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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Thương mại rất quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang 
phát triển. Tuy nhiên, để phát triển thương mại quốc tế, nhiều quốc gia không được 
đánh giá thấp tầm quan trọng của việc chấp nhận và thực hiện các thông lệ đã được 
quốc tế thừa nhận và chấp nhận về đo lường, công nhận, tiêu chuẩn hóa và chất lượng 
(MAS-Q). Các hoạt động này tạo ra một đường liên kết quan trọng với thương mại 
toàn cầu, tiếp cận thị trường và năng lực cạnh tranh xuất khẩu khi chúng góp phần tạo 
niềm tin cho người tiêu dùng về vấn đề chất lượng, an toàn sản phẩm, sức khoẻ và 
môi trường. 

Sự toàn cầu hoá thương mại và đầu tư thông qua các thể chế đa phương như 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như các hiệp định thương mại song 
phương và khu vực đã tạo ra cơ chế điều chỉnh các rào cản thương mại phi thuế quan. 

Một trong những thách thức chính đối với hệ thống thương mại quốc tế là sự 
đa dạng trong chứng nhận, thử nghiệm, hoạt động kiểm tra, tiêu chuẩn được sử dụng 
tại các quốc gia khác nhau. Trừ khicác bên sử dụng tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự 
phù hợp tương tự hoặc tương đương, và thừa nhận các kết quả chứng nhận của nhau 
thì sẽ còn tiếp tục tồn tại vấn đề chi phí tốn kém do sự phân biệt đối xử, không minh 
bạch, và những trở ngại không cần thiết đối với thương mại. 

Đánh giá sự phù hợp là quy trình được thừa nhận quốc tế để đánh giá các yêu 
cầu cụ thể liên quan tới sản phẩm, quá trình, hệ thống, con người hoặc tổ chức được 
đáp ứng, qua đó xác định sự tuân thủ. Hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm thử 
nghiệm, kiểm tra, chứng nhận và công nhận. Các quốc gia đang phát triển và quốc gia 
trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế định hướng thị 
trường chiếm tới 3/4 tổng số thành viên WTO. Đối với các thành viên này và những 
quốc gia muốn gia nhập WTO và EU, tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp là nguồn lực 
tri thức công nghệ quan trọng để phát triển nền kinh tế của họ và nâng cao năng lực 
xuất khẩu và cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. 

Thừa nhận lẫn nhau các hoạt động chứng nhận và công nhận thúc đẩy tiếp cận 
thị trường quốc tế và cung cấp nền tảng kỹ thuật đối với thương mại quốc tế bằng việc 
thúc đẩy sự tin tưởng của các đối tác toàn cầu và chấp nhận các dữ liệu thử nghiệm 
được công nhận và kết quả chứng nhận. Việc này có thể thực hiện thông qua một 
mạng lưới các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) giữa các tổ chức công nhận quốc 
tế. 

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong thương mại trong 
nước và quốc tế được nhấn mạnh trong Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại (Hiệp định TBT) 1994. Hiệp định thừa nhận rằng các tiêu chuẩn và thủ tục đánh 
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giá sự phù hợp được hài hoà có thể xúc tiến hoặc gây cản trở luồng lưu thông tự do 
hàng hoá trong thương mại quốc tế. Hiệp định cũng yêu cầu rằng các quy trình này 
không được xây dựng, chấp nhận hoặc áp dụng nhằm gây ra những cản trở không cần 
thiết trong thương mại. 

Nếu việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế là một yêu cầu quan trọng để gia nhập 
WTO, thì mặt khác việc chuyển dịch các chỉ thị của Châu Âu là một phần của chương 
trình nghị sự trợ giúp các nhà lập pháp cam kết gia nhập Hiệp ước Cộng đồng chung 
EU. Một cơ hội để gia nhập một không gian kinh tế chung, nơi hàng hoá, dịch vụ, 
nguồn vốn và lao động có thể lưu thông tự do, cung cấp một nền tảng cho sự thịnh 
vượng và các công cụ sáng tạo để loại bỏ rào cản trong thương mại. 

 

 

 Edward Nemeroff 

 Chuyên gia tư vấn cao cấp MAS-Q  

 Dự án STAR Vietnam  
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LỜI TỰA VÀ CẢM ƠN  
 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ (MOST) đã đề nghị sự trợ giúp kỹ thuật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) tài trợ cho Dự án thúc đẩy thương mại (STAR) để viết một cuốn sổ tay về 
đo lường, tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp và Hiệp định TBT. Cuốn sổ tay này là kết 
quả của đề nghị trên. 
Cuốn sổ tay phản ánh các khái niệm cơ bản được phát triển bởi nhiều tổ chức MAS-Q 
quốc tế, quốc gia và khu vực như ISO, IEC, WTO, Ngân hàng Thế giới, Codex, 
BIPM, ILAC, IAF, ITC, NIST, ANSI, SIM, và nhiều tổ chức khác. 
 

Phát triển kỹ thuật 
Cuốn sổ tay này được biên soạn và phát hành bởi sự phối hợp giữa Dự án STAR 
Vietnam do USAID tài trợ, thực hiện bởi Công ty Giải pháp Phát triển của Hoa Kỳ 
(DAI) và Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) của Việt Nam . Ông 
Ed Nemeroff, chuyên gia tư vấn kỹ thuật cao cấp MAS-Q viết các phần liên quan đến 
kinh nghiệm quốc tế về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định 
TBT), tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp (từ Phần 1 đến Phần 4 của cuốn sổ 
tay này), Ông Lê Quốc Bảo, Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam viết phần 5 về hoạt 
động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và việc triển khai Hiệp định TBT ở Việt Nam. 
 

Định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ điều hành  
Ông Dan Rathbun Giám đốc Dự án, Ông Phan Vinh Quang, Phó Giám đốc Dự án, Bà 
Trần Thị Hương Giang, Chuyên viên pháp lý của Dự án STAR Vietnam đã hướng 
dẫn, góp ý và hỗ trợ điều hành để xuất bản cuốn sổ tay này. 

Tiến sĩ Vũ Văn Diện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã góp ý và chỉnh lý cho nội dung của cuốn sổ tay này. 

Cuốn sổ tay này cũng nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ nhiệt tình của Ông David 
Brunell, Phụ trách Phòng Tăng trưởng Kinh tế của Phái đoàn USAID tại Hà Nội. 

Rà soát kỹ thuật  
Các chuyên gia quốc tế sau đây tham gia vào rà soát kỹ thuật cuốn sổ tay này, xin 
chân thành cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của: 

 Tiến sỹ Seton Bennett – Phó giám đốc, Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia 
(NPL)   

 Tiến sỹ B. Stephen Carpenter – Giám đốc Văn phòng Quan hệ Lý thuyết và 
Quốc tế, Viện Tiêu chuẩn & Công nghệ Quốc gia – NIST (đã nghỉ hưu) 

 Tiến sỹ Charles Ehrlich - Viện Tiêu chuẩn & Công nghệ Quốc gia – NIST, 
Phòng Đo lường và Trọng lượng 

 Giáo sư, Tiến sỹ Mauricio Frota - Đại học Rio de Janeiro, Nguyên Chủ tịch của 
Hội Đo lường Brazil 

 Ông Paul Hanssen – Chủ tịch, Workplace Training 

 Bà Carol Hockert – Chủ tịch, NCSL International (NCSLI) 

 Tiến sỹ Charles Motzko – Chủ tịch, C. A. MOTZKO & ASSOCIATES 
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 Tiến sỹ Richard Pettit-Editor, Tạp chí Đo lường NCSLI, Phòng thử nghiệm 
quốc gia Sandia (đã nghỉ hưu) 

 Ông John Owen – Thư ký, Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF)   

 Bà Dianna Rodrigues – Giám đốc, Phòng Tiêu chuẩn  Antigua & Barbuda, Phó 
Chủ tịch CROSQ, Nguyên Chủ tịch Hệ thống Đo lường các nước Liên Mỹ 
(SIM) 

 Ông Peter Unger – Chủ tịch, Hiệp hội Công nhận Phòng thử nghiệm Hoa Kỳ 
(A2LA), Phó Chủ tịch, Diễn đàn hợp tác Công nhận PTN quốc tế (ILAC) 

 Tiến sỹ Svetlana Zhanaidarova – Thư ký thứ nhất, Diễn đàn hợp tác Trung Á về 
chất lượng, tiêu chuẩn và đo lường (CAC MAS-Q) 

Việc thiết kế và trình bày trong tài liệu này không thể hiện bất cứ ý kiến nào của Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. 

Đối với vấn đền liên quan tới việc cho phép sao chép hoặc dịch sổ tay này một phần 
hay toàn bộ, đề nghị liên hệ: 

Ông Dan Rathbun, Giám đốc STAR Vietnam 
Tầng 4 toà nhà số 53 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại:  (84-4)3944-7391  Fax: (84-4)3944-7390 
www.starvietnam.org 

Hoặc 
Ông Edward Nemeroff 
Chuyên gia Tư vấn cao cấp MAS-Q  
4255 SW Mallard Creek Trail 
Thành phố Palm, Florida 34990 
Điện thoại: 772-475-4176 
e-mail: ednemeroff@cs.com 
 
Hoặc 
 
Ông Lê Quốc Bảo 
Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam 
8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84-4)-37911599 
Email: quocbao@tbtvn.org 
 

mailto:ednemeroff@cs.com
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BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT 
 

AB Tổ chức công nhận 

ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ 

APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 

APLAC Diễn đàn hợp tác công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á - Thái Bình 
Dương 

APMP Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương 

ARSO Tổ chức tiêu chuẩn hoá khu vực Châu Phi 

ASTM Hội tài liệu thử nghiệm quốc tế Hoa Kỳ 

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

BIPM Viện Cân Đo Quốc tế 

CA Đánh giá sự phù hợp 

CAB Tổ chức Đánh giá sự phù hợp 

CAC Uỷ ban Thực phẩm Codex  

CAC-MAS-Q Diễn đàn hợp tác Trung Á về đo lường, công nhận, tiêu chuẩn và 
chất lượng  

CASCO Uỷ ban Đánh giá sự phù hợp của ISO 

CE Marking Dấu phù hợp Châu Âu 

CEN Uỷ ban tiêu chuẩn hoá Châu Âu 

CENELEC Uỷ ban tiêu chuẩn hoá kỹ thuật điện Châu Âu 

CEOC Liên đoàn quốc tế các tổ chức chứng nhận & giám định  

CGPM Đại hội đồng Cân Đo  

COOMET Diễn đàn hợp tác Âu - Á các viện đo lường quốc gia 

CRM  Chất chuẩn được chứng nhận 

DEVCO Uỷ ban các vấn đề của các nước đang phát triển của ISO 

EA Diễn đàn hợp tác công nhận Châu Âu 

EASC Hội đồng tiêu chuẩn hoá, đo lường và chứng nhận các tiểu bang 

EC Uỷ ban Châu Âu 

EMS Hệ thống quản lý môi trường 

EOQ Tổ chức chất lượng Châu Âu 
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EOTC Tổ chức đánh giá sự phù hợp Châu Âu 

ETSI Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu 

EU Liên hiệp Châu Âu 

EUROLAB Hiệp hội các phòng thí nghiệm phân tích, thử nghiệm và đo lường  

EUROMET Hợp tác chuẩn đo lường Châu Âu 

FAO Tổ chức nông nghiệp và lương thực 

GATT Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch 

GUM Hướng dẫn thể hiện độ không chính xác trong phép đo  

HACCP Điểm kiểm soát tới hạn phân tích rủi ro 

IAAC Diễn đàn hợp tác công nhận liên Mỹ 

IAF Diễn đàn công nhận quốc tế 

IEC Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế 

ILAC Tổ chức hợp tác công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế  

IMEKO Liên đoàn đo lường quốc tế 

IRCA Tổ chức đăng ký quốc tế các giám định viên được chứng nhận  

ISO Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 

ITC Trung tâm thương mại quốc tế 

ITU Liên đoàn viễn thông quốc tế 

JCDCMAS Uỷ ban hỗn hợp điều phối hỗ trợ kỹ thuật về đo lường, công nhận 
và tiêu chuẩn hoá 

JCRB Uỷ ban hỗn hợp các tổ chức đo lường khu vực và BIPM 

MAS-Q Đo lường, công nhận, tiêu chuẩn – chất lượng  

MLA Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau đa phương 

MRA Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau 

MSTQ Tiêu chuẩn đo lường, thử nghiệm và chất lượng  

NACLA Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc gia  

NAFTA Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ 

NATA Hiệp hội các cơ quan thẩm quyền thử nghiệm quốc gia 

NCB Tổ chức chứng nhận quốc gia 

NCSLI NCSL quốc tế (Diễn đàn quốc gia các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn 
quốc tế) 
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NMI  Viện đo lường quốc gia 

NORAMET Tổ chức hợp tác đo lường Bắc Mỹ 

NSB Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia 

NVLAP Chương trình công nhận phòng thí nghiệm tự nguyện quốc gia  

OIML Tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế 

PAC Tổ chức hợp tác công nhận Thái Bình Dương  

QMS Hệ thống quản lý chất lượng 

RMO Tổ chức Đo lường khu vực 

SADCA Công nhận cộng đồng phát triển Nam Phi  

SADCMEL Tổ chức hợp tác SADC về đo lường pháp quyền 

SADCMET Tổ chức hợp tác cộng đồng phát triển Nam Phi về nối chuẩn đo 
lường  

SANAS Hệ thống công nhận quốc gia Nam Phi 

SI Hệ đơn vị đo lường quốc tế 

SIM Hệ đo lường liên Mỹ 

SoA Phạm vi công nhận 

SPS Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động 
thực vật  

SQAM Tiêu chuẩn, chất lượng, công nhận và đo lường 

TBT Rào cản kỹ thuật trong thương mại 

TQM Quản lý chất lượng toàn diện 

UILI Liên đoàn quốc tế các phòng thí nghiệm độc lập 

UNIDO Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc 

USAID Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ 

VIM Từ vựng quốc tế các thuật ngữ chung và cơ bản về đo lường  

WECC Diễn đàn hợp tác hiệu chuẩn Tây Âu  

WELAC Diễn đàn hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Tây Âu  

WELMEC Diễn đàn hợp tác Châu Âu về đo lường pháp quyền  

WEMC Câu lạc bộ đo lường Châu Âu 

WSSN Mạng lưới dịch vụ tiêu chuẩn thế giới 

WTO Tổ chức thương mại thế giới 
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BẢNG CÁC THUẬT NGỮ KỸ THUẬT GIẢI THÍCH THEO NGÔN 
NGỮ ĐƠN GIẢN 

 

Công nhận 
 
 
 
 

 

Công nhận là quy trình được chấp nhận quốc tế để thừa nhận năng 
lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, các tổ chức chứng 
nhận sản phẩm, các tổ chức chứng nhận hệ thống chất lượng và 
các tổ chức giám định. Chương trình công nhận hạn chế tối đa việc 
thử nghiệm và chứng nhận lại, giảm chi phí và loại bỏ các rào cản 
phi quan thuế trong thương mại và cản trở tiếp cận thị trường 
 

Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn  là một quá trình kiểm tra xác định một phương tiện 
đo trong phạm vi độ chính xác quy định. Hoạt động này thường 
kèm theo so sánh chính thức với một chuẩn đo lường được nối 
chuẩn tới chuẩn quốc gia hoặc chuẩn quốc tế 
 

Chứng 
nhận 

Dựa trên các kết quả của phòng thử nghiệm hoặc tổ chức được 
công nhận và các thông số kỹ thuật trong tiêu chuẩn tài liệu, chứng 
nhận là hoạt động nhằm đảm bảo sự phù hợp của các sản phẩm, 
dịch vụ, v.v bằng việc đánh giá kỹ thuật bao gồm việc kết hợp một 
cách thích hợp các hoạt động đã được quy định. 
 

Đánh giá 
sự phù hợp 

Thủ tục đánh giá sự phù hợp là các hoạt động kỹ thuật như thử 
nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận và công nhận nhằm xác 
định rằng các sản phẩm hoặc quá trình đáp ứng các yêu cầu được 
quy định trong quy chuẩn và tiêu chuẩn 
 

Giám định Giám định là hình thức đơn giản nhất, là việc kiểm tra số lượng 
và/hoặc trọng lượng của hàng hoá kinh doanh, hoặc nếu xảy ra ở 
biên giới, việc kiểm tra có thể bao gồm việc kiểm tra các tài liệu 
xuất/nhập khẩu với kiểm tra thực tế lô chuyến hàng trên cơ sở 
đánh giá nghiệp vụ 
 

Đo lường 
pháp quyền 

Toàn bộ các quy trình, thủ tục lập pháp, hành chính và kỹ thuật 
được xây dựng hoặc dẫn chiếu tới các cơ quan công quyền, và thực 
hiện nhân danh họ nhằm xác định và đảm bảo, theo hợp đồng hoặc 
theo phương thức quản lý, chất lượng thích hợp và độ tin cậy của 
các phép đo liên quan tới việc kiểm soát chính thức, thương mại, 
sức khoẻ, an toàn và môi trường 
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Đo lường  Đo lường là khoa học về các phép đo. Không một thử nghiệm nào 
có thể tiến hành trừ khi các đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ 
liên quan có thể được đo theo cách mà có thể so sánh chúng với 
các chuẩn vật lý hay hoá chất được biết rõ giá trị. Vì vậy, các 
phương pháp phù hợp đo các đặc tính của sản phẩm, dịch vụ là nền 
tảng cho quá trình đánh giá chất lượng 
 

Thoả thuận 
thừa nhận 
lẫn nhau 

Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA hoặc MLA) là các hiệp định 
chính thức giữa các bên theo đó các bên đồng ý thừa nhận các kết 
quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận hoặc công nhận của nhau. 
MRA là một bước quan trọng tiến tới việc cắt giảm đánh giá sự 
phù hợp trùng lặp nhiều lần mà các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, 
quá trình và nguyên liệu cần phải thực hiện, đặc biệt khi xuất khẩu 
sang thị trường nước ngoài 

Viện đo 
lường quốc 

gia 

Viện đo lường quốc gia (NMI) là một viện được thành lập bằng 
quyết định quốc gia để thiết lập và duy trì các chuẩn đo lường 
quốc gia cho một hoặc nhiều đại lượng đo 
 

Chứng 
nhận sản 

phẩm 

Tồn tại nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, chứng nhận sản phẩm có thể 
bao gồm thử nghiệm ban đầu một sản phẩm kết hợp với đánh giá 
hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung ứng. Sau đó có thể bao 
gồm giám sát, có tính đến hệ thống quản lý chất lượng của nhà 
cung ứng và thử nghiệm mẫu lấy tại cơ sở sản xuất và/hoặc trên thị 
trường. Các phương thức chứng nhận sản phẩm khác bao gồm thử 
nghiệm ban đầu và thử nghiệm giám sát, trong khi các phương 
thức khác lại căn cứ vào thử nghiệm mẫu sản phẩm, hay còn được 
gọi là thử nghiệm mẫu điển hình 

Chứng 
nhận hệ 

thống quản 
lý chất 
lượng 

Những ví dụ được biết đến nhiều nhất là chứng nhận các hệ thống 
quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường phù hợp với 
các tiêu chuẩn tương ứng ISO 9000 và ISO 14000. Hiện có hơn 
560 000 tổ chức trên toàn thế giới được chứng nhận theo  tiêu 
chuẩn ISO 9000 và/ hoặc ISO 14000  

Tiêu chuẩn 
(tài liệu) 

Tiêu chuẩn là một tài liệu kỹ thuật miêu tả các đặc trưng quan 
trọng của một sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống, và các yêu cầu 
chính mà đối tượng đó phải đáp ứng. Việc tuân thủ theo tiêu chuẩn 
là tự nguyện  

Chuẩn 
(đo lường) 

Là một phương tiện, chất chuẩn hoặc hệ thống đo lường được 
dùng để xác định hoăc tái tạo một hoặc nhiều giá trị của đại lượng 
đo để sử dụng làm chuẩn  



Hiệp định 
TBT  

Hiệp định rào cản kỹ thuật trong thương mại của WTO – một số 
trường hợp được viện dẫn là Quy chế Tiêu chuẩn – nhằm mục tiêu 
giảm những cản trở trong thương mại do có sự khác biệt giữa các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp của các quốc 
gia 
 

Rào cản kỹ 
thuật trong 
thương mại 

Rào cản kỹ thuật trong thương mại là các rào cản phi thuế quan 
được hình thành từ việc xây dựng, chấp nhận và áp dụng các quy 
chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp khác nhau  

Quy chuẩn 
kỹ thuật 

Quy chuẩn kỹ thuật là một tài liệu được cơ quan có thẩm quyền 
ban hành theo đó quy định các đặc tính của sản phẩm, phương thức 
sản xuất, bao gồm các quy định về quản lý, việc tuân thủ với quy 
chuẩn kỹ thuật là bắt buộc  

Thử 
nghiệm 

Trước khi đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường thì sản 
phẩm hay dịch vụ đó, cần được thử nghiệm nhằm đảm bảo sự tuân 
thủ với các chỉ tiêu kỹ thuật có trong tiêu chuẩn tài liệu quy định 
về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ đó  

Tính liên 
kết của 
phép đo 

Kết quả của một phép đo hoặc giá trị của một tiêu chuẩn có liên 
quan tới các chuẩn xác định, thường là chuẩn đo lường quốc gia 
hay chuẩn đo lường quốc tế thông qua một chuỗi so sánh liên tục; 
tất cả đều có độ không chính xác đo xác định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

13 
 
 



14 
 
 

GIỚI THIỆU VÀ TÓM TẮT  

Mục đích của cuốn sổ tay này là cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về tầm 
quan trọng của đo lường, công nhận, tiêu chuẩn hoá (MAS-Q) như là một công cụ để 
thúc đẩy thuận lợi hoá thương mại, tiếp cận thị trường và năng lực cạnh tranh xuất 
khẩu phù hợp với Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức 
thương mại quốc tế (WTO). 
Cuốn sổ tay bao gồm phần giới thiệu cơ bản về Hiệp định TBT, đo lường, tiêu chuẩn 
và đánh giá sự phù hợp. Bạn đọc sẽ nhận thấy rằng cuốn sách là một nguồn thông tin 
thực tiễn bao gồm giới thiệu về các tổ chức MAS-Q quốc tế và khu vực có chức năng 
hỗ trợ thuận lợi hoá thương mại và nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường. Mỗi 
phần của cuốn sổ tay có một danh mục và miêu tả những tài liệu liên quan được cung 
cấp bởi WTO, các tổ chức MAS-Q quốc tế và quốc gia, v.v. . Phần liên kết website 
sẵn có sẽ giúp bạn đọc cập nhật trực tiếp vào các tài liệu hoặc địa chỉ của các tổ chức 
cung cấp thông tin liên quan. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sổ tay này sẽ cung cấp cho 
các bạn một nguồn thông tin giá trị và những hiểu biết cơ bản về Hiệp định TBT, 
cũng như các khái niệm về MAS-Q. 
Lưu ý: Website được liệt kê trong cuốn sổ tay này có thể truy cập bằng động tác nhấp 
chuột đơn giản vào địa chỉ đường liên kết thích hợp. Ngoài ra, các tài liệu viện dẫn có 
trong mỗi phần của cuốn tổ tay có thể truy cập bằng cách mở các thư mục của phần 
đó trong đĩa CD. 
Cuốn sổ tay được chia thành nhiều phần như sau: 
Trước phần giới thiệu có một danh mục các cụm từ và từ viết tắt thông dụng thường 
được sử dụng trong Hiệp định TBT và MAS-Q. Tiếp theo là một bảng các thuật ngữ 
kỹ thuật trong lĩnh vực TBT và MAS-Q. 
Phần giới thiệu là tổng quan về tầm quan trọng của MAS-Q trong thuận lợi hoá 
thương mại và Hiệp định TBT. 
Phần Một trình bày về Hiệp định TBT, trong đó tập trung vào việc làm rõ về các 
nguyên tắc cơ bản, bối cảnh, cấu trúc, nội dung của hiệp định và các nghĩa vụ đối với 
thành viên. 
Phần Hai trình bày về tiêu chuẩn tài liệu, sự phát triển, công nhận, tính cần thiết của 
chúng, các tiêu chuẩn tự nguyện và bắt buộc áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật. Vai trò 
của tiêu chuẩn trong thương mại quốc tế, các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế và khu 
vực, nêu chi tiết trình tự xây dựng tiêu chuẩn. 
Phần Ba trình bày về đo lường, khoa học của các phép đo, lịch sử phát triển, hệ thống 
các đơn vị đo lường quốc tế, các lĩnh vực đo lường, từ vựng về đo lường và các tổ 
chức đo lường quốc tế, khu vực. 
Phần Bốn trình bày về đánh giá sự phù hợp, quy trình được quốc tế thừa nhận trong 
việc xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Khái niệm về thừa 
nhận lẫn nhau và các nguyên tắc đánh giá sự phù hợp cũng như giới thiệu các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp quốc tế và khu vực. 
Phần Năm trình bày về hệ thống MAS-Q ở Việt Nam; Việt Nam đã trở thành thành 
viên của WTO trong năm 2007, phần này miêu tả các cam kết và nghĩa vụ của Việt 
Nam trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang giai đoạn hội nhập nền kinh tế thế giới. 
Phần Sáu tổng kết lại các giá trị của cuốn sổ tay. 
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Tổng quan về Cuốn sách 
Đối với các quốc gia đang phát triển, việc tìm hiểu mối liên hệ giữa thương mại toàn 
cầu, MAS-Q và cạnh tranh xuất khẩu là vấn đề hàng đầu của chính sách thương mại. 
Việc loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong thương mại và thực hiện một hệ thống 
MAS-Q tuân thủ với các yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và được 
quốc tế công nhận đã trở thành một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiều nền kinh 
tế đang phát triển và đang chuyển dịch. Để mở rộng thương mại quốc tế, không thể 
đánh giá thấp tầm quan trọng của việc áp dụng và thực hiện các thông lệ đã được quốc 
tế chấp thuận và công nhận về đo lường, tiêu chuẩn hoá và chứng nhận (MAS-Q). Các 
hoạt động này tạo nên một mối liên kết sống còn đối với thương mại toàn cầu, tiếp 
cận thị trường và cạnh tranh xuất khẩu vì chúng góp phần xây dựng niềm tin của 
người tiêu dùng đối với sự an toàn, chất lượng sản phẩm, sức khoẻ và môi trường.  

Một trong những thách thức chính đối với hệ thống thương mại quốc tế là sự đa dạng 
về tiêu chuẩn và hoạt động đánh giá sự phù hợp được áp dụng tại các nước khác nhau. 
Trừ khi các đối tác thương mại sử dụng quy trình và quy định tượng tự hoặc tương 
đương, và thừa nhận kết quả thử nghiệm của nhau thì sẽ còn tiếp tục tồn tại vấn đề chi 
phí tốn kém do sự phân biệt đối xử, không minh bạch và những cản trở không cần 
thiết đối với thương mại.  

Đánh giá sự phù hợp là một thủ tục đã được quốc tế công nhận để chứng tỏ việc đáp 
ứng các yêu cầu cụ thể liên quan tới một sản phẩm, quy trình, hệ thống, con người 
hoặc tổ chức, làm cơ sở quyết định việc tuân thủ. Các hoạt động đánh giá phù hợp bao 
gồm thử nghiệm, giám định, chứng nhận, ghi nhãn và công nhận, tất cả là một phần 
của quy trình chính thức thiết lập nên sự tin tưởng. Các thủ tục này thường đem lại 
các giải pháp thiết thực đối với nhiều vấn đề mà các nước đang phát triển phải đối 
mặt. Hiện ba phần tư số thành viên của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và của 
Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) là các nước đang phát triển và các nước đang 
chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường.  Đối với những quốc 
gia này, tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp là một cơ sở quan trọng để học hỏi các 
kinh nghiệm chuyên môn về công nghệ để phát triển nền kinh tế của nước mình, tăng 
cường năng lực xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 

Hiệp định TBT  
Là một tổ chức xúc tiến thương mại, WTO thông qua các hiệp định của mình nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng quy định của các nước không được tạo ra 
những rào cản không cần thiết cho thương mại quốc tế. Mặc dù chú trọng tới việc 
đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ thuật không được tạo ra những rào cản không cần 
thiết cho thương mại, song Hiệp định TBT cũng thừa nhận rằng các quốc gia có 
quyền xây dựng các cơ chế bảo hộ con người, động thực vật hay bảo vệ sức khoẻ và 
môi trường. Các quy định của Hiệp định này có thể được chia thành bốn lĩnh vực đôi 
khi tương tác với nhau. 
Các nhóm nghĩa vụ bao gồm: 

• Đối xử với hàng hoá xuất khẩu của một nước không kém ưu đãi hơn so với cơ 
chế đối xử đối với hàng hoá sản xuất trong nước (đối xử quốc gia) hoặc đối với 
hàng xuất khẩu của một nước khác (đối xử tối huệ quốc) 

• Khuyến khích các thành viên dựa trên các tiêu chuẩn hài hoà hoá (dựa vào các 
tiêu chuẩn quốc tế) 

• Minh bạch trong quá trình xây dựng, áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật; và 
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• Các yêu cầu về thủ tục liên quan tới việc thông báo cho WTO các vấn đề có liên 
quan tới TBT  

Hiệp định TBT quy định rằng các thủ tục đánh giá sự phù hợp phải được “chuẩn bị, 
xây dựng và thông qua sao cho các nhà cung cấp các sản phẩm tương tự có xuất xứ từ 
lãnh thổ nước Thành viên khác [là các nước tham gia ký kết Hiệp định] được hưởng 
các điều kiện không kém phần ưu đãi hơn các điều kiện dành cho các nhà cung cấp 
các sản phẩm tương tự được sản xuất trong nước hoặc các sản phẩm tương tự có xuất 
xứ từ bất kỳ nước nào khác”.  Hiệp định cũng yêu cầu các thủ tục đó không được 
“chuẩn bị, thông qua hoặc áp dụng với mục đích hoặc với kết quả tạo ra các trở ngại 
không cần thiết cho thương mại quốc tế.”  Về mặt lý tưởng, một chương trình đánh 
giá sự phù hợp được tiến hành một cách thích đáng sẽ chỉ làm lợi, chứ không cản trở 
để hàng hoá được tự do lưu thông trên thị trường. 

Hiệp định TBT phân biệt tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn là  các quy 
trình, hệ thống, phương thức, v.v. được thỏa thuận mà các nhà sản xuất tự nguyện đáp 
ứng để cho thấy các sản phẩm của mình đạt được một mức độ chất lượng hoặc tính 
năng sử dụng nào đó. Khi tiêu chuẩn được thông qua hay sử dụng trong các quy định 
pháp luật, chúng được mang tên quy chuẩn kỹ thuật và theo đó việc áp dụng chúng trở 
thành bắt buộc đối với các hàng hóa sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.  

Công nhận (hoạt động đánh giá sự phù hợp) là một cơ chế được quốc tế chấp thuận để 
thừa nhận năng lực của các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và thử nghiệm, các cơ quan 
chứng nhận sản phẩm, các cơ quan chứng nhận hệ thống chất lượng và các cơ quan 
giám định. Công nhận là cơ chế đảm bảo chất lượng của các dữ liệu thử nghiệm và 
hình thành nguyên tắc cũng như ý niệm về tính chuyên nghiệp hoá được quốc tế chấp 
thuận.  Hoạt động này góp phần giảm thiểu các trường hợp phải thử nghiệm lại và 
chứng nhận lại, giảm bớt chi phí và loại bỏ các rào cản phi thuế quan đối với thương 
mại và khả năng chậm trễ trong việc tiếp cận thị trường.  

Việc thừa nhận lẫn nhau các hệ thống công nhận và chứng nhận sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tiếp cận các thị trường quốc tế; tạo nền tảng kỹ thuật cho thương mại 
quốc tế trên cơ sở củng cố xuyên biên giới niềm tin của các đối tượng có liên quan và 
việc chấp thuận các dữ liệu thử nghiệm được công nhận cũng như các kết quả được 
chứng nhận. “Chứng nhận một lần, chấp nhận ở mọi nơi” hiện đang là khái niệm và 
mục tiêu quốc tế phổ biến. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nhờ mạng lưới 
các Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (các MRA) giữa các cơ quan công nhận quốc tế.  

Quy chế Thực hành Tốt (Phụ lục 3 của Hiệp định TBT)  
“Quy chế” quy định rằng các nguyên tắc về xây dựng, chấp nhận và áp dụng tiêu 
chuẩn để mở cho các cơ quan tiêu chuẩn hóa trong lãnh thổ của một nước thành viên 
WTO chấp thuận, bất kể đó là cơ quan của chính quyền trung ương, hay của chính 
quyền địa phương, hay là một tổ chức phi chính phủ; quy chế này cũng để mở cho bất 
kỳ tổ chức tiêu chuẩn hóa khu vực chính phủ nào mà một hoặc nhiều thành viên của 
tổ chức này là thành viên của WTO; để mở cho bất kỳ một tổ chức tiêu chuẩn hóa khu 
vực phi chính phủ nào mà một hoặc nhiều thành viên của tổ chức này nằm trong lãnh 
thổ của một thành viên của WTO.  

Các cơ quan tiêu chuẩn đã chấp thuận và đang tuân thủ Quy chÕ Thực hành Tèt có 
nghĩa vụ thông báo về việc chấp thuận của mình cho Trung tâm thông tin của 
ISO/IEC tại Geneva. Nghĩa vụ bảo đảm sự tuân thủ của các cơ quan tiêu chuẩn hoá 
của các Thành viên đối với các quy định của Quy chÕ Thực hành Tèt được áp dụng 
cho dù cơ quan tiêu chuẩn hoá đó có chấp thuận Quy chÕ Thực hành Tèt hay không.       
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Hiện có 153 thµnh viªn chÝnh thøc WTO vµ 30 nước/các vùng lãnh thổ hải quan riêng 
biệt đã chính thức bày tỏ ý định gia nhập (WTO). Bằng hành động đó, họ đã cam kết 
tuân thủ với Hiệp định TBT và Hiệp định về các Biện pháp Kiểm dịch Động thực vật 
(SPS) của WTO. Việc tuân thủ với hai Hiệp định này là điều bắt buộc cũng như việc 
chấp thuận Quy  tắc Thực hành Tèt của WTO/ISO – quy định về các quy chÕ X©y 
dùng, ChÊp nhËn và Áp dụng tiêu chuẩn. Hiệp định TBT cũng quy định các quy chÕ 
xây dựng, công bố và thực thi các quy chuẩn kỹ thuật.  

Mọi quốc gia đều cần một cơ sở hạ tầng MAS-Q thỏa đáng 
Để hiện thực hoá những lợi ích của việc gia nhập WTO thì việc tuân thủ hai Hiệp định 
TBT và Hiệp định SPS của WTO là cần thiết.  Để đáp ứng được các điều kiện này, 
một hạ tầng MAS-Q phải được thiết lập để tuân thủ một cách thỏa đáng các hiệp định 
này. Ở nhiều nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi, các viện nghiên cứu 
tiêu chuẩn và đo lường quốc gia đã từng, và trong một số trường hợp, hiện vẫn là các 
nhà cung cấp các dịch vụ MAS-Q, vì thế không có đối thủ cạnh tranh và hệ thống (cơ 
sở hạ tầng) mâu thuẫn với các nguyên tắc đánh giá sự phù hợp quốc tế, điều đó loại bỏ 
các cơ hội đạt được sự thừa nhận lẫn nhau đối với các hoạt động công nhận và chứng 
nhận. Việc kiểm soát và giám sát đã từng và trong nhiều trường hợp vẫn là trọng tâm 
chính. Các tổ chức này thường là các cơ quan thực thi và quản lý.  Thực trạng này tạo 
ra hàng loạt các xung đột lợi ích và vì thế tạo nên các rào cản không cần thiết cho 
thương mại.  

Vai trò của chính phủ đối với MAS-Q bao gồm các nội dung sau: 

 Trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá: hỗ trợ xây dựng và phát triển một hệ thống do 
thị trường điều tiết, dựa trên một hệ thống các tiêu chuẩn của sản phẩm, quá 
trình và dịch vụ được xây dựng hài hòa và trên cơ sở tự nguyện đồng thuận.  

 Trong lĩnh vực đo lường: Thực hiện, duy trì và phổ biến đơn vị đo lường quốc 
gia mà các đơn vị này liên kết với Hệ thống đơn vị đo lường quốc tế (SI); 

 Trong lĩnh vực đo lường pháp quyền: Xây dựng và thực hiện một chương trình 
về cân đo có thể đảm bảo tính thống nhất của các phép đo và hỗ trợ các các 
phép đo đại lượng trong khuôn khổ pháp luật quốc gia. 

 Trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp: Đảm bảo các tổ chức đánh giá sự phù 
hợp là các cơ quan có năng lực, khách quan và độc lập, và được công nhận 
theo các chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế. 

 Trong lĩnh vực thừa nhận lẫn nhau: Ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 
về MAS-Q với các đối tác thương mại và các cơ quan công nhận quốc tế. 

 Trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật:  Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế như là một cơ 
sở để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật sẽ thúc 
đẩy thương mại bằng cách loại bỏ các rào cản không cần thiết đối với thương 
mại mà không cần phải hy sinh các lợi ích y tế cộng đồng và sự an toàn của 
người dân nước mình.     

 Trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng: Đảm bảo các nguồn lực kỹ thuật và tài 
chính sẵn có để thực hiện một hệ thống MAS-Q hoàn chỉnh và tuân thủ với 
các chuẩn mực quốc tế. 

Một chương trình MAS-Q thành công đòi hỏi các quốc gia phải xây dựng các tiêu 
chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp để đảm bảo rằng các sản phẩm, quy trình, 
dịch vô được xây dựng và thực hiện theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Thông thường, đa 
phần trách nhiệm này thuộc về các viện tiêu chuẩn và đo lường quốc gia trên thế giới. 
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Chương trình MAS-Q thường bao gồm hai nội dung: quy định kỹ thuật và quy định 
quản lý.  

1. Quy định kỹ thuật 

Để xây dựng và thực hiện một cơ sở hạ tầng MAS-Q quốc gia thống nhất nhằm tăng 
cường và hài hoà cơ sở kỹ thuật của các tổ chức tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá phù 
hợp tới một mức độ được cộng đồng MAS-Q quốc tế chấp nhận. 

2. Quy định quản lý 

Để tăng cường khuôn khổ pháp lý và quá trình hài hoà luật pháp, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn và chính sách về MAS-Q phù hợp với các yêu cầu quốc tế. 
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PHẦN 1.  RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 
1.1 Tìm hiểu về Hiệp định TBT 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một tổ chức quốc tế xử lý các luật lệ thương 
mại giữa các quốc gia. Chức năng chính của tổ chức này là đảm bảo thương mại được 
tự do, thuận lợi và có khả năng dự đoán trước. Nền tảng của WTO là các Hiệp định 
được đàm phán và ký kết bởi các thành viên của tổ chức này trên toàn thế giới. Các 
Hiệp định này tạo ra một nền tảng pháp lý điều chỉnh thương mại quốc tế. Các hiệp 
định này là các thỏa thuận quan trọng, buộc các chính phủ phải duy trì chính sách 
thương mại của mình trong phạm vi các giới hạn đã được thoả thuận.  

WTO được thành lập năm 1994 là kết quả của Vòng Đàm phán thương mại Uruguay 
với mục tiêu: 

Thúc đẩy thương mại thế giới thông qua: 
• Cải thiện các luật lệ thương mại hàng hoá của GATT; 
• Đưa hoạt động thương mại dịch vụ vào khuôn khổ quốc tế; 
• Chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế thống nhất để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Thúc đẩy thương mại hàng hoá thông qua:  
• Loại bỏ các những rào cản kỹ thuật không cần thiết trong thương mại; 
• Đưa hoạt động thương mại dệt may vào khuôn khổ luật lệ GATT. 

1.1.2 Từ Vòng đám phán Tokyo, Quy chế Tiêu chuẩn tiến tới Hiệp định TBT của 
WTO 
Các điều khoản của GATT 1947 chỉ quy định chung về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật tại các Điều III, XI và XX. Một nhóm công tác của GATT được thành lập để 
đánh giá tác động của các rào cản phi thuế quan đối với thương mại quốc tế, đã kết 
luận rằng rào cản kỹ thuật là nhóm rào cản lớn nhất trong các biện pháp phi thuế quan 
mà các nhà xuất khẩu phải đối mặt. Sau nhiều năm đàm phán, cuối Vòng đàm phán 
Tokyo vào năm 1979, 32 quốc gia thành viên GATT đã ký kết Hiệp định về Hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại (TBT). Quy chế Tiêu chuẩn, tên gọi trước đây của Hiệp 
định TBT, quy định các quy tắc về xây dựng, chấp nhận và áp dụng các quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp. Hiệp định mới của WTO về Hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại, hay là Hiệp định TBT, đã nâng cấp và làm rõ hơn các 
quy định trong Quy chế Tiêu chuẩn của Vòng đàm phán Uruguay. Hiệp định TBT 
được đàm phán trong Vòng đàm phán Uruguay là một phần không thể tách rời của hệ 
thống Hiệp định WTO. 

1.1.3    Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  là một trong số 29 văn 
bản pháp lý nằm trong Hiệp định WTO, quy định nghĩa vụ của các 
thành viên nhằm đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, 
thủ tục đánh giá sự phù hợp thủ tục đánh giá sự phù hợp không tạo ra 
những cản trở không cần thiết đối với thương mại. Mặc dù rất khó để 
có một đánh giá chính xác về tác động của sự cần thiết phải tuân thủ 
các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài khác nhau đối với 
thương mại quốc tế, nhưng rõ ràng là các nhà sản xuất và xuất khẩu 
đã phải dành một khoảng chi phí đáng kể cho vấn đề này. 

Nhìn chung, các chi phí này phát sinh do phải dịch các quy chuẩn nước ngoài, thuê 
các chuyên gia kỹ thuật để giải thích các quy chuẩn nước ngoài và điều chỉnh thiết bị 
sản xuất để phù hợp với các yêu cầu trong quy chuẩn. Ngoài ra, còn cần phải chứng 
minh rằng sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các quy chuẩn nước ngoài đó. Chi phí cao có 
thể làm nản lòng các nhà sản xuất trong việc cố gắng đưa sản phẩm của họ ra thị 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm�
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trường nước ngoài. Khi thiếu một khuôn khổ pháp lý quốc tế, rủi ro tồn tại là các tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có thể được xây dựng và áp dụng chỉ nhằm bảo vệ ngành 
công nghiệp trong nước. 

Với tư cách là cơ quan thúc đẩy thương mại thế giới, WTO thông qua nhiều hiệp định 
của mình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các quy định của các quốc 
gia không tạo ra các rào cản kỹ thuật không cần thiết trong thương mại quốc tế. Mặc 
dù chú trọng tới việc đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ thuật không được tạo ra những 
rào cản không cần thiết cho thương mại, song Hiệp định TBT cũng thừa nhận rằng 
các quốc gia có quyền xây dựng các cơ chế bảo hộ con người, động thực vật hay bảo 
vệ sức khoẻ và môi trường. Các điều khoản cơ bản của Hiệp định này có thể được 
chia thành bốn nghĩa vụ đôi khi tương tác với nhau. 

Các nhóm nghĩa vụ này bao gồm: 

• Đối xử với hàng hoá xuất khẩu của một nước không kém ưu đói hơn so với cơ 
chế đối xử đối với hàng hoá sản xuất trong nước (đối xử quốc gia) hoặc đối với 
hàng xuất khẩu của một nước khác (đối xử tối huệ quốc) 

• Khuyến khích các thành viên dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế đó hài hoà 

• Minh bạch trong quá trình xây dựng, áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật; và 

• Các yêu cầu về thủ tục liên quan tới việc thông báo cho WTO các vấn đề có 
liên quan tới TBT. 

Quy chế thực hành tốt (Phụ lục 3) của Hiệp định TBT mở rộng các nguyên tắc này đối với 
tiêu chuẩn. 

1.1.4 Tất cả các quốc gia cần một cơ sở hạ tầng MAS-Q thích hợp  
Để hiện thực hóa những lợi ích có được do việc trở thành thành viên chính thức 
WTO, các thành viên phải tuân thủ Hiệp định TBT và Hiệp định áp dụng các biện 
pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS); Để đáp ứng được các điều kiện này, 
các quốc gia phải có cơ sở hạ tầng thỏa đáng về MAS-Q. Tại nhiều quốc gia đang 
phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi, trong nhiều trường hợp các viện tiêu chuẩn 
và đo lường vẫn là cơ quan thực hiện các chức năng MAS-Q. Điều này hạn chế cạnh 
tranh trong lĩnh vực tư nhân và hệ thống (cơ sở hạ tầng) xung đột với các nguyên tắc 
đánh giá sự phù hợp quốc tế, do đó loại bỏ các cơ hội để đạt được sự thừa nhận lẫn 
nhau các hoạt động đánh giá sự phù hợp. Thực trạng các cơ quan chính phủ này là 
những tổ chức quản lý và thi hành tạo một loạt những xung đột lợi ích và rào cản 
không cần thiết trong thương mại. 

Một chương trình MAS-Q quốc gia thành công đòi hỏi các quốc gia xây dựng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật và thực hành đảm bảo một cách tin tưởng và có năng lực rằng các sản 
phẩm, quá trình, dịch vụ được phát triển và thực hiện theo các thông lệ quốc tế tốt 
nhất. 

1.1.5  Vậy tại sao lại cần có Hiệp định TBT? 
Trong những năm gần đây, nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được các nước 
chấp nhận đã tăng lên đáng kể. Chính sách tăng cường quản lý có thể được xem như 
là kết quả của mức sống cao hơn trên toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu của người tiêu 
dùng mong muốn có những sản phẩm chất lượng cao và an toàn, và việc gia tăng về ô 
nhiễm nguồn nước, không khí và đất đã thúc đẩy các xã hội hiện đại tăng cuờng sử 
dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
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Đôi khi các nước muốn bảo vệ nền sản xuất trong nước song lại yêu cầu các nước 
khác phải tự do thương mại cho hàng xuất khẩu của mình. Hiệp định TBT hướng tới 
việc ngăn chặn những hoạt động dạng này trên cơ sở các quy tắc sau. 

Các quy tắc cơ bản: 

• Đối xử công bằng với sản phẩm trong nước và quốc tế 
• Quy chuẩn không được tạo ra các cản trở không cần thiết cho thương mại.  

o Cấm nhập khẩu các hàng hóa mà không có bằng chứng khoa học. Các 
thành viên phải đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ thuật chỉ được áp dụng 
ở mức độ để bảo vệ con người, động vật, thực vật hoặc sức khoẻ trên 
cơ sở các nguyên tắc khoa học. 

o Cấm nhập khẩu đối với hàng hoá được sản xuất theo một quy trình 
nhất định. Các thành viên phải xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật dựa 
trên các yêu cầu công dụng của sản phẩmmà không dựa trên các đặc 
tính thiết kế hay mô tả.  

o Cấm nhập khẩu hàng hoá dựa trên các tiêu chuẩn không có ý nghĩa về 
mặt kỹ thuật khi các quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu và các tiêu chuẩn 
quốc tế tồn tại thì các thành viên sẽ sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế. 

o Cấm nhập khẩu bằng quy định về bao gói/ghi nhãn. Các thành viên 
phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật không được xây dựng, chấp nhận 
hay áp dụng với ý định hoặc với tác động tạo ra những cản trở không 
cần thiết đối với thương mại quốc tế.  

1.1.6 Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và Hiệp định TBT   
Quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn đặt ra các đặc tính cụ thể của sản phẩm như kích cỡ, 
hình dáng, thiết kế, tính năng, vận hành, hoặc cách mà sản phẩm được bao gói, ghi 
nhãn trước khi lưu thông trên thị trường. Trong những trường hợp nhất định, cách 
thức sản xuất  sản phẩm có thể ảnh hưởng tới những đặc tính này, và do đó có thể 
chứng minh là việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn dựa trên  phương 
pháp sản xuất và chế biến sản phẩm thì hợp lý hơn là dựa trên  các đặc tính của sản 
phẩm. Hiệp định TBT cho phép áp dụng cả hai cách tiếp cận theo cách Hiệp định đưa 
ra các định nghĩa về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (Phụ lục 1) 

Ghi chú: Hiệp định TBT quy định nếu cần phải có các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu 
chuẩn quốc tế liên quan tồn tại hoặc sắp được công bố thì các Thành viên sẽ sử dụng 
chúng như là cơ sở để xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật của mình.   

1.1.7   Thủ tục đánh giá sự phù hợp  
Thủ tục đánh giá sự phù hợp là các thủ tục kỹ thuật như thử nghiệm, kiểm định, giám 
định, công nhận và chứng nhận, theo đó xác định rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu 
quy định trong quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn. Nhìn chung, nhà xuất khẩu phải 
gánh chịu chi phí của các thủ tục này, nếu có. Các thủ tục đánh giá sự phù hợp phân 
biệt đối xử và không minh bạch có thể là những công cụ bảo hộ hiệu quả. 

1.1.8 Các quy chuẩn khác nhau sẽ làm tăng chi phí cho nhà xuất khẩu và không 
tiết kiệm được chi phí theo quy mô sản xuất  
Nếu một công ty phải điều chỉnh cơ sở sản xuất của mình để phù hợp với các yêu cầu 
kỹ thuật khác biệt trên các thị trường đơn lẻ, thì chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị sản 
phẩm sẽ tăng lên. Điều này sẽ ảnh hưởng đặc biệt tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
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Chi phí đánh giá sự phù hợp  
Nhìn chung, sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật cần phải được khẳng định. Việc này 
có thể được thực hiện thông qua thử nghiệm, chứng nhận hoặc giám định bởi phòng 
thí nghiệm hoặc tổ chức chứng nhận, thông thường do công ty trả. 

Chi phí thông tin 
Những chi phí thông tin này bao gồm các chi phí đánh giá tác động kỹ thuật của quy 
chuẩn nước ngoài, dịch và phổ biến các thông tin sản phẩm, đào tạo chuyên gia, v.v. 

Chi phí không lường trước  
Thông thường các nhà xuất khẩu, như các công ty trong nước là bên bất lợi về chi phí 
điều chỉnh, nếu phải áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật mới. 

1.2  Hiệp định TBT– Cấu trúc và nội dung chính  
Hiệp định TBT gồm 4 phần  

Phần chính có 15 điều:  
• Quy định chung  
• Xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật 
• Xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn 
• Thủ tục đánh giá sự phù hợp 
• Thừa nhận đánh giá sự phù hợp 
• Các hệ thống đánh giá sự phù hợp khu vực và quốc tế 

Ba phụ lục gồm: 

• Phụ lục 1: Thuật ngữ và các định nghĩa cho các thuật ngữ này vì mục đích 
của Hiệp định 

• Phụ lục 2: Các nhóm chuyên gia kỹ thuật 
• Phụ lục 3: Quy chế thực hành tốt về xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn 

1.2.1 Các nguyên tắc chung  
Hiệp định TBT có 2 nguyên tắc cơ bản: 

Nguyên tắc cơ bản 1: đối xử bình đẳng giữa sản phẩm trong nước và sản phẩm nước ngoài 
từ các quốc gia thành viên. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất của thương mại tự do. 

Nguyên tắc cơ bản 2: Quy chuẩn kỹ thuật và các biện pháp không được hạn chế 
thương mại một cách không cần thiết.  

Hiệp định TBT thừa nhận rằng trong một số trường hợp thì một rào cản thương mại có 
thể cần thiết; tuy nhiên, rào cản này vẫn bị giới hạn về cả mức độ và thời hạn hiệu lực. 

1.2.2 Căn cứ để đưa ra rào cản kỹ thuật trong thương mại là gì?    
TBT là kết quả của việc xây dựng, ban hành và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật và thủ 
tục đánh giá sự phù hợp khác nhau. Nếu nhà sản xuất tại một quốc gia A muốn xuất 
khẩu sang quốc gia B, nhà sản xuất có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật áp 
dụng tại quốc gia B và phải chịu mọi chi phí tài chính phát sinh. Sự khác biệt giữa 
quốc gia này và quốc gia kia về các quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù 
hợp có thể do đặc điểm vùng miền như sự khác nhau về mức thu nhập, điều kiện địa 
lý, khí hậu hay những yếu tố khác. Ví dụ, các nước nơi hay xảy ra động đất phải có 
những yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các sản phẩm xây dựng; những nước phải đối 
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mặt với vấn đề ô nhiễm không khí nghiêm trọng sẽ quy định mức độ cho phép xả khí 
thải thấp hơn, ngoài ra cũng có các vấn đề về chế độ ăn uống.  

1.2.3 Quy định của TBT về quy chuẩn kỹ thuật   
Hiệp định TBT đưa ra quy tắc về xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật. 

Hiệp định TBT tính đến sự tồn tại của những khác biệt chính đáng về sở thích, thu 
nhập, địa lý và các yếu tố khác giữa các quốc gia. Vì những lý do này, Hiệp định cho 
phép các thành viên có sự linh hoạt cao trong việc xây dựng, ban hành và áp dụng các 
quy chuẩn kỹ thuật - của họ. Lời nói đầu của Hiệp định tuyên bố “không một quốc gia 
nào bị ngăn cản thực hiện các biện pháp cần thiết, ở mức độ mà quốc gia đó cho là 
phù hợp, để đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất khẩu của mình hoặc để bảo vệ đời 
sống hay sức khoẻ con người, động vật, thực vật và môi trường, hoặc ngăn chặn 
những hành vi gian lận”. Tuy nhiên, sự linh hoạt quản lý của các thành viên bị giới 
hạn bởi yêu cầu các quy chuẩn kỹ thuật “không được xây dựng, ban hành và áp dụng 
với mục đích tạo ra những rào cản không cần thiết đối với thương mại” (Điều 2.2). 

1.2.4 Tránh những cản trở không cần thiết đối với thương mại   
Đối với chính phủ, tránh những cản trở không cần thiết đối với thương mại nghĩa là 
khi xây dựng một quy chuẩn kỹ thuật để đạt được một mục tiêu chính sách nhất định 
– bảo vệ an toàn, sức khoẻ con người, môi trường... – thì những dàn xếp này không 
được quy định hạn chế thương mại chặt chẽ hơn mức cần thiết nhằm đạt được mục 
tiêu chính đáng. Theo Hiệp định TBT, nêu rõ quản lý sản phẩm về tính năng vận hành 
hơn là điều chỉnh về mặt thiết kế hay các đặc tính miêu tả sẽ giúp tránh được những 
cản trở không cần thiết đối với thương mại quốc tế (Điều 2.8). Ví dụ, một quy chuẩn 
kỹ thuật về cửa chống cháy cần quy định cửa phải đạt được mọi thử nghiệm cần thiết 
về chống cháy. Do đó, quy chuẩn có thể chỉ rõ “cửa phải chống cháy với thời gian 30 
phút trong lửa”; mà không nên quy định sản phẩm này phải được sản xuất như thế 
nào, ví dụ như “cửa phải được làm bằng thép, dày một inch (2,54 cm)”.  

1.2.5 Khi nào thì một quy chuẩn kỹ thuật là một rào cản không cần thiết đối với 
thương mại ? 

Trở ngại không cần thiết đối với thương mại là trường hợp khi một quy chuẩn kỹ 
thuật quy định chặt chẽ hơn mức cần thiết để đạt được một mục tiêu chính sách đã 
định, hoặc khi nó không đạt được một mục tiêu hợp pháp. Một quy chuẩn kỹ thuật 
chặt chẽ hơn mức cần thiết khi mục tiêu mà nó theo đuổi có thể đạt được thông qua 
các biện pháp thay thế có tác động hạn chế thương mại thấp hơn, có tính đến những 
rủi ro của việc không đạt được mục tiêu đã định. Các yếu tố mà các thành viên có thể 
sử dụng để đánh giá rủi ro là thông tin khoa học và kỹ thuật hiện có, công nghệ hay 
việc sử dụng cuối cùng của sản phẩm. Điều 2.2 của Hiệp định quy định rằng các mục 
tiêu hợp pháp bao gồm các yêu cầu về an ninh quốc gia, ngăn ngừa các hành vi gian 
lận, bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người, bảo vệ sức khoẻ hay đời sống động thực 
vật, hoặc môi trường. 
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1.2.6 Quy định TBT về thủ tục đánh giá sự phù hợp    
Nghĩa vụ tránh những trở ngại không cần thiết đối với thương mại cũng áp dụng đối 
với các thủ tục đánh giá sự phù hợp. Trở ngại không cần thiết đối với thương mại có 
thể hình thành từ các thủ tục gây mất nhiều thời gian hơn hay chặt chẽ hơn mức cần 
thiết để đánh giá xem liệu một sản phẩm có tuân thủ với pháp luật trong nước hay với 
pháp luật của quốc gia nhập khẩu. Ví dụ, các yêu cầu về thông tin không nên nhiều 
hơn mức cần thiết, và việc thiết lập cơ sở vật chất để tiến hành đánh giá sự phù hợp, 
và lựa chọn mẫu không được tạo bất thuận lợi không cần thiết cho các doanh nghiệp 
(Điều 5.2.3 và 5.2.6). 

1.2.7 Nghĩa vụ không phân biệt đối xử và đối xử quốc gia     

Đối với quy chuẩn kỹ thuật  
Như nhiều hiệp định của WTO khác, Hiệp định TBT cũng bao gồm quy định về nghĩa 
vụ đối xử tối huệ quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NA). Điều 2.1 của Hiệp định TBT 
quy định rằng “đối với quy chuẩn kỹ thuật, sản phẩm nhập khẩu từ lãnh thổ của bất cứ 
thành viên nào được đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các sản 
phẩm tương tự của nước sở tại và sản phẩm tương tự của bất cứ nước thứ ba nào”. 

Đối với thủ tục đánh giá sự phù hợp 
Các quy định về MFN và đối xử quốc gia cũng áp dụng cho các thủ tục đánh giá sự 
phù hợp.  Thủ tục đánh giá sự phù hợp sẽ được áp dụng cho các sản phẩm được nhập 
khẩu từ các quốc gia thành viên WTO khác “theo phương thức không kém thuận lợi 
hơn phương thức dành cho các sản phẩm tương tự của nước sở tại và sản phẩm tương 
tự từ bất kỳ quốc gia khác” (xem Điều 5.1.1). Điều này có nghĩa là các sản phẩm nhập 
khẩu phải được đối xử công bằng về mặt lệ phí chi trả cho việc đánh giá sự phù hợp 
của sản phẩm với quy chuẩn. Tương tự, các thành viên phải tôn trọng bí mật thông tin 
về các kết quả của quá trình đánh giá sự phù hợp đối với hàng nhập khẩu theo cùng 
cách thức áp dụng đối với hàng hoá trong nước để đảm bảo rằng các lợi ích thương 
mại được bảo vệ. 
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1.2.8 Tính hài hoà  

Lợi ích của nhà sản xuất 
Các luận cứ cho việc hài hoà quy chuẩn kỹ thuật là khá nổi tiếng. Khả năng tương 
thích là cần thiết để kết nối và tương thích các phần của sản phẩm như thiết bị viễn 
thông hoặc các bộ phận của ôtô. Thiếu khả năng tương thích kỹ thuật có thể gây ra 
những rào cản đối với thương mại quốc tế. Ví dụ, tivi phù hợp với thị trường Hoa Kỳ 
không thể bán được tại Châu Âu vì không chuyển đổi được hệ phát mầu (NTSC so 
với PAL hoặc SECAM). Chi phí cho việc thiết kế, sản xuất sản phẩm cùng loại theo 
các cấu hình khác nhau sẽ rất cao. 

Lợi ích của người tiêu dùng 
Hài hoà kỹ thuật có thể làm tăng phúc lợi cho người tiêu dùng. Trong khuôn khổ một 
môi trường quản lý được hài hoà, sự cạnh tranh đảm bảo cho người tiêu dùng có được 
sự lựa chọn sản phẩm rộng hơn và kinh tế hơn. Tuy nhiên, điều này dự đoán rằng các 
tiêu chuẩn hài hoà không vượt quá việc đạt được mục tiêu quản lý hợp pháp, như việc 
không bóp chết tính sáng tạo hay cản trở nhà sản xuất giới thiệu những mẫu mã hay 
dòng sản phẩm mới. 

1.2.9  Hài hoà và những tổ chức quốc tế quan trọng về hài hoà  
Các chuyên gia kỹ thuật đã làm việc nhiều năm để hướng tới hài hoà tiêu chuẩn quốc 
tế. Đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực này là Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế 
(ISO), Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), và Liên đoàn Viễn thông Quốc tế (ITU). 
Hoạt động của họ đã có những tác động quan trọng đối với thương mại, đặc biệt là các 
sản phẩm công nghiệp. Ví dụ, ISO đã xây dựng được hơn 16.500 tiêu chuẩn quốc tế 
điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật. 

Hiệp định TBT khuyến khích các thành viên sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế đang tồn 
tại làm cơ sở cho việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của họ, hoặc cho một 
phần các quy chuẩn này, trừ khi “việc sử dụng có thể không thích hợp hoặc không 
hiệu quả” để đạt được mục tiêu chính sách đã định. Điều này có thể là vấn đề, ví dụ, 
“vì các yếu tố điều kiện khí hậu và địa lý hoặc những vấn đề về nền tảng công nghệ” 
(xem Điều 2.4). 

Như giải thích trước đây, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế liên 
quan được xác định “không tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại 
quốc tế”. Quy định tương tự áp dụng cho thủ tục đánh giá sự phù hợp: các hướng dẫn 
hoặc khuyến nghị quốc tế do các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc tế ban hành, hoặc 
những phần liên quan của chúng được sử dụng trong các thủ tục đánh giá sự phù hợp 
quốc gia trừ khi chúng “không thích hợp cho các thành viên liên quan vì những lý do 
như yêu cầu về an ninh quốc gia, ngăn chặn hành vi gian lận, bảo vệ an toàn sức khoẻ 
con người hoặc đời sống hay sức khoẻ động vật, thực vật, hoặc bảo vệ môi trường; 
các yếu tố địa lý hay khí hậu đặc thù; các vấn đề cơ sở hạ tầng hay công nghệ đặc 
thù”.  

1.2.10   Tham gia các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế  
Tham gia rộng rãi vào các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế có thể đảm bảo rằng các tiêu 
chuẩn quốc tế phản ánh được các lợi ích thương mại và sản xuất đặc thù của quốc gia. 
Hiệp định TBT khuyến khích các thành viên tham gia, trong khả năng nguồn lực của 
họ, vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế về xây dựng tiêu chuẩn (Điều 2.6) và 
các hướng dẫn hay khuyến nghị về thủ tục đánh giá sự phù hợp (Điều 5.5). 

 



26 
 

1.2.11  Đối xử khác biệt và đặc biệt   
Thực hiện và thi hành các tiêu chuẩn quốc tế có thể đòi hỏi nguồn lực tài chính và kỹ 
thuật vượt quá khả năng của các quốc gia đang phát triển. Hiệp định TBT làm nhẹ đi 
sự tác động của một số quy định nhất định mà việc áp dụng đầy đủ chúng sẽ không 
thể thích hợp với các quốc gia thành viên đang phát triển, nhu cầu về tài chính và 
thương mại. Tuy nhiên, xét đến các điều kiện kỹ thuật và kinh tế-xã hội đặc thù của 
họ, các quốc gia thành viên đang phát triển có thể ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, 
công bố tiêu chuẩn hay phương pháp thử nhằm duy trì các phương pháp, quá trình sản 
xuất và công nghệ bản địa phù hợp với nhu cầu phát triển của họ (Điều 12.4). Ngoài 
ra, các quốc gia thành viên đang phát triển có thể yêu cầu các tổ chức tiêu chuẩn hoá 
quốc tế kiểm tra khả năng xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm có lợi ích 
thương mại đặc biệt đối với họ.  

1.2.12  Sự tương đương là gì? 
Quá trình xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế có thể rất tốn kém và kéo dài thời gian. 
Đạt được sự đồng thuận về các chi tiết kỹ thuật có thể phải mất vài năm. Khoảng thời 
gian giữa thời điểm chấp nhận và thời điểm áp dụng tiêu chuẩn nhiều khi cũng đáng 
kể. Vì những lý do này, trong Hiệp định TBT đã đưa ra một phương pháp tiếp cận bổ 
sung cho hoạt động hài hoà kỹ thuật, đó là sự tương đương. Các rào cản kỹ thuật đối 
với thương mại quốc tế có thể được loại bỏ nếu các thành viên chấp nhận các quy 
chuẩn kỹ thuật của thành viên khác mặc dù chúng khác với các quy chuẩn kỹ thuật 
của mình, song cùng đáp ứng  một mục tiêu như nhau tuy khác nhau về phương thức 
thực hiện. Phương pháp này  dựa trên “phương pháp tiếp cận mới“ của EU đưa ra năm 
1985 đối với hoạt động tiêu chuẩn hoá và quản lý kỹ thuật.  

Sự tương đương hoạt động như thế nào?  
Giả thiết rằng quốc gia A, để bảo vệ môi trường của mình tránh nồng độ khói xả động 
cơ cao, đưa ra quy định ôtô phải được trang bị bộ chuyển đổi xúc tác. Còn ở quốc gia 
B, một mục tiêu tương tự cũng đạt được thông qua việc sử dụng động cơ nhiên liệu 
điêzen cho các phương tiện xe cơ giới. Vì mục tiêu bảo vệ môi trường được xác định 
giống nhau tại hai quốc gia (cắt giảm mức độ ô nhiễm trong không khí) nên hai nước 
A và B đồng ý rằng quy chuẩn kỹ thuật của họ là tương đương nhau. Vì vậy, nếu nhà 
sản xuất ôtô của quốc gia A muốn xuất khẩu sang quốc gia B, họ sẽ không phải có 
nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của quốc gia B là lắp động cơ điêzen và ngược lại. Điều 
này sẽ loại bỏ được chi phí điều chỉnh cơ sở sản xuất để đáp ứng được quy chuẩn kỹ 
thuật nước ngoài. 

1.2.13  Thừa nhận lẫn nhau, chi phí thử nghiệm nhiều lần   

Như đã giải thích ở phần trước, việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật có thể cản trở 
thương mại quốc tế. Đặc biệt, nếu sản phẩm được xuất khẩu tới nhiều thị trường, đòi 
hỏi phải thử nghiệm nhiều lần. Nhà sản xuất có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo 
sự chấp nhận cho sản phẩm của họ tại các thị trường nước ngoài, ví dụ bởi vì các 
chuyên gia thử nghiệm không đồng ý về các quy trình thử nghiệm lựa chọn, do quan 
liêu, trì trệ, hoặc thậm chí là sự vận động từ các nhóm bảo hộ về quy trình thử 
nghiệm. Với bất cứ lý do gì, sự đa dạng của các quy trình và phương pháp này sẽ làm 
tăng đáng kể chi phí của nhà sản xuất bán hàng tại nhiều thị trường khác nhau. 

Thừa nhận lẫn nhau các thủ tục đánh giá sự phù hợp là gì? 
Một trong những khó khăn chính mà các nhà xuất khẩu đối mặt là chi phí thử nghiệm 
hoặc chứng nhận. Các chi phí này có thể cắt giảm đáng kể nếu một sản phẩm có thể 
được thử nghiệm một lần và kết quả thử nghiệm/chứng nhận của nó được chấp nhận ở 
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tất cả các thị trường. Điều này có thể đạt được thông qua một mạng lưới ngày càng 
gia tăng các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) giữa các nhà quản lý và các tổ 
chức công nhận quốc tế. 

Thừa nhận lẫn nhau hoạt động như thế nào?  
Trong thực tiễn, nhiều quốc gia, hoặc các tổ chức công nhận sẽ thoả thuận để chấp 
nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau, mặc dù các quy trình đánh giá của họ 
có thể khác nhau. Điều này giảm thiểu tối đa các thử nghiệm và chứng nhận trùng lặp, 
làm giảm chi phí và loại bỏ những rào cản phi thuế quan trong thương mại và sự trì 
hoãn trong tiếp cận thị trường. 

Thừa nhận lẫn nhau và Hiệp định TBT    
Điều 6.3 của Hiệp định TBT khuyến khích mạnh mẽ các thành viên WTO tham gia 
đàm phán với các thành viên khác về chấp nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp của 
nhau. Trong thực tế, sự tin cậy cao vào các tổ chức thử nghiệm và chứng nhận là điều 
kiện tiên quyết để thực hiện tốt một MRA. Điều 6.1 của Hiệp định TBT chỉ ra rằng 
việc các tổ chức đánh giá sự phù hợp tuân thủ các hướng dẫn hoặc khuyến nghị của 
các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế được xem là một dấu hiệu về năng lực kỹ thuật 
thích đáng. 

