
Kính gửi: Quí bạn đọc
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên là cơ quan tại địa phương 

được giao cung cấp thông tin về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tại tỉnh Điện 
Biên. Việc phát hành bản tin “Hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế tỉnh Điện 
Biên” nhằm phục vụ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tỉnh Điện Biên góp phần 
đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng các văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và tin thông báo quy định kỹ thuật các 
nước thành viên WTO, các hoạt động liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
phục vụ cho phát triển và hội nhập kinh tế của tỉnh giúp nâng cao khả năng cạnh 
tranh, hội nhập. Ban biên tập rất mong nhận được nhiều thông tin, bài viết, phản hồi 
từ các sở, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn, ý kiến góp ý của bạn đọc để Bản 
tin ngày càng phong phú, đa dạng, truyền tải nhiều thông tin đáp ứng được sự mong 
đợi từ các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp.

Ban biên tập
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lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm hàng hóa năm 2022.
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kinh tế tuần hoàn.

Điện Biên ban hành Kế hoạch thực hiện hiệp định 
RCEP.

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia mới ban hành.
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các nước thành viên WTO.
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QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT YÊU CẦU GÌ?

Việt Nam là một trong những nước có nền nông 
nghiệp phát triển lâu đời với nhiều mặt hàng nông 
sản xuất khẩu chủ lực mang tầm vóc quốc tế như 
gạo, điều, cà phê, gia vị, rau củ quả... Để đạt năng 
suất cao trong nông nghiệp việc sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật là cần thiết, để đảm bảo chất lượng đối 
với sản phẩm thuốc BVTV, Bộ NN&PTNT đã ban 
hành Quy chuẩn QCVN 01-188:2018/BNNPTNT.

Quy chuẩn quy định mức giới hạn chỉ tiêu chất 
lượng đối với thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng với các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến 
hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán thuốc bảo 
vệ thực vật; đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy 
thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

Trong Quy chuẩn này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn yêu cầu hàm lượng hoạt chất tối thiểu của 
thuốc kỹ thuật phải được đăng ký không nhỏ hơn quy 
định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tại Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và khi xác 
định, hàm lượng trung bình không được nhỏ hơn mức 
hàm lượng tối thiểu đã đăng ký.

Trường hợp hàm lượng hoạt chất tối thiểu của 
thuốc kỹ thuật chưa có trong quy định hiện hành thì 
phải đăng ký, được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn) chấp thuận và khi 
xác định, hàm lượng trung bình không nhỏ hơn mức 
hàm lượng tối thiểu đã đăng ký. Quy chuẩn QCVN 01-
188:2018/BNNPTNT yêu cầu đối với chỉ tiêu vi sinh 
vật có trong các dạng thuốc bảo thực vật thành phẩm, 
mật độ vi sinh vật sống phải được đăng ký và khi xác 
định, mật độ trung bình không nhỏ hơn 10 lần mật độ 
đã đăng ký. Đối với các thuốc bảo vệ thực vật sinh học 
có nguồn gốc từ thực vật, hàm lượng hoạt chất phải 
được đăng ký và khi xác định, hàm lượng hoạt chất 
trung bình tuân theo mức sai lệch cho phép quy định 

cụ thể trong quy chuẩn này ở giá trị nhỏ và không giới 
hạn ở giá trị lớn.

Lượng cặn còn lại trên dây có đường kính lỗ 75μm 
sau khi thử dây khô: Không lớn hơn 5%. Thể tích bọt 
tạo thành sau 1 min: Không lớn hơn 60 ml. Sản phẩm 
sau khi pha với nước cứng chuẩn D ở 30°C ± 2°C trong 
5 min, hàm lượng hoạt chất trong dung dịch huyền phù: 
Không nhỏ hơn 60%. Sản phẩm sau khi pha loãng với 
nước cứng chuẩn C ở 30°C ± 2°C trong 24 giờ dung 
dịch đồng nhất trong suốt hoặc trắng sữa không lắng 
cặn. Nếu có cặn thì lượng cặn còn lại trên dây có đường 
kính lỗ 75μm: không lớn hơn 2%...

Quy chuẩn QCVN 01-188:2018/BNNPTNT quy 
định thuốc BVTV nhập khẩu phải được công bố hợp 
quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng 
nhận hợp quy được chỉ định. Đối với trường hợp sản 
xuất thuốc bảo vệ thực vật trong nước việc công bố hợp 
quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng 
nhận hợp quy được chỉ định hoặc dựa trên kết quả tự 
đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm hướng dẫn, 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chuẩn này; trình 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ 
sung các nội dung tại Quy chuẩn này khi cần thiết; chỉ 
định tổ chức đánh giá sự phù hợp với các quy định tại 
Quy chuẩn này.

Doãn Trung/Vietq.vn

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI 
TRONG THI HÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VỀ TRUY XUẤT 

NGUỒN GỐC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NĂM 2022
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

13/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, 
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 
số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
Luật Đo lường.

Qua nhiều năm thực hiện, hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa năm 2007 được ban hành đầy đủ. Các văn 
bản quy phạm pháp luật ban hành là hành lang pháp lý 
quan trọng, tạo sự thống nhất và đồng bộ cho việc triển 
khai hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên 
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thị trường và trong quá trình sử dụng) cũng như hoạt 
động tôn vinh, khen thưởng về chất lượng cho các tổ 
chức, cá nhân, trong đó có cả giải thưởng chất lượng 
quốc gia từ cấp địa phương đến trung ương. Tuy nhiên, 
quá trình đánh giá của bộ, ngành, địa phương về thực 
trạng thi hành các quy định của pháp luật đã bộc lộ một 
số tồn tại, vướng mắc cần xem xét sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp với thực tiễn. Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
nhận được ý kiến phản ánh của một số Hiệp hội, doanh 
nghiệp về khó khăn, vướng mắc liên quan đến sử dụng 
mã số mã vạch nước ngoài gắn trên hàng hóa xuất khẩu 
quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-
CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Ảnh: Minh họa
Chính vì vậy, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP được 

ban hành nhằm tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, 
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh 
nghiệp, phù hợp với quan điểm của Chính phủ trong 
nhiều năm trở lại đây là xây dựng Chính phủ kiến tạo. 
Nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống 
pháp luật; hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng với 
doanh nghiệp và mục tiêu quản lý Nhà nước; phù hợp 
với xu hướng phát triển, triển khai truy xuất nguồn gốc 
trên thế giới hiện nay. Đồng thời thi hành các cam kết 
về loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong 
các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký 
kết, tham gia và đang đàm phán như Hiệp định CPTPP, 
Hiệp định EVFTA, Hiệp định ASEAN…

Cụ thể, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đã thay thế 
và bãi bỏ một số biểu mẫu tại Nghị định số 74/2018/
NĐ-CP như: Mẫu số 12, Mẫu số 14 kèm theo Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 12, Mẫu số 14 

ban hành kèm theo Nghị định số 13/2022/NĐ-CP. 
Đồng thời, Nghị định bổ sung quy định quản lý về truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Theo đó Bộ Khoa 
học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ 
quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu… 
Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện 
truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa… Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổ chức 
triển khai thực hiện hoạt động truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, hàng hóa tại địa phương./.

