu lượng thể 

tích dòng khí trong các ống dẫn khí – 

Phương pháp tự động. 

Quyết định 3551/QĐ-BKHCN, ngày 

15/11/2013 

- TCVN 9789:2013 Dầu thô và 

sản phẩm dầu mỏ - Xác định tỷ trọng 

API. 

- TCVN 9790:2013 Dầu thô và 

nhiên liệu đốt lò (FO) – Xác định cặn 

bằng phương pháp chiết. 

- TCVN 9791:2013 Dầu thô – 

Xác định nước bằng phương pháp 

chưng cất. 

- TCVN 9792:2013 Dầu thô và  

nhiên liệu cặn – Xác định 

niken,vanadi và sắt bằng phổ phát xạ 

nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP). 

- TCVN 9793:2013 Dầu thô – 

Phương pháp xác định điểm đông đặc. 

- TCVN 9794:2013 Khí thiên  

nhiên – Phương pháp phân tích bằng  

sắc ký khí. 

- TCVN 9795:2013 Khí thiên   

nhiên – Xác định mercaptan bằng ống 

detector nhuộm màu. 

- TCVN 9796:2013 Khí thiên 

nhiên – Xác định hydro sylfide bằng 

ống detector nhuộm màu. 

- TCVN 9797:2013 Khí thiên 

nhiên – Xác định hơi nước bằng ống 

detector nhuộm màu. 

- TCVN 9798:2013 Khí thiên  

nhiên – Xác định carbon dioxide bằng 

ống detector nhuộm màu. 

Quyết định 3712/QĐ-BKHCN, ngày 

29/11/2013 

- TVCN 9878:2013 Vận hành 

thiết bị chiếu sáng hồ quang cacbon 

ngọn lửa hở để phơi mẫu vật liệu phi 

kim loại. 

- TCVN 9879:2013 Sơn– Xác 

định độ nhớt KU bằng nhớt kế 

Stomer. 

- TCVN 9880:2013 Sơn tín hiệu 

giao thông – Bi thủy tinh dùng cho 

vạch kẻ đường – Yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử. 

- TVCN 9881:2013 Sơn và lớp 

phủ bảo vệ kim loại – Xác định đặc 

tính của lớp phủ đường ống bằng 

phương  pháp bóc tách catốt. 
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- TCVN 9882:2013 Tính toán  

màu sắc cho các vật thể sử dụng hệ 

thống phân đinhm màu của Ủy ban 

quốc tế về chiếu sáng (CIE). 

Quyết định số 3843/QĐ-BKHCN, 

ngày 10/12/2013 

- TCVN 10139:2013 Gốm mịn -  

Phương pháp xác định độ bền liên kết  

bề mặt của vật liệu gốm. 

- TCVN 10140:2013 Gốm mịn- 

Phương pháp xác định độ bền ăn mòn 

của gốm monolithic trong dung dịch 

acid và kiềm. 

- TCVN 10141-1: 2013 Gốm mịn. 

Phương pháp xác định tính năng làm 

sạch không khí của vật liệu bán dẫn 

xúc tác quang.  

- TCVN 10141-2:2013 Gốm mịn. 

Phương pháp xác định tính năng làm 

sạch không khí của vật liệu bán dẫn 

xúc tác quang. Phần 2: Loại bỏ 

acetaldehyd. 

- TCVN 10141-3: 2013 Gốm mịn 

Phương pháp xác định tính năng làm 

sạch không khí của vật liệu bán dẫn 

xúc tác quang. Phần 3: Loại bỏ toluen. 

Quyết định 3904/QĐ-BKHCN, ngày 

13/12/2013 

- TCVN ISO/IEC 17021-2:2013 

Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối 

với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ 

thống quản lý. 

- TCVN ISO/IEC TS 17022:2013 

Đánh giá sự phù hợp–Yêu cầu, 

khuyến nghị đối với nội dung báo cáo 

đánh giá bên thứ ba về hệ thống quản 

lý. 

- TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh  

giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ 

chức chứng nhận sản phẩm, quá trình 

và dịch vụ. 

Quyết định 3983/QĐ-BKHCN, ngày 

19/12/2013 

- TCVN 10220-1:2013 Phtalat ester  

sử dụng trong công nghiệp – Phương 

pháp thử . 