1.2.14 Minh bạch – Thông báo   

Quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp      
Các thành viên phải thông báo khi hai điều kiện sau xảy ra: (1) bất cứ khi nào một tiêu 
chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế liên quan không tồn tại, hoặc khi nội dung 
kỹ thuật của quy chuẩn kỹ thuật hoặc thủ tục được đề xuất hay được  thông qua không 
phù hợp với nội dung kỹ thuật của tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế 
liên quan; và (2) nếu quy chuẩn kỹ thuật hoăc thủ tục đánh giá sự phù hợp có thể gây 
ra ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thương mại của thành viên khác (các Điều 2.9 
và 5.6 của Hiệp định TBT). Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật phải được thông báo cho Ban 
thư ký WTO, nếu có thể thì tối thiểu 60 ngày trước khi chính thức thông qua để các 
thành viên khác có đủ thời gian góp ý cho dự thảo. Quy chuẩn kỹ thuật cũng có thể 
được thông báo ngay sau khi phát sinh những vấn đề khẩn cấp về bảo vệ an toàn, sức 
khoẻ, môi trường (các Điều 2.10 và 5.7). Các chính quyền địa phương trực thuộc trực 
tiếp chính quyền trung ương cũng phải thông báo các quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục 
đánh giá sự phù hợp mà trước đó chưa được cơ quan thẩm quyền của chính quyền 
trung ương thông báo (các Điều 3.2 và 7.2). 

1.2.15 Tuyên bố về việc thực hiện và điều hành Hiệp định TBT 
Sau khi Hiệp định TBT có hiệu lực, mỗi thành viên WTO phải thông báo cho các 
thành viên khác về các biện pháp đang có hoặc được sử dụng để đảm bảo việc thực 
hiện và điều hành Hiệp định và những thay đổi có liên quan (Điều 15.2). Thông báo 
bằng văn bản này phải bao gồm toàn bộ các văn bản pháp luật, các quy định và các 
quyết định hành chính... có liên quan nhằm đảm bảo rằng các quy định của Hiệp định 
được áp dụng; tên của các ấn phẩm thông tin về các dự thảo hoặc các quy chuẩn kỹ 
thuật, các tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp sau khi được ban hành; thời hạn 
góp ý kiến bằng văn bản cho các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn hoặc thủ tục đánh giá 
sự phù hợp; tên và địa chỉ của điểm hỏi đáp được thành lập theo Điều 10 của Hiệp 
định.  

1.2.16 Các hiệp định song phương hoặc đa phương  
Tại Điều 10.7, một thành viên đã ký kết hiệp định với bất cứ quốc gia nào khác về các 
vấn đề liên quan tới quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và thủ tục đánh giá sự phù hợp mà 
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có thể ảnh hưởng đáng kể đến thương mại thì phải thông báo cho các thành viên khác 
qua Ban Thư ký WTO về những sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh và miêu tả tóm 
tắt nội dung của hiệp định này. 

1.2.17 Quy chế thực hành tốt  
Quy chế thực hành tốt về xây dựng, chấp nhận và áp dụng tiêu chuẩn đưa ra các 
nguyên tắc đối với các chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức 
tiêu chuẩn hoá khu vực và phi chính phủ xây dựng các tiêu chuẩn tự nguyện. Quy chế 
này mở cho mọi tổ chức tiêu chuẩn hoá tham gia. Cơ quan tiêu chuẩn hoá của chính 
quyền trung ương phải chấp nhận và tuân thủ các quy định trong Quy chế này. Một cơ 
quan tiêu chuẩn hoá muốn chấp nhận hoặc từ bỏ việc chấp nhận Quy chế này thì phải 
thông báo việc chấp nhận hoặc từ bỏ theo một mẫu thông báo phù hợp (đoạn C của 
Quy chế). Các cơ quan tiêu chuẩn hoá đã chấp nhận Quy chế phải thông báo ít nhất 
hai lần một năm về chương trình xây dựng tiêu chuẩn của mình (đoạn J). Thông báo 
phải được gửi trực tiếp tới Trung tâm Thông tin ISO/IEC tại Geneva, hoặc tới thành 
viên quốc gia của ISO/IEC, hoặc tốt hơn là tới các thành viên quốc gia có liên quan 
hay thành viên liên kết quốc tế của ISONET. 

Tìm hiểu về Quy chế thực hành tốt    

Tại sao lại cần Quy chế thực hành tốt?   
Các cơ quan tiêu chuẩn hoá chính phủ hoặc phi chính phủ có thể xây dựng các tiêu 
chuẩn sản phẩm. Quy chế thực hành tốt đưa ra các nguyên tắc, bao gồm những vấn đề 
liên quan tới minh bạch hoá, xây dựng, chấp nhận và áp dụng tiêu chuẩn bởi các chính 
quyền trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức tiêu chuẩn hoá khu vực và phi 
chính phủ.  

Ai có thể chấp nhận Quy chế? 
Tất cả các tổ chức tiêu chuẩn hoá, dù thuộc chính quyền trung ương, chính quyền địa 
phương, hoặc tổ chức tiêu chuẩn hoá khu vực và phi chính phủ đều có thể chấp nhận 
Quy chế này. 

“Quy chế thực hành tốt” quy định: khi các tiêu chuẩn quốc tế đang tồn tại hoặc sắp 
được thông qua thì các cơ quan tiêu chuẩn hoá sẽ sử dụng chúng, hoặc những phần 
liên quan của chúng để làm cơ sở cho việc  xây dựng tiêu chuẩn của mình, trừ khi các 
tiêu chuẩn quốc tế hoặc các phần liên quan của chúng không phù hợp hoặc không 
hiệu quả để áp dụng, ví dụ như do mức độ bảo vệ không thích đáng hoặc do các yếu 
tố về khí hậu, địa lý đặc thù, hoặc do những vấn đề công nghệ cơ bản. 

Quy chế thực hành tốt cũng hướng tới hài hoà tiêu chuẩn, khuyến khích các tổ chức 
tiêu chuẩn hoá tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế của các 
cơ tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế liên quan, bao gồm cả ISO và Codex. 

Các thành viên Hiệp định TBT có trách nhiệm chấp nhận và tuân thủ Quy chế thực 
hành tốt thông qua hoạt động của các cơ quan tiêu chuẩn hoá trung ương. Ngoài ra, 
các thành viên cũng được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp hợp lý sẵn có nhằm 
đảm bảo rằng chính quyền địa phương và các cơ quan tiêu chuẩn hoá phi chính phủ 
trong lãnh thổ của họ, và các cơ quan tiêu chuẩn hoá khu vực mà họ là thành viên, 
chấp nhận và tuân thủ Quy chế. 

1.2.18 Điểm hỏi đáp   
Để hoàn thành nghĩa vụ thông báo, mỗi thành viên WTO phải thiết lập một điểm hỏi 
đáp quốc gia. Đây là đầu mối để các thành viên WTO khác có thể hỏi và có được 
thông tin và tài liệu về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù 
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hợp sắp thông qua hoặc đã thông qua của một thành viên, cũng như việc tham gia vào 
các hiệp định song phương hoặc đa phương liên quan tới tiêu chuẩn, vào các tổ chức 
tiêu chuẩn hoá khu vực và hệ thống đánh giá sự phù hợp (Điều 10 của Hiệp định). 
Thông thường, Điểm hỏi đáp là các cơ quan thuộc chính phủ, nhưng các nhiệm vụ có  
liên quan cũng có thể được uỷ quyền cho các tổ chức tư nhân thực hiện. Nghĩa vụ 
thành lập các điểm hỏi đáp là đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển. 
Một mặt, đây là bước đầu tiên của các thành viên là quốc gia đang phát triển hướng 
tới việc thực hiện Hiệp định TBT. Mặt khác, các quốc gia đang phát triển có thể yêu 
cầu cung cấp thông tin từ các điểm hỏi đáp của các thành viên khác về tiêu chuẩn và 
quy chuẩn nước ngoài ảnh hưởng tới lợi ích thương mại có được từ các sản phẩm có 
liên quan. 

1.2.19  Uỷ ban về hàng rào cản kỹ thuật trong thương mại   
Cuối cùng, minh bạch hoá cũng được đảm bảo thông qua sự tồn tại của một Uỷ ban 
về TBT. Điều này cho phép các thành viên WTO có khả năng tham vấn về bất cứ vấn 
đề nào liên quan tới hoạt động của Hiệp định hoặc mở rộng các mục tiêu của Hiệp 
định. Uỷ ban này họp trung bình khoảng hai đến ba lần một năm, và trong trường hợp 
cần thiết, có thể thành lập các nhóm công tác để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. 

1.2.20 Hỗ trợ kỹ thuật    

Ai có quyền yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật?  
Bất cứ thành viên nào, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, có thể yêu cầu trợ giúp 
kỹ thuật từ các thành viên khác hoặc từ Ban Thư ký WTO, với các điều khoản và điều 
kiện do các thành viên có liên quan thỏa thuận (Điều 11). Yêu cầu trợ giúp kỹ thuật từ 
các nước chậm phát triển được ưu tiên. 

Hỗ trợ theo kiểu gì? 
Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm từ việc xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật và thiết lập các cơ 
quan tiêu chuẩn hoá quốc gia tới việc tham gia vào các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 
và các bước do các thành viên là quốc gia đang phát triển thực hiện để được tham gia 
vào các hệ thống đánh giá sự phù hợp quốc tế, khu vực. Hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp 
các công ty tại các quốc gia thành viên đang phát triển sản xuất ra các sản phẩm phù 
hợp với các yêu cầu kỹ thuật đang có hiệu lực tại quốc gia nhập khẩu, vì vậy đảm bảo 
rằng sản phẩm của họ được chấp nhận ở thị trường của thành viên nhập khẩu. 

1.3  HIỆP ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH VÀ KIỂM DỊCH 
ĐỘNG THỰC VẬT (SPS) 

Giới thiệu và Định nghĩa về các biện pháp SPS  
Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (“Hiệp 
định SPS”) có hiệu lực cùng với sự thành lập của Tổ chức thương mại thế giới vào 
ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hiệp định quan tâm đến việc áp dụng các quy định về an 
toàn thực phẩm và sức khỏe động thực vật.  

Hiệp định SPS đưa ra các quy tắc cơ bản về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và sức 
khỏe động, thực vật. Hiệp định cho phép các quốc gia tự thiết lập tiêu chuẩn riêng của 
mình. Nhưng Hiệp định cũng yêu cầu rằng các quy định phải có căn cứ vào khoa học. 
Các quy định này nên chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc 
tính mạng của con người, động vật hoặc thực vật. Các quy định này cũng không được 
phân biệt đối xử một cách tùy tiện hoặc vô lý giữa các quốc gia có điều kiện giống 
nhau hoặc tương tự nhau.     
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Các nước thành viên được khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến 
nghị quốc tế hiện có. Tuy nhiên, các thành viên có thể sử dụng các phương pháp dẫn 
đến tiêu chuẩn cao hơn nếu có sự biện hộ khoa học. Họ có thể đưa ra các tiêu chuẩn 
cao hơn dựa vào việc đánh giá thích đáng rủi ro miễn là phương pháp sử dụng nhất 
quán và không tùy tiện.  Hiệp định cũng cho phép các quốc gia sử dụng các tiêu chuẩn 
khác nhau và phương pháp giám định sản phẩm khác nhau.  

1.3.1 Từ Hiệp định TBT đến Hiệp định SPS  
Trong vòng Uruguay, đàm phán về nông nghiệp đã nỗ lực để đạt được các rào cản 
thấp hơn được các nước sử dụng để bảo vệ thị trường trong nước của họ. Tuy nhiên, 
một số quốc gia sợ rằng việc loại bỏ các biện pháp phi thuế quan đặc trưng riêng cho 
nông nghiệp và việc cắt giảm thuế sẽ bị phá vỡ bởi các biện pháp bảo hộ trá hình dưới 
dạng các quy định về vệ sinh và kiểm dịch. Điều này đã tạo ra động lực chính dẫn các 
nhà đàm phán đến việc thiếp lập Hiệp định SPS, song song với các đàm phán thương 
mại nông nghiệp chính.   

Hiệp định SPS và các Hiệp định nông nghiệp là bổ sung cho nhau. Các Hiệp định này 
trên thực tế đều do cùng một bộ phận trong Ban Thư ký WTO chịu trách nhiệm, đó là 
Bộ phận Sản phẩm và Nông nghiệp. 

Mặc dù Hiệp định TBT và Hiệp định SPS là bổ sung cho nhau, nhưng chúng khác 
nhau về bố cục. 

Hai Hiệp định khác nhau như thế nào? 
Hiệp định SPS: Chỉ áp dụng cho các biện pháp ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của 
con người, động vật và thực vật; 

Hiệp định TBT: áp dụng cho tất cả các loại biện pháp với bất kỳ mục đích gì, bao 
gồm cả mục đích bảo vệ sức khỏe.  

Hiệp định TBT và Hiệp định SPS: Tại sao lại cần cả hai Hiệp định này? 
• Cả hai Hiệp định TBT và SPS đều nhằm mục đích ngăn chặn các rào cản 

thương mại không công bằng. 
• Một biện pháp giới hạn thương mại có thể được xem là một biện pháp TBT với 

một mục tiêu chung hoặc là một biện pháp SPS với mục tiêu cụ thể để bảo vệ 
sức khỏe.  

• Nếu mục tiêu là chung, thì biện pháp được đánh giá theo qui tắc có phần 
nghiêm ngặt hơn và ít linh hoạt hơn theo Hiệp định TBT 

• Chỉ có các biện pháp giải quyết cụ thể một phạm vi giới hạn các vấn đề về sức 
khỏe sẽ mới được đánh giá theo các quy tắc ít khắt khe hơn theo Hiệp định 
SPS.   

• Bằng cách chia các rào cản trong thương mại thành hai loại này, WTO có thể 
đạt được sự đồng thuận rằng các biện pháp không liên quan đến sức khỏe cần 
được xem xét cẩn thận ở mức độ cao; nếu không có hệ thống hai lớp này thì 
mức độ xem xét kỹ lưỡng tất cả các biện pháp đã có thể bị hạ thấp xuống ở 
một mức độ thấp hơn áp dụng cho các biện pháp bảo vệ sức khỏe.   

Hiệp định SPS – Các định nghĩa  
• “Vệ sinh” là khái niệm liên quan đến sức khỏe con người và động vật 
• “Vệ sinh thực vật” là khái niệm liên quan đến sức khỏe thực vật  
• “Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật” có nghĩa (rộng) là bất kỳ 

một biện pháp nào được đưa ra để bảo vệ:  
o Động vật hoặc thực vật khỏi sinh vật gây hại và bệnh tật; 
o Con người và động vật khỏi rủi ro có nguồn gốc từ thực phẩm;   
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o Con người từ sinh vật gây hại và từ bệnh tật có nguồn gốc từ động vật 
hoặc thực vật  

Các biện pháp SPS và Rào cản thương mại  

• Biện pháp SPS sử dụng cùng một phương pháp tiếp cận cơ bản như TBT  
• Quy tắc cơ bản là: 

o Các biện pháp SPS không được áp đặt các hạn chế thương mại không 
công bằng  

o Các biện pháp không được phân biệt giữa quy trình nội địa và không 
phải nội địa hoặc giữa các thành viên với nhau  

o Biện pháp nên dựa vào các tiêu chuẩn quốc tế được thừa nhận nếu 
chúng tồn tại – Codex Alimentarius 

o Công bố phải nhanh chóng và truy cập – qua điểm hỏi đáp – phải dễ 
dàng  

o Thủ tục giám định phải nhanh và công bằng. Sản phẩm nội địa không 
được đối xử thuận lợi hơn hàng hóa nhập khẩu.  

Hiệp định SPS giải quyết các vấn đề đặc trưng sau:  

• Chất phụ gia trong thực phẩm hoặc đồ uống  
• Chất gây ô nhiễm trong thực phẩm hoặc đồ uống  
• Chất độc trong thực phẩm hoặc đồ uống  
• Dư lượng của thuốc thú y hoặc thuốc trừ sâu trong thực phẩm hoặc đồ uống 

dược phẩm   
• Chứng nhận: an toàn thực phẩm, sức khỏe động vật hoặc thực vật  
• Phương pháp chế biến với hàm ý vì an toàn thực phẩm  
• Yêu cầu về ghi nhãn liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm  
• Kiểm dịch động/thực vật  
• Tuyên bố khu vực không nhiễm bệnh hoặc loài gây hại  
• Ngăn ngừa bệnh hoặc các loài gây hại lan rộng toàn quốc gia  
• Các yêu cầu vệ sinh khác đối với hàng hóa nhập khẩu  
 

Hiệp định TBT giải quyết các vấn đề đặc trưng sau: 

• Quy định về các thiết bị điện  
• Quy định về điện thoại không dây, thiết bị vô tuyến, v.v.  
• Ghi nhãn trong dệt may và quần áo  
• Thử nghiệm xe cộ và phụ kiện  
• Quy định về tàu thuyền và các thiết bị tàu thuyền  
• Quy định an toàn cho đồ chơi 
• Ghi nhãn thực phẩm, đồ uống và dược phẩm 
• Các yêu cầu về chất lượng đối với thực phẩm tươi sống  
• Các yêu cầu về đóng gói đối với thực phẩm tươi sống  
• Đóng gói và ghi nhãn đối với chất độc và hóa chất nguy hiểm  
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1.4  ĐƯỜNG DẪN INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI TBT  
Các tài liệu liên quan tới TBT có thể tải xuống miễn phí tại những địa chỉ Internet sau:    
Tổ chức Thương mại Thế giới tại địa chỉ: www.wto.org 

Tài liệu chính thức TBT 
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm 

 Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
 Giải thích kỹ thuật về Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của WTO   
 Tìm hiểu về Hiệp định TBT – giải thích kỹ thuật cụ thể hơn      
 Danh sách các Điểm Hỏi đáp Quốc gia theo thứ tự Alphabet     
 Các thông báo về các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau 
 Thông báo về quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp do các 

quốc gia thành viên đệ trình  
 Thông báo liên quan tới Quy chế thực hành tốt về xây dựng, chấp nhận và áp 

dụng tiêu chuẩn 
 Danh sách các tổ chức tiêu chuẩn hoá hàng năm đã chấp nhận Quy chế thực 

hành tốt 
 Tài liệu làm việc của Uỷ ban TBT 
 Rào cản kỹ thuật trong thương mại là gì? 
 Đăng ký để nhận được các thông báo về TBT qua địa chỉ email 
 Hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới TBT 

o Tài liệu chung của Hiệp định TBT liên quan tới hỗ trợ kỹ thuật 
o Quy định về minh bạch hoá trong Hiệp định TBT 
o Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới TBT 
o Sổ tay WTO về đào tạo và hợp tác kỹ thuật 
o Uỷ ban TBT 
o Hài hoà 
o Minh bạch hoá 

 Các bài trình bày tại các Hội thảo TBT   
o Hội thảo về các phương thức tiếp cận khác nhau trong đánh giá sự phù 

hợp 
o Hội thảo TBT về công bố sự phù hợp của nhà cung ứng 
o Hội thảo TBT về tuyên bố thực hiện và kiểm soát thực hiện Hiệp định 

theo quy định tại Điều 15.2  
o Tập huấn về TBT liên quan tới ghi nhãn 

Các ấn phẩm WTO miễn phí khác  
 Tương lai của WTO 
 Tổ chức Thương mại Thế giới: tìm hiểu về WTO 
 GATS – thực tiễn và giả thuyết 
 10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO 
 10 nhầm lẫn phổ biến về WTO 

Ngoài ra, WTO còn bán một loạt các ấn phẩm qua các cửa hàng sách online của WTO   
 
Hiệp định TBT của WTO – trình bày dưới dạng Power Point  
Khoá đào tạo, giới thiệu về Hiệp định TBT và đánh giá sự phù hợp. Để 
truy cập được bài trình bày này, xem thư mục TBT trong đĩa CD.  

http://www.wto.org/�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm�
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#dAgreement�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_info_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_enquiry_points_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_tech_link_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_tech_link_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_transparency_e.ppt�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_transparency_e.ppt�
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_transparency_e.ppt�
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Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) www.iso.org 
Các thông tin sau đây được cung cấp miễn phí trên Internet  

 
o Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 

o Danh sách các Điểm Hỏi đáp Quốc gia 

o Sự đóng góp của tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá phù hợp  

o Các tổ chức tiêu chuẩn hoá đã chấp nhận Quy chế thực thành tốt trong 
Hiệp định TBT của WTO 

o Danh bạ Quy chế Tiêu chuẩn WTO-TBT 

o Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật 
của WTO 

o Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS) của WTO 

o Uỷ ban WTO về Thương mại và Môi trường (CTE) 

 

Trung tâm Thương mại Quốc tế (với phí rẻ) tại:
www.intracen.org 

o Quản lý Chất lượng Xuất khẩu: một cuốn sách giải đáp cho các nhà xuất 
khẩu cỡ vừa 

o Luật lệ Thương mại Quốc tế: một cuốn sách hỏi đáp về các Hiệp định của
WTO  

o Chỉ dẫn kinh doanh đối với hệ thống thương mại thế giới  
o Tài liệu quản lý chất lượng xuất khẩu dành cho hoạt động đào tạo 
o Ảnh hưởng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế: Thách thức đối với các 

nước đang phát triển 
o Các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và các báo cáo quốc gia về TBT 

và SPS 
o Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: bảng danh mục kiểm tra 

dễ sử dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ 
o Kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin và các Hiệp định WTO: Sổ 

tay các quy trình và Lưu ý hướng dẫn về thực hiện Hiệp định TBT của 
WTO 

Lưu ý: các ấn phẩm trên có tại cửa hàng sách điện tử ITC/ấn phẩm và sản phẩm. 
Ngoài ra, website của ITC còn có các thông tin liên quan WTO khác. Những ấn phẩm 
sau cũng miễn phí. 

o Lộ trình về chất lượng: hướng dẫn xem xé cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn hoá, 
công nhận, đo lường ở cấp độ quốc gia (SQAM). 

o Cải tiến và duy trì tiếp cận thị trường thông qua tiêu chuẩn và đánh giá sự 
phù hợp. 

 

http://www.iso.org/�
http://www.standardsinfo.net/info/livelink/fetch/2000/148478/6301438/inttrade.html#2�
http://www.intracen.org/�
http://www.intracen.org/eshop/f_e_IP_Title.Asp?ID=38308&LN=EN�
http://www.intracen.org/eshop/f_e_IP_Title.Asp?ID=38308&LN=EN�
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1.5  THÔNG TIN THAM KHẢO VÀ ĐƯỜNG DẪN INTERNET VỀ SPS 
TẠI WEBSITE CỦA WTO  
Các tài liệu liên quan đến SPS sau đây có thể tải xuống miễn phí qua Internet.  
Từ Website của Tổ chức thương mại thế giới tại www.wto.org 

Các tài liệu SPS chính thức  
Giới thiệu các quy tắc của WTO về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật  
Đường dẫn tới Phần về nông nghiệp trong quyển hướng dẫn của WTO mang tên “Tìm 
hiểu về WTO”  

“Tìm hiểu về Hiệp định SPS” (không bao gồm phụ lục)  
Giới thiệu kỹ thuật cụ thể hơn  

Khóa tập huấn: Hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS)  

Khóa tập huấn: áp dụng các quy định về minh bạch hóa trong Hiệp định SPS như thế 
nào 

Tìm qua đường dẫn hoặc tải nội dung chính của Hiệp định SPS qua cổng các văn bản 
pháp luật  

Các Hiệp định của WTO: Hiệp định SPS 
Tìm quyết định của các tổ chức của WTO liên quan đến Hiệp định SPS trong Mục lục 
phân tích  — Hướng dẫn về Luật pháp WTO và thực hành  

Xem xét hoạt động và thực hiện Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm 
dịch động thực vật. Báo cáo của Uỷ ban xem xét lần 2 được thông qua trong năm 
2005 (dưới dạng MS Word; mở ra một cửa sổ mới). 

Khóa tập huấn: Sổ tay về SPS  

Đường liên kết tới các trang web về SPS của các nước thành viên 

Hệ thống tư vấn mới sẵn có cho các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia  

Tải mẫu thông báo về SPS tại đây. 
 
Tải cuốn sổ tay: áp dụng các quy định về minh bạch hóa trong Hiệp định SPS như thế 
nào  

Hướng dẫn thực tiễn cho các cán bộ chính phủ của các quốc gia thành viên về thông 
báo các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật cho WTO, thiết lập điểm hỏi 
đáp, và trả lời các thắc mắc. Tải dưới dạng MS Word (74 trang, 357KB, mở sang một 
cửa sổ mới) or dưới dạng pdf (74 trang, 278KB, mở sang một cửa sổ mới). Công bố 
tháng 9 năm 2002. 

Khóa tập huấn : Cuốn sổ tay SPS  
 
 
 
 
 

http://www.wto.org/�
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm4_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_agreement_cbt_e/signin_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_handbook_cbt_e/signin_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_handbook_cbt_e/signin_e.htm�
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#sanitary�
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#sanitary�
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries4_sps_08_e.pdf�
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/analytic_index_e.htm�
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/analytic_index_e.htm�
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/36.doc�
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/36.doc�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_handbook_cbt_e/signin_e.htm�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spslinks_e.htm�
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/W217.doc�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/notif_formats_e.zip�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spshand_e.doc�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spshand_e.pdf�
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_handbook_cbt_e/signin_e.htm�
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PHẦN 2. TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
Tiêu chuẩn cung cấp một đường liên kết quan trọng với thương mại toàn cầu, tiếp cận 
thị trường và khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Trong mở rộng kinh doanh, tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật rất quan trọng cho việc tiếp cận thị trường. Tiêu chuẩn (tự 
nguyện) và quy chuẩn kỹ thuật (bắt buộc) xác định những hàng hoá, dịch vụ nào có 
thể hoặc không thể trao đổi, và đưa ra các quy trình theo đó hoạt động mua bán trao 
đổi được phép hay không được phép diễn ra. Nếu không có tiêu chuẩn, chúng ta 
không thể thực hiện được Hiệp định TBT, thậm chí không có Hiệp định TBT. 

2.1 Phát triển và thừa nhận sự cần thiết của tiêu chuẩn  

Đại hiến chương nước Anh  do Vua John ban hành 1215  

“Phải có các phép đo tiêu chuẩn cho rượu, bia 
và ngô trên toàn Vương quốc. Phải có chiều 
rộng tiêu chuẩn cho vải nhuộm, tương tự như 
vậy, trọng lượng phải được tiêu chuẩn hoá”   

 

 

Thời văn minh cổ đại  
o Tiêu chuẩn hoá lịch  
o Tiêu chuẩn về xây dựng và giao thông  
o Tiêu chuẩn hoá các ký hiệu về chữ viết và số  
o Thống nhất về trọng lượng và các phép đo trong 

thương mại và xây dựng   

Sau cách mạng công nghiệp  
o Các tiêu chuẩn và phép đo đối với sản xuất thay thế  
o Tiêu chuẩn về khả năng tưong thích (tiêu chuẩn đường 

ray)  
o Hợp lý hoá thông qua tiêu chuẩn hoá và giảm sự đa 

dạng 
o Tiêu chuẩn an toàn (van áp suất, thiết bị điện tử và khí 

gas) 

Tiêu chuẩn rất quan trọng, nhưng chúng khác nhau giữa các quốc gia. Các tiêu chuẩn 
khác nhau có thể gây khó khăn cho các nhà sản xuất và xuất khẩu. Nếu tiêu chuẩn 
được xây dựng một cách tùy tiện, chúng có thể được sử dụng là công cụ cho chủ 
nghĩa bảo hộ. Tiêu chuẩn có thể trở thành rào cản trong thương mại. Tuy nhiên, chúng 
cũng rất cần thiết cho nhiều vấn đề từ bảo vệ môi trường, an toàn, an ninh quốc gia 
đến việc bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu cần biết 
được những tiêu chuẩn mới nhất được sử dụng trong thị trường của họ.   

Thuật ngữ tiêu chuẩn được định nghĩa trong Hướng dẫn 2 của ISO/IEC:2004 Tiêu 
chuẩn hoá và các hoạt động liên quan – Từ vựng chung: 

“tiêu chuẩn là một tài liệu được xây dựng trên cơ sở đồng thuận và được thông qua 
bởi một cơ quan được thừa nhận, dùng để sử dụng chung và nhiều lần, trong đó quy 
định các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính của các hoạt động hoặc kết quả của chúng 
nhằm đạt được một mức độ trật tự tốt nhất trong điều kiện quy định” 
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Lưu ý 
Tiêu chuẩn được định nghĩa theo Hướng dẫn 2 của ISO/IEC có thể là tự nguyện hoặc bắt 
buộc áp dụng. Vì mục đích của Hiệp định TBT, tiêu chuẩn được định nghĩa là tự nguyện và 
quy chuẩn kỹ thuật được định nghĩa là bắt buộc. 

2.1.1 Khi một tiêu chuẩn được công bố là bắt buộc áp dụng, nó trở thành quy 
chuẩn kỹ thuật.   

Hiệp định TBT định nghĩa tiêu chuẩn là: 

 “Tài liêu do một cơ quan được thừa nhận ban hành để sử dụng chung và nhiều 
lần, trong đó quy định các quy tắc, hướng dẫn hoặc các đặc tính của sản phẩm 
hoặc các quy trình và phương pháp sản xuất có liên quan mà việc tuân thủ là 
không bắt buộc. Tài liệu này cũng có thể bao gồm tất cả hoặc chỉ liên quan riêng 
đến thuật ngữ, biểu tượng, cách thức bao gói, yêu cầu về dãn nhãn hoặc ghi nhãn 
đươc áp dụng cho một sản phẩm, quy trình hoặc phương pháp sản xuất.” 

Hiệp định TBT định nghĩa quy chuẩn kỹ thuật là: 

“Tài liệu quy định đặc tính của sản phẩm hoặc quy trình và các phương pháp sản 
xuất có liên quan, bao gồm các quy định hành chính mà việc tuân tủ là bắt buộc. 
Quy chuẩn kỹ thuật có thể bao gồm tất cả hoặc chỉ liên quan riêng đến thuật ngữ, 
biểu tượng, cách thức bao gói, yêu cầu về dãn nhãn hoặc ghi nhãn đươc áp dụng 
cho một sản phẩm, quy trình hoặc phương pháp sản xuất.” 

2.1.2 Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn và Hiệp định TBT  
Quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định các đặc tính của một sản phẩm, như kích 
cỡ, hình dáng, thiết kế, chức năng và cách vận hành sản phẩm, hoặc cách thức ghi 
nhãn hoặc đóng gói trước khi sản phẩm được đem ra bán. Trong một số trường hợp, 
cách thức một sản phẩm được sản xuất có thể ảnh hưởng tới các đặc tính này, và do 
đó là minh chứng cho sự phù hợp hơn nếu soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn 
dựa trên phuơng thức sản xuất và chế biến sản phẩm hơn là dựa trên tự thân các đặc 
tính của sản phẩm đó. Tuy nhiên, Hiệp định TBT cho phép sử dụng cả hai phương 
pháp tiếp cận này thông qua định nghĩa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nêu tại Phụ 
lục 1 của Hịệp định 

Lưu ý:  

Hiệp định TBT quy định rằng nếu cần phải có các quy chuẩn kỹ thuật, trong khi tiêu 
chuẩn quốc tế liên quan đang tồn tại hoặc sắp được công bố thì các Thành viên phải 
sử dụng chúng làm căn cứ để xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật của mình.   

2.1.3 Sự khác nhau giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật   

Sự khác nhau giữa tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nằm ở tính bắt buộc áp dụng. 
Trong khi việc tuân thủ tiêu chuẩn là tự nguyện, thì đối với quy chuẩn kỹ thuật, việc 
tuân thủ là bắt buộc và có hiệu lực pháp luật. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng có 
những hàm ý khác nhau đối với thương mại quốc tế. Nếu một sản phẩm nhập khẩu 
không đáp ứng các yêu cầu của một quy chuẩn kỹ thuật, nó sẽ không được phép đưa ra 
thị trường. Trong trường hợp tiêu chuẩn, sản phẩm nhập khẩu không phù hợp tiêu 
chuẩn sẽ vẫn được phép lưu thông trên thị trường, nhưng thị phần của sản phẩm này có 
thể bị ảnh hưởng nếu sản phẩm mà người tiêu dùng ưa chuộng đáp ứng được các tiêu 
chuẩn địa phương, ví dụ tiêu chuẩn chất lượng hay mầu sắc đối với hàng dệt may và 
quần áo. 
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Quy chuẩn kỹ thuật so với tiêu chuẩn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: trong một nền kinh tế thị trường tự do, đa số các tiêu chuẩn là tự nguyện 
(>90%). Khi tham chiếu đến Hiệp định TBT, tiêu chuẩn luôn là tài liệu kỹ thuật áp 
dụng tự nguyện và quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc áp dụng. 

2.1.4 Xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật 
Hiệp định TBT quy định các quy trình cho việc: 

 Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

 Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật 

Xây dựng  
Các thủ tục chính trong việc xây dựng bao gồm những nội dung sau:    

• Các thành viên phải đảm bảo rằng quy chuẩn kỹ thuật không được biên soạn, 
chấp nhận hoặc áp dụng nhằm gây cản trở không cần thiết cho 
thương mại quốc tế. 

• Đảm bảo rằng đối với các quy chuẩn kỹ thuật, các sản phẩm được 
nhập khẩu từ lãnh thổ của bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng sẽ 
được đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho các sản 

phẩm tương tự có nguồn gốc của nước bản địa hoặc sản phẩm tương tự có 
nguồn gốc từ bất kỳ nước nào khác. 

• Một quy chuẩn kỹ thuật phải được xây dựng dựa trên các thông tin khoa học và 
kỹ thuật. 

• Một quy chuẩn kỹ thuật phải sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở để xây 
dựng nếu các tiêu chuẩn quốc tế đó đang tồn tại hoặc sắp được ban hành. 

• Một quy chuẩn kỹ thuật phải giải quyết được một mục tiêu hợp pháp. 

• Một quy chuẩn kỹ thuật chỉ có thể hạn chế thương mại ở mức độ cần thiết để 
đảm bảo đạt được một mục tiêu hợp pháp. 

Ban hành 

Các thủ tục chính cho việc ban hành bao gồm những nội dung sau:  

Quy chuẩn kỹ thuật 

Bắt buộc áp dụng và là một 
phần của hệ thống pháp luật. 

Là trách nhiệm của Chính phủ. 
Chúng quy định: 

 các đặc tính của sản phẩm và 
quy trình quản lý. 

Tiêu chuẩn  
Về bản chất là tự nguyện áp dụng . 

Có thể được nhiều dạng tổ chức 
trong lĩnh vực công hoặc tư nhân 

xây dựng. 
Chỉ quy định các đặc tính sản phẩm 

hoặc yêu cầu kỹ thuật.  
Được xây dựng bởi các bên liên 

quan theo nguyên tắc đồng thuận. 
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• Minh bạch hoá là mục tiêu hàng đầu – các công ty mong muốn tiếp 
cận thị trường phải có khả năng xác định được sản phẩm của họ 

phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật nào  

•  Điểm hỏi đáp phải có khả năng phổ biến thông tin liên quan tới 
quy chuẩn kỹ thuật 

• Các quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố một cách nhanh chóng, nhưng  
chúng cũng phải đưa ra lộ trình thực hiện để các nhà sản xuất và thành viên 
khác có thời gian nghiên cứu để tuân thủ.  

Áp dụng 
Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật được gọi là đánh giá sự phù hợp 

Các quy tắc chính trong việc đánh giá sự phù hợp bao gồm:  

• Tạo cho quốc gia nhập khẩu một mức độ tin tưởng thích đáng 
về sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

• Nếu có các thủ tục đánh giá sự phù hợp quốc tế, phải sử dụng 
các thủ tục này 

• Các quy trình phải hiệu quả và không có những trở ngại ẩn 
đối với thương mại 

• Không được phân biệt đối xử 

 

2.1.5 Các mục tiêu hợp pháp  
Nguyên tắc cơ bản để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật là phải căn cứ trên “các mục tiêu 
hợp pháp”. 

Các mục tiêu hợp pháp được xác định trong Hiệp định TBT nhằm mục đích 
• Bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người 
• Bảo vệ đời sống hoặc sức khoẻ động vật, thực vật 
• Bảo vệ môi trường 
• Ngăn ngừa những hành vi gian lận 
• Các yêu cầu về an ninh quốc gia 

Lưu ý: Chất lượng không được coi là một mục tiêu hợp pháp  

Bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người   
Một lượng lớn các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được thông qua 
để nhằm bảo vệ an toàn hoặc sức khoẻ con người. Có thể đưa ra rất 
nhiều ví dụ. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định các phương 
tiện mô tô được trang bị dây đai an toàn để hạn chế tới mức thấp nhất 
các chấn thương khi xảy ra tai nạn đường bộ, hoặc quy định các ổ 

điện phải được thiết kế theo cách để bảo vệ người sử dụng không bị điện giật, thuộc 
phạm vi điều chỉnh của nhóm một. Một ví dụ phổ biến về các quy chuẩn kỹ thuật có 
mục tiêu bảo vệ sức khoẻ con người là ghi nhãn thuốc lá để chỉ ra rằng thuốc lá có hại 
cho sức khoẻ.  
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Bảo vệ sức khoẻ hoặc đời sống động vật và thực vật  

Các quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ sức khoẻ hoặc đời sống động vật và 
thực vật là rất phổ biến. Chúng gồm các quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm 
bảo rằng các loài động vật hoặc thực vật bị đe dọa bởi ô nhiễm nguồn 
nước, đất và không khí sẽ không bị tuyệt chủng. Một số quốc gia quy 
định một số loại cá phải lớn đến một mức độ nhất định thì mới được 
phép đánh bắt. 

Bảo vệ môi trường  

Sự quan tâm về môi trường gia tăng từ người tiêu dùng, do mức độ gia 
tăng ô nhiễm các nguồn nước, không khí, đất, đã khiến nhiều chính phủ 
ban hành quy chuẩn nhằm bảo vệ môi trường. Quy chuẩn dạng này 
điều chỉnh các loại sản phẩm, ví dụ, sản phẩm tái chế từ giấy và nhựa, 
và các mức độ khí xả của động cơ mô tô. 

 
Ngăn chặn các hành vi gian lận  

Hầu hết các quy chuẩn này nhằm bảo vệ người tiêu dùng thông qua thông 
tin, chủ yếu là các yêu cầu về ghi nhãn. Các quy chuẩn khác gồm việc phân 
loại và định nghĩa, yêu cầu bao gói và đo lường (kích cỡ, trọng lượng …) 

nhằm tránh những hành vi gian lận. 
 

2.1.6 Các mục tiêu khác    
Các mục tiêu khác của quy chuẩn là chất lượng, hài hoà kỹ thuật, hoặc đơn giản là 
thuận lợi hoá thương mại. Các quy chuẩn về chất lượng – ví dụ những quy chuẩn yêu 
cầu rau quả phải đạt mức kích cỡ nhất định để được đem bán – là rất phổ biến tại các 
nước phát triển. Quy chuẩn nhằm tới việc hài hoà các lĩnh vực nhất định, như các thiết 
bị viễn thông và thiết bị đầu cuối, được trải rộng tại các khu vực hợp nhất kinh tế như 
Cộng đồng chung Châu Âu và Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).    

Các tổ chức hàng đầu xây dựng tiêu chuẩn quốc tế là ISO, IEC, ITU và CODEX. 
Phạm vi của ISO điều chỉnh hoạt động tiêu chuẩn hoá trong tất cả các lĩnh vực trừ 
lĩnh vực điện - điện tử thuộc chức năng của IEC; viễn thông của ITU. Ba tổ chức này 
phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong hoạt động tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin. CODEX điều chỉnh lĩnh vực thực phẩm và an toàn thực phẩm.  

2.1.7 Tiêu chuẩn có thể được phân ra thành nhiều loại  
Tiêu chuẩn có thể được phân loại dựa trên mục đích. Một tiêu chuẩn cơ bản có ảnh 
hưởng diện rộng trong một lĩnh vực cụ thể, như tiêu chuẩn về kim loại, ảnh hưởng 
đến một loạt các sản phẩm từ ô tô cho tới ốc vít. 

• Tiêu chuẩn thuật ngữ (hay danh pháp được tiêu chuẩn hóa) 
định nghĩa các từ ngữ để cho phép các đại diện của một 
ngành công nghiệp hoặc các bên giao dịch sử dụng một 
ngôn ngữ chung, dễ hiểu.  

• Tiêu chuẩn thử nghiệm và đo lường quy định các phương 
pháp được sử dụng để đánh giá hoạt động hay những đặc 
tính khác của một sản phẩm hay quá trình. 
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• Tiêu chuẩn sản phẩm quy định các mức chất lượng hoặc yêu cầu đối với 
một sản phẩm (hoặc nhóm sản phẩm liên quan) nhằm đảm bảo rằng sản 
phẩm sẽ đáp ứng mục đích của nó một cách hiệu quả. 

• Tiêu chuẩn quá trình đưa ra các quy định mà một quá trình cần phải đáp 
ứng để hoạt động hiệu quả, như hoạt động dây truyền lắp ráp. 

• Tiêu chuẩn dịch vụ, như sửa chữa ôtô, quy định các yêu cầu cần đáp ứng 
nhằm đạt được một cách hiệu quả các mục đích được chỉ định. 

• Tiêu chuẩn giao diện như điểm kết nối giữa một điện thoại và thiết bị đầu 
cuối máy tính, quy định khả năng tương thích của các sản phẩm.  

• Tiêu chuẩn về dữ liệu sẽ được cung cấp bao gồm danh mục các đặc tính để 
thể hiện giá trị hoặc các dữ liệu khác nhằm xác định rõ sản phẩm, quy trình 
hay dịch vụ. 

2.1.7.1 Tiêu chuẩn cũng có thể được phân loại theo nhóm người sử dụng dự kiến.  
Một số ví dụ: 

• Tiêu chuẩn cơ sở được sử dụng bởi một tổ chức đơn lẻ và được xây dựng 
trong nội bộ. 

• Tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng và công bố bởi các tổ chức chính phủ 
và phi chính phủ quốc tế, như ISO, IEC, ITU. 

• Tiêu chuẩn hài hòa có thể là việc một quốc gia nỗ lực xây dựng tiêu chuẩn 
của mình tương thích với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, hoặc các tiêu chuẩn 
khác hoặc tiêu chuẩn hài hòa là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều quốc gia 
về nội dung và cách áp dụng một tiêu chuẩn, tiêu chuẩn hài hoà dạng hai 
có khuynh hướng là bắt buộc áp dụng. 

• Tiêu chuẩn công nghiệp được xây dựng và ban hành bởi một ngành công 
nghiệp về các nguyên liệu và sản phẩm liên quan tới ngành công nghiệp 
đó. 

• Tiêu chuẩn chính phủ được xây dựng và ban hành bởi bởi cơ quan thẩm 
quyền liên bang, tiểu bang và địa phương để giải quyết nhu cầu hoặc áp 
dụng đặc thù cho chức năng và nhiệm vụ của họ. 

2.1.7.2 Một cách phân biệt tiêu chuẩn khác là cách mà trong đó tiêu chuẩn xác 
định rõ các yêu cầu 

• Tiêu chuẩn về vận hành quy định một sản phẩm thực hiện chức năng như 
thế nào. Một tiêu chuẩn vận hành cho đường ống nước có thể quy định các 
yêu cầu về áp suất trên một inch vuông  mà đường ống phải chịu, cùng với 
phương pháp thử để xác định liệu mẫu thử có đáp ứng yêu cầu. 

• Tiêu chuẩn về thiết kế quy định các đặc tính hoặc việc xây dựng một sản 
phẩm như thế nào. Chỉ tiêu kỹ thuật để tạo ra một đường ống bằng đồng là 
tiêu biểu của một tiêu chuẩn thiết kế. 

• Các cơ quan chính phủ được khuyến khích xây dựng các quy chuẩn kỹ 
thuật và tiêu chuẩn về vận hành hơn là quy định về đặc tính thiết kế. 

Qua đây, rõ ràng là tiêu chuẩn bao gồm một diện rộng các loại và nhằm phục vụ nhiều 
mục đích khác nhau. 

2.1.8 Tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng như thế nào?  
Tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn khác được xây dựng theo những nguyên tắc cơ 
bản sau:   
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• Đồng thuận, quan điểm của tất cả các bên liên quan được xem xét: Các nhà 
sản xuất, người bán và người sử dụng, các nhóm người tiêu dùng, các 
phòng thử nghiệm, chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và chuyên môn khoa 
học. 

• Giải pháp toàn cầu để đáp ứng các ngành công nghiệp và người tiêu dùng 
trên toàn thế giới. 

• Tiêu chuẩn hoá quốc tế tự nguyện là động lực định hướng thị trường và do 
vậy phải dựa trên sự tham gia tự nguyện của tất cả các bên liên quan trên 
thị trường. 

 
Những bước chính của một quá trình xây dựng tiêu chuẩn 
 

Standards Development Process 

St
an

da
rd

s 
B

od
y

In
du

st
ry

G
ov

er
nm

en
t

The need for a standard 
is usually expressed by 

an industry sector, 
which communicates 
this need to a national 

member body

Consensus
The views of all interest 
are taken into account:
Manufactures, vendors 
and users, consumer 

groups, testing 
laboratories,
government, 

engineering and 
research groups, etc. 

ISO working 
Group

Once the need for 
an International 

Standard has been 
recognized and 
formally agreed, 
the first phase 

involves definition 
of the technical 

scope of the future 
standard. This 

phase is usually 
carried out in 

working groups 
which comprise 

technical experts 
from countries 

interested in the 
subject matter.

Once agreement 
has been reached 

on which 
technical aspects 
are to be covered 
in the standard, a 
second phase is 
entered during 

which countries 
negotiate the 

detailed 
specifications 

within the 
standard. This is 
the consensus-
building phase.

The final phase 
comprises the 

formal approval of 
the resulting draft 

International 
Standard (the 

acceptance criteria 
stipulate approval 

by two-thirds of the 
ISO members that 
have participated 

actively in the 
standards 

development 
process, and 

approval by 75 % of 
all members that 
vote), following 

which the agreed 
text is published as 
an ISO International 

Standard.

Standard Issued

 
Nhu cầu về tiêu chuẩn thường xuất phát từ phía ngành công nghiệp và truyền đạt nhu 
cầu của mình tới cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia. Cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia 
đề xuất vấn đề này tới ISO. Khi nhu cầu cần xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế được 
chấp nhận và chính thức thông qua, bước đầu tiên là xác định phạm vi kỹ thuật của 
tiêu chuẩn tương lai. Bước này thường được thực hiện bởi các nhóm công tác gồm các 
chuyên gia kỹ thuật từ các quốc gia quan tâm đến vấn đề này. 

Khi đã đạt được một thoả thuận bao gồm các khía cạnh kỹ thuật mà tiêu chuẩn điều 
chỉnh, bước thứ hai là các nước thảo luận các chỉ tiêu kỹ thuật chi tiết của tiêu chuẩn. 
Đây là giai đoạn xây dựng đồng thuận. Bước cuối cùng bao gồm việc chính thức 
thông qua dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chí chấp nhận quy định rằng phải có 2/3 số 
thành viên ISO đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn thông qua, và 
75% tổng số thành viên bỏ phiếu thông qua), theo sau đó, nội dung tiêu chuẩn thoả 
thuận được công bố là một tiêu chuẩn quốc tế của ISO. 

Hiện tại cũng có thể công bố các tài liệu tạm thời ở những giai đoạn khác nhau trong 
quá trình tiêu chuẩn hoá.  

Hầu hết các tiêu chuẩn đều yêu cầu rà soát định kỳ. Một số yếu tố kết hợp làm cho 
một tiêu chuẩn trở nên lạc hậu: sự phát triển công nghệ, các nguyên liệu và phương 
pháp mới, các yêu cầu chất lượng và an toàn mới. Tính đến những yếu tố này, ISO đã 
đặt ra quy tắc chung là toàn bộ các tiêu chuẩn ISO phải được rà soát định kỳ trong 
khoảng thời gian không nhiều hơn ba năm. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét tiêu 
chuẩn sớm hơn. 

http://www.iso.org/iso/page_not_found.htm?errurl=/stdsdevelopment/whowhenhow/proc/proc.html&querystring=�
http://www.iso.ch/iso/en/stdsdevelopment/whowhenhow/proc/deliverables/pasetc.html�
http://www.iso.ch/iso/en/stdsdevelopment/whowhenhow/proc/deliverables/pasetc.html�
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Tính đến thời điểm hiện tại, ISO đã xây dựng được khoảng 16500 tiêu chuẩn quốc tế, 
toàn bộ tiêu chuẩn ISO được liệt kê trong danh mục đăng trên website của ISO. 

2.1.9 Tiêu chuẩn về thực phẩm 
Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm CODEX được thành lập năm 1963 bởi Tổ chức Nông 
nghiệp và thực phẩm của Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới để xây dựng các 
tiêu chuẩn, hướng dẫn về thực phẩm, và các văn bản liên quan như quy chế thực hành 
thuộc chương trình Tiêu chuẩn thực phẩm chung FAO/WHO. Mục đích chính của 
chương trình này là bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, đảm bảo hoạt động thương mại 
công bằng trong buôn bán thực phẩm, và thúc đẩy sự phối hợp giữa các hoạt động xây 
dựng tiêu chuẩn thực phẩm được thực hiện bởi các tổ chức chính phủ và phi chính 
phủ. CODEX là đầu mối liên lạc đơn nhất cho các chương trình an toàn thực phẩm 
được thừa nhận quốc tế. 

2.1.10  Phương pháp tiếp cận của Châu Âu đối với quy chuẩn kỹ thuật    
Sự hình thành một thị trường chung tại Châu Âu, một thị trường mà 
trong đó hàng hóa được giao thương tự do, đã, như một trong những 
mục tiêu của nó, loại bỏ những rào cản trong thương mại giữa các 
quốc gia thành viên. Sự khác biệt về luật pháp, tiêu chuẩn, và thủ tục 

đánh giá sự phù hợp quốc gia làm cho thương mại giữa các quốc gia trở nên khó khăn, 
đắt đỏ và nảy sinh tranh chấp. Để loại bỏ những rào cản này, một chiến lược và kỹ 
thuật lập pháp mới được xây dựng. Phương pháp tiếp cận mới được xây dựng để bao 
gồm hoặc “hài hoà” các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và môi trường giữa các quốc gia 
thành viên trong một khung pháp lý chung cho toàn Châu Âu. Kết quả của phương 
pháp tiếp cận mới về làm luật hoặc “hài hoà hoá” là một bộ các đạo luật được xây 
dựng bởi Uỷ ban Châu Âu tại Brussels, Cộng hoà Bỉ. Chúng được gọi là các Chỉ thị 
về Phương pháp tiếp cận Mới. Trong từng trường hợp, mỗi chỉ thị về phương pháp 
tiếp cận mới thay thế cho pháp luật đang tồn tại với cùng một phạm vi áp dụng trong 
15 quốc gia thành viên. Các quốc gia thành viên được yêu cầu chấp nhận các đạo luật 
hài hòa mới. 

Các chỉ thị về Phương pháp  “tiếp cận mới” (hay Luật Cộng đồng) quy đưa ra những 
yêu cầu chính, như về an toàn, được quy định trong các điều khoản chung phải được 
đáp ứng trước khi sản phẩm vào thị trường của Cộng đồng Châu Âu. Các tiêu chuẩn 
hài hoà Châu Âu quy định các thông tin kỹ thuật chi tiết giúp nhà sản xuất đáp ứng 
các yêu cầu chính này. Các chỉ thị cũng giải thích làm thế nào để các nhà sản xuất có 
thể thể hiện sự phù hợp với các yêu cầu chính. Các sản phẩm đáp ứng được các yêu 
cầu chính phải được gắn dấu CE , như được quy định trong một Chỉ thị cụ thể, có 
nghĩa rằng các sản phẩm được phép bán tại bất cứ đâu trong cộng đồng chung Châu 
Âu. 

Lưu ý: Một số chỉ thị không yêu cầu phải ghi dấu EC. 

Lưu ý: Nhiều quốc gia ngoài EU có quan hệ thương mại sâu rộng với EU đã bắt đầu 
chấp nhận và thực hiện các Chỉ thị về phương pháp tiếp cận mới như là các quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia. Khái niệm này loại bỏ nhu cầu của các nước đang phát triển về việc 
xây dựng cho riêng mình các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng như đơn giản hoá 
thuận lợi hoá thương mại giữa các nước đang phát triển với các quốc gia thành viên 
EU.   

 

http://www.dti.gov.uk/strd/ecdirect.html�
http://www.dti.gov.uk/strd/cemark.html�
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Chỉ thị Phương pháp tiếp cận Mới 
 (Chỉ thị quy định về ghi dấu CE) 

Nội dung của 
Chỉ thị và 

phần sửa đổi  

Bản đầy đủ 
của chỉ thị 

Vấn đề (tiêu đề ngắn gọn của chỉ thị) 
Danh mục tham khảo về các tiêu chuẩn hài hoà và 

thông tin chung  

2006/95/EC   
 

Điện áp thấp 

87/404/EEC  
90/488/EEC  
93/68/EEC 

87/404/EEC Van áp suất đơn giản 

88/378/EEC 
93/68/EEC 

88/378/EEC An toàn cho đồ chơi 

89/106/EEC  
93/68/EEC 

89/106/EEC Sản phẩm xây dựng 

89/336/EEC 
92/31/EC  
93/68/EEC 
2004/108/EC 

89/336/EEC Tương thích điện từ trường (EMC)  

98/37/EC   
98/79/EC 
2006/42/EC 

98/37/EC  Cơ khí 

89/686/EEC  
93/68/EEC 
93/95/EEC  
96/58/EC  

89/686/EEC   Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) 

90/384/EEC  
93/68/EEC 

90/384/EEC  Thiết bị đo trọng lượng không tự động 

90/385/EEC  
93/42/EEC   
93/68/EEC 
2007/47/EC 

90/385/EEC   Thiết bị y tế cấy ghép sử dụng nguồn năng lượng 
điện 

90/396/EEC  
93/68/EEC 

90/396/EEC  Thiết bị làm cháy nhiên liệu gas 

92/42/EEC  
93/68/EEC 
2004/8/EC 
2005/32/EC 

92/42/EEC  Các yêu cầu hiệu suất đối với các thiết bị đun nước 
nóng mới sử dụng nhiên liệu lỏng hoặc gas 
 

93/15/EEC    Thuốc nổ sử dụng trong dân dụng 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0095:EN:NOT�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/lvd.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0404:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0488:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1987/L/01987L0404-19930802-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/spvessel.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0378:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1988/L/01988L0378-19930802-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/toys.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0106-20031120-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/construc.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0336:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0031:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0108:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0336-19930802-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0037:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0079:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0042:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1998/L/01998L0037-19981207-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0686:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0095:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0058:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0686-20031120-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/ppe.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0384:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1990/L/01990L0384-19930802-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/weighing.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0385:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0042:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0047:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1990/L/01990L0385-20031120-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/implmedd.html�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/implmedd.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0396:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1990/L/01990L0396-19930802-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0042:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0008:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0032:EN:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1992/L/01992L0042-20050811-en.pdf�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/gasboile.html�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/gasboile.html�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0015:EN:NOT�
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/explosiv.html�
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93/42/EEC  
98/79/EC  
2000/70/EC 
2001/104/EC 
2007/47/EC 

93/42/EEC  Thiết bị y tế 

94/9/EC     Thiết bị đo không khí gây nổ (ATEX) 

94/25/EC 
2003/44/EC 

94/25/EC  Sản phẩm thủ công giải trí 

95/16/EC     Thang máy 

97/23/EC     Thiết bị áp suất 

98/79/EC     Thiết bị y tế chẩn đoán mẫu xét nghiệm trong ống 
nghiệm 

1999/5/EC    Thiết bị vô tuyến và thiết bị đầu cuối viễn thông và 
Thừa nhận lẫn nhau sự phù hợp của các thiết bị này  

2000/9/EC    Lắp đặt đường cáp được thiết kế để chở người 
 

2004/22/EC   Phương tiện đo 

 
Các chỉ thị dựa trên các nguyên tắc của Phương pháp tiếp cận mới hoặc 
Phương pháp tiếp cận toàn cầu, nhưng không quy định về ghi dấu CE  

Nội dung 
của Chỉ thị 
và phần sửa 

đổi  

Bản đầy đủ 
của chỉ thị 

Vấn đề (tiêu đề ngắn gọn của chỉ thị) 
Danh mục tham khảo về các tiêu chuẩn hài hoà và 

thông tin chung  

94/62/EC 
2005/20/EC 

94/62/EC Bao gói và bao gói chất thải 

96/48/EC  
2004/50/EC 

96/48/EC Khả năng tương thích của hệ thống đường sắt cao tốc 
xuyên Châu Âu 

96/98/EC   
2002/84/EC  

96/98/EC Thiết bị hàng hải 

2001/16/EC  
2004/50/EC 

2001/16/EC Khả năng tương thích của hệ thống đường sắt thông 
thường xuyên Châu Âu  

 
Thông tin có trong danh mục tổng hợp trên là tập hợn của những tiêu chuẩn liên quan, 
được ban hành trong Công báo của Liên hiệp Châu Âu. 

Các chỉ thị điều chỉnh rất nhiều lĩnh vực sản phẩm. Tuy nhiên phải lưu ý rằng: Chỉ thị 
Phương pháp tiếp cận mới không điều chỉnh thực phẩm, lĩnh vực được điều chỉnh 
theo phương pháp tiếp cận cũ. Đa số Chỉ thị Phương pháp tiếp cận mới yêu cầu rằng 
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nhà sản xuất phải gắn dấu CE trên sản phẩm của họ. Yêu cầu ghi dấu CE thay đổi từ 
Chỉ thị này sang Chỉ thị khác. Thử nghiệm của bên thứ ba, đánh giá hệ thống có thể là 
bắt buộc, tuy nhiên trong một số trường hợp thì tất cả yêu cầu chỉ là tuyên bố không 
được kiểm chứng của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu một người tuyên bố sản phẩm của 
anh ta phù hợp nhưng thực tế lại không như vậy thì anh ta có thể bị truy tố. Tiến hành 
đánh giá và thử nghiệm độc lập là cách an toàn nhất cho nhà sản xuất, dù nó có bắt 
buộc hay không. 

Khi một Chỉ thị yêu cầu sản phẩm/ hệ thống phải được thử nghiệm, chứng nhận hoặc 
giám định độc lập, nó phải được tiến hành bởi một “Tổ chức được thông báo” hay 
“Tổ chức có đủ năng lực”. Một tổ chức được thông báo là một tổ chức được một 
chính phủ thành viên chỉ định và được thông báo bởi Uỷ ban Châu Âu. Vai trò chính 
của một Tổ chức được thông báo là cung cấp dịch vụ về đánh giá sự phù hợp theo các 
điều kiện được quy định trong Chỉ thị Phương pháp tiếp cận mới ủng hộ việc gắn dấu 
CE. 

2.1.11 Hợp tác của ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp – Chương 
trình để hỗ trợ thương mại trong khu vực Đông Nam Á  
Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ tạo ra kết quả quyết định tính tiêu 
thụ của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Một nhà cung ứng không thể bán được sản phẩm 
hoặc dịch vụ của mình khi mà kết quả của một quy trình đánh giá sự phù hợp như thử 
nghiệm và chứng nhận không được người mua hay các nhà quản lý trên thị trường 
mục tiêu chấp nhận.  Điều này không nhất thiết có nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ 
không đạt được một tiêu chuẩn nhất định. Do đó, thường là do các thủ tục thử nghiệm 
lặp lại phát sinh từ các hệ thống đánh giá sự phù hợp khác nhau của các nước khác 
nhau hơn là do tự bản thân các tiêu chuẩn đã trở thành rào cản nghiêm trọng trong 
thương mại.  

Nhận thức được sự đóng góp của hai ‘trụ cột’ này trong việc hỗ trợ và tự do hóa 
thương mại và đầu tư trong khu vực, ASEAN thông qua Uỷ ban tư vấn về Tiêu chuẩn 
và chất lượng của ASEAN (ACCSQ) đã nỗ lực hài hòa các tiêu chuẩn quốc gia với 
các tiêu chuẩn quốc tế và thi hành các hiệp định thừa nhận lẫn nhau về đánh giá sự 
phù hợp để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình là “một tiêu chuẩn, một thử 
nghiệm, được chấp nhận khắp nơi”. 

Tất cả các quốc gia thành viên đã thực hiện được hài hòa hóa các tiêu chuẩn của 20 
sản phẩm ưu tiên và 81 tiêu chuẩn về an toàn và EMC. Hiện tại, lĩnh vực mới để hài 
hòa hóa đang được xác định. Các tiêu chuẩn sử dụng trong quy chuẩn kỹ thuật của các 
nước thành viên sẽ được ưu tiên để hài hòa hóa.  

Công việc về Hiệp định thừa nhận lẫn nhau (MRAs) đang được xúc tiến. Hiệp định 
thừa nhận lẫn nhau cho điện và điện từ đã được các Bộ trưởng kinh tế các nước 
ASEAN ký vào ngày 5 tháng 4 năm 2002 tại Băng cốc, Thái Lan. Cho đến thời điểm 
hiện tại, mười nước thành viên đã thông báo sự tham gia của họ trong việc chấp nhận 
báo cáo thử nghiệm và/hoặc chứng  nhận sản phẩm. Các nước thành viên cũng đồng ý 
làm việc để hướng tới hài hòa hóa các thể chế quản lý trong lĩnh vực điện và điện tử 
trong năm 2010.  

Hiệp định về Kế hoạch hài hòa quản lý mỹ phẩm của ASEAN được các Bộ trưởng 
kinh tế các nước ASEAN ký kết vào ngày 2 tháng 9 năm 2003 tại Phnôm Pênh.  Phần 
thứ nhất của Hiệp định là một Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) theo đó các bên 
ký thết thừa nhận sự phê duyệt đăng ký sản phẩm của bất kỳ thành viên ký kết nào 
theo các quy tắc và thủ tục đã được thỏa thuận. Phần thứ hai của Hiệp định là Chỉ thị 
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về Mỹ phẩm của ASEAN, đưa ra các yêu cầu để sản phẩm mỹ phẩm tuân thủ tất cả 
các quốc gia ký kết.  

Trong lĩnh vực dược phẩm, nỗ lực để xây dựng kế hoạch hài hòa hóa các quy định về 
dược phẩm trong khu vực ASEAN để hỗ trợ thương mại về dược phẩm đang được 
tiếp tục. Một Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN (ATCD), bao gồm dữ liệu quản lý, chất 
lượng, an toàn và hiệu quả, và Các yêu cầu kỹ thuật chung ASEAN (ATCRs) bao 
gồm chất lượng, an toàn và hiệu quả đang được xây dựng. ACTD là phần hồ sơ áp 
dụng thẩm quyền tiếp thị, dùng chung cho tất cả các nước thành viên ASEAN, trong 
khi ATCR là một bộ các tài liệu bằng văn bản, chủ định để hướng dẫn người làm đơn 
chuẩn bị hồ sơ theo cách phù hợp với mong muốn của tất cả các cơ quan quản lý dược 
phẩm của các nước ASEAN. Một loạt các hướng dẫn để thực thi ATCR đang được 
hoàn thiện.  
 Bản tin tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN 
được xuất bản định kỳ với mục tiêu đảm bảo 
việc truyền bá thông tin và tăng cường minh 
bạch hóa về tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục 
đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên 
ASEAN.  

Hài hòa tiêu chuẩn trong ASEAN  
Trong năm 1997, Hội đồng AFTA đã xác định 20 sản phẩm trong ASEAN được ưu 
tiên cho hài hòa hóa. Thừa nhận điều 2.4 của Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại của WTO, hài hòa hóa các sản phẩm ưu tiên được tiến hành dựa trên 59 
tiêu chuẩn quốc tế của ISO, IEC và ITU. Việc hài hòa hóa 20 sản phẩm ưu tiên đã 
hoàn thành xong trong năm 2003.  

Để bổ sung cho sự kiện này là sáng kiến hài hòa hóa tiêu chuẩn về lĩnh vực an toàn 
điện của các sản phẩm điện và về đối tượng của tương thích điện từ trường (EMC) 
trong năm 1999. 71 tiêu chuẩn về an toàn và 10 tiêu chuẩn EMC đã được xác định và 
tất cả các quốc gia thành viên đã hoàn thành hài hòa hóa các tiêu chuẩn này vào tháng 
7 năm 2004.   

Các nguyên tắc cơ bản của Hài hòa hóa  
Trong quá trình thực hiện hài hòa hóa, các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia trong ASEAN 
hoặc các tổ chức tương đương cần chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế là các tiêu chuẩn 
quốc gia của họ, dựa trên yêu cầu của Hướng dẫn 21 của ISO/IEC. Trong trường hợp 
họ không chấp nhận bất kỳ một tiêu chuẩn quốc tế được xác định nào là tiêu chuẩn 
quốc gia của họ thì họ sẽ phải chấp nhận sử dụng trực tiếp các tiêu chuẩn quốc tế này.  

Để xem danh mục các tiêu chuẩn ASEAN được hài hòa, hãy nhấp chuột vào đường 
liên kết này: http://www.aseansec.org/15564.htm 

2.1.12 ĐẠI HỘI ĐỒNG TIÊU CHUẨN KHU VỰC THÁI BÌNH DƯƠNG  
www.pascnet.org 
Đại diện tổ chức tiêu chuẩn từ một số quốc gia vùng rìa Thái Bình Dương đã gặp mặt 
tại Honolulu thuộc Hawaii của Hoa kỳ trong năm 1972 để lập kế hoạch và đề xuất 
một chương trình dẫn đến sự hình thành của một tổ chức độc lập, tự nguyện từ các tổ 
chức tiêu chuẩn quốc gia khu vực Thái Bình Dương.  Năm 1973, cuộc họp đầu tiên 
của tổ chức này, được đặt tên là Đại hội đồng tiêu chuẩn khu vực Thái Bình Dương 
(PASC) được tổ chức tại Honolulu.  

Các thành viên của PASC đã đồng thuận chấp nhận các giải pháp quan trọng liên 
quan đến tiêu chuẩn hóa quốc tế, công việc của ISO và IEC, cách thức liên lạc và 
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quan hệ tương tác giữa các thành viên của PASC.  PASC không chỉ quan tâm đến xây 
dựng tiêu chuẩn mà còn quan tâm đến hợp chuẩn (sự phù hợp với tiêu chuẩn).  

Mục tiêu của PASC 
 Trao đổi thông tin và quan điểm giữa các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia và các tổ 

chức quan tâm trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp, và khởi 
xướng các hành động cần thiết giúp bảo đảm rằng các hoạt động tiêu chuẩn 
hóa quốc tế được phối hợp một cách thích đáng trên cơ sở đồng thuận để đáp 
ứng nhu cầu quốc tế và xúc tiến buôn  bán và thương mại quốc tế   

 Cung cấp một diễn đàn thuận lợi về mặt địa lý cho các quốc gia và các vùng 
lãnh thổ của khu vực Thái Bình Dương trong việc xây dựng các khuyến nghị 
để truyền tải tới các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là ISO và IEC  

 Hình thành mối liên hệ tư vấn với các tổ chức tiêu chuẩn khu vực và quốc tế để 
giúp họ đáp ứng nhu cầu quốc tế trong tiêu chuẩn hóa thông qua truyền đạt 
khuyến nghị của các thành viên PASC  

 Cung cấp một địa điểm trung tâm để lưu giữ giấy tờ và báo cáo về các vấn đề 
liên quan nhằm củng cố các mục tiêu của PASC  

 Phối hợp với Tổ chức hợp tác kinh tế khu vực Châu á Thái Bình Dương 
(APEC), các tổ chức khu vực chuyên môn của APEC có liên quan, và các tổ 
chức đa phương để hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế và kỹ thuật và tự do 
thương mại trong khu vực. Việc này có thể mở rộng cho việc tìm kiếm hỗ trợ 
tài chính từ các tổ chức vừa đề cập ở trên. Trong khả năng này, PASC hoạt 
động như một bộ phận khu vực chuyên môn về tiêu chuẩn của APEC     

 Tích cực quảng bá lợi ích của tiêu chuẩn hóa và sự phù hợp trong khu vực tới 
chính phủ các nước, ngành công nghiệp và người tiêu dùng  

 Cung cấp một nguồn thông tin cho các thành viên về các vấn đề về tiêu chuẩn 
và sự phù hợp trong khu vực và trên toàn cầu và nâng cấp khu vực lên mức 
quốc tế  

 Có được các thành viên quảng bá PASC và các hoạt động của nó trong đất nước 
của họ  

 Quảng bá lợi ích khi trở thành thành viên của PASC tới các tổ chức tiêu chuẩn 
quốc gia (NSBs)  

 Quyết định chính sách và ưu tiên tiêu chuẩn hóa kỹ thuật của các thành viên và 
thiết lập cơ chế giải quyết các vấn đề là mối quan tâm chung lớn nhất đối với 
PASC  

 Xem xét các vấn đề về chiến lược phát triển của tiêu chuẩn hóa quốc tế và xem 
xét những thay đổi có thể trong cấu trúc, phương pháp tiếp cận và tổ chức 
quốc tế hiện tại mà sự thay đổi là có thể cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trong 
tương lai  

 Bảo đảm rằng các thành viên đóng góp các tài nguyên thích đáng để đạt được 
các mục tiêu của PASC một cách hiệu quả và hiệu suất  

 Hỗ trợ và tăng cường sự tuân thủ với các quy định của các Hiệp định WTO có 
liên quan, bao gồm Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) 
và Hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) giữa 
các quốc gia thành viên của PASC 
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2.1.13 Hệ thống Tiêu chuẩn Hoa Kỳ  
Hệ thống tiêu chuẩn Hoa kỳ được phân cấp mạnh mẽ và được phân chia một cách tự 
nhiên cho các ngành công nghiệp, các ngành được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các tổ 
chức xây dựng tiêu chuẩn (SDOs) tư nhân độc lập, hiện tại có khoảng hơn 450 tổ 
chức như vậy, với ít nhất hơn 150 tổ chức dạng côngxoocxiom (consortium).  Có 
khoảng 20 tổ chức xây dựng tiêu chuẩn xây dựng khoảng 80% tiêu chuẩn Hoa Kỳ. 
Thị trường Hoa Kỳ vận hành theo nhu cầu thị trường, hoạt động xây dựng tiêu chuẩn 
tại Hoa Kỳ cũng như vậy. Từng tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cụ 
thể và các vấn đề quản lý theo yêu cầu của cả ngành công nghiệp và chính phủ. Việc 
xây dựng tiêu chuẩn chính thức, công khai tại Hoa kỳ bắt đầu từ hơn 100 năm nay 
như là một hoạt động kinh doanh tư nhân, với sự ủng hộ và tham gia mạnh mẽ của 
chính phủ. Một lượng đa dạng lớn các hoạt động tiêu chuẩn tự nguyện của Hoa Kỳ đã 
được tiến hành rất thành công cùng với những hoạt động chuyên ngành trong hơn một 
thế kỷ qua mà không cần bất kỳ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước hay sự 
can thiệp phiền toái quá mức nào từ phía chính phủ. Mặc dù các quyết định của Hoa 
kỳ về trách nhiệm và thẩm quyền tiêu chuẩn không được hình thành một cách chủ 
định để hỗ trợ những nỗ lực của Hoa Kỳ trong thương mại quốc tế, nhưng các quyết 
định này có tác dụng tốt để hỗ trợ mục tiêu quốc gia và quốc tế về sức khỏe, an toàn, 
và bảo vệ môi trường cũng như chỉ tiêu kỹ thuật cho sản phẩm, quá trình và hệ thống.  

Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được 
thành lập năm 1918 bởi một số tổ chức xây dựng tiêu chuẩn và đại diện chính phủ, 
gồm hơn 700 thành viên doanh nghiệp; 30 cơ quan chính phủ; 20 viện nghiên cứu và 
260 tổ chức nghề nghiệp, kỹ thuật, buôn bán, lao động và thương mại. Không như các 
tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được nêu ở trên, ANSI không xây dựng tiêu chuẩn. Nói 
một cách đúng hơn, tổ chức này thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối trung ương, 
điều phối các tổ chức thành viên mà các tổ chức thành viên này xây dựng tiêu chuẩn 
trên cơ sở đồng thuận và phân cấp. ANSI cũng đưa ra các quy trình để các tổ chức 
tiêu chuẩn áp dụng trong quản lý quá trình xây dựng tiêu chuẩn đồng thuận theo cách 
thức mở và công bằng, và ANSI công nhận năng lực của các tổ chức xây dựng tiêu 
chuẩn tuân thủ với các quy trình này. ANSI cũng phê duyệt các tiêu chuẩn, được xây 
dựng bởi tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được công nhận, thành tiêu chuẩn quốc gia Hoa 
Kỳ (ANS). Tuy nhiên, bất kể tình trạng được công nhận của tổ chức xây dựng tiêu 
chuẩn là thế nào đi nữa, các tiêu chuẩn chỉ có thể trở thành tiêu chuẩn quốc gia Hoa 
kỳ (ANS) khi chúng được trình cho ANSI để được phê duyệt thành ANS. Tại thời 
điểm tính cuối cùng, ANSI đã công nhận năng lực của khoảng 200 SDO và phê duyệt 
khoảng 10.000 tiêu chuẩn thành ANS theo đó Bộ Thương Mại có thể thúc đẩy và mở 
rộng các hoạt động của Bộ về các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn.  

ANSI điều phối xây dựng ANS của các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được công nhận 
để xây dựng và ban hành ANS. ANSI làm việc thông qua quá trình xây dựng tiêu 
chuẩn được công nhận nhằm tránh tình trạng chồng chéo và trùng lặp của các tiêu 
chuẩn được đề xuất. Được công nhận bởi ANSI có ý nghĩa rằng các thủ tục mà tổ 
chức tiêu chuẩn sử dụng, kết hợp với xây dựng ANS đáp ứng các yêu cầu cơ bản của 
ANSI về tính mở, công bằng, đồng thuận và theo quy trình đúng đắn.  

ANSI cũng là tổ chức thành viên Hoa Kỳ trong Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế 
(ISO), và là tổ chức thành viên của Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) thông qua Uỷ 
ban Quốc gia Hoa Kỳ. ANSI điều hành ban thư ký quốc tế của Uỷ ban Kỹ thuật hỗn 
hợp chung (JTC-1) của ISO và IEC, có nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn về công 
nghệ thông tin và là tổ chức thành viên Hoa Kỳ tại Đại hội Tiêu chuẩn Khu vực Thái 
Bình Dương (PASC) và tại Uỷ ban Tiêu chuẩn liên Mỹ (COPANT). Với tư cách là 
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đại diện Hoa Kỳ tại các tổ chức này, ANSI triệu tập các đại biểu, chấp thuận các 
thành viên đại biểu, và chỉ định các nhóm kỹ thuật có chuyên gia từ nhiều lĩnh vực 
khác nhau để đại diện Hoa Kỳ trong các hội đồng chính sách quốc tế liên quan, các uỷ 
ban kỹ thuật, và các nhóm công tác. 

Vai trò của Chính phủ Hoa Kỳ trong xây dựng tiêu chuẩn 
Trong khi Chính phủ Hoa Kỳ không điều hành hay cung cấp tài chính cho tổ chức tiêu 
chuẩn quốc gia Hoa Kỳ, tong cơ quan quản lý riêng lẻ tham gia tích cực vào hoạt 
động xây dựng tiêu chuẩn tự nguyện đồng thuận. Hơn nữa, Chính phủ cũng quan tâm 
trực tiếp tới việc xây dựng và thực thi tiêu chuẩn thông qua việc đưa tiêu chuẩn vào 
pháp luật, quy định hay nghĩa vụ hợp đồng đối với người bán trong mua sắm chính 
phủ. Trong một số trường hợp đặc biệt, các cơ quan quản lý xây dựng các tiêu chuẩn 
tự nguyện là một phần của quy chuẩn kỹ thuật (như ôtô, hàng không, sản phẩm tiêu 
dùng). Luật Công 104-113, Luật Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Quốc gia 
1995, chỉ định các cơ quan chính phủ liên bang sử dụng các tiêu chuẩn tự nguyện để 
tiến hành các hoạt động hoặc mục tiêu chính sách được quyết định bởi các bộ, cơ 
quan thẩm quyền, trừ trường hợp không có tính khả thi. Thông tư của Văn phòng 
Quản lý Ngân khố (OMB) số A119 hướng dẫn các cơ quan thực hiện việc này. Các cơ 
quan chính phủ cũng được chỉ định tham gia vào các hoạt động của các tổ chức đồng 
thuận tự nguyện nhằm giúp họ thực hiện các trách nhiệm liên quan tới tiêu chuẩn. 
Cuối cùng, Luật này chỉ định NIST phối hợp các hoạt động tiêu chuẩn liên bang, tiểu 
bang, địa phương và hoạt động đánh giá sự phù hợp với các hoạt động này trong khu 
vực tư nhân nhằm làm giảm thiểu sự trùng lặp và phức tạp.  

Từ khía cạnh chính sách, và để tuân thủ Điều 4.1 của Hiệp định Hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (WTO/TBT), Chính phủ Hoa Kỳ 
cũng phải đảm bảo rằng các tổ chức tiêu chuẩn hoá chính quyền trung ương chấp 
nhận và tuân thủ Quy chế thực hành Tốt.  

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hệ thống Quốc tế  
Chính phủ Hoa Kỳ và khu vực tư nhân tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế theo 
nhiều cách: thông qua các tổ chức tự nguyện tư nhân mà thành viên của các tổ chức 
này là tổ chức quốc gia; thông qua các tổ chức hiệp ước (thành viên là các chính phủ); 
thông qua các tổ chức nghề nghiệp và kỹ thuật mà thành viên của các tổ chức này là 
cá nhân hoặc tổ chức; và thông qua hình thức côngxooctiom (consortium) mà thành 
viên tiêu biểu là công ty và ngành công nghiệp. Ví dụ, ISO và IEC là các tổ chức quốc 
tế phi chính phủ gồm các tổ chức thành viên quốc gia. ISO được hình thành từ các cơ 
quan tiêu chuẩn quốc gia của các quốc gia thành viên đầy đủ. IEC được hình thành từ 
các Uỷ ban quốc gia từ các quốc gia thành viên. Hiện nay, ISO có 185 uỷ ban kỹ thuật 
hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau; các Uỷ ban IEC chủ yếu hoạt động 
trong lĩnh vực kỹ thuật điện. ISO và IEC có một uỷ ban hỗn hợp chung, JTC-1, tập 
trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin và các ứng dụng trong lĩnh vực này. Các tiêu 
chuẩn do ISO và IEC xây dựng, tuy  nhiên, không điều chỉnh tất cả các lĩnh vực công 
nghệ và ứng dụng. Các tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn khác xây dựng 
cũng được sử dụng toàn cầu. Ví dụ như tiêu chuẩn được xây dựng bởi các tổ chức như 
ASTM Quốc tế, Hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME), Viện Xăng dầu Hoa Kỳ (API), 
Hội Kỹ sư Ôtô (SAE), và các tổ chức khác được sử dụng toàn cầu để đáp ứng các nhu 
cầu của lĩnh vực đặc thù, bao gồm các tiêu chuẩn nguyên liệu, các quy chuẩn về nồi 
hơi và van áp suất và các chỉ tiêu kỹ thuật cho đường ống và nhiên liệu.  
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2.2 THÔNG TIN THAM  KHẢO LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHUẨN  
2.2.1 Các tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế và khu vực  

Quốc tế 
 ISO Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc 

tế 
www.iso.org 

 
CODEX Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm 

Codex 
www.codexalimentarius.net 

 

IEC Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế www.iec.ch 
 

ITU 
Liên đoàn viễn thông quốc tế www.itu.int/net 

 
 
Khu vực 

Châu 
Phi 

ARSO Tổ chức tiêu chuẩn hoá khu 
vực Châu Phi 

 

www.arso-oran.org 
 

Châu 
Mỹ 

COPANT Ủy ban tiêu chuẩn Liên Mỹ www.copant.org 
 

Liên 
đoàn 
Arập 

AIDMO Tổ chức khai thác mỏ và phát 
triển công nghiệp Arập 

 
www.arifonet.org.ma 

 

Châu 
Á & 
Thái 
Bình 

Dương 

ACCSQ Ủy ban tư vấn ASEAN về 
tiêu chuẩn và chất lượng 

 www.aseansec.org 
 

 PASC Đại hội tiêu chuẩn khu vực 
Thái Bình Dương 

www.pasc.net.org 
 

Trung 
Á 

EASC Hội đồng Á Âu về tiêu chuẩn 
hoá, đo lường và chứng nhận 

 
www.easc.org 

 CAC-
MASQ 

Diễn đàn hợp tác Trung Á về 
MAS-Q   

Châu 
Âu 

CEN Uỷ ban Châu Âu về tiêu 
chuẩn hoá 

 
www.cen.eu 

 CENELEC Uỷ ban Châu Âu về tiêu 
chuẩn hoá kỹ thuật điện 

 
www.cenelec.org 

 ETSI Viện tiêu chuẩn viễn thông 
Châu Âu 

 
www.etsi.org 

http://www.iso.org/�
http://www.codexalimentarius.net/�
http://www.iec.ch/�
http://www.itu.int/�
http://www.itu.int/net�
http://www.arso-oran.org/�
http://www.copant.org/�
http://www.arifonet.org.ma/�
http://www.aseansec.org/�
http://www.pasc.net.org/�
http://www.easc.org/�
http://www.cen.eu/�
http://www.cenelec.org/�
http://www.etsi.org/�
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Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế  

www.iso.org 
ISO là tổ chức xây dựng và phát hành tiêu chuẩn lớn 

nhất thế giới (trên 17.000 tiêu chuẩn). ISO có một mạng lưới các viện tiêu chuẩn quốc 
gia tại 157 nước, mỗi quốc gia chỉ một thành viên, với Ban thư ký Trung tâm tại 
Geneva, Thuỵ Sỹ để điều hành hệ thống.   

Trong khi có một lượng lớn các thông tin liên quan tới tiêu chuẩn được 
cung cấp miễn phí trên website của ISO, cần phải lưu ý rằng tất cả các 
tiêu chuẩn và hướng dẫn của ISO đều được bán và có thể mua trên 
Internet thông qua Cửa hàng của ISO. ISO cho phép bạn tải các tiêu 
chuẩn ISO xuống theo định dạng file điện tử PDF Adobe Acrobat để 
bạn có thể lưu trong máy tính, sử dụng ngay trên màn hình. Mua tiêu 

chuẩn ISO dạng file PDF phải tuân thủ theo các điều kiện của Thoả thuận 
cấp phép. Thoả thuận cấp phép bảo vệ bản quyền của ISO và người sử dụng chỉ được 
phép in một bản cứng từ mỗi file PDF được tải xuống.  

Thông qua hoạt động của DEVCO (Uỷ ban các vấn đề của các nước đang phát triển 
của ISO), ISO đã hỗ trợ các nước đang phát triển trong gần 50 năm qua. Website đã 
nêu bật nhiều cách thức ISO giúp đỡ các nước đang phát triển tham gia vào các hoạt 
động tiêu chuẩn hoá quốc tế. Hỗ trợ kỹ thuật là nhân tố chính cho hoạt động của 
DEVCO, và đào tạo được thừa nhận là một trong những thành phần quan trọng. 
Người sử dụng sẽ tìm thấy thông tin về rất nhiều các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của 
DEVCO và chi tiết về các dịch vụ đào tạo của ISO. Bên cạnh các thông tin về ấn 
phẩm, các ấn phẩm và các trang cung cấp đường liên kết để có thể tải về và lấy được 
các tài liệu.  

Các ví dụ về hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các hội nghị, hội thảo, đào tạo, chương trình đào 
tạo cho giảng viên, học bổng, tài liệu đào tạo và ấn phẩm tham khảo, bao gồm cả đào 
tạo qua mạng. 

http://www.iso.org/�
http://www.iso.org/iso/store/terms_and_conditions/licence_agreement.htm�
http://www.iso.org/iso/resources/developing_countries/iso_and_developing_countries/how_iso_helps_developing_countries.htm�
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Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC)  
www.iec.ch 
IEC là tổ chức toàn cầu có nhiệm vụ xây dựng và ban hành các tiêu 
chuẩn quốc tế về điện, điện tử và các công nghệ liên quan. Thông qua 

các thành viên, IEC khuyến khích hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn hoá kỹ thuật điện và 
những vấn đề liên quan, như đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn trong lĩnh vực điện, 
điện tử, và công nghệ liên quan. Có thể mua các tiêu chuẩn IEC trên mạng từ website 
của IEC. Các tiêu chuẩn IEC điều chỉnh một phạm vi rộng các công nghệ từ phát điện, 
truyền tải và phân phối điện tới các thiết bị điện gia đình, thiết bị điện văn phòng, chất 
bán dẫn, quang học, pin, pano trưng bày phẳng, tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. Bất 
cứ nơi nào bạn thấy điện và điện tử, bạn sẽ thấy IEC hỗ trợ an toàn và vận hành, môi 
trường, tiết kiệm năng lượng điện và năng lượng có khả năng tái tạo. 

Trên website của IEC có ghi “Bách khoa điện tử (Electropedia): Từ vựng chuyên 
ngành kỹ thuật điện online của thế giới” nếu bạn đang tìm kiếm các thuật ngữ điện - 
điện tử và định nghĩa của nó? Electropedia là cơ sở dữ liệu chuyên ngành kỹ thuật 
điện online lớn nhất thế giới với hơn 20.000 thuật ngữ và định nghĩa bằng tiếng Anh 
và tiếng Pháp được sắp xếp theo các chủ đề, và các thuật ngữ tương đương bằng tiếng 
Đức, Tây Ban Nha và Thuỵ Điển. Electropedia cũng được biết đến như là Từ vựng 
chuyên ngành kỹ thuật điện quốc tế trên mạng. 

Liên đoàn Viễn thông Quốc tế (ITU) 

www.itu.int  
ITU là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong lĩnh 
vực công nghệ truyền thông và thông tin. Với tư cách 

là đầu mối toàn cầu cho chính phủ và khu vực tư nhân, vai trò của ITU là giúp mở 
rộng truyền thông trên thế giới, trong ba lĩnh vực chính: liên lạc vô tuyến, tiêu chuẩn 
hoá và phát triển. ITU cũng tổ chức các sự kiện viễn thông (TELECOM) và là cơ 
quan tổ chức hàng đầu về Hội nghị Cấp cao Thế giới về Xã hội Thông tin. ITU có trự 
sở đặt tại Geneva, Thuỵ Sỹ, với 191 quốc gia thành viên, hơn 700 thành viên ngành 
công nghiệp và thành viên liên kết. Những nỗ lực xây dựng tiêu chuẩn của ITU là 
hoạt động lâu đời nhất và được biết đến nhiều nhất. Làm việc trong một ngành công 
nghiệp có tốc độ thay đổi nhanh nhất thế giới, mảng tiêu chuẩn hoá viễn thông ngày 
nay (ITU-T) tiếp tục mở rộng, chấp nhận các phương thức làm việc hài hoà và linh 
hoạt hơn. Các phương thức cộng tác được thiết kết để đáp ứng được nhu cầu của các 
thị trường ngày càng phức tạp. ITU xuất bản hơn 4.500 đầu sách dưới dạng bản cứng, 
đĩa CD và trực tuyến, các ấn phẩm này được bán qua cửa hàng sách của ITU với phí 
không đáng kể.  

Mạng lưới Dịch vụ Tiêu chuẩn Thế giới (WSSN) 
www.wssn.net 
WSSN là mạng lưới các website của các tổ chức tiêu 
chuẩn toàn cầu. Thông qua mạng lưới website của các 

thành viên, WSSN cung cấp thông tin về tiêu chuẩn hoá quốc gia, khu vực và quốc tế, 
các hoạt động liên quan và dịch vụ. Nhiều website của các cơ quan tiêu chuẩn quốc 
gia, khu vực và quốc tế kết nối với WSSN cho phép bạn tìm kiếm, mua và tải xuống 
các tiêu chuẩn trực tuyến. Thậm chí nếu họ không có toàn bộ nội dung trực tuyến của 
các tiêu chuẩn, bạn có thể tham khảo danh mục trực tuyến và sau đó liên hệ với cơ 
quan tiêu chuẩn hoá quốc gia của bạn, hoặc nếu thất bại thì bạn có thể liên hệ với cơ 
quan tiêu chuẩn hoá quốc gia của một nước khác hoặc tổ chức xây dựng tiêu chuẩn 
gốc để mua bản tiêu chuẩn mà bạn muốn.  

http://www.iec.ch/�
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Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm CODEX- www.codexalimentarius.net 

  
Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm CODEX làm một tổ chức liên chính phủ với hơn 170 
thành viên, trong khuôn khổ Chương trình Tiêu chuẩn Thực phẩm Phối hợp chung do 
FAO và WHO thiết lập, với mục đích bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, đảm bảo hoạt 
động kinh doanh thực phẩm công bằng. CODEX Alimentarius (tiếng Latin có nghĩa là 
Bộ quy tắc hoặc Luật về Thực phẩm) là kết quả hoạt động của Uỷ ban: một tập hợp 
các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy chế thực hành và những khuyến nghị về thực phẩm 
được quốc tế chấp nhận.  
Thông qua website của CODEX, người sử dụng có thể tải xuống nhiều tài liệu miễn 
phí, bao gồm: 

 Các sổ tay quy trình 

 Chiến lược giai đoạn 2008-2013 

 Danh mục các tiêu chuẩn chính thức và phiên bản của các tiêu 
chuẩn 

ASTM Quốc tế 
www.ASTM.org 
ASTM Quốc tế, nguồn gốc là Hội Thử nghiệm và Nguyên liệu Hoa 
Kỳ (ASTM), được thành lập từ hơn một thế kỷ trước. ASTM Quốc 
tế là một trong những tổ chức xây dựng tiêu chuẩn tự nguyện lớn 

nhất thế giới về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với nguyên liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch 
vụ. Được biết đến về chất lượng kỹ thuật cao và bám sát thị trường, các tiêu chuẩn 
của ASTM Quốc tế có một vị trí quan trọng trong cơ sở hạ tầng thông tin giúp hướng 
dẫn thiết kế, sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu. Tiêu chuẩn được 
ASTM xây dựng trên cơ sở tham gia của hơn 30.000 thành viên ASTM. Các chuyên 
gia kỹ thuật này đại diện cho các nhà sản xuất, người sử dụng, người tiêu dùng, chính 
phủ và viện nghiên cứu từ hơn 120 quốc gia. Việc tham gia ASTM Quốc tế được mở 
cho tất cả các bên quan tâm, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới.   

Các tổ chức Tiêu chuẩn Khu vực  

 Ủy ban Tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng 
 (ACCSQ) 
www.aseansec.org 
Ủy ban Tư vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ) là một 
uỷ ban nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được thành lập 

để thuận lợi hoá thương mại khu vực. Thừa nhận sự đóng góp của tiêu chuẩn và đánh 
giá sự phù hợp là hai “trụ cột” thúc đẩy và tự do hoá thương mại và đầu tư trong khu 
vực, ASEAN thông qua ACCSQ đã nỗ lực hài hoà các tiêu chuẩn quốc gia với tiêu 
chuẩn quốc tế, triển khai các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá sự phù hợp 
nhằm đạt được mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một thử nghiệm, được chấp nhận ở mọi 
nơi”. 
Tất cả các quốc gia thành viên đã hoàn thành hoạt động hài hoà tiêu chuẩn trong 20 
loại sản phẩm ưu tiên và 81 tiêu chuẩn về an toàn điện và EMC. Những lĩnh vực hài 

http://www.codexalimentarius.net/�
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hoà mới hiện đang được xác định. Ưu tiên hài hoà tiêu chuẩn hiện nay sẽ tập trung 
vào những tiêu chuẩn được sử dụng trong quy chuẩn kỹ thuật của các quốc gia thành 
viên. Tòan thể chương trình làm việc của ACCSQ là sẵn có trên website này.   
 

  1

1  
Phương pháp tiếp cận mới và tiêu chuẩn hoá Châu Âu  
www.newapproach.eu 
Các tiêu chuẩn Châu Âu được cung cấp bởi các thành viên CEN (đối với lĩnh vực 
chung) và các thành viên CENELEC (trong lĩnh vực kỹ thuật điện). Các thành viên 
quốc gia của CEN và CENELEC có trách nhiệm bán các tiêu chuẩn Châu Âu. ETSI 
cung cấp khả năng tải xuống các tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu miễn phí từ website 
của nó. 

Phương pháp tiếp cận mới và tiêu chuẩn hoá Châu Âu đã đóng góp quan trọng vào 
việc phát triển thị trường chung. Thành công của hệ thống tiêu chuẩn hóa Châu Âu 
trong loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại giữa các thành viên EU, đã đóng một 
vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự lưu chuyển hàng hoá tự do giữa các quốc gia 
thành viên.  

Website này đã được thừa nhận làm tăng khả năng hiểu biết về Tiêu chuẩn hoá theo 
Phương pháp tiếp cận mới tại Châu Âu và cung cấp thông tin về quá trình tiêu chuẩn 
hoá. Website này giúp bạn tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và lộ trình trong quá trình 
tiêu chuẩn hoá mà không quan tâm đến việc liệu tổ chức nào trong số ba tổ chức tiêu 
chuẩn Châu Âu chịu trách nhiệm đối với ứng dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm. Thông 
qua website: www.eotc.be/newapproach, một loạt các ấn phẩm có thể tải xuống miễn 
phí có tiêu đề “Phương pháp tiếp cận mới về tiêu chuẩn hoá và hài hoà kỹ thuật – các 
tiêu chuẩn hài hoà”.  

Uỷ ban Tiêu chuẩn Liên Mỹ (COPANT) 

www.copant.org  

Uỷ ban Tiêu chuẩn Liên Mỹ, được biết đến nhiều hơn dưới cụm từ viết 
tắt tiếng Tây Ban Nha - COPANT, là một hiệp hội tư nhân, phi lợi 
nhuận có nhiệm vụ thúc đẩy tiêu chuẩn hoá và các hoạt động liên quan 

khác trong các tổ chức thành viên khu vực Châu Mỹ. Mục tiêu của COPANT là thúc 
đẩy phát triển các hoạt động tiêu chuẩn hoá kỹ thuật trong các quốc gia thành viên 
nhằm phát triển thương mại, công nghiệp, khoa học và công nghệ làm lợi cho hội 
nhập kinh tế -thương mại và trao đổi hàng hoá, dịch vụ, thuận lợi hoá hợp tác trong 
lĩnh vực khoa học, sở hữu trí tuệ, kinh tế – xã hội. Trên website này, bạn có thể tìm 
thấy những thông tin mới về Uỷ ban Tiêu chuẩn Liên Mỹ (COPANT), một tổ chức 
tiêu chuẩn hoá khu vực của các quốc gia châu Mỹ. Trang web cung cấp truy cập đến 
thông tin về các hoạt động của Uỷ ban và là công cụ tích cực để trao đổi tài liệu, quan 
điểm. Cũng như vậy, liên hệ với COPAN có thể được duy trì thông qua trang web 
này. Một danh mục đầy đủ các tiêu chuẩn khu vực COPANT có thể tải xuống từ 
website này.  
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 Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Châu Phi (ARSO) 
www.arso-oran.org ARSO là cơ quan tiêu chuẩn hoá liên chính 
phủ Châu Phi gồm các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của các nước 
Châu Phi. ARSO được thành lập ngày 10/1/1977 bởi Tổ chức 

Thống nhất Châu Phi (OAU) và Uỷ ban Kinh tế của Liên Hợp Quốc về Châu Phi 
(UNECA). Trách nhiệm của ARSO là điều phối hoạt động tiêu chuẩn hoá tại Châu 
Phi cùng sự cộng tác của nhiều đối tác kinh tế - xã hội khác trong và ngoài Châu Phi. 
ARSO có nhiệm vụ thúc đẩy thương mại trong Châu Phi và thương mại toàn cầu 
thông qua việc tăng cường chất lượng bằng hoạt động điều phối và hài hoà tiêu chuẩn 
và đánh giá sự phù hợp tại Châu Phi. 

Tại website này, người sử dụng có thể tải xuống các bản PDF, miễn phí về mô hình 
hoạt động tiêu chuẩn hoá của ARSO, các thách thức của rào cản kỹ thuật trong 
thương mại (TBT).   

Tài liệu này nêu chi tiết: 

• Quá trình phát triển của hoạt động tiêu chuẩn hoá Châu Phi 

• Hài hoà tiêu chuẩn quốc gia thành viên/ tiểu khu vực kinh tế xã hội Châu 
Phi thành các Tiêu chuẩn Châu Phi (ARS) 

• ARS là công cụ để giảm thiểu TBT, cải thiện thương mại qua biên giới và 
thúc đẩy hội nhập thị trường. 

  
Hội đồng Á Âu về tiêu chuẩn hoá, đo lường và chứng nhận 
(EASC) 
www.easc.org. 

Hội đồng Á Âu về tiêu chuẩn hoá, đo lường và chứng nhận và Khối 
thịnh vượng chung các quốc gia độc lập (CIS) là một tổ chức liên 

chính phủ của CIS có nhiệm vụ thiết lập và tiến hành các chính sách phối hợp chung 
về tiêu chuẩn hoá, đo lường và chứng nhận. Các thành viên của EASC là các viện tiêu 
chuẩn và đo lường quốc gia thuộc Liên bang Xô Viết cũ.  

Hội đồng liên quốc gia được thành lập theo “Hiệp định về thực hiện chính sách chung 
về tiêu chuẩn hoá, đo lường và chứng nhận ngày 13/3/1992” (sau đây gọi tắt là Hiệp 
định) nhằm phối hợp các công việc trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, đo lường và chứng 
nhận và xác định những định hướng cơ bản trong hoạt động tiêu chuẩn hoá, đo lường, 
chứng nhận và công nhận. Cần lưu ý rằng: tất cả các tài liệu có thể tải xuống đều bằng 
tiếng Nga. 
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 Diễn đàn hợp tác Trung Á về đo lường, công nhận, tiêu chuẩn 
hóa và chất lượng  
 (CAC-MAS-Q) 
Lưu ý: không có Website nào sẵn có để truy cập tại thời điểm 
hiện tại 

Tháng 7/2003, CAC-MAS-Q được chính thức thành lập với sự trợ giúp của các 
chuyên gia quốc tế và nhóm phụ trách về MAS-Q của USAID trong khu vực. Tổ chức 
này được thành lập theo đề nghị của Gosstandards khu vực để xử lý các vấn đề MAS-
Q  ảnh hưởng tới vùng Trung Á. 

Thành viên là bốn viện tiêu chuẩn và đo lường quốc gia của Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan và Uzbekistan. Là một phần của hoạt động CAC, một loạt các uỷ ban kỹ 
thuật MAS-Q được thành lập. Mục tiêu chính của CAC là thúc đẩy hài hoà tiêu chuẩn 
và các thủ tục đánh giá sự phù hợp trong khu vực và trở thành bên ký kết tham gia các 
MRA và MLA của ILAC, IAF. 
Một trong những mục tiêu hàng đầu của CAC-MAS-Q là nâng cấp các Viện Tiêu 
chuẩn và Đo lường Quốc gia trong khu vực lên một cấp độ được quốc tế thừa nhận, 
chấp nhận và tuân thủ các Hiệp định TBT và SPS của WTO cũng như các chuẩn mực 
thế giới khác. Viện Quốc gia Afghanistan đã đề nghị được gia nhập tổ chức này. Đề 
nghị này được sự nhất chí thông qua của ban điều hành. 
 

Đại hội đồng Tiêu chuẩn khu vực Thái Bình Dương (PASC) 
www.pascnet.org 
Năm 1972, đại diện các tổ chức tiêu chuẩn thuộc các quốc gia vùng 
Thái Bình Dương họp tại Honolulu, Hoa Kỳ để lập một chương 

trình dẫn tới việc thành lập một tổ chức tự nguyện, độc lập từ các tổ chức tiêu chuẩn 
quốc gia trong khu vực. Năm 1973, cuộc họp đầu tiên, có tên là Hội nghị Tiêu chuẩn 
khu vực Thái Bình Dương (PASC) được nhóm họp tại Honolulu. Các thành viên của 
PASC đã thông qua nhiều quyết định quan trọng liên quan tới tiêu chuẩn hoá quốc tế, 
hoạt động của ISO và IEC, và liên lạc và quan hệ nội bộ giữa các thành viên PASC. 
PASC không chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tiêu chuẩn mà cả hoạt động hợp 
chuẩn.PACIFIC AREA STANDARDS CONGRESS 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương – Tiểu Ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn  

(APEC SCSC) 

Tiểu Ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC) hỗ trợ Uỷ ban Thương mại và Đầu tư 
hoàn thành các phần liên quan đến tiêu chuẩn và hợp chuẩn trong chương trình nghị 
sự tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại và đầu tư. Chương trình nghị sự này gồm 
việc cắt giảm những ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy thương mại và đầu tư bởi sự 
khác biệt về tiêu chuẩn và hợp chuẩn trong khu vực. Chương trình nghị sự cũng xây 

http://www.pascnet.org/�
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dựng một sự tương hỗ kinh tế định hướng thị trường và chủ nghĩa khu vực mở thông 
qua hàng loạt các hoạt động khuyến khích hài hoà tiêu chuẩn của các nền kinh tế 
thành viên APEC với tiêu chuẩn quốc tế, liên hệ với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. 
Cuối cùng, các tiêu chuẩn và hợp chuẩn càng hài hoà chẽ hơn thì sẽ cải thiện được 
hiệu quả sản xuất và thúc đẩy thương mại quốc tế, tạo ra các dòng chảy thương mại 
nhanh hơn, cắt giảm chi phí và hội nhập của mạng lưới sản xuất trong khu vực lớn 
hơn. SCSC được thành lập vào năm 1994 và đóng góp cho tự do hoá, thuận lợi hoá 
thương mại và đầu tư thông qua các lĩnh vực kỹ thuật về tiêu chuẩn và hợp chuẩn. 

Tổ chức Khu vực về Tiêu chuẩn và Chất lượng CARICOM  
www.crosq.org 
 CROSQ, Tổ chức Khu vực về Tiêu chuẩn và Chất lượng CARICOM 
thành lập năm 2003 bởi Hiệp ước Cộng đồng Thị trường Chung 
Caribê (CARICOM) là một tổ chức liên chính phủ và trung tâm khu 

vực về thúc đẩy sản xuất hiệu quả và cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, 
thông qua quá trình tiêu chuẩn hoá và kiểm tra chất lượng.  

Đặt trụ sở tại Bridgetown, Barbados, CROSQ là tổ chức kế thừa Hội đồng Tiêu chuẩn 
Thị trường Chung (CCMSC), và hỗ trợ CARICOM quản lý việc mở rộng xuất khẩu 
hàng hoá, dịch vụ trong khu vực và bên ngoài. CROSQ có nhiệm vụ đại diện cho 
quyền lợi của khu vực tại các hoạt động tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hài hoà tiêu 
chuẩn và hệ thống đo lường, tăng cường phát triển tiêu chuẩn khu vực, hỗ trợ giải 
quyết các tranh chấp thương mại trong CARICOM khi có liên quan tới tiêu chuẩn.  

Trong hoạt động của mình, CROSQ vận hành như một tổ chức công nhận khu vực, là 
một cơ quan thông báo, hỏi đáp thông tin về những vấn đề liên quan tới Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO) nhân danh các quốc gia thành viên, và cử các đại diện 
quốc tế tham gia các vấn đề tiêu chuẩn thay mặt các quốc gia thành viên. 
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2.3 ĐƯỜNG KẾT NỐI INTERNET VỀ THÔNG TIN THAM KHẢO 
LIÊN QUAN TỚI TIÊU CHUẨN  

Sách, Sổ tay và Đĩa CD  
Thông tin tham khảo dưới đây có từ các nguồn sau: 

Tiêu chuẩn và Thương mại Toàn cầu – Tiếng nói của Châu Phi  
Do Ngân hàng Thế giới xuất bản. ấn phẩm dầy hơn 400 trang về 
các nghiên cứu tình huống và khảo sát tiến hành tại Châu Phi về 
tiêu chuẩn và thuận lợi hoá thương mại. Có thể mua sách tại Phòng 
phát hành của Ngân hàng Thế giới, địa chỉ: 1818 H Street NW 
Washington DC 20433 USA hoặc e-mail: pubrights@worldbank 
.org   
 
Phương pháp tiếp cận Mới và Toàn cầu  
Do Uỷ ban Châu Âu phát hành, công cụ học tập tương tác bằng đĩa 
CD đa phương tiện này đề cập về Chỉ thị về Phương pháp tiếp cận 
Mới và việc tuân thủ các chỉ thị này bao gồm đánh giá sự phù hợp. 
Đĩa CD là sẵn có miễn phí từ EOTC tại địa chỉ: www.eotc.be hoặc 
CEN tại địa    chỉ: www.cenorm.be 
 
Tiêu chuẩn Quốc tế – Cẩm nang tham khảo 
Do Amy Zukerman viết và được Hiệp hội các nhà quản lý Hoa Kỳ 
phát hành, dầy hơn 300 trang, trình bày về các hệ thống tiêu chuẩn 
quốc tế, khu vực và hoạt động chất lượng và đánh giá sự phù hợp. 
Để có thông tin và giá của cuốn sách này, đề nghị liên hệ với 
AMACOM, một bộ phận của Hiệp hội các nhà quản lý Hoa Kỳ, địa 
chỉ: 1601 Broadway, New York 10019, Hoa Kỳ. 
  
Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và Hiệp định 
về áp dụng các Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật  
Do Trung tâm Thương mại Thương Quốc tế phát hành, là tài liệu 
của hội thảo về chủ đề trên.  Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị 
liên lạc với Trung tâm Thương mại Quốc tế tại địa chỉ: 54-56 rue 
de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland. E-Mail 
itcreg@intracen.org.  hoặc:  www.intracen.org. 
 
Quản lý Chất lượng Xuất khẩu – hỏi đáp cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 
Sách dầy 230 trang do Trung tâm Thương mại Quốc tế phát hành; 
là tàiliệu của hội thảo về chủ đề trên.  Để biết thêm thông tin chi 
tiết, đề nghị liên lạc với Trung tâm Thương mại Quốc tế tại địa chỉ: 
54-56 rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland.  
E-Mail itcreg@intracen.org.  hoặc:  www.intracen.org. 
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Tổng quan về phương thức tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Tiêu 
chuẩn, Đo lường và Đánh giá sự phù hợp. 
Do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ phát hành, đĩa CD này có 
thông tin về các hệ thống MAS-Q quốc gia, quốc tế và khu vực. Để 
có thông tin chi tiết, liên hệ với NIST, Bộ phận Dịch vụ Tiêu chuẩn 
tại  www.NIST.gov 
 
Hướng dẫn thực hiện các chỉ thị dựa trên Phương thức tiếp cận 
mới và toàn cầu  

Do Uỷ ban Châu Âu phát hành, tài liệu dầy 118 trang có thể tải 
xuống bằng toàn bộ 11 ngôn ngữ chính thức EU tại địa chỉ: 
www.europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm 
hoặc truy cập bản tiếng Anh trong thư mục về tiêu chuẩn trong đĩa 
CD. Sao chép được cho phép miễn là thừa nhận nguồn sách. 

Tiêu chuẩn và hệ thống chất lượng trong khía cạnh cạnh tranh  
Tác phẩm của Guasch JL, Racine JL, Sánchez I và Diop M, do Ngân 
hàng Thế giới phát hành, ấn phẩm dầy 324 trang này đánh gía về tác 
động kinh tế và ảnh hưởng của chất lượng, tiêu chuẩn và đánh giá sự 
phù hợp. Rất nhiều ví dụ được cung cấp. Để được phép sao chụp, 
hoặc tái bản bất kỳ phần nào của ấn phẩm này, đề nghị gửi yêu cầu 
tới Công ty Trung tâm Giải quyết Bản quyền địa chỉ: 222 Rosewood 
Drive, Danvers, MA 01923, Hoa Kỳ; điện thoại: 978-750-8400; fax: 
978-750-4470; Internet: www.copyright.com. 

Hiểu biết về Codex Alimentarius 
Codex Alimentarius, hay quy tắc về thực phẩm, đã trở thành một tài 
liệu mang tính toàn cầu đối với người tiêu dùng, các nhà sản xuất, 
chế biến thực phẩm, các cơ quan quản lý quốc gia về thực phẩm và 
thương mại thực phẩm quốc tế. Do Uỷ ban Codex phát hành, tài liệu 
dầy 47 trang đề cập đến hệ thống Codex và hoạt động của nó. Một 
bản sao của toàn bộ cuốn sách này có tại thư mục tiêu chuẩn trong 
đĩa CD. 

TIÊU ĐIỂM ISO – Tạp chí ISO  
Do ISO cung cấp, tạp chí này cung cấp những nội dung mới, xem xét 
những đóng góp của ISO vào tăng trưởng kinh tế, hoà nhập môi 
trường, thống nhất xã hội thông qua các tiêu chuẩn để phổ biến công 
nghệ, khả năng tương thích toàn cầu, thử nghiệm và đánh giá sự phù 
hợp, an toàn, an ninh và môi trường. Đặt mua tại ISO, thông tin chi 
tiết qua địa chỉ: www.iso.org  

 
TIÊU CHUẨN – bài trình bày dạng Power Point  
Phương pháp tiếp cận thực tiễn với tiêu chuẩn, bao gồm các nội dung 
về lịch sử, xây dựng và sử dụng tiêu chuẩn trong thương mại quốc tế. 
Một bản sao của toàn bộ bài trình bày này có trong đĩa CD. 
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Chiến lược Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ  
www.ansi.org hoặc www.nist.gov 

Được xây dựng bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ và Viện Tiêu 
chuẩn và Công nghệ Quốc gia, tài liệu 16 trang này vạch ra đường 
hướng phát triển tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Các tiêu chuẩn tự nguyện cho 
sản phẩm, quá trình, dịch vụ là nền tảng cho nền kinh tế, xã hội Hoa 
Kỳ. Hoa Kỳ có một truyền thống xây dựng và sử dụng tiêu chuẩn tự 

nguyện hỗ trợ nhu cầu của công dân và nâng tính cạnh tranh của công nghiệp Hoa Kỳ. 
ANSI, điều phối viên của hệ thống tiêu chuẩn Hoa Kỳ, đã tập hợp được các thành 
phần xã hội và tư nhân có cùng mối quan tâm để thực hiện nhiệm vụ này. 

Tuy nhiên, hệ thống này cũng đang gặp phải những thách thức mới, sự quan tâm toàn 
cầu về sức khoẻ, an toàn và bảo vệ môi trường đang tăng lên cùng với sự phát triển 
ngoạn mục của thương mại thế giới, sự cạnh tranh từ những quốc gia đã làm thay đổi 
hệ thống tiêu chuẩn. Ở cấp độ quốc gia, Nghị viện Hoa Kỳ định hướng các chính sách 
liên bang dựa vào các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện phù hợp với nhiệm vụ của họ, 
nâng tầm quan trọng của quá trình tiêu chuẩn hoá quốc gia đối với cả thị trường và xã 
hội. Tài liệu này sẵn có ở ANSI và NIST hoặc một bản sao của chiến lược này có 
trong thư mục tiêu chuẩn trong đĩa CD. 

Giá trị kinh tế của tiêu chuẩn hoá  

www.scc.ca 
ấn phẩm của Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (SCC), bản báo cáo 40 
trang đánh giá tác động của hoạt động tiêu chuẩn hoá đối với nền 
kinh tế Canada. Nghiên cứu này đề cập tới văn hoá kinh tế có định 
hướng tiêu chuẩn, phân tích bằng kinh nghiệm những ảnh hưởng 
của bộ tiêu chuẩn tới năng suất lao động Canada, một loạt bài phỏng 

phấn các nhà lãnh đạo Canada, và hai trường hợp nghiên cứu về những ích lợi của 
tiêu chuẩn hoá. Bản báo cáo này có ở website của SCC hoặc trong thư mục tiêu chuẩn 
trong đĩa CD. 
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PHẦN 3. ĐO LƯỜNG   
3.1 Đo lường và thương mại 

Sự hiểu biết trên toàn cầu về tầm quan trọng của đo lường đối với kinh tế và xã hội nói 
chung ngày càng tăng. Các phép đo chính xác tạo nền tảng cho các quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn và đo lường pháp quyền, vì vậy nó là điều kiện tiên quyết cho thương mại tự 
do, công bằng quốc gia và quốc tế. Tại tất cả các viện nghiên cứu, công ty hay tổ chức, 
các khái niệm như an toàn, an ninh, hiệu quả, khả năng tin cậy và chính xác là rất quan 
trọng trong các hệ thống thiết kế, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các phép đo chính xác 
và được chấp nhận rộng rãi rất quan trọng để đảm bảo rằng các giao dịch thị trường đã 
diễn ra và người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng hàng hoá mà họ mua có chất lượng và 
số lượng như họ mong muốn. Quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển, các phép 
đo chính xác và được quốc tế chấp nhận cho phép hàng hoá và thực phẩm xuất khẩu 
tiếp cận thị trường. Các phép đo chính xác hạn chế khuynh hướng của người mua muốn 
nhiều hơn và người bán muốn ít đi.  

Phát minh công nghệ phụ thuộc vào các phép đo chính xác. Những ý tưởng và sản phẩm 
mới thường chỉ được thực hiện nếu có được các hệ thống đo lường đáng tin cậy. Ở phạm 
vi xã hội, bảo vệ môi trường yêu cầu các tác nhân ô nhiễm phải được kiểm soát chính 
xác. Bệnh nhân nhận được điều trị y tế cần tin tưởng vào các kết quả kiểm tra và liều 
lượng điều trị, thậm chí các thành phần thuốc mà họ uống cũng phải được đo một cách 
thích đáng. Tương tự, các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp như những tiêu chuẩn 
của ISO thiết lập nhu cầu về các phép đo. Các nghiên cứu tình huống đã cho thấy có một 
mối liên kết mạnh mẽ giữa chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế với mức độ kinh doanh các thiết 
bị đo và thử nghiệm, và những nghiên cứu này chứng minh rằng một hệ thống đo lường 
tốt cuối cùng sẽ đóng góp vào GDP của một quốc gia.   

3.1.1 Đo lường là một ngành khoa học của các phép đo. 
Một nghiên cứu về lịch sử cho thấy rằng sự tiến bộ và tăng trưởng kinh tế của một 
quốc gia có mối liên hệ trực tiếp với sự tiến bộ của họ trong việc thực hiện và duy trì 
một hệ thống đo lường quốc gia thống nhất. Nhiều quyết định trong đời sống phải dựa 
vào các phép đo. Các phép đo ảnh hưởng và là một phần không thể thiếu trong đời 
sống hàng ngày của chúng ta, nhưng sự thật là chúng ta thường quên mất điều này. 
Hầu hết tất cả các thứ mà chúng ta mua đều phải được tính bằng trọng lượng, chiều 
dài, khối lượng hoặc một đơn vị đo lường: một cân thịt, một lít gas, một mét vải, một 
chục trứng gà.  
Trong giao tiếp hàng ngày, một người có thể hỏi: 

• Hôm nay bao nhiêu độ?  
• Bây giờ là mấy giờ?  
• Anh cao bao nhiêu?  
• Nó nặng bao nhiêu? 
• Xe của tôi đi với tốc độ nhanh thế nào? 
• Từ đây đến thành phố tiếp theo là bao nhiêu km? 

 
Tất cả những vấn đề này đều thừa nhận cần một đơn vị đo chính xác.  
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Một câu trích của  William Thomson, Lord Kelvin 1824 – 1907 

 “Khi bạn có thể đo được những gì mà bạn đang nói, bạn hiểu một 
mức độ nào đó về nó. Tuy nhiên, khi bạn không thể đo được nó, thì 
kiến thức của bạn vẫn còn nghèo nàn và chưa thỏa đáng. Nó có thể là 
sự khởi đầu của tri thức, nhưng còn lâu bạn mới tiếp cận được ngưỡng 
cửa của khoa học”. 
 

3.1.2 Tóm tắt về lịch sử đo lường  
Sự cần thiết phải có các phép đo chính xác được minh chứng xuyên suốt quá trình lịch 
sử và các bước quan trọng của đo lường quốc tế là thiết lập các chuẩn và đơn vị đo 
lường được quốc tế thừa nhận; các phương pháp để thừa nhận các chuẩn đo lường của 
các viện đo lường quốc gia và các viện được chỉ định trên toàn thế giới. 

SI được xây dựng theo cách mà một đơn vị đo chỉ được sử dụng cho một loại đại 
lượng đo. Nó làm giảm tổng số lượng các đơn vị đo và làm cho hệ thống đo lường trở 
nên dễ học và dễ sử dụng hơn. 

1875 – Hiệp ước Mét – Sự thành lập BIPM  

Thừa nhận sự cần thiết phải hướng tới các chuẩn đo lường được quốc 
tế thừa nhận, năm 1875, chính phủ của 17 quốc gia trên thế giới đã ký 
kết Hiệp ước này và  đã thoả thuận thiết lập và cung cấp tài chính cho 
một viện khoa học hoạt động thường xuyên, Viện Cân Đo Quốc tế 
(BIPM) như một trung tâm điều phối đo lường thế giới. Uỷ ban Đo 

lường Quốc tế (CIPM) được thành lập để giám sát BIPM và hiện nay có 51 quốc gia 
thành viên của Hiệp ước Mét, 23 quốc gia và nền kinh tế là thành viên liên kết của 
Đại hội Toàn thể. Năm 1960 – thiết lập hệ đơn vị đo lường quốc tế SI. 

Tên gọi Hệ đơn vị đo lường Quốc tế (SI) được chấp nhận vào năm 1960 dùng cho hệ 
thống thực hành các đơn vị đo lường được khuyến nghị. SI là một hệ thống các đơn vị 
đo hình thành trong hệ thống mét cũ và được Đại hội đồng Cân Đo (CGPM), cơ quan 
quốc tế có thẩm quyền cao nhất về đơn vị đo, thông qua. SI gồm 7 đơn vị đo cơ bản 
độc lập với nhau, bao gồm: mét (chiều dài), kilôgam (khối lượng), giây (thời gian), 
ampe (cường độ dòng điện), kelvin (nhiệt độ nhiệt động học), mol (phân tử gam – 
lượng vật chất) và candela (cường độ sáng). Các đơn vị đo lường cơ bản này có thể 
kết hợp với nhau để tạo ra những đơn vị đo dẫn xuất xác định các đại lượng đo mới 
như vôn, oát, niutơn, paxcan và jun. Các đơn vị đo lường cơ bản và dẫn xuất tạo thành 
một hệ thống chặt chẽ cho các đơn vị đo SI. 
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3.1.3 Bẩy đơn vị đo lường cơ bản SI 
 

Tờn Ký 
hiệu 

Đại 
lượng Định nghĩa 

mét 

 

m 

 

Chiều 
dài 

 

Đơn vị đo chiều dài tương đương với chiều dài quãng
đường đi được của một tia sáng trong chân không 
trong khoảng thời gian 1 / 299 792 458 giây 

kilôgam 

 

kg 

 

Khối 
lượng 

 

Đơn vị đo khối lượng tương đương với khối lượng của 
mẫu kilôgam quốc tế gốc  

giây 

 

s 

 

Thời 
gian 

 

Đơn vị đo thời gian bằng chính xác 9 192 631 770 chu 
kỳ của bức xạ ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức 
trạng thái cơ bản siêu tinh tế của nguyên tử xêzi-133 tại 
nhiệt độ 0 K 

ampe 

 

A 

 

Cường 
độ dòng 
điện 

 

Đơn vị đo cường độ dòng điện là dòng điện cố định, nếu 
nó chạy trong hai dây dẫn song song dài vô hạn có tiết 
diện không đáng kể, đặt cách nhau 1 mét trong chân 
không, thì sinh ra một lực giữa hai dây này bằng 2x10−7

niutơn trên một mét chiều dài 

kelvin 

 

K 

 

Nhiệt độ 

 

Đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học (hay nhiệt độ tuyệt 
đối) là 1 / 273,16 (chính xác) của nhiệt độ nhiệt động 
học tại điểm cân bằng ba trạng thái của nước  

mol 

 

mol 

 

Lượng 
vật chất 

 

Đơn vị đo lượng vật chất cấu thành thực thể bằng với 
số nguyên tử trong 0,012 kilôgam cacbon-12 nguyên 
chất.  

candela 

 

cd 

 

Cường 
độ sáng 

 

Đơn vị đo cường độ sáng là cường độ chiếu sáng theo 
một hướng cho trước của một nguồn phát ra bức xạ 
đơn sắc với tần số 540x1012 héc và cường độ bức xạ 
theo hướng đó là 1/683 oát trên một sterađian 

 

 
Lịch sử nói với chúng ta rằng những phát hiện khảo cổ cho thấy thời kỳ văn minh cổ 
đại đã có những khái niệm rất rõ ràng về khối lượng và dung tích. Thương mại, phân 
chia đất đai, thuế và những vấn đề khác đòi hỏi nhanh chóng phải có một sự thống 
nhất về các phép đo. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4gam�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A2y�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_gian�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_gian�
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%AAzi�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ampe�
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n�
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n�
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%B2ng_%C4%91i%E1%BB%87n�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kelvin�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_ba_tr%E1%BA%A1ng_th%C3%A1i_c%E1%BB%A7a_n%C6%B0%E1%BB%9Bc&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mol�
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_t%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%AD�
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Candela&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BB%99_chi%E1%BA%BFu_s%C3%A1ng&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91%C6%A1n_s%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_%C4%91%C6%A1n_s%E1%BA%AFc&action=edit&redlink=1�
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9c�
http://vi.wikipedia.org/wiki/O%C3%A1t�
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Stera%C4%91ian&action=edit&redlink=1�
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3.1.4  Đơn vị đo Hoàng gia Ai Cập  
Một trong những thành tựu sớm nhất về phép đo chính xác xuất phát từ Ai Cập. 
Người Ai Cập cổ đại đã nghiên cứu khoa học hình học để giúp họ xây dựng nên 
những ngôi đền và kim tự tháp vĩ đại. Người ta tin rằng vào khoảng 3000 năm trước 
công nguyên, người Ai cập cổ đã phát minh ra đơn vị đo chiều dài. “Đơn vị đo Hoàng 
gia Ai Cập” được xác định bằng chiều dài của cẳng tay từ khuỷu tay đến đầu ngón tay 
giữa cộng thêm bề ngang lòng bàn tay của vua hoặc Pharaông đang trị vì thời kỳ đó. 

Đơn vị đo Hoàng gia Ai Cập thể hiện 
trên giấy cói 

Đơn vị đo Hoàng gia Ai Cập thể hiện 
trên đá granit 

 

  

 

"Đơn vị đo Hoàng gia thể hiện trên đá granit"(1) được cắt ra từ một phiến đá granít để 
trường tồn cùng năm tháng. Những người thợ tham gia xây lăng mộ, đền đài, kim tự 
tháp, v.v. được trang bị thước đo gỗ hoặc đá granít. Nhà kiến trúc hoặc đốc công khu 
xây dựng chịu trách nhiệm duy trì và truyền chuẩn đơn vị đo độ dài tới các phương 
tiện đo của những người thợ. Những người thợ được yêu cầu phải cầm thước đơn vị 
đo của mình đến vào mỗi kỳ trăng tròn để so sánh với thước đo chuẩn Hoàng gia. Nếu 
không thực hiện đúng như vậy sẽ bị xử phạt bằng tội chết. Mặc dù hình phạt rất tàn 
khốc, nhưng người Ai cập cổ đã tiên đoán được tinh thần của hệ thống ngày nay về đo 
lường pháp quyền, tiêu chuẩn, truyền chuẩn, hiệu chuẩn định kỳ và xử lý vi phạm nếu 
không tuân thủ.  

Với việc tiêu chuẩn hoá và thống nhất về độ dài, người Ai Cập cổ đã đạt được trình độ 
chính xác đến kinh ngạc. Hàng nghìn người thợ tham gia xây dựng Kim tự tháp vĩ đại 
Giza. Chỉ bằng việc sử dụng thước đo, họ đã đạt được độ chính xác 0.05%. Trong 756 
feet hoặc 9.069,4 inch, sai số là 4,5 inch so với kết quả dự kiến. 

Cũng tại Ai Cập, người ta sử dụng cân để đo trọng lượng của kim loại và đá quý. Sau 
đó, khi đồng tiền đúc bắt đầu được sử dụng như là một thành phần của buôn bán 
thương mại, chúng đơn giản chỉ là những miếng vàng hoặc bạc được đóng dấu trọng 
lượng. Đây chính là sự khai sinh ra một hệ thống tiền tệ được phát triển ra khắp vùng 
Địa Trung Hải. Cách thức chúng ta đo thời gian dựa trên hệ thống 60 được phát minh 
ở vùng Mesopotamia (khu vực tiếp giáp giữa Irac, Iran và Syria hiện nay), và lịch mà 
chúng ta sử dụng ngày nay có nguồn gốc từ lịch 365 ngày của người Ai Cập cổ đại. 

 

 

(1) Câu chuyện về đơn vị đo Hoàng gia Ai Cập thể hiện trên giấy cói ở trên được Tiến sĩ Mohamed El-Fiki, 
Chủ tịch Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Ai Cập trao tặng cho Ông Ed Nemeroff, Phó chủ tịch phụ trách Bộ phận 
quốc tế của NCSL International, trong thời gian tổ chức Hội thảo song phương giữa Hoa Kỳ – Ai Cập về Đo 
lường, Tiêu chuẩn & Đánh giá phù hợp tổ chức tại Alexandria - Ai Cập, tháng 6/1996. 
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3.1.5 Đo lường 
Tuỳ thuộc vào lĩnh vực áp dụng, đo lường có thể phân chia thành: 

• Đo lường khoa học 
• Đo lường pháp quyền 
• Đo lường công nghiệp 

3.1.5.1 Đo lường khoa học  
Đo lường khoa học trong lĩnh vực chuẩn đo lường quốc gia có tầm quan trọng hàng 
đầu tại bất cứ nhà nước nào, vì nó là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của những 
nhánh đo lường khác cũng như công nghệ mới, và cho sự phát triển của toàn xã hội 
nói chung. Những nhiệm vụ cơ bản của một viện đo lường quốc gia  trong lĩnh vưc 
này là đảm bảo việc thực hiện và duy trì các chuẩn đo lường quốc gia, tiến hành các 
nghiên cứu và phát triển cần thiết liên quan tới nhu cầu đo lường cụ thể trong từng 
lĩnh vực. Kết quả của công việc này là đảm bảo nối chuẩn tới hệ đo lường quốc tế SI 
và chuyển giao kiến thức hoặc hỗ trợ chuyên gia trong việc thực hiện các phép đo 
quan trọng hay phức tạp nhất cho nhiều đối tượng sử dụng. 

Đo lường khoa học điều chỉnh ba nhiệm vụ sau:  
• Định nghĩa các đơn vị đo được quốc tế chấp nhận 
• Thực hiện đơn vị đo bằng các phương pháp khoa học 
• Thiết lập chuỗi truyền chuẩn trong quá trình hồ sơ hoá độ chính xác của 

một phép đo.  

3.1.5.2 Đo lường pháp quyền  

Theo Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế (OIML) “Đo lường pháp quyền là 
những quy trình lập pháp, quản lý và kỹ thuật được thiết lập bởi hoặc tham chiếu bởi 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, và được thực hiện nhân danh họ để làm rõ 
và đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của các phép đo liên quan tới việc kiểm soát 
chính thức, thương mại, sức khoẻ, an toàn và môi trường trong quá trình quản lý các 
bên giao dịch”.    

Nói tóm lại, đo lường pháp quyền là các thực hành và quá trình áp dụng cơ chế quản 
lý và thực thi đối với đo lường. Một hệ thống các phép đo tin cậy là rất quan trọng cho 
thương mại ở bất kỳ xã hội nào. Tất cả các phép đo liên quan tới thương mại, bảo vệ 
người tiêu dùng đều thuộc phạm vi của đo lường pháp quyền, đặc biệt trong lĩnh vực 
khối lượng và dung tích. Phát triển kinh tế và thương mại là hoạt động cơ bản của con 
người, nó vận hành trên nguyên tắc trao đổi hàng hoá công bằng giữa hai bên, có thể 
là cá nhân hoặc tổ chức. Đo lường pháp quyền đảm bảo rằng tất cả các phép đo có 
mục đích trao đổi hàng hoá trong thương mại đều phải công bằng và đáng tin cậy. Ví 
dụ: “Nhận được những gì mà bạn trả” một cân thịt, một lít xăng, một mét vải. Những 
phương tiện đo này bản thân chúng phải được quản lý về mặt pháp lý, như đồng hồ 
bơm ga, đồng hồ tính tiền xe taxi, đồng hồ điện, cân tại siêu thị là phần quan trọng 
của đo lường pháp quyền. Ngoài ra, những phương tiện đo được sử dụng trong thi 
hành pháp luật, như máy phân tích hơi thở, hoặc trong y tế như máy đo huyết áp, nhiệt 
kế tại bệnh viện cũng thuộc phạm vi đo lường pháp quyền.  
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“Sự tin cậy của hệ thống đo lường quốc tế được tăng cường thông qua nỗ lực không ngừng 
của các viện đo lường quốc gia (NMI) trên toàn thế giới trong việc thiết lập cơ sở của các 
phép đo và độ không đảm bảo đo của các phép đo trên các đơn vị đo được chấp nhận rộng 
rãi, thường là đơn vị đo của Hệ đơn vị đo lường Quốc tế (SI). Điều quan trọng đối với mỗi 
quốc gia, không chỉ  trong nỗ lực thúc đẩy năng lực đo lường, mà còn như một phương tiện 
để loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, là tiến hành so sánh các phép đo quốc 
gia và thiết lập sự tương đương của chúng, thông qua viện đo lường quốc gia (NMI) của 
mình. Trong phạm vi mà theo đó một NMI có thể đảm bảo tính tương đương của các chuẩn 
đo lường quốc gia và khả năng hiệu chuẩn, trong phạm vi không đảm bảo đođã biết, là một 
yếu tố đóng góp cho năng lực quốc gia khi tham gia vào thương mại toàn cầu. Về mặt lịch 
sử, khả năng tương đương với nhau được quyết định thông qua việc NMI tham gia vào các 
hiệp định song phương, hoặc các tổ chức và hiệp định đa phương khu vực (RMOs). Tuy 
nhiên, vào tháng 10/1999, tầm quan trọng của sự tương đương trong đo lường đã được mở 
rộng trên phạm vi toàn cầu thông qua việc ký kết một thoả thuận thừa nhận lẫn nhau các 
chuẩn đo lường quốc gia, hiệu chuẩn và khả năng đo lường (CMCs) do các viện đo lường 
quốc gia ban hành, trong khuôn khổ Uỷ ban Cân Đo Quốc tế (CIPM), với sự phối hợp của 
Viện Cân Đo Quốc tế (BIPM). Được biết đến với thuật ngữ Thoả thuận Thừa nhận Lẫn 
nhau (MRA), sự thừa nhận lẫn nhau này quy định việc thừa nhận chính thức các chuẩn đo 
lường quốc gia và khả năng hiệu chuẩn, và được trông đợi để trở thành cơ sở cho các thoả 
thuận rộng hơn liên quan tới buôn bán và thương mại (như WTO)”. 
 

3.1.5.3 Đo lường công nghiệp 

Chức năng của đo lường công nghiệp chủ yếu là hiệu chuẩn một cách thích đáng và 
kiểm soát phương tiện đo được sử dụng trong quá trình sản xuất. Mục đích ở đây là 
đảm bảo các sản phẩm được sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quy định. Thiết bị 
được kiểm soát theo chu kỳ nhằm đảm bảo luôn xác định rõ độ không đảm bảo đo của 
phép đo. Hiệu chuẩn được tiến hành đối với thiết bị đã được chứng nhận, với giá trị 
đo phù hợp với các chuẩn như chuẩn chính quốc gia. 

3.1.6 Tầm quan trọng của Thừa nhận lẫn nhau các Phép đo   

Thừa nhận lẫn nhau các Phép đo có một vai trò quan trọng trong loại bỏ rào cản kỹ 
thuật trong thương mại, qua đó thúc đẩy thuận lợi hoá thương mại toàn cầu. Điều này 
được Viện Cân Đo Quốc tế (BIPM) nhấn mạnh trong thông điệp sau đây của họ 

3.1.7 Từ vựng về Đo lường   

Đo lường cơ bản không có định nghĩa quốc tế, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của 
mức chính xác cao nhất trong lĩnh vực quy định. Vì vậy, đo lường cơ bản có thể được 
miêu tả là đo lường khoa học, được hỗ trợ bởi các phần đo lường pháp quyền và đo lường 
công nghiệp, nơi yêu cầu năng lực khoa học. 

3.1.7.1 Truyền chuẩn đo lường 

Chuỗi truyền chuẩn là một chuỗi hiệu chuẩn không đứt đoạn, tất cả đều thể hiện độ không 
đảm bảo đo. Điều này đảm bảo rằng kết quả của một phép đo hoặc giá trị của chuẩn đo 
lường được liên kết tới chuẩn có độ chính xác cao hơn, kết thúc ở cấp cuối cùng với một 
chuẩn gốc hoặc hiện thực hóa định nghĩa một đơn vị đo.  
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Chuỗi truyền chuẩn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.7.2 Hiệu chuẩn 

Công cụ cơ bản nhằm đảm bảo tính liên kết của một phép đo là hiệu chuẩn phương 
tiện đo. Hiệu chuẩn liên quan tới xác định các đặc tính đo lường của một phương tiện 
đo. Thực hiện thông qua việc so sánh trực tiếp với những chuẩn đã biết. Một chứng 
chỉ hiệu chuẩn hay kết quả thử nghiệm được cấp và (trong hầu hết các trường hợp) 
được gắn tem. Trên cơ sở thông tin này, người sử dụng có thể quyết định liệu phương 
tiện đo có phù hợp với yêu cầu sử dụng của mình hay không.  

Tầm quan trọng của phương tiện đo được hiệu chuẩn  

a. Đảm bảo sự hiển thị số đo của một phương tiện đo phù hợp với các phép đo 
khác 

b. Xác định độ không đảm bảo đo của phương tiện đo 

c. Thiết lập sự tin cậy của phương tiện đo 

Bằng việc hiệu chuẩn một phương tiện đo, có thể đạt được những mục tiêu sau:  

• Kết quả hiệu chuẩn cho phép chuyển giá trị của phép đo thành các chỉ số hoặc 
quyết định các nội dung điều chỉnh đối với các chỉ số 

• Hiệu chuẩn cũng có thể xác định các đặc tính đo lường khác như ảnh hưởng 
của các đại lượng đo quan trọng  

• Kết quả hiệu chuẩn có thể được lưu trong hồ sơ, đôi khi được gọi là chứng chỉ 
hiệu chuẩn hoặc báo cáo hiệu chuẩn 

3.1.7.3 Chuẩn đo lường  

Chuẩn đo lường hoặc mẫu đo lường là một phép đo vật chất, phương tiện đo, chất 
chuẩn hoặc hệ đo lường được dùng để xác định, thực hiện, bảo quản hoặc tái sản xuất 

Definition
of the Unit

Foreign or 
National 
primary 
Standards

Reference Standards

Industrial Standards

Measurements

BIPM
Bureau International des Poids et Mesures

National  Metrology Institutes or 
designated national laboratories

Calibration laboratories, often 
accredited

Company or organization
laboratory 

End users

Note: Uncertainty  increases down the traceability chain



68 
 

một đơn vị đo hoặc một hay nhiều giá trị của một đại lượng đo để sử dụng như một 
chuẩn. 

Viện Đo lường Quốc gia xây dựng, duy trì và phổ biến các chuẩn đo lường quốc gia ở 
cấp độ cao nhất phù hợp với nhu cầu quốc gia, và phát triển, chuyển giao công nghệ 
đo lường mới tới những người sử dụng trong nước và các cơ quan thẩm quyền nhà 
nước chịu trách nhiệm giám sát thực thi pháp luật liên quan tới đo lường và triển khai 
chúng trong thương mại hàng ngày. 

Chuẩn gốc 

Là chuẩn được thiết kế hoặc được thừa nhận rộng rãi, có các đại lượng đo lường cao 
nhất và các giá trị của nó được chấp nhận mà không cần viện dẫn tới những chuẩn 
khác có cùng đại lượng đo. 

Chuẩn thứ  

Là chuẩn mà giá trị của nó được xác định bằng cách so sánh với chuẩn gốc có cùng 
đại lượng đo 

Chuẩn chính 

Thông thường là chuẩn có giá trị đại lượng đo lường cao nhất sẵn có trong một địa 
phương nhất định, dẫn xuất các phép đo được thực hiện tại khu vực đó. 