TBT ĐB

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
- ĐÁP ỨNG THÁCH THỨC CANH TÁC 

THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG
ISO đã thành lập một nhóm chuyên gia quốc 

tế để đáp ứng thách thức về thực phẩm bền vững 
trong một thế giới có nhu cầu ngày càng tăng thông 
qua các công nghệ thông minh.

Hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng nhân loại đang 
phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù 
nhịp sống ngày càng gia tăng là nguyên nhân một phần 
gây ra những vấn đề này, nhưng công nghệ đang mở ra 
những con đường mới để giải quyết chúng, bao gồm cả 
việc khai thác sức mạnh của kết nối để phục vụ dân số 
ngày càng tăng trên một hành tinh có nguồn tài nguyên 
đang bị thu hẹp.

Ngành nông nghiệp có liên quan đến Mục tiêu Phát 
triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG) trực tiếp 
bằng cách đưa ra các phản ứng cho mục tiêu “Không 
đói”, hoặc gián tiếp bằng cách đóng góp vào mục tiêu 
“Không đói nghèo”. Tuy nhiên, giống như hầu hết các 
hoạt động của con người, nó cũng tiêu tốn tài nguyên và 
có thể gây ra những tác động tiêu cực. Vai trò của tiêu 
chuẩn là giúp các trang trại ở mọi quy mô tăng năng 
suất, đồng thời, hạn chế tác động của nông nghiệp đối 
với việc đạt được các mục tiêu SDG nhất định (Nước 
sạch và vệ sinh, Các biện pháp liên quan đến cuộc chiến 
chống biến đổi khí hậu hoặc sự sống Trái đất). Các tiêu 
chuẩn ISO có thể giúp tất cả nông dân trong vấn đề này, 
từ các trang trại nhỏ tập trung vào nông nghiệp tự cung 
tự cấp đến các trang trại có diện tích hàng chục nghìn 
ha và chủ yếu dựa vào cơ giới hóa.

Để giải quyết những vấn đề liên quan, cần có các 
giải pháp hợp tác. Đây chính xác là kiểu tiếp cận mà 
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tiêu chuẩn ISO cho phép. Chúng ta có thể nắm được vai 
trò cơ bản của tiêu chuẩn hóa trong nhiều tình huống, 
chẳng hạn như cách đẩy nhanh sự phát triển của các 
thành phố thông minh. Trong trường hợp này, ở đầu kia 
của phạm vi, tập trung công việc vào đất nông nghiệp 
và sản xuất nông sản thực phẩm. Thế giới kỹ thuật số 
đồng nghĩa với siêu kết nối, dựa trên tốc độ nhân tạo 
và không bao giờ dừng lại, đối nghịch với sự phát triển 
chậm của lá, chồi, hạt và củ. Hai thứ này thoạt nhìn có 
vẻ không thể hòa giải. Đó là một thực tế, nông nghiệp 
hiện nay dựa trên dữ liệu. Khi các nguồn lực, lợi nhuận 
bị giảm mạnh và biến đổi khí hậu làm cho thời tiết khó 
dự đoán hơn, canh tác cho mục đích thương mại hiện 
dựa vào việc thu thập, giải thích và trao đổi khối lượng 
thông tin ngày càng tăng để cho phép các nhà khai thác 
tiếp tục hoạt động của họ. Tuy nhiên giao tiếp giữa 
các thiết bị, cảm biến và phần mềm khác nhau được 
sử dụng là không tối ưu. Vậy chính xác thì ISO có thể 
giúp được gì trong lĩnh vực tương tác?

Nhóm Tư vấn chiến lược của ISO về nông nghiệp 
thông minh do các thành viên ISO hỗ trợ cho Hoa Kỳ 
và Đức, hai trong số các quốc gia dẫn đầu thế giới về 
nông nghiệp công nghiệp. Cốt lõi của nhóm mới này 
tập hợp các thành viên ISO từ 21 quốc gia, đại diện 
cho đầy đủ các bối cảnh và thách thức nông nghiệp. 
Đáng chú ý là Trung Quốc và Ấn Độ (hai quốc gia có 
nền nông nghiệp dựa trên cả trang trại gia đình tự cung 
tự cấp và xuất khẩu hàng hóa quy mô công nghiệp), 
nhưng cũng có các quốc gia như Singapore hoặc Hà 
Lan (cả hai đều giải quyết mật độ dân số cao trên đất 
có giá trị cao thông qua sản xuất dựa trên công nghệ, 
thâm canh cao).

Vietq.vn

ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG - CÔNG CỤ 
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, 

THAY ĐỔI TƯ DUY DOANH NGHIỆP
Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo đo lường 

tại doanh nghiệp”, các ý kiến nhấn mạnh, chương 
trình đảm bảo đo lường là một trong những công 
cụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thay đổi tư 
duy của doanh nghiệp.

Ngày 16/3/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 
“Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Tham dự Hội 
thảo có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ 
trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Lãnh 
đạo Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương và các 
chuyên gia đầu ngành.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Minh Hiệp – Phó 
Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cho biết: Đề án “Tăng cường, đổi 
mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 
đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2018. Một 
trong những trọng tâm của Đề án chính là chương trình 
đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp, bởi vì chúng 
ta không chỉ hướng tới đo lường về phương tiện đo 
nhóm 2 mà chúng ta đưa đo lường vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp để nâng cao năng 
lực cạnh tranh.

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách 
Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội thảo. 

“Trước đây, khi nói đến đo lường chúng ta hay nói 
đến phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo phải đảm 
bảo chính xác, thế nhưng với chương trình đo lường, 
cần mở rộng không gian cho hoạt động đo lường là tất 
cả phương tiện đo. Nếu doanh nghiệp quan tâm, đầu tư 
và có lộ trình triển khai có thể nâng cao năng suất, năng 
lực cạnh tranh, nghĩa là bài toán về đo lường được tích 
hợp với bài toán về năng suất và bài toán về chất lượng.