- TCVN 10221:2013 Hydrocarbon 

thơm – Lấy mẫu. 

- TCVN 10222:2013 Toluen sử 

dụng trong công nghiệp – Yêu cầu kỹ 

thuật. 

- TCVN 10223:2013 Xylen sử 

dụng trong công nghiệp – Yêu cầu kỹ 

thuật. 

- TCVN 10224:2013 Hydrocarbon 

thơm – Xác định hàm lượng lưu 

huỳnh – Phương pháp khử Pitt-

Rupercht và đo quang phổ. 

- TCVN 10225:2013 Ethylen sử 

dụng trong công nghiệp – Lấy mẫu 

trong pha lỏng và khí. 

- TCVN 10226:2013 Ethylen và 

propylene sử dụng trong công nghiệp. 

- TCVN 10227:2013 Propylen và  

butadiene sử dụng trong công nghiệp  

– Lấy mẫu trong pha lỏng. 

- TCVN 10228:2013 Bản dữ liệu 

an toàn đối với sản phẩm hóa học. 

Quyết định 3984/QĐ-BKHCN, ngày 

19/12/2013 

- TCVN 10561-1:2013 Chất dẻo – 

Xác định độ bền chống tạn nứt do ứng 

suất môi trường (ESC). 

- TCVN 10561-2:2013 Chất dẻo –  
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Xác định độ bền chống tạn nứt do  

ứng suất môi trường (ESC).  

- TCVN 10561-3:2013 Chất dẻo – 

Xác định độ bền chống tạn nứt do ứng 

suất môi trường (ESC). 

- TCVN 10561-4:2013 Chất dẻo –  

Xác định độ bền chống tạn nứt do ứng  

suất môi trường (ESC) 

- TCVN 10561-5:2013 Chất dẻo – 

Xác định độ bền chống tạn nứt do ứng 

suất môi trường (ESC). 

- TCVN 10561-6:2013 Chất dẻo – 

Xác định độ bền chống tạn nứt do ứng 

suất môi trường (ESC). 

Quyết định số 4223/QĐ-BKHCN, 

ngày 31/12/2013. 

- TCVN 9946-1:2013 Hướng dẫn 

lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu 

chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn 

chiếc trong lô.  

- TCVN 9946-2:2013 Hướng dẫn 

lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu 

chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn  

chiếc trong lô.  

- TCVN 9946-3:2013 Hướng dẫn  

lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu 

chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn 

chiếc trong lô.  

Quyết định 4288/QĐ-BKHCN, ngày 

31/12/2013 

- TCVN 2703:2013 Nhiên liệu 

động cơ đánh lửa – Xác định trị số 

octan nghiên cứu. 

- TCVN 3180:2013 Nhiên liệu 

điêzen – Phương pháp tính toán chỉ số 

cetan bằng phương trình bốn biến số. 

- TCVN 3182:2013 Sản phẩm  

mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia – Xác 

định nước bẳng chuẩn độ điện lượng  

Karl Fisher. 

- TCVN 5689:2013 Nhiên liệu 

điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 6325:2013 Sản phẩm dầu  

mỏ - Xác định trị số axit – Phương  

pháp chuẩn độ điện thế. 

- TCVN 6702:2013 Xử lý kết quả 

thử nghiệm để xác định sự phù hợp 

với thông số của các yêu cầu kỹ thuật 

quy định. 

- TCVN 6776: 2013 Xăng không 

chì – Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 7332:2013 Xăng – Xác 

định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, 

DIPE, rượu tert – amyl và rượu từ C1 

đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí.  

- TCVN 7630:2013 Nhiên liệu 

điêzen–Phương pháp xác định trị số 

cetan. 

- TCVN 7760:2013 Hydrocacbon 

nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, 

nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động 

cơ – Phương pháp xác định tổng lưu 

huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại. 

- TCVN 7864:2013 Ethanol nhiên 

liệu biến tính – Xác định hàm lượng 

ethanol – Phương pháp sắc ký khí. 

- TCVN 8146:2013 Nhiên liệu 

chưng cất – Phương pháp xác định độ 

ổn định oxy hóa. 

- TCVN 10219:2013 Xăng – Xác 

định oxyenat bằng sắc ký khí, 

Detector Ion hóa ngọn lửa chọn lọc 

oxy. 