Chuẩn công tác  

Là chuẩn được sử dụng thường xuyên để hiệu chuẩn hoặc kiểm tra các phép đo vật 
chất, phương tiện đo hoặc chất chuẩn 

Chuẩn truyền  

Là chuẩn được sử dụng làm trung gian để so sánh các chuẩn 
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3.2 THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ ĐO LƯỜNG  

Quốc tế 
 

Các tổ chức đo lường quốc tế và khu vực  
 

   

 BIPM Viện Cân Đo Quốc tế  www.bipm.org 
 

 OIML Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế www.oiml.org 
 

 IMEKO Liên đoàn Đo lường Quốc tế www.imeko.org 
 

 NCSLI NCSL Quốc tế www.ncsli.org 
 

 
 

JCDCMAS 
Uỷ ban hỗn hợp chung về Điều phối Hỗ 
trợ các Quốc gia đang phát triển về Đo 
lường, Công nhận và Tiêu chuẩn hoá 

www.bipm.org/en/commi
ttees/jc/jcdcmas/ 
 

Khu vực 
 

Châu 
Phi 

AFRIMETS Hệ thống Đo lường Liên Phi  www.afrimets.org 
 

SADCMET 
Hợp tác Cộng đồng Phát triển Quốc gia 

Nam Phi về Truyền chuẩn đo lường 
 

www.sadcmet.org 

Châu 
Mỹ SIM 

Hệ thống đo lường Liên Mỹ, các tiểu khu 
vực: ANDIMET, CAMET, 

CARMET,NORAMET và SURAMET 
 

www.sim-inmetro.org.br 
 

Châu 
Á- TBD 

APMP 
 

Chương trình Đo lường Châu Á-Thái Bình 
Dương 

 

www.apmp207.com 
 

APLMF 
Diễn đàn Đo lường Pháp quyền Châu Á- 

Thái Bình Dương 
www.aplmf.org 

 

Trung 
Á 

  
  

CAC-MAS-Q 
Tổ chức Hợp tác Trung Á về  

MAS-Q 
N/A 

COOMET Tổ chức Hợp tác Á - Âu các Viện Đo 
lường Quốc gia   

www.coomet.org 
 

EASC Hội đồng liên bang về Tiêu chuẩn hoá, Đo 
lường và Chứng nhận  

www.easc.org 
 

Châu 
Âu 
  
  

EURAMET Hiệp hội các Viện Đo lường Quốc gia 
Châu Âu 

www.euramet.org 

WELMEC Tổ chức Hợp tác Châu Âu về Đo lường 
Pháp quyền  

www.welmec.org 

WEMC Câu lạc bộ Đo lường Tây Âu 
 

N/A 

 
 

http://www.bipm.org/�
http://www.oiml.org/�
http://www.imeko.org/�
http://www.ncsli.org/�
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcdcmas/�
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcdcmas/�
http://www.afrimets.org/�
http://www.sadcmet.org/�
http://www.sim-inmetro.org.br/�
http://www.apmp207.com/�
http://www.aplmf.org/�
http://www.coomet.org/�
http://www.easc.org/�
http://www.euramet.org/�
http://www.welmec.org/�
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Viện Cân Đo Quốc tế (BIPM) 
www.bipm.org 
Nhiệm vụ của BIPM là đảm bảo thống nhất trên toàn thế giới về 
các phép đo và tính liên kết của chúng với hệ đo lường quốc tế 

SI. Viện thực hiện công việc này với thẩm quyền được giao bởi Công ước Mét, một 
hiệp ước ngoại giao với sự tham gia của 51 quốc gia, và triển khai hoạt động thông 
qua một loạt các Uỷ ban Tham vấn, mà thành viên là các phòng thử nghiệm đo lường 
quốc gia của các nước ký kết Công ước Mét, và thông qua hệ thống phòng thử nghiệm 
của chính BIPM. BIPM tiến hành các nghiên cứu liên quan tới  đo lường. Nó cũng 
tham gia, tổ chức so sánh quốc tế các chuẩn đo lường quốc gia, và tiến hành hiệu 
chuẩn cho các quốc gia thành viên. Ngoài các bài báo khoa học của các thành viên 
thường xuất hiện trên diễn đàn mở, BIPM xuất bản các báo cáo chính thức của 
CGPM, CIPM và Uỷ ban Tham vấn, tờ rơi SI có tiêu đề hệ thống đơn vị đo lường 
quốc tế, và tạp chí Đo lường học.  BIPM cũng phát hành một loạt các báo cáo khoa 
học, chuyên khảo do các thành viên của mình viết. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ 
với BIPM để nhận được những ấn phẩm trên. 
 

Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế (OIML) 
www.oiml.org 
Tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế (OIML) là một tổ chức hiệp 
ước liên chính phủ mà thành viên của nó bao gồm các quốc gia 

thành viên, các nước tham gia tích cực vào các hoạt động kỹ thuật, và các thành viên 
thông tấn là những quốc gia tham gia OIML với tư cách quan sát viên. Được thành lập 
từ năm 1955 nhằm thúc đẩy hài hoà hoá toàn cầu các quy trình đo lường pháp quyền. 
Từ đó, OIML đã phát triển cấu trúc kỹ thuật toàn cầu cung cấp cho các thành viên 
những hướng dẫn đo lường để cụ thể hoá các yêu cầu quốc gia và khu vực liên quan 
tới sản xuất và sử dụng phương tiện đo cho ứng dụng đo lường pháp quyền.  

NORAMETNORAMET
EUROMETEUROMET

APMPAPMP
SIM

NORAMET
CAMET

CARIMET
ANDIMET
SURIMET

SIM
NORAMET

CAMET
CARIMET
ANDIMET
SURIMET

SADCMETSADCMET

COOMETCOOMET

Key
INTERNATIONAL 

Key
INTERNATIONAL 

Key
Regional

Key
Regional

CAC-MASQCAC-MASQ

BIPMBIPM

NCSLINCSLI

EASCEASC

ACMACM

WELMEC
WEMC

WELMEC
WEMC

OIMLOIML

IMEKOIMEKO

International and Regional Metrology 
Organizations

International and Regional Metrology 
Organizations

JCDCMASJCDCMAS

http://www.bipm.org/�
http://www.oiml.org/�
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 OIML khuyến khích các quốc gia đang phát triển tham gia vào tất cả các hoạt động 
của mình. Các hoạt động cụ thể hỗ trợ các quốc gia đang phát triển hiện nay được 
thực hiện thông qua Nhóm Công tác về Các nước đang phát triển của OIML 
(PWGDC). 

Liên đoàn Đo lường Quốc tế (IMEKO) 

www.oiml.org 

IMEKO là một tổ chức phi chính phủ có 37 thành viên, tập trung vào tiến 
bộ của công nghệ đo lường. Mục tiêu nền tảng của nó là thúc đẩy trao đổi 
quốc tế các thông tin khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực đo lường và 

thiết bị đo, khuyến khích hợp tác quốc tế giữa các nhà khoa học, kỹ sư từ các viện 
nghiên cứu và ngành công nghiệp. Thành lập năm 1958, Liên đoàn có vai trò tham 
vấn cho UNESCO và UNIDO và là một trong 5 liên đoàn thành viên trong FIACC, 5 
Hiệp hội Quốc tế điều phối Uỷ ban.  

 
NCSL Quốc tế (NCSLI) 
www.ncsli.org 

NCSL Quốc tế là tổ chức kỹ thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 
đo lường và đánh giá sự phù hợp. Thành lập năm 1961 nhằm thúc đẩy các nỗ lực hợp 
tác giải quyết những vấn đề chung mà các phòng thử nghiệm đo lường phải đối mặt. 
Ngày nay, NCSL Quốc tế có hơn 1200 tổ chức thành viên gồm các viện hàn lâm, tổ 
chức khoa học, công nghiệp, thương mại và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. 
Nhiệm vụ của NCSL Quốc tế là phát triển các thành tựu kỹ thuật và quản lý trong lĩnh 
vực đo lường, chuẩn đo lường, đánh giá sự phù hợp, hiệu chuẩn phương tiện đo, cũng 
như các phép đo và phép thử, thông qua các hoạt động tự nguyện nhằm cải tiến chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, năng suất, và khả năng cạnh tranh của các tổ chức thành 
viên trên thị trường quốc tế. Hằng năm, NCSL Quốc tế tổ chức hội thảo, hội nghị với 
hơn 100 bài tham luận về các vấn đề đo lường, như truyền chuẩn, chất lượng, độ 
không đảm bảo đo, quy trình, các tiêu chuẩn mới và được sửa đổi bổ sung, v.v. cũng 
như các khoá đào tạo giảng viên và các cuộc họp uỷ ban.  

NCSL Quốc tế đã xây dựng một thư viện các ấn phẩm kỹ thuật và quản lý cũng như 
các video đào tạo để hướng dẫn các thành viên về các tiêu chuẩn quốc tế, quy trình 
phòng thử nghiệm, thực hành đo lường, các dịch vụ đo lường sẵn có và hội thảo. Một 
số ấn phẩm có tại NCSL Quốc tế, gồm :  

• Thực hành được khuyến nghị (RPs) 

• Thực hành tiêu chuẩn gốc/dẫn xuất được khuyến nghị(RISPs) 

• Băng Video đào tạo 

• Hướng dẫn của nhà quản lý phòng hiệu chuẩn 

• “Phép đo (MEASURE)”, Tạp chí Khoa học Đo lường, một tạp chí về kỹ thuật 
và khoa học đo lường 

• Danh bạ Thông tin Đào tạo 

• Tạp chí Quốc tế “Nhà đo lường học NCSL Quốc tế” ra hàng quý 
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 Uỷ ban hỗn hợp chung về Điều phối Hỗ trợ các Quốc gia 
đang phát triển về Đo lường, Công nhận và Tiêu chuẩn hoá - 
www.jcdcmas.org 

Là một tổ chức mới thành lập, JCDCMAS liên hiệp các tổ chức chuyên môn lại ở cấp 
độ toàn cầu nhằm thúc đẩy đo lường, công nhận và tiêu chuẩn hoá (MAS) làm công 
cụ cho phát triển kinh tế bền vững. Các thành viên của JCDCMAS là BIPM, IAF, 
IEC, ILAC, ISO, ITC, ITU, OIML và UNIDO. JCDCMAS thừa nhận thực tế rằng tại 
nhiều quốc gia phát triển cơ sở hạ tầng về MASQ  là chưa hoàn chỉnh hoặc mới bắt 
đầu và cản trở các nền kinh tế này đạt được năng lực hoàn thiện tiềm tàng của họ. 
Bấm vào biểu tượng JCDCMAS để xem bài viết cơ bản về sự thành lập và các hoạt 
động của Uỷ ban hỗn hợp chung về điều phối hỗ trợ các quốc gia đang phát triển về 
đo lường, công nhận và tiêu chuẩn hóa (JCDCMAS). 

 
Hệ thống Đo lường Liên Phi  
www.afriments.org 
 

Hài hoà các hoạt động đo lường tại Châu Phi, Hệ thống Đo lường Liên Phi 
(AFRIMETS) được thành lập dựa trên cơ sở Tổ chức Đo lường Khu vực châu Mỹ 
(RMO) và Hệ thống đo lường liên Mỹ (SIM). 

Hội thảo AFRIMETS đầu tiên được tổ chức vào tháng 3/2006 với sự tham gia của 25 
quốc gia và đại diện đến từ APMP, SIM, EUROMET, BIPM và các bên liên quan 
khác như ECOWAS, COMESA, CAFMET (Uỷ ban đo lường châu Phi), SANAS (Hệ 
thống công nhận quốc gia Nam Phi), SABS (Cục tiêu chuẩn) và NLA (Hiệp hội các 
phòng thí nghiệm quốc gia Nam Phi). Một bản ghi nhớ chung đã được soạn thảo và 
hội thảo lần hai được tổ chức vào tháng 9/2006. Tại cuộc họp đại hội đồng lần thứ 
nhất vào tháng 7/2007 tại cơ sở của NEPAD, bản ghi nhớ được thông qua và được 5 
tổ chức đo lường tiểu khu vực ký vào là SADCMET, EAMET, CAMET (sau chuyển 
tên thành CEMACMET), SOAMET và MAGMET, đại diện cho 37 quốc gia tại Nam 
Phi, Tây Phi, Trung Phi, Đông Phi và Tây Bắc Phi. Ngoài ra, Nigiêria và Bờ Biển 
Ngà đã ký vào với tư cách thành viên đơn lẻ (thông thường). Dự kiến Ai Cập và 
Êtiôpia sẽ ký trong năm 2008.  

 
 Hợp tác Cộng đồng Phát triển Quốc gia Nam Phi về 
Truyền chuẩn đo lường 
www.sadcmet.org 

Hợp tác Cộng đồng Phát triển Quốc gia Nam Phi về Truyền chuẩn đo lường điều phối 
các hoạt động và dịch vụ đo lường trong khu vực, nhằm cung cấp các dịch vụ thử 
nghiệm và hiệu chuẩn khu vực, bao gồm các tổ chức quản lý, với sự sẵn sàng nối 
chuẩn tới các đơn vị đo SI thông qua các chuẩn đo lường quốc gia được thừa nhận 
quốc tế và khu vực.  

Hệ thống Đo lường Liên Mỹ (SIM) 
www.sim-metrologia.org.br 

Hệ thống đo lường Liên Mỹ, SIM là một tổ chức khu vực về đo 
lường tại Bán cầu Tây, gồm các viện đo lường quốc gia từ 34 quốc 
gia thành viên đại diện cho tổ chức Liên Mỹ, hoạt động với tư cách 

Ban Điều hành. SIM điều phối các chức năng của nó dựa trên một tổ chức của 5 tiểu 
khu vực tương ứng với 5 nhóm kinh tế và thương mại chính trong khu vực. Các nhóm 
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đo lường này là: NORAMET (Bắc Mỹ), CAMET (Trung Mỹ), CARIMET (Caribê), 
ANDIMET (Nhóm Andean), và SURAMET (Nam Mỹ). 

Tổ chức Hợp tác Á - Âu các Viện Đo lường Quốc gia  
www.coomet.org 
 

Tổ chức Hợp tác Á - Âu các Viện Đo lường Quốc gia (COOMET) là một tổ chức khu 
vực thiết lập sự hợp tác giữa các viện đo lường quốc gia của các nước Trung và Đông 
Âu. Được thành lâp vào tháng 6/1991, và được đổi tên thành “Tổ chức Hợp tác Á - 
Âu các Viện Đo lường Quốc gia” vào tháng 5/2000. COOMET là tổ chức mở cho tất 
cả các viện đo lường của các khu vực khác tham gia với tư cách thành viên liên kết. 
Hiện nay, các thành viên của COOMET là các viện đo lường của Belarus, Bulgaria, 
Georgia, Đức (thành viên liên kết), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hoà dân chủ nhân 
dân Triều Tiên (thành viên liên kết), Cuba (thành viên liên kết), Litva, Moldova, Liên 
bang Nga, Romania, Slovakia, Uzbekistan và Ukraine. 
Hoạt động cơ bản của COOMET là hợp tác về chuẩn đo lường của các đại lượng vật 
lý, đo lường pháp quyền, các hệ thống quản lý chất lượng và công nhận, thông tin và 
đào tạo. 

Tổ chức Hợp tác Trung Á về Đo lường, Công nhận, Tiêu chuẩn 
hoá và Chất lượng (CAC-MAS-Q) 
Lưu ý: hiện nay chưa có website  
Tháng 7/2003, CAC-MAS-Q được chính thức thành lập với sự trợ giúp 
của các chuyên gia quốc tế và hỗ trợ của nhóm phụ trách về MAS-Q 

của USAID trong khu vực. Tổ chức này được thành lập theo yêu cầu của 
Gosstandards trong khu vực nhằm giúp thúc đẩy các vấn đề về MAS-Q có ảnh hưởng 
trong khu vực Trung Á. 
Thành viên của tổ chức là bốn viện tiêu chuẩn và đo lường quốc gia của Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. Là một phần trong hoạt động của CAC, một 
loạt các uỷ ban kỹ thuật MAS-Q được thành lập. Mục tiêu chính của CAC là thúc đẩy 
hài hoà hoá tiêu chuẩn, chấp nhận các quy trình chứng nhận và công nhận trong khu 
vực và trở thành thành viên ký kết trong các Thoả thuận Thừa nhận lẫn nhau của 
ILAC và IAF. 
 

 Hội đồng liên bang Âu-Á về Tiêu chuẩn hoá, Đo lường và Chứng 
nhận   (EASC) 
www.easc.org. 

 
Hội đồng liên bang Âu-Á về Tiêu chuẩn hoá, Đo lường và Chứng nhận của Khối 
thịnh vượng chung các quốc gia độc lập (CIS) là một tổ chức liên chính phủ của CIS 
để thiết lập và tiến hành các chính sách điều phối chung trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, 
đo lường và chứng nhận. Thành viên của EASC là viện tiêu chuẩn và đo lường quốc 
gia của Liên Xô cũ. 
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Tổ chức Hợp tác Châu Âu về Đo lường Pháp 
quyền (WELMEC) 
www.welmec.org/info.asp 
 

WELMEC là Tổ chức Hợp tác Châu Âu về Đo lường Pháp quyền, được thành 
lập vào tháng 6/1990. Khi thành lập, cụm từ WELMEC có nghĩa là Hợp tác Đo 
lường Pháp quyền Tây Âu. Tuy nhiên, hiện nay WELMEC mở rộng ra ngoài 
các nước Tây Âu và bao gồm đại diện từ các nước Đông Âu và Trung Âu. Mục 
tiêu chính của WELMEC là thành lập một phương thức tiếp cận hài hoà và ổn 
định cho đo lường pháp quyền Châu Âu. WELMEC quan tâm tới thiết lập, duy 
trì và cải thiện các kênh liên lạc giữa các thành viên chính thức và thành viên 
liên kết, nhằm tạo sự tin tưởng lẫn nhau thông qua tham gia các hoạt động 
chung. WELMEC đưa ra một loạt hướng dẫn về đo lường pháp quyền, có thể 
tiếp cận trên website của tổ chức này. 

Hiệp hội các Viện Đo lường Quốc gia Châu Âu 
www.euramet.org 
Hiệp hội các Viện đo lường quốc gia Châu Âu (EURAMET) 

là một tổ chức đo lường khu vực (RMO) của Châu Âu. Đo lường Châu Âu đã phối 
hợp thành công hơn 20 năm qua bởi EURAMET, một sự phối hợp dựa trên một biên 
bản ghi nhớ. Nhưng đo lường Châu Âu đang đối mặt với những thánh thức mới, đặc 
biệt là mức độ hòa nhập sâu hơn cần có để quản lý một Chương trình Nghiên cứu Đo 
lường Châu Âu (EMRP) với ngân sách nhiều triệu euro, yêu cầu hình thành một 
pháp nhân có thể thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng nhân danh các thành viên. Vì vậy,  
EURAMET được thành lập với tư cách một hiệp hội vì tiện ích công theo luật pháp 
Đức vào ngày 11/1/2007. Các thành viên của nó là các Viện Đo lường Quốc gia 
(NMI) Châu Âu. Cùng với việc điều hành EMRP, EURAMET tiếp tục điều phối sự 
cộng tác giữa các Viện Đo lường Quốc gia Châu Âu trong hỗ trợ các CIPM MRA. 
Hiệp hội này cũng tổ chức so sánh nội bộ trong khu vực giữa các Viện Đo lường 
Quốc gia và xác nhận năng lực đo lường và hiệu chuẩn của họ.  

 
Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương (APMP) 
www.apmpweb.org 

Chương trình Đo lường Châu Á - Thái Bình Dương (APMP) chịu 
trách nhiệm chính trong việc phát triển sự thừa nhận quốc tế khả năng 
đo lường của các phòng thử nghiệm quốc gia, khu vực và vùng lãnh 

thổ. APMP đã hoạt động trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ khi chương 
trình này bắt đầu hoạt động như một Sáng kiến Hội đồng Khoa học Thịnh vượng 
chung năm 1977. Do vậy mà chương trình này là nhóm lâu đời nhất liên tục hoạt động 
về đo lường trên thế giới. Chương trình phát triển từ nhu cầu tham gia của các thành 
viên để phát triển năng lực đo lường của họ. Nó dựa vào tinh thần hợp tác thực sự về 
hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kiến thức và thông tin, và điều này vẫn là một trong những 
thế mạnh chính của APMP cho đến tận ngày nay. Thành viên APMP có một loạt các 
kỹ năng và khả năng đa dạng, được phát triển để hỗ trợ nhu cầu của từng nền kinh tế. 
Đến tháng 6/2006, thành viên đầy đủ của chương trình này gồm 32 tổ chức đến từ 21 
nền kinh tế, và 5 tổ chức đến từ 5 nền kinh tế là thành viên liên kết. 
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Diễn đàn Đo lường Pháp quyền Châu Á - Thái Bình Dương 
(APLMF) 
www.aplmf.org/index.shtml 
 

Diễn đàn Đo lường Pháp quyền Châu Á - Thái Bình Dương 
(APLMF) là cơ quan thẩm quyền về đo lường pháp quyền trong APEC và các nền 
kinh tế khác trong vành đai Thái Bình Dương. Mục tiêu của nó là phát triển đo lường 
pháp quyền và thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực thông qua hoạt động hài hoà 
và loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại trong lĩnh vực đo lường pháp quyền.  

Tháng 11/1994, APLMF được thành lập với 14 nền kinh tế thành viên đến từ khu vực 
APEC, gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Đài Loan, 
Thailand và Hoa Kỳ. Hiện nay, thành viên của nó đã mở rộng ra 20 nền kinh tế thành 
viên đầy đủ và 6 nền kinh tế thành viên thông tấn tính đến tháng 11/2007. 
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3.3 ĐƯỜNG LIÊN KẾT THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ ĐO LƯỜNG 

Sách, tài liệu và đĩa CD 
Đo lường pháp quyền  
Hệ thống Đo lường Liên Mỹ (SIM) 
www.sim-metrologia.org.br 
Cuốn sách dầy 139 trang có trên website của SIM dưới dạng PDF – 
một bản đầy đủ có trong thư mục đo lường trong đĩa CD. 
 
 
Đo lường cho những đối tượng không chuyên ngành đo lường 
Hệ thống Đo lường Liên Mỹ (SIM) 
www.sim-metrologia.org.br 
Cuốn sách dầy 128 trang có trên website của SIM dưới dạng PDF – 
một bản đầy đủ có trong thư mục đo lường trong đĩa CD. 
 
 
Đo lường – Xuất bản lần 3  
www.euramet.org/index.php?id=mis 
Mục đích chính của xuất bản lần thứ 3 là tăng cường nhận thức về đo 
lường và thiết lập một khuôn khổ đo lường tham chiếu chung. Cuốn 
sách dầy 84 trang có trên website của EURAMET và có thể tải xuống 
miễn phí. EURAMET cũng xuất bản một loạt các hướng dẫn hiệu 
chuẩn, được sử dụng nhằm cải thiện hoạt động hài hoà các phương 
tiện đo.  
 
Tạp chí INFOSIM  
Hệ thống Đo lường Liên Mỹ (SIM) 
www.redhucyt.oas.org/SIM/publications/sm_inf_magazine.html 
INFOSIM là ấn phẩm do SIM phối hợp và do Tổ chức các Tiểu 
bang Hoa Kỳ (OAS) tài trợ. Bản sao của tạp chí có thể tải xuống từ 
trang web trên. 
 
Hệ thống đơn vị đo quốc tế (BIPM) 
www.bipm.org/en/si/si_brochure/general.html 
Tờ rơi này là tài liệu tham khảo chính cho những ai muốn sử dụng hệ 
đơn vị đo lường quốc tế SI một cách chính xác. Nó bao gồm định 
nghĩa chính thức của các đơn vị đo lường cơ bản của SI và tất cả các 
quyết định của CIPM và CGPM liên quan tới SI. Tài liệu này được 
đăng lên mạng định kỳ sau khi có thảo luận chi tiết trong Uỷ ban 
Tham vấn về Đơn vi đo lường. Có thể tải nội dung trên website trên 
miễn phí. 

 
Các đại lượng đo và đơn vị đo lường  
ISO phát hành 
www.iso.org/iso/publications 
Các đơn vị SI và khuyến nghị sử dụng các bội số của chúng và các 
đơn vị đo nhất định khác, các nguyên tắc chung liên quan tới các đại 
lượng đo, đơn vị đo và ký hiệu. Các tiêu chuẩn đơn lẻ về đại lượng 
đo thời gian, không gian, các hiện tượng tuần hoàn, cơ khí, nhiệt, 
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điện, từ trường, sóng điện từ trường, hoá chất, vật lý nguyên tử, vật lý hạt nhân, v.v. 
ấn phẩm này sẵn có trên của ISO và phải trả phí.  
 

Đo lường học -BIPM 
www.bipm.org/en/metrologia 
 
Đây là một tạp chí quốc tế đề cập đến các khía cạnh khoa học về đo 
lường. Có thể đăng ký mua hàng năm qua website. Ngoài các bài báo 
khoa học của các thành viên thường xuất hiện trên diễn đàn mở, BIPM 
xuất bản các báo cáo chính thức của CGPM, CIPM và Uỷ ban Tham 
vấn, tờ rơi SI có tiêu đề hệ thống đơn vị đo lường quốc tế, và tạp chí Đo 
lường học. BIPM cũng phát hành các loại báo cáo khoa học và chuyên 
khảo, đa số do thành viên BIPM viết. Các bản sao của các ấn phẩm của 
BIPM có thể xin được khi có yêu cầu.  
 
Văn phòng Quốc tế và Cân Đo  
www.bipm.org 
 
Tờ rơi 44 trang giới thiệu tổng quan các hoạt động, trách nhiệm của 
BIPM trong lĩnh vực đo lường vật lý và hoá chất. Nó cũng cung cấp 
thông tin tóm tắt về sự nỗ lực to lớn và cần thiết cho kinh tế mà tất cả 
chúng ta đang phụ thuộc. Tài liệu này có thể lấy miễn phí từ BIPM. 

 
NSCL Quốc tế 
www.ncsli.org 
Tạp chí “MEASURE (phép đo)” của NCSL Quốc tế – Tạp chí về 
Khoa học Đo lường  
Đây là một tạp chí khoa học và kỹ thuật đo lường. Bạn đọc chủ yếu của 
tạp chí là  nhân viên phòng hiệu chuẩn, từ nhà quản lý đến các kỹ sư, 
kỹ thuật viên phòng hiệu chuẩn – Tap chí này cấp miễn phí cho các 
thành viên NSCL Quốc tế hoặc có thể mua từ NSCL Quốc tế – thông 
tin có trên website của NSCL Quốc tế. 

 
 NSCL Quốc tế 
www.ncsli.org 
Tạp chí “Nhà đo lường học” của NCSL Quốc tế 
Ấn phẩm của NSCL Quốc tế tập trung vào con người, mạng lưới và các 
thành viên. Tạp chí gồm các phần: Học tập và phát triển, góc cho nhà 
giáo dục, nhân rộng giáo dục, xúc tiến học bổng, khảo sát phòng thí 
nghiệm, công nhận, xem xét và tổng kết ấn phẩm. Tài liệu này cấp miễn 
phí cho các thành viên NSCL Quốc tế hoặc có thể mua từ NSCL Quốc 
tế – thông tin có trên website của NSCL Quốc tế. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bipm.org/en/metrologia�
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Đào tạo đo lường chính xác  
trên máy tính - đào tạo tương tác  
http://www.wptraining.com/index.htm/ 
 

Workplace Training (Đào tại tại nơi làm việc) cung cấp một loạt các 
khoá đào tạo tương tác trên máy tính. Mục tiêu của nó là cải thiện 

chất lượng đo lường bằng việc nâng cao cơ sở hạ tầng kiến thức hiệu chuẩn tại các 
quốc gia đang phát triển. Tất cả các khoá đào tạo dưới đây sẽ có kiểm tra hoàn chỉnh 
và tài liệu dưới dạng một chứng chỉ về năng lực 

Chủ đề các khoá đào tạo là: 

Lĩnh vực đo lường chính xác  
o Giới thiệu về đo lường và hiệu chuẩn 
o Các phép đo Điện Chính xác 
o Các phép đo Kích thước Chính xác 
o Các phép đo Áp suất Chính xác 
o Các phép đo Dòng chảy Chính xác 
o Các phép đo Khối lượng Chính xác 
o Các phép đo Nhiệt độ Chính xác 
o Độ không đảm bảo đo 

  
Chủ đề Cấp độ II 

o Kích thước: Kết cầu bề mặt, độ tròn, độ cứng 
o Âm thanh và độ rung 
o Thời gian và tần suất 
o Đo lường điện một chiều/ xoay chiều  
o Nguyên tắc về vi sóng  
o Hiệu chuẩn và Vận hành thiết bị thử nghiệm  
o Ứng dụng của đo lường đối với kỹ sư và nhà khoa học 

 Phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 
o Quản lý độ không đảm bảo đo 
o Giới thiệu 17025 cho các nhà kỹ thuật 
o Đánh giá theo 17025 
o Thử nghiệm thành thạo 

Với những khoá đào tạo khác, xem trên mục đào tạo của website.   
  

CAL LAB – Tạp chí Quốc tế về Đo lường  
www.callabmag.com 
 
Tạp chí phát hành quý này là nguồn thông tin đo lường hiện nay, nó 
chứa đựng các bài viết kỹ thuật, lịch về các sự kiện đo lường, tin tức 
về nghiên cứu và ngành công nghiệp, các sản phẩm và dịch vụ mới. 
Để đăng ký mua định kỳ, vào website trên.  
 

 

http://www.wptraining.com/index.htm/�
http://www.callabmag.com/�


79 
 

 
NCSL Quốc tế 
www.ncsli.org 
Ấn phẩm về quản lý phòng thí nghiệm 
Ấn phẩm thực hành được khuyến nghị  
Các đĩa CD này có một loạt các ấn phẩm, hướng dẫn và quy trình.  
 
Ví dụ:  
Sách hướng dẫn cho các nhà quản lý phòng hiệu chuẩn 
Bảng các thuật ngữ đo lường của NCSL 
Danh bạ các chuẩn gốc và dẫn xuất 
Danh mục các cụm từ viết tắt 
Các quy trình hiệu chuẩn 
Các báo cáo thử nghiệm và chứng chỉ hiệu chuẩn 
Thiết kế phòng thử nghiệm 
Môi trường phòng thử nghiệm 
Độ không đảm bảo đo 
Các chỉ tiêu kỹ thuật kiểm soát hiệu chuẩn 
Các tài liệu hướng dẫn 

 
Đĩa CD này phát miễn phí cho các thành viên NCSLI, hoặc mua qua website của 
NCSLI. 
 
Danh mục các Viện Cân Đo Quốc tế 
Từ các website dưới đây, có thể thấy một danh mục hoàn chỉnh các Viện Đo lường 
Quốc gia. 
 
Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ  
www.nist.gov/oiaa/national.htm 
 
Viện Cân Đo Quốc tế 
www.bipm.org/en/practical_info/useful_links/nmi.html 
Các viện đo lường quốc gia của các thành viên trong Công ước Mét và các thành viên 
liên kết của CGPM, các viện tham gia các CIPM MRA, và các viện khác.  
 

ĐO LƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA 
CHÚNG TA– TÀI LIỆU CỦA NIST HOA KỲ DƯỚI DẠNG 
POWER POINT  
Các trang trình bày nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đo lường 
trong thương mại quốc tế và tác động của nó lên đời sống thường 
nhật của chúng ta. Một bản sao của tài liệu này có trong thư mục 
đo lường trong đĩa CD. 
 
GIỚI THIỆU VỀ VIỆN CÂN ĐO QUỐC (BIPM) 
Tài liệu trình bày theo dạng Power Point – giới thiệu về Công ước 
Mét, Hệ Đơn vị đo Quốc tế SI, hệ đo lường quốc tế và đo lường 
học và xã hội - một bản sao của tài liệu này có trong thư mục đo 
lường trong đĩa CD.   
 

 

http://www.ncsli.org/�
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ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ ĐO LƯỜNG HOA KỲ (USMS) 
Do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ (NIST) ấn hành, tài liệu 
dầy 54 trang này trình bày về các rào cản đo lường đối với thúc đẩy 
sáng tạo và sẵn có tại NIST dưới dạng bản cứng hoặc trên đĩa CD.  
Một bản sao của toàn bộ tài liệu này có trong thư mục đo lường 
trong đĩa CD. 
 
 
TỪ VỰNG QUỐC TẾ VỀ ĐO LƯỜNG – CÁC KHÁI NIỆM 
CHUNG, CƠ BẢN VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN KẾT (ĐƯỢC 
BIẾT LÀ VIM)  
www.bipm.org 

Tài liệu 104 trang này là một từ điển thuật ngữ chứa đựng tên và 
định nghĩa trong các lĩnh vực chủ đề cụ thể (ISO 1087-1:2000, 
3.7.2). Định nghĩa hiện tại cho đo lường là “khoa học của các phép 
đo và ứng dụng của nó”. Tài liệu cũng đề cập đến các nguyên tắc cơ 
bản trong quản lý các đơn vị đo và đại lượng đo. Lĩnh vực đơn vị đo 
và đại lượng đo có thể được xử lý theo nhiều cách khác nhau. Điều 
1 của cuốn từ vựng này là một cách xử lý như vậy, và nó dựa trên 
các nguyên tắc được quy định trong các phần khác nhau của tiêu 
chuẩn ISO 31, đơn vị đo và đại lượng đo, hiện nay được thay thế 
bằng bộ tiêu chuẩn ISO 80000 và IEC 80000 đơn vị đo và đại lượng 
đo, và trong ấn phẩm của SI, Hệ Đơn vị đo Quốc tế (do BIPM phát 
hành). 

Tài liệu này sẵn có miễn phí trên website của BIPM. Bản phát hành 
lần 2 năm 1993 đã bị huỷ và được thay thế bằng bản phát hành lần 
3. Ấn bản lần 3 cũng được ISO phát hành dưới dạng một Hướng dẫn 
của ISO (ISO/IEC Guide 99-12:2007 Từ vựng Quốc tế về Đo lường 
– các khái niệm chung, cơ bản và các thuật ngữ liên kết, VIM). 

 
CUỐN SÁCH VỀ ĐO LƯỜNG (THE LITTLE BIG BOOK OF 
METROLOGY)  
Do Phòng thử nghiệm Vật lý Quốc gia Anh Quốc (NPL) phát hành, 
cuốn sách dầy 145 trang đề cập đến đo lường, ngành khoa học liên 
quan tới các phép đo. Cuốn sách nhỏ này nói về lịch sử phát triển đo 
lường, các đơn vị SI, độ không đảm bảo đo, truyền chuẩn và nhiều 
vấn đề khác. Cuốn sách này có thể mua với giá rẻ tại NPL –e-mail 
enquiry@npl.co.uk. 
 
CƠ SỞ HẠ TẦNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
Cuốn sách dầy 136 trang này do Tổ chức các Bang của Hoa Kỳ 
(OAS) phối   hợp với Hệ thống đo lường Liên Mỹ và PTB xuất bản, 
hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) các bước cần phải 
thực hiện để sản phẩm của họ đạt được các yêu cầu về chất lượng 
trên thị trường quốc tế. Bản sao của cuốn sách này có thể được lấy 
thông qua liên hệ với OAS theo địa chỉ oharasic@oas.org   
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PHẦN 4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP  
4.1 Thủ tục được quốc tế thừa nhận 

Đánh giá sự phù hợp là một thủ tục được quốc tế thừa nhận để chứng tỏ rằng các yêu 
cầu cụ thể đối với một sản phẩm, quy trình, hệ thống, con người hay tổ chức đã được 
đáp ứng. Đánh giá sự phù hợp đóng một vai trò quan trọng cho thương mại và sự phát 
triển bền vững. Tại các quốc gia đang phát triển, hoạt động đánh giá sự phù hợp 
thường ít phát triển hơn so với các nước công nghiệp hoá. 

Mục đích của đánh giá sự phù hợp là cung cấp lòng tin cho người sử dụng rằng các 
yêu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ và hệ thống được đáp ứng. Niềm tin tưởng đó, đến 
lượt bản thân nó, sẽ đóng góp trực tiếp cho sự chấp nhận của thị trường đối với các 
sản phẩm, dịch vụ và hệ thống này. Sự tin tưởng của người sử dụng có thể đạt được 
thông qua sự hợp tác giữa các tổ chức đánh giá sự phù hợp và/hoặc các tổ chức được 
công nhận, dẫn đến việc thừa nhận lẫn nhau và sự quảng bá xuyên biên giới về công 
việc của các bên tham gia.  

Đề cập về tầm quan trọng của thử nghiệm, chứng nhận và công nhận trong nền kinh tế 
toàn cầu, Tiêu chuẩn ISO/IEC 17011: Đánh giá sự phù hợp – Các yêu cầu chung đối 
với các tổ chức công nhận khi công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy định:   

 “Trong lĩnh vực quản lý, cơ quan có thẩm quyền nhà nước thực thi pháp luật liên 
quan đến việc chấp nhận các sản phẩm, dịch vụ để bảo vệ an toàn, sức khoẻ, môi 
trường, ngăn ngừa gian lận hoặc vì sự công bằng trên thị trường. Trong lĩnh vực tự 
nguyện, nhiều ngành công nghiệp trong phạm vi một nền kinh tế hay toàn cầu, thiết 
lập các hệ thống đánh giá sự phù hợp và chấp nhận, nhằm đạt được một trình độ kỹ 
thuật tối thiểu, tạo điều kiện cho việc so sánh [giữa các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống], 
và cũng để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng. 

Một điều kiện tiên quyết đối với kinh doanh bình đẳng là bất cứ sản phẩm hay dịch vụ 
nào, khi đã chính thức được chấp nhận trong một nền kinh tế, thì phải được lưu thông 
tự do tại những nền kinh tế khác mà không phải tiến hành nhiều thử nghiệm, giám 
định, chứng nhậnlặp lại v.v. Điều này là cần thiết cho dù toàn bộ hay một phần của 
sản phẩm hoặc dịch vụ có phải là đối tượng chịu sự quản lý hay không” 

Tổ chức ISO và các tổ chức có thẩm quyền khác định nghĩa về Đánh giá sự phù hợp 
như sau:  

“Tất cả các hoạt động liên quan đến việc quyết định trực tiếp hoặc 
gián tiếp rằng các yêu cầu đưa ra trong tiêu chuẩn tiêu chuẩn hoặc 
quy chuẩn kỹ thuật phải được đáp ứng. Thủ tục đánh giá sự phù hợp 
tạo ra một phương thức đảm bảo rằng các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ 
thống được sản xuất hoặc vận hành với các đặc tính theo yêu cầu, và 
những đặc tính này thống nhất trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ 
thống khác nhau. Đánh giá sự phù hợp bao gồm: lấy mẫu và thử 
nghiệm; giám định; chứng nhận; đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng (kể cả HACCP và quản lý an toàn thực phẩm) và chứng nhận; 
công nhận năng lực của các hoạt động này và thừa nhận năng lực của 
tổ chức công nhận. Một quy trình đánh giá sự phù hợp cụ thể có thể 
bao gồm một hay nhiều hoạt động đánh giá sự phù hợp này. Trong khi 
từng hoạt động này là tách biệt, song chúng vẫn có mối liên hệ mật 
thiết với nhau. Ngoài ra, các tiêu chuẩn được đan xen với nhau trong 
toàn bộ các khía cạnh của các hoạt động này và có thể có tác động lớn 
đến kết quả của một quá trình đánh giá sự phù hợp. Hoạt động đánh 
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giá sự phù hợp tạo sự liên kết quan trọng giữa tiêu chuẩn (xác định 
những đặc tính cần thiết hoặc các yêu cầu đối với sản phẩm) và bản 
thân các sản phẩm”.  

Hội đồng Tiêu chuẩn Canada trong “Các nguyên tắc Đánh giá sự phù hợp 
Quốc gia Canada” đưa ra một giải thích dễ hiểu hơn về đánh giá sự phù hợp 

“Các ví dụ về đánh giá sự phù hợp có hàng ngày xung quanh chúng 
ta, làm cho cuộc sống của chúng ta thuận lợi hơn, cung cấp sự đảm 
bảo rằng các sản phẩm mà chúng ta sử dụng sẽ không gây hại và hoạt 
động tốt; nhà sản xuất kiểm soát được ảnh hưởng của các hoạt động 
của mình đến sức khoẻ, an toàn và môi trường; và các dịch vụ được 
cung cấp theo một phương thức thống nhất. Thực chất, đánh giá sự 
phù hợp là hoạt động xác định một sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống 
đáp ứng các yêu cầu của một tiêu chuẩn cụ thể. Tiêu chuẩn là tài liệu 
kỹ thuật miêu tả những đặc tính quan trọng của sản phẩm, dịch vụ 
hoặc hệ thống đó và những yêu cầu cơ bản phải được đáp ứng. 

[Trên phạm vi quốc tế], đánh giá sự phù hợp thực hiện việc tái đảm 
bảo cho người sử dụng và tạo cho họ niềm tin về tính thống nhất của 
sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống. Đánh giá sự phù hợp giúp đảm bảo 
rằng sản phẩm, dịch vụ và hệ thống đáp ứng các yêu cầu của tiêu 
chuẩn về tính ổn định, tương thích, hiệu quả và an toàn. Vì vậy, tiêu 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp gắn liền với nhau. Chúng cùng ảnh 
hưởng tới mọi khía cạnh của xã hội và rất quan trọng trong duy trì và 
cải thiện chất lượng cuộc sống. 

Mặc dù định nghĩa nêu trên rất đơn giản, nhưng trong thực tế có nhiều 
hoạt động đa dạng và phức tạp tạo nên một hệ thống đánh giá phù hợp 
quốc gia. Những hoạt động này bao gồm xác nhận năng lực của 
những tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp, tương tác với 
các tổ chức quốc tế liên quan, đóng góp làm giảm thiểu các rào cản 
thương mại tiềm tàng và tham gia vào thúc đẩy an toàn và sức khoẻ 
cộng đồng”. 

Đánh giá sự phù hợp và thuận lợi hoá thương mại  

Hài hoà các thủ tục đánh giá sự phù hợp toàn thế giới có những lợi ích to lớn trong 
thương mại quốc tế nói chung. Hiệp định giữa các quốc gia hoặc khu vực về chấp 
nhận lẫn nhau các yêu cầu, phương pháp đánh giá, các kết quả thử nghiệm hoặc giám 
định, v.v. có thể giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ các rào cản kỹ thuật trong thương mại. 
Đây là những thủ tục hoặc yêu cầu liên quan tới nhập khẩu và tiếp cận thị trường khác 
nhau giữa các quốc gia và có thể ngăn chặn hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào một 
quốc gia. 

Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức thương mại thế giới được 
thiết lập để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự 
phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không tạo ra những rào cản không cần 
thiết đối với thương mại quốc tế. Tổ chức Thương mại Thế giới đã thừa nhận rào cản 
kỹ thuật trong thương mại là một trong những trở ngại chính trong tự do lưu thông  
của hàng hoá và dịch vụ.  

Hiệp định TBT thúc đẩy sự thừa nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau như 
là một biện pháp giảm rào cản trong thương mại. Hiệp định nhấn mạnh rằng sự tin 
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tưởng thường xuyên vào độ chính xác của các kết quả đánh giá sự phù hợp là điều 
kiện tiên quyết cho việc thừa nhận các đánh giá đó.  

Hiệp định quy định rằng sự tuân thủ trong hoạt động của các tổ chức công nhận, thử 
nghiệm, giám định và chứng nhận với các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn quốc tế được 
xem là một biểu hiện đạt được năng lực kỹ thuật thích hợp. Nhiều tiêu chuẩn và 
hướng dẫn liên quan là ấn phẩm của ISO/IEC được biên soạn bởi CASCO, Ban kỹ 
thuật của ISO về đánh giá sự phù hợp. 

ISO và WTO làm việc mật thiết với nhau để đảm bảo rằng những lợi ích trên được 
thực hiện. WTO đã thừa nhận tầm quan trọng của tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế về 
đánh giá sự phù hợp do CASCO xây dựng nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật trong 
thương mại và thuận lợi hoá tự do lưu thông của hàng hoá và dịch vụ. 

Một ví dụ thực tiễn về thuận lợi hoá thương mại là một quốc gia xuất khẩu bơ sang 
một quốc gia khác, kèm theo sản phẩm là một báo cáo thử nghiệm về những chỉ tiêu 
kỹ thuật, hàm lượng chất béo, để quốc gia nhập khẩu phân loại bơ theo quy chuẩn kỹ 
thuật của mình về hàm lượng chất béo. Quốc gia nhập khẩu có thể chấp nhận bản báo 
cáo thử nghiệm mà đánh giá lại  vì dựa vào mức độ tin tưởng về thủ tục đánh giá sự 
phù hợp đã được sử dụng tại quốc gia xuất khẩu. Ngược lại,  nếu quốc gia nhập 
khẩukhông tin tưởng thì sẽ tiến hành thử nghiệm lạisản phẩm. Điều này sẽ làm tốn 
kém thêm chi phí và thời gian trong toàn bộ quá trình. 

 4.1.1 Các thành phần cơ bản của Đánh giá sự phù hợp    

 4.1.1.1 Chứng nhận 

 Chứng nhận là khi một bên thứ ba đưa ra một đảm bảo bằng văn bản rằng một sản 
phẩm (kể cả dịch vụ), quá trình, con người, tổ chức hoặc dịch vụ phù hợp với những 
yêu cầu cụ thể. 

Chứng nhận sản phẩm. Tồn tại nhiều dạng khác nhau. Ví dụ, chứng nhận sản phẩm có 
thể bao gồm thử nghiệm ban đầu một sản phẩm kết hợp với đánh giá hệ thống quản lý 
chất lượng của nhà cung ứng. Sau đó có thể bao gồm giám sát, có tính đến hệ thống 
quản lý chất lượng của nhà cung ứng và thử nghiệm mẫu lấy tại cơ sở sản xuất 
và/hoặc trên thị trường. Các phương thức chứng nhận sản phẩm khác bao gồm thử 
nghiệm ban đầu và thử nghiệm trong quá trình giám sát, trong khi các phương thức 
khác lại căn cứ vào thử nghiệm mẫu sản phẩm, hay còn được gọi là thử nghiệm mẫu 
điển hình. 

 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.  Một ví dụ rõ nhất về chứng nhận là đã có 
hơn 897.866 tổ chức tại 170 quốc gia được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001. 
Cần phải lưu ý rằng bản thân ISO không tiến hành hoạt động đánh giá sự phù hợp đối 
với các hệ thống quản lý chất lượng, không cấp chứng chỉ sự phù hợp với tiêu chuẩn 
này hay các tiêu chuẩn khác. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng được tiến hành 
độc lập với ISO bởi hơn 800 tổ chức chứng nhận hoặc tổ chức đăng ký hoạt động 
quốc tế. 

 4.1.1.2 Công nhận 

Công nhận là quy trình theo đó một tổ chức thẩm quyền công nhận chính thức một tổ 
chức hoặc cá nhân có năng lực tiến hành những công việc cụ thể. 

Tiêu chuẩn về Đánh giá sự phù hợp ISO/IEC 17000 – Từ vựng và các nguyên tắc 
chung, định nghĩa công nhận là: “ sự xác nhận của bên thứ ba đối với một tổ chức 
đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực để tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp 
cụ thể”. 
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Công nhận được tiến hành đối với các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, các tổ chức 
giám định, tổ chức chứng nhận sản phẩm và tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý 
chất lượng. Tại một số quốc gia, công nhận là một yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với 
các tổ chức đánh giá sự phù hợp.  

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17011, quy định các yêu cầu chung đối với các tổ chức công 
nhận  khi công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

 4.1.1.3 Thử nghiệm 

 Thử nghiệm là một phương thức đánh giá sự phù hợp phổ biến nhất. Nó có thể bao 
gồm các hoạt động như đo lường và hiệu chuẩn. Nó là kỹ thuật chính sử dụng trong 
chứng nhận sản phẩm. 

 4.1.1.4 Giám định 

Với sự tăng trưởng của thương mại thế giới và thuận lợi hoá thương mại – cùng với 
sự phát triển nhanh của công nghệ sản xuất và phân phối mới - đã hình thành hàng 
trăm tổ chức giám định quốc gia và đa quốc gia của bên thứ ba. 

Các tổ chức giám định kiểm tra một phạm vi rộng lớn các sản phẩm, nguyên liệu, quá 
trình, quy trình làm việc, dịch vụ trong lĩnh vực tư cũng như công; mục đích chung là 
nhằm giảm rủi ro cho người mua, người sở hữu, người sử dụng hoặc người tiêu dùng 
của những đối tượng đã được giám định. 

Các yêu cầu chung để vận hành các dạng tổ chức giám định khác nhau được nêu trong 
tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:1998 – Tiêu chí chung về hoạt động của các tổ 
chức tiến hành giám định. 

Lưu ý: Mặc dù đo lường thông thường không được xem là hoạt động đánh giá sự phù 
hợp, tuy nhiên chúng ta không thể đánh giá sự phù hợp nếu thiếu  đo lường. Chúng ta 
không thể có công nhận phòng thử nghiệm, thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, v.v. 

 Công nhận là hoạt động đánh giá sự phù hợp và là hệ thống được chấp nhận quốc tế 
để thừa nhận năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, các tổ chức chứng 
nhận sản phẩm, các tổ chức chứng nhận hệ thống chất lượng và các tổ chức giám 
định. Công nhận tạo ra sự đảm bảo chất lượng của dữ liệu thử nghiệm và cung cấp 
nguyên tắc, ý thức chuyên nghiệp được quốc tế chấp nhận. Nó làm giảm thiểu sự 
trùng lặp trong tái thử nghiệm, tái chứng nhận làm giảm chi phí và loại bỏ những rào 
cản phi thuế quan trong thương mại và trì hoãn tiếp cận thị trường. 

4.1.2 Những tổ chức nào đủ khả năng tiến hành hoạt động chứng nhận được 
quốc tế chấp nhận mà không cần phải tiến hành lại các chứng nhận, thử 
nghiệm? 

Các tổ chức chứng nhận đã được công nhận bởi một tổ chức công nhận là có đủ năng 
lực để tiến hành chứng nhận được quốc tế chấp nhận. Một giải pháp khác cho việc 
thừa nhận các tổ chức chứng nhận là thông qua các hiệp định thương mại song 
phương. Công nhận là một sự thừa nhận rằng tổ chức chứng nhận đáp ứng và tiếp tục 
đáp ứng các tiêu chí được quốc tế chấp nhận. Các tiêu chí này điều chỉnh tính thống 
nhất và năng lực kỹ thuật và trình độ của nhân viên khi đánh giá sản phẩm hoặc nhà 
sản xuất trong các lĩnh vực cụ thể ở một mức độ chất lượng ổn định. Công nhận và 
chứng nhận yêu cầu tuân thủ 100% với tiêu chuẩn quốc tế thích hợp và tuân thủ hoàn 
toàn các quy định và quy trình do các tổ chức điều hành công nhận quốc tế xây dựng 
như Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) và Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử 
nghiệm Quốc tế (ILAC).  

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29342�
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4.1.3 Đánh giá sự phù hợp đảm bảo sự tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật 

Một mô hình đánh giá sự phù hợp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4  Hướng dẫn đơn giản để hiểu đánh giá sự phù hợp 

Đây là một tuyên bố vắn tắt về đối tượng của đánh giá sự phù hợp dành cho bạn đọc 
là những người muốn có một giới thiệu cơ bản về những khái niệm này.  

a) Đánh giá sự phù hợp là gì? Đánh giá sự phù hợp là một quá trình kiểm tra 
xem sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu, quy trình, hệ thống và con người có đáp 
ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn hay những chỉ tiêu kỹ thuật 
khác không. 

b) Tại sao đánh giá sự phù hợp lại quan trọng? Đánh giá sự phù hợp quan trọng 
với nhà cung ứng, người tiêu dùng và nhà quản lý. Nó có thể giúp các nhà sản 
xuất uy tín phân biệt các sản phẩm của họ với những sản phẩm cùng loại được 
làm bởi những nhà sản xuất tồi. Nó tạo cho người tiêu dùng một công cụ để lựa 
chọn các sản phẩm trên thị trường. Và nó cho phép các chính phủ thi hành các 
quy chuẩn kỹ thuật nhằm bảo vệ an toàn và sức khoẻ cộng đồng. 

c) Tại sao tầm quan trọng của đánh giá sự phù hợp lại tăng lên? Các quốc gia 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ và Châu Âu tham gia vào 
các Hiệp định thương mại khu vực để thúc đẩy tự do hoá thương mại. Tổ chức 
thương mại thế giới đẩy mạnh thương mại quốc tế trên cơ sở các hoạt động 
đánh giá sự phù hợp, đảm bảo cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích cộng đồng và 
khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

d) Ai được hưởng lợi?  đánh giá sự phù hợp có lợi cho nhà sản xuất, nhà cung 
ứng dịch vụ, người sử dụng, người tiêu dùng, các nhà quản lý và hỗ trợ phát 
triển bền vững. 

e) Bao gồm những hoạt động gì? đánh giá sự phù hợp có thể gồm một, một số 
hoặc toàn bộ các hoạt động sau: lấy mẫu và thử nghiệm; giám định; chứng 
nhận; đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (kể cả HACCP và quản lý an toàn 
thực phẩm) và chứng nhận; công nhận năng lực của các hoạt động này và thừa 
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nhận năng lực của một tổ chức công nhận. Một quá trình đánh giá sự phù hợp 
cụ thể có thể gồm một hoặc nhiều các hoạt động đánh giá sự phù hợp này. 

f) Thừa nhận lẫn nhau là gì? Sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá sự 
phù hợp tạo ra sự tin tưởng và thúc đẩy tiếp cận thị trường thế giới. Một hiệp 
định thừa nhận lẫn nhau hạn chế tối thiểu sự trùng lặp của việc tái thử nghiệm 
và tái chứng nhận, cắt giảm các chi phí và loại bỏ những rào cản phi thuế quan 
đối với thương mại và trì hoãn tiếp cận thị trường. 

g) Tại sao lại công nhận? Với một số lượng lớn các tổ chức đánh giá sự phù 
hợp, một số tổ chức có thể muốn phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh 
khác thông qua việc đánh giá khách quan  năng lực của mình trên cơ sở các 
tiêu chí được thừa nhận quốc tế. Được công nhận sẽ cải thiện sự uy tín của họ. 
Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận khi thực hiện công việc của 
mình phải đạt được một mức độ được kỳ vọng tối thiểu với sự ổn định cao hơn 
trong các dịch vụ mà họ cung cấp và sự thống nhất trong các kết quả mà họ 
đưa ra. Do vậy, công nhận cho phép việc thừa nhận sự tương đương của các 
dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức cạnh tranh.    

h)  Thuận lợi hoá thương mại được cải thiện như thế nào? Khi các bên kinh 
doanh thực hiện các yêu cầu và thủ tục đánh giá sự phù hợp tương  tự hoặc 
tương đương, hoặc thừa nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau, thì 
các vấn đề về chi phí do phân biệt đối xử, các trở ngại không cần thiết và 
thiếu minh bạch đối với thương mại sẽ biến mất. 

i) Đánh giá sự phù hợp hoạt động thế nào   

Các hoạt động đánh giá sự phù hợp có thể được phân loại như sau: 

Bên thứ nhất - đây là thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng khi đánh giá sự phù 
hợp với một tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật hoặc quy chuẩn được tiến hành bởi 
bản thân tổ chức cung ứng thực hiện. Nói một cách khác, đây là tự đánh giá. 
Còn được biết đến là tuyên bố sự phù hợp của nhà cung ứng. 

Bên thứ hai – được xác định là hoạt động đánh giá sự phù hợp được tiến 
hành bởi người tiêu dùng của tổ chức đó. Ví dụ nhà sản xuất cho phép khách 
hàng của mình tiến hành đánh giá sản phẩm theo các yêu cầu xác định. 

Bên thứ ba - được xác định là hoạt động đánh giá sự phù hợp được tiến hành 
bởi một tổ chức độc lập với tổ chức cung cấp sản phẩm và không phải là bên 
sử dụng sản phẩm đó. Ví dụ khi một tổ chức chứng nhận độc lập chứng nhận 
một tổ chức khác phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 và cấp một chứng chỉ về 
vấn đề này. 

Thông thường một quyết định để sử dụng một trong các loại hình đánh giá sự 
phù hợp ở trên phụ thuộc vào một số các yếu tố, một trong các số đó là mức 
độ rủi ro kèm theo sản phẩm/ dịch vụ và các yêu cầu của người tiêu dùng. 

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng đánh giá sự phù hợp là một bộ ba chức năng 
(phương pháp tiếp cận chức năng) để đáp ứng nhu cầu hoặc đòi hỏi thể hiện 
rằng các yêu cầu cụ thể đã được đáp ứng. Ba chức năng này là:  

• Lựa chọn  
• Quyết định   
• Kiểm tra và chứng nhận 

http://www.iso.org/iso/resources/conformity_assessment/mechanisms_for_performing_conformity_assessment.htm#sdoc�
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Những quyết định này làm tăng uy tín cho các tuyên bố rằng các yêu cầu cụ 
thể đã được đáp ứng, nâng cao niềm tin của người sử dụng vào những tuyên 
bố này. Các tiêu chuẩn ISO được sử dụng là các yêu cầu cụ thể. 

Đánh giá sự phù hợp có thể được áp dụng cho những sản phẩm bao gồm cả 
dịch vụ, quá trình, hệ thống, ví dụ như các hệ thống quản lý. 

Lưu ý:  

ISO phát hành Sổ tay Mở rộng 2 về Đánh giá sự phù hợp; bạn đọc mong muốn 
có được kiến thức sâu hơn phần giới thiệu này thì nên đọc cuốn sổ tay này. Sổ 
tay Mở rộng 2 không chỉ giới thiệu các bên liên quan tới các khái niệm cơ bản, 
mà còn chỉ ra các hướng dẫn quốc tế và tài liệu kỹ thuật nào nên được tham 
khảo để có thông tin đầy đủ cho từng khái niệm. 

4.1.5  ISO và Đánh giá sự phù hợp   

Trong khuôn khổ ISO, CASCO có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn 
quốc tế được xuất bản thành ấn phẩm chung ISO/IEC điều chỉnh các khía cạnh của 
hoạt động đánh giá sự phù hợp và các tổ chức tiến hành hoạt động này. CASCO là ban 
phát triển chính sách của ISO về đánh giá sự phù hợp, báo cáo lên Hội đồng ISO. 
CASCO được thành lập năm 1970 để nghiên cứu các cách thức đánh giá sự phù hợp, 
chuẩn bị tài liệu liên quan đến thực hành và tiến hành hoạt động đánh giá sự phù hợp, 
và thúc đẩy việc sử dụng chúng. 

CASCO gồm các đại diện đến từ các thành viên ISO (các cơ quan tiêu chuẩn quốc 
gia), từ các ban kỹ thuật xây dựng các tiêu chuẩn ISO, và từ các tổ chức tiêu chuẩn 
quốc tế khác. ISO/CASCO xây dựng các tài liệu của mình cùng với IEC và Uỷ ban 
Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN). 

Có chín tổ chức quốc tế là thành viên liên lạc của ISO/CASCO: 
• Viện Cân Đo Quốc tế (BIPM) 
• Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), 
• Liên đoàn Quốc tế những người sử dụng tiêu chuẩn (IFAN) 
• Liên đoàn Quốc tế các tổ chức giám định (IFIA), 
• Mạng lưới Chứng nhận Quốc tế (IQNet) 
• Tổ chức Hợp tác Công nhận các Phòng thử nghiệm Quốc tế (ILAC) 
• Hiệp hội Chứng nhận Con người Quốc tế (IPC) 
• Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế (OIML)  
• Liên đoàn Quốc tế các Phòng thí nghiệm Độc lập (UILI) 

 

4.1.6 CASCO đã xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế về thực hành 
đánh giá sự phù hợp, các tổ chức công nhận sử dụng tiêu chuẩn và hướng dẫn 
quốc tế này. 

• Từ vựng và các nguyên tắc chung về đánh giá sự phù hợp   
• Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp để sử dụng trong đánh giá sự phù 

hợp 
• Quy chế thực hành tốt về đánh giá sự phù hợp 
• Vận hành các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn và hoạt động 
• Thử nghiệm thành thạo trong so sánh liên phòng thí nghiệm 
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• Các tổ chức giám định và hoạt động 
• Tuyên bố sự phù hợp của nhà cung ứng (SDoC) 
• Các tổ chức chứng nhận sản phẩm và hoạt động 
• Các tổ chức chứng nhận và giám định hệ thống quản lý và hoạt động 
• Các tổ chức chứng nhận con người và hoạt động 
• Dấu phù hợp 
• Công nhận 
• Đánh giá đồng đẳng 
• Thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp. 
 

Danh mục các Tiêu chuẩn và Hướng dẫn 
về Đánh giá sự phù hợp của ISO 

ISO/IEC Guide 7:1994 
Hướng dẫn soạn thảo tiêu chuẩn phù hợp cho sử dụng đánh giá sự phù hợp 

ISO/IEC Guide 23:1982 
Các phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn cho các hệ thống chứng nhận của 
bên thứ ba 

ISO Guide 27:1983 
Hướng dẫn các hành động khắc phục được tiến hành bởi một tổ chức chứng nhận trong 
trường hợp sử dụng sai dấu phù hợp 

ISO/IEC Guide 28:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận của bên thứ ba đối với sản 
phẩm   

ISO/IEC Guide 43-1:1997 
Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm – Phần 1: Xây dựng và vận 
hành các phương thức thử nghiệm thành thạo  

ISO/IEC Guide 43-2:1997 
Thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm – Phần 2: Lựa chọn và sử 
dụng các phương thức thử nghiệm thành thạo bởi các tổ chức công nhận phòng thử 
nghiệm  

ISO/IEC Guide 53:2005 
Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức 
trong chứng nhận sản phẩm 

ISO/IEC Guide 60:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Quy chế thực hành tốt 

ISO/IEC Guide 65:1996 
Yêu cầu chung đối với các tổ chức vận hành hệ thống chứng nhận sản phẩm 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=23361�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=19732�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=19736�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38291�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=27216�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=27217�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37036�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=37035�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26796�
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ISO/IEC Guide 67:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Cơ sở của chứng nhận sản phẩm  

ISO/IEC Guide 68:2002 
Thoả thuận về thừa nhận và chấp nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp  

ISO/IEC 17000:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Từ vựng và các nguyên tắc chung 

ISO/PAS 17001:2005 
 Đánh giá sự phù hợp – Tính khách quan – các nguyên tắc và yêu cầu  

ISO/PAS 17002:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Tính bảo mật – các nguyên tắc và yêu cầu 

ISO/PAS 17003:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Khiếu nại và khiếu kiện – các nguyên tắc và yêu cầu   

ISO/PAS 17004:2005 
Đánh giá sự phù hợp – Cung cấp thông tin – các nguyên tắc và yêu cầu   

ISO/IEC 17011:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung cho các tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá 
sự phù hợp  

ISO/IEC 17020:1998 
Tiêu chí chung cho hoạt động của các loại tổ chức giám định khác nhau  

ISO/IEC 17021:2006 
Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với các tổ chức giám định và chứng nhận các hệ 
thống quản lý  

ISO/IEC 17024:2003 
Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với các tổ chức hoạt động chứng nhận con 
người  

ISO/IEC 17025:2005  
Yêu cầu chung đối với năng lực của các tổ chức thử nghiệm và hiệu chuẩn  

ISO/IEC 17025:2005/Cor1:2006 

ISO/IEC 17030:2003 
Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với dấu phù hợp của bên thứ ba  

ISO/IEC 17040:2005 
Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với đánh giá đồng đẳng của các tổ chức đánh 
giá phù hợp và tổ chức công nhận 

 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=30258�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29363�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29316�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38768�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29318�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29319�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29320�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29332�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29342�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29343�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29346�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39883�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44644�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29353�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31815�
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4.1.7 Quy định WTO - TBT về thủ tục đánh giá sự phù hợp  

Nghĩa vụ tránh các rào cản kỹ thuật thương mại không cần thiết cũng 
áp dụng cho các thủ tục đánh giá sự phù hợp. Một rào cản kỹ thuật 
thương mại không cần thiết có thể là kết quả của những thủ tục chặt 
chẽ hơn và tốn thời gian hơn mức cần thiết để đánh giá xem một sản 
phẩm có tuân thủ với quy định của nước nhập khẩu. Ví dụ, các yêu 
cầu về thông tin không nên nhiều hơn mức cần thiết, và việc lắp đặt 
thiết bị để tiến hành đánh giá sự phù hợp và lựa chọn mẫu không nên 

tạo ra những bất tiện không cần thiết cho thương nhân (các Điều 5.2.3 và 5.2.6). 

 

4.1.8 Hiệp định TBT quy định rằng: 

•  Các thủ tục đánh giá sự phù hợp không được xây dựng, chấp nhận hay áp 
dụng nhằm tạo ra những cản trở không cần thiết cho thương mại quốc tế.  

•  Các thành viên phải đảm bảo rằng các kết quả của thủ tục đánh giá sự 
phù hợp của các thành viên khác được chấp nhận, thậm chí khi những thủ 
tục này khác với thủ tục của họ, miễn là các thủ tục này đảm bảo sự phù 
hợp với các quy chuẩn kỹ thuật liên quan. 

• Các thủ tục đánh giá sự phù hợp không được chặt hơn hoặc áp dụng chặt 
chẽ hơn mức cần thiết. 

• Tạo cho quốc gia thành viên nhập khẩu niềm tin tưởng thích đáng rằng 
sản phẩm phù hợp, có tính đến rủi ro phát sinh từ sự không phù hợp. 

• Chế độ tối huệ quốc và đối xử quốc gia cũng áp dụng cho các thủ tục 
đánh giá sự phù hợp. Thủ tục đánh giá sự phù hợp sẽ được áp dụng cho 
các sản phẩm nhập khẩu từ các thành viên WTO khác “theo cách không 
kém thuận lợi hơn so với cách áp dụng cho các sản phẩm tương tự của 
quốc gia nhập khẩu hay sản phẩm tương tự có nguồn gốc từ bất kỳ một 
nước nào khác” (Điều 5.1.1). Điều này có nghĩa là các sản phẩm nhập 
khẩu phải được đối xử công bằng về phí, lệ phí cho việc đánh giá sự phù 
hợp với quy chuẩn. Tương tự, các thành viên phải tôn trọng việc bảo mật 
thông tin về các kết quả của thủ tục đánh giá sự phù hợp đối với hàng 
nhập khẩu theo cùng cách áp dụng đối với hàng trong nước để bảo vệ các 
lợi ích thương mại (các Điều 5.2.4 và 5.2.5). 

• Trong trường hợp khi có yêu cầu đảm bảo tích cực rằng các sản phẩm phù 
hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật, và khi các hướng dẫn, 
khuyến nghị quốc tế liên quan do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành 
đang tồn tại hoặc sắp được ban hành, thì các thành viên phải đảm bảo 
rằng cơ quan chính quyền trung ương sử dụng chúng, hoặc các phần thích 
hợp của chúng, làm cơ sở cho các thủ tục đánh giá sự phù hợp của họ, trừ 

ISO/IEC 17050-1:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Tuyên bố phù hợp của nhà cung ứng – Phần 1: Yêu cầu chung 

ISO/IEC 17050-2:2004 
Đánh giá sự phù hợp – Tuyên bố phù hợp của nhà cung ứng – Phần 2: Tài liệu hỗ trợ  

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29373�
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35516�
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trường hợp, được giải thích thỏa đáng khi được yêu cầu, rằng các hướng 
dẫn và khuyến nghị này, hoặc các phần liên quan là không phù hợp cho 
các thành viên liên quan, với các lý do, không kể những cái khác như: yêu 
cầu an ninh quốc gia; ngăn ngừa các hành động gian lận; bảo vệ an toàn, 
sức khoẻ con người hoặc an toàn, đời sống động thực vật, môi trường; các 
yếu tố địa lý hoặc khí hậu đặc thù; các vấn đề cơ sở hạ tầng hoặc công 
nghệ đặc thù.  

•  Với mục đích hài hoà các thủ tục đánh giá sự phù hợp trên phạm vi rộng 
nhất có thể, các thành viên phải tích cực tham gia đầy đủ, trong phạm vi 
nguồn lực của mình, vào việc xây dựng các hướng dẫn và khuyến nghị về 
thủ tục đánh giá sự phù hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.  

• Các thành viên phải đảm bảo rằng, bất kỳ khi nào có thể, các kết quả của 
thủ tục đánh giá sự phù hợp của các thành viên khác được chấp nhận, 
thậm chí khi những thủ tục này khác với những thủ tục của họ, miễn là 
các thành viên thỏa mãn rằng những thủ tục này đảm bảo sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật liên quan tương đương với các 
thủ tục của mình.    

4.1.9 Xác nhận sự phù hợp 

Có ba phương pháp xác nhận sự phù hợp được thừa nhận và chấp nhận quốc tế. 
Chúng được biết đến là đánh giá của bên thứ nhất, thứ hai và thứ ba.  

• Đánh giá của bên thứ nhất/ tự đánh giá Thường được tiến hành bởi nhà 
cung ứng – theo cách thức tự công bố của nhà cung ứng về sự phù hợp, 
phương thức này được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thương mại. Sự 
thống nhất và sự tin cậy của quy trình đánh giá sự phù hợp được đảm bảo 
chính thông qua nhu cầu của nhà cung ứng bảo vệ uy tín thương hiệu của họ 
trong thị trường cạnh tranh; luật pháp về trách nhiệm đối với những quảng 
cáo sai sự thật, v.v. có thể đưa ra những hình phạt bổ sung. Quy trình này 
thường chứng minh sự hiệu quả của chi phí và thời gian, và không yêu cầu 
nhà sản xuất phải tiết lộ thông tin mà họ coi là nhậy cảm thương mại. 

• Đánh giá của bên thứ hai Thường được tiến hành bởi bên mua – trong 
phạm vi cơ sở của một nhà sản xuất, thông qua các giám định viên do bên 
mua uỷ quyền. Phương thức này hướng tới cung cấp một bằng chứng đáng 
tin cậy hơn của một sản phẩm được sản xuất phù hợp với các yêu cầu quy 
định, đặc biệt là trong những lĩnh vực kỹ thuật phức tạp.  