Như vậy, không chỉ đo lường, nếu chúng ta tích hợp 
các quy trình quản trị về doanh nghiệp, tổ chức, năng 
suất, chúng ta sẽ lượng hóa được giá trị đo lường cho 
doanh nghiệp. Chính vì vậy, chương trình đảm bảo đo 
lường chính là một trong những công cụ giúp nâng 
cao năng lực cạnh tranh và thay đổi tư duy của doanh 
nghiệp”, ông Hà Minh Hiệp nhấn mạnh.

Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong 
một số ngành, lĩnh vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu 
quả Chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng 
suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng 
hóa. Đề án tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số 
ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu 
quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; 
tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động 
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doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia 
theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế 
và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động 
doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của 
Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành 
và địa phương. Đến nay đã có 49 tỉnh thành phố, địa 
phương đã triển khai xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu 
cầu và thực hiện Đề án 996 đến các doanh nghiệp, đơn 
cử như điểm sáng tại Thái Nguyên.

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai đảm bảo đo lường 
tại Hội thảo, ông Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở 
KH&CN tỉnh Thái Nguyên cho biết, khi triển khai Đề án 
996 cần khảo sát và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp 
để đánh giá thực trạng và nhu cầu của doanh nghiệp 
về hoạt động đảm bảo đo lường. Từ đó sẽ lựa chọn các 
doanh nghiệp về hoạt động đảm bảo đo lường. Từ đó sẽ 
lựa chọn các doanh nghiệp điển hình để địa phương hỗ 
trợ xây dựng Chương trình đảm bảo đo lường. 

 Ông Trần Quý Giầu – Phó Vụ trưởng 
phụ trách Vụ Đo lường.

Theo ông Chính, Chương trình giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm 
thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; Tăng 
cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ; Kiểm soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an toàn 
lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn 
vệ sinh thực phẩm; Nâng cao năng lực sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp để tham gia chuỗi cung cấp 
sản phẩm, hàng hóa toàn cầu.

Cũng tại Hội thảo, ông Dương Đình Đức – Giám 
đốc Sở KH&CN tỉnh Lai Châu cũng đã chia sẻ mong 
muốn các chuyên gia đầu ngành về đo lường của Tổng 
cục TCĐLCL sẽ tăng cường hoạt động đào tạo tư vấn 
cho địa phương làm tiền đề cho việc triển khai chương 
trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp khi mà Lai 
Châu là một tỉnh có nhiều hoạt động gắn chặt với đo 
lường khi có tới hơn 100 thủy điện và hàng hoạt cửa 
hàng kinh doanh xăng dầu. Đồng thời ông Đức cũng 

nhấn mạnh cần tăng cường hoạt động hợp tác quốc 
tế, đào tạo học tập các quốc gia tiên tiến về hoạt động 
đo lường giúp các cán bộ địa phương được nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ đo lường.

Cũng tại Hội thảo các đại biểu tham dự cũng đã có 
những bài tham luận liên quan đến nội dung nhiệm 
vụ của địa phương thực hiện Đề án 996; chia sẻ kinh 
nghiệm triển khai Đề án 996 và chương trình đảm bảo 
đo lường tại doanh nghiệp./.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 

QUỐC GIA TẠI ĐIỆN BIÊN
Ngày 23/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Điện Biên ban hành Thông báo số 265/TB-SKHCN 
về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng 
Quốc gia tỉnh Điện Biên năm 2022 gửi đến các tổ 
chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

GTCLQG là Giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng 
Chính phủ tặng để tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, 
doanh nghiệp (DN) tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. GTCLQG 
được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất 
lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO). Tham gia 
GTCLQG còn giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại 
và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của 
mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, 
nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, 
đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Trải qua hơn 25 năm hoạt động, GTCLQG ngày 
càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh 
nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào 
năng suất chất lượng trong hai thập niên vừa qua, góp 
phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả hoạt động 
và sự phát triển bền vững, giúp nâng tầm hội nhập với 
khu vực và thế giới của DN Việt Nam.

Tính đến năm 2021, trên cả nước đã có 2.030 lượt 
DN được Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG, trong 
đó có 280 lượt DN được tặng Giải Vàng Chất lượng 
Quốc gia và có 52 lượt DN đạt được Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2020 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên có HTX Dịch vụ tổng hợp 
Thanh Yên đạt giải Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Sở Khoa học và Công nghệ – cơ quan được UBND 
tỉnh Điện Biên giao chủ trì tổ chức triển khai các hoạt 
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động GTCLQG tại địa phương đã có thông báo đến các 
tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký 
tham dự GTCLQG năm 2022. Theo đó thời gian nhận hồ 
sơ tham dự đến hết ngày 31/5/2022. Đối với đơn đăng 
ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022 
đề nghị tổ chức, doanh nghiệp gửi trước ngày 01/5/2022.

Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự 
GTCLQG năm 2022 của tổ chức, doanh nghiệp, 
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử công chức hỗ trợ, 
hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ 
tham dự; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức các hoạt động đánh giá hồ sơ của doanh 
nghiệp tham gia; triển khai các hoạt động GTCLQG 
theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và Kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2022 triển 
khai trên phạm vi toàn quốc theo Công văn số 430/
TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng. Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng - TBT, Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên - Số 
886, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, 
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 
02153.825013/0985.116.512

TBT ĐB

TIÊU CHUẨN VỀ NHỰA - CHÌA KHÓA 
HƯỚNG TỚI NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Ô nhiễm nhựa hiện là thách thức lớn đối với môi 
trường đòi hỏi thỏa thuận toàn cầu mới và các giải 
pháp bền vững. Các tiêu chuẩn về nhựa có thể đặc 
biệt hữu ích giải quyết vấn đề này.

Nhựa, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần, thường trở 
thành tiêu điểm trên diễn đàn quốc tế. Theo Liên hợp 
quốc, hiện nay thế giới và các đại dương đang ngập tràn 
nhựa, tổ chức Ellen MacArthur báo cáo rằng đến năm 
2050 sẽ có nhiều nhựa trong đại dương hơn các loài cá.

Cũng theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc 
(FAO), nhựa thấm vào đất sẽ đe dọa đến sức khỏe con 
người và lương thực. Vào tháng 12 năm ngoái, FAO đã 
báo cáo Đánh giá nhựa nông nghiệp và tính bền vững 
của chúng: Một lời kêu gọi hành động, trong đó mô tả 
chi tiết cách vô số nhựa nông nghiệp, đặc biệt là nhựa 
vi sinh, tìm đường vào chuỗi thực phẩm. 

Hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn 
Thỏa thuận ràng buộc pháp lý của Liên Hợp Quốc nhằm 

chống lại các tác động môi trường cực đoan và rủi ro từ 
nhựa đã diễn ra hai tuần trước Ngày tái chế toàn cầu và 
nhằm mục đích chống lại nhiều rủi ro của nhựa. LHQ 

khẳng định rằng nó sẽ giải quyết toàn bộ vòng đời của 
nhựa, yêu cầu nhựa được thiết kế để tái sử dụng và tái chế, 
báo hiệu sự chấm dứt đối với nhựa sử dụng một lần. Nói 
một cách dễ hiểu, thỏa thuận của Liên Hợp Quốc nhằm 
mục đích chuyển đổi vòng đời của nhựa từ mô hình tuyến 
tính sang mô hình tuần hoàn. Theo Tiến sĩ Achim Ilzhöfer, 
Giám đốc Kinh tế Thông tư Toàn cầu của Covestro AG 
và Chủ tịch nhóm các nhà phát triển tiêu chuẩn trong ISO 
chịu trách nhiệm về khía cạnh môi trường của nhựa, tiêu 
chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt nền 
kinh tế thải bỏ ra môi trường của thế giới.

Nhựa rất nhiều và đa dạng, các phương pháp sản 
xuất cũng phức tạp như thị trường mà chúng phục 
vụ. Đây là lúc mà tiêu chuẩn hóa có thể đóng một vai 
trò quan trọng, xác định các đặc tính của nhựa và chuỗi 
cung ứng của chúng để làm cho chúng bền vững. Tiến 
sĩ Achim Ilzhöfer cho biết thêm: “Các tiêu chuẩn ISO 
có thể chỉ định ở cấp độ quốc tế cách thông tin giữa 
các đối tác trong chuỗi giá trị có thể được trao đổi tốt 
hơn, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và cách sử 
dụng nguyên liệu từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế 
tuần hoàn”.  

Điều tương tự cũng áp dụng cho công nghệ thu hồi 
và tái chế vật liệu. Các báo cáo kỹ thuật và tiêu chuẩn 
ISO được áp dụng tốt để thúc đẩy sự phát triển của 
dòng tái chế vật liệu cụ thể và công nghệ hiện có tốt 
nhất trên cơ sở toàn cầu. Tiến sĩ Ilzhöfer giải thích: “Vai 
trò của tiêu chuẩn hóa ISO là xúc tác thị trường và kết 
nối các đầu mối lỏng lẻo để làm cho nền kinh tế trên 
toàn cầu hiệu quả và bền vững hơn”.

Là một nhà quản lý chịu trách nhiệm về nền kinh 
tế tuần hoàn cho nhà sản xuất polyme, Tiến sĩ Ilzhöfer 
đánh giá cao những lợi ích của tiêu chuẩn hóa. Ngay từ 
khi bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình, tôi đã có thể 
thấy các tiêu chuẩn giúp cuộc sống giữa nhà cung cấp, 
bản thân và khách hàng trở nên dễ dàng hơn. 

Vừa là người hành nghề trong lĩnh vực nhựa vừa là 
nhà phát triển các Tiêu chuẩn Quốc tế, Ilzhöfer có động 
lực để tìm ra giải pháp và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa sản 
xuất và tiêu thụ bền vững nhựa. Các tiêu chuẩn ISO 
có thể cung cấp giải pháp cho những thách thức quan 
trọng, như việc xử lý chất thải nhựa không đúng cách 
và tác động môi trường do nó gây ra, chẳng hạn như 
trong lĩnh vực vi nhựa.

Giải pháp dựa trên tiêu chuẩn
Những lời kêu gọi về một nền kinh tế tuần hoàn bao 

gồm đề xuất cải thiện tiêu chuẩn về vấn đề từ khả năng 
tái chế, hàm lượng tái chế của nhựa đến khả năng phân 
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hủy sinh học và khả năng tái sử dụng. Tiến sĩ Ilzhöfer 
có thể chỉ ra nhiều tiêu chuẩn ISO đã thúc đẩy tính 
bền vững trong nhựa như: ISO 15270: 2008, Nhựa - 
Hướng dẫn thu hồi và tái chế chất thải nhựa, là một 
ví dụ. Tiêu chuẩn này đặt ra khuôn khổ cho việc phát 
triển tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hơn nữa về thu 
hồi chất thải nhựa, bao gồm cả tái chế - một cách để 
khép lại vòng lặp.

Ông Ilzhöfer và đồng nghiệp trong các nhóm làm 
việc của ISO cũng hướng tới việc phát triển tiêu chuẩn 
hơn nữa để thúc đẩy quá trình phát triển và sử dụng 
nhựa bền vững. Để tăng tỷ lệ tái chế, cần cải thiện việc 
thu gom và phân loại nhựa, do đó, việc xác định nhựa 
trong sản phẩm đến các thị trường phế thải.

Những tiêu chuẩn trong lĩnh vực thiết kế cho giải 
pháp tái chế, theo dõi dấu vết và quản lý chất thải là cơ 
sở cho một giai đoạn tái chế hiệu quả về mặt sinh thái 
và kinh tế. 

“Kể từ tiêu chuẩn thu hồi và tái chế đầu tiên vào năm 
2008, các quy trình tái chế hóa chất mới, hiệu quả hơn 
đã được phát triển. Từ đây trở đi, việc tiêu chuẩn hóa 
hơn nữa sẽ hỗ trợ thực hiện các cơ sở tái chế trên toàn 
cầu để tăng tỷ lệ tái chế nhựa”, ông Ilzhöfer kết luận.

Vietq.vn

ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH RCEP

Ngày 17 tháng 2 năm 2022 UBND tỉnh Điện Biên 
ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Hiệp định 
Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch ban hành nhằm cụ thể hóa và triển khai 
thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được giao 
trong Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp 
định RCEP); hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao 
năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp cận thị trường 
các nước thành viên Hiệp định RCEP, thúc đẩy phát 
triển hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của tỉnh 
trong thời gian tới. Kế hoạch tập trung triển khai 3 
nhiệm vụ chính:

Một là tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp 
định RCEP: Tăng cường phổ biến về Hiệp định RCEP 
cho các đối tượng có liên quan; Phối hợp chặt chẽ với 
Bộ Công Thương triển khai công tác tập huấn cho cán 
bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong một số lĩnh vực 

chính; Thiết lập đầu mối thông tin về Hiệp định RCEP 
tại Sở Công Thương để phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
đầu mối của Trung ương là Bộ Công Thương cung cấp 
thông tin, hướng dẫn, làm rõ các nội dung cam kết và 
các vấn đề có liên quan đến Hiệp định; Đẩy mạnh công 
tác cung cấp thông tin, dự báo về các thị trường xuất 
nhập khẩu, thị trường trong nước tới các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu 
cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu 
hàng hóa của các quốc gia thành viên Hiệp định RCEP; 
Đẩy mạnh sử dụng môi trường kỹ thuật số, đăng tải tài 
liệu trên các trang thông tin điện tử của các ngành, các 
cấp trên địa bàn tỉnh.