Theo tcvn.vn 
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THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-

BKHCN CỦA BỘ KH&CN QUY 

ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI 

CHUẨN QUỐC GIA 
Chương I: Những quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về đo lường 

đối với chuẩn quốc gia gồm: chỉ định 

tổ chức giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt 

chuẩn quốc gia; duy trì, bảo quản, sử 

dụng chuẩn quốc gia. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Tổ chức được chỉ định giữ chuẩn 

quốc gia. 

2. Cơ quan nhà nước về đo lường và  

tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Chương II: chỉ định tổ chức giữ 

chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc 

gia. 

Mục 1: điều kiện được chỉ đinh giữ  

chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc 

gia. 

Điều 3. Điều kiện để được chỉ định 

là tổ chức giữ chuẩn quốc gia. 

Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau 

đây được chỉ định giữ chuẩn quốc gia: 

1. Có tư cách pháp nhân; 

2. Chuẩn đo lường tương ứng đề 

nghị phê duyệt là chuẩn quốc gia; 

3. Có đủ phương tiện, trang thiết bị, 
mặt bằng làm việc, điều kiện môi 

trường và các điều kiện kỹ thuật khác 

để thực hiện duy trì, bảo quản, sử 

dụng chuẩn quốc gia tương ứng;  

4. Có các biện pháp bảo đảm an 

toàn, phòng chống cháy nổ, hư hỏng, 

thiên tai; bảo đảm yêu cầu di chuyển 

khẩn cấp chuẩn đo lường được đề 

nghị phê duyệt; 

5. Có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật 

thực hiện việc duy trì, bảo quản, sử 

dụng chuẩn đo lường được đề nghị  
phê duyệt.  

6. Có sơ đồ hiệu chuẩn và quy trình 

hiệu chuẩn hoặc phương pháp so sánh 

chuẩn đo lường đề nghị phê duyệt phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế; 

7. Đã thiết lập và duy trì hệ thống 

quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO/IEC 17025 để thực 

hiện việc duy trì, bảo quản, sử dụng 

chuẩn đo lường được đề nghị phê  

duyệt. (Còn nữa). 

Theo tcvn.vn 

 

THÔNG TƯ SỐ 25/2013/TT-

BKHCN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 
Thông tư số 25/2013/TT-BKHCN 

của Bộ Khoa học và Công nghệ về 

việc bãi bỏ Quyết định số 

12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 

04/6/2001 về việc Quy định tạm thời 

về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng 

không chì RON 83.  

Trách nhiệm tổ chức thực hiện là 

tổng cục TCĐLCL có trách nhiệm 

hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện 

thông tư này; cơ quan kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá và các cơ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động 

liên quan tới nhập khẩu, sản xuất, pha 

chế, phân phối và bán lẻ xăng chịu 

trách nhiệm thi hành thông tư. Thông 

tư này hiệu lực thi hành từ  01/1/2014;  

Theo moit.gov.vn 

 

 

 

1. TIN THẾ GIỚI 

�  Xuất khẩu (XK) thủy sản sang 

Trung Quốc tăng trưởng mạnh 
Theo VASEP (hiệp hội Chế biến và 

Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam), Trung 

Quốc là thị trường NK thủy sản lớn 

thứ 6 của Việt Nam năm 2009, đến 

năm 2013 đã vươn lên vị trí thứ 4 (sau 

Mỹ, Nhật Bản và EU). XK sang thị 
trường này tăng trưởng mạnh trong 5 

năm gần đây, trong đó mặt hàng tôm 

đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng. 

Năm 2013, XK thủy sản sang Trung 

Quốc đạt tăng trưởng khả quan trên 

36,6%, trị giá 572,7 triệu USD. Mặc 

dù XK sang các thị trường chủ lực đều 

gặp khó khăn, nhưng XK các mặt 

hàng chính sang Trung Quốc vẫn tăng 

trưởng khả quan. Tôm vẫn là mặt 

hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%) và 

có mức tăng trưởng cao nhất 38,2%. 

Cá tra cũng tăng khả quan 23% và 

chiếm 17,5%, mực bạch tuộc chiếm 

4,5% và tăng 4%. 

Tuy nhiên, VASEP đánh giá, 

khi XK sang thị trường này, DN Việt 

Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trở 

ngại lớn nhất trong việc giao thương 

với Trung Quốc hiện nay là đàm phán. 