• Đánh giá của bên thứ ba Thường được tiến hành bởi các tổ chức hoặc cá 
nhân độc lập, phương thức này được nhìn nhận là phương thức đánh giá sự 
phù hợp chặt chẽ và tốt nhất. Bên thứ ba có thể tham gia vào tất cả các giai 
đoạn của quá trình đánh giá nhằm đảm bảo sự phù hợp. 
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4.1.10 Các yêu cầu quản lý- thị trường đối với chứng nhận sản phẩm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế thế giới, tự do hoá thương mại cũng như sự phát triển 
nhanh chóng của công nghệ sản xuất và phân phối, hàng trăm tổ chức giám định quốc 
gia và đa quốc gia của bên thứ ba đã được thành lập. Những tổ chức này kiểm tra 
một phạm vi rộng lớn các sản phẩm, nguyên liệu, lắp đặt, máy móc thiết bị, quá trình, 
quy trình công việc và dịch vụ trong cả lĩnh vực công và tư nhân, và báo cáo về những 
vấn đề như chất lượng, sự thích hợp cho việc sử dụng, an toàn trong quá trình vận 
hành.  

4.1.11 Dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

Các bảng dưới đây đưa ra một cái nhìn tổng quan về chức năng và/ hoặc trách nhiệm 
liên quan tới các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác nhau cung cấp các dịch vụ về đánh 
giá sự phù hợp. 

 

 

Có hai tài liệu ISO/IEC có ảnh hướng tới tất cả các tổ chức đánh giá sự phù hợp: 

ISO/IEC 17000:2004 - Đánh giá sự phù hợp — Từ vựng và các nguyên tắc chung 

ISO/IEC Guide 2:2004 – Tiêu chuẩn hoá và các hoạt đông liên quan  — Từ vựng 
chung 

Bình luận: hai tài liệu này định nghĩa các từ vựng, thuật ngữ, định nghĩa quốc tế, các 
qui tắc và thủ tục chung mà tất cả các tổ chức đánh giá sự phù hợp đều phải tuân 
thủ.  
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Chức năng cơ bản của tổ chức đánh giá sự phù hợp 

Phòng thử 
nghiệm 

o Thử nghiệm sản phẩm khi nhận được như thử nghiệm bao 
gói và phụ gia thực phẩm trong cá hồi đóng hộp 

o Không nhất thiết phải do bên thứ ba thực hiện. Thử 
nghiệm có thể được tiến hành bởi bên thứ nhất hoặc bên 
thứ hai. Báo cáo các kết quả thử nghiệm khi nhận được.  

Tổ chức giám 
định 

o Giám định các sản phẩm theo yêu cầu như giám định 
nhiễm độc trong cá hồi đóng hộp (hàm lượng thiếc không 
được phép lớn hơn 150 mg/kg và hàm lượng thủy ngân 
không được phép lớn hơn 0.2 mg/kg) hoặc giám định tại 
chỗ như giám định nồi chưng cất 
o Không nhất thiết phải do bên thứ ba thực hiện. Giám 
định có thể được tiến hành bởi bên thứ nhất hoặc bên thứ 
hai. Báo cáo hoặc chứng nhận các kết quả giám định phù 
hợp với các yêu cầu quy định trên cơ sở đánh giá nghiệp 
vụ. 

Tổ chức 
chứng nhận 
sản phẩm 

o Chứng nhận sự phù hợp của sản pẩm theo các tiêu chuẩn 
như chứng nhận rằng toàn bộ lô hàng cá hồi tuân thủ tiêu 
chuẩn của CODEX 

o Thông thường được thực hiện bởi bên thứ ba 

  
Tổ chức công 

nhận 
o Cơ quan có thẩm quyền tiến hành công nhận. Đây là 

chứng nhận của bên thứ ba liên quan tới tổ chức chức đánh 
giá sự phù hợp có khả năng tiến hành các hoạt động đánh 
giá sự phù hợp cụ thể. 

 
 

Chứng chỉ, Báo cáo, Giấy phép do Tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp 

Phòng thử nghiệm Phòng thử nghiệm cấp báo cáo thử nghiệm tuyên bố những 
phát hiện của mình về sự tuân thủ phù hợp (ví dụ: sản phẩm 
đạt hoặc không đạt các yêu cầu tối thiểu). Thông thường 
không cấp chứng chỉ. 
 

Tổ chức giám định  Báo cáo giám định và/ hoặc chứng chỉ giám định có thể 
được cấp, chúng bao gồm tất cả các kết quả kiểm tra và 
quyết định về sự phù hợp đưa ra từ các kết quả kiểm tra này 
cũng như toàn bộ thông tin cần thiết để hiểu và giải thích 
chúng [báo cáo]. 
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hợp cấp   

           Tên, Biểu tượng hoặc Dấu của Tổ chức đánh giá sự phù hợp 

Phòng thử nghiệm Tên, biểu tượng, dấu của phòng thử nghiệm được thể hiện 
trên báo cáo thử nghiệm hay chứng chỉ.  

Tổ chức giám định Tên, biểu tượng, dấu của tổ chức giám định được thể hiện 
trên báo cáo hoặc chứng chỉ giám định. Dấu thể hiện rằng 
sản phẩm đó đã đạt yêu cầu giám định và có thể được gắn 
lên lô hàng đã giám định 

Tổ chức chứng 
nhận sản phẩm 

Dấu chứng nhận đăng ký hợp pháp được cấp theo thủ tục 
chứng nhận của bên thứ ba cho một sản phẩm, dịch vụ phù 
hợp với các tiêu chuẩn cụ thể hay chỉ tiêu kỹ thuật khác 
như; CE, UL, CSA, v.v.  

Tổ chức công nhận Tên, biểu tượng, dấu của tổ chức công nhận được thể hiện 
trên báo cáo công nhận 

 
 
 
 

Tổ chức chứng nhận  
sản phẩm 

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho nhà cung ứng sản phẩm một 
hồ sơ chứng nhận chính thức như một giấy hoặc một chứng 
chỉ được ký bởi một cán bộ có thẩm quyền. Hồ sơ này phải 
có những nội dung sau: 

Tên và địa chỉ của nhà cung ứng có sản phẩm là đối tượng 
chứng nhận; 

Phạm vi của giấy chứng nhận được cấp, bao gồm 

o Những sản phẩm được cấp chứng nhận, có thể được 
xác định theo kiểu, loại sản phẩm 

o Các tiêu chuẩn sản phẩm hay tài liệu quy phạm khác 
được sử dụng để chứng nhận sản phẩm/kiểu sản 
phẩm đó 

o Hệ thống chứng nhận áp dụng 

Ngày có hiệu lực của chứng nhận, và thời hạn hiệu lực của 
chứng nhận nếu có. 

Tổ chức công nhận Tổ chức công nhận cấp một chứng chỉ cho phòng thí 
nghiệm hoặc tổ chức chứng nhận đã đáp ứng toàn bộ các 
yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng. “Phạm vi Công nhận” 
được cung cấp như một phần của chứng chỉ. Phạm vi công 
nhận xác định rõ các chức năng hoạt động nào của phòng 
thí nghiệm hay tổ chức chứng nhận được công nhận. Phòng 
thí nghiệm hay tổ chức chứng nhận không thể tuyên bố họ 
được công nhận để tiến hành bất cứ hoạt động nào mà 
không được ghi trong “Phạm vi Công nhận”. 
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4.1.12 Dấu phù hợp  

Dấu phù hợp có một vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế và an toàn người 
tiêu dùng. Trước năm 1990, chứng nhận sản phẩm tập trung vào an toàn người tiêu 
dùng. Các sản phẩm có gắn dấu chứng nhận được thừa nhận xác định rằng sản phẩm 
đó đã đạt được các tiêu chuẩn an toàn, sức khoẻ, môi trường nhất định. Các công chức 
và người tiêu dùng coi dấu phù hợp là biểu hiện rằng sản phẩm là an toàn để sử dụng 
và các lợi ích của người tiêu dùng được bảo vệ. 

Dấu trên sản phẩm hoặc trên tài liệu thông tin về sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ thể 
hiện dưới nhiều kiểu dạng. Dấu rất có ý nghĩa để phân biệt giữa một bên là xác định 
hoặc mô tả sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ và đặc tính của nó, và bên kia là xác 
định sự phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật, quy chế thực hành, hệ thống quản lý hoặc tiêu 
chuẩn sản phẩm/dịch vụ. Phạm vi sau thường căn cứ trên đánh giá sự phù hợp của 
một tổ chức giám định, chứng nhận, công nhận độc lập hoặc trên cơ sở sản phẩm 
được nhà cung ứng tự công bố về sự phù hợp. Một vài ví dụ không căn cứ vào đánh 
giá sự phù hợp bao gồm nhãn hiệu hay thương hiệu của nhà cung ứng, ghi nhãn dinh 
dưỡng, cảnh báo an toàn hoặc vận chuyển, công bố về sự vắng mặt những thành phần 
đặc biệt (thường liên quan tới một số chương trình ghi nhãn sinh thái, hoặc cảnh báo 
với những người tiêu dùng nhậy cảm - ăn kiêng), hoặc chi tiết về phương pháp sản 
xuất, chế biến. Trong khi có thể là một số công bố ghi nhãn được kiểm chứng bằng 
đánh giá sự phù hợp thì những ghi nhãn theo dạng này thường được thực hiện mà 
không phải qua một quá trình đánh giá sự phù hợp chính thức. 

Người sử dụng nhận biết dấu đánh giá sự phù hợp như thế nào và liệu họ có cần quan 
tâm tí nào đến việc sử dụng chúng? 

Dấu có thể chuyển tải những thông điệp có tác động mạnh mẽ về một sản phẩm hay 
dịch vụ, nhưng liệu tất cả những người sử dụng đều hiểu được thông điệp này?  

• Dấu có chứng nhận về sự an toàn của một sản phẩm cụ thể, hay sự tác 
động của nó lên môi trường, độ bền và vận hành không? 

• Dấu có thể hiện một tuyên bố rằng nhà cung ứng sản phẩm hay dịch vụ 
vận hành một hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn hay quy chế thực 
hành đặc thù không? 

• Ai là người sở hữu dấu xuất hiện trên một sản phẩm hay đi kèm theo một 
dịch vụ? 

• Dấu thuộc về nhà cung ứng hay một tổ chức đánh giá sự phù hợp độc lập? 

• Tại sao một số sản phẩm lại có rất nhiều dấu khác nhau? 

• Dấu có tạo điều kiện cho một sản phẩm/ dịch vụ tiếp cận thị trường cụ thể, 
hay có dẫn đến việc chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ bởi một cơ quan 
quản lý không? 

• Người tiêu dùng có thể tìm thêm thông tin quan trọng về một dấu phù hợp 
cụ thể ở đâu? 

• Ai chịu trách nhiệm nếu một sản phẩm gắn dấu phù hợp không đạt yêu 
cầu? 
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Dấu phù hợp là gì? 

• Nhà sản suất nộp đơn và đề nghị thử nghiệm sản phẩm trên cơ sở tự 
nguyện 

• “Dấu” xác định rằng nhà sản xuất đã thực hiện toàn bộ các quá trình đánh 
giá được yêu cầu đối với sản phẩm 

• Sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật chính quy định bởi tổ chức chứng nhận 
thích hợp được coi là phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn cụ thể  

• Dấu thể hiện sự tuân thủ với quy định pháp luật 

Dấu chứng nhận sản phẩm không phải là gì? 

• Không được chủ định để ám chỉ về chất lượng 

Các yêu cầu chung 

Để có được dấu phù hợp cho một sản phẩm, nhà sản xuất được yêu cầu thực hiện một 
chương trình thử nghiệm sản phẩm toàn diện. Mẫu của sản phẩm được thử nghiệm 
theo các tiêu chuẩn an toàn được quốc gia, quốc tế thừa nhận và phải có thể dự đoán 
được rủi ro cháy, điện giật, và các mối nguy hiểm khác. Tổ chức chứng nhận định kỳ 
hoặc đột xuất kiểm tra cơ sở sản xuất để đánh giá các sản phẩm có tiếp tục đáp ứng 
các yêu cầu an toàn sản phẩm. Thậm chí sau khi đánh giá sản phẩm ban đầu, tổ chức 
chứng nhận sẽ kiểm tra mẫu của sản phẩm lặp đi lặp lại. 

Dấu chứng nhận phù hợp sản phẩm không bao gồm các thông tin kỹ thuật chi tiết về 
sản phẩm, nhưng phải có đủ thông tin để thanh tra viên có thể truy tìm nguồn gốc sản 
phẩm tới nhà sản xuất hay đại điện uỷ quyền tại quốc gia xuất khẩu. Thông tin chi tiết 
này không xuất hiện bên cạnh dấu an toàn, mà nên có trong công bố (chứng nhận) sự 
phù hợp, đôi khi được biết là tự công bố của nhà sản xuất, theo đó nhà sản xuất hoặc 
đại diện thẩm quyền hay nhà nhập khẩu phải có khả năng cung cấp tại bất kỳ thời gian 
nào, cùng với hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm. 

Công bố sự phù hợp phải có ít nhất những nội dung sau: 

• Nhận biết về sản phẩm – kiểu loại, số sêri, v.v. 

• Tên và số hiệu tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá sự phù hợp 

• Tên phòng thử nghiệm độc lập có thẩm quyền tiến hành đánh giá sự phù 
hợp 

• Chữ ký của nhà sản xuất hoặc đại diện có thẩm quyền 

• Tên và địa chỉ nhà sản xuất 

Lưu ý: về ghi dấu CE, phải nêu các Chỉ thị Châu Âu phải tuân thủ. 

4.1.13 Miêu tả vắn tắt các tổ chức và hệ thống dấu chứng nhận sản phẩm 

Underwriters Laboratories - Hoa Kỳ (UL) là một tổ chức chứng nhận an 
toàn sản phẩm độc lập tiến hành thử nghiệm sản phẩm và xây dựng tiêu 
chuẩn về an toàn hơn một thế kỷ qua. Hàng năm, UL đánh giá hơn 19.000 
loại sản phẩm, phụ kiện, nguyên liệu và hệ thống với 21 tỷ dấu UL xuất 

hiện trên sản phẩm của 72.000 nhà sản xuất mỗi năm. Mạng lưới các công ty, nhà 
cung cấp dịch vụ toàn cầu của UL bao gồm 62 phòng thử nghiệm, các cơ sở chứng 
nhận và thử nghiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại 99 quốc gia.  
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UL là kiến trúc sư của các hệ thống an toàn của Hoa Kỳ và Canada, đã xây dựng hơn 
1.200 tiêu chuẩn an toàn và tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia, quốc tế. UL là tổ chức Chứng nhận Quốc gia (NCB) trong Chương trình tổ 
chức công nhận (CB scheme) của Hệ thống Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) về thử 
nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn thiết bị điện (IECEE). Điều này có ý 
nghĩa là UL có thể trợ giúp để đạt được chứng nhận quốc gia tại hơn 30 nước trên 
toàn thế giới. Theo CB scheme của IECEE, UL có thể đánh giá phòng thử nghiệm 
công nghệ nghệ thông tin và thiết bị kinh doanh theo tiêu chuẩn IEC 950, thiết bị y tế 
theo tiêu chuẩn IEC 601, thiết bị đo lường và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 1010 và 
cấp Chứng chỉ Thử nghiệm CB và Báo cáo Thử nghiệm CB mà có thể sử dụng để đạt 
được chứng nhận quốc gia tại các quốc gia tham gia. 

Canada – Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada (CSA) là tổ chức chứng nhận và 
xây dựng tiêu chuẩn lớn nhất Canada, phi lợi nhuận với trụ sở đặt tại 
Toronto, CSA hoạt động thông qua mạng lưới các văn phòng và đối tác 
trên toàn Bắc Mỹ và thế giới. Thành lập năm 1919, CSA đã chứng minh 

được vai trò hàng đầu của mình trong vấn đề an toàn, vận hành và chất lượng thông 
qua việc xây dựng các tiêu chuẩn đồng thuận cũng như các dịch vụ đăng ký và thử 
nghiệm chứng nhận. 

Dấu chứng nhận CSA được thừa nhận trên toàn thế giới là biểu tượng của an toàn và 
thống nhất. Hiện nay dấu được gắn trên một tỷ sản phẩm bán ra hàng năm, dấu CSA 
xác định rằng một sản phẩm hay hệ thống đã được đánh giá theo một hệ thống chính 
thức bao gồm kiểm tra, thử nghiệm và giám định, và sản phẩm phù hợp với các tiêu 
chuẩn tương ứng. 

The European Union – Hai chữ "CE" là viết tắt của cụm từ tiếng Pháp 
"Conformité Européene" nó có nghĩa là “Phù hợp Châu Âu”. Thuật ngữ 
ban đầu được sử dụng là “Dấu CE” và nó chính thức được thay thế bằng 

“Ghi dấu CE” từ năm 1993. “Ghi dấu CE” hiện nay được sử dụng trong tất cả các tài 
liệu chính thức của EU. Ghi dấu CE lên sản phẩm là công bố của một nhà sản xuất 
rằng sản phẩm của mình phù hợp với quy chuẩn của Châu Âu liên quan tới pháp luật 
bảo vệ an toàn, sức khoẻ và môi trường. 

Kết quả của việc đáp ứng các yêu cầu về ghi dấu CE là nhà sản xuất hoặc đại lý của 
họ có cơ hội tiếp cận toàn bộ thị trường chung Châu Âu mà chỉ sử dụng một quy trình 
chấp nhận cho các đối tượng được điều chỉnh bởi nhiều chỉ thị khác nhau. Các quốc 
gia thành viên của EC không thể từ chối bất cứ sản phẩm nào mà đã được ghi dấu CE. 
Dấu CE là công cụ chính để thực hiện việc hài hoà  các tiêu chuẩn sản phẩm Châu 
Âu.  

Dấu là một yếu tố bán hàng quan trọng cho bất kỳ công ty nào tiếp cận thị trường 
Châu Âu. Một cách lý tưởng, hài hoà tiêu chuẩn là được trông đợi để giảm rào cản kỹ 
thuật trong thương mại (TBT) khi các nhà sản xuất trên toàn thế giới được yêu cầu 
phải đáp ứng một tiêu chuẩn đơn nhất, thay bởi phải tốn nhiều chi phí để thay đổi sản 
phẩm nhằm đáp ứng rất nhiều loại tiêu chuẩn quốc gia khác nhau. Hài hoà hoá tiêu 
chuẩn cũng nhằm thúc đẩy thương mại trong phạm vi EU và với các đối tác thương 
mại chính ngoài Châu Âu. 

a.  Ghi dấu CE trên một sản phẩm là công bố của một nhà sản xuất rằng sản phẩm 
của mình phù hợp với pháp luật có liên quan của Châu Âu về bảo vệ an toàn, 
sức khoẻ, môi trường, trong thực tế nhiều pháp luật này được gọi là các Chỉ thị 
về Sản phẩm (Product Directives). 
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b.  Các Chỉ thị về Sản phẩm có những “yêu cầu cơ bản” và/hoặc “các mức độ 
hoạt động” và “các tiêu chuẩn hài hoà” theo đó các sản phẩm phải phù hợp. 
Các tiêu chuẩn hài hoà là những chỉ tiêu kỹ thuật (các tiêu chuẩn hoặc tài liệu 
kỹ thuật hài hoà Châu Âu) được xây dựng bởi một số cơ quan tiêu chuẩn Châu 
Âu như CEN, CENELEC, v.v. 

c.  Một sản phẩm có ghi dấu CE được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường 
EU. 

d.  Ghi dấu CE trên sản phẩm đảm bảo sự lưu thông tự do của sản phẩm đó trong 
phạm vi thị trường chung EU và EFTA. 

e.  Việc không có dấu CE trên một sản phẩm cho phép hải quan và các cơ quan 
thực thi/cảnh giác tiến hành thu hồi những sản phẩm không phù hợp. 

Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản: Tại Nhật Bản, hoạt động tiêu chuẩn 
hoá công nghiệp được thúc đẩy ở cấp độ quốc gia, hiệp hội công nghiệp 
và doanh nghiệp. Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS) là tiêu chuẩn 

quốc gia tự nguyện trong lĩnh vực sản phẩm công nghiệp và khai khoáng. 
Nhiều hiệp hội công nghiệp cũng xây dựng các tiêu chuẩn tự nguyện cho nhu cầu cụ 
thể của họ. Nhiều công ty có những bộ tiêu chuẩn công ty mà một số được chấp nhận 
từ JIS hoặc từ các tiêu chuẩn hiệp hội công nghiệp. 

Một phương tiện để thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá công nghiệp là hệ thống ghi 
dấu JIS. Đây là một hệ thống chứng nhận tự nguyện. Khoảng 900 nhóm với tiêu 
chuẩn sản phẩm JIS được chỉ định ghi dấu JIS. Các nhà máy sản xuất sản phẩm đáp 
ứng JIS được phép gắn dấu JIS lên sản phẩm của họ nếu các tiêu chuẩn công ty của 
họ và các thực hành quản lý chất lượng được đánh giá bởi Bộ liên quan nhằm đảm 
bảo quá trình sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu của JIS. 

Mục tiêu của JIS và hệ thống ghi dấu JIS là cải tiến chất lượng sản phẩm, hợp lý hoá 
sản xuất, đảm bảo thương mại công bằng và đơn giản hoá, v.v. thông qua xây dựng và 
phổ biến các tiêu chuẩn hợp lý. Có khoảng 8.200 JIS đã được xây dựng vì mục đích 
này, và khoảng 16.000 giấy phép (hoặc chấp thuận trong trường hợp là những nhà 
máy nước ngoài) đã được cấp để gắn dấu JIS lên các sản phẩm của họ. 

Năm 1985, chính phủ quyết định quốc tế hóa xã hội và nền kinh tế Nhật Bản (Chương 
trình Hành động Tiếp cận Thị trường Cải Tiến) nhằm duy trì hệ thống thương mại tự 
do. Một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của Chương trình Hành động là tiêu 
chuẩn và chứng nhận. Chương trình Hành động bao gồm đảm bảo sự minh bạch hoá 
trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, chấp nhận các dữ liệu thử nghiệm nước ngoài 
càng nhiều càng tốt theo các phương thức chứng nhận đang có. Để hỗ trợ xuất khẩu 
vào Nhật Bản, và phù hợp với kế hoạch dài hạn lần thức 6 về Thúc đẩy Tiêu chuẩn 
hoá Công nghiệp, chính phủ đã quyết định rằng các dữ liệu thử nghiệm nước ngoài có 
thể được sử dụng trong việc chấp nhận các nhà máy nước ngoài theo hệ thống ghi 
nhãn JIS. 

Đan Mạch - DEMKO DEMKO được hình thành năm 1928 bởi chính 
phủ Đan Mạch nhằm kiểm tra độ an toàn của các sản phẩm điện tử trước 
khi được lưu thông và bán trên thị trường Đan Mạch. Là một chi nhánh 
chính của Underwriters Laboratories Inc.’s (UL’s),  DEMKO là một phần 

của tổ chức thử nghiệm an toàn sản phẩm, hoạt động độc lập lớn nhất thế giới. 

Hiện nay tại Đan Mạch, DEMKO vẫn là cơ quan quốc gia về thử nghiệm các sản 
phẩm điện tử theo các tiêu chuẩn an toàn Châu Âu hoặc quốc tế thích hợp. Mặc dù, từ 
năm 1978, các sản phẩm điện tử không cần phải được gắn Dấu – D nữa để được bán 
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tại Đan Mạch, nhiều nhà sản xuất và nhập khẩu Đan Mạch vẫn tiếp tục lựa chọn thử 
nghiệm DEMKO và gắn Dấu – D lên các sản phẩm của họ vì lý do an toàn cho người 
tiêu dùng và pháp luật về Trách nhiệm Sản phẩm Châu Âu. 

Dấu – D cũng cung cấp cho các nhà xuất khẩu và thương nhân quốc tế một sự tiếp cận 
nhanh chóng tới dấu của các quốc gia khác mà không cần phải thử nghiệm lại thông 
qua việc DEMKO tham gia đầy đủ vào CB Scheme của IECEE. DEMKO tham gia tất 
cả các nhóm của CB Scheme Toàn cầu nhằm chấp nhận lẫn nhau các kết quả thử 
nghiệm giữa các quốc gia ký kết, tránh việc phải thử nghiệm trùng lặp để có được các 
dấu an toàn khác. Do đó, một loạt các thử nghiệm tại DEMKO theo các tiêu chuẩn 
IEC, với sự khác nhau giữa các quốc gia, sẽ dẫn tới tất cả các chứng nhận quốc tế theo 
yêu cầu của khách hàng. Chúng ta gọi điều này là - thuận lợi hoá thương mại toàn 
cầu!  

 Trung Quốc - CCEE (Uỷ ban Trung Quốc về Chứng nhận phù hợp 
đối với Thiết bị điện) Uỷ ban Trung Quốc về Chứng nhận phù hợp đối 
với Thiết bị điện cấp Dấu CCEE, cũng được biết đến với tên Dấu Vạn Lý 
Trường Thành. CCEE là một tổ chức phi lợi nhuận, thành lập năm 1984, 

để cấp chứng nhận an toàn cho các sản phẩm điện. Tổ chức gồm các chuyên gia và 
đại diện từ nhiều cơ quan chính phủ của Trung Quốc. CCEE được Cục Kiểm soát Kỹ 
thuật và Chất lượng Nhà nước Trung Quốc chỉ định là Tổ chức Chứng nhận Quốc gia 
Trung Quốc (NCB) và là đại diện của Trung Quốc trong chương trình các tổ chức 
công nhận (CB Scheme). 

CB Scheme được thiết lập bởi Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) cho thử nghiệm 
phù hợp tiêu chuẩn các thiết bị điện (IECEE) và cho phép chấp nhận lẫn nhau các kết 
quả thử nghiệm giữa các tổ chức tham gia trong các nhóm sản phẩm nhất định. Dấu 
An toàn mới được gọi là CCC và thay thế cho dấu CCIB và CCEE trước đó. Hệ thống 
mới này có hiệu lực từ ngày 01/5/2002 và cấp dấu CCIB và CCEE đã cấp cho các sản 
phẩm trong thời hạn 12 tháng chuyển đổi.  

Vương quốc Anh – Kitemark  Kitemark là dấu chứng nhận sản phẩm 
được thừa nhận nhiều nhất tại Anh Quốc. Đây là bằng chứng rằng một sản 
phẩm phù hợp với một tiêu chuẩn được công bố. Khi một sản phẩm có dấu 

Kitemark, người mua có thể tin tưởng hơn rằng sản phẩm đó sẽ an toàn và 
phù hợp với mục đích dự kiến của sản phẩm. Nghiên cứu cho thấy các nhà tiêu dùng 
thông thái hơn sẽ kiểm tra dấu Kitemark khi chọn lựa các sản phẩm. Thực tế, 60% 
người tiêu dùng Anh Quốc sẵn sàng trả giá thêm để được an tâm. Chương trình cấp 
dấu Kitemark có thể được xây dựng để sử dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật được công bố 
rộng rãi. Chỉ tiêu kỹ thuật này có thể là chỉ tiêu của Anh (BS), của Châu Âu (EN), của 
ISO hoặc chỉ tiêu kỹ thuật của hiệp hội thương mại. Căn cứ vào chỉ tiêu kỹ thuật này, 
Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đưa ra một chương trình chính thức tạo nên nền tảng cho 
chứng nhận. Chương trình cấp dấu Kitemark được tiến hành từ năm 1902 và hiện nay 
điều chỉnh một diện rộng các sản phẩm, dịch vụ, từ cầu giao điện đến cửa sổ hai lớp, 
từ các bảng mạch in cho tới các thẻ gia súc. 

Mêxicô - NOM Năm 1992, hai đạo luật mới liên bang áp dụng cho cả 
hàng hóa trong nước và nhập khẩu. Luật thứ nhất quy định các yêu cầu 
bảo vệ người tiêu dùng, sửa đổi hệ thống các tiêu chuẩn Mêxicô. Luật 
thứ hai quy định hai loại tiêu chuẩn mới – NOM, Tiêu chuẩn Mêxicô 

Chính thức (Normas Oficiales Mexicanas) và NM- Tiêu chuẩn Mêxicô Bổ sung 
(Normas Mexicanas). Đối với một số loại sản phẩm cụ thể, tuân thủ theo NOM là bắt 
buộc trong khi tuân thủ theo NM là tự nguyện. 
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Malaysia – Dấu SIRIM – Tổ chức chứng nhận tại Malaysia, Công ty trách 
nhiệm hữu hạn SIRIM QAS đã đạt được sự thừa nhận quốc gia và quốc tế. 
Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận, giám định 
phù hợp với các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế. Chứng nhận Sản phẩm 

dành cho nhà sản xuất muốn sản phẩm của họ được chứng nhận theo các yêu cầu của 
tiêu chuẩn Malaysia hoặc Quốc tế. Tham gia vào phương thức này là tự nguyện đối 
với hầu hết các sản phẩm. Tuy nhiên, các cơ quan thẩm quyền của chính phủ có thể 
yêu cầu chứng nhận bắt buộc đối với một số sản phẩm nhất định. 

Sau khi thực hiện thành công, đối tượng yêu cầu được cấp một giấy phép để gắn lên 
sản phẩm đã được chứng nhận dấu chứng nhận “MS”. Tuy nhiên, đối với hầu hết các 
sản phẩm phải quản lý, việc ghi nhãn SIRIM lên sản phẩm là bắt buộc. Sự hiện diện 
của Nhãn chứng nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn 
hoặc chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể. Nó cũng cung cấp cho người tiêu dùng một sự đảm bảo 
về vận hành, an toàn và tin tưởng cũng như biểu hiện của một hệ thống sản xuất hiệu 
quả. 

Các nước Bắc Âu – Dấu cho biết rằng các nước liên quan có các tiêu 
chuẩn sản phẩm thống nhất. Giấy phép  sử dụng Dấu Nordic có thể áp 
dụng tại từng quốc gia nơi tổ chức chứng nhận được thành lập. Một 
đơn đề nghị và một báo cáo của phòng thử nghiệm về sự phù hợp với 
tiêu chuẩn cho phép sử dụng các dấu chứng nhận Thuỵ Điển, Na Uy, 
Đan Mạch và Phần Lan.  

Thụy Điển – Dấu SIS – một sản phẩm có dấu SIS có nghĩa là đã được 
phê duyệt mẫu và đáp ứng các yêu cầu sản xuất quy định trong tiêu 
chuẩn liên quan. Quy trình đánh giá về mức độ, theo đó sản phẩm đáp 
ứng tiêu chuẩn và tiến hành kiểm tra tiếp theo, thường được gọi là 
chứng nhận. Nó cung cấp cho bên mua sự đảm bảo rằng sản phẩm đáp 
ứng các yêu cầu nhất định và bên bán dễ dàng hơn trong việc tiếp thị 
sản phẩm. 

Dấu SFS Phần Lan - Dấu SFS có thể được sử dụng để chứng minh sự 
tuân thủ của sản phẩm, vận hành công việc, dịch vụ với các yêu cầu. 
Dấu SFS cũng thể hiện sự kiểm soát liên tục chất lượng sản phẩm và 
dịch vụ. Bên cạnh các hoạt động quản lý chất lượng của bản thân nhà 
sản xuất bên thứ ba kiểm soát định kỳ hoạt động chất lượng của nhà 
sản xuất, và kiểm tra sản phẩm thông qua kiểm tra tại chỗ.  Dấu SFS 
trên sản phẩm đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu trong tiêu 
chuẩn SFS và/hoặc tiêu chuẩn EN liên quan tới sản phẩm. 

Hệ thống IEC – Thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn về an toàn thiết bị 
điện (gọi tắt: IECEE) được dựa trên sử dụng các tiêu chuẩn IEC cụ thể 
về thiết bị điện. CB Scheme áp dụng cho các thiết bị điện trong phạm 
vi các tiêu chuẩn IEC về an toàn, được chấp nhận sử dụng trong 
IECEE. Chương trình áp dụng cho các tiêu chuẩn dạng này và ít nhất 
ba tổ chức thành viên của CCB, hoặc các tổ chức chứng nhận quốc gia 
(NCB) mà họ đại diện, đã công bố sự thừa nhận của họ đối với các 
Chứng chỉ Thử nghiệm CB. 

 



101 
 

Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu – Dấu Keymark – Ban Chứng nhận 
CEN quản lý các vấn đề về đánh giá sự phù hợp, đặc biệt là Dấu phù 
hợp tiêu chuẩn Châu Âu CEN/CENELEC. Dấu Keymark, dấu  an toàn 
chung Châu Âu đơn nhất đối với thiết bị gia dụng là sẵn có cho các nhà 
sản xuất trên toàn thế giới xâm nhập vào thị trường thiết bị gia dụng 
Châu Âu. 

4.1.14 Chứng nhận và Công nhận  

Chứng nhận là gì? 

Định nghĩa chính thức “Một quá trình theo đó bên thứ ba đưa ra sự đảm bảo bằng văn 
bản rằng một sản phẩm, quá trình, con người, tổ chức hay dịch vụ đáp ứng các yêu 
cầu cụ thể”       

Công nhận là gì? 

Công nhận là một hệ thống chấp quốc tế thừa nhận năng lực của các phòng thử 
nghiệm và hiệu chuẩn, các tổ chức chứng nhận sản phẩm, tổ chức chứng nhận hệ 
thống quản lý chất lượng và tổ chức giám định.  

Lưu ý: Công nhận “là thuật ngữ mà trong nội dung ISO 9000 đôi khi bị hiểu nhầm là 
từ đồng nghĩa của chứng nhận“. 

Định nghĩa chính thức “Một quá trình theo đó một tổ chức có thẩm quyền đưa ra sự 
thừa nhận chính thức rằng một tổ chức hoặc con người có đủ năng lực tiến hành một 
công việc cụ thể”. 

Trong công nhận, công việc cụ thể được định nghĩa là “Phạm vi Công nhận“. 

Phạm vi Công nhận thiết lập và xác định rõ tổ chức chứng nhận được công nhận (cho 
phép) để thực hiện những hoạt động gì. Tổ chức chứng nhận không thể tuyên bố rằng 
họ có thể cung cấp chứng nhận được công nhận cho bất cứ đối tượng nào mà họ 
không được công nhận để hoạt động.  

 Hai lĩnh vực công nhận khác nhau  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Công nhận 
Phòng Thí 

nghiệm 

Công nhận tổ 
chức chứng 

nhận

Đo lường 
Hiệu chuẩn 
Thử nghiệm 

Quản lý chất lượng 
Sản phẩm 
Con người 
Giám định 



102 
 

Chứng nhận, Đăng ký và Công nhận  

Trong phạm vi tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hoặc ISO 14001:2004, các hệ thống quản lý 
chất lượng, “chứng nhận” liên quan tới việc cấp một đảm bảo bằng văn bản (chứng 
chỉ) bởi một tổ chức độc lập bên ngoài đã tiến hành đánh giá một hệ thống quản lý và 
xác nhận rằng nó phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn. 

“Đăng ký” nghĩa là tổ chức đánh giá sau đó lưu chứng nhận vào hồ sơ trong đăng ký 
khách hàng của mình. Vì vậy, hệ thống quản lý của tổ chức được cả chứng nhận và 
đăng ký. 

Vì vậy, trong nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hoặc ISO 14001:2004, sự khác 
nhau về hai thuật ngữ này không quan trọng và cả hai đều được chấp nhận sử dụng 
chung. “Chứng nhận” là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, tuy nhiên 
“Đăng ký” lại thường được sử dụng tại khu vực Bắc Mỹ, và cả hai thuật ngữ có 
thể sử dụng thay thế cho nhau. 

Ngược lại, sử dụng “công nhận” như một giải pháp tương đương với chứng nhận 
hoặc đăng ký sẽ là sai lầm, vì nó có ý nghĩa khác. 

Trong nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2000 hoặc ISO 14001:2004, công nhận là việc thừa 
nhận chính thức của một tổ chức đặc thù – tổ chức công nhận – rằng một tổ chức 
chứng nhận có đủ năng lực để tiến hành chứng nhận theo ISO 9001:2000 hoặc ISO 
14001:2004 trong những lĩnh vực kinh doanh cụ thể. 

Hiểu một cách đơn giản, công nhận là như chứng nhận một tổ chức chứng nhận. Các 
chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức chứng nhận đã được công nhận có thể được nhận 
biết trên thị trường là có độ tin cậy cao. 

Trong ấn phẩm “Công nhận phòng thử nghiệm tại các nền kinh tế đang phát triển” do 
Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp quốc biên soạn, đã liệt kê sự khác biệt 
giữa chứng nhận và công nhận như sau: 

Chứng nhận 

• Có nghĩa sự phù hợp một tiêu chuẩn hay chỉ tiêu kỹ thuật (như các tiêu 
chuẩn hệ thống hoặc sản phẩm) 

• Sử dụng các giám định viên hệ thống quản lý, những người đã được 
chứng nhận bởi một tổ chức độc lập đáp ứng các tiêu chí được chấp 
nhận quốc tế 

• Có thể là đối tượng chung trong phạm vi thừa nhận 

• Xem xét kinh doanh tổng hợp 

Công nhận 

• Là thừa nhận năng lực cụ thể và phạm vi hoạt động thường là rất cụ thể 

• Đánh giá con người, kỹ năng và hiểu biết 

• Sử dụng các giám định viên, những người được thừa nhận là chuyên gia 
trong lĩnh vực của họ 

• Đánh giá hệ thống quản lý hỗ trợ trong một hoạt động cụ thể 

• Liên quan tới các thử nghiệm thực hành thích hợp (thử nghiệm thành thạo 
và đánh giá đo lường) 
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Quan hệ giữa Chứng nhận và Công nhận  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.15 Thừa nhận và chấp nhận đánh giá sự phù hợp   

Thừa nhận lẫn nhau các phương thức chứng nhận và công nhận sẽ thúc đẩy việc tiếp 
cận các thị trường quốc tế; tạo ra nền tảng kỹ thuật cho thương mại quốc tế bằng việc 
nâng cao sự tin tưởng và chấp nhận của các bên liên quan đối với kết quả chứng nhận 
và dữ liệu thử nghiệm đã được công nhận. Khái niệm quốc tế hiện nay là “Chứng 
nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi”. Điều này thành hiện thực thông qua một 
mạng lưới các thoả thuận hoặc hiệp định thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công 
nhận quốc tế. 

Công nhận là công cụ trung lập và giá trị thúc đẩy thương mại bằng việc giúp các tổ 
chức có thể độc lập thể hiện được năng lực của mình theo cách thức được quốc tế 
chấp nhận. Cộng đồng công nhận được thiết lập ở cả hai cấp độ quốc tế và khu vực, 
những tổ chức chính là Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế 
(ILAC) và Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). Những tổ chức này cùng với Tổ chức 
Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) và Uỷ ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) thúc đẩy việc 
sử dụng và chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế và các hoạt động đánh giá sự phù hợp 
như là một phần của các chính sách thương mại quốc gia. 

Mục tiêu hàng đầu của đánh giá sự phù hợp là tạo cho người sử dụng niềm tin rằng 
các yêu cầu áp dụng cho sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quá trình và nguyên liệu đã 
được đáp ứng. Một trong những lý do tại sao hàng hóa và dịch vụ giao thương quốc tế 
thuộc đối tượng của kiểm soát đánh giá sự phù hợp lặp lại là việc thiếu sự tin tưởng 
của người sử dụng về đánh giá sự phù hợp của một quốc gia liên quan tới năng lực 
của các tổ chức tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp tại các quốc gia khác.  
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              Các tổ chức đánh giá sự phù hợp quốc tế và khu vực   

Quốc tế    

 
ILAC Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử 

nghiệm Quốc tế www.ilac.org 

 IAF Diễn đàn Công nhận Quốc tế www.iaf.nu 

Khu vực     

Châu Phi 

SADCA 
Cộng đồng Phát triển Nam Phi về Công 

nhận www.sadca.org 

SANAS Hệ thống Công nhận Quốc gia Nam Phi www.sanas.za 

Châu Mỹ IAAC Tổ chức Hợp tác Công nhận liên Mỹ www.iaac.org 

Châu Á và 
Thái Bình 

Dương 

APLAC Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử 
nghiệm Châu Á - Thái Bình Dương 

www.ianz.govt.nz/a
plac 

PAC 
Diễn đàn Hợp tác Công nhận  Thái Bình 

Dương  www.apec-pac.org 

http://www.ilac.org/�
http://www.iaf.nu/�
http://www.sadca.org/�
http://www.sanas.za/�
http://www.iaac.org/�
http://www.ianz.govt.nz/aplac�
http://www.ianz.govt.nz/aplac�
http://www.apec-pac.org/�
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Trung Á CAC-
MAS-Q Tổ chức Hợp tác Trung Á về MAS-Q Không sẵn có  

Châu Âu 

EA Diễn đàn Hợp tác Công nhận Châu Âu 
www.eupopen-

accreditation.org 

 

JCDCMAS

Uỷ ban Điều phối  Chung về hỗ trợ kỹ 
thuật về Đo lường, Công nhận và Tiêu 

chuẩn hoá 

 

www.bipm.org/en/c
ommittees/jc/jcdcm

as/ 

 

WELAC 

 

 

Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử 
nghiệm Tây Âu  

 

Không sẵn có 

 

Tổ chức khác 

 

IQ-NET 

 

Mạng lưới chứng nhận quốc tế 
www.iqnet-

certification.com 

 

http://www.eupopen-accreditation.org/�
http://www.eupopen-accreditation.org/�
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcdcmas/�
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcdcmas/�
http://www.bipm.org/en/committees/jc/jcdcmas/�
http://www.iqnet-certification.com/�
http://www.iqnet-certification.com/�
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Giới thiệu về Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc 
tế (ILAC) 

Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế là nơi hợp tác 
quốc tế của các tổ chức công nhận phòng thử nghiệm và giám định. 
ILAC được thành lập năm 1977 với mục tiêu phát triển hợp tác quốc tế 

nhằm thuận lợi hoá thương mại thông qua việc chấp nhận các thử nghiệm được công 
nhận và kết quả hiệu chuẩn. 

ILAC tập trung vào: 

• Xây dựng và hài hoà hoá các hoạt động công nhận phòng thử nghiệm và giám 
định 

• Quảng bá công nhận phòng thử nghiệm và giám định tới doanh nghiệp, chính 
phủ, nhà quản lý và người tiêu dùng 

•  Hỗ trợ và thúc đẩy xây dựng các hệ thống công nhận 

• Thừa nhận toàn cầu các phòng thử nghiệm, cơ sở giám định thông qua các 
Thoả thuận ILAC, do đó thuận lợi hoá việc chấp nhận các dữ liệu thử nghiệm, 
giám định và hiệu chuẩn kèm theo hàng hoá xuất qua các biên giới quốc gia 

ILAC chính thức trở thành tổ chức hợp tác năm 1996 khi 44 tổ chức quốc gia ký kết 
Bản Ghi nhớ (MOU) tại Amsterdam. Bản Ghi nhớ này quy định nền tảng để phát triển 
mạnh hơn tổ chức hợp tác và thiết lập các thoả thuận thừa nhận đa phương giữa các tổ 
chức thành viên ILAC. 

Thoả thuận có hiệu lực từ ngày 31/1/2001. Thoả thuận ILAC tạo nền tảng kỹ thuật 
quan trọng cho thương mại quốc tế. Phần chính của Thoả thuận là phát triển một 
mạng lưới toàn cầu các phòng thử nghiệm và tiêu chuẩn được công nhận mà đã được 
các tổ chức công nhận ký kết Thoả thuận ILAC đánh giá và thừa nhận có đủ năng lực. 
Đến lượt mình, các tổ chức ký kết phải được đánh giá đồng đẳng và cho thấy đáp ứng 
được các tiêu chí về năng lực của ILAC. Hiện nay Thoả thuận ILAC đang được thực 
hiện, các chính phủ có thể tận dụng nó để phát triển và thúc đẩy hơn nữa các hiệp định 
thương mại. Mục tiêu cuối cùng là tăng số lượng doanh nghiệp cũng như chính phủ 
trong việc sử dụng và chấp nhận các kết quả của các phòng thử nghiệm được công 
nhận, bao gồm các kết quả của phòng thử nghiệm của các quốc gia khác. Theo cách 
này, mục tiêu thương mại tự do hàng hoá là thử nghiệm một lần và được chấp nhận ở 
mọi nơi sẽ được thực hiện. 

Trên 40 tổ chức công nhận phòng thử nghiệm đã ký vào thoả thuận thừa nhận lẫn 
nhau, đa phương (Thoả thuận ILAC) để thúc đẩy việc chấp nhận các dữ liệu hiệu 
chuẩn và thử nghiệm được công nhận. Thoả thuận ILAC tạo nền tảng kỹ thuật quan 
trọng cho thương mại quốc tế.  

Là một phần của phương thức tiếp cận toàn cầu, ILAC cũng tư vấn và trợ giúp các 
quốc gia đang trong quá trình phát triển hệ thống công nhận phòng thử nghiệm của 
mình. Các hệ thống đang xây dựng này có thể tham gia vào ILAC với tư cách thành 
viên liên kết, và tiếp cận được tài nguyên của các thành viên gia nhập lâu đời hơn của 
ILAC. 

Thoả thuận ILAC thực hiện như thế nào? 

Thoả thuận này dựa vào các kết quả đánh giá sâu từng tổ chức do các tổ chức cùng 
cấp tiến hành và theo các quy tắc, thủ tục liên quan trong một số tài liệu của ILAC. 
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Từng tổ chức công nhận ký kết Thoả thuận đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện 
và thủ tục đánh giá của ILAC, và sẽ: 

•  Duy trì sự phù hợp với phiên bản tiêu chuẩn ISO/IEC 17011 mới nhất, các tài 
liệu hướng dẫn ILAC liên quan, và một số ít các yêu cầu bổ sung nhưng quan 
trọng. 

•  Đảm bảo rằng tất cả các phòng thử nghiệm được công nhận tuân thủ tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc ISO 15189 (đối với các phòng thử nghiệm y tế) và 
các tài liệu hướng dẫn, chính sách của ILAC. 

Thoả thuận ILAC được xây dựng trên cơ sở các thoả thuận khu vực đang tồn tại trên 
thế giới. Các tổ chức tham gia vào các thoả thuận khu vực này có trách nhiệm duy trì 
sự tin cậy cần thiết đối với các tổ chức công nhận trong khu vực là bên ký kết vào 
Thoả thuận ILAC. Mỗi tổ chức hợp tác khu vực được thừa nhận phải tuân thủ các quy 
trình được quy định trong các tài liệu yêu cầu của ILAC. Diễn đàn Hợp tác Công nhận 
Châu Âu (EA), Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Châu Á - Thái Bình 
Dương (APLAC) và Tổ chức Hợp tác Công nhận liên Mỹ (IAAC) là những tổ chức 
khu vực hiện tại được ILAC thừa nhận với các thủ tục đánh giá và các thoả thuận thừa 
nhận lẫn nhau (MRA) đáng hoan nghênh. Cộng đồng Phát triển Nam Phi về Công 
nhận (SADCA) hiện đang xây dựng các quá trình đánh giá MRA của họ trước khi đề 
nghị được ILAC thừa nhận và chấp nhận. Các khu vực đang phát triển khác trên thế 
giới đang trong thời kỳ ban đầu, một trong những số đó là Tổ chức Hợp tác Trung Á 
về MAS-Q (CAC-MAS-Q) gần đây đã gia nhập ILAC. Các tổ chức công nhận mà 
không thể liên kết với một tổ chức khu vực được thừa nhận có thể nộp đơn trực tiếp 
tới ILAC để được đánh giá và thừa nhận. 

Việc đánh giá một tổ chức công nhận nhằm thiết lập năng lực của nó để trở thành một 
bên ký kết liên quan đến một nhóm của những người cùng cấp (thông thường là 
những nhân viên cấp cao của các tổ chức công nhận có kinh nghiệm). Đánh giá bao 
gồm thời gian xem xét tại trụ sở chính của tổ chức nộp đơn để xác định việc tuân thủ 
tiêu chuẩn ISO/IEC 17011. Ngoài ra, giám định viên chứng kiến hoạt động của đánh 
giá viên của tổ chức nộp đơn trong quá trình họ tiến hành đánh giá/tái đánh giá trong 
thực tế để xác định xem các phòng thử nghiệm có phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025 hay ISO 15189 (đối với các phòng thử nghiệm y tế) không, và có đủ các kiểm 
tra cần thiết để xác định năng lực. 

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) 

Diễn đàn Công nhận Quốc tế là một hiệp hội thế giới của các Tổ chức 
Công nhận Đánh giá sự Phù hợp và những tổ chức khác liên quan tới  

đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, con 
người, và những chương trình tương tự khác về đánh giá sự phù hợp. 

Nhiệm vụ của IAF là phát triển một chương trình chung toàn cầu về đánh giá sự phù 
hợp, nhằm giảm rủi ro cho thương nhân và khách hàng bằng việc đảm bảo với họ rằng 
có thể tin tưởng các chứng chỉ được công nhận. Công nhận đảm bảo cho người sử 
dụng về khả năng và tính khách quan của các tổ chức được công nhận. Các thành viên 
IAF công nhận các tổ chức chứng nhận hoặc đăng ký, các tổ chức cấp các chứng chỉ 
chứng nhận rằng sản phẩm, lãnh đạo hoặc nhân viện của một tổ chức phù hợp với một 
tiêu chuẩn quy định (gọi là đánh giá sự phù hợp). 

Mục tiêu hàng đầu của IAF là hai vấn đề. Thứ nhất, đảm bảo rằng các tổ chức công 
nhận thành viên của nó công nhận các tổ chức có đủ năng lực để thực hiện công việc 
họ tiến hành và không xung đột lợi ích. Thứ hai là IAF thiết lập các thoả thuận thừa 
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nhận lẫn nhau, được biết là các Thỏa thuận thừa nhận đa phương (MLA) giữa các 
thành viên của nó nhằm giảm thiểu rủi ro cho thương nhân và khách hàng của họ bằng 
việc đảm bảo rằng chứng chỉ đã được công nhận có thể được chấp nhận ở mọi nơi trên 
thế giới. MLA góp phần cho tự do thương mại thế giới thông qua loại bỏ rào cản kỹ 
thuật trong thương mại. IAF hoạt động để tìm ra phương cách hiệu quả nhất nhằm đạt 
được một hệ thống chung cho phép các công ty có giấy chứng chỉ đánh giá sự phù 
hợp được công nhận tại một nơi trên thế giới, được thừa nhận chứng chỉ của mình ở 
mọi nơi. Mục đích của MLA là điều chỉnh toàn bộ các tổ chức công nhận tại tất cả các 
quốc gia trên thế giới, do vậy sẽ loại bỏ nhu cầu đối với nhà cung ứng sản phẩm hoặc 
dịch vụ phải được chứng nhận tại từng quốc gia khi họ bán sản phẩm hoặc dịch vụ 
của mình. Chứng nhận một nơi – chấp nhận mọi nơi. 

IAF có chương trình:  

Xây dựng các hướng dẫn, quy định và quy trình để tiến hành các chương trình công 
nhận, chứng nhận/đăng ký và thừa nhận lẫn nhau tạo ra kết quả “Chứng nhận một nơi 
– Chấp nhận mọi nơi”.  

• Đảm bảo rằng tất cả các tổ chức công nhận thành viên hoạt động theo tiêu 
chuẩn cao nhất về năng lực và tính trung thực, và chỉ công nhận những tổ chức 
đã thể hiện được khả năng và tính công bằng.  

• Hài hoà các quy trình công nhận và triển khai của họ trên cơ sở các tiêu chuẩn, 
hướng dẫn quốc tế và các hướng dẫn thực hiện của IAF. 

• Xây dựng các hướng dẫn, quy định, quy trình thực hiện các phương thức đánh 
giá sự phù hợp trong một lĩnh vực cụ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu của các 
ngành công nghiệp cụ thể. 

• Xây dựng các hướng dẫn, quy định, quy trình thực hiện các chương trình phù 
hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan quản lý. 

• Trao đổi thông tin giữa các tổ chức công nhận. 

• Hợp tác trong đào tạo các giám định viên và đối tượng khác. 

• Đóng góp vào hoạt động của ISO và những tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 
khác. 

• Liên lạc với các nhóm tổ chức công nhận khu vực. 

• Liên lạc với các tổ chức liên quan khác như ILAC, ISO và các nhóm công 
nghiệp. 

• Hỗ trợ phát triển các tổ chức công nhận tại các nền kinh tế có thu nhập trung 
bình và thấp. 

Thoả thuận thừa nhận đa phương của IAF (MLA) 

Một mục đích của IAF MLA là cung cấp cho người sử dụng tại các quốc gia của các 
tổ chức công nhận là thành viên của IAF MLA sự đảm bảo rằng các tổ chức chứng 
nhận/đăng ký tương ứng tại các quốc gia khác sử dụng cùng tiêu chuẩn như tại chính 
quốc gia của họ. Các chuyên gia quốc tế buộc các thành viên IAF MLA phải tuân thủ 
các đánh giá hoạt động nghiêm ngặt trước và trong khi họ là thành viên MLA nhằm 
đảm bảo rằng các tiêu chuẩn yêu cầu rất cao của IAF được duy trì. 

Công nhận cấp bởi các tổ chức công nhận thành viên MLA của IAF được thừa nhận 
toàn thế giới trên cơ sở các chương trình đánh giá tương đương của họ, do đó sẽ cắt 
giảm các chi phí và gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Các 
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chứng chỉ trong lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, con người, và những 
chương trình tương tự khác về đánh giá sự phù hợp được thực hiện bởi các  tổ chức 
công nhận thành viên MLA được tin cậy trong thương mại quốc tế. Nếu không có các 
tiêu chuẩn quốc tế, các rào cản kỹ thuật trong thương mại sẽ làm tăng các chi phí cho 
nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, giảm cạnh tranh và tạo ra những tiêu chuẩn khác 
biệt cho cùng một sản phẩm, dịch vụ. 

Các bên ký kết MLA  

IAF đã trao một Thừa nhận Đặc biệt cho hai Nhóm Công nhận Khu vực, Diễn đàn 
Hợp tác Công nhận Châu Âu (EA) và Diễn đàn Hợp tác Công nhận Thái Bình Dương 
(PAC), trên cơ sở chấp nhận các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau được thiết lập trong 
khuổn các tổ chức này. Thành viên của IAF MLA được thừa nhận đáp ứng điều kiện 
thành viên của EA MLA hoặc PAC MLA và thành viên của IAF, những bên cũng 
tham gia ký kết vào các MLA khu vực này, được tự động chấp nhận tham gia vào IAF 
MLA. Thừa nhận Đặc biệt được trao cho Tổ chức Hợp tác Công nhận liên Mỹ 
(IAAC) đối với MLA về Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) tại cuộc họp thường 
niên IAF tổ chức tại Cancun, Mêxicô tháng 11/ 2006. 

Số lượng các bên ký kết IAF MLA tháng 11/ 2007 như sau: 

-  IAF QMS MLA:     3 Nhóm Công nhận Khu vực (EA, PAC & IAAC) và 39 Tổ 
chức Công nhận 
-  IAF EMS MLA:     2 Nhóm Công nhận Khu vực (EA & PAC) và 36 Tổ chức Công 
nhận 
-  IAF Product MLA:  2 Nhóm Công nhận Khu vực (EA & PAC) và 28 Tổ chức Công 
nhận  

4.1.16 Thực hành Tốt – Đánh giá sự phù hợp  

Không có một hệ thống đánh giá sự phù hợp quốc gia nào được nhìn nhận là hình 
mẫu tốt nhất, nhưng có những điểm giống nhau quan trọng trong nhiều hệ thống quốc 
gia, dựa trên một loạt các nguyên tắc chung nhằm thuận lợi hoá thương mại. Trong 
khuôn khổ thương mại, tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp góp phần tạo cơ sở hạ tầng 
cơ bản để củng cố xã hội. Sức khoẻ, an toàn của công dân mỗi quốc gia, bảo vệ môi 
trường và thực hành quản lý tốt, đều được hỗ trở bởi các hoạt động đánh giá sự phù 
hợp. 

Những nội dung sau xuất hiện trong một số nguyên tắc cơ bản được sử dụng tại nhiều 
quốc gia 

• Đánh giá sự phù hợp góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, môi trường 

• Đánh giá sự phù hợp dựa trên các tiêu chuẩn, thoả thuận, hiệp định quốc tế mà 
không có định kiến quốc gia vô lý nào 

• Đánh giá sự phù hợp duy trì tinh thần của Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT) của WTO, và loại bỏ những cản trở không cần thiết trong 
thương mại 

• Thông tin liên quan tới các yêu cầu đánh giá sự phù hợp, quy trình công nhận, 
và kết quả được thông báo công khai. Các hoạt động được thực hiện phải bảo 
mật và chỉ tiết lộ các kết quả đánh giá sự phù hợp cho cơ quan quản lý theo 
yêu cầu 
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• Đánh giá sự phù hợp là tự nguyện. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường và văn bản 
của chính phủ có thể quy định bắt buộc áp dụng cho một số yêu cầu đánh giá 
sự phù hợp cụ thể. 

• Đánh giá sự phù hợp vận hành một cách minh bạch, tin cậy và rõ ràng, và nó 
được sử dụng công bằng, vô tư với tất cả các đối tượng sử dụng. 

Những nội dung sau là một số điểm tương đồng chính trong đánh giá phù hợp 
được sử dụng tại nhiều quốc gia:   

•  Sử dụng kiểm soát viên, giám định viên và đánh giá viên có trình độ. Năng 
lực kỹ thuật, trình độ và sự thống nhất của kiểm soát viên, giám định viên và 
đánh giá viên là yêu cầu quan trọng để vận hành thành công một hệ thống 
đánh giá sự phù hợp. Hầu hết các giám định viên, đánh giá viên được đào tạo 
nghiệp vụ, có trình độ và giấy chứng nhận được thừa nhận quốc tế. Tổ chức 
Đăng ký Quốc tế các Đánh giá viên được chứng nhận (IRCA) là tổ chức 
chứng nhận quốc tế lớn nhất thế giới và đầu tiên cho đánh giá viên/ giám định 
viên. Đặt trụ sở tại Anh Quốc, IRCA đã chứng nhận hơn 11.500 đánh giá viên/ 
giám định viên tại hơn 105 quốc gia. IRCA đưa ra các chương trình chứng 
nhận để thừa nhận năng lực của đánh giá viên/ giám định viên tiến hành đánh 
giá các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khoẻ lao động, an toàn, 
phát triển phần mềm, an ninh thông tin và an toàn thực phẩm. IRCA cũng 
cung cấp rất nhiều các khoá đào tạo. 

• Tuân thủ WTO và EU. Các nền kinh tế đã chính thức nộp đơn xin gia nhập 
WTO hoặc EU, và những nước đã là thành viên chính thức, phải xây dựng 
mới hoặc điều chỉnh luật pháp về chứng nhận hoặc giám định viên bắt buộc 
nhằm phù hợp với Hiệp định WTO/TBT và Hiệp định WTO/SPS. 

• Các tổ chức giám định và chứng nhận sử dụng các tiêu chuẩn, quy trình và 
hướng dẫn hài hòa quốc tế. Tiêu chuẩn thông dụng nhất cho các tổ chức giám 
định là ISO/IEC 17020 “Tiêu chí chung vận hành các loại tổ chức tiến hành 
giám định”. 

• Các hoạt động phòng thử nghiệm. Để đảm bảo khả năng chấp nhận quốc tế 
các kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, điều quan 
trọng là phải thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế xác định năng lực phòng thử 
nghiệm như ISO/IEC 17025. Nhiều quốc gia đã chính thức chấp nhận tiêu 
chuẩn này thành tiêu chuẩn quốc gia, như Mỹ, Canada, Mêxicô và các thành 
viên EU. 

• Các cơ quan thẩm quyền. Thông thường, cơ quan chính phủ chịu trách 
nhiệm kiểm tra và triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp được quy định 
trong các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các cơ quan có thẩm quyền và 
thường dựa trên các cơ quan có trách nhiệm chính. Ví dụ, các sản phẩm nông 
nghiệp phải thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp; thuốc và thiết bị y tế 
thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế; máy bay, ô tô phải thuộc trách nhiệm của Bộ 
Giao thông Vận tải. Có những ví dụ về sự chồng chéo thẩm quyền quản lý, và 
trong những trường hợp này, điều quan trọng là các cơ quan thẩm quyền phải 
giải quyết xem ai là người có thẩm quyền cuối cùng và đơn nhất. 

•  Chấp nhận các tiêu chuẩn và quy trình quốc tế. Xu thế chính của các quốc 
gia đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi là chấp nhận các tiêu chuẩn 
quốc tế thay bởi xây dựng các tiêu chuẩn của họ. 
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4.2 THÔNG TIN THAM KHẢO VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 
 

Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế (ILAC)  

www.ilac.org 
Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Quốc tế là nơi hợp tác 
các tổ chức công nhận phòng thử nghiệm và tổ chức giám định. ILAC 

ban hành nhiều ấn phẩm, có thể xem hoặc tải xuống từ địa chỉ của ILAC. Dưới đây là 
một số ấn phẩm: 

•  Tờ giới thiệu- bên cạnh tiếng Anh, một số tài liệu dạng này, thúc đẩy công 
nhận phòng thử nghiệm, còn có bản bằng tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, 
Pháp, Tây Ban Nha. 

• Chuỗi ấn phẩm về Thông tin (Chuỗi I) – là các tài liệu thông tin cung cấp 
nền tảng hoặc thông tin liên quan cho một loạt các chủ đề 

• Chuỗi ấn phẩm về Hướng dẫn (Chuỗi G) – dành cho các tổ chức công nhận 
và phòng thử nghiệm. Những tài liệu này cung cấp thông tin giải thích các tiêu 
chí công nhận cho áp dụng cụ thể 

• Chuỗi ấn phẩm về Quy trình (Chuỗi P) – ấn phẩm quy trình và chính sách 
cho hoạt động của ILAC, tạo thành một phần của chỉ tiêu cho đánh giá ILAC 
MRA 

• Chuỗi ấn phẩm của Ban thư ký (Chuỗi S) – ấn phẩm của ban thư ký gồm 
quy tắc, kế hoạch chiến lược, xử lý khiếu nại, v.v. 

• Ấn phẩm chung của ILAC-IAF (Chuỗi A) – ẩn phẩm được ILAC & IAF 
biên soạn chung 

 

Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) 

www.iaf.nu 
Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) là hiệp hội lớn nhất thế giới của các tổ chức công 
nhận đánh giá sự phù hợp và những tổ chức liên quan tới đánh giá sự phù hợp trong 
các lĩnh vực về hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, con người. IAF phát 
hành một loạt ấn phẩm, được liệt kê một số loại dưới đây. 

• Tài liệu Hướng dẫn (Chuỗi GD) 
Tài liệu Hướng dẫn để sử dụng cho các tổ chức công nhận khi đánh giá các tổ chức 
chứng nhận/đăng ký nhằm đảm bảo họ hoạt động theo cách thức ổn định và tương 
thích. 

• Tài liệu bắt buộc (Chuỗi MD) 
Là tài liệu được yêu cầu sử dụng bởi các tổ chức công nhận khi đánh giá các tổ 
chức chứng nhận/đăng ký để đảm bảo rằng họ hoạt động theo cách thức ổn định 
và tương thích. 

• Tài liệu Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau (Chuỗi ML) 

Mục tiêu chính của IAF là thiết lập các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các 
thành viên của nó góp phần cho tự do thương mại thế giới thông qua loại bỏ rào 
cản kỹ thuật trong thương mại. 

http://www.ilac.org/�
http://www.iaf.nu/�
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• Tài liệu Quy trình (Chuỗi PR) 

Tài liệu quy định các quy trình thực hiện chương trình IAF, nêu rõ các thủ tục, 
quy trình phải được thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu, điều lệ thành lập và qui 
tắc của IAF. 

Hệ thống Công nhận Quốc gia Nam Phi (SANAS) 
www.sanas.co.za 

Hệ thống Công nhận Quốc gia Nam Phi (SANAS) được thừa nhận 
bởi Chính phủ Nam Phi là Tổ chức Công nhận Quốc gia duy nhất cấp 

thừa nhận chính thức rằng các phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám 
định, tổ chức cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo và cơ sở thử nghiệm của 
thực hành phòng thử nghiệm tốt (GLP) có đủ năng lực để tiến hành những công việc 
cụ thể của mình. 

SANAS có trách nhiệm công nhận các tổ chức chứng nhận theo ISO/IEC Guide 62, 
65 và 66 (và các giải thích liên quan của IAF), các phòng thí nghiệm (thử nghiệm và 
hiệu chuẩn) theo ISO/IEC 17025. Các tổ chức giám định được công nhận theo tiêu 
chuẩn ISO/IEC 17020, các cơ sở GLP được kiểm tra sự tuân thủ theo các nguyên tắc 
OECD GLP. 

 

Tổ chức Công nhận Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADAC) 

www.sadca.org 

 

SADCA, là tổ chức công nhận khu vực về SQAM (Tiêu chuẩn hoá, Đảm bảo Chất 
lượng, Công nhận và Đo lường) có nhiệm vụ xác định cơ sở hạ tầng công nhận phù 
hợp, giúp các tổ chức thành viên của SADC tiếp cận các dịch vụ công nhận từ các tổ 
chức công nhận quốc gia được thừa nhận quốc tế trong phạm vi nước họ, hoặc dịch vụ 
công nhận khu vực, SADCAS. 

Hợp tác SADC thúc đẩy thiết lập các phòng thử nghiệm được công nhận quốc tế và tổ 
chức chứng nhận (đối với con người, sản phẩm, hệ thống, bao gồm cả hệ thống quản 
lý chất lượng và môi trường) trong khu vực, và cung cấp cho các thành viên với việc 
công nhận như là một công cụ loại bỏ TBT trong lĩnh vực quản lý và tự nguyện. 

Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Châu Á - Thái 
Bình Dương (APLAC)  

www.aplac.org 

 

APLAC là hợp tác tác khu vực giữa các tổ chức công nhận trong khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương. Ban đầu các tổ chức công nhận này công nhận phòng thử nghiệm 
và hiệu chuẩn. Tuy nhiên, ngày càng gia tăng hiện nay, các tổ chức công nhận này 
cũng công nhận cả các tổ chức giám định, các nhà sản xuất chất chuẩn, và những dịch 
vụ liên quan khác.  

Một nhiệm vụ của APLAC là cung cấp một diễn đàn để trao đổi thông tin giữa các 
thành viên về các vấn đề công nhận và liên quan, với mục tiêu cải tiến liên tục các 
dịch vụ công nhận được cung cấp trong khu vực. Thông qua APLAC, các thoả thuận 
thừa nhận lẫn nhau (APLAC MRA) thúc đẩy việc chấp nhận giữa các chính phủ và 
ngành công nghiệp trong mỗi nền kinh tế về các báo cáo và chứng chỉ của các cơ sở 

http://www.sanas.co.za/�
http://www.sadca.org/�
http://www.aplac.org/�
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được các bên tham gia MRA công nhận. APLAC là tổ chức khu vực được ILAC thừa 
nhận và hầu hết các thành viên ký kết APLAC MRA cũng là thành viên của Thoả 
thuận Toàn cầu ILAC.  

 Là một Tổ chức Chuyên môn Khu vực được APEC-SCSC thừa nhận, APLAC hỗ trợ 
thuận lợi hoá thương mại và các hoạt động liên quan của APEC.  

Diễn đàn Hợp tác Công nhận Thái Bình Dương (PAC) 

 www.apec-pac.org 

Diễn đàn Hợp tác Công nhận Thái Bình Dương (PAC) là một hiệp 
hội các tổ chức công nhận và các bên quan tâm khác có mục tiêu là thúc đẩy thuận lợi 
hoá thương mại giữa các nền kinh tế trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương. 

Mục tiêu chính là thiết lập một hệ thống toàn cầu cấp công nhận quốc tế cho các tổ 
chức chứng nhận/đăng ký đối với hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, con người và 
các chương trình đánh giá sự phù hợp khác. PAC thúc đẩy chấp nhận quốc tế các 
công nhận được cấp bởi các tổ chức thành viên công nhận của nó, trên cơ sở các 
chương trình công nhận tương đương. 

PAC hoạt động trong khuôn khổ IAF và hợp tác với các nhóm tổ chức công nhận khu 
vực khác trên toàn thế giới. 

PAC có các chương trình để: 
• Hài hoà các quy trình công nhận và triển khai của chúng trên cơ sở các tiêu 

chuẩn, hướng dẫn quốc tế và các hướng dẫn thực hiện của IAF. 
• Trao đổi thông tin giữa các tổ chức công nhận. 
• Hợp tác trong đào tạo đánh giá/giám định viên và nguồn nhân lực khác. 
• Đóng góp vào hoạt động của ISO và những tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 

khác. 
• Liên lạc với IAF, các nhóm tổ chức công nhận khu vực và các tổ chức liên 

quan khác.  