Hai là rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản thuộc 
thẩm quyền của tỉnh: Rà soát các văn bản quy phạm pháp 
luật hiện hành do tỉnh ban hành có liên quan đến Hiệp 
định RCEP để chủ động tham mưu, kiến nghị cơ quan có 
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới 
cho phù hợp; Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, 
lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây 
dựng chính sách, pháp luật; Hướng dẫn hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh 
doanh theo đúng các quy định của pháp luật và cam kết 
trong Hiệp định. Đồng thời thực hiện tốt việc kiểm soát 
thủ tục hành chính, kịp thời đơn giản hóa và loại bỏ các 
thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Ba là nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng hiệu 
quả Hiệp định RCEP: Xây dựng các chương trình hỗ 
trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân phù hợp với 
cam kết quốc tế và Hiệp định RCEP; đồng thời chuẩn 
bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành 
hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực 
thi Hiệp định. Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
tìm hiểu và tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá 
trị, chuỗi cung ứng khu vực ASEAN và các nước đối 
tác; Tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 4469/
KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh các 
chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại các nước 
tham gia Hiệp định RCEP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 
tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết; Nâng cao chất 
lượng đào tạo nghề, tăng cường sự gắn kết giữa doanh 
nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu 
lao động chất lượng cao phục vụ cho quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế./.

TBT- ĐB
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA MỚI BAN HÀNH

Số 
TT Số hiệu Cơ quan 

ban hành Trích yếu
Thời gian

Ban hành Hiệu lực

I Văn bản quy phạm pháp luật

1 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 10/01/2022 10/01/2022

2 Thông tư 
05/2022/TT-BCT

Bộ Công 
thương

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 18/02/2022 04/04/2022

3 Thông tư 
06/2022/TT-BCT

Bộ Công 
thương

Thông tư nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô có 
xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế 
quan năm 2021 và 2022

04/03/2022 19/04/2022

4 Thông tư
07/2022/TT-BCT

Bộ Công 
thương

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ 
thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Toàn diện Khu vực

23/03/2022 08/05/2022

5 Nghị định 
21/2022/NĐ-CP

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
57/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2019 của 
Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

10/03/2022 10/03/2022

6
Thông tư 

02/2022/TT-
BKHCN

Bộ Khoa 
học và 

Công nghệ

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành 
công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử

25/02/2022 15/04/2022

II Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam mới ban hành

1
Thông tư 

01/2022/TT-
BTTTT

Bộ
TTTT

Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định 
danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối 
các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

17/02/2022 15/09/2022

Căn cứ vào những thông tin được đăng tải trên website 
của Văn phòng TBT Việt Nam tại địa chỉ tên miền: 

www.tbt.gov.vn, www.epingalert.org, Ban biên tập Bản 
tin đã lựa chọn đăng tải các tin cảnh báo. Đối với những 
thông báo được quan tâm, các cá nhân, tổ chức có thể gửi 
đề nghị được cung cấp tài liệu, câu hỏi, góp ý liên quan 
đến thông báo, đề nghị được gia hạn thời gian góp ý cho 
các Thông báo theo địa chỉ email: dienbien@tbt.gov.vn 
hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện 
Biên số 886 – đường Võ Nguyên Giáp – Phường Mường 
Thanh – Thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên. 

THÔNG BÁO CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU 
VỀ PHÂN BÓN

Liên minh châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy 
định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định 

(EU) 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu 
liên quan đến yêu cầu áp dụng đối với các sản phẩm 
phân bón của EU có chứa hợp chất ức chế và quá trình 
xử lý sau phân hủy.

Quy định (EU) 2019/1009 về các sản phẩm phân bón 
được thông qua vào tháng 6 năm 2019 và sẽ bắt đầu áp 
dụng từ tháng 7 năm 2022. Trong khi chuẩn bị chuyển 
đổi sang các quy tắc hài hòa mới, các Quốc gia thành 
viên EU và các bên liên quan quan tâm đã thông báo 

TIN   CẢNH   BÁOTIN   CẢNH   BÁO
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cho Ủy ban về sự cần thiết phải thông qua một số điều 
khoản kỹ thuật trong các phụ lục của nó. Một số sửa đổi 
quan trọng nhất liên quan gồm: Đăng ký REACH của 
polyme và magie; Quá trình xử lý sau phân hủy; Hiệu 
quả của sản phẩm có chứa các hợp chất ức chế.

Mục đích của thông báo: Một số sửa đổi này là cần 
thiết để đạt được sự nhất quán với mục tiêu chính sách 
hoặc luật khác của EU, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
tiếp cận thị trường nội bộ. Các sửa đổi khác là cần thiết 
để tránh tình huống ngoài ý muốn trong đó các danh 
mục sản phẩm bón phân quan trọng sẽ vô tình bị loại 
khỏi quy tắc hài hòa do không thể tuân thủ một số quy 
định kỹ thuật; Sự hài hòa; khác.

Mã thông báo G/TBT/N/EU/870

AI CẬP: DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG 
TRONG NHÀ ĐƯỢC PHỦ LỚP NHỰA 

KHÔNG GIA CỐ CHỐNG DÍNH

Ai Cập thông báo ban hành Nghị định số 523/2021 
của Bộ trưởng bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn ES 

1481 của Ai Cập đối với “Dụng cụ nấu nướng trong 
nhà được phủ lớp phủ nhựa không gia cố chống dính”.

Theo đó, Nghị định số 523/2021 của Bộ trưởng 
bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn ES 1481 của Ai Cập đối 
với Nghị định số 523/2021 cho phép các nhà sản xuất 
và nhập khẩu thời gian chuyển tiếp 6 tháng để áp dụng 
tiêu chuẩn Ai Cập ES1481 đối với các đồ gia dụng được 
phủ lớp vật liệu chống dính được sử dụng trong nấu ăn 
gia đình, từ một chất dựa trên polytetrafluoroethylen, 
mà thực phẩm không dính vào để phủ lên bề mặt bên 
trong của dụng cụ nấu bằng quặng nhôm dùng cho mục 
đích gia dụng với các tên thương mại khác nhau của 
chúng, cũng như nắp của những dụng cụ này và đinh 
tán bằng tay nếu được phủ cùng loại. Tiêu chuẩn này 
hủy bỏ và thay thế phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn 
ES 1481:2008. Đáng nói là tiêu chuẩn này đã được xây 
dựng theo các yêu cầu của Nghiên cứu quốc gia.