Người Trung Quốc có thói quen mặc 

cả rất nhiều.  

Theo baohaiquan 

 

����  Nhiều loại cây trồng chịu sức ép 

từ TPP 
Nhiều loại cây trồng nội địa như 

đậu nành, ca cao, mía...  sẽ có nguy cơ 

biến mất khi Việt Nam tham gia các 

hiệp định thương mại. 

Trong điều kiện mở cửa, thị trường  

trong nước và thị trường thế giới 

không khác gì những chiếc bình thông 

nhau là mấy, việc những loại cây 

trồng truyền thống không đủ sức cạnh 

tranh hầu như đã bị “xóa sổ” đã có 

tiền lệ ở nước ta. Có thể nói cây đậu 

nành đứng trước nguy cơ biến mất khi 

Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối 

tác thương mại xuyên Thái Bình 

Dương (TPP). 

Thế mạnh thành... yếu thế 
Các số liệu thống kê của nước ta 

cho thấy diện tích đậu nành đã giảm 

rất rõ ràng, năm 2013 vừa qua chỉ còn 

118.000 ha, giảm tới 42% so với năm 

ngoái. Có thể khẳng định rằng nguyên 

nhân dẫn đến việc diện tích đậu nành 

“rơi tự do” như vậy không phải là do 

nhu cầu tiêu dùng đậu nành của nước 

ta giảm. Không những vậy, để đáp 

ứng nhu cầu sản xuất thức ăn chăn 

nuôi cũng tăng quá nhanh, hằng năm 

chúng ta cũng đã phải nhập khẩu 

lượng khô dầu đậu nành lớn, gấp 7,7 

lần sản xuất trong nước.  

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Từ thực tế đó, nếu không tăng 

mạnh, thậm chí tăng vọt diện tích, sản 

lượng đậu nành thì đồng nghĩa với 

việc nông dân nước ta sẽ trở thành 

khán giả bất đắc dĩ đứng ngoài nhìn 

thị trường “béo bở” và rơi vào tay 

doanh nghiệp nước ngoài. 

 Theo plo.vn 

 

2. TIN TRONG NƯỚC 

���� Thanh tra KHCN: Hoàn thành 

thanh tra chuyên đề diện rộng 
Năm 2013, cũng là năm thứ 12 liên 

tiếp Thanh tra Bộ Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) thực hiện thanh tra 

chuyên đề diện rộng toàn quốc về 

Tiêu chuẩn, Chất lượng và Sở hữu  

công nghiệp đối với đồ chơi trẻ em.  

Ông Trần Minh Dũng- Chánh 

Thanh tra Bộ KH&CN cho biết, trong 

năm qua, Thanh tra Bộ đã tiến hành 

51 cuộc thanh tra chuyên ngành, trong 

đó có 47 cuộc thanh tra, xử lý xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp và 04 

cuộc thanh tranh thực hiện các nhiệm 

vụ KH&CN đối với 06 nhiệm vụ 

KH&CN cấp Nhà nước, phối hợp với 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tiến 

hành thanh tra chuyên ngành về an 

toàn bức xạ đối với 11 cơ sở. 

Ngoài hoạt động thanh tra trực tiếp, 

Thanh tra Bộ KH&CN thực hiện việc 

khảo sát nắm bắt thực tế tại các địa 

phương về công tác quản lý chất 

lượng sản phẩm hàng hóa. Kết quả 

cho thấy một số sản phẩm hàng hóa 

lưu thông trên thị trường tiềm ẩn nguy 

cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tới sức 

khỏe của người tiêu dùng, không đạt 

các tiêu chuẩn theo “Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 

em”, … 

Theo kế hoạch, năm 2014, Thanh 

tra Bộ KH&CN sẽ tiếp tiếp tục triển 

khai các cuộc thanh tra trên các lĩnh 

vực: KH&CN, sở hữu công nghiệp, 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an 

toàn bức xạ, hạt nhân. … 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  

���� Mời tham gia dự án năng suất 
chất lượng 

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. 