Hội đồng về Quy tắc Quốc tế (ICC) 

www.iccsafe.org  

Hội đồng về Quy tắc Quốc tế, một hiệp hội phi lợi nhuận trong lĩnh 
vực an toàn toà nhà và chống cháy, xây dựng các quy tắc được sử 
dụng để xây dựng các toà nhà dân cư và thương mại, gồm nhà ở và 
trường học. Hầu hết các thành phố, quận, tiểu bang của Hoa Kỳ và 
một số các nền kinh tế thế giới đã chấp nhận các quy tắc quốc tế do 
ICC xây dựng. Các tổ chức cấu thành nên ICC bao gồm các chi 

nhánh, Dịch vụ Công nhận Quốc tế (IAS) và Dịch vụ Đánh giá ICC (ICC-ES). Để hỗ 
trợ các Quy tắc quốc tế, gia đình các công ty của ICC cung cấp các sản phẩm và dịch 
vụ kỹ thuật, giáo dục, thông tin, dịch vụ công nhận các tổ chức giám định và phòng 
thử nghiệm được quốc tế thừa nhận, và đánh giá sản phẩm, với hơn 400 nhân viên có 
trình độ tại 16 văn phòng trên toàn Hoa Kỳ và Mỹ Latinh. Một số sản phẩm và dịch 
vụ đã sẵn sàng cho người sử dụng quy tắc bao gồm:  

• Hỗ trợ áp dụng quy tắc 

• Các chương trình giáo dục 
• Các chương trình chứng nhận 

• Sách bài tập thực hành và sổ tay kỹ thuật 

http://www.apec-pac.org/�
http://www.iccsafe.org/�
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• Rà soát kế hoạch 
• Sản phẩm tự động 
• Bản tin và tạp chí tháng 
• Ấn phẩm các sửa đổi quy tắc được đề xuất 
• Băng Video đào tạo và thông tin 
• Công nhận các phòng thử nghiệm, tổ chức giám định và sản phẩm 
• Chứng nhận thông qua IAS, một chi nhánh độc lập được ILAC thừa nhận 
• Đánh giá sản phẩm thông qua ICC-ES, một cơ quan chứng nhận sản phẩm độc 

lập được ANSI thừa nhận 

ICC đã xây dựng và cung cấp một cơ sở dữ liệu ấn tượng về các Quy tắc Quốc tế, bao 
gồm: 

• Quy tắc Quốc tế  về Toà nhà  
• Quy tắc Quốc tế về Bảo vệ Năng lượng  
• Quy tắc Quốc tế về Điện  
• Quy tắc Quốc tế về Chống cháy  
• Quy tắc Quốc tế về Nhiên liệu gas  
• Quy tắc Quốc tế về Cơ khí 

Quy tắc Vận hành của ICC  
• Quy tắc Quốc tế về máy bơm   
• Quy tắc Quốc tế về Xử lý rác thải tư nhân   
• Quy tắc Quốc tế về Bảo dưỡng Tài sản   
• Quy tắc Quốc tế về Dân cư  
• Quy tắc Quốc tế về tiếp giáp giữa Đô thị và Đất hoang 
• Quy tắc Quốc tế về quy hoạch phân khu  

Các quy tắc ICC rất toàn diện và kết hợp với nhau để tạo ra một bộ thích hợp cho việc 
chấp nhận và sử dụng trong Thế kỷ 21. 

Tổ chức Hợp tác Công nhận liên Mỹ (IAAC) 

www.iaac.org.mx 

Tổ chức Hợp tác Công nhận liên Mỹ là hiệp hội của các tổ chức 
công nhận và những tổ chức khác quan tâm tới đánh giá sự phù hợp tại Châu Mỹ. 
Nhiệm vụ IAAC là thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức công nhận và các bên liên quan 
tại Châu Mỹ, nhằm phát triển cấu trúc đánh giá sự phù hợp để cải thiện chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và quá trình. 

IAAC có một vai trò quan trọng trong hạ tầng công nhận và đánh giá sự phù hợp của 
Châu Mỹ qua việc: 

•  Đánh giá và thừa nhận năng lực của các tổ chức công nhận tại Châu Mỹ, để 
các tổ chức này đánh giá và thừa nhận năng lực của các tổ chức chứng nhận, 
đăng ký, giám định và các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn hoạt động châu lục 
này. 

•  Cung cấp cơ sở hạ tầng định chế cần thiết cho sự tồn tại của các thoả thuận 
thừa nhận đa phương giữa các tổ chức công nhận Châu Mỹ. 

http://www.iaac.org.mx/�
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•  Phát triển năng lực kỹ thuật và định chế cần thiết để thiết lập và vận hành một   
hệ thống đánh sự giá phù hợp hiệu quả, tin cậy và hiện đại tại Châu Mỹ. 

•  Cung cấp một diễn đàn nhằm đạt được sự đồng thuận giữa các tổ chức công 
nhận khu vực về những vấn đề quan trọng liên quan tới công nhận và đánh giá 
sự phù hợp. 

•  Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức thành viên. 

 

Diễn đàn Hợp tác Công nhận Châu Âu  

www.european-accreditation.org 

Diễn đàn Hợp tác Công nhận Châu Âu được thành lập năm 1997 là kết quả của hợp 
nhất EAC (Diễn đàn công nhận châu Âu), EAL (Diễn đàn hợp tác châu Âu về công 
nhận phòng thử nghiệm). EA là mạng lưới Châu Âu các tổ chức công nhận được thừa 
nhận quốc gia trong phạm vi địa lý Châu Âu.  

Phù hợp với chính sách của Uỷ ban Châu Âu, các thành viên EA: 
• Hoạt động hoàn toàn độc lập khỏi các động cơ thương mại 
• Là các tổ chức công bằng và có thẩm quyền 
• Không liên quan tới các hoạt động phù hợp mà họ công nhận các tổ chức khác 
• Thể hiện trình độ năng lực ở mức độ cao thông qua việc tham gia vào hệ thống 

đánh giá đồng đẳng EA. 

Nhiệm vụ của EA: 
• Đảm bảo minh bạch các hoạt động (gồm cả đánh giá) và các kết quả của thành 

viên 
• Đảm bảo giải thích thống nhất các tiêu chuẩn được sử dụng 
• Quản lý hệ thống đánh giá đồng đẳng, phù hợp với thực hành quốc tế – EA là 

tổ chức khu vực thành viên của ILAC và IAF 
•  Hỗ trợ và thúc đẩy thừa nhận lẫn nhau và chấp nhận các kết quả, dịch vụ đánh 

giá sự phù hợp được thừa nhận 

Mạng lưới Chứng nhận Quốc tế  

www.iqnet-certification.com 

 
IQNet là nhà cung cấp chứng nhận hệ thống quản lý, gồm hơn 35 tổ chức chứng nhận. 
Các đối tác IQNet đã chứng nhận hơn 200.000 công ty tại 150 quốc gia. Họ chỉ định 
hơn 10.000 đánh giá viên và 5.000 chuyên gia, đánh giá bằng hơn 30 ngôn ngữ khác 
nhau. IQNet là một thống nhất tập hợp về kiến thức chuyên môn, năng lực, khả năng 
đa ngữ và đa văn hoá để hoạt động tại tất cả các tổ chức. Sự tương đương của các hoạt 
động chứng nhận được đảm bảo bằng đánh giá định kỳ của từng đối tác IQNet trên cơ 
sở các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế.  Đào tạo đánh giá viên được tiến hành ở cấp 
độ quốc gia và quốc tế. Năng lực cao và uy tín quốc tế tạo IQNet trở thành một đối tác 
đáng tin cậy. IQNet tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế, các tổ chức chứng 
nhận và công nhận quốc tế. 
 
Lưu ý: hệ thống IQNet khác với phương thức tiếp cận đặc thù của MRA-MLA đối với 
sự thừa nhận lẫn nhau do ILAC và IAF thiết lập. Sự thừa nhận trong IQNet là sự thừa 
nhận giữa các tổ chức chứng nhận được chứng nhận bởi IQNet. 

http://www.european-accreditation.org/�
http://www.iqnet-certification.com/�
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4.3  ĐƯỜNG LIÊN KẾT VỀ THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 
THÔNG TIN THAM KHẢO VÀ ĐƯỜNG LIÊN KẾT 
 
Sách, ấn phẩm, và đĩa CD  
 

ISO và Đánh giá sự phù hợp  
Hướng dẫn 4 trang của ISO đề cập đến:   

• Tại sao lại cần Đánh giá sự phù hợp 
• Ai được hưởng lợi từ Đánh giá sự phù hợp 
• Hoạt động của ISO giúp vượt rào cản thương mại như thế 

nào? 
• Hoạt động Đánh giá sự phù hợp điều chỉnh những gì? 
• Đánh giá sự phù hợp và phát triển bền vững 

Tài liệu này cung cấp miễn phí và có thể tải xuống từ  website www.iso.org 

 

Hướng dẫn thực hiện các chỉ thị trên cơ sở Phương thức tiếp 
cận Mới và Phương thức tiếp cận Toàn cầu  

Tài liệu 118 trang của Liên minh Châu Âu đề cập khái niệm về 
Phương thức tiếp cận Mới và Phương thức tiếp cận Toàn cầu và 
làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu EU. 
Tài liệu này có trên Internet bằng 11 ngôn ngữ chính thức của EU 
và có thể tải xuống từ địa chỉ:   

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.h
tm 

Các nguyên tắc Đánh giá sự phù hợp quốc gia tại Hoa Kỳ  

www.ansi.org/ncap 

Tài liệu 12 trang do ANSI phát hành. Các nguyên tắc Đánh giá sự 
phù hợp Quốc gia Hoa Kỳ nêu lên các nguyên tắc về các hoạt 
động đánh giá sự phù hợp Hoa Kỳ cho phép người tiêu dùng, 
người mua, người bán, nhà quản lý và các bên liên quan khác có 
được sự tin tưởng trong quá trình cung cấp đánh giá sự phù hợp, 
trong khi tránh được việc tạo ra những rào cản thương mại không 
cần thiết. Bản điện tử có thể lấy được trên internet. 

 

Chứng nhận một lần Chấp nhận ở mọi nơi  

www.iaf.nu 

Tài liệu giới thiệu 6 trang của IAF. Nêu các khái niệm và lợi ích 
của thừa nhận lẫn nhau liên quan tới thuận lợi hoá thương mại. Tài 
liệu này có thể tải xuống từ website của IAF   

 

 

 

 

http://www.iso.org/�
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm�
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/newapproach.htm�
http://www.ansi.org/ncap�
http://www.iaf.nu/�
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Công nhận Phòng thử nghiệm tại các nền kinh tế đang phát 
triển  

www.ilac.org 

Sổ tay 82 trang này do ILAC và UNIDO xuất bản. ấn phẩm này 
bàn về những lý do tại sao một tổ chức công nhận có thể được 
thành lập và đưa ra một số tổng quan về các yêu cầu vận hành 
chính. Phác thảo các tổ chức quốc tế và khu vực đang tồn tại và 
phương thức tham gia vào thoả thuận ILAC, đồng thời đánh giá về 

vai trò của UNIDO và quá trình Đánh giá Đồng đẳng. Để có được ấn phẩm, liên hệ 
với UNIDO hoặc ILAC. 

 

Vai trò của Công nhận phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 
trong thương mại quốc tế  

www.ilac .org 

Tài liệu 28 trang của ILAC bàn về sử dụng các hệ thống quốc tế 
trong công nhận phòng thí nghiệm như là một công cụ hữu hiệu 
để loại bỏ rào cản kỹ thuật trong thương mại. Từ Phần 1 đến 
phần 4 đề cập đến môi trường thương mại quốc tế và tầm quan 
trọng của các báo cáo thử nghiệm trong thương mại. Phần 5 

phân tích sâu những vấn đề về đảm bảo các kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu 
thương mại. Tài liệu này được thiết kế làm cơ sở cho các viên chức và những đối 
tượng khác liên quan tới chính sách thương mại và cho nhân viên kỹ thuật quan tâm 
đến việc kết quả thử nghiệm ảnh hưởng đến thương mại như thế nào. Tài liệu này có 
thể tải xuống miễn phí từ website của IAF.   

 

Ấn phẩm chung của ILAC- IAF  

ILAC và IAF đã xuất bản một loạt các ấn phẩm tập trung vào 
đánh giá sự phù hợp. Những ấn phẩm này có thể tải xuống 
miễn phí từ website của ILAC và IAF. 

 www.ilac.org/ilaciafjoint.html 

IAF/ILAC MRAs: Các yêu cầu đối với Đánh giá một 
Nhóm Khu vực  Tài liệu này cung cấp cho ILAC và IAF 
các yêu cầu hoặc tiêu chí để đánh giá các Nhóm Khu vực 
phục vụ cho mục đích thừa nhận. 

IAF/ILAC MRAs: Các yêu cầu đối với Đánh giá một Tổ 
chức Công nhận đơn nhất.  Tài liệu này cung cấp cho ILAC và IAF một quy trình 
để đánh giá các Tổ chức Công nhận đơn nhất phục vụ mục đích đánh giá năng lực của 
họ để ký kết các Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau đa phương. 

IAF/ILAC MRAs: Các Chỉ số Vận hành Chính, một công cụ cho quá trình đánh 
giá.  Tài liệu này cung cấp một công cụ cho quá trình đánh giá để cho phép một tổ 
chức cộng nhận được đánh giá trình bày thông tin về làm thế nào để giải quyết 13 chủ 
đề quan trọng đối với hoạt động của mình, tập trung vào chương trình đánh giá những 
chủ đề quan trọng, và đưa ra một khuôn khổ để trình bầy thông tin này trong bản cáo 
cáo đánh giá.   

http://www.ilac/�
http://www.ilac/�
http://www.ilac.org/ilaciafjoint.html�
http://www.ilac.org/documents/IAF-ILAC_A1_05_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/IAF-ILAC_A1_05_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/IAF-ILAC_A2_05_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/IAF-ILAC_A2_05_2007.pdf�
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Hướng dẫn IAF/ILAC về áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17020 Hướng dẫn này đưa 
ra cơ sở cho các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức công nhận, và được 
nhìn nhận là cần thiết để áp dụng thống nhất ISO/IEC 17020. 

Tờ rơi giới thiệu ILAC 

http://www.ilac.org/Brochuredownloads.html/ 

ILAC phát hành một loạt các tờ rơi thúc đẩy công nhận phòng thử 
nghiệm. Những tờ rơi này được sử dụng bởi các thành viên ILAC, các 
phòng thử nghiệm được công nhận và các đối tác khác quan tâm tới 
công nhận. Những tài liệu này có thể tải xuống miễn phí từ website 
của ILAC.   

• Tại sao lại sử dụng một phòng thử nghiệm được công nhận? 
• Tại sao lại muốn trở thành một phòng thử nghiệm được công nhận? 
• Lợi ích của chính phủ và nhà quản lý khi sử dụng một phòng thử nghiệm được 

công nhận là thế nào? 
• Những thuận lợi khi là một phòng thử nghiệm được công nhận 
• Công nhận phòng thử nghiệm hay Chứng nhận theoISO 9001 

 

Bộ Hướng dẫn của ILAC  

http://www.ilac.org/guidanceseries.html/ 

ILAC phát hành một bộ các tờ rơi hướng dẫn đánh giá sự phù 
hợp. Các tài liệu hướng dẫn này cung cấp thông tin về giải thích 
các tiêu chí công nhận đối với những trường hợp áp dụng cụ thể. 
Những tài liệu này có thể tải xuống miễn phí từ website của 
ILAC.    

 

• ILAC G3:1994 Hướng dẫn các khoá đào tạo cho đánh giá viên  

• ILAC G8:1996 Hướng dẫn đánh giá và báo cáo phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật  

• ILAC G9:2005 Hướng dẫn chọn lựa và sử dụng các chất chuẩn  

• ILAC G10:1996 Các quy trình hài hoà để giám sát và tái đánh giá các phòng 
thử nghiệm được công nhận  

• ILAC G11:07/2006 Hướng dẫn của ILAC về năng lực và trình độ của đánh giá 
viên và chuyên gia kỹ thuật  

• ILAC G12:2000 Hướng dẫn đối với các yêu cầu về năng lực của các nhà sản 
xuất chất chuẩn  

• ILAC G17:2002 Giới thiệu khái niệm về độ không đảm bảo đo cùng với việc 
áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025  

• ILAC G13:08/2007 Hướng dẫn đối với các yêu cầu về năng lực của những nhà 
cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo   

• ILAC G18:2002 Phạm vi công nhận và xem xét các phương pháp, tiêu chí đối 
với đánh giá phạm vi thử nghiệm  

• ILAC G19:2002 Hướng dẫn cho các phòng thử nghiệm khoa học pháp y  

http://www.ilac.org/documents/IAF-ILAC-A4_2004_guidance_on_the_application_of_ISO-IEC_17020.pdf�
http://www.ilac.org/Brochuredownloads.html/�
http://www.ilac.org/guidanceseries.html/�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G3_1994.pdf�
http://www.ilac.org/documents/g8_1996.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G9_2005_guidelines_for_the_selection_and_use_of_reference_material.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G10_1996_harm_proced_for_surve_and_reass_of_accrd_labs.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G10_1996_harm_proced_for_surve_and_reass_of_accrd_labs.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G11_07_2006_ILAC_guidelines_on_qualifications_and_competence_of_assessors.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G11_07_2006_ILAC_guidelines_on_qualifications_and_competence_of_assessors.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G12-2000_guidelines_for_the_requirements_for_the_competence_of_reference_materials_producers.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G12-2000_guidelines_for_the_requirements_for_the_competence_of_reference_materials_producers.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G17-2002_intro_the_concept_of_uncert_meas_with_17025.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G17-2002_intro_the_concept_of_uncert_meas_with_17025.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G13_08_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G13_08_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G18-2002_the_scope_of_accred_and_consid_of_methods_Word_Version.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G18-2002_the_scope_of_accred_and_consid_of_methods_Word_Version.pdf�
http://www.ilac.org/documents/g19_2002.pdf�
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• ILAC G20:2002 Hướng dẫn phân loại sự không phù hợp  

• ILAC G21:2002 Công nhận qua biên giới – các nguyên tắc tránh trùng lặp  

•  ILAC G22:2004 Sử dụng thử nghiệm thành thạo làm công cụ cho công nhận 
trong thử nghiệm  

• ILAC G24:2007 Hướng dẫn xác định các chu kỳ hiệu chuẩn đối với phương 
tiện đo lường.  
 

Bộ Quy trình của ILAC  

ILAC phát hành một loạt các tài liệu về quy trình và chính sách cho 
hoạt động của ILAC, tạo thành một phần tiêu chí để đánh giá ILAC 
MRA. Những tài liệu này có thể tải xuống miễn phí từ website của 
ILAC.   

http://www.ilac.org/procseries.html/ 

•  ILAC P1:07/2007 ILAC MRA: Các yêu cầu về đánh giá các tổ chức công 
nhận bởi các Tổ chức Hợp tác Khu vực được ILAC thừa nhận  

•  ILAC P2:2003 ILAC MRA: Các quy trình đánh giá các Tổ chức Hợp tác Khu 
vực vì mục đích thừa nhận  

•  ILAC P3:07/2007 ILAC MRA: Các quy trình đánh giá các Tổ chức không liên 
kết vì mục đích thừa nhận  

•  ILAC P5:04/2007 Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau của ILAC   

•  ILAC P8:07/2006 ILAC MRA: Các yêu cầu và hướng dẫn bổ sung về sử dụng 
biểu tượng công nhận và công bố tình trạng công nhận bởi các phòng thử 
nghiệm được công nhận  

•  ILAC P9:2005 Chính sách của ILAC trong tham gia các hoạt động thử nghiệm 
thành thạo quốc gia và quốc tế  

•  ILAC P10:2002 Chính sách của ILAC về liên kết các kết quả đo lường  

•  ILAC P11:2004  Kiểm soát hoạt động của các đánh giá viên ILAC  

•  ILAC P12:2005 Hài hoà hoạt động ILAC với ILAC MRA khu vực: điều 
khoản tham chiếu và thành phần của Uỷ ban Quản lý Thoả thuận   

 

Dấu đánh giá sự phù hợp  

www.iso.org 

Tài liệu 12 trang của ISO, trình bày các hoạt động sử dụng dấu 
đánh giá phù hợp hiện nay, bao gồm dấu phù hợp và biểu tượng. 
Tài liệu này diễn giải các đặc điểm của dấu được sử dụng hiện nay 
và tầm quan trọng của nó. Nó cũng xác định những lĩnh vực cần 
hướng dẫn cụ thể hơn về sử dụng dấu để có thể hiểu biết nhiều 

hơn về ý nghĩa của các dấu khác nhau và mối liên quan của chúng tới người sử dụng 
cuối cùng sản phẩm và dịch vụ. Tài liệu này sẵn có miễn phí trên website của ISO. 

 

 

http://www.ilac.org/documents/ILAC_G20_2002_guidelines_on_grading_of_non-conformities.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G21_2002.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G22_2004_use_of_proficiency_testing_as_a_tool_for_accreditation_in_testing.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G22_2004_use_of_proficiency_testing_as_a_tool_for_accreditation_in_testing.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G24_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_G24_2007.pdf�
http://www.ilac.org/procseries.html/�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P1_07_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P1_07_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/p2_2003.pdf�
http://www.ilac.org/documents/p2_2003.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P3_07_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P3_07_2007.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P5-2007_ILAC_mutual_recognition_arrangement_(arrang).pdf�
http://www.ilac.org/documents/pub_Ilac-p8.pdf�
http://www.ilac.org/documents/pub_Ilac-p8.pdf�
http://www.ilac.org/documents/pub_Ilac-p8.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P9_2005_ILAC_policy_for_part_in_nat_and_inter_pt_activities.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P9_2005_ILAC_policy_for_part_in_nat_and_inter_pt_activities.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P10_2002_ILAC_Policy_on_Traceability_of_Measurement_Result.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P11_2004.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P12_2005.pdf�
http://www.ilac.org/documents/ILAC_P12_2005.pdf�
http://www.iso.org/�
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Tài liệu Hướng dẫn của IAF (Bộ GD) 

www.iaf.nu 

 IAF phát hành hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức công nhận khi 
công nhận các tổ chức chứng nhận/đăng ký để đảm bảo rằng chúng 
hoạt động theo cách tương thích và ổn định. Hướng dẫn của IAF 
không nhằm thiết lập, diễn giải, loại bỏ hay bổ sung vào các yêu 
cầu của bất cứ Hướng dẫn ISO/IEC nào, nó chỉ đơn giản là đảm 

bảo áp dụng thống nhất các Hướng dẫn này. Toàn bộ Hướng dẫn IAF về áp dụng 
Hướng dẫn ISO/IEC có trên website IAF. 

• IAF GD 1:2003 Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC Guide 61:1996   

• IAF GD 3:2003 Hướng dẫn Công nhận qua biên giới    

• IAF GD 5:2006 Hướng dẫn ISO/IEC Guide 65:1996   

• Tổng hợp các thay đổi của  IAF GD 5:2006 xuất bản lần 3 

• IAF GD 6:2006 Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC Guide 66:1999  

• Tổng hợp các thay đổi IAF GD 6:2006 xuất bản lần 4    

• IAF GD 7:2006 Kế hoạch chuyển đổi chứng nhận được công nhận từ AM/WDI 
sang ASRP 

• IAF GD 24:2004 Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17024:2003 

• Hướng dẫn IAF về áp dụng ISO9001:2000   

• Hướng dẫn  IAF về Guide 65:1996  

 

Tài liệu bắt buộc của IAF (Bộ MD) 

www.iaf.nu 

IAF phát hành các tài liệu bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức 
công nhận khi tiến hành đánh giá các tổ chức chứng nhận để đảm 
bảo rằng chúng hoạt động ổn định và tương thích. Tài liệu bắt 
buộc của IAF không nhằm thiết lập, diễn giải, loại bỏ hay bổ 
sung vào các yêu cầu của bất cứ tiêu chuẩn hay Hướng dẫn 

ISO/IEC nào, nó chỉ đơn giản là đảm bảo áp dụng thống nhất các Hướng dẫn hoặc 
Tiêu chuẩn này. Toàn bộ Hướng dẫn IAF về áp dụng Hướng dẫn ISO/IEC có trên 
website IAF. 

• IAF MD 1:2007 Chứng nhận nhiều địa điểm trên cơ sở lấy mẫu   

• IAF MD 2:2007 Chuyển đổi chứng nhận các hệ thống quản lý được công nhận  

• IAF MD 3:2008 Các quy trình chứng nhận lại và giám sát tiên tiến (ASRP) 
 

Tài liệu về Thỏa thuận thừa nhận đa phương (MLA) (Bộ 
ML) 

www.iaf.nu 

Mục đích của MLA là cho phép các công nhận và các chứng chỉ 
do các tổ chức chứng nhận được công nhận bởi các thành viên 
của MLA cấp được thừa nhận bởi các thành viên khác của MLA. 

http://www.iaf.nu/�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/857719.IAF-GD1-2003_Guide_61_Issue_3v3_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/443945.IAF-GD3-2003_Cross_Frontier_Accredn_Issue1v3_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/935496.IAF-GD5-2006_Guide_65_Issue_2_Pub1.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/283035.IAF-GD5-2006_Summary_of_Changes_Issue_3.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/107931.IAF-GD6-2006_Guide_66_Issue_4_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/550859.IAF-GD6-2006_Summary_of_Changes_Issue_4.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/392567.IAF-GD7-2006_Guidance_on_ASRP_Transition_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/392567.IAF-GD7-2006_Guidance_on_ASRP_Transition_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/228543.IAF-GD24-2004_Guidance_on_ISO_17024_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/967614.FG_ISO9001_2000.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/925004.FG65_1pub.pdf�
http://www.iaf.nu/�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/351519.IAF-MD1-2007_Certification_of_Multiple_Sites_Pub2.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/127162.IAF-MD2-2007_Transfer_of_Certification_Pub2.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/292700.IAF-MD3-2008_ASRP_Pub.pdf�
http://www.iaf.nu/�
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Mục tiêu là MLA sẽ điều chỉnh toàn bộ các tổ chức công nhận tại tất cả các quốc gia 
trên thế giới, do vậy loại bỏ nhu cầu là nhà cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ phải 
được chứng nhận tại từng quốc gia khi họ bán sản phẩm hay dịch vụ tại đó (Chứng 
nhận một lần – Chấp nhận ở mọi nơi). Toàn bộ các tài liệu về IAF MRA có trên 
website IAF. 

• IAF ML 1:2003 Quy trình trao đổi tài liệu giữa các tổ chức công nhận trong 
IAF MLA   

• IAF ML 2:2004 Nguyên tắc chung về sử dụng Dấu IAF MLA  
• IAF ML 3:2004 Quy trình IAF phản hồi các câu hỏi về tính tương đương của 

bên ký kết MLA  
•  IAF ML 4:2005 Các quy trình và chính sách MLA   
• Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau  
• IAF MLA – Quy trình xác định tính tương đương của công nhận   
• Hướng dẫn IAF về hoàn thành báo cáo đánh giá đồng đẳng đối với IAF MRA 

 

Phương pháp tiếp cận chiến lược đối với Thách thức đảm bảo 
chất lượng mô hình hệ thống SQAM – nhu cầu công nhận  

www.intracen.org 

Báo cáo 5 trang của Trung tâm Thương mại Quốc tế tập trụng vào 
tầm quan trọng của tiêu chuẩn và chất lượng đối với khả năng cạnh 
tranh xuất khẩu của các nước kém phát triển. Một tài liệu thứ hai 
của Phương pháp tiếp cận chiến lược đối với thách thức đảm 

bảo chất lượng mô hình hệ thống SQAM. Báo cáo 13 trang, được trích từ “Con 
đường dẫn tới Chất lượng – Hướng dẫn rà soát cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn hoá, quản lý 
chất lượng, công nhận và đo lường (SQAM) ở cấp quốc gia”, ấn phẩm này được xuất 
bản lần đầu năm 2004 là một phần của loạt ấn phẩm Tiêu chuẩn và Quản lý Chất 
lượng của Trung tâm Thương mại Quốc tế. Cả hai tài liệu trên đều có tại ITC. 

Bản tin ILAC  

http://www.ilac.org/ilac_news.html/  

Bản tin ILAC là ấn phẩm của ILAC, xuất bản hai lần một năm. Để 
nhận được bản sao của các tin mới nhất của ILACD và các ấn phẩm 
mới xuất bản gần đây, hãy vào website của ILAC.  

 

 
Các nguyên tắc đánh giá sự phù hợp của Canada 
www.scc.ca 

Do Hội đồng Tiêu chuẩn Canada xuất bản, tờ rơi 12 trang này tập 
trung vào các lợi ích quốc gia của tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 
hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong tài liệu này có phần trình 
bày tổng quan về hệ thống của Canada, danh mục các nguyên tắc 
thành lập và những thuật ngữ sử dụng phổ biến nhất. Để có bản tài 
liệu này, đề nghị liên hệ với SCC hoặc một bản sao của toàn bộ tài 
liệu này có trong thư mục về đánh giá sự phù hợp trong đĩa CD 

 

http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/618225.IAF-ML1-2003_Exchange_of_Documents_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/618225.IAF-ML1-2003_Exchange_of_Documents_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/475721.IAF-ML2-2004_GenPrinciples_IAF_MLA_Mark_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/175093.IAF-ML3-2004_MLA_Signatory_Equivalence_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/175093.IAF-ML3-2004_MLA_Signatory_Equivalence_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/134350.IAF-ML4-2005_MLA_Policies_and_Procedures_Pub.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/875022.IAF_Mutual_Recognition_Agreet.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/202969.MLA_Words.pdf�
http://www.compad.com.au/cms/iaf/workstation/upFiles/780901.FG_PER_1.pdf�
http://www.intracen.org/�
http://www.ilac.org/ilac_news.html/�
http://www.scc.ca/�
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PHẦN 5. HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ 
HIỆP ĐỊNH TBT Ở VIỆT NAM  
5.1 CAM KẾT VÀ THỰC THI CAM KẾT VỀ TBT CỦA VIỆT NAM 

5.1.1 CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ TBT  

Báo cáo của Ban công tác về việc gia nhập của Việt Nam vào WTO, ngoài những 
vấn đề khác, đã trình bày hiện trạng về TBT của Việt Nam và cam kết của Việt Nam thực 
thi Hiệp định TBT kể từ thời điểm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. 

Các nội dung cơ bản của mục “Hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tiêu chuẩn và 
chứng nhận” trong Báo cáo của Ban công tác được trích dẫn dưới đây: 

“289. §¹i diÖn cña ViÖt Nam cho biÕt Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt 
l−îng (STAMEQ) lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc, bao gåm c¸c tæ chøc vÒ tiªu chuÈn 
hãa, qu¶n lý ®o l−êng, qu¶n lý chÊt l−îng vµ ®¸nh gi¸ sù phï hîp, trùc thuéc Bé 
Khoa häc vµ C«ng nghÖ, chÞu tr¸ch nhiÖm t− vÊn cho ChÝnh phñ vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn 
quan tíi tiªu chuÈn hãa, qu¶n lý ®o l−êng vµ qu¶n lý chÊt l−îng, vµ ®¹i diÖn cho 
ViÖt Nam trong c¸c diÔn ®µn quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ho¸. STAMEQ ®−îc chØ ®Þnh lµ 
c¬ quan ®Çu mèi trung t©m cña ViÖt Nam vÒ c¸c vÊn ®Ò tiªu chuÈn, quy  chuÈn kü 
thuËt vµ ®¸nh gi¸ sù phï hîp, vµ lµ c¬ quan th«ng b¸o vµ hái ®¸p cña ViÖt Nam vÒ 
c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn TBT (hµng rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i) theo QuyÕt ®Þnh 
sè 356/2003/QD-BKHCN ngµy 25/03/2003 cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ. §¹i 
diÖn ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh r»ng ®iÓm hái ®¸p sÏ ®−îc ho¹t ®éng kÓ tõ ngµy gia 
nhËp. §¹i diÖn ViÖt Nam còng cung cÊp th«ng tin ban ®Çu vÒ hµng rµo kü thuËt 
trong th−¬ng m¹i t¹i Phô lôc 5, tµi liÖu WT/ACC/VNM/3/Add.1. 

290. Chøc n¨ng chÝnh cña STAMEQ bao gåm dù th¶o c¸c quy ®Þnh vµ quy 
chuÈn vÒ tiªu chuÈn ho¸, qu¶n lý ®o l−êng vµ qu¶n lý chÊt l−îng ®Ó c¸c c¬ quan 
cã thÈm quyÒn phª duyÖt; kiÓm so¸t vµ gi¸m s¸t  viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ 
quy chuÈn ®−îc phª duyÖt; tæ chøc vµ h−íng dÉn c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn tiªu 
chuÈn ho¸, qu¶n lý ®o l−êng vµ qu¶n lý chÊt l−îng; x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia; 
thùc hiÖn chøng nhËn hÖ thèng chÊt l−îng, chøng nhËn s¶n phÈm vµ c«ng nhËn 
phßng thö nghiÖm vµ hiÖu chuÈn, tæ chøc gi¸m ®Þnh chÊt l−îng vµ tæ chøc chøng 
nhËn chÊt l−îng; thùc hiÖn thanh, kiÓm tra  nhµ n−íc vÒ c¸c yªu cÇu chÊt l−îng 
®èi víi hµng ho¸; duy tr× c¸c chuÈn ®o l−êng quèc gia; tæ chøc vµ h−íng dÉn c¸c 
ho¹t ®éng kiÓm ®Þnh, hiÖu chuÈn vµ chøng nhËn c¸c thiÕt bÞ, dông cô vµ mÉu 
chuÈn ®o l−êng; tiÕn hµnh nghiªn cøu vÒ tiªu chuÈn ho¸, qu¶n lý ®o l−êng vµ 
qu¶n lý chÊt l−îng; tham gia hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc tiªu chuÈn ho¸, qu¶n 
lý ®o l−êng vµ qu¶n lý chÊt l−îng; vµ cung cÊp th«ng tin vµ ®µo t¹o vÒ c¸c vÊn ®Ò 
nµy. VÒ ®Ò nghÞ lµm râ vai trß cña STAMEQ vµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ®¹i 
diÖn ViÖt Nam tr¶ lêi r»ng STAMEQ kh«ng cã chøc n¨ng ban hµnh v¨n b¶n quy 
ph¹m ph¸p luËt nh− Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ. STAMEQ nghiªn cøu, x©y dùng 
chÝnh s¸ch vÒ TBT vµ tr×nh lªn Bé hoÆc ChÝnh phñ ®Ó phª duyÖt. Ngoµi vai trß 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, STAMEQ cßn cã chøc n¨ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kü 
thuËt (thö nghiÖm, chøng nhËn, thanh tra, kiÓm tra). Gi¶i thÝch tr−íc nh÷ng lo 
ng¹i vÒ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp kh¸ch quan trong ho¹t ®éng cña STAMEQ 
víi t− c¸ch lµ c¬ quan c«ng nhËn, §¹i diÖn cña ViÖt Nam cho biÕt c¸c dÞch vô 
c«ng nhËn vµ chøng nhËn cña STAMEQ hoµn toµn mang tÝnh ®éc lËp c¶ vÒ 
chuyªn m«n, tµi chÝnh vµ ph¸p lý. Vai trß cña STAMEQ lµ ®¶m b¶o c¸c tæ chøc 
nµy ho¹t ®éng phï hîp víi  luËt ph¸p ViÖt Nam vµ víi c¸c  tiªu chuÈn vµ khuyÕn 
nghÞ quèc tÕ. §¹i diÖn cña ViÖt Nam cho biÕt thªm ChÝnh phñ ®ang xem xÐt viÖc 
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thµnh lËp Héi ®ång C«ng nhËn Quèc gia nh− mét nç lùc hoµn thiÖn STAMEQ vÒ 
tæ chøc. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång C«ng nhËn Quèc gia sÏ ®−îc cung cÊp 
cho Ban c«ng t¸c ngay sau khi ban hµnh.  

291.HÖ thèng  ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn ho¸, qu¶n lý ®o l−êng vµ qu¶n lý 
chÊt l−îng bao gåm Ph¸p lÖnh §o l−êng sè 16/1999/PL-UBTVQH10 ngµy 
6/10/1999, Ph¸p lÖnh ChÊt l−îng hµng ho¸ sè 18/1999/PL-UBTVQH ngµy 
24/12/1999, Ph¸p lÖnh B¶o vÖ QuyÒn lîi ng−êi tiªu dïng sè 13/1999/PL-
UBTVQH10 ngµy 27/4/1999, Ph¸p lÖnh An toµn vµ VÖ sinh Thùc phÈm sè 
12/2003/PL-UBTVQH11 ngµy 26/7/2003 do Uû ban Th−êng vô Quèc héi ban 
hµnh vµ c¸c quy ®Þnh liªn quan kh¸c nh− c¸c NghÞ ®Þnh hay QuyÕt ®Þnh do ChÝnh 
phñ hoÆc Thñ t−íng ChÝnh phñ ban hµnh, trong ®ã cã QuyÕt ®Þnh sè 
444/2005/QD-TTg ngµy 26/5/2005 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt §Ò ¸n  
triÓn khai thùc hiÖn HiÖp ®Þnh TBT, vµ Th«ng t−  liªn tÞch hoÆc Th«ng t−  vµ/hoÆc 
QuyÕt ®Þnh cña c¸c Bé hoÆc c¸c Bé tr−ëng h−íng dÉn thùc hiÖn Ph¸p lÖnh §o 
l−êng vµ Ph¸p lÖnh vÒ ChÊt l−îng Hµng ho¸. Tuy nhiªn, LuËt  Tiªu ChuÈn vµ  
Quy chuÈn Kü thuËt ®· ®−îc th«ng qua th¸ng 6 n¨m 2006, ®iÒu chØnh toµn bé c¸c 
vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiªu chuÈn hiÖn hµnh ®· cã trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c 
nhau, bao gåm c¸c Ph¸p lÖnh §o l−êng, ChÊt l−îng hµng ho¸, VÖ sinh an toµn 
thùc phÈm, B¶o vÖ thùc vËt, Thó y, B¶o vÖ QuyÒn lîi ng−êi tiªu dïng.  LuËt khung 
nµy tËp trung vµo vÊn ®Ò x©y dùng vµ ¸p dông tiªu chuÈn, quy tr×nh  ®¸nh gi¸ sù 
phï hîp, còng nh− c¸c quy chuÈn  kü thuËt.  

292. C¸c Bé liªn quan chñ yÕu ®Õn tiªu chuÈn, quy chuÈn kü thuËt vµ quy 
tr×nh ®¸nh gi¸ sù phï hîp bao gåm c¸c Bé: Khoa häc vµ C«ng nghÖ; C«ng 
nghiÖp; Thuû s¶n; Y tÕ; Th−¬ng m¹i; N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; B−u 
chÝnh ViÔn th«ng, Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, Giao th«ng VËn t¶i vµ X©y dùng. Khi 
®−îc ®Ò nghÞ ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm “chÊt l−îng” mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n, §¹i 
diÖn cña ViÖt Nam tr¶ lêi r»ng thuËt ng÷ nµy ®−îc hiÓu theo nghÜa réng. Ph¸p 
lÖnh ChÊt l−îng hµng ho¸ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ chÊt l−îng th«ng qua 
c¸c quy chuÈn kü thuËt nh»m b¶o vÖ søc khoÎ vµ  an toµn cho con ng−êi, b¶o vÖ 
m«i tr−êng vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu chÝnh ®¸ng kh¸c nh− ®−îc nªu trong HiÖp 
®Þnh TBT.  

294. C¸c dù th¶o tiªu chuÈn ®−îc c¸c ban kü thuËt so¹n th¶o (®Õn nay 90 
ban kü thuËt vµ 42 tiÓu ban ®· ®−îc thµnh lËp). C¸c ban vµ tiÓu ban nµy do 
STAMEQ thµnh lËp, ®−îc tæ chøc vµ sÏ ho¹t ®éng  theo  h−íng dÉn cña Tæ chøc 
Tiªu chuÈn ho¸ Quèc tÕ (ISO). §Ó thuËn lîi cho viÖc tiÕp thu c¸c ý kiÕn ®ãng gãp, 
ngay tõ ®Çu n¨m, STAMEQ c«ng bè kÕ ho¹ch x©y dùng tiªu chuÈn quèc gia hµng 
n¨m trªn Internet (http://www.vsc.org.vn). KÕ ho¹ch nµy cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh 
vµo gi÷a n¨m, th«ng th−êng lµ trong quý III, vµ ®−îc c«ng bè l¹i. KÕ ho¹ch  nµy 
bao gåm c¸c th«ng tin vÒ tiªu chuÈn dù kiÕn ban hµnh, tªn cña ban kü thuËt chÞu 
tr¸ch nhiÖm so¹n th¶o, vµ h×nh thøc chÊp nhËn. C¸c bªn liªn quan cã thÓ yªu cÇu 
cung cÊp dù th¶o tiªu chuÈn ®Ó nghiªn cøu vµ ®ãng gãp ý kiÕn. §¹i diÖn ViÖt Nam 
cho biÕt thªm tiÕn ®é x©y dùng tiªu chuÈn  sÏ ®−îc xem xÐt vµ ®−a vµo kÕ ho¹ch 
nµy .   

295. Liªn quan ®Õn c¸c quy chuÈn kü thuËt, LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy 
ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh r»ng ®èi víi c¸c v¨n b¶n quy ph¸p luËt vÒ kü thuËt do 
cÊp ChÝnh phñ ban hµnh, ChÝnh phñ sÏ chØ ®Þnh c¸c c¬ quan so¹n th¶o thµnh lËp 
c¸c Ban so¹n th¶o. C¸c Ban so¹n th¶o bao gåm c¸c c¬ quan vµ tæ chøc cã liªn 
quan, c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc. Theo LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn Kü 
thuËt, c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé khi ban hµnh c¸c quy chuÈn kü thuËt ph¶i 
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phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc cã liªn quan, c¸c tæ chøc khoa häc vµ 
c«ng nghÖ, doanh nghiÖp, ng−êi tiªu dïng, c¸c chuyªn gia vµ c¸c c¬ quan liªn 
quan kh¸c khi x©y dùng quy chuÈn. ViÖc rµ so¸t c¸c quy chuÈn hiÖn hµnh ®−îc 
mét c¬ quan nhµ n−íc liªn quan thùc hiÖn th−êng xuyªn hµng n¨m. Dù th¶o c¸c 
quy chuÈn kü thuËt, tuú theo b¶n chÊt hoÆc néi dung, ®−îc göi cho c¬ quan, tæ 
chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Ó ®ãng gãp ý kiÕn. Dù th¶o c¸c c¸c quy chuÈn kü 
thuËt nµy ®−îc ®¨ng t¶i trªn Phô lôc C«ng b¸o theo quyÕt ®Þnh cña c¸c c¬ quan 
nhµ n−íc cã thÈm quyÒn (§iÒu 5.4 cña NghÞ ®Þnh ChÝnh phñ sè 104/2004/N§-CP 
ngµy 23/3/2004 vÒ C«ng b¸o cña ViÖt Nam vµ Th«ng t− sè 04/2005/TT-VPCP 
ngµy 21/3/2005 h−íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy). §¹i diÖn c¸c bªn liªn quan 
cã thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh so¶n th¶o th«ng qua viÖc tham gia vµo c¸c Ban 
So¹n th¶o hoÆc göi ý kiÕn gãp ý vÒ c¸c quy chuÈn kü thuËt dù kiÕn ban hµnh khi 
c¸c quy chuÈn nµy ®−îc c«ng bè trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. §¹i 
diÖn ViÖt Nam cho biÕt ChÝnh phñ ®ang xem xÐt viÖc th«ng b¸o toµn v¨n dù th¶o 
luËt vµ quy chuÈn, bao gåm c¶ quy chuÈn kü thuËt trªn C«ng b¸o ®iÖn tö. §¹i diÖn 
ViÖt Nam cho biÕt thªm vÊn ®Ò b¶o ®¶m chÊt l−îng vµ tÝnh thèng nhÊt khi x©y 
dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®−îc quy ®Þnh trong LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy 
ph¹m ph¸p luËt. Tr¶ lêi c©u hái, ®¹i diÖn ViÖt Nam l−u ý r»ng LuËt Tiªu chuÈn vµ 
Quy chuÈn kü thuËt quy ®Þnh thêi h¹n s¸u th¸ng tõ  thêi ®iÓm ban hµnh  ®Õn thêi 
®iÓm quy chuÈn ®Þnh kü thuËt cã hiÖu lùc ¸p dông - trõ tr−êng hîp  ®Æc biÖt nh− 
an ninh quèc gia - ®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh 
TBT. §¹i diÖn ViÖt Nam cho biÕt m¹ng l−íi th«ng b¸o vµ c¸c ®iÓm hái ®¸p vÒ TBT 
®· ®−îc thµnh lËp t¹i c¸c bé, ngµnh liªn quan vµ ®Þa ph−¬ng theo QuyÕt ®Þnh cña 
Thñ t−íng ChÝnh phñ sè 114/2005/Q§-TTg ngµy 26/5/2005. M¹ng l−íi nµy sÏ hç 
trî cho c¬ quan ®Çu mèi th«ng b¸o vÒ TBT ®¶m b¶o thùc thi nghÜa vô th«ng b¸o 
c¸c dù th¶o quy chuÈn kü thuËt cho c¸c thµnh viªn WTO th«ng qua Ban Th− ký 
WTO.   

296. TÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn ®Òu ®−îc ¸p dông mét c¸ch tù nguyÖn nÕu  
kh«ng ®−îc quy ®Þnh b¾t buéc ¸p dông trong quy chuÈn cô thÓ. Trong sè  5800 
tiªu chuÈn quèc gia nªu trong Danh môc Tiªu chuÈn ViÖt Nam n¨m 2004, cã 231 
tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông. C¸c tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông lµ nh»m môc ®Ých 
b¶o vÖ m«i tr−êng hoÆc con ng−êi, ®éng thùc vËt hoÆc søc kháe, hoÆc ®Ó ng¨n 
ngõa c¸c hµnh vi gian lËn hoÆc v× an ninh quèc gia. Khi ®−îc yªu cÇu cung cÊp 
danh môc c¸c yªu cÇu b¾t buéc hoÆc c¸c quy chuÈn kü thuËt ph¶i ¸p dông cña 
ViÖt Nam, ®¹i diÖn ViÖt Nam giíi thiÖu víi c¸c Thµnh viªn tham kh¶o trang th«ng 
tin ®iÖn tö cña STAMEQ (http://www.tcvn.gov.vn). §Ó minh häa, ®¹i diÖn ViÖt 
Nam lÊy vÝ dô lµ ngµy 24/12/1999, Uû ban Th−êng vô Quèc héi ®· th«ng qua 
Ph¸p lÖnh 18/1999/PL-UBTVQH 10 quy ®Þnh c¸c hµng hãa liªn quan ®Õn l−¬ng 
thùc, an toµn, vÖ sinh, søc khoÎ con ng−êi, m«i tr−êng vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c 
®−îc quy ®Þnh trong c¸c luËt hoÆc quy chuÈn ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn quèc 
gia cña ViÖt Nam. Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 1/7/2000 thay thÕ Ph¸p 
lÖnh ChÊt l−îng hµng ho¸ ngµy 27/12/1990. Ph¸p lÖnh nµy quy ®Þnh c¶ hµng ho¸ 
néi ®Þa vµ hµng ho¸ nhËp khÈu ®Òu cã thÓ ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng hoÆc chøng 
nhËn chÊt l−îng. Danh môc hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra do ChÝnh phñ quy ®Þnh, danh 
môc hµng ho¸ cÇn giÊy chøng nhËn chÊt l−îng do c¸c Bé x¸c ®Þnh. C¶ hai ph−¬ng 
ph¸p ®ang ®−îc x©y dùng vµ rµ so¸t trªn c¬ së H−íng dÉn cña ISO. ViÖc chøng 
nhËn chÊt l−îng ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam hÇu hÕt 
®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së tù nguyÖn. C¸c ph−¬ng thøc ®¶m b¶o sù phï hîp ®−îc 
nªu trong NghÞ ®Þnh sè 179/2004/ND-CP ngµy 21/10/2004 h−íng dÉn thi hµnh 
Ph¸p lÖnh ChÊt l−îng hµng ho¸ ban hµnh n¨m 1999. 
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298. §¹i diÖn cña ViÖt Nam cho biÕt Ph¸p lÖnh ChÊt l−îng hµng ho¸ quy 
®Þnh r»ng ChÝnh phñ ban hµnh danh môc hµng ho¸ ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng. Danh 
môc gÇn ®©y nhÊt ®· ®−îc c«ng bè t¹i QuyÕt ®Þnh sè 50/2006/QD-TTg 10/3/2006 
cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. §¹i diÖn ViÖt Nam cho biÕt thªm viÖc ®¨ng ký chÊt l−îng 
hµng ho¸ b¾t buéc ®· ®−îc b·i bá vµo ®Çu n¨m 2001. Thñ tôc kiÓm tra hµng ho¸ 
xuÊt nhËp khÈu ®· ®−îc ®¬n gi¶n ho¸ b»ng viÖc chuyÓn sang ¸p dông hÖ thèng thö 
nghiÖm mÉu ®iÓn h×nh. Yªu cÇu kiÓm tra tõng l« hµng ®−îc miÔn ¸p dông ®èi víi 
c¸c doanh nghiÖp cã thµnh tÝch vÒ chÊt l−îng tr−íc ®ã (nghÜa lµ khi sù phï hîp víi 
c¸c tiªu chuÈn vµ/hoÆc quy chuÈn kü thuËt liªn quan ®· ®−îc thÓ hiÖn mét sè lÇn 
®èi víi hµng ho¸ cïng lo¹i). Nguyªn t¾c ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc kiÓm tra hµng ho¸ 
xuÊt nhËp khÈu ®· ®−îc Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 
1091/1999/Q§-BKHCNMT ngµy 22/6/1999. §iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó ¸p dông thñ tôc 
kiÓm tra ®¬n gi¶n ho¸ ®−îc Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng vµ c¸c Bé 
qu¶n lý chuyªn ngµnh quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸. C¸c khiÕu n¹i vÒ quyÕt 
®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ ®¸nh gi¸ sù phï hîp hay thñ tôc kiÓm tra chÊt 
l−îng ®−îc thùc hiÖn theo Ph¸p lÖnh vÒ KhiÕu n¹i vµ Tè c¸o cña ViÖt Nam. Tr¶ lêi 
mét thµnh viªn hái t¹i sao c¸c c¬ quan chÝnh phñ liªn quan l¹i ph¶i tham gia vµo 
viÖc kiÓm tra chÊt l−îng hoÆc thö nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh sù phï hîp cña hµng nhËp 
khÈu, ®¹i diÖn ViÖt Nam cho biÕt c¸c c¬ quan chÝnh phñ ®· thµnh lËp vµ ®iÒu hµnh 
c¸c phßng thö nghiÖm ®Ó hç trî doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ 
nhá, kh«ng cã phßng thö nghiÖm vµ kh«ng thÓ thö nghiÖm chÊt l−îng vµ sù phï hîp 
cña s¶n phÈm nhËp khÈu. §¹i diÖn ViÖt Nam l−u ý r»ng c¸c phßng thö nghiÖm nµy 
ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh. 

301. Khi ®−îc hái liÖu ViÖt Nam cã chÊp nhËn vµ chÊp nhËn nh− thÕ 
nµo c¸c kÕt qu¶ vÒ ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña c¸c Thµnh viªn kh¸c nh− quy ®Þnh 
t¹i §iÒu 6.1 HiÖp ®Þnh TBT, vµ liÖu ViÖt Nam cã thõa nhËn c¸c d÷ liÖu thö 
nghiÖm vµ/hoÆc giÊy chøng nhËn ®−îc cÊp bëi c¸c tæ chøc bªn ngoµi ViÖt 
Nam, §¹i diÖn cña ViÖt Nam tr¶ lêi ViÖt Nam ®· cã nhiÒu h×nh thøc thõa nhËn 
kÕt qu¶ thö nghiÖm vµ chøng nhËn ®−îc tiÕn hµnh bëi c¸c tæ chøc n−íc ngoµi. 
Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp, kÕt qu¶ thö nghiÖm vµ chøng nhËn ®−îc tiÕn 
hµnh bëi c¸c tæ chøc n−íc ngoµi ®−îc chÊp nhËn bëi ng−êi b¸n vµ ng−êi mua. 
§èi víi hµng ho¸ thuéc diÖn ph¶i kiÓm tra vµ chøng nhËn chÊt l−îng, kÕt qu¶ 
thö nghiÖm vµ chøng nhËn ®−îc chÊp nhËn trong mét sè tr−êng hîp, vÝ dô nh−: 
(i) theo c¸c tho¶ thuËn ®a ph−¬ng hoÆc song ph−¬ng vÒ thõa nhËn lÉn nhau mµ 
ViÖt Nam vµ c¸c n−íc xuÊt khÈu cïng lµ thµnh viªn; (ii) ViÖt Nam ®¬n ph−¬ng 
chÊp  nhËn c¸c phßng thÝ nghiÖm vµ tæ chøc chøng nhËn n−íc ngoµi; vµ (iii) 
th«ng qua kiÓm tra chÊt l−îng hµng nhËp khÈu. ViÖc ViÖt Nam ®¬n ph−¬ng 
chÊp nhËn c¸c phßng thö nghiÖm vµ tæ chøc chøng nhËn n−íc ngoµi lµ dùa trªn 
c¬ së c¸c tiªu chÝ nªu trong c¸c hiÖp ®Þnh thõa nhËn lÉn nhau vµ h−íng dÉn 
cña ASEAN vµ APEC. KÕt qu¶ thö nghiÖm cña c¸c phßng thö nghiÖm n−íc 
ngoµi ®· ®−îc c«ng nhËn bëi c¬ quan c«ng nhËn n−íc ngoµi th× tù ®éng ®−îc 
chÊp nhËn ë ViÖt Nam nÕu ViÖt Nam vµ n−íc ®ã cïng lµ c¸c bªn ký kÕt tham 
gia c¸c tho¶ thuËn thõa nhËn lÉn nhau cña Tæ chøc hîp t¸c C«ng nhËn phßng 
thö nghiÖm khu vùc Ch©u ¸ – Th¸i B×nh D−¬ng (APLAC) vµ Tæ chøc hîp t¸c 
C«ng nhËn phßng thö nghiÖm quèc tÕ (ILAC). §¹i diÖn ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh 
dÊu CE cã thÕ ®−îc thõa nhËn lµ dÊu hiÖu phï hîp tiªu chuÈn nÕu ViÖt Nam vµ 
n−íc xuÊt khÈu ký mét tho¶ thuËn thõa nhËn lÉn nhau vÒ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù 
phï hîp. 

303. §¹i diÖn cña ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh ViÖt Nam sÏ tu©n thñ tÊt c¶ c¸c 
nghÜa vô trong HiÖp ®Þnh TBT kÓ tõ ngµy gia nhËp mµ kh«ng viÖn dÉn ®Õn thêi 
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gian chuyÓn ®æi. Ngoµi ra, víi môc ®Ých n©ng cao tÝnh minh b¹ch ho¸ vµ kh¶ n¨ng 
dù b¸o tr−íc, §¹i diÖn ViÖt Nam x¸c nhËn r»ng ViÖt Nam sÏ ban hµnh c¸c biÖn 
ph¸p ®· ®−îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c §iÒu 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.4 vµ Phô lôc 1.1 
cña HiÖp ®Þnh TBT. Ban C«ng t¸c ghi nhËn nh÷ng cam kÕt nµy. ” 

Các điểm cơ bản trong cam kết của Việt Nam về TBT tập trung nỗ lực tuân thủ tất 
cả các nghĩa vụ theo Hiệp định TBT kể từ thời điểm gia nhập WTO và đạt được sự công 
khai minh bạch và tính dự báo nhiều hơn đối với các quy chuẩn kỹ thuật và quy trình 
đánh giá sự phù hợp mà Việt Nam ban hành và áp dụng. 

Để triển khai cam kết này, ngay trong quá trình đàm phán gia nhập WTO Việt 
Nam đã tiến hành rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến TBT với mục đích làm cho hệ 
thống này phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT như không phân biệt 
đối xử (MFN và NT), không hạn chế thương mại quá mức cần thiết, công khai, minh 
bạch…Hơn thế nữa, một số cơ quan được thành lập như Văn phòng TBT Việt Nam, 
Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm thực thi có hiệu quả cam kết về TBT. 

Bạn đọc có thể tham khảo các thông tin về thực thi cam kết TBT của Việt Nam 
trong phần dưới đây. 
5.1.2. THỰC THI CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỀ TBT  

5.1.2.1 Hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến TBT 

 Hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến TBT (các văn bản luật và dưới 
luật) bao gồm 3 cấp dưới đây: 

• Cấp cao nhất, bao gồm các văn bản luật cơ bản do Quốc hội hoặc pháp lệnh 
do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành; 

• Cấp chính phủ, bao gồm các nghị định của Chính phủ, quyết định, chị thị của 
Thủ tướng Chính phủ, quyết định, thông tư hoặc chỉ thị của Bộ trưởng hoặc 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 

• Cấp địa phương, bao gồm quyết định hoặc chỉ thị do chủ tịch uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. 

 (i) Các văn bản pháp luật liên quan đến TBT do Quốc hội và Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội ban hành, ngoài các văn bản khác, được liệt kê dưới đây: 

• Luật Thương mại 2006;                                                                                                     
• Luật Xây dựng 2003; 
• Luật Bảo vệ Môi trường 2005; 
• Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân 1989; 
•    Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; 
•    Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hoá 2007; 
•    Pháp lệnh Đo lường 1999; 
•    Pháp lệnh Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 1999; 
• Pháp lệnh An toàn Vệ sinh Thực phẩm 2003;   
•    Pháp lệnh Thú y 2004; 
• Pháp lệnh Bảo vệ Thực vật 2001. 

Ba Pháp lệnh nêu sau cùng (Pháp lệnh An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Pháp lệnh 
Thú y và Pháp lệnh Bảo vệ Thực vật) liên quan chủ yếu đến các biện pháp SPS. Tuy 
nhiên, một số nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật này liên quan đến TBT như 
việc xây dựng tiêu chuẩn, ghi nhãn, hệ thống chất lượng…. 
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 (ii) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TBT do Chính phủ, Thủ 
tướng và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành: 

• Các Nghị định hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội và Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã nêu ở trên. 

• Các Quyết định và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về danh mục sản 
phẩm/hàng hoá phải kiểm tra/quản lý chất lượng, về ghi nhãn, về đơn vị đo 
lường và chuẩn đo lường… 

 Dưới đây là một số văn bản quy phạm pháp luật cơ bản do Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ ban hành: 

• Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 về quản lý nhà nước đối với 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

• Nghị định số 65/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 về hệ thống đơn vị đo lường 
hợp pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

• Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 về xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hoá và đo lường; 

• Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30,/8/2006 về nhãn hàng hoá; 
• Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 10/3/2006 ban hành Danh mục các hàng 

hóa phải kiểm tra chất lượng; 
• Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 về việc phê duyệt Đề án triển khai 

thực hiện Hiệp định TBT (tham khảo Phụ lục 1) 
• Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 về việc thành lập và ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan thông báo và điểm 
hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (tham khảo Phụ 
lục 2); 

• Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết việc thi hành 
một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

 Các quy chuẩn kỹ thuật do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành  

 Các văn bản này chiếm phần lớn trong hệ thống văn bản liên quan đến TBT của 
Việt Nam. Có 12 bộ chủ yếu tham gia vào việc ban hành các quy chuẩn kỹ thuật: Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (gồm Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại 
trước đây), Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông (trước là Bộ Bưu chính Viễn 
thông), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (trước là Bộ Văn 
hoá Thông tin), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gồm cả Bộ Thuỷ sản trước đây) 

 Một số các văn bản quy phạm pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quan trọng do bộ 
trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành được liệt kê dưới đây. 

 Trong hoạt động công bố, chứng nhận về sự phù hợp của sản phẩm/hàng hoá với 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: 

• Quyết định số  24/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 
tháng 9 năm 2007 về việc ban hành Quy định về chứng nhận và Công bố sự phù 
hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Theo Quy định này chứng nhận và 
công bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có hai hình thức: tự 
nguyện và bắt buộc. 
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 Kiểm tra nhà nước về chất lượng: 

• Quyết định số  1091/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường ngày 22 tháng 6 năm 1999 ban hành Quy định về kiểm tra nhà nước chất 
lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

 Công nhận tổ chức thử nghiệm, chứng nhận và giám định: 

• Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31 
tháng 10 năm 2007 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công 
nhận. 

 Thừa nhận lẫn nhau: 

• Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31 tháng 
10 năm 2007 hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các hiệp định và thỏa thuận thừa 
nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp. 

 Ghi nhãn hàng hoá: 

• Thông tư số 09/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 6 tháng 4 
năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2006/QĐ-CP ngày 30 
tháng 8 năm 2006 về nhãn hàng hoá.                                                                                                 

 Thực thi Hiệp định TBT và hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam và Mạng lưới 
TBT Việt Nam: 

• Quyết định số 116/QĐ-TĐC ngày 1 tháng 3 năm 2006 của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng TBT 
Việt Nam. 

• Quyết định số 07/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20 
tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên 
ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

• Quyết định số 09/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4 tháng 
5 năm 2006 ban hành "Quy ®Þnh vÒ quy tr×nh th«ng b¸o vµ hái ®¸p cña m¹ng l−íi 
c¬ quan Th«ng b¸o vµ §iÓm hái ®¸p cña ViÖt Nam  vÒ hµng rµo kü thuËt trong 
th−¬ng m¹i. 

• Quyết định 16/2006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 23 tháng 
8 năm 2006 và Quyết định số 05/2007/QD-BKHCN của Bộ Khoa học và Công 
nghệ ngày 30 tháng 3 năm 2007 về triển khai Đề án TBT được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

 X©y dùng vµ ¸p dông quy chuẩn kỹ thuật: 

• Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 
9 năm 2007 h−íng dÉn x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ ban hµnh quy chuÈn kü thuËt 

 X©y dùng vµ ¸p dông tiªu chuÈn: 

• Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 tháng 
9 năm 2007 h−íng dÉn x©y dùng vµ ¸p dông tiªu chuÈn. 

• Quyết định số 22/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28 
tháng 9 năm 2007 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật 
tiêu chuẩn quốc gia. 
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 (iii) Các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 

 Các văn bản này bao gồm các quyết định và chỉ thị do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban 
hành với mục đích hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương hoặc quy 
định những vấn đề mang tính đặc thù địa phương. 

 Trong thực tế, ở Việt Nam các Uỷ ban nhân dân địa phương ít khi ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật về TBT, mà chủ yếu tập trung vào việc thực thi các văn bản 
do trung ương ban hành. Thực tiễn này khác với một số thành viên WTO như Hoa Kỳ khi 
chính phủ các bang đóng giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động lập pháp và lập quy.   

 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam được Quốc Hội thông qua 
ngay trước khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Luật này trở thành văn bản pháp 
luật cơ bản nhằm diễn giải các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT ở Việt Nam. 

 Luật này nêu rõ: “Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá…phải đảm bảo công khai, 
minh bạch…không phân biệt đối xử và không gây trở ngại không cần thiết đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, thương mại.” 

 “ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt ph¶i…dùa trªn tiÕn bé khoa häc 
vµ c«ng nghÖ, kinh nghiÖm thùc tiÔn, nhu cÇu hiÖn t¹i vµ xu h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· 
héi; sö dông tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn khu vùc, tiªu chuÈn n−íc ngoµi lµm c¬ së ®Ó 
x©y dùng tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt, trõ tr−êng hîp c¸c tiªu chuÈn ®ã kh«ng phï 
hîp víi ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa lý, khÝ hËu, kü thuËt, c«ng nghÖ cña ViÖt Nam hoÆc ¶nh h−ëng 
®Õn lîi Ých quèc gia; uu tiªn quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ tÝnh n¨ng sö dông s¶n phÈm, hµng 
hãa; h¹n chÕ quy ®Þnh c¸c yªu cÇu mang tÝnh m« t¶ hoÆc thiÕt kÕ chi tiÕt; b¶o ®¶m tÝnh 
thèng nhÊt cña hÖ thèng tiªu chuÈn vµ hÖ thèng quy chuÈn kü thuËt cña ViÖt Nam”. 

 “Tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ an toµn, an ninh quèc 
gia, vÖ sinh, søc khoÎ con ng−êi, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn cã liªn quan, b¶o 
vÖ ®éng vËt, thùc vËt, m«i tr−êng vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn thiªn nhiªn”. 

 “ViÖc x©y dùng tiªu chuÈn ph¶i b¶o ®¶m sù tham gia vµ ®ång thuËn cña c¸c bªn cã 
liªn quan”. 

 “Tiªu chuÈn vµ quy chuÈn kü thuËt ph¶i b¶o ®¶m n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ 
ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô 
trªn thÞ tr−êng trong n−íc vµ quèc tÕ”. 

 Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam được xây dựng chủ yếu dựa trên các 
Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế (ISI, IEC, CODEX, ITU…, các tiêu chuẩn khu 
vực (như các tiêu chuẩn ST SEV trước kia, tiêu chuẩn Châu Âu EN) và tiêu chuẩn nước 
ngoài (như ASTM, AS. BS…). 

 Như một căn cứ chủ yếu đối với quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) hiện nay bao gồm 6200 TCVN trong đó 34% chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, khu 
vực và nước ngoài (phần lớn là tiêu chuẩn quốc tế). Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên đến 
40% vào năm 2010 theo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hài hòa cao với tiêu chuẩn quốc tế, các 
khuyến nghị và hướng dẫn quốc tế sẽ thuận lợi hoá thương mại của Việt Nam với các 
thành viên WTO. 

 Theo định nghĩa của Hiệp định TBT, tất cả tiêu chuẩn ở Việt Nam đều được áp 
dụng trên cơ sở tự nguyện. Một tiêu chuẩn, toàn bộ hoặc một phần của nó có thể trở thành 
bắt buộc áp dụng nếu nó được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành. 
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 Các điều khoản minh bạch hoá của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây 
dựng tiêu chuẩn cũng tương tự như các điều khoản được quy định trong Phụ lục 3 của 
Hiệp định TBT về Quy chế Thực hành tốt đối với việc xây dựng, chấp nhận và áp dụng 
tiêu chuẩn. 

 Liên quan đến công khai, minh bạch việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định như sau: 

 Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt do c¬ quan ban hµnh quy 
chuÈn kü thuËt chñ tr×, phèi hîp víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ c¬ quan cã liªn quan tæ 
chøc x©y dùng, th«ng b¸o c«ng khai ®Ó lÊy ý kiÕn réng r·i tr−íc khi phª duyÖt.  

 C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt phª duyÖt quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng 
quy chuÈn kü thuËt vµ th«ng b¸o c«ng khai quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®ã trong thêi h¹n ba 
m−¬i ngµy, kÓ tõ ngµy phª duyÖt. 

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tham gia vào việc xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật thông qua các hình thức sau:  

• §Ò nghÞ, gãp ý kiÕn vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch x©y dùng quy chuÈn kü thuËt. 

• Biªn so¹n dù th¶o quy chuÈn kü thuËt ®Ó ®Ò nghÞ c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü 
thuËt xem xÐt, ban hµnh.  

• Tham gia biªn so¹n dù th¶o quy chuÈn kü thuËt theo ®Ò nghÞ cña c¬ quan ban hµnh 
quy chuÈn kü thuËt. 

• Gãp ý kiÕn vÒ dù th¶o quy chuÈn kü thuËt. 

 Tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học vµ c«ng nghÖ, doanh 
nghiÖp, c¸c tæ chøc kh¸c cã liªn quan, ng−êi tiªu dïng vµ c¸c chuyªn gia đều có thể tham 
gia vào việc biên soạn các quy chuẩn kỹ thuật. C¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt tæ 
chøc lÊy ý kiÕn réng r·i, c«ng khai cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vÒ dù th¶o quy 
chuÈn kü thuËt; tæ chøc héi nghÞ chuyªn ®Ò víi sù tham gia cña c¸c bªn cã liªn quan ®Ó 
gãp ý vÒ dù th¶o.  

 Thêi gian lÊy ý kiÕn vÒ dù th¶o Ýt nhÊt lµ s¸u m−¬i (60) ngµy; trong tr−êng hîp cÊp 
thiÕt liªn quan ®Õn søc khoÎ, an toµn, m«i tr−êng th× thêi gian lÊy ý kiÕn cã thÓ ng¾n h¬n 
theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan ban hµnh quy chuÈn kü thuËt. 

 Quy chuÈn kü thuËt cã hiÖu lùc thi hµnh sau Ýt nhÊt s¸u th¸ng, kÓ tõ ngµy ban 
hµnh, trõ tr−êng hîp  cÊp thiÕt liªn quan ®Õn søc kháe, an toµn, m«i tr−êng, hiÖu lùc thi 
hµnh quy chuÈn kü thuËt cã thÓ sím h¬n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan ban hµnh quy chuÈn 
kü thuËt. 