Mục đích của thông báo: đảm bảo các yêu cầu về an 
toàn; Bảo vệ môi trường.

Mã thông báo G/TBT/N/EGY/315

ĐÀI LOAN ĐỀ XUẤT CẬP NHẬT 
TIÊU CHUẨN KIỂM TRA CNS 61 

CHO XI MĂNG
Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đề xuất sửa 

đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với xi măng.
Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng của xi măng, 

Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm định của Đài Loan 
(gọi tắt là BSMI) đang đề xuất cập nhật tiêu chuẩn kiểm 
tra CNS 61 cho xi măng Portland lên phiên bản hiện tại, 
được xuất bản vào năm 2021.

Những thay đổi chủ yếu liên quan đến giới hạn tối 
đa của các thành phần bổ sung, giá trị tổn thất tối đa khi 
bắt lửa và dư lượng không hòa tan trong chất hóa học, 
kiểm tra các đặc tính vật lý về tính phù hợp, bề mặt cụ 
thể, bao bì và nhãn mác; Các thủ tục đánh giá sự phù 
hợp vẫn như cũ, tức là kiểm tra, giám sát (viết tắt là 
MI) hoặc giám sát kiểm tra sản phẩm từ cơ sở với hệ 
thống quản lý đã đăng ký (Kiểm tra giám sát dựa trên 
MS); Người nộp đơn kiểm tra bắt buộc sẽ được phép tự 
in dấu kiểm tra hàng hóa, thay vì mua nhãn từ BSMI.

Mục đích của thông báo: Phòng chống hành vi lừa đảo 
và bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Mã thông báo G/TBT/N/TPKM/485

CHUYÊN GIA CẢNH BÁO AIRTAG SẼ 
TRỞ THÀNH SẢN PHẨM NGUY HIỂM 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG
Theo nhận định của các chuyên gia, AirTag là 

sản phẩm nguy hiểm, có thể gây hại cho phụ nữ, đặc 
biệt là những người dùng Android.

Kể từ khi Apple giới thiệu AirTag, thiết bị định vị 
này liên tục nhận phải không ít ý kiến trái chiều. Rất 
nhiều người dùng đã cho biết rằng họ bị người khác 
theo dõi thông qua sản phẩm này. Theo một báo cáo 
đặc biệt được tổng hợp bởi Vice, AirTag đã được sử 
dụng trong hơn 150 vụ theo dõi và quấy rối phụ nữ. 
Thông tin này được thu thập trong khoảng thời gian 8 
tháng, từ 8 sở cảnh sát. Apple đã thực hiện một số thay 
đổi để cố gắng làm cho AirTag trở nên an toàn hơn 
và ngăn chặn những kẻ rình rập. Những thay đổi này 
bao gồm các cảnh báo chủ động nếu một chiếc AirTag 
không xác định xuất hiện ở xung quanh người dùng 
hay khiến cho AirTag phát ra tiếng kêu sau 8-24 giờ 
tách khỏi chủ nhân (thay vì 3 ngày như trước). Tuy vậy, 
AirTag vẫn đang được sử dụng như một công cụ theo 
dõi các nạn nhân. Điều này khiến nhiều người đặt ra 
câu hỏi rằng liệu những thay đổi của Apple có giúp 
thiết bị này trở nên bớt nguy hiểm.

“Apple đã xem xét các biện pháp làm giảm hành 
vi rình rập, nhưng điều đó là chưa đủ. Họ không hỏi 
ý kiến của những nạn nhân bị theo dõi. Vì thế, họ khó 
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có thể hình dung ra việc trở thành mục tiêu, nhất là khi 
người dùng không sử dụng các thiết bị thuộc hệ sinh 
thái Apple”, Eva Galperin, giám đốc an ninh mạng tại 
Electronic Frontier Foundation, chia sẻ.

AirTag luôn có tính năng để cảnh báo những người 
sử dụng iPhone nếu có AirTag lạ đang ở gần họ. Tuy 
nhiên, bất kỳ ai không sử dụng iPhone hoặc thiết bị 
Apple sẽ rất khó biết được vì họ rơi vào thế bị động, phải 
chờ AirTag phát ra âm thanh hoặc nếu dùng Android 
thì Apple có một ứng dụng để quét AirTag, nhưng nó 
không tự hoạt động mà người dùng phải kích hoạt thủ 
công mỗi lần muốn quét. Tất cả thay đổi của Apple vẫn 
không giúp được gì cho những người phụ nữ đang bị 
theo dõi, đặc biệt là người dùng Android. Những người 
dùng smartphone Android sẽ phải tải xuống ứng dụng 
Apple Tracker Detect và thực hiện quét thủ công để có 
thể tự bảo vệ bản thân.

“Việc phải tải xuống một ứng dụng và quét thủ 
công thực sự không hiệu quả. Nếu sống bên ngoài hệ 
sinh thái của Apple, bạn sẽ không nhận được sự bảo 
vệ tương tự từ các sản phẩm của hãng”, Galperin nói. 
Avi Greengart, nhà sáng lập và chuyên gia phân tích 
tại Techsponential, nói rằng đa số người dùng sử dụng 
AirTag để theo dõi túi xách, đồ đạc có giá trị hoặc thậm 
chí là trẻ em. Tuy vậy, ông cũng nhận thấy rằng AirTag 
có rất nhiều vấn đề với Android.

“Apple đã điều chỉnh nhiều chức năng trên AirTag 
trong hệ sinh thái của hãng. Tuy nhiên, nơi cần diễn 
ra thay đổi nhiều nhất lại là trên Android, để có thể 
đảm bảo rằng họ nhận được cảnh báo ngay khi cần”, 
Greengart cho biết. Theo Albert Fox Cahn, Giám đốc 
cấp cao tại Surveillance Technology Oversight Project, 
giải pháp duy nhất là ngừng bán và ngừng hỗ trợ 
AirTag. “Sản phẩm này quá nguy hiểm để xuất hiện 
trên thị trường”, Cahn nhận định.

Vietq.vn

THU HỒI MŨ BẢO HIỂM XE ĐẠP SAKAR 
DO KHÔNG ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN
Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa 

Kỳ, hàng chục nghìn mũ bảo hiểm xe đạp được 
bán độc quyền tại Walmart đang bị thu hồi do 
không đảm bảo tiêu chuẩn có nguy cơ gây chấn 
thương đầu.