Nội dung dự án nhằm hỗ trợ cho các  

doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành 

lập theo quy định của pháp luật, đã 

đăng ký nộp thuế; hoạt động đúng 

ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và 

sản xuất các sản phẩm, hàng hoá 

thuộc các ngành chủ lực của tỉnh như: 

công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, 

chế biến thuỷ sản, du lịch - dịch vụ, 

thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công 

nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp 

dụng các hệ thống quản lý chất lượng 

kết hợp với áp dụng các mô hình,  
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công cụ cải tiến năng suất chất lượng  

cụ thể gồm các nội dung hỗ trợ sau:  

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo, 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đào 

tạo các hệ thống quản lý tiên tiến, các 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng, 

các giải pháp kỹ thuật, công cụ đo 

năng suất để nâng cao chất lượng và 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

trong nước và khu vực. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá 

chứng nhận và giám sát Hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 

9004, các công cụ cải tiến NSCL khác 

như Kaizen, 07 công cụ thống kê, 

5S,…: tối đa 30 triệu đồng/doanh 

nghiệp.  

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá 

chứng nhận và giám sát Hệ thống 

quản lý ISO/IEC 17025, ISO 17020;  

ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 

26000, ISO 14001, TQM, SA 8000, 

OHSAS 18000, HACCP: tối đa 100 

triệu đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ kinh phí chứng nhận sản 

phẩm hàng hóa chủ lực phù hợp tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 30 

triệu đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ kinh phí tham dự cho các 

doanh nghiệp đạt giải thưởng chất 

lượng quốc gia.   

+ DN đạt giải vàng chất lượng quốc 

gia: 25 triệu đồng/doanh nghiệp 

+ DN đạt giải bạc chất lượng quốc 

gia: 20 triệu đồng/doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ kinh phí cấp nhãn Bông sen  

xanh cho các sở lưu trú của ngành du  

lịch: tối đa 10 triệu đồng/doanh  

nghiệp. 

- Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 

thí điểm áp dụng Chương trình cải 

tiến năng suất chất lượng thuộc các 

ngành chủ lực của tỉnh, 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/doanh 

nghiệp 

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) hoặc 

xem thêm tại website 

http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn  

Danh sách các Doanh nghiệp 

tham gia Dự án được hỗ trợ. 
- Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí 

Miền Nam. Nội dung hỗ trợ Tư vấn hệ 

thống quản lý ISO 14001:2004; 

OHSAS 18000: 2007 và Chứng nhận 

sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu 

chuẩn.  

- Công ty Cổ phần dịch vụ Công 

trình ngầm Thiên Nam. Nội dung hỗ 

trợ tư vấn hệ thống quản lý ISO 

9001:2008. 

Công ty Cổ phần định vị Thiên 

Nam. Nội dung hỗ trợ tư vấn hệ thống 

quản lý ISO 9001:2008 

- Công ty TNHH TM & DV Châu 

Đức. Nội dung hỗ trợ đào tạo về các 

công cụ cải tiến năng suất chất lượng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu 

lãng phí (COQ), quản lý công việc 

hàng ngày. 
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- Công ty Cổ phần Thủy sản và  

XNK Côn Đảo. Nội dung hỗ trợ tư 

vấn, đánh giá chứng nhận hệ thống 

quản lý ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007 và ISO 22000:2005 và 

chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù 

hợp tiêu chuẩn 

- CN Công ty Cổ phần Du lịch 

BRVT – Khu Du lịch Biển Đông. Nội 

dung hỗ trợ đánh giá giám sát hệ 

thống quản lý ISO 9001:2008. 

- CN Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh 

BRVT – Khách sạn Vũng Tàu -

Sammy. Nội dung hỗ trợ đào tạo về 

các công cụ cải tiến năng suất chất 

lượng, và đánh giá giám sát hệ thống 

quản lý ISO 9001:2008. 

- Công ty TNHH khách sạn dầu khí 

PTSC. Nội dung hỗ trợ đánh giá giám 

sát hệ thống quản lý ISO 9001:2008; 
ISO 14001:2004 và OHSAS 

18001:2007. 

- Khách sạn Grand. Nội dung hỗ trợ 

đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản  

lý ISO 9001:2008. 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng  

hải Thiên Nam. Nội dung hỗ trợ tư 

vấn hệ thống quản lý ISO 9001:2008 

và OHSAS 18001: 2007. 

- Chi nhánh phía Nam – Công ty Cổ 

phần xi măng Cẩm Phả. Nội dung hỗ 

trợ đánh giá Giám sát hệ thống 

ISO/IEC 17025:2005 và chứng nhận 

sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. 