Thông báo cho biết công ty điện tử và phụ kiện 
Sakar International vừa thu hồi 89.000 mũ bảo hiểm có 
loa Bluetooth vì sản phẩm “không tuân thủ tiêu chuẩn 
an toàn của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa 
Kỳ dành cho mũ bảo hiểm xe đạp”.

Cụ thể, Ủy ban thông tin người tiêu dùng có nguy 
cơ chấn thương đầu nếu bị ngã xe. Được biết, những 
chiếc mũ bảo hiểm bị thu hồi đã được bán tại các cửa 
hàng Walmart trên toàn quốc và thông qua thị trường 

trực tuyến của hãng từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2022.
Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, Walmart 

sẽ liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi việc 
thu hồi. Cho đến nay, không có thương tích nào liên quan 
đến các sản phẩm bị thu hồi. Tuy nhiên, người tiêu dùng 
được khuyến cáo “ngay lập tức” ngừng sử dụng mũ bảo 
hiểm bị thu hồi. Thông báo thu hồi lưu ý thêm, thay vì 
trả lại mũ bảo hiểm cho Walmart, người tiêu dùng nên 
liên hệ với Sakar để nhận mũ bảo hiểm thay thế miễn 
phí, theo thông báo thu hồi. Nhà cung cấp Sakar cho biết 
công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ việc hoàn trả 
nào bằng cách sử dụng bao bì bưu phí trả trước.

Được biết, Sakar International là nhà cung cấp hàng 
đầu về điện tử và phụ kiện tiêu dùng. Với một di sản 
phong phú về đổi mới công nghệ kể từ năm 1977, Sakar 
đã phát triển sự hiện diện toàn cầu bằng cách thúc đẩy 
công nghệ tiên tiến trên các sản phẩm của mình. Nhà 
cung cấp có trụ sở tại Edison, New Jersey, với các 
văn phòng bổ sung tại Vương quốc Anh, Canada, Mỹ 
Latinh, Hồng Kông và Trung Quốc. 

Vietq.vn

CANADA: SẢN PHẨM Y TẾ TỰ NHIÊN 
YÊU CẦU GHI NHÃN RA SAO

Mới đây, Canada thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi Quy định 
về sản phẩm y tế tự nhiên (NHPR).

Cụ thể, Canada sẽ sửa đổi 4 yêu cầu về ghi nhãn 
như sau: Thứ nhất, Bảng thông tin sản phẩm: Thông 
tin quan trọng bắt buộc phải ghi trên nhãn sản phẩm 
sức khỏe tự nhiên (NHP) ở định dạng không được tiêu 
chuẩn hóa sẽ phải bổ sung vào bảng thông tin sản phẩm 
được tiêu chuẩn hóa. Một số NHP có rủi ro thấp hơn sẽ 
được miễn trừ yêu cầu này. Yêu cầu cũng sẽ linh hoạt 
đối với sản phẩm đóng gói quá nhỏ và không thể chứa 
bảng thông tin đầy đủ.

Thứ hai, ghi nhãn chất gây dị ứng thực phẩm, gluten 
và aspartame: Các sản phẩm có chứa chất gây dị ứng 
thực phẩm, gluten hoặc aspartame sẽ phải bắt buộc nêu 
rõ trong Bảng thông tin sản phẩm. Đối với sản phẩm 
được miễn trừ yêu cầu nêu thông tin trong Bảng, sẽ 
phải ghi thông tin trên nơi khác của nhãn.

Thứ ba, văn bản trên nhãn phải được hiển thị rõ ràng 
và nổi bật. Văn bản trên nhãn, bao gồm cả trong bảng 
Thông tin Sản phẩm, sẽ phải tuân theo các yêu cầu 
về tính dễ đọc được cải thiện, bao gồm kích thước tối 
thiểu, loại phông chữ tiêu chuẩn và các yêu cầu về độ 
tương phản màu sắc. Điều này sẽ đảm bảo người tiêu 
dùng có thể xác định vị trí, đọc và so sánh các thông tin 
an toàn quan trọng.

Thứ tư, thông tin liên hệ được hiện đại hóa: Nhà sản 
xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể hiển thị địa chỉ e-mail, 
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số điện thoại hoặc địa chỉ trang web trong Bảng Thông 
tin sản phẩm của NHP (hoặc ở nơi khác trên nhãn nếu 
NHP được miễn yêu cầu về bảng thông tin) thay vì địa 
chỉ bưu điện, theo yêu cầu hiện tại.

Ngoài ra, Bộ Y tế Canada nhân cơ hội này để đưa 
ra một số sửa đổi nhất định cho NHPR chỉ để làm rõ. 
Hành động này sẽ không đưa ra các yêu cầu mới cũng 
như không thay thế các yêu cầu hiện có và dự kiến 
sẽ không gây ảnh hưởng đối với chi phí của các bên 
liên quan.

Vietq.vn

JAMAICA THÔNG BÁO QUY ĐỊNH 
ÁP DỤNG CHO KHĂN GIẤY CÁC LOẠI

Mới đây, Jamaica gửi thông báo đến các nước 
thành viên WTO áp dụng quy định áp dụng cho 
khăn giấy các loại.

Theo đó, tiêu chuẩn đưa ra thông số kỹ thuật, ghi 
nhãn cho sản phẩm khăn giấy và khăn lau, mô tả các 
yêu cầu đối với việc ghi nhãn các sản phẩm khăn giấy 
và khăn lau được phân phối thương mại bán lẻ hoặc bán 
buôn ở Jamaica.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm khăn giấy 
đóng gói sẵn như khăn giấy vệ sinh, khăn giấy lau mặt, 
khăn giấy ăn để bàn, khăn giấy tay và khăn lau và thay 
thế cho tiêu chuẩn JS 1: Part 26: 2014. Việc sửa đổi này 

nhằm để nâng cao yêu cầu ghi nhãn cho các sản phẩm 
khăn giấy và bao gồm các yêu cầu ghi nhãn khăn lau.

Mã thông báo G/TBT/N/JAM/1242

HÀN QUỐC: DỰ THẢO SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN 
GHI NHÃN CHO THỰC PHẨM

Hàn Quốc gửi thông báo đến các nước thành viên WTO 
dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”.

Theo đó, “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” 
đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm 
(MFDS) sửa đổi như sau: Với việc sửa đổi “Quy tắc 
thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”, 
các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng 
với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn 
của sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở 
rộng; Phù hợp với Luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, 
một danh mục thực phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) 
được thêm vào.

Đây là bản sửa đổi tiếp theo thực hiện đối với quy 
định cấp dưới của Quy tắc thực thi Luật về ghi nhãn và 
quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi 
luật cao hơn và các quy định có liên quan khác. Mục 
đích của thông báo nhằm cung cấp thông tin tốt hơn 
cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe 
cộng đồng và đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1049

DANH MỤC CÁC TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
Từ ngày 01/03/2022 đến ngày31/03/2022

STT Nước 
thông báo

Số lượng 
thông báo Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

1 Anh 1 Thiết bị điện, điện tử

2 Ấn Độ 1 Sản phẩm thực phẩm; 

3 Brazil 11

Thành phần dược phẩm hoạt tính (HS 3006); Thiết bị y tế (HS 3006); Đậu nành, đã hoặc 
chưa vỡ (Mã HS: 1201); Ngũ cốc, đậu và các sản phẩm có nguồn gốc (mã ICS: 67.060); 
HS - 3304, 3303, 3306, 3307 (đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa); Chất béo và dầu 
có nguồn gốc từ sữa, bơ khử nước và bơ sữa (trừ bơ tự nhiên, bơ tái tổng hợp và bơ whey) 
(mã HS: 040590); Sữa và các sản phẩm từ sữa nói chung (mã ICS: 67.100.01); Mã HS: 01; 
02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; Nâng bệ 
xe. Thang máy nâng hạ, xếp dỡ, bốc xếp và vận chuyển máy móc khác (HS 8428); Điốt, 
bóng bán dẫn và các thiết bị bán dẫn tương tự; thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào 
quang điện, đã hoặc chưa lắp ráp thành môđun hoặc tạo thành bảng; điốt phát sáng; gắn 
tinh thể piezo-điện (HS 8541); Găng tay (HS: 4015.11; 4015.19)

4 Canada 4 Thuốc và thiết bị y tế; thông tin vô tuyến; thuốc thú y; Nhiên liệu (HS: 271012 và 
271019)

5 Chi lê 1 Thiết bị điện, điện tử

6 Hàn Quốc 5 Dược phẩm; Tiêu chuẩn vật liệu đóng gói, phương pháp đóng gói; Sản phẩm tái sản 
xuất; thực phẩm



HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ks. Lê Văn Quang - P. Giám đốc Sở
Ban biên tập: Ths. Bùi Tiến Sĩ - Trưởng Ban
                        CN. Hoàng Thị Minh Châu - Biên tập viên kiêm thư ký

In: 250 bản, tại Công ty Cổ phần In Điện Biên, Giấy phép xuất bản 
số: 158/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 
cấp ngày 21/01/2022, in xong và nộp lưu chiểu 4/2022.

Bản tin SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Kính gửi:
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STT Nước 
thông báo

Số lượng 
thông báo Sản phẩm/ Vấn đề thông báo

7 Hoa Kỳ 38

Quạt công nghiệp; ti vi; điều hòa không khí; Bộ dụng cụ đèn, quạt trần; Các sản phẩm sữa và kem; 
Máy nước nóng, máy sưởi hồ bơi (ICS 13.020, 97.100); Máy lạnh trung tâm, máy bơm nhiệt; Máy 
điều hòa không khí treo tường; Bộ sạc pin, bộ nguồn bên ngoài (ICS 13.020, 97.180); Vòi hoa sen, 
vòi nước, vòi nước, bồn tiểu và van phun rửa sơ bộ thương mại (ICS 13.020, 23.060, 91.140); Phát 
thải formaldehyde, sản phẩm gỗ composite (mã ICS: 03.120; 13.020; 79.020); Máy làm đá thương 
mại tự động; Các mặt hàng dành cho trẻ em có chứa phthalate được chỉ định; Nồi hơi tiêu dùng; 
Van phun dày đặc; Xe cơ giới; Đơn vị bảo quản quần áo; Phát thải lớp phủ bề mặt; Rượu vang, rượu 
chưng cất và đồ uống từ mạch nha; Khí thải tuabin đốt tĩnh; Thiết bị sưởi ấm và điều hòa không 
khí thương mại; Hải đồ điện tử và thiết bị hàng hải (mã ICS: 33.060, 47.020.70); Máy điều hòa 
không khí đa chia dòng chất làm lạnh (VRF) và máy bơm nhiệt hệ thống đa phân chia VRF; Phenol, 
Isopropylated Phosphat (3: 1); hóa chất độc hại; Các thiết bị công nghệ an toàn trên xe gắn trên kính 
chắn gió của xe cơ giới (CMV) thương mại; Kỹ thuật nhà máy điện hạt nhân; Ô nhiễm động cơ nặng

8 Kenya 18 Sữa bò tươi; Đường; Vitamin và khoáng chất; Thực phẩm bổ sung lipid; Ghi nhãn dinh 
dưỡng; Thực phẩm; Đường; Sữa tiệt trùng; Kem sữa; Ghee; Sữa UTH; Sữa bột và sữa kem;

9 Liên minh
châu Âu 4 Tiêu chuẩn cho dầu oliu; Dầu oliu và các phân số của nó; sản phẩm biocidal; sản xuất 

xe quy mô lớn, quy mô nhỏ, xe hoàn toàn tự động
10 Nhật Bản 4 Rượu; Thuốc; Sản phẩm sinh học
11 Trung Quốc 2 Sản phẩm ô tô; HS 3002; HS 3822; HS 2934; HS 3001;

12 Thái Lan 9
Thép phẳng phủ nhôm, sản phẩm bổ trợ và sản xuất điều hòa; Tia cực tím C hoặc UV-
C; Các chất độc hại; máy thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất; Lốp xe đường bộ (mã 
ICS: 83.160.10)

13 Rwanda 32

Sữa bò tươi; Đường; Vitamin và khoáng chất; Thực phẩm bổ sung lipid; Ghi nhãn dinh 
dưỡng; Thực phẩm; Đường; Sữa tiệt trùng; Kem sữa; Ghee; Sữa UTH; Sữa bột và sữa 
kem; chăn; Các sản phẩm bê tông; Dịch vụ thẩm mỹ viện; Thiết bị vệ sinh; Dệt may; Tái 
chế PET; Quần và quẩn short; vải dệt bông terry

14 Việt Nam 1 Sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

15 Israel 5 Hệ thống đường ống nhựa; hóa chất được sử dụng để xử lý nước uống; thiết bị công 
nghệ âm thanh

16 Đan Mạch 1 Vũ khí và đạn dược sử dụng để săn bắn
17 Philippines 2 Thiết bị y tế; dược phẩm

18 Brundi 18 Sữa bò tươi; Đường; Vitamin và khoáng chất; Thực phẩm bổ sung lipid; Ghi nhãn dinh dưỡng; 
Thực phẩm; Đường; Sữa tiệt trùng; Kem sữa; Ghee; Sữa UTH; Sữa bột và sữa kem; 