- Công ty TNHH Cơ khí Tân Thành. 

Nội dung hỗ trợ chứng nhận hệ thống 

quản lý ISO 9001:2008.  

- Công ty Cổ phần Nhật Nam. Nội  

dung hỗ trợ chứng nhận hệ thống quản 

lý ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004.  

- Công ty TNHH Thương mại  và 

Sản xuất Mạnh Hà. Nội dung hỗ trợ tư 

vấn và chứng nhận hệ thống quản lý 

thực phẩm toàn cầu theo tiêu chuẩn 

BRC – 5.  

- Công ty TNHH Thảo Nguyên. Nội 

dung hỗ trợ đào tạo nâng cao và tích 

hợp giữa ISO 22000:2005 và 5S, 

Kaizen và đánh giá giám sát hệ thống 

ISO 22000:2005.  

- Công ty TNHH Đầu tư Phát triển 

Du lịch Phương Anh. Nội dung hỗ trợ 

đào tạo nâng cao nghiệp vụ du lịch. 

- Chi nhánh Công ty TNHH Da 

Vàng - Lan Rừng Resort. Nội dung hỗ 

trợ đào tạo kỹ năng chăm sóc khách 

hàng, kỹ năng quản lý.  

- Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BR-

VT. Nội dung hỗ trợ đào tạo quản lý 

chính sách và 5S. 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng  

hải Thiên Nam. Nội dung hỗ trợ giám  

sát hệ thống quản lý tích hợp ISO  

9001:2008 và OHSAS 18001: 2007. 

- Chi nhánh phía Nam – Công ty Cổ 

phần xi măng Cẩm Phả. Nội dung hỗ 

trợ giám sát ISO/IEC 17025:2005; 

Giám sát chứng nhận hợp quy sản 

phẩm xi măng pooclăng PCB 40 phù 

hợp QCVN 16:2011/BXD; Giám sát 

chứng nhận hợp quy Sản phẩm xi 

măng pooclăng Xỉ lò cao PCBBFS40 

phù hợp QCVN 16:2011/BXD. 

- Công ty TNHH Cơ khí Tân Thành.  
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Nội dung hỗ trợ đào tạo 5S, ASME; 

chứng nhận ASME; tư vấn, chứng 

nhận ISO 14001:2004; OHSAS 

18001:2007. 

- Công ty Cổ phần bao bì Đạm Phú 

Mỹ. Nội dung hỗ trợ đào tạo ISO 

50001:2011; Tư vấn, chứng nhận ISO 

9001:2008, 14001:2004, OHSAS 

18001:2007. 

- Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Kỹ thuật Vũng Tàu. Nội dung 

hỗ trợ chứng nhận ISO 9001:2008. 

- Cty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Sao 

Đại Dương. Nội dung hỗ trợ chứng 

nhận ISO 9001:2008.  

- Hợp tác xã Du lịch Vũng Tàu. Nội 

dung hỗ trợ đào tạo về an toàn vệ sinh 

thực phẩm: 80.000đ/người x 170 

người. Đào tạo về Kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử và phục vụ khách hàng. 

- Hợp tác xã Dịch vụ tắm biển Thùy 

Vân. Nội dung hỗ trợ đào tạo về kỹ 

năng giao tiếp, ứng xử và phục vụ 

khách hàng. Đào tạo về an toàn vệ  

sinh thực phẩm. 

- Các công ty được nhận giải  

thưởng chất vàng và giải bạc của 

chính phủ năm 2013. 

+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ 

khí Hàng hải PTSC. Giải vàng CLQG. 

+ Công ty TNHH MTV Cao su Bà 

Rịa. Giải bạc CLQG. 

+ Công ty cổ phần Cao su Thống 

Nhất. Giải bạc CLQG.  

+ Công ty TNHH MTV VLXD Hoa 

Sen. Giải bạc CLQG. 

Theo Chi cục TCĐLCL 

���� Tiếp sức cho doanh nghiệp 
Làm thế nào để nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm trong khi doanh 

nghiệp (DN) đang khó khăn về vốn và 

nguồn lao động như hiện nay là một 

câu hỏi lớn. Để giúp các DN nhỏ và 

vừa tăng khả năng cạnh tranh sản 

phẩm trên thị trường, nhiều chương 

trình hỗ trợ đang được Sở KH&CN 

triển khai, đã thu hút sự quan tâm của 

các DN. 

Cuối năm 2012, UBND tỉnh đã phê 

duyệt dự án “Nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa của 

DN nhỏ và vừa”, giai đoạn 2011-

2015. Sở KH&CN được chủ trì triển 

khai dự án. Các chương trình hỗ trợ và 

mức kinh phí hỗ trợ của dự án giai 

đoạn 2012-2015 tập trung vào các nội 

dung: Hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho 

chương trình đào tạo, tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ và các vấn đề liên 

quan năng suất chất lượng, hỗ trợ tối 

đa 10 triệu đồng cho việc lập hồ sơ và 

cấp nhãn Bông Sen xanh cho các cơ 

sở lưu trú.  

Ông Vương Quang Cần, Phó trưởng 

Ban điều hành dự án cho biết: Năm 

2013, đã có 20 DN, HTX được hỗ trợ 

triển khai với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ 

đồng. Nội dung hỗ trợ tập trung vào 

việc tư vấn xây dựng, giám sát các hệ 

thống quản lý tiên tiến ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007, ISO 22000:2005, 

HACCP, BRC,… 

Theo baobariavungtau.com.vn 
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���� Xét duyệt ĐA “Xây dựng hệ 
thống quản lý chất lượng và an toàn 

thực phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 

22000”  
Ngày 17-01, Sở Khoa Học và Công  

Nghệ tỉnh tổ chức Hội đồng khoa học 

xét duyệt đề án thuộc chương trình hỗ 

hỗ chợ doanh nghiệp năm 2013 “Xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng và 

an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn 

FSSC 22000 (ISO 22000:2005 và ISO 

22002-1/PAS 220)” của Công ty 

TNHH xay lúa mì Việt Nam. 

Công ty VFM được thành lập là liên 

doanh giữa 3 đối tác – công ty 

Glowland Ltd (một công ty con của 

tập đoàn FFM Bhd- Malaysia), công 

ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam 

(VIFON) và hiệp hội lúa mì Úc 

(AWB).  

Mục tiêu của đề án nhằm triển khai 

hệ thống quản lý chất lượng và an 

toàn thực phẩm FSSC 22000 (ISO 

22000:2005 và ISO 22002-1/PAS 220) 

trong hoạt động sản xuất tại công ty 

VFM; Quy định rõ ràng và thống nhất 

các yêu cầu cũng như cách thức kiểm 

soát toàn bộ các hoạt động, quá trình 

trong hệ thống quản lý; qua đó cung 

cấp sản phẩm an toàn cho người sử 

dụng và có chất lượng ổn định, đáp 

ứng yêu cầu khách hàng và các yêu 

cầu pháp luật… 

Hội đồng Khoa học đồng ý hỗ trợ 

đề án “Xây dựng hệ thống quản lý 

chất lượng và an toàn thực phẩm theo 

tiêu chuẩn FSSC 22000 (ISO 

22000:2005 và ISO 22002-1/PAS 

220)” của công ty VFM. Hội đồng 

cũng yêu cầu Công ty cần bổ sung các 

yêu cầu để hoàn thiện đề án và thu  

được kết quả cao. 

Theo Sở KH&CN 

 
���� Hội nghị tập huấn triển khai Quy 

định về quản lý đo lường trong kinh 

doanh vàng 
Ngày 12/03/2014, Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (Sở Khoa học và 

Công nghệ) tổ chức Hội nghị tập huấn 

Quy định về quản lý đo lường trong 

kinh doanh vàng và quản lý chất 

lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu 

thông trên thị trường. Tham dự hội 

nghị có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học 

và Công nghệ; các Sở, ban ngành và 

các đơn vị kinh doanh vàng trang sức, 

mỹ nghệ lưu thông trên thị trường địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hội nghị phổ biến Thông tư 

22/2013/TT-KHCN của Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành ngày 26 tháng 

9 năm 2013 quy định về quản lý đo 

lường trong kinh doanh vàng và quản 

lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ  

lưu thông trên thị trường. 

Thông tư này áp dụng đối với tổ 

chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, 

sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ 

nghệ; kinh doanh mua, bán vàng 

miếng; … Thông tư có hiệu lực kể từ 

ngày 01/6/2014. 

Theo TT Tin học và TT 