5.1.2.2 Các cơ quan TBT 

 (i) Ban liên ngành về TBT  

 Ngày 26 tháng 5 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
444/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định TBT ở Việt Nam. Theo 
Quyết định này, Ban liên liên ngành về TBT đã được thành lập nhằm tăng cường sự phối 
hợp liên ngành trong nước trong thực thi Hiệp định TBT. Ban liên ngành về TBT có các 
chức năng cơ bản sau đây: 

• Tham mưu, tư vấn cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác về các biện 
pháp tuân thủ các nghĩa vụ theo Hiệp định TBT ở Việt Nam, đặc biệt liên quan đến 
việc thực thi và điều hành Hiệp định. 
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• Đề xuất các biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia trong việc xây dựng và áp dụng quy 
chuẩn kỹ thuật và các quy trình đánh giá hợp quy, trong việc hài hoà tiêu chuẩn quốc 
gia với tiêu chuẩn quốc tế và tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự 
phù hợp, đồng thời tư vấn cho các cơ quan có liên quan trong giải quyết tranh chấp về 
TBT, nếu có. 

 Đại diện của 13 Bộ, ngành là thành viên của Ban liên ngành về TBT. STAMEQ 
giữ vai trò là cơ quan thường trực và Văn phòng TBT Việt Nam là thư ký của Ban. 

 Các Bộ, ngành sau là thành viên của Ban liên ngành về TBT: 
• Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo của Bộ là trưởng ban và Lãnh đạo của 

Tổng cục TCĐLCL là phó ban; 
• Văn phòng Chính phủ; 
• Bộ Công Thương; 
• Bộ Giao thông Vận tải; 
• Bộ Y Tế; 
• Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
• Bộ Thông tin và Truyền thông; 
• Bộ Xây dựng; 
• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
• Bộ Tài chính; 
• Bộ Tư pháp; 
• Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 
• Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. 

 Thông thường, Ban liên ngành về TBT nhóm họp hai lần một năm, trừ trường hợp 
đột xuất. Các quyết định đưa ra dựa trên nguyên tắc đồng thuận. 

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Ban, đề nghị liên hệ với Văn phòng TBT 
Việt Nam hoặc tham khảo Cổng thông tin TBT tại địa chỉ  www.tbtvn.org. 

 (ii) Mạng lưới TBT Việt Nam (tham khảo Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ tại Phụ lục 2) 
 Mạng lưới này được thành lập bởi Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 
tháng 5 năm  2005 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực thi tốt nghĩa vụ minh bạch hoá 
theo Hiệp định TBT. Mạng lưới bao gồm Văn phòng TBT Việt Nam và 72 điểm TBT 
khác, trong đó 9 ở các bộ chuyên ngành và 63 ở các địa phương trong cả nước. Ngoài 
chức năng thông báo các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá hợp quy ảnh 
hưởng tới thương mại, Mạng lưới TBT còn cung cấp thông tin về TBT nhằm giúp các nhà 
xuất khẩu trong nước tiếp cận các thị trường khu vực và quốc tế tốt hơn, tránh được các 
rào cản TBT, nếu có. 

 Để biết thêm các thông tin chi tiết về hoạt động của các điểm trong Mạng lưới 
TBT, đề nghị truy cập Cổng thông tin TBT của Văn phòng TBT Việt Nam tại địa chỉ 
www.tbtvn.org, ở đó ngoài các thông tin chung về Mạng lưới TBT các bạn có thể truy cập 
vào nhiều trang thông tin của các điểm TBT có trên Cổng Thông tin này. 

 Ngoài ra, các thông tin chi tiết về người phụ trách, cán bộ cũng như địa chỉ của tất 
cả các điểm TBT trong Mạng lưới có thể tham khảo tại Phụ lục 3. 
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 (iii) Văn phòng TBT Việt Nam 

 
 Tổng cục TCĐLCL là cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề TBT trong Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Giúp Tổng cục về vấn đề TBT, Văn phòng TBT Việt Nam thuộc cơ 
cấu tổ chức của Tổng cục là cơ quan quốc gia cả về thông báo và hỏi đáp TBT. Với mô 
hình như vậy, Văn phòng TBT Việt Nam xử lý các nghĩa vụ công khai, minh bạch theo 
Hiệp định TBT có hiệu quả hơn và đơn giản hơn. 

 Ngoài ra, Văn phòng TBT Việt Nam còn tham gia vào một số các hoạt động khác 
như đàm phán, tuyên truyền phổ biến về TBT… 

 Bên cạnh đó, Văn phòng TBT Việt Nam có chức năng thư ký của Ban liên ngành 
về TBT và là đầu mối của Mạng lưới TBT Việt Nam. Cổng thông tin TBT của Văn phòng 
là nơi tập trung các luồng thông tin về TBT ở Việt Nam,  luồng thông tin này bao gồm: 

 - Các thông tin nhận được từ WTO và các thành viên WTO khác liên quan đến 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp có khả năng gây trở ngại 
không cần thiết cho thương mại quốc tế; 
 - Các thông tin liên quan đến xu hướng cũng như các sự kiện về TBT trong WTO 
và các diễn đàn có liên quan khác; 
 - Các thông tin về các vấn đề và sự kiện về TBT ở Việt Nam; 
 - Các thông tin về việc thực thi Hiệp định TBT ở Việt Nam. 

 Các công cụ và dịch vụ thông qua Cổng thông tin TBT bao gồm: 
 - Tải miễn phí các dữ liệu và thông tin có sẵn: 
 - Nhận các thông báo của các nước thành viên WTO khác về các quy chuẩn kỹ 
thuật và quy trình đánh giá hợp quy dự kiến xây dựng và áp dụng thông qua địa chỉ email 
của người sử dụng; 
 - Gửi các câu hỏi và nhận câu trả lời về TBT và các vấn đề có liên quan ở Việt 
Nam cũng như ở các nước thành viên WTO khác; 
 - Tham gia vào diễn đàn TBT; 
 - Các dịch vụ tư vấn khác, theo yêu cầu. 
 Cổng Thông tin điện tử TBT do Văn phòng TBT Việt Nam quản lý duy trì sự liên 
kết với các trang web của các Điểm TBT của Bộ và địa phương trong cả nước và với các 
trang web của các Điểm TBT của các nước thành viên WTO khác. Điều này giúp cho 
việc trao đổi thông tin giữa các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT của Việt Nam cũng như 
với các Điểm TBT của các thành viên WTO khác được thuận tiện và kịp thời . Để biết 
thêm chi tiết, các bạn có thể truy cập địa chỉ www.tbtvn.org. 

 Mới đây, Văn phòng TBT Việt Nam tập trung nỗ lực của mình tăng cường năng 
lực Mạng lưới TBT; phát triển các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng như hợp tác chặt chẽ 
với các hiệp hội thông qua ký kết các thoả thuận hoặc việc cung cấp thông tin về TBT tại 
các thị trường của các nước thành viên khác cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua 
Cơ sở dữ liệu Việt Nam Thông báo (tương tự như trang Notify US của Hoa Kỳ). 
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Dưới đây là một số ấn phẩm về TBT được xuất bản do Văn phòng TBT Việt Nam chủ trì 
hoặc phối hợp với các cơ quan tài trợ soạn thảo. 

 

 

 

 

Đây là cuốn Sổ tay hướng dẫn về Hiệp định TBT do WTO xuất bản 
để hướng dẫn việc thực thi các nghĩa vụ của các nước Thành viên về 
TBT và là nguồn tham khảo tốt cho những ai muốn tìm hiểu về các 
vấn đề TBT theo quan điểm của WTO. Cuốn sách đặc biệt có giá trị 
đối với những người làm việc trong Mạng luới TBT. Cuốn sách được 
Văn phòng TBT Việt Nam dịch ra tiếng Việt với sự cho phép của 
WTO. Phiên bản tiếng Việt của cuốn sách hiện có trên Cổng Thông 
tin của Văn phòng tại địa chỉ www.tbtvn.org. 

 

 

 

 

 

Cuốn sách này được xuất bản dưới sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ 
kỹ thuật của Cộng hoà Pháp và Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế 
quốc tế (NCIEC). Cuốn sách bao gồm những báo cáo quan trọng đối 
với người đọc Việt Nam được trích từ nguyên bản cuốn the WTO and 
Technical Barriers to Trade do Spencer Henson và John S. Wilson 
biên tập. Các chuyên gia của Tổng cục TCĐLCL đã thực hiện việc 
biên dịch. Phiên bản tiếng Việt hiện có tại Văn phòng TBT Việt 
Nam. 

 

 

 

 

 

Cuốn sách do Văn phòng TBT Việt Nam xuất bản, bao gồm những 
thông tin về giải quyết tranh chấp của WTO trong thập niên qua, đặc  
biệt các tranh chấp về TBT. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra quy trình 
mà theo đó Việt Nam có thể xử lý các tranh chấp tương tự trong 
tương lai, nếu phát sinh. Cuốn sách hiện có tại Văn phòng TBT Việt 
Nam. 

 

 

 

 

 

Cuốn sách được xuất bản với sự hỗ trợ của Dự án MUTRAP II (Dự 
án của Liên minh Châu Âu hỗ trợ Việt Nam thuận lợi hoá thương 
mại đa biên) và do các chuyên gia nước ngoài cùng các chuyên gia 
Văn phòng TBT và Văn phòng SPS soạn thảo. Cuốn sách với những 
nội dung liên quan đến vấn đề TBT và SPS là tài liệu tham khảo tốt 
cho những cán bộ đang thực thi nghĩa vụ minh bạch hoá theo Hiệp 
định TBT và SPS. Cuốn sách hiện có tại Văn phòng TBT Việt Nam 
và Văn phòng SPS Việt Nam. 

 Cuốn sổ tay này do Văn phòng TBT Việt Nam xuất bản bao gồm các 
thông tin về việc thành lập cũng như chức năng nhiệm vụ và hoạt 
động của Ban Liên ngành về TBT trong việc tham mưu tư vấn nhằm 
thực thi tất cả các nghĩa vụ theo Hiệp định TBT kể cả việc giải quyết 
tranh chấp về TBT và của Mạng lưới TBT Việt Nam trong việc thực 
thi các nghĩa vụ công khai minh bạch về TBT. Cuốn sách hiện có tại 
Văn phòng TBT Việt Nam. 
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5.2 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIÊU 
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Ở VIỆT NAM 

5.2.1 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 Ở Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) được Chính phủ phân 
công chịu trách nhiệm đầu mối thực thi Hiệp định TBT. 

 Bộ KH&CN tham gia vào quá trình đàm phán gia nhập của Việt Nam vào WTO 
liên quan đến TBT; đồng thời đã phối hợp với các Bộ có liên quan xây dựng và triển khai 
Kế hoạch hành động Hiệp định TBT theo yêu cầu của WTO. 

 Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Bộ KH&CN tiếp tục thực thi 
chức năng cơ quan đầu mối về TBT trong thực hiện cam kết TBT trong WTO cũng như 
trong các diễn đàn khác như ASEAN, APEC, ASEM và các hợp tác song phương. 

 Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Đề án TBT, 
chỉ đạo hoạt động của Ban liên ngành về TBT.  

Để tham khảo và góp ý các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ KH&CN trực tiếp 
ban hành có thể truy cập trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.most.gov.vn  

5.2.2  TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 
 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL)  - cơ quan quản 
lý nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm về hoạt động tiêu chuẩn 
hoá, đo lường, chất lượng, năng suất, trong có cũng như các vấn đề hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại. 

 Tổng cục TCĐLCL có quá trình phát triển lâu dài từ Viện Tiêu chuẩn và Đo 
lường năm 1962, Cục Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm và Hàng hoá năm 1971, Cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Nhà nước năm 1979 và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng năm 1984 cho đến nay. 

 Trong năm 1999, Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh Chất 
lượng hàng hoá và Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các Pháp lệnh này đã 
thúc đẩy phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, đo lường và quản lý chất lượng phù hợp với 
chính sách đổi mới của Chính phủ Việt Nam. 

 Với tư cách là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, Tổng cục TCĐLCL đã đăng ký và trở 
thành viện của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế vào năm 1997 với tên viết tắt là TCVN 
vẫn được dùng cho đến hiện nay. 

 Tổng cục TCĐLCL có 9 đơn vị trực thuộc trực tiếp và 16 đơn vị trực thuộc hạch 
toán độc lập về tài chính, với tổng số trên 1 200 cán bộ nhân viên (tham khảo sơ đồ tổ 
chức của Tổng cục TCĐLCL dưới đây): 
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 Ngoài các đơn vị trực thuộc, Tổng cục TCĐLCL với tư cách là cơ quan quản lý 
nhà nước thống nhất về TCĐLCL còn chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức về TCĐLCL 
tại các Bộ, ngành và tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 Tổng cục TCĐLCL có các nhiệm vụ và quyền hạn sau: 
• Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch 

phát triển về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và trình các cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

• Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với hệ thống các 
cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bộ, ngành, địa phương. 

• Thống nhất quản lý nhà nước hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, bao gồm tổ chức xây 
dựng và áp dụng TCVN, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn ngành và cơ sở, chủ trì 
tham gia xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 

• Thiết lập, duy trì, khai thác và bảo quản chuẩn đo lường quốc gia, kiểm định và 
hiệu chuẩn phương tiện đo, thống nhất quản lý nhà nước hệ thống đo lường. 

• Thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chủ trì kiểm tra 
nhà nước hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất nhập khẩu. 

• Quy định và hướng dẫn hoạt động công bố, công nhận, chứng nhận chất lượng và 
năng suất. 

• Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thanh tra 
và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng, mã số mã vạch. 

• Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, thông tin tuyên truyền, tư vấn và 
hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất và mã số mã vạch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sơ đồ tổ chức của Tổng cục TCĐLCL 
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http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1447�
http://www.most.gov.vn/
http://www.tcvn.gov.vn/
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http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1440
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1441
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1442
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1443
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1444
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1445
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1446
http://www.vsc.org.vn/
http://www.vmi.gov.vn/
http://www.quatest1.com.vn/
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1448
http://www.quatest3.com.vn/
http://www.tbtvn.org/
http://www.tcvninfo.org.vn/
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1450
http://www.boa.gov.vn/
http://www.quacert.gov.vn/
http://www.vpc.org.vn/
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1451
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1452
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1453
http://www.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=1454
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 Hoạt động quy chuẩn kỹ thuật của Tổng cục TCĐLCL 

 Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hiện nay bao gồm: 
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN; 
• Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP.  

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được xây dựng và ban hành bởi các Bộ, cơ quan 
ngang bộ trong phạm vi lĩnh vực quản lý đuợc giao. 

 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được xây dựng và ban hành bởi các Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lãnh thổ được Chính phủ giao quản 
lý. 

 Theo quy định, các quy chuẩn kỹ thuật địa phương không được trái với các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trong đa số trường hợp, các quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương hướng dẫn chi tiết các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu 
của địa phương liên quan đến các yếu tố đặc thù về địa lý, khí hậu và kinh tế xã hội. 

 Để tránh sự mâu thuẫn có thể có giữa các quy chuẩn kỹ thuật địa phương với quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, việc thẩm định các dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật này được 
thực hiện bởi các bộ, ngành có liên quan trước khi ban hành. 

 Tổng cục TCĐLCL giúp Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo các quy trình chi 
tiết hướng dẫn việc soạn thảo, thẩm định, ban hành và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật. 

 Ngoài ra, Tổng cục TCĐLCL tiến hành tổ chức việc thẩm định các dự thảo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia của các Bộ quản lý chuyên ngành và các quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 Hoạt động tiêu chuẩn hoá của Tổng cục TCĐLCL  

Từ ngày 01/01/2007 hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm hai cấp: 
• Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;  
• Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS.  

 Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia có thể được xây dựng hoặc đề xuất xây dựng bởi các 
bộ quản lý chuyên ngành hoặc các tổ chức có liên quan khác. 

 Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định tất cả các dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia và công bố những tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia. 

 Hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của Tổng cục TCĐLCL chủ yếu được 
thực hiện bởi Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. 

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượngViệt Nam 

 
 Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (viết tắt tiếng Anh là VSQC) trực 
thuộc Tổng cục TCĐLCL có các nhiệm vụ sau: 
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•  Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu phương 
hướng, mục tiêu, chính sách, nghiệp vụ và các giải pháp về tiêu chuẩn hoá, chất 
lượng và mã số mã vạch (MSMV);  

•   Tổ chức xây dựng TCVN, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chủ trì tham 
gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đề xuất thành lập và quản lý hoạt 
động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn;  

•   Tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật; hướng dẫn công bố phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;  

•   Tổ chức thực hiện các hoạt động MSMV;  
•   Thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;  
•   Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ và các dịch vụ khác về 

tiêu chuẩn hoá, chất lượng và MSMV;  
•   Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến Giải thưởng Chất lượng Việt 

Nam và tổ chức việc tham gia các Giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực;  
•   Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá và đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

thuật – nghiệp vụ về TCH, chất lượng và MSMV;  
•   Xuất bản, in và phát hành các TCVN, các tài liệu có liên quan và các tài liệu 

khác được pháp luật cho phép;  
•   Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCH, chất lượng và 

MSMV được uỷ quyền. 

Trung tâm có các phòng chuyên môn nghiệp vụ sau: 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1: Cơ khí luyện kim; 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 2: Điện Điện tử; 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 3: Hoá chất Dầu khí Khoáng sản Xây dựng; 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4: Nông nghiệp Thực phẩm; 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5: Sản phẩm tiêu dùng; 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6: Môi trường; 
- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 7: Công nghệ thông tin; 
- Phòng Tổng hợp Kế hoạch; 
- Phòng Nghiệp vụ; 
- Phòng Mã số mã vạch; 
- Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam. 

 Các Ban kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
 Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là thư ký của tất cả các Ban kỹ thuật 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do Tổng cục TCĐLCL thành lập đối với từng lĩnh vực tiêu 
chuẩn hoá. 

 Các thành viên của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia bao gồm các đại diện cơ 
quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các hiệp hội, doanh nghiệp, 
các tổ chức có liên quan khác như Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chuyên 
gia. 

 Đến nay, 95 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia đã được thành lập (tham khảo danh 
sách các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia trong Phụ lục 4 kèm theo) 
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 Tên của các Ban kỹ thuật nêu trên và trình tự xây dựng tiêu chuẩn của các Ban 
này tương tự như các Ban kỹ thuật của ISO và trình tự mà các Ban này tiến hành. 

 Hoạt động của Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia được tiến hành theo Quy chế  ban 
hành theo Quyết định số 22/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ KH&CN. Để đảm 
bảo nội dung của tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng lợi ích của các bên khác nhau, thời gian 
dành cho việc góp ý công khai các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia được quy định tối thiểu 60 
ngày kể từ ngày ra thông báo về dự thảo tiêu chuẩn. Trong các trường hợp khẩn cấp vì lý 
do bảo vệ sức khỏe, an toàn, môi trường hoặc an ninh quốc gia, thời gian này có thể được 
rút ngắn. Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đưa ra trong Phụ lục số 3 của Hiệp 
định TBT. 

 Tổng cục TCĐLCL hiện đang chuẩn bị các điều kiện để có thể chấp nhận Quy chế 
Thực hành tốt việc xây dựng, chấp nhận và áp dụng tiêu chuẩn tại Phụ lục 3 của Hiệp 
định TBT vào cuối năm 2008 nhằm thực thi cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO. 

  Đến nay, trên 6000 TCVN được xây dựng còn hiệu lực, trong đó trên 30% chấp 
nhận tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài. 

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam 
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (VQA) được Bộ Khoa học và Công nghệ 
thành lập vào tháng 8/1995. Giải thưởng này được trao nhằm nục đích khuyến 
khích các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cải thiện chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của họ để có được năng lực cạnh tranh cao hơn trên thị trường 
trong nước và nước ngoài. Giải thưởng được trao hàng năm cho các doanh 
nghiệp có những thành tựu nổi bật về chất lượng có tác động tốt đến xã hội và 
có thành tích hoạt động tốt..  

 Giải thưởng Chất lượng Việt Nam là giải thưởng quốc gia với các tiêu chí dựa trên 
sự tham khảo các giải thưởng của các nước khác đạt trình độ quốc tế, như Giải thưởng 
Malcolm Baldrige của Hoa Kỳ. Quá trình lựa chọn Giải thưởng này là quá trình nghiêm 
túc và khoa học được tổ chức ở hai cấp địa phương và trung ương. Các doanh nghiệp chỉ 
có thể tham gia vào các giải thưởng chất lượng quốc tế nếu đã được trao Giải thưởng Chất 
lượng Việt Nam. 

 Hoạt động đo lường của Tổng cục TCĐLCL 

 Hoạt động kỹ thuật về đo lường của Tổng cục TCĐLCL được thực hiện tại các 
Trung tâm Đo lường Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1, 2 và 3.  

 Các hoạt động đo lường của Trung tâm  Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2 và 3 được trình 
bày ở các phần trên. Dưới đây là hoạt động đo lường của Trung tâm Đo lường Việt Nam. 

Trung tâm Đo lường Việt Nam 

 
 
 Trung tâm Đo lường Việt Nam có các chức năng, nhiệm vụ chính sau: 

• Thiết lập, duy trì, khai thác và bảo quản hệ thống chuẩn đo lường Quốc gia 
• Đảm bảo liên kết các chuẩn đo lường tới hệ đơn vị SI 
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• Duy trì hệ thống đơn vị đo lường chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

• Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; tham 
gia xây dựng quy hoạch; kế hoạch phát triển đo lường trong cả nước 

• Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm phát luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia  về đo lường. 

• Quản lý và thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển đo lường. 
• Thiết kế, chế tạo, cung cấp các chuẩn đo lường, các phương tiện đo, các phương 

tiện kiểm định - hiệu chuẩn. Xây dựng các phương pháp đo mới. Sửa chữa, hiệu 
chỉnh, lắp đặt và thử nghiệm phương tiện đo, hệ thống đo… 

• Tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn chuẩn, phương tiện đo và chứng nhận mẫu 
chuẩn. 

• Đào tạo kỹ thuật viên các lĩnh vực đo lường, thử nghiệm. Đào tạo kiểm định viên 
Nhà nước về đo lường. 

• Tư vấn xây dựng các phòng đo lường được công nhận khả năng kiểm định. 
• Tiến hành các hoạt động thông tin và hợp tác quốc tế về đo lường. 
• Đào tạo, tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 

17025:2005, ISO 9001:2000 và các hệ thống quản lý chất lượng khác. 
• Đào tạo, tư vấn xây dựng mô hình quản lý chất lượng phục vụ hoạt động chứng 

nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn. 
• Tiến hành các hoạt động thông tin, tư liệu và hợp tác quốc tế về đo lường. 

 Trung tâm Đo lường Việt Nam có 10 phòng đo lường thử nghiệm, tất cả đều được 
công nhận theo hệ thống VILAS, bao gồm: 

• Phòng độ dài; 
• Phòng khối lượng; 
• Phòng dung tích và lưu lượng; 
• Phòng hoá lý và chất chuẩn; 
• Phòng lực và độ cứng; 
• Phòng áp suất; 
• Phòng điện; 
• Phòng điện từ trường; 
• Phòng thời gian tần số; 
• Phòng nhiệt. 

 Tổng cục TCĐLCL (Trung tâm Đo lường Việt Nam) là thành viên của các tổ chức 
đo lường khu vực và quốc tế sau: 

• Chương trình đo lường Châu Á Thái Bình Dương; 
• Tổ chức Quốc tế về đo lường hợp pháp; 
• Diễn đàn Châu Á  Thái Bình Dương về đo lường hợp pháp; 
• Đại hội đồng Cân Đo.  

 Đồng thời Tổng cục TCĐLCL (Trung tâm Đo lường Việt Nam) cũng ký kết các 
thoả thuận hợp tác với các tổ chức đo lường quốc gia như: 

• Viện quốc gia về Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ; 
• Phòng Đo lường quốc gia Úc; 
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• Phòng Chuẩn đo lường New Zealand; 
• Viện Vật lý kỹ thuật Đức (PTB); 
• Viện Nghiên cứu Tiêu chuẩn và Khoa học Hàn Quốc KRISS; 
• Viện Đo lường quốc gia Nhật Bản NMIJ; 
• Viện Đo lường quốc gia Trung Quốc NIM. 

Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Trung tâm Đo lường đề nghị liên hệ: 

Trung Tâm Đo lường Việt Nam 
8 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy hà Nội 
Vấn đề Nghiệp vụ  
Tel: 8363242; Fax: 7564260 
E-mail: vmi@fpt.vn 
Vấn đề Hành chính - Nhân sự 
Tel: 7564997; Fax: 7564260 
E-mail: vmi@fpt.vn 
Vấn đề Tổng hợp - Pháp chế:  
Tel: 8361872; Fax: 7564260 
E-mail: vmi@fpt.vn 

  Hoạt động đánh giá sự phù hợp của Tổng cục TCĐLCL  
 Tổng cục TCĐLCL tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp đa dạng như 
công nhận, chứng nhận, thử nghiệm... 

 Hoạt động công nhận 
 Hoạt động này được tiến hành bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Tổng 
cục TCĐLCL (tiết tắt tiếng Anh là BoA) 

Văn phòng Công nhận Chất lượng 

 
 
 Văn phòng Công nhận Chất lượng được thành lập năm 1995 với với chức năng và 
nhiệm vụ chính sau: 
 Chức năng: 

• Đạt được mục tiêu một giấy chứng nhận, một phiếu thử nghiệm được chấp nhận 
toàn cầu. 

• Đảm bảo niềm tin cho người tiêu dùng, cơ quan quản lý về hoạt động của các tổ 
chức đánh giá sự phù hợp (viết tắt CAB) phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 

 Các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng 

 Các chương trình của Văn phòng bao gồm công nhận phòng thí nghiệm (VILAS), 
công nhận tổ chức chứng nhận (VICAS) và công nhận tổ chức giám định (VIAS). 

 Mục tiêu của chương trình công nhận phòng thí nghiệm (VILAS) là nhằm: 
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• Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của Phòng thí nghiệm; 
• Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn; 
• Tạo điều kiện thừa nhận quốc tế kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn; 
• Hòa nhập hoạt động công nhận Phòng thí nghiệm của Việt Nam và các nước trong 

khu vực và quốc tế. 

 Hoạt động công nhận phòng thí nghiệm do VoA tiến hành phù hợp với chuẩn mực 
của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17011:2004. 

 Các phòng thí nghiệm được công nhận phải đáp ứng chuẩn mực của tiêu chuẩn 
quốc tế  ISO/IEC 17025:2005. 

 Tổng cục TCĐLCL là thành viên của các tổ chức công nhận quốc tế và khu vực 
sau: 

• Tổ chức Quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm (ILAC); 
• Tổ chức Châu Á-Thái Bình Dương về công nhận phòng thí nghiệm (APLAC);  
• Tổ chức Thái Bình Dương về Công nhận. 

 Bên cạnh đó, Tổng cục TCĐLCL cũng là một bên ký kết các Hiệp định/Thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau của ILAC và APLAC  đối với hệ thống VILAS và VIAS; của 
PAC đối với hệ thống VICAS. 

 Đến nay, BoA đã công nhận trên 300 phòng thí nghiệm ở Việt Nam phù hợp với 
tiêu chuẩn quốc tế. 

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Văn phòng Công nhận Chất lượng, đề nghị 
liên hệ: 

Văn phòng Công nhận Chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội 
Telephone 84 4 7911552; Fax 84 4 7911551 
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn 

Hoạt động chứng nhận 

 Hoạt động chứng nhận của Tổng cục TCĐLCL được tiến hành chủ yếu tại Trung 
tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn. 

Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn 

 
 QUACERT là Tổ chức chứng nhận của Việt Nam trực thuộc Tổng cục TCĐLCL, 
Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập theo Quyết định số 1003/QĐ-BKHCNMT. 
Quacert được cơ quan công nhận của Úc và New Zealand đánh giá và thừa nhận trong hệ 
thống công nhận hỗn hợp của hai nước này và cũng là thành viên của Diễn đàn Công 
nhận quốc tế (IAF). Quacert đồng thời tham gia vào hoạt động đánh giá sự phù hợp của 
Uỷ ban Tư vấn của ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng (ACCSQ) và Tiểu ban của 
APEC về Tiêu chuẩn và Sự phù hợp. Bên cạnh đó Quacert duy trì mối liên hệ chặt chẽ 
giữa hoạt động chứng nhận với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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 Các dịch vụ chính của Quacert bao gồm: 

• Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn nước 
ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB...), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,...) và tiêu chuẩn 
quốc tế (ISO, IEC,...) 

• Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế: 

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; 
- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; 
- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001; 
- Hệ thống phân tích mối nguy và thiết lập điểm kiểm soát trọng yếu HACCP; 
- Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP. 
- Hệ thống quản lý chất lượng trong các ngành công nghiệp đặc thù như công 

nghiệp dầu khí ISO/TS 29001...; 
- Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISMS. 

• Triển khai các hoạt động đào tạo phát triển năng lực của doanh nghiệp. 
• Cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý doanh 

nghiệp. 

 Một trong các dịch vụ tiêu biểu của Quacert là hoạt động chứng nhận phù hợp với 
Tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế 
(ISO). Dấu chứng nhận của Quacert phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000 có hình thức dưới đây: 

 

 Các dấu chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý có liên quan 
khác cũng tương tự, chủ yếu khác biệt về ký hiệu tiêu chuẩn của hệ thông quản lý tương 
ứng. Để biết thêm chi tiết có thể truy cập vào địa chỉ: www.tcvn.gov.vn/quacert 

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, 
đề nghị liên hệ 

 Trung Tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT 
Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam. 
ĐT: (844) 7.561.025 - 7.565.483 - Fax: (844) 7.563.188 
Email:Quacert@quacert.gov.vn 

 

 Hoạt động thử nghiệm của Tổng cục TCĐLCL 
 Hoạt động thử nghiệm của Tổng cục TCĐLCL được thực hiện tại các Trung tâm 
Kỹ thuật TCĐLCL (viết tắt là Quatest 1, 2 và 3) tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam 

 Các cơ sở thử nghiệm của các Trung tâm Quatest 1, 2 và 3 đáp ứng nhiều nhất các 
lĩnh vực thử nghiệm ở Việt Nam với các thiết bị hiện đại và trong nhiều trường hợp phục 
vụ cho mục đích trọng tài. 
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Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1 

 
 Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1 (dưới đây gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật 1) thuộc 
Tổng cục TCĐLCL, Bộ Khoa học và Công nghệ có những chức năng chính sau: 

• Thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
và dịch vụ theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

• Kiểm định phương tiện đo trong phạm vi được công nhận, thực hiện hiểu chuẩn, 
kiểm tra và đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo. 

• Thực hiện việc chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn và các quy 
chuẩn kỹ thuật. 

• Thử nghiệm, đánh giá, thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh, an toàn của sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vật liệu, cấu kiện, dự án và công trình theo yêu cầu của 
các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.  

• Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao 
công nghệ và an toàn công nghiệp, tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng công 
trình xây dựng theo quy định; khảo sát, quan trắc, đánh giá tác động và thực trạng 
môi trường. 

• Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương 
tiện đo. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo 
lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật. 

• Tư vấn việc áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến nhằm nâng cao 
năng suất và chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ và và trang bị phòng thí 
nghiệm như ISO 9001,  ISO 14000, ISO/IEC 17025… 

 Trung tâm 1 có 6 phòng thử nghiệm sau: 
 - Phòng thử nghiệm cơ lý - không phá huỷ; 
 - Phòng thử nghiệm điện - điện tử; 
 - Phòng thử nghiệm công nghiệp nhẹ; 
 - Phòng thử nghiệm hoá thực phẩm - vi sinh; 
 - Phòng thử nghiệm hoá môi trường; 
 - Phòng thử nghiệm xăng - dầu khí. 

  Phòng thử nghiệm cơ lý - không phá huỷ của Trung tâm kỹ thuật 1 (được công 
nhận, ký hiệu VILAS 148) tiến hành các lĩnh vực thử nghiệm sau:  

 Thử nghiệm cơ lý, vi cấu trúc, chất lượng lớp phủ, chi tiết kim loại, que hàn, vật 
liệu hàn…theo tiêu chuẩn TCVN, ISO, BS, JIS, ASTM… 

 Thử nghiệm đặc tính cơ lý của các sản phẩm, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, bê 
tông, gỗ, tấm lợp, sành sứ, kính theo tiêu chuẩn TCVN, ISO, BS, JIS, ASTM… 

 Phân tích thành phần hoá học của thép, thép hợp kim thấp (G, G-Ni), thép từ, thép 
cán thường, thép cán bề mặt, nhôm tinh, nhôm hợp kim thấp (nhôm silic,  nhôm silic-
đồng), đồng tinh, đồng hợp kim theo tiêu chuẩn ASTM E-415-95. 
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 Kiểm tra không phá huỷ bằng các thiết bị siêu âm, X-quang, từ, endosmosis; Đo 
đạc và đánh giá khuyết tật bên ngoài và bên trong của kim loại như mối hàn nồi hơi, 
đường ống, cầu, cần cẩu, các cấu trúc xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN, ISO, ASME, BS, 
JIS, EN. 

  Phòng Thử nghiệm Điện - Điện tử của Trung tâm kỹ thuật 1 (được công nhận 
phù hợp với  ISO/IEC 17025,  VILAS …).  

 Phòng thử nghiệm được trang bị hiện đại từ các dự án của nhà nước và các 
chương trình hỗ trợ kỹ thuật như UNDP, KOICA (Hàn Quốc). Với năng lực sơ sở vật 
chất kỹ thuật và trình độ cán bộ kỹ thuật trình độ cao, Phòng thử nghiệm có khả năng thử 
nghiệm nhiều sản phẩm khác nhau như thiết bị, dụng cụ điện gia dụng, dây và cáp điện, 
dây điện từ, cầu giao, vật liệu cách điện, máy biến thế, máy điện, các dụng cụ điện khác. 
Phuơng pháp thử chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn IEC, ASTM. 

 Phòng thử nghiệm Công nghiệp nhẹ của Trung tâm kỹ thuật 1  

 Phòng thử nghiệm công nghiệp nhẹ của Trung tâm kỹ thuật 1 có khả năng thử 
nghiệm hàng hoá: dệt, da, may mặc, giả da, các loại giấy, vải kỹ thuật, bìa cát tông, cao 
su, chất dẻo, vécni, sơn, keo… và thử nghiệm an toàn đồ chơi trẻ em. 

 Phòng được trang bị hiện đại thông qua các dự án của UNDP và của Nhà nước. 
Phòng có đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp 
vụ… Phòng được VILAS công nhận phù hợp với các yêu cầu của TCVN, ISO/IEC 17025 
: 2001 cho các lĩnh vực cơ học (số hiệu Vilas 029). 
 Lĩnh vực thử nghiệm: 

• Dệt: sợi, chỉ, vải may mặc các loại, sản phẩm dệt kim, vải không dệt, vải kỹ thuật, 
vải gia da, vải tráng nhựa. 

• Da. 
• Giấy các loại: giấy in, giấy viết, khăn ăn, giấy vệ sinh, giấy bao gói, cattông sóng. 
• Cao su chất dẻo: săm, lốp, gioăng cao su, đệm tà vẹt, ống nhựa PVC, đệm mút, 

vật liệu composite…  
• Sơn, vécni, keo…  
• Đồ chơi trẻ em. 

 Phương pháp thử phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế 
(ISO), hoặc các tổ chức khác như: ASTM, BS, DIN, JIS… 

 Phòng thử nghiệm Hóa Thực phẩm - Vi sinh của Trung tâm kỹ thuật 1.  

 Phòng thử nghiệm hoá thực phẩm - vi sinh của Trung tâm kỹ thuật 1 được thành 
lập từ năm 1976. Phòng hiện có 12 Kỹ sư và Kỹ thuật viên được đào tạo tốt về chuyên 
môn, nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm phân tích. Phòng đã được VILAS công nhận phù 
hợp với chuẩn mực của TCVN, ISO/IEC 17025 (Số hiệu Vilas 21).  

 Lĩnh vực thử nghiệm: 

• Các phép thử: hoá học, hoá lý và vi sinh. 

• Các mẫu thử: thực phẩm và nông sản, các loại hoá mỹ phẩm, nước, các chế phẩm 
hoá sinh, vật dụng  Y tế vô trùng, an toàn đồ chơi và an toàn sản phẩm tiêu dùng. 

• Phương pháp thử áp dụng: TCVN, ISO, Codex, FAO/FNP, IUPAC, AOAC, 
AOCSOIV, NF, EPA… 
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 Phòng thử nghiệm hoá môi trường của Trung tâm kỹ thuật 1 

 Phòng thử nghiệm hoá môi trường của Trung tâm kỹ thuật 1đã được VILAS công 
nhận phù hợp với chuẩn mực của TCVN, ISO/IEC 17025 mang mã hiệu VILAS 30.  

 Lĩnh vực hoạt động của phòng thử nghiệm môi trường bao gồm: 
• Đánh giá tác động môi trường  
• Phân tích chất lượng môi trường: Chất lượng không khí, nước, đất/trầm tích…  
• Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ như: 

chlorophenols, PCBs, PAHs… trong đất, nước, trầm tích, sinh vật…  
• Phân tích lượng vết kim loại nặng  
• Quan trắc và phân tích môi trường  
• Tham gia tư vấn thiết kế, xử lý ô nhiễm  
• Đào tạo thử nghiệm viên về hoá môi trường  

 Ghi chú: viết tắt của các tổ chức tiêu chuẩn và tiêu chuẩn được sử dụng trong 
hoạt động thử nghiệm của Trung tâm 1 như sau 

• AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officianls  
• AAS: Automatic Absorption Spectrometry  
• APHA: American Public Health Association  
• API:American Petroleum Institute  
• AOAC: Association  
• AOCS:American Oil Chemists Society  
• AS: Australian Standard  
• ASTM: American Society for Testing and materials  
• AS/NZS: Australian/ New Zealand Standard  
• AWWA:American Water Works Association  
• BS: bristish Standard - Norm European  
• BS - EN: Bristish Standard - Norm European  
• BRE: Bristish Research Establishment  
• CIPAC:Collaborative International Pesticcides Analytical Cauncil Ltd  
• CODEX STAN: Codex Standard  
• DIN: Deutsch Institut fur Normung  
• EC: European Commission  
• EN: Norme Eropeennem  
• FAO: FAO Food and Nutrition Paper (FAO FNP)  
• FAO FNP: Food and Agriculture Organisation - Food and Nutrition Paper  
• FCC 96: Food Chemical Codex, 1996  
• FI - MHS: Flow inspection - Mercury Hydride Spectrometry  
• GAFTA: Grain and Free Trade Association  
• GC: Gas Chromatography  
• GC - MS: Gas Chromatography - Mass Spectrometry  
• GOST: Tiêu chuẩn Liên xô (cũ)  
• HACH:Advance water QualityLaboratory Procedures, Manual 1996  
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• HDH: Phương pháp nội bộ của phòng thử nghiệm hoa - hữu cơ - Trung tâm Kỹ 
thuật 3  

• HPLC: High Performance Liquid Chromatography  
• ICUMSA: International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis  
• IEC: International Electrotechnical Commission  
• IS: Indian Standard  
• ISO: International Standards Organization  
• JIS: Japanese Industrial Standard  
• JSFA: The japenese Standards for Food Additives,1982  
• KS:Korean Standard  
• LMBG:Lebensmittel - und Bedarfsgegensteandegesetz  
• NF:Norme Francaise  
• PE AM AAS: Analytical Methods for Atomic Absorption Spectrometry,Perking- 

Elmer,1996  
• TAPPI: Technical Association of the Pulp and Industry  
• US EPA: United Stades - Enviromental Protection Agency  
• TC: Tiêu chuẩn cơ sở  
• TCN: Tiêu chuẩn ngành  
• TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam  
• 3QTTN: Quy trình thử nghiệm của trung tâm kỹ thuật 3  

  Phòng thử nghiệm xăng -  dầu khí của Trung tâm kỹ thuật 1  

  Phòng thử nghiệm Xăng - Dầu Khí của Trung tâm kỹ thuật 1 được thành lập theo 
quyết định số 462/QĐ - TĐC ngày 17/05/2005 với nhiệm vụ triển khai các hoạt động thử 
nghiệm, xác định, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm 
xăng dầu, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân. 

 Nhiệm vụ cụ thể: 
 - Thử nghiệm và đánh giá chất lượng, đặc tính kỹ thuật, an toàn của các sản phẩm 
xăng dầu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân. 
 - Đào tạo thử nghiệm viên, tham gia tư vấn xây dựng phòng thử nghiệm, tư vấn kỹ 
thuật theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân. 
 - Tham gia nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, xây dựng phương pháp thử 
nghiệm, phương pháp đánh giá chất lượng các sản phẩm Xăng dầu. 

 Các lĩnh vực thử nghiệm bao gồm Xăng, Dầu Diesel, dầu FO, dầu Nhờn và các 
sản phẩm liên quan khác. 

 Cán bộ của phòng đã được đào tạo bởi chuyên gia của các hãng: CORE Lab - Mỹ; 
ASTM - Mỹ;  KIPEQ- Hàn Quốc. 

 Điện thoại liên hệ: 04.7912.671  

 Email: testlab6@quatest1.com.vn 

 Email: nguyentuantu05@gmail.com 

 Email: daongochiep@yahoo.com 
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 Ngoài hoạt động thử nghiệm, Trung tâm kỹ thuật 1 còn tiến hành các hoạt động 
kiểm định/hiệu chuẩn, cụ thể bao gồm: 

• Kiểm định phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo phải qua kiểm 
định Nhà nước. 

• Hiệu chuẩn phương tiện đo trong các lĩnh vực khối lượng, áp suất, dung tích, 
nhiệt, điện... 

• Đánh giá mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, nhập khẩu. 
• Đào tạo, hướng dẫn Kiểm định viên. 

 Trung tâm kỹ thuật 1 có 04 phòng Kiểm định/Hiệu chuẩn sau: 
• Phòng Đo lường 1: Khối lượng, Dung tích, áp suất 
• Phòng Đo lường 2: Điện 
• Phòng đo lường 3 : Áp suất, lực, độ dài và Taximet 
• Phòng đo lường 4:  Nhiệt, Nhiệt kế 

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Trung tâm 1, đề nghị liên hệ: 

 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 
Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 84- 4- 8361399 
Fax: 84- 4- 8361199 
E-mail:  Quatest1@fpt.vn; Quatest1@vnn.vn 
 
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3  

 

 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ 
thuật 3) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ, 
là đơn vị sự nghiệp khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng (TCĐLCL) và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá 
nhân. Nhiệm vụ chính của Trung tâm kỹ thuật 3 bao gồm: 

• Kiểm tra, đánh giá, thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh và an toàn sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ và công trình. 

• Kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra và đánh giá các phương tiên đo, hệ thống đo. 
• Thử nghiệm chất lượng, vệ sinh, an toàn của  sản phẩm, hàng hóa. 
• Chứng nhận chất lượng và an toàn của sản phẩm. 
• Đánh giá thực trạng công nghệ và các yêu cầu về môi trường. 
• Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương 

tiện đo lường. 
• Tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý, cải tiến năng suất chất lượng và trang bị 

phòng thí nghiệm. 
• Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật TCĐLCL. 

         Tên giao dịch quốc tế của Trung tâm Kỹ thuật 3 là Quality Assurance and Testing 
Centre 3 và được viết tắt là QUATEST 3. 
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 Trung tâm Kỹ thuật 3 cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dưới đây: 
• Kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ 

theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.  
• Kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra và đánh giá các phương tiên đo, hệ thống đo.  
• Thử nghiệm, đánh giá, thẩm định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh, an toàn của  sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, vật liệu, cấu kiện, dự án và công trình.  
• Chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  
• Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, chuyển giao công 

nghệ và an toàn công nghiệp, tư vấn giám sát và đánh giá chất lượng  công trình 
xây dựng; khảo sát, quan trắc, đánh giá tác động và thực trạng môi trường.  

• Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mẫu chuẩn và các phương 
tiện đo lường. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện 
đo lường, thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật.  

• Tư vấn về việc áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ và trang bị phòng thí nghiệm.  

• Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng.  

• Tiếp nhận các yêu cầu về cấp mã số mã vạch và ứng dụng mã số mã vạch.  
• Cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn và các tài liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

 Các phòng thử nghiệm và đo lường của Trung tâm kỹ thuật 3, nhìn chung đã được 
công nhận theo hệ thống VILAS phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 17.025. 

 Các phương pháp thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật 3 nhìn chung tương ứng với 
các phương pháp thử đã nêu của Trung tâm kỹ thuật 1. 

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Trung tâm kỹ thuật 3, đề nghị liên hệ 

 
Trụ sở chính Khu Thí nghiệm                   

Biên Hòa 
Phòng Dịch vụ Kỹ thuật Thí 

nghiệm 
49 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh   
E-mail: 
info@quatest3.com.vn   
Tel:   (84-8) 82 94 274 
Fax:  (84-8) 82 93 012  

Số 7, Đường 1, Khu công 
nghiệp           Biên Hòa 1, Ðồng Nai 
E-mail: testing@quatest3.com.vn 
Tel:   (84-61) 83 62 12 
Fax:  (84-61) 83 62 98 

64 Lê Hồng Phong, Quận 5, 
TP Hồ Chí Minh   
E-mail: dl-
thietbi@quatest3.com.vn  
Tel:   (84-8) 92 32 431 
Fax:  (84-8) 92 34 302 

 Hoạt động năng suất và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tổng cục 
TCĐLCL 

 Hoạt động năng suất của Tổng cục TCĐLCL chủ yếu do Trung tâm Năng suất 
Việt Nam tiến hành. 

Trung tâm Năng suất Việt Nam  

 
 Trung tâm Năng suất Việt Nam tiến hành các hoạt động đa dạng về đo lường và 
phân tích năng suất, quản lý chất lượng, công nghệ thông tin, năng suất xanh và hiệu quả 
môi trường. Trung tâm duy trì mối liên hệ mật thiết và thường xuyên với với Tổ chức 
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Năng suất Châu Á (APO) cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan khác. Mục tiêu của 
Trung tâm là nhằm: 

•    Tăng cường hoạt động năng suất và chất lượng để nâng cao sức cạnh tranh của 
Việt Nam thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại và các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp và cộng đồng. 

•    Thúc đẩy sự liên kết chiến lược với các tổ chức quốc gia và quốc tế cũng như các 
tổ chức chuyên môn chuyên ngành nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của đất 
nước. 

 Các chương trình của Trung tâm bao gồm các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp 
và dịch vụ. Trung tâm tiến hành các hoạt động chính sau: 

•    Tiến hành nghiên cứu, tổ chức hội nghị và hội thảo về nâng cao chất lượng và 
năng suất ở Việt Nam. 

•    Hình thành mạng lưới thành viên ở trong nước và với nước ngoài, xây dựng và 
quản lý phong trào năng suất và môi trường kinh doanh trong cả nước. 

•    Phối hợp và triển khai thực hiện các dự án hợp tác với các đối tác và các nhà tài 
trợ nước ngoài như Tổ chức Năng suất Châu Á, Hiệp hội Châu Á về bảo vệ Môi 
trường (ASEP), Tổ chức hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC). 

•    Chủ trì các dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các tổ chức và của 
cộng đồng nói chung. 

•    Tiến hành các chương trình đào tạo và tư vấn có chất lượng nhằm tăng cường hệ 
thống quản lý và năng lực cạnh tranh của các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam 
như ISO 9000, ISO 14000, SA8000, HACCP, TQM, SPC, Kaizen & 5S, CRM, 
CSM, HRM, KM ... 

 Trung tâm Năng suất Việt Nam chiếm thị phần quan trọng trong hoạt động tư vấn 
hệ thống quản lý ở Việt Nam. 

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của Trung tâm Năng suất Việt Nam, đề nghị 
liên hệ: 

 Trung tâm Năng suất Việt Nam 
  8 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội 
  Fax: +84-4-37561503 
  Email: vpc@vpc.vn 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2  

 
 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.Hồ Chí Minh (viết 
tắt là SMEDEC HCMC) là đơn vị trực thuộc Tổng cục TCĐLCL, được thành lập năm 
1995 theo Quyết định số 2217/QĐ – TCCBKH  ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Bộ 
trưởng Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường. SMEDEC HCMC hoạt động theo Nghị 
định 35 HĐBT của Chính phủ. 

 Ngày 13 tháng 7 năm 2006, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 
1588/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn và sắp xếp một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng 
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cục TCĐLCL, chính thức thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 2 (viết tắt là SMEDEC 2) dựa vào nền tảng của SMEDEC HCMC. 
 Các hoạt động chính của SMEDEC 2 bao gồm: 
• Tiến hành nghiên cứu và phổ biến các chương trình đào tạo và tư vấn liên quan đến 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của 
các cơ quan, doanh nghiệp như: TQM (QCC, 7 công cụ, 5S, Kaizen,…), ISO 9000, 
ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000, ISO 17025, Sản phẩm hợp chuẩn, SA 8000, 
HACCP,... 

• Là đối tác chuyên nghiệp của các tổ chức quốc tế như Mekong Private development 
facility – MPDF (IFC – World Bank), SIYB (ILO), Danida (Đan Mạch), GTZ (CHLB 
Đức), InWent (CHLB Đức), để nghiên cứu cung cấp cho các tổ chức và doanh nghiệp 
các chương trình đào tạo và tư vấn cũng như hình thành mạng lưới giảng viên quốc 
gia về GHK (Các biện pháp giảm chi phí sản xuất và thân thiện môi trường), CSM 
(Quản lý an toàn hóa chất), SEAL (Trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp), Better 
Work (Cải thiện môi trường làm việc trong ngành may), Sản xuất sạch hơn, SIYB 
(Khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh)… 

 
Chi tiết xin liên hệ:  
Trung tâm SMEDEC 2 
Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi – Phường Đakao – Quận 1 – TP. HCM 
Điện thoại: (84.8) 38248866; Fax: (84.8) 38225868   
E-mail: smedec2@vnn.vn 
Website : www.smedec.com 

 Ngoài ra có thể liên hệ Trung tâm Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 tại Hà 
Nội 
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 
Tel: 04 7564245; Fax: 04 7564244 
E-mail: smedec1@fpt.vn 

 Hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục TCĐLCL 

 Tổng cục TCĐLCL là thành viên của các tổ chức quốc tế và khu vực về tiêu 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp sau: 

Các  tổ chức quốc tế 

TT Tên tổ chức Năm  
thành 

lập 

Năm 
tham 
gia 

Hình 
thức 
tham 
gia 

Nội dung hợp tác Ghi chú 

1 Tổ chức Quốc tế 
về Tiêu chuẩn 
hoá (ISO) 

1947 1977 Là thành 
viên đầy 
đủ 

- Tham gia các hoạt động 
của các Ban kỹ thuật của 
ISO (ISO/TCs) 
- Triển khai các công 
việc cập nhật, soát xét, áp 
dụng các khuyến cáo và 
ban hành TCVN theo 
hướng dẫn của ISO 
- Tiếp nhận và quảng bá 

Thủ tướng CP 
cho phép 
tham gia 
chính thức từ 
năm 1977 
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các ấn phẩm do ISO phát 
hành. 
- Tham gia thành viên 
Hội đồng ISO 

2 Uỷ ban Kỹ thuật 
điện Quốc tế 
(IEC) 

1904 2002 Thành 
viên liên 
kết 

- Tham gia thành viên 
Hội đồng IEC 
- Nghiên cứu áp dụng và 
hài hoà các yêu cầu của 
tiêu chuẩn IEC vào 
TCVN 

  

3 Tổ chức Quốc tế 
về Ðo lường 
Pháp quyền 
(OIML) 

1955 Từ 
tháng 
9 năm 
2003 

Là thành 
viên đầy 
đủ 

    

4 Tổ chức Quốc tế 
về Công nhận 
phòng thử 
nghiệm (ILAC) 

1977 Từ 
năm 
1992 

Là thành 
viên đầy 
đủ 

- Tham gia vào các cuộc 
họp thường niên của 
ILAC 
- Triển khai các khuyến 
cáo của ILAC trong lĩnh 
vực công nhận phòng thử 
nghiệm tại VN 

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

5 Uỷ ban Quốc tế 
về Tiêu chuẩn 
hoá thực phẩm 
(CAC) 

1961 Từ 
năm 
1989 

Là thành 
viên đầy 
đủ 

- Tham dự các cuộc họp 
thường niên của CAC 
- Nghiên cứu thực hiện 
các khuyến cáo của CAC 
trong lĩnh vực xây dựng 
các tiêu chuẩn về vệ sinh, 
an toàn thực phẩm 
- Thành lập Văn phòng 
CODEX làm đầu mối tổ 
chức triển khai các hoạt 
động của CAC 

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

6 Tổ chức Mã số 
vật phẩm Quốc 
tế (EAN-
International) 

1977 Từ 
năm 
1995 

Là thành 
viên đầy 
đủ 

- Tham gia các cuộc họp 
thường niên của EAN 

Thủ tướng CP 
cho phép 
tham gia 
tháng 6/1995 

  
Các tổ chức khu vực: 
  
TT Tên tổ chức Năm  

thành 
lập 

Năm 
tham 
gia 

Hình 
thức 
tham 
gia 

Nội dung hợp tác Ghi chú 

1 Hội nghị Tiêu 
chuẩn Khu vực 
Thái bình dương 
(PASC) 

1972 Từ năm 
1992 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham gia các cuộc họp 
của PASC hàng năm 

Thủ tướng CP 
chính thức 
cho phép 
5/2000 

2 Hợp tác Châu Á 
- Thái Bình 
Dương về Công 
nhận phòng thử 
nghiệm 
(APLAC) 

1992 Từ năm 
1995 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham dự các cuộc họp 
thường niên của APLAC 
- Thực hiện các quyết 
định của APLAC trong 
công tác công nhận 
phòng thử nghiệm tại 

Thủ tướng CP 
chính thức 
cho phép làm 
thành viên 
đầy đủ tháng 
5/1995 



153 
 

Việt Nam 
- Tham gia MRA của 
APLAC 

3 Chương trình Ðo 
lường Châu Á - 
Thái Bình 
Dương (APMP) 

1977 1995 Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham dự các cuộc họp 
thường niên của APMP 
- Tham gia các chương 
trình so sánh vòng về 
chuẩn đo lường do 
APMP tổ chức 
- Tham gia MOU của 
APMP 
 

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

4 Uỷ ban Tư vấn 
ASEAN về Tiêu 
chuẩn và Chất 
lượng (ACCSQ) 

1992 Từ năm 
1995 

Là 
thành 
viên 
đẩy đủ 

- Hài hoá tiêu chuẩn 
trong ASEAN 
- Tham gia các MRA 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
và sự phù hợp 
- Công bố các quy định 
có liên quan đến lĩnh vực 
quản lý chất lượng tới 
các thành viên ASEAN 
- Tham gia trong các 
cuộc họp hàng năm của 
ACCSQ 

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

5 Mạng lưới Công 
nghệ Châu Á 
(TA) 

1993 Từ năm 
1993 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Trao đổi thông tin liên 
quan đến hoạt động của 
các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 
- Tham gia một số lớp 
tập huấn kỹ thuật do TA 
tổ chức 

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

6 Tổ chức Năng 
suất Châu Á 
(APO) 

1961 Từ năm 
1996 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham gia các chương 
trình trình, dự án của 
APO (khoảng trên 100 
dự án/năm) 
- Tham gia ban lãnh đạo 
APO (chủ tịch APO 
nhiệm kỳ (1999-2000) 
- Trao đổi thông tin kỹ 
thuật nghiệp vụ về hoạt 
động năng cao năng suất 
- chất lượng 

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

7 Diễn đàn Ðo 
lường Pháp 
quyền Châu Á - 
Thái Bình 
Dương 
(APLMF) 

1994 Từ năm 
1996 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

-Tham gia các cuộc họp 
thường niên của APLMF 
- Trao đổi thông tin liên 
quan đến các hoạt động 
đo lường pháp quyền tại 
VN 
- Tham gia MOU của 
APLMF 

Thủ tướng CP 
chính thức 
cho phép 
tham gia 
tháng 11/1999

8 Hợp tác công 
nhận Thái Bình 
Dương (PAC) 

1994 Từ năm 
2003 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 
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9 Ban Tiêu chuẩn 
và Sự phù hợp 
thuộc Uỷ ban 
thương mại và 
đầu tư của APEC 
(SCSC) 

1994 Từ năm 
1998 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham gia các cuộc họp 
thường niên của SCSC 
- Phối hợp triển khai các 
hoạt động trong khuôn 
khổ hợp tác với APEC 

Trong khuôn 
khổ của hợp 
tác với APEC 

10 ASEM/TFAP-
SCA Chương 
trình thuận lợi 
hoá thương mại 
về Tiêu chuẩn 
và Đánh giá sự 
phù hợp 
của ASEM 

1996 Từ năm 
1996 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham gia các cuộc họp 
thường niên của ASEM 
- Xây dựng và hài hoà 
tiêu chuẩn, thống nhất 
các hoạt động công nhận 
và chứng nhận 

Trong khuôn 
khổ hợp tác 
ASEM 

11 Tổ chức Chất 
lượng Châu Á - 
Thái Bình 
Dương (APQO) 

1984 Từ năm 
1994 

Là 
thành 
viên 
đầy đủ 

- Tham gia các cuộc họp 
Ban chấp hành của 
APQO 
- Tham gia Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế 
Châu Á - Thái Bình 
Dương do APQO chủ trì 
- Thông qua APQO mở 
rộng hợp tác với các cơ 
quan, tổ chức chất lượng 
các nước thành viên 
APQO 
- Tham gia Ban chấp 
hành APQO 

Thủ tướng CP 
cho phép 
tham gia 
chính thức 
tháng 9/1994 

12 CGPM- Hội nghị 
toàn thể về cân 
đo 

 1889  Năm 
2003 

 Là 
thành 
viên 
hợp tác 

  Thủ tướng 
Chính phủ đã 
cho phép 
Tổng cục 
TCĐLCL xin 
làm thành 
viên hợp tác 
của CGPM. 
TTĐLVN là 
đơn vị đại 
diện cho Tổng 
cục TCĐLCL 
tham gia từ 
tháng 10/2003
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5.2.3 CÁC CƠ QUAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG  

 Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
chức năng quản lý về TCĐLCL tại địa phương được giao cho các Sở khoa học và Công 
nghệ và Chi cục TCĐLCL trực thuộc Sở trực tiếp thực hiện chức năng này. Về mặt 
chuyên môn, các Chi cục TCĐLCL chịu sự chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL. 

 Các Chi cục TCĐLCL có các nhiệm vụ và quyền hạn quy định Thông tư số 
08/2005/TT-BKHCN ngày 06 tháng 06 năm 2005. Cụ thể là:  

• Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là tỉnh) các văn 
bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của 
địa phương. 

• Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động 
tiêu chuẩn hoá, quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa 
phương để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt, ban hành. 

• Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, 
quy hoạch, kế hoạch hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh.  

• Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, xây dựng 
tiêu chuẩn cơ sở tại địa phương.  

• Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được 
công nhận, xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo đáp ứng yêu 
cầu của địa phương. 

• Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn và các biện pháp 
quản lý khác theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

• Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị 
trường và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý các 
tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá tại địa phương 
theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của 
pháp luật. 

• Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, lưu 
thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của quản lý nhà nước. Quản lý hoạt động các 
tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo phân công, phân cấp của 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   

• Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá tại địa phương. 

• Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá tại địa phương. 
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• Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.  

• Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên 
quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật. 

• Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động và tài chính, tài sản theo quy 
định của pháp luật. 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Khoa học và  
Công nghệ. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, theo Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/05/2005 
Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương thành lập cơ quan thông báo và hỏi đáp tại 
địa phương về TBT tại các Sở Khoa học và Công nghệ. Nhiều Sở KH&CN đã giao nhiệm 
vụ này cho Chi cục TCĐLCL trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Đề tìm hiểu các thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động và các dịch vụ của các 
Chi cục TCĐLCL xin truy cập vào các địa chỉ internet dưới đây. 
 

• Chi cục An Giang: http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn/ 
• Chi cục Bà Rịa-Vũng Tàu: http://www.tcvn.gov.vn/bariavt/ 
• Chi cục Bắc Giang: http://bacgiang.tcvn.gov.vn/ 
• Chi cục Bắc Ninh: http://bacninh.tbtvn.org/ 
• Chi cục Bến tre:      

http://www.dost-bentre.gov.vn/index.php?option=com_ezine&Itemid=127 
• Chi cục Bình Định: http://www.tdcbinhdinh.org.vn/ 
• Chi cục Bình Phước:  

http://www.dostbinhphuoc.gov.vn/pages/ViewItemNews.aspx?Type=1&ID=194 
• Chi cục Bình Thuận: 

http://webdemo.tinhoctuoitre.com/chicuctcdlcl/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=697&Itemid=270 

• Chi cục Cần Thơ:   
http://sokhcn.cantho.gov.vn/khcn/index.php?option=content&pcontent=1&task=v
iew&id=1184&Itemid=170 

• Chi cục Đà Nẵng: http://www.tcvn.gov.vn/danang/ 
• Chi cục Đắk Lắk: http://www.tcvn.gov.vn/daclac/ 
• Chi cục Đồng Nai: 

http://www.dongnai.gov.vn/bo_may_chinh_quyen/S_B_Nganh/mlfolder.2007-06-
18.1061251621/mlnews.2007-06-
19.6194065920/view?searchterm=ch%E1%BA%A5t 

• Chi cuc Hải Phòng: http://haiphong.tcvn.gov.vn/ 
• Chi cục Hải Dương: http://www.tcvn.gov.vn/haiduong/ 
• Chi cục Hà Nam: http://hanam.tcvn.gov.vn/ 
• Chi cục Hà Nội:  

http://www.dost.hanoi.gov.vn/default.aspx?tabid=386&CateID=371 
• Chi cục Hà Tĩnh: 

http://www.khcnhatinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=51 
• Chi cục Tp. Hồ Chí Minh: http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/web/vn/ 
• Chi cục Hưng Yên:  

http://www.hungyen.gov.vn/index.asp?showAll=1&menuID=304&language=tien
gviet 
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• Chi cục Khánh Hoà: 
http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/tabid/203/tabid/221/Default.aspx 

• Chi cục Kiên Giang: 
http://khoahoc.kiengiang.gov.vn/index2.jsp?articleId=3136&menuId=407 

• Chi cục Lai Châu: 
http://sokhcnlaichau.gov.vn/Category_News.aspx?Cate=69&lang=vi&CateName
=Ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20KH&CN 

• Chi cục Lâm Đồng: 
http://www.dalat.gov.vn/web/Default.aspx?alias=www.dalat.gov.vn/web/tdc 

• Chi cục Nam Định: http://www.tcvn.gov.vn/namdinh/ 
• Chi cục Ninh Bình: http://www.tcvn.gov.vn/ninhbinh/ 
• Chi cục Ninh Thuận: http://ninhthuan.tcvn.gov.vn/ 
• Chi cục Phú Thọ: http://phutho.tcvn.gov.vn/default.asp?action=article&ID=58 
• Chi cục Quảng Bình: http://www.tcvn.gov.vn/quangbinh/ 
• Chi cục Quảng Ngãi: http://www.tcvn.gov.vn/quangngai/ 
• Chi cục Sơn La: http://sonla.tcvn.gov.vn/ 
• Chi cục Thanh Hoá: http://www.tcvn.gov.vn/thanhhoa/ 
• Chi cục Tiền Giang: 

http://tiengiangdost.gov.vn/User/Index2.aspx?func=dsach_ttuc_loai&maloaitin=3 
• Chi cục Vĩnh Long: http://www.tcvn.gov.vn/vinhlong/ 
 

 Để tìm hiểu các hoạt động về TBT tại các địa phương, đề nghị truy cập vào các 
địa chỉ internet dưới đây: 
• TBT An Giang: http://sokhoahoccn.angiang.gov.vn/tcdlcl/tintucsukien.asp 
• TBT Lâm Đồng: http://lamdong.tbtvn.org/ 
• TBT Đắk Lắk: http://daklak.tbtvn.org/ 
• TBT Gia Lai: http://gialai.tbtvn.org/ 
• TBT Bạc Liêu: http://baclieu.tbtvn.org/ 
• TBT Long An: http://longan.tbtvn.org/ 
• TBT Quảng Nam: http://quangnam.tbtvn.org/ 
• TBT Hoà Bình: http://hoabinh.tbtvn.org/ 
• TBT Ninh Thuận: http://ninhthuan.tbtvn.org/ 
• TBT Hà Nam: http://hanam.tbtvn.org/ 
• TBT Đồng Tháp: http://dongthap.tbtvn.org/ 
• TBT Đà Nẵng: http://www.tbtdanang.gov.vn/ 
• TBT Vĩnh Long: http://vinhlong.tbtvn.org/ 
• TBT Vĩnh Phúc: http://www.vinhphucnet.vn/TBT/default.asp?strContent=0 
• TBT Bến Tre: http://bentre.tbtvn.org/ 
• TBT Tiền Giang: 

http://tiengiang.tbtvn.org/default.asp?action=article&ID=1891&category=239 
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5.2.4  CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 
LIÊN QUAN ĐẾN TBT TẠI CÁC BỘ, NGÀNH 
 
BỘ CÔNG THƯƠNG 

 Để thực hiện các nhiệm vụ về TBT và SPS có liên quan, Bộ Công Thương thành 
lập hai Văn phòng trực thuộc Bộ và giao cho Vụ Xuất nhập khẩu quản lý, bao gồm: Văn 
phòng Thông báo và điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật thương mại trong WTO (gọi tắt là 
Văn phòng TBT) và Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về các biện pháp kiểm dịch 
động thực vật trong WTO (gọi tắt là Văn phòng SPS).  

 Để biết thêm chi tiết về hoạt động của hai văn phòng này, có thể liên hệ theo địa 
chỉ:  

• Văn phòng TBT, Vụ Xuất nhập khẩu, 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội, điện thoại: 
+84-4- 2205434, Email: QuynhLgA@moit.gov.vn  

• Văn phòng SPS, Vụ Xuất nhập khẩu, 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội, điện 
thoại:+84-4- 2205431 Email: DungPTh@moit.gov.vn  

 Ngoài ra, Bộ Công Thương có nhiều cơ quan tiến hành các hoạt động quản lý và 
nghiên cứu về công nghiệp và thương mại, trong đó có những biện pháp kỹ thuật. Dưới 
đây là một số cơ quan và tổ chức có liên quan hữu ích trong việc tìm hiểu thông tin về 
TBT và SPS. 

 Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp  
 Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh- Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-38689255  
 Fax: +84-4-38689266 

 Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp 
 Địa chỉ: 30C Bà Triệu- Hoàn Kiếm- Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-38252652  
 Fax: (04) 8.253417 

 Viện Nghiên cứu Thương mại 

 Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-38262721 
 Fax: +84-4-38248279 
 Email: vit@moit.gov.vn  

 Viện Nghiên cứu Cơ khí 
 Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng- Quận Cầu Giấy- Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-37647350 
 Fax: +84-4-37649883 
 Website: http://www.narime.gov.vn 
 Email: narime@hn.vnn.vn  

 Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá 
 Địa chỉ: 156A, đường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội  
 Điện thoại: +84-4-3716 4855,  
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 Fax: +84-4-3716 4842  
 Email: vanphong@vielina.com  
 http://www.vielina.com/ 
 
 Viện Công nghiệp Thực phẩm 
 Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.  
 Điện thoại: +84-4 38584318  
 Fax: +84-4- 38584554.  
 Email: tramnh-firi@fpt.vn 

 Viện nghiên cứu Dầu và Cây có dầu 
 Địa chỉ: 171-175 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: +84- 8- 38297336/ 8243526  
 Fax: +84-8-38243528 
 Website: http://www.ioop.org.vn 
 Email: ioop@ioop.org.vn  

 
 Viện Nghiên cứu Da - Giầy 
 Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám - Tây Hồ - Hà Nội 
 Điện thoại: (84) 04 38454214 
 Fax: (84) 04 38454214 

 
 Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thuỷ tinh công nghiệp 
 Địa chỉ: Số 132 Nguyễn Tuân- phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân – 
Hà Nội 
 Điện thoại: (84) 04 38584172  
 Fax: (84) 04 38581607 
 
 Các Thương Vụ  Việt Nam ở nước ngoài (xem Phụ lục 5) 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 Bộ NN&PTNT là đầu mối thực thi Hiệp định SPS tại Việt Nam. Liên quan đến 
Hiệp định TBT, Bộ NN&PTNT có đại diện là thành viên Ban liên ngành về TBT, đồng 
thời có Điểm Thông báo và hỏi đáp về TBT thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ. Dưới đây 
là một số địa chỉ hữu ích trong lĩnh vực NN&PTNT: 

 Cục Trồng trọt 
 Ðịa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 
 http://www.cuctrongtrot.gov.vn/ 

 Cục Chăn nuôi 
 Ðịa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 
 http://www.cucchannuoi.gov.vn/ 

 Cục Thú y 
 Địa chỉ: 15/78 Đường Giải Phóng, Hà Nội 



160 
 

 Điện thoại: +84-4- 38687152 
 Fax: +84-4-38691311  
 http://www.cucthuy.gov.vn/ 
 
 Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối 
 Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4- 37711118 
 Fax: +84-4- 37711125 
 E-mail: VP.cb@mard.gov.vn 
 http://www.chebien.gov.vn/ 
 
 Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản 
 Ðịa chỉ : Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội - Nhà A3 
 Fax: +84-4- 38351759; 38317503 
 
 Cục Nuôi trồng Thuỷ sản 
 Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà nội  
 Điện thoại:+84-4-37718146  
 Fax:+84- 04-37718147 
 

 Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thuỷ sản  
 Địa chỉ: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội,  
 Điện thoại: +84-4-38310983,  
 Fax: +84-4-38317221,  
 Email: nafiqaved@mofi.gov.vn 
 http://www.nafiqaved.gov.vn/ 
 
 Cục Bảo vệ thực vật 

 Địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di - Quận Đống Đa - Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-38519451    
 Fax: +84-4-35330043 
 http://www.ppd.gov.vn/ 
 
BỘ Y TẾ 
  
 Cục Quản lý dược Việt Nam (Vietnam Drug Administration) 

 Các sản phầm điều chỉnh: dược phẩm, mỹ phẩm 
 Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Hà Nội. 
 Điện thoại: +84-4-37366483  
 Fax: +84-4-38234758.  
 Email: cqldvn@moh.gov.vn  
 http://www.dav.gov.vn/ 
 
 Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm (Vietnam Food Adminstration) 
 Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-38463702; Fax: +84-4-38463739;  
 Email: vfa@vfa.gov.vn 
 http://vfa.gov.vn/ 
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BỘ XÂY DỰNG 
 ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng 

 §Þa chØ: NghÜa T©n, CÇu GiÊy, Hµ Néi 
 §iÖn tho¹i: +84-4-37561358 
 Fax: +84-4-38361197 
 

 ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ VËt liÖu x©y dùng  

 §Þa chØ: sè 235, Km 7, ®−êng NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi 
 §iÖn tho¹i: +84-4-35581913 
 Fax: +84-4-38581112 
 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 Cục Tần số vô tuyến điện 
 Địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng – Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-35564919 / 35564925/ 35564975 
 Fax: +84-4-35564930 
 Email:contact@rfd.gov.vn 
 Website: www.rfd.gov.vn  

 Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 Trụ sở chính: Yên Hòa, Câu Giấy, Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-37820990 
 Fax: +84-4-37820998 
 Email: ptqc@mic.gov.vn  
 Website: http://www.ptqc.gov.vn  
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 Cục Đăng kiểm Việt Nam 

 Địa chỉ: 18 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội    
 Ðiện thoại: +84-4-37684840 
 Fax: +84-4-37684719 
 Email: vr@vr.org.vn 
 http://www.vr.org.vn 
 
 Cục Đường bộ Việt Nam (Vietnam Road Administration VRA) 

 Trụ sở chính: 106 - Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội  
 Điện thoại: +84-4-38571444 
 Fax: +84-4-38571440  
 Email: Vroada@fpt.vn. 
 Website: http://www.vra.gov.vn/ 
 
 Cục Đường sông Việt Nam (Vietnam Inland Waterway Administration VIWA) 

 Địa chỉ: 80 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội  
 Email: misviwa@hn.vnn.vn 



162 
 

    BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 
 

 Cục An toàn lao động  
 Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 Điện thoại: +84-4-39366195/39362920  
 Fax: +84-4-39362920 
 Website: http://ldtbxh.tbtvn.org 
 Email: anhtho@antoanlaodong.gov.vn 
 

 Viện Bảo hộ lao động (the National Institute of Labour Protection NILP) 
 Địa chỉ: 99 - Trần Quốc Toản - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
 Điện thoại: 84-4-38223012 –  
 Fax: 84-4-38223010 –  
 Email: nilpvn@vnn.vn 
 http://www.nilp.org.vn/ 
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PhÇn 6.  THAY CHO LỜI KẾT 
 
 Nh− ®· nªu trong phÇn giíi thiÖu cuèn sæ tay nµy, th−¬ng m¹i lµ ®éng lùc quan 
träng cho ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn vµ nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi. 
ngµy nay kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ thÊp tÇm quan träng cña ®o l−êng, c«ng nhËn, tiªu chuÈn, 
chøng nhËn vµ chÊt l−îng (MAS-Q) trong x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ. HiÓu ®−îc 
mèi liªn kÕt th−¬ng m¹i toµn cÇu, MAS-Q vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh xuÊt khÈu lµ rÊt cÇn 
thiÕt cho chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i. Lo¹i bá c¸c rµo c¶n phi quan thuÕ trong th−¬ng m¹i vµ 
thùc hiÖn mét hÖ thèng MAS-Q chÝnh lµ tu©n thñ WTO vµ thõa nhËn quèc tÕ ®· trë thµnh 
mét nhiÖm vô chÝnh trÞ trung t©m ®èi víi nhiÒu nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 C¸c quèc gia ph¶i cã c¬ së h¹ tÇng MAS –Q thÝch hîp 
 
 T¸c gi¶ vµ nhµ tµi trî cña cuèn sæ tay nµy hy väng r»ng b¹n ®ọc sÏ t×m ®−îc 
nh÷ng th«ng tin bæ Ých vµ h÷u dông. §èi víi vÊn ®Ò liªn quan tíi sao chôp vµ dÞch, ®Ò 
nghÞ liªn hÖ víi ¤ng Dan Rathbun, Gi¸m ®èc STAR Vietnam theo ®Þa chØ: 
Dan_Rathbun@dai.com,  ¤ng Edward Nemeroff, Chuyªn gia T− vÊn cao cÊp MAS-Q 
theo ®Þa chØ:  ednemeroff@cs.com hoÆc ¤ng Lª Quèc B¶o, Gi¸m ®èc V¨n phßng TBT 
ViÖt Nam theo ®Þa chØ    quocbao@tbtvn.org 
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PHỤ LỤC 1 
 

QuyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ 

VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n triÓn khai thùc hiÖn 
HiÖp ®Þnh Hµng rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i 

(Số: 444/QĐ-TTg ngày 26 th¸ng 05 năm 2005) 

Thñ t−íng ChÝnh phñ 

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; 

XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ 

QuyÕt ®Þnh: 

§iÒu 1. Phª duyÖt §Ò ¸n triÓn khai thùc hiÖn HiÖp ®Þnh Hµng rµo kü thuËt trong 

th−¬ng m¹i (d−íi d©y gäi t¾t lµ HiÖp ®Þnh TBT) víi c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: 

1. Môc tiªu  

a) TiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Ó thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña HiÖp 

®Þnh TBT tõ thêi ®iÓm ViÖt Nam gia nhËp  Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) vµ duy tr× viÖc 
thùc hiÖn HiÖp ®Þnh nµy trong qu¸ tr×nh ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña tæ chøc nµy nh»m ph¸t triÓn 
quan hÖ th−¬ng m¹i víi c¸c n−íc thµnh viªn WTO, ®ång thêi ®¸p øng môc tiªu ph¸t triÓn kinh 

tÕ - x· héi, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®· ®Ò ra. 

b) B¶o ®¶m hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt, tiªu chuÈn vµ c¸c quy tr×nh ®¸nh gi¸ 
sù phï hîp víi v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt vµ tiªu chuÈn phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt 

Nam, ®ång thêi ®¸p øng c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh TBT, bao gåm c¶ c¸c 
nguyªn t¾c kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, kh«ng c¶n trë th−¬ng m¹i vµ minh b¹ch trong qu¸ 
tr×nh x©y dùng vµ thùc thi. 

c) T¨ng c−êng sù phèi hîp hµnh ®éng gi÷a c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng trong viÖc thi 
hµnh HiÖp ®Þnh TBT ë ViÖt Nam nh»m thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña HiÖp ®Þnh vµ ®¶m b¶o 
lîi Ých chÝnh ®¸ng cña quèc gia. 

d) N©ng cao nhËn thøc cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt cña c¸c doanh 
nghiÖp nh»m tËn dông c¸c c¬ héi vµ ®èi phã víi c¸c th¸ch thøc cña viÖc gia nhËp WTO 
nãi chung vµ thùc hiÖn HiÖp ®Þnh TBT nãi riªng. 

2. C¸c nhiÖm vô cô thÓ  

a) Hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt.  

Rµ so¸t c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt quy ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm, hµng ho¸ 
hoÆc c¸c qu¸ tr×nh vµ c¸c ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c¸c ®Æc tÝnh ®ã vµ c¸c 
®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn ®èi t−îng ¸p dông, ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ hiÖu lùc thi hµnh, ®¸p 
øng c¸c nguyªn t¾c vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p 
luËt vµ HiÖp ®Þnh TBT.  
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Trªn c¬ së kÕt qu¶ rµ so¸t, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng tiÕn hµnh söa ®æi c¸c v¨n 
b¶n ch−a phï hîp vµ x©y dùng bæ sung c¸c v¨n b¶n míi phï hîp víi thÈm quyÒn ban 
hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®−îc giao.  

b) Hoµn thiÖn hÖ thèng tiªu chuÈn cña ViÖt Nam. 

 X©y dùng vµ so¸t xÐt hÖ thèng Tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN) vµ tiªu chuÈn ngµnh 
(TCN) nh»m n©ng dÇn møc ®é hµi hßa cña hÖ thèng nµy víi hÖ thèng cña quèc tÕ trªn 
c¬ së ®¶m b¶o nh÷ng lîi Ých chung cña kinh tÕ - x· héi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh 
tranh cña c¸c doanh nghiÖp khi ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn cña WTO. 

c) T¨ng c−êng ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ phï hîp víi v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt vµ tiªu 
chuÈn  

C¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp ph¶i ®−îc quy ho¹ch vµ ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã 
träng ®iÓm, tr¸nh dµn tr¶i, trïng lÆp vµ kh«ng hiÖu qu¶; ®ång thêi phï hîp víi h−íng dÉn 
cña c¸c tæ chøc quèc tÕ cã liªn quan nh»m phôc vô tèt yªu cÇu cña qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi 
chÊt l−îng s¶n phÈm, hµng ho¸ còng nh− yªu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh. 

d) Thµnh lËp Ban liªn ngµnh vÒ hµng rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i (gäi t¾t lµ Ban liªn 
ngµnh vÒ TBT) 

Ban liªn ngµnh vÒ TBT cã nhiÖm vô t− vÊn cho Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ c¸c c¬ 
quan nhµ n−íc kh¸c trong viÖc phèi hîp c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o thi hµnh c¸c nghÜa vô cña 
HiÖp ®Þnh TBT ë ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ chÕ thùc thi HiÖp ®Þnh, 
tham m−u gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ hµng rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i ph¸t sinh gi÷a c¸c 
n−íc thµnh viªn víi ViÖt Nam vµ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n−íc thµnh viªn kh¸c. 

Thµnh phÇn cña Ban liªn ngµnh TBT bao gåm: 

-  Tr−ëng ban lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ; 

-  Phã Tr−ëng ban lµ ®¹i diÖn l·nh ®¹o Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng; 

- Thµnh viªn th− ký: Gi¸m ®èc V¨n phßng Th«ng b¸o vµ §iÓm hái ®¸p quèc gia vÒ 
Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng (gäi t¾t lµ V¨n phßng TBT ViÖt Nam); 

- C¸c thµnh viªn kh¸c: ®¹i diÖn l·nh ®¹o cÊp Vô hoÆc t−¬ng ®−¬ng cña c¸c Bé 
Th−¬ng m¹i; C«ng nghiÖp; V¨n ho¸-Th«ng tin; B−u chÝnh, ViÔn th«ng; X©y dùng; Lao 
®éng, Th−¬ng binh vµ X· héi; Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng; Giao th«ng vËn t¶i; N«ng 
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; Thñy s¶n; Y tÕ; T− ph¸p; Tµi chÝnh; Khoa häc vµ C«ng 
nghÖ; V¨n phßng ChÝnh phñ.  

Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Ban liªn ngµnh cã thÓ mêi c¸c chuyªn gia cña c¸c tæ 
chøc, c¸ nh©n trong n−íc vµ n−íc ngoµi tham vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n cô thÓ. 

®) Thµnh lËp M¹ng l−íi C¬ quan th«ng b¸o vµ §iÓm hái ®¸p cña ViÖt Nam vÒ hµng 

rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i  (gäi t¾t lµ M¹ng l−íi TBT ViÖt Nam). 

H×nh thµnh m¹ng l−íi cung cÊp th«ng tin b¶o ®¶m cho V¨n phßng TBT ViÖt Nam 
thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ minh b¹ch ho¸ cña HiÖp ®Þnh TBT nh»m: 

-  B¶o ®¶m th«ng tin cho V¨n phßng TBT ViÖt Nam th«ng b¸o cho c¸c n−íc thµnh 
viªn WTO (th«ng qua Uû ban TBT cña WTO) vÒ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt, c¸c 
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quy tr×nh ®¸nh gi¸ sù phï hîp s¾p ban hµnh cã kh¶ n¨ng g©y c¶n trë th−¬ng m¹i gi÷a c¸c 
n−íc thµnh viªn WTO; 

-  Cung cÊp th«ng tin vµ gi¶i ®¸p c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hµng rµo kü thuËt trong 
ph¹m vi qu¶n lý ®Ó göi cho bªn liªn quan ë trong n−íc vµ n−íc ngoµi. 

e) Tuyªn truyÒn, phæ biÕn HiÖp ®Þnh TBT vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng x©y 
dùng vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh hµng n¨m vÒ tuyªn truyÒn, phæ biÕn vµ ®µo t¹o vÒ HiÖp 
®Þnh TBT theo h−íng dÉn cña Uû ban quèc gia vÒ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. 

§¶m b¶o n©ng cao nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Æc biÖt cña c¸c doanh nghiÖp, 
ng−êi tiªu dïng vÒ nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc khi thùc hiÖn HiÖp ®Þnh TBT ë ViÖt Nam, 
trªn c¬ së ®ã chñ ®éng tËn dông c¸c c¬ héi vµ ®èi phã víi c¸c th¸ch thøc ®Ó ph¸t triÓn s¶n 
xuÊt kinh doanh, ®ång thêi b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng−êi tiªu dïng. 

§iÒu 2. BiÖn ph¸p vµ tiÕn ®é thùc hiÖn   

1. BiÖn ph¸p thùc hiÖn 

a) §èi víi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt. 

ViÖc söa ®æi vµ bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn 
tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp WTO ph¶i hoµn thµnh tr−íc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2005.  

C¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng tr−íc khi ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt theo 
thÈm quyÒn cÇn cã sù ®ång thuËn cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ nh»m tr¸nh m©u thuÉn 
vÒ néi dung kü thuËt.  

§èi víi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt mµ viÖc söa ®æi, bæ sung phô thuéc vµo luËt, 
ph¸p lÖnh th× tiÕn ®é söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n nµy thùc hiÖn theo tiÕn ®é söa ®æi, bæ 
sung luËt hoÆc ph¸p lÖnh t−¬ng øng. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã tr¸ch nhiÖm cô thÓ hãa c¸c tiªu chÝ rµ so¸t lµm c¨n cø 
cho c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng tiÕn hµnh rµ so¸t ®−îc thèng nhÊt. 

b) §èi víi hÖ thèng tiªu chuÈn cña ViÖt Nam. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan hoµn thiÖn hÖ 
thèng Tiªu chuÈn ViÖt Nam tr−íc 31/12/2009, b¶o ®¶m lo¹i bá nh÷ng tiªu chuÈn ®· l¹c hËu, 
kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña qu¶n lý nhµ n−íc vÒ chÊt l−îng, ®ßi hái cña s¶n xuÊt, kinh doanh vµ 
kh«ng phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ; so¸t xÐt vµ x©y dùng c¸c tiªu chuÈn míi theo h−íng hµi 
hoµ víi tiªu chuÈn quèc tÕ hoÆc khu vùc nh»m thuËn lîi ho¸ th−¬ng m¹i, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, 
®¸p øng nh÷ng lîi Ých quèc gia, trong ®ã cã nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña ng−êi tiªu dïng trong 
n−íc ®èi víi chÊt l−îng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. 

C¸c Bé, ngµnh cã liªn quan phèi hîp víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ tiÕn hµnh rµ so¸t hÖ 
thèng tiªu chuÈn ngµnh ®èi víi c¸c lÜnh vùc ®−îc ph©n c«ng qu¶n lý, nh»m lo¹i bá nh÷ng tiªu 
chuÈn l¹c hËu hoÆc chång chÐo, kh«ng phï hîp víi môc tiªu qu¶n lý, xem xÐt kh¶ n¨ng tõng 
b−íc n©ng cÊp c¸c tiªu chuÈn ngµnh thµnh Tiªu chuÈn ViÖt Nam. 

C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc ph¶i t¨ng c−êng sö dông Tiªu chuÈn ViÖt Nam hoÆc 
tiªu chuÈn ngµnh (khi kh«ng cã TCVN t−¬ng øng) lµm c¨n cø cho viÖc x©y dùng c¸c v¨n 
b¶n ph¸p quy kü thuËt do m×nh ban hµnh phôc vô cho môc ®Ých qu¶n lý trong lÜnh vùc 
®−îc ph©n c«ng. 
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c) §èi víi ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp víi v¨n b¶n ph¸p quy kü thuËt vµ tiªu chuÈn. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan chuÈn bÞ 
§Ò ¸n tæ chøc ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ tr−íc 31 th¸ng 
12 n¨m 2005. 

C¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph−¬ng trªn c¬ së §Ò ¸n tæ chøc ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp 
®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt, triÓn khai c¸c ph−¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån lùc, 
®Çu t− t¨ng c−êng n¨ng lùc vËt chÊt, kü thuËt phôc vô c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ sù phï hîp 
ë n−íc ta. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng kiÓm so¸t 
t¹i cöa khÈu nghiªn cøu tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ tr−íc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005 
ph−¬ng ¸n kiÓm so¸t vµ ng¨n ngõa  hµng ho¸ kÐm chÊt l−îng th©m nhËp vµo thÞ tr−êng 
ViÖt Nam, võa b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh trong n−íc, b¶o 
vÖ quyÒn lîi ng−êi tiªu dïng võa t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô 
s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n−íc. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan nghiªn 
cøu c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh viÖc ®µm ph¸n, ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ 
thuËn thõa nhËn lÉn nhau vÒ tiªu chuÈn vµ chÊt l−îng víi c¸c n−íc thµnh viªn WTO nh»m 
gãp phÇn hç trî tèt h¬n viÖc thuËn lîi ho¸ th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam víi c¸c n−íc nµy. 

d) Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, phæ biÕn vÒ HiÖp ®Þnh TBT vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan tËp 
trung vµo c¸c h×nh thøc sau: 

- Phæ biÕn kiÕn thøc héi nhËp nãi chung vµ HiÖp ®Þnh TBT t¹i héi nghÞ vµ trªn c¸c 
ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¸c trang ®iÖn tö vµ b¶n tin chuyªn ngµnh;  

- X©y dùng tµi liÖu, gi¸o tr×nh ®µo t¹o vµ triÓn khai ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ kiÕn thøc vÒ 
TBT vµ vÒ ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸, qu¶n lý ®o l−êng vµ qu¶n lý chÊt l−îng. 

2. TiÕn ®é thùc hiÖn  

§Ò ¸n thùc hiÖn tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2010 víi tiÕn ®é cô thÓ nh− sau: 

a) N¨m 2005: thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÖc nh»m thóc ®Èy ®µm ph¸n vµ gia nhËp 
cña ViÖt Nam vµo WTO. 

b) N¨m 2006 - 2007: tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c néi dung ®¶m b¶o viÖc thùc thi ®Çy ®ñ 
HiÖp ®Þnh TBT. 

c) N¨m 2008: s¬ kÕt 2 n¨m  thùc hiÖn §Ò ¸n, ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng cña viÖc thùc 
hiÖn HiÖp ®Þnh TBT ®èi víi s¶n xuÊt vµ th−¬ng m¹i, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ cÇn thiÕt. 

d) N¨m 2010: tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn §Ò ¸n.  

§iÒu 3. Kinh phÝ thùc hiÖn §Ò ¸n 

1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, Bé Tµi 
chÝnh lËp dù to¸n kinh phÝ tæng thÓ thùc hiÖn §Ò ¸n triÓn khai thùc hiÖn HiÖp ®Þnh hµng 
rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i phï hîp víi LuËt Ng©n s¸ch nhµ n−íc, xong tr−íc ngµy 15 
th¸ng 7 n¨m 2005. 

 2. Hµng n¨m, c¨n cø dù to¸n kinh phÝ tæng thÓ nãi trªn, Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt víi 
Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ x¸c ®Þnh kinh phÝ tõ ng©n s¸ch trung −¬ng ®Ó thùc hiÖn  §Ò 
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¸n; −u tiªn bæ sung kinh phÝ n¨m 2005 ®Ó thùc hiÖn §Ò ¸n phôc vô viÖc ®µm ph¸n gia 
nhËp WTO vµo cuèi n¨m 2005.  

3. Kinh phÝ thùc hiÖn §Ò ¸n cho c¸c n¨m tiÕp theo: tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc vµ hç trî kü 
thuËt cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, n−íc ngoµi (nÕu cã). 

§iÒu 4. HiÖu lùc thi hµnh  

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 

§iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 

1. Bé tr−ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Thñ t−íng ChÝnh phñ 
vÒ viÖc tæ chøc thùc hiÖn §Ò ¸n. 

2. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan x©y 
dùng Dù th¶o Quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña m¹ng l−íi c¬ quan Th«ng b¸o vµ §iÓm hái 
®¸p cña ViÖt Nam vÒ hµng rµo kü thuËt trong th−¬ng m¹i tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ ban 
hµnh tr−íc ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2005. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan x©y dùng 
vµ ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban liªn ngµnh vÒ TBT; thµnh lËp, hç trî Ban nµy 
ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng ®Ò ra.  

Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn 
quan nghiªn cøu x©y dùng vµ ban hµnh tr−íc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005 quy ®Þnh h×nh 
thøc, møc phÝ, tr×nh tù thu, nép vµ qu¶n lý phÝ ®èi víi ho¹t ®éng hái ®¸p vÒ TBT do c¸c c¬ 
quan trong m¹ng l−íi c¬ quan Th«ng b¸o vµ §iÓm hái ®¸p vÒ TBT thùc hiÖn. 

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn vµ ®«n ®èc c¸c Bé, c¬ quan 
ngang Bé vµ UBND c¸c TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng triÓn khai thùc hiÖn §Ò ¸n 
nµy; ®Þnh kú 6 th¸ng b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ kÕt qu¶ triÓn khai §Ò ¸n. 

3. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé cã liªn quan vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n 
d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng tæ chøc vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c néi 
dung §Ò ¸n theo ®óng yªu cÇu vµ tiÕn ®é ®Ò ra. 

4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn §Ò ¸n, nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt cËp, c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa 
ph−¬ng chñ ®éng bµn b¹c víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®Ó t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc; 
trong tr−êng hîp cã ý kiÕn kh«ng thèng nhÊt, ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ 
xem xÐt, quyÕt ®Þnh./. 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Phan Văn Khải 
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PHỤ LỤC 2 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới TBT 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam  

về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

(Số: 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005) 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này ''Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng 
lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại''. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Phan Văn Khải 
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QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI 
CƠ QUAN THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA VIỆT NAM VỀ 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg 
ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định tổ chức, hoạt động và cơ chế phối hợp của mạng lưới cơ quan 
Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau 
đây gọi tắt là mạng lưới TBT Việt Nam) nhằm thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ 
của Việt Nam về thông báo và hỏi đáp các vấn đề liên quan đến việc thực thi Hiệp định 
về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (sau đây gọi tắt là Hiệp định TBT) của Tổ chức 
Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là WTO) khi Việt Nam chính thức là thành viên của 
tổ chức này. 

Điều 2. Nghĩa vụ về minh bạch hóa theo yêu cầu của Hiệp định TBT 

Những nghĩa vụ minh bạch hóa theo yêu cầu của Hiệp định TBT mà Việt Nam cam 
kết thực hiện bao gồm: 

1. Thông báo cho các nước thành viên thông qua Ban thư ký của WTO về những văn 
bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp ở dạng dự thảo hoặc đã có hiệu 
lực do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành, có khả năng tạo ra 
những hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên của 
WTO; đồng thời, xử lý và có ý kiến về các thông báo nhận được của các nước thành viên 
nhằm đảm bảo các biện pháp kỹ thuật mà các nước đang áp dụng hoặc sẽ áp dụng không 
hạn chế thương mại của Việt Nam với các nước đó. 

Thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp 
nói trên phải được gửi trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi ban hành. 

Thông báo được thực hiện theo mẫu biểu thống nhất do Uỷ ban TBT của WTO quy 
định bằng một trong 3 ngôn ngữ Anh, Pháp và Tây Ban Nha. 

2. Tiếp nhận và chuyển tải các câu hỏi hoặc câu trả lời của các nước cũng như các câu 
trả lời hoặc câu hỏi của Việt Nam đến các địa chỉ cần thiết, đáp ứng nhu cầu thông tin và 
minh bạch hóa của các nước thành viên WTO và Việt Nam về hàng rào kỹ thuật. 
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Chương II 
TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI VÀ NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN  

THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO  
KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

Điều 3. Tổ chức mạng lưới 
Mạng lưới TBT Việt Nam gồm có: 

1. Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (gọi 
tắt là Văn phòng TBT Việt Nam) do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tại Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Văn phòng TBT Việt Nam. 

2. Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp cấp bộ về TBT đặt tại các Bộ: Thương mại, 
Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi 
trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Thủy sản, Văn hóa - Thông tin. 

Căn cứ vào chức năng và phạm vi quản lý, các Bộ nêu trên giao nhiệm vụ thông báo 
về TBT cho một cơ quan trực thuộc; giao nhiệm vụ hỏi đáp cho một hoặc nhiều tổ chức 
trực thuộc hoặc có thể giao cả hai nhiệm vụ này cho cùng một tổ chức trực thuộc đảm 
nhiệm. Các Bộ thông báo việc giao nhiệm vụ này cho Bộ Khoa học và Công nghệ tổng 
hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (dưới đây gọi chung là địa phương) về TBT đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 4. Nhiệm vụ của Văn phòng TBT Việt Nam trong mạng lưới 
Văn phòng TBT Việt Nam là đầu mối quốc gia thực hiện việc thông báo và hỏi đáp 

về những văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp và các 
vấn đề khác liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam theo hướng 
dẫn của WTO, bao gồm: 

1. Nhiệm vụ thông báo cho các nước thành viên WTO thông qua Ban Thư ký WTO: 
a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình 

đánh giá sự phù hợp có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO; 

b) Tiếp nhận các thông báo về TBT từ các cơ quan Thông báo TBT của Bộ và địa 
phương, xử lý các thông báo này trước khi gửi đi; 

c) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự 
phù hợp nói trên ít nhất là 60 ngày trước khi ban hành, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan 
đến sức khỏe, an toàn, bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia. Những trường hợp này sẽ 
được thực hiện theo nội dung của khoản 10 Điều 2 của Hiệp định TBT; 

d) Thông báo về các hiệp định hoặc thỏa thuận song phương, đa phương Việt Nam đã 
ký kết liên quan đến văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù 
hợp; về việc chấp nhận của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa trong nước tuân thủ 
Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn (Phụ lục 3 của 
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Hiệp định TBT). 
2. Nhiệm vụ hỏi đáp với các nước thành viên WTO, các bên có quan tâm của các 

nước thành viên WTO và các bên có quan tâm trong nước: 
a) Tiếp nhận và trực tiếp trả lời các câu hỏi, các đề nghị cung cấp tài liệu từ các cơ 

quan Thông báo và Điểm hỏi đáp TBT của các nước thành viên WTO hoặc các bên có 
quan tâm của các nước thành viên WTO (trực tiếp hoặc qua Ban Thư ký WTO) về các 
văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp đã, đang và sẽ áp 
dụng tại Việt Nam; 

b) Tiếp nhận và chuyển các thông báo, các câu hỏi và đề nghị cung cấp tài liệu của 
các nước thành viên WTO tới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT của Bộ và địa 
phương bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được 
thông báo và đề nghị các cơ quan này trả lời; 

c) Gửi các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu theo yêu cầu của các bên có quan 
tâm của Việt Nam về văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù 
hợp được đề cập trong các thông báo của các nước thành viên WTO đến cơ quan Thông 
báo và Điểm hỏi đáp về TBT của các nước thành viên WTO (trực tiếp hoặc qua Ban Thư 
ký WTO). 

3. Điều phối hoạt động, hướng dẫn nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp cho các cơ quan 
trong mạng lưới theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp đảm bảo nguồn lực với các cấp, các ngành có liên 
quan để mạng lưới hoạt động có hiệu quả. 

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện 
nghĩa vụ minh bạch hóa theo quy định trong Hiệp định TBT của WTO theo sự phân công 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ về TBT 
Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ về TBT thực hiện nhiệm vụ thông báo 

và hỏi đáp trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình; thực hiện nhiệm vụ theo sự điều 
phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong 
mạng lưới theo quy định của Quy chế này, bao gồm: 

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam. 
a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn 

bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của Bộ, 
ngành có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO; 

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá 
sự phù hợp nói trên ít nhất là 65 ngày trước khi ban hành; 

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định hoặc thỏa thuận song 
phương, đa phương do Chính phủ ký hoặc Bộ, ngành ký theo thẩm quyền liên quan đến 
văn bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ, ngành mình; về việc chấp nhận của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn 
hóa cấp Bộ, ngành tuân thủ Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng 



173 
 

tiêu chuẩn (phụ lục 3 của Hiệp định TBT). 
2. Nhiệm vụ hỏi đáp. 

a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn 
bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp của Bộ, ngành khi có 
yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam, hoặc các cơ quan tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước; 

b) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của 
các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành quản lý về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 
trình đánh giá sự phù hợp của các nước thành viên có liên quan đến các hoạt động của 
Bộ, ngành; 

c) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các 
bên quan tâm trong nước: chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn xuất khẩu nhiều 
hàng hóa trong trường hợp đang có khả năng bị kiện về TBT thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ, ngành bằng Fax hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được 
thông báo từ Văn phòng TBT Việt Nam. 

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng 
TBT Việt Nam. 

4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp về nguồn lực với các cấp quản lý trực tiếp nhằm 
đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện 
nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam 
và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp. 

Điều 6. Nhiệm vụ của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của địa phương về TBT 

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của địa phương về TBT thực hiện nhiệm vụ 
thông báo và hỏi đáp trong phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo sự 
điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong 
mạng lưới theo quy định của Quy chế này, bao gồm: 

1. Nhiệm vụ thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam. 
a) Chủ động rà soát, phát hiện và thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam các văn 

bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong phạm vi quản lý của địa 
phương có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên; 

b) Thời hạn thông báo dự thảo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá 
sự phù hợp nói trên ít nhất 65 ngày trước khi ban hành; 

c) Thông báo cho Văn phòng TBT Việt Nam về các hiệp định, thỏa thuận song 
phương, đa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ký theo thẩm quyền liên quan đến văn 
bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp thuộc phạm vi quản 
lý của địa phương; về việc chấp nhận tuân thủ của các cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn 
hóa cấp tỉnh đối với Quy chế thực hành tốt trong xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu 
chuẩn (Phụ lục 3 của Hiệp định TBT). 
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2. Nhiệm vụ hỏi đáp. 
a) Nhận và trả lời các câu hỏi, thông tin liên quan đến việc ban hành và áp dụng văn 

bản pháp quy kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp tại địa phương khi có 
yêu cầu chuyển đến từ Văn phòng TBT Việt Nam hoặc các cơ quan tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước; 

b) Tiếp nhận và chuyển các thông báo về TBT của các nước thành viên WTO đến các 
bên quan tâm trong nước: chú ý hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn khi đang có khả 
năng bị kiện, tranh chấp quốc tế về TBT thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng Fax 
hoặc E-mail trong vòng 24 giờ ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ Văn 
phòng TBT Việt Nam; 

c) Gửi về Văn phòng TBT Việt Nam các câu hỏi hoặc đề nghị cung cấp tài liệu của 
các bên quan tâm tại địa phương về các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình đánh giá 
sự phù hợp của các nước thành viên WTO. 

3. Tuân thủ chặt chẽ nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp theo hướng dẫn của Văn phòng 
TBT Việt Nam. 

4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp về nguồn lực với cơ quan quản lý trực tiếp nhằm 
đảm bảo hoạt động có hiệu quả. 

5. Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế có liên quan đến việc triển khai thực hiện 
nghĩa vụ minh bạch hóa của Hiệp định TBT theo đề xuất của Văn phòng TBT Việt Nam 
và phân công của cơ quan quản lý trực tiếp. 

Điều 7. Biên chế và chế độ làm việc của các tổ chức trong mạng lưới 
Cơ quan thông báo về TBT thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Biên chế của cơ 

quan Thông báo về TBT nằm trong biên chế của cơ quan quản lý trực tiếp. 

Điểm hỏi đáp về TBT là đơn vị sự nghiệp phục vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý 
trực tiếp. Ngoài biên chế được cơ quan quản lý trực tiếp phân bổ, điểm hỏi đáp về TBT có 
thể tuyển dụng lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. 

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT làm việc theo chế độ thủ trưởng và chịu 
sự quản lý của cơ quan quản lý trực tiếp về vấn đề chuyên môn chuyên ngành. 

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT phải chấp hành các quy định có liên 
quan của pháp luật về quản lý tài chính. 

Điều 8. Ký hiệu các cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia, của Bộ và địa 
phương 

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về TBT được ký hiệu như sau: 
TBT - VN. 

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ hoặc tỉnh về TBT được ký hiệu như sau: 
TBT kèm theo ký hiệu của Bộ hoặc tỉnh (giữa TBT và ký hiệu của Bộ hoặc tỉnh cách nhau 
bằng dấu gạch ngang -). Trong trường hợp có nhiều đầu mối thông báo và hỏi đáp trong một 
Bộ hoặc địa phương, ký hiệu các đầu mối thông báo và hỏi đáp này sẽ được bổ sung thêm ký 
hiệu của các cơ quan chủ quản mà các đầu mối này trực thuộc. 
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Trong trường hợp cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp không nằm trong cùng một tổ 
chức, ký hiệu của cơ quan Thông báo là TBTTB kèm theo các ký hiệu của Bộ, ngành 
hoặc địa phương và ký hiệu của điểm hỏi đáp là TBTHĐ kèm theo các ký hiệu của Bộ, 
ngành hoặc địa phương. 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về ký hiệu các cơ quan Thông báo và 
điểm hỏi đáp quốc gia, của Bộ và địa phương. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI VÀ 
QUAN HỆ HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC TỔ CHỨC TRONG MẠNG LƯỚI 

 

Điều 9. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chung 
trong quản lý mạng lưới, có trách nhiệm ban hành và kiểm tra việc thực hiện các văn 
bản hướng dẫn nghiệp vụ thông báo và hỏi đáp cho mạng lưới theo quy định của Hiệp 
định TBT và các hướng dẫn và khuyến nghị có liên quan của WTO. 

Điều 10. Quan hệ hoạt động giữa các tổ chức trong mạng lưới 

1. Về thực hiện chức năng đối ngoại 

Văn phòng TBT Việt Nam là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng đối ngoại 
trong việc thông báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam theo quy 
định của Hiệp định TBT; cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp cấp Bộ và tỉnh gửi các 
thông báo về hàng rào kỹ thuật liên quan đến Bộ, ngành và địa phương mình quản lý 
về Văn phòng TBT Việt Nam để gửi cho các nước thành viên WTO. 

2. Về đảm bảo thời gian và tính chính xác chuyên môn chuyên ngành. 

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ và địa phương chịu trách nhiệm về 
thời gian và tính chính xác chuyên môn chuyên ngành do Bộ, ngành hoặc địa phương 
mình quản lý khi thực hiện các nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp. Trong trường hợp vấn 
đề chuyên môn có liên quan đến nhiều Bộ, ngành hoặc địa phương, thì Bộ, ngành hoặc 
địa phương chịu trách nhiệm chính đối với vấn đề chuyên môn đó phải phối hợp với các 
Bộ, ngành hoặc địa phương có liên quan khác xử lý vấn đề đó trên cơ sở đồng thuận. 

Trong trường hợp không đạt được đồng thuận đối với vấn đề nêu trên, Bộ, ngành 
hoặc địa phương chịu trách nhiệm chính đối với vấn đề chuyên môn đó lấy ý kiến của 
Ban liên ngành về TBT. Kết luận của Ban liên ngành về TBT đối với vấn đề chuyên 
môn đó là cơ sở cho Văn phòng TBT Việt Nam gửi trả lời cho bên quan tâm. 

3. Văn phòng TBT Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thông báo và Điểm hỏi 
đáp Quốc gia về các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động vật, thực vật (SPS) để đảm bảo 
thực thi đầy đủ nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về Hiệp định TBT. 
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4. Văn phòng TBT Việt Nam có quyền yêu cầu các cơ quan Trung ương, địa phương, 
các tổ chức phi Chính phủ và các tổ chức khác có liên quan đến việc thực thi Hiệp định 
TBT tại Việt Nam tuân thủ những yêu cầu về minh bạch hóa thông tin và cung cấp những 
thông tin cần thiết trong thời gian thích hợp. 

Điều 11. Điều kiện hoạt động 

Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo các nguồn lực cần 
thiết, bao gồm cán bộ, biên chế và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của các cơ quan 
Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT do mình quản lý. 

Kinh phí hoạt động của các cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về TBT được cân 
đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ, ngành và địa phương. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Các cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp trong mạng lưới thông báo và hỏi 
đáp về TBT của Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này. 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách 
nhiệm theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và 
Điểm hỏi đáp về TBT theo quy định của Quy chế này./. 

                                                              

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Phan Văn Khải 
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PHỤ LỤC 3 
 

MẠNG LƯỚI TBT VIỆT NAM 

 
I. Điểm TBT của Bộ 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ  

Văn phòng TBT Việt Nam 
Ông Lê Quốc Bảo – Giám đốc   
Tel: 04.37.911.599/37.913.441  
Di động: 0989.097.452  
E-mail: quocbao@tbtvn.org 
Email Mạng lưới: tbtvn@tbtvn.org   

2. Bộ Công Thương 

Bà. Lương Ánh Quỳnh-   Vụ Phó Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương  
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền - Hà Nội  
ĐT: (04) 38246803 ; Fax: (04) 39342778  
Email: tbt@mot.gov.vn 
Email Mạng lưới: tbt_bct@tbtvn.org 
  
3. Bộ Giao thông vận tải  
Cục Đăng kiểm Việt Nam  
18 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội  
TS Lê Quý Thủy – Chánh Văn phòng 
Tel: 04.37684838, Fax:04. 37684.840 
Di động:  091.3.522.154  
Email: thuylq@vr.org.vn  
Ngô Thị Minh Hằng - Thường trực Văn phòng 
Tel: 04.37684.838, Fax:04. 37684.840 
Di động : 0936750848,    Email : hangntm@vr.org.vn 
Email Mạng lưới: tbt_gtvt@tbtvn.org 
  
4. Bộ Thông tin và Truyền thông 
Vụ Khoa học và Công nghệ 
Ông Lê Xuân Công – Phó vụ trưởng  
Ông Đỗ Xuân Bình  
Ông Đinh Hải Đăng  
Add: 18 Nguyễn Du, Hà nội  
Tel: 04.38.226.580  
Email: dxbinh@mic.gov.vn 
           dhdang@mic.gov.vn  
Email Mạng lưới: tbt_tttt@tbtvn.org 
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5. Bộ Tài nguyên Môi trường  
Vụ Pháp chế  
Ông Phạm Ngọc Sơn – Phó vụ trưởng 
Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - HN  
ĐT: 04 3835 9635/0912479787  
Fax: 04 3835 9221  
E-mail: dtmy@monre.gov.vn  
Thường trực: ông Nguyễn Thi 
ĐT: 04.37735781 
Di động: 0915433389 
Email: avocathi@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbt_tnmt@tbtvn.org 
  
 6. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch  
Vụ Khoa học và Công nghệ 
Add: 51-53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội  
Tel: 04.39.437.205 
Di động: 0903259924  
Fax: 04.39.439.009  
Email: tbt_bvhtt@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbt_vhttdl@tbtvn.org 
  
 7. Bộ Xây dựng  
Vụ Khoa học và công nghệ    
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Vụ trưởng  
Địa chỉ: 37 - Lê Đại Hành - HN  
ĐT:04 215662 
Di động: 0912151237  
Fax: 39780676  
Email: tbt@moc.gov.vn 
Email Mạng lưới: tbt_bxd@tbtvn.org 
  
 8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
Vụ Khoa học và công nghệ    
Ông Lê Hồng Khanh  
Tổ trưởng Tổ công tác về TBT  
Tel: 04.38.232.751 
Di động: 091.2.117.202  
Fax: 04.38433637  
Email: lh_khanh@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbt_bnn@tbtvn.org 
  
 



179 
 

 9. Bộ Lao động Thương binh Xã hội   
Cục An toàn lao động  
Ông Nguyễn Anh Thơ  
Phụ trách TBT  
Địa chỉ: 12- Ngô Quyền – Hà Nội  
Điện thoại: 04.39362954  
Di động: 0982596866  
E-mail: anhthomolisa@gmail.com 
Email Mạng lưới: tbt_ldtbxh@tbtvn.org 
  
10. Bộ Y tế  
- Vụ Khoa học và Đào tạo 
- Cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
- Cục Quản lý Dược Việt Nam 
- Cục Y tế dự phòng Việt Nam 
- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế  
Ông: Trương Quốc Cường- Cục trưởng  
Cục Quản lý Dược VN - Bộ Y tế  
Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - HN  
ĐT: 04 3736 6362 
Di động: 0913506070  
Fax: 04 - 3823 4758  
E-mail: cuong911@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbt_yte@tbtvn.org 
  
II. Điểm TBT của địa phương 
 
1. Chi cục TC-ĐL-CL An Giang.  
Ông. Nguyễn Minh chiến (Chi cục trưởng)  
Địa chỉ: Số 53A Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình , TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang  
ĐT: 076.3955300  
Fax: 076.3955950  
Di động:  0913825264  
E-mail:cctdcag@vnn.vn   
Email Mạng lưới: tbtangiang@tbtvn.org 
 
2. Chi cục TC-ĐL-CL Bà Rịa - Vũng Tàu  
Bà Phạm Thị Bích Lâm (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ:128 Lý Thường Kiệt, Phường 1 TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
ĐT: 064.853650  
Fax: 064.850226  
Di động:  091.8101766  
E-mail: ptblam69@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbt_brvt@tbtvn.org 
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3. Chi cục TC-ĐL-CL Bạc Liêu  
Ông Lục Bình Điền  
Trưởng phòng TBT  
Fax: 0781.3820668  
Email: dientdc_blu@hacm.vnn.vn  
            lucbinhdien@yahoo.com  
Địa chỉ: Số 39 đường Lê Văn Duyệt, Phường 3 TX. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu  
Email Mạng lưới: tbtbaclieu@tbtvn.org 
  
4. Phòng TC-ĐL-CL Bắc Kạn  
Trưởng phòng: Ông Ma Trương Bộ  
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, TX Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn  
ĐT: 0281 3870348  
Email Mạng lưới: tbtbackan@tbtvn.org 
  
5. Chi cục TC-ĐL-CL Bắc Giang  
Ông Hoàng  Công Bình (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: 71, Đường Nguyễn Văn Cừ, Thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  
ĐT: 0240.3859145/3854331  
E-mail:binhbg1978neu@yahoo.com; tdcbacgiang@yahoo.com  
ĐT: 0985575988  
Email Mạng lưới: tbtbacgiang@tbtvn.org 
  
6. Chi cục TC-ĐL-CL Bắc Ninh  
Ông. Nguyễn Xuân Cảnh - Phụ trách TBT 
ĐTCCT: 0912728458; CQ:0241.3822425 
Địa chỉ: Đường Đăng Đạo, Thị xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
Bà. Nguyễn Ngọc Hân (Thực hiên chức năng thông báo - hỏi đáp) 
ĐT: 0241.3822426  
Di động:  0988089590 
E-Mail: ngochantbt07@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbtbacninh@tbtvn.org 
  
7. Chi cục TC-ĐL-CL Bến Tre  
Quyền Chi cục Trưởng: Ông Lê Văn Truyền  
Địa chỉ: Số 20 Đường 3/2, TX. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre  
ĐT: 075.3822272  
Fax: 075.3810735  
Email Mạng lưới: tbtbentre@tbtvn.org 
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8. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Dương  
Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Thành Hiển  
Địa chỉ: 54 Đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương  
ĐT: 0650.3833241  
Fax: 0650.3824421  
Email:chicuctdc.bd@hcm.vnn.vn  
Email Mạng lưới: tbtbinhduong@tbtvn.org 
  
9. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Định  
Chi cục Trưởng: Ông Lê Hiểu  
ĐT : 056.3824419  ; Di động:  0913418879   
Bà: Bùi Thị Lệ Thu (Thư ký thường trực) 
ĐT: 056. 3 822747  
Fax: 056. 3 822747  
Địa chỉ: Số 01 Bà Triệu, TP Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Email: lethutbt_bd@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtbinhdinh@tbtvn.org 
  
10. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Phước  
Ông Trần Văn Tiến – Chuyên viên – Phụ trách Phòng TBT  
Add: Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  
Tel: 0651.3870.290  
Fax: 0651.3870.429  
Di động:  0918.117483  
Email: tbtbp@yahoo.com.vn  
Email Mạng lưới: tbtbinhphuoc@tbtvn.org 
 
11. Chi cục TC-ĐL-CL Bình Thuận  
Văn phòng TBT Bình Thuận 
Add: 04, Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận 
Tel: 062. 3828513 
Fax: 062. 3822766 
Email: tbtbinhthuan@gmail.com  
Email trong mạng lưới: tbtbinhthuan@tbtvn.org 
- Trưởng Văn phòng TBT Bình Thuận: Bà Lê Thị Kim Ngân  
DĐ: 0983173390 
Email: lekimngantdc@yahoo.com  
- Chuyên viên: ông Ngô Quang Luận 
DĐ: 0919962951 
Email: luannq@gmail.com 
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12. Chi cục TC-ĐL-CL Cà Mau  
Ông. Biện Văn Ngoan (Phụ trách Văn phòng TBT Cà Mau)  
Địa chỉ: Số 13-15 Đường 1/5, phường 5 Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau  
ĐT: 0780.3832780  
Fax: 0780.3830407  
Di động:  0918678112  
Email:tcdlclcm@yahoo.com.vn  
Email Mạng lưới: tbtcamau@tbtvn.org 
  
13. Chi cục TC-ĐL-CL Cần Thơ  
Chi cục Trưởng: Nguyễn Minh Thương 
Địa chỉ: Số 2 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
ĐT: 0710.3815159 
Fax:0710.3813442 
Di động:  0913816523 
Email: tbtcantho@cantho.gov.vn 
Email Mạng lưới: tbtcantho@tbtvn.org 
  
14. Chi cục TC-ĐL-CL Cao Bằng  
Ông Đỗ Ngọc Linh (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Bo99 phố Cũ, Hợp Giang, thị xã Cao Bằng  
ĐT: 026.3854812  
Email:tcdlclcb@hn.vnn.vn  
Email Mạng lưới: tbtcaobang@tbtvn.org 
  
15. Chi cục TC-ĐL-CL TP Đà Nẵng  
Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Anh Tuấn  
Địa chỉ: Số 32 Hoang Diệu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0511.3827573  
Fax: 0511.3565587 
ĐT: 0989078047  
Email: nguyenbah@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtdanang@tbtvn.org 
  
16. Chi cục TC-ĐL-CL Đắk Lắk 
Ông. Ngô Gia Việt (Chi cục trưởng) 
Địa chỉ:11A. Trần Hưng Đạo, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc  
ĐT: 0500.3953200/3952598  
Email: tuankhcndl@yahoo.com.vn  
Email Mạng lưới: tbtdaklak@tbtvn.org 
  
17. Chi cục TC-ĐL-CL Đắk Nông  
Chi cục trưởng: Trương Vũ Điệp  
Địa chỉ: Khu nhà Công vụ, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  
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ĐT: 050.544486; Fax: 050.544487; Email: tbt_daknong@yahoo.com 
Di động:  0914069240  
Email Mạng lưới: tbtdaknong@tbtvn.org 
  
18. Chi cục TC-ĐL-CL Điện Biên  
Chi cục trưởng: Lê Văn Quang  
Địa chỉ: Phường Mường Thanh 3, Tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  
ĐT: 023.3828662  
Di động: 0912600086  
Email Mạng lưới: tbtdienbien@tbtvn.org 
  
19. Chi cục TC-ĐL-CL Đồng Nai  
Ông Lê Xuân Trường – Phó Chi cục trưởng – Phụ trách Văn phòng TBT  
Add: 260 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai  
Tel: 061.3825.082/Fax: 0613:.3823165  
Email Mạng lưới: tbtdongnai@tbtvn.org 
  
20. Chi cục TC-ĐL-CL Đồng Tháp  
ông Lê Minh Kha 
Email: minhkhadt75@yahoo.com 
Địa chỉ: 03, Hùng Vương, phường 02, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
Điện thoại: 067.3874878    Fax: 067.3870778 
E.mail mạng lưới: tbtdongthap@yahoo.com.vn 
Website: http://dongthap.tbtvn.org 
  
21. Chi cục TC-ĐL-CL Gia Lai  
Ông Nguyễn Hoàng (Chi cục trưởng) 
Phụ trách TBT:  Lê Mạnh Hùng, Lê Minh Hải 
Địa chỉ: 98A Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai 
ĐT: 059.3821933; Fax: 059.3823934  
Di động: 0902015477 
Email: manhhung186@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtgialai@tbtvn.org 
  
22. Chi cục TC-ĐL-CL Hà Giang  
Ông Hà Văn Thiệu - Trưởng phòng TBT 
Địa chỉ: 63 Đường Lê Quý Đôn - P. Nguyễn trãi - TX Hà Giang -  tỉnh Hà Giang 
Điện thoại: 0219.3861512;     Fax: 0219.3861512 
Di động:  01234153445 
Email : hathieuhg@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbthagiang@tbtvn.org 
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23. Chi cục TC-ĐL-CL Hà Nam  
Ông: Nguyễn Trường Thọ (Chi cục Phó - Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam  
ĐT: 0351. 3842118; Fax:0351.3853400  
Email: quynh_dbx@yahoo.com , thuphuongtbthn@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbthanam@tbtvn.org 
  
24. Chi cục TC-ĐL-CL TP Hà Nội  
Bà Đỗ Thị Tường Vân (Chi cục Phó phụ trách TBT)) 
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà 
Địa chỉ: 89 Nguyễn Thái Học, Hà Nội 
ĐT: 04.37471239; Fax: 04.37471772 
Ô.Lương Xuân Đức  
Địa chỉ:7 Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Đông Tỉnh Hà Tây  
ĐT: 034.3824857; Fax: 034.3825374  
Email: tbthanoi@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbthanoi@tbtvn.org *  tbthatay@tbtvn.org 
  
25. Chi cục TC-ĐL-CL Hà Tĩnh  
Ông Thân Văn Nhiên (Trưởng phòng TBT)  
Địa chỉ: 39 Đường Vũ Quang, Thị xã Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh  
ĐT: 039.3858661 - 039.3867642  
Fax: 039.3858661  
Email: tranlamtdcht@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbthatinh@tbtvn.org 
  
26. Chi cục TC-ĐL-CL Hải Dương  
Bà Nguyễn Thị Yến (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Số 5 đường Đức Minh, phường Thanh Bình Tp Hải Dương, Tỉnh Hải Dương  
ĐT: 0320.3 896 757;  
Fax:0320.3896757  
Email:tcdlclhd@hn.vnn.vn (Email cua chi cuc)  
Email phong TBT: ngothikieuoanh1984@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbthaiduong@tbtvn.org 
  
27. Chi cục TC-ĐL-CL TP. Hải Phòng  
Bà Hoàng Minh Hảo (Chi cục trưởng kiểm trưởng phòng TBT)  
Địa chỉ: 240 Đường Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền  
ĐT: 031.3730555; Fax: 031.3730555  
Di động:  0904123908  
Email:tdchaiphong@hn.vnn.vn  
Email Mạng lưới: tbthaiphong@tbtvn.org 
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28.Chi cục TC-ĐL-CL Hậu Giang  
Ông Phạm Thành Thanh – Chi cục trưởng – Phụ trách mảng thông báo  
Ông Trần Bá Quang – Chi cục phó – Phụ trách mảng hỏi đáp  
Bà Nguyễn Ngọc Diễm – Thư ký  
Khu hành chính, đường Trần Hưng Đạo B, KV3, P.5 TX Vị Thanh, Hậu Giang  
Tel: 071.3876.200/ Fax: 071.3877.400  
Email: hgitdc@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbthaugiang@tbtvn.org 
  
29. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình  
Ông Phạm Thế Hải (Phụ trách TBT  
Địa chỉ: 170 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hoà Bình  
ĐTCQ: 018.3856864  
Fax: 018. 3857119  
Email: tbt_hoabinh@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbthoabinh@tbtvn.org 
  
30. Chi cục TC-ĐL-CL TP Hồ Chí Minh  
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà  (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Quận 3 TP Hồ Chí Minh  
ĐT: 08.39307203/39308568  
Fax:08.9307026  
Email Mạng lưới: tbt_hcm@tbtvn.org 
  
31. Chi cục TC-ĐL-CL Hưng Yên  
Ông Trần Tùng Chuẩn - Phụ trách TBT 
Tel: 0912.219.100  
Email:chuantdchy@yahoo.com  
Địa chỉ: Đường An Vũ, thị xã Hưng Yên   
ĐT: 0321.3863.543/3864740/3863541  
Fax: 0321.863540  
E mail: tbt_hy@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbthungyen@tbtvn.org 
  
32. Chi cục TC-ĐL-CL Khánh Hoà  
Bà Nguyên Đức Thuần  
Địa chỉ: 11 Hùng Vương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà  
ĐT: 058.3822555  
Fax:058.3811065  
Di động: 0983131043 
Email: laantt@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtkhanhhoa@tbtvn.org 
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 33. Chi cục TC-ĐL-CL Kiên Giang  
1.     Ông Ngô Thanh Toàn – Thông báo  
2.     Bà Phạm Thị Lựu – Hỏi đáp  
Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang  
Tel: 077.3862.003/077.3863.649/077.3878.434  
Fax: 077.3866.942/077.3924.564  
Email: tdc.skhcn@kiengiang.gov.vn 
Email Mạng lưới: tbtkiengiang@tbtvn.org 
  
 34. Chi cục TC-ĐL-CL KonTum  
Chi cục Trưởng: Nguyễn Xuân Hùng  
Địa chỉ:11 Nguyễn Huệ, TX. KonTum, Tỉnh KonTum  
ĐT: 060.3861278;  
Fax: 060.3864039  
ĐT: 0913488745  
Email: ktxuanhung@yahoo.com.vn  
Email Mạng lưới: tbtkontum@tbtvn.org 
  
 35. Chi cục TC-ĐL-CL Lai Châu  
Phó trưởng phòng TBT: Nguyễn Duy Mạnh  
Địa chỉ: Thị Xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu  
ĐT: 0231.3876813  
Di động:  0917301722 
Emai:manhtbtlchau@yahoo.com.vn; dinhthihientbtlaichau@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtlaichau@tbtvn.org 
  
 36. Chi cục TC-ĐL-CL Lạng Sơn  
Ông Hoàng Huy Hiển - Trưởng phòng TBT  
Địa chỉ: 438 Bà triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn  
ĐT: 025.3871908  
Fax: 025.3871908 
E-mail: tbt_ls@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtlangson@tbtvn.org 
  
 37. Chi cục TC-ĐL-CL Lào Cai  
Ông Nguyên Đức Thắng (phụ trách TBT)  
Địa chỉ: 092 Hoàng Liên, Tp. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai  
ĐT: 020.3822750  
ĐT: 0912669421  
E- mail: nguyenducthang@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbtlaocai@tbtvn.org 
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 38. Chi cục TC-ĐL-CL Lâm Đồng  
Bà. Hoàng Thị Cẩm Tú (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Số 24 Trần phú, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng  
ĐT: 063.3821377  
Fax: 063.3827508  
Di động:  0988.519203  
Email: tbtlamdong@yahoo.com; lylyccdlcl@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtlamdong@tbtvn.org 
  
 39. Chi cục TC-ĐL-CL Long An  
Ông Lê Thanh Quang (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Số 367 Quốc lộ 1, Phường 4 Thị xã Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: 072.3832072 
Fax:072.3832061/072.3832072 
E-mail:longantbtvn@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtlongan@tbtvn.org 
  
  
 40. Chi cục TC-ĐL-CL Nam Định  
Ông Đoàn Mạnh Chất (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định  
ĐT: 0350.3649208  
Fax: 0350.3846685  
Di động: 0989285249  
E-mail:tcdlclnd@hn.vnn.vn  
Email Mạng lưới: tbtnamdinh@tbtvn.org 
  
  41. Chi cục TC-ĐL-CL Nghệ An  
Ông Nguyễn Thông (Phụ trách TBT) 
Địa chỉ: Số 6 - Đường Tân Phúc - Phường Hưng Phúc - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An 
ĐT: 038.3835620/3589256 
Fax: 038.3835620 
DĐ: 0902220179 
Email: nguyenthongkhcn@gmail.com 
Email Mạng lưới: tbtnghean@tbtvn.org 
  
 42.Chi cục TC-ĐL-CL Ninh Bình  
Chi cục Trưởng: Ông Trần Văn Xiêm  
Địa chỉ: Km số 2, Quốc lộ 1A, phường Đông Thành, Tỉnh Ninh Bình  
ĐT: 030.3873638  
Fax: 030.872316  
Email Mạng lưới: tbtninhbinh@tbtvn.org 
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43. Chi cục TC-ĐL-CL Ninh Thuận  
Ông Nguyễn Đức Thắng (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Số 34 đường 16 tháng 4, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận  
ĐT: 068.2210942 
Số tài khoản:  270506500016 tại kho bạc tỉnh Ninh Thuận  
Fax: 068.825105  
E-mail:tbtnt@ninhthuan.gov.vn  
Email Mạng lưới: tbtninhthuan@tbtvn.org 
  
44. Chi cục TC-ĐL-CL Phú Thọ  
Ông Vũ Minh Tuấn – Chi cục Phó (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: 1255, Phường Gia cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ  
ĐT: 0210.3849759 
Di động:  0903203687  
E mail : tcdlcl_phutho@yahoo.com.vn; hongch_bk@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtphutho@tbtvn.org 
  
45. Chi cục TC-ĐL-CL Phú Yên  
Ông Hồ Xuân Long (trưởng phòng TC-Cl phụ trách TBT)  
Bà Nguyễn Thị Anh  
Địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7-TX. Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên  
ĐT: 057.3849759  
E-mail: longhoxuan@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbtphuyen@tbtvn.org 
  
46. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Bình  
Bà Đào Thị Hồng Lý (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình  
ĐT: 052.3821543; Fax:052.824989  
Email Mạng lưới: tbtquangbinh@tbtvn.org 
  
47. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Nam  
Bà Vũ Lan  
Địa chỉ: 54 Đường Hùng Vương, TX Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam  
ĐT: 0510.3851604; Fax:0510.852649  
Email: lan_tamky@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtquangnam@tbtvn.org 
  
48. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Ngãi  
Bà Trần Thị Ngọc Thủy-Phó Chi cục trưởng-kiêm Chánh Văn phòng TBT Quảng Ngãi 
Địa chỉ : 157 Nguyễn Nghiêm-Thành phố Quảng Ngãi 
Tel : 055 2240765; Fax: 055 3815207 
E-mail : thuytbtquangngai@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbtquangngai@tbtvn.org 
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 49. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Ninh  
Ông: Lê Hồng Sơn (Phụ trách TBT) 
Địa chỉ: Km5 Đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long, Tỉnh Quảng 
Ninh 
ĐT:033.3634311 
DĐ: 0982458567 
Email: sontbtqni@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtquangninh@tbtvn.org 
  
 50. Chi cục TC-ĐL-CL Quảng Trị  
Ông Lê Hồng Tiên (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TX.Đông Hà Tỉnh Quảng Trị  
ĐT: 053.2210538 
Fax: 053.3850105  
E. mail: tienlehong2005@yahoo.com.vn;  
ĐT: 0914534236  
Email Mạng lưới: tbtquangtri@tbtvn.org 
  
51.Chi cục TC-ĐL-CL Sóc Trăng  
Chi cục Trưởng: Ông Dương Viên Bình  
Địa chỉ:130 Hai Bà Trưng TX Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng  
ĐT: 079.3820115  
Di động:  0918025475  
E-mail: tbtsoctrang@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbtsoctrang@tbtvn.org 
  
52. Chi cục TC-ĐL-CL Sơn La  
Ông. Phạm Văn Luỹ (trưởng phòng TBT)  
Địa chỉ:19 Đường Tô Hiệu, Tp. Sơn La Tỉnh Sơn La  
ĐT: 022.3855175  
Fax: 022.3853645  
 Di động: 0913258543  
Email: hoaskhcn@yahoo.com.vn 
Email Mạng lưới: tbtsonla@tbtvn.org 
  
53.Chi cục TC-ĐL-CL Tây Ninh  
Chi cục Trưởng: Ông Ngô Công Tấn 
Bà Nguyễn Thị Xuân Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Châu, ông Văn Hồng Du 
Add: Số 211 Đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh  
Tel: 066.3814.924/Fax: 066.3814.924  
Email: tayninh_chicuctdc@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbttayninh@tbtvn.org  
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54. Chi cục TC-ĐL-CL Thái Bình  
Bà. Nguyễn Thị Nga - Trưởng phòng TBT  
Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Thái Bình  
ĐT: 036.3832150  
Email Mạng lưới: tbtthaibinh@tbtvn.org 
  
55. Chi cục TC-ĐL-CL Thái Nguyên  
Ông. Nguyễn Mạnh Thắng (Phụ trách TBT) 
Địa chỉ: 513 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên  
ĐT: 0280.3654537 FAX: 0280.3857463 
Di động: 0912.456.780 
Email: manhthangbt@yahoo.com;     khcntn@gmail.com 
Email Mạng lưới: tbtthainguyen@tbtvn.org 
  
56. Chi cục TC-ĐL-CL Thanh Hoá  
Ông Nguyễn Bá Trung (Trưởng phòng TBT)  
Địa chỉ:15 Đường Hạc thành, TP.Thanh Hoá Tỉnh Thanh Hoá  
ĐT: 037.3852445/3853573/3755320  
Fax:037.835373  
E-mail:tcdlcl.th@hn.vnn.vn  
Email Mạng lưới: tbtthanhhoa@tbtvn.org 
  
57. Chi cục TC-ĐL-CL Thừa Thiên Huế  
Ông Bùi Xuân Quang (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ:18 đường Hà Nội, Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế  
ĐT: 054.3825894  
Fax:054.3822439  
Email Mạng lưới: tbt_tthue@tbtvn.org 
  
58. Chi cục TC-ĐL-CL Tiền Giang  
Ô. Nguyễn Cao Tất, Chi cục trưởng, Trưởng VP.TBT Tiền Giang                
Bà Nguyễn Thị Xuân Duyên (Phó Văn phòng TBT)  
Tel: 073.3 973.525  
Fax: 073.3 973.525  
Email: vptbttiengiang@yahoo.com.vn  
Địa chỉ: Số 39 Trưng Trắc,  Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang  
Email Mạng lưới: tbttiengiang@tbtvn.org  
  
59. Chi cục TC-ĐL-CL Trà Vinh  
Bà Nguyễn Thị Huê Viên (Phó Chi cục Trưởng Chi cục TĐC - Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Số 101 Lý Thường Kiệt, Phường 3 TX .Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh  
ĐT: 074.3856065   -    Fax: 074. 3852115.  
Email:tcdlcltv@yahoo.com  
Email Mạng lưới: tbttravinh@tbtvn.org 
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 60. Chi cục TC-ĐL-CL Tuyên Quang  
Chi cục Trưởng: Ông Ngô Tuấn Dũng  
Địa chỉ: Đường17/8, Phường Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh Tuyên quang 
ĐT: 027.3821186  
Di động: 0912477336  
Email Mạng lưới: tbttuyenquang@tbtvn.org 
  
61. Chi cục TC-ĐL-CL Vĩnh Long  
Ông Võ Ngọc Nhẫn (Trưởng phòng TBT) 
Địa chỉ: 162A/10 đường Nguyễn Huệ, Phường 8, TX Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long  
ĐT: 070.3877098  
ĐTCT: 0958753777 Anh Nhẫn; 0914704546 Chị Phượng 
Fax: 070.3825618  
Email: nhantbt@yahoo.com; kimphuongtbt@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtvinhlong@tbtvn.org 
  
62. Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc  
Ông Bùi Đức Thọ, Bà Đỗ Đinh Thị Thu Hằng (Phụ trách TBT)  
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa Thị xã Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc  
ĐTCT: 0989839894 
Emai: hangdt_vp@yahoo.com 
Email Mạng lưới: tbtvinhphuc@tbtvn.org 
  
63. Chi cục TC-ĐL-CL Yên Bái  
Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chi cục trưởng Phụ trách phòng TBT; Ông Vũ Trọng Hào - 
Chuyên viên 
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái  
ĐT: 029.3853646  
Email Mạng lưới: tbtyenbai@tbtvn.org 
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PHỤ LỤC 4 
 

DANH SÁCH CÁC BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN CỦA VIỆT NAM 

 
 
TT Ký hiÖu Tªn ban kü thuËt Ghi 

chó 

1. TCVN/JTC 1 C«ng nghÖ th«ng tin  
2. TCVN/JTC1/1 M· ký tù tiÕng ViÖt  
3. TCVN/TC 01 VÊn ®Ò chung vÒ Tiªu chuÈn ho¸  
4. TCVN/TC 4 æ l¨n, æ ®ì  

5. TCVN/TC 5 §−êng èng kim lo¹i ®en  
6. TCVN/TC 6 GiÊy, c¸c t«ng vµ bét giÊy  
7. TCVN/TC 8 §ãng tµu vµ c«ng tr×nh biÓn  
8. TCVN/TC 10 B¶n vÏ kü thuËt  
9. TCVN/TC 11 Nåi h¬i vµ b×nh chÞu ¸p lùc  
10. TCVN/TC 12 §¹i l−îng vµ ®¬n vÞ ®o l−êng  
11. TCVN/TC 17 ThÐp  
12. TCVN/TC 21 ThiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y  

13. TCVN/TC22 Ph−¬ng tiÖn giao th«ng ®−êng bé  
14. TCVN/TC 23 M¸y kÐo vµ m¸y dïng trong n«ng l©m nghiÖp  
15. TCVN/TC26 §ång vµ hîp kim ®ång  

16. TCVN/TC 27 Nhiªn liÖu kho¸ng r¾n  

17. TCVN/TC 28 S¶n phÈm dÇu má vµ dÇu b«i tr¬n  
18. TCVN/TC 33 VËt liÖu chÞu löa  
19. TCVN/TC 38 DÖt  
20. TCVN/TC 39 M¸y c«ng cô  
21. TCVN/TC 43 ¢m häc  
22. TCVN/TC 45 Cao su tù nhiªn  
23. TCVN/TC 46 Th«ng tin t− liÖu  
24. TCVN/TC 47 Ho¸   
25. TCVN/TC 48 Dông cô thÝ nghiÖm b»ng thñy tinh  
26. TCVN/TC 58 Chai chøa khÝ  
27. TCVN/TC 61 ChÊt dÎo  
28. TCVN/TC 68  Tµi chÝnh ng©n hµng tiÒn tÖ  
29. TCVN/TC 69 ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª  

30. TCVN/TC 70 §éng c¬ ®èt trong  
31. TCVN/TC 71  Bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp vµ bª t«ng gia cè lùc  
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32. TCVN/TC 74  Xi m¨ng vµ v«i  
33. TCVN/TC 79 Kim lo¹i mµu vµ hîp kim cña chóng  
34. TCVN/TC 82  Khai kho¸ng  
35. TCVN/TC 84  Dông cô y tÕ ®Ó tiªm  
36. TCVN/TC 85  N¨ng l−îng h¹t nh©n  
37. TCVN/TC 86  M¸y l¹nh  
38. TCVN/TC 91  ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt  
39. TCVN/TC 94  Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n   

40. TCVN/TC 96 CÇn cÈu  
41. TCVN/TC 120 S¶n phÈm da  
42. TCVN/TC 126  Thuèc l¸ vµ s¶n phÈm thuèc l¸  
43. TCVN/TC 129  QuÆng nh«m  
44. TCVN/TC 133 HÖ thèng cì sè vµ thiÕt kÕ quÇn ¸o  
45. TCVN/TC 134B  Ph©n bãn vi sinh vËt  
46. TCVN/TC 135  Thö kh«ng ph¸ huû  
47. TCVN/TC 138 èng vµ phô tïng ®−êng èng  

48. TCVN/TC 146  ChÊt l−îng kh«ng khÝ   
49. TCVN/TC 147  ChÊt l−îng n−íc  
50. TCVN/TC 154 Qu¸ tr×nh, c¸c yÕu tè d÷ liÖu, tµi liÖu trong trong 

c«ng nghiÖp, hµnh chÝnh  
 

51. TCVN/TC 160  Thñy tinh x©y dùng  
52. TCVN/TC 157  Dông cô tr¸nh thai   
53. TCVN/Tc 159 Ergonomi  
54. TCVN/TC 164 Thö c¬ lý kim lo¹i  
55. TCVN/TC 166 §å gèm, thñy tinh tiÕp xóc víi thùc phÈm  
56. TCVN/TC 174  §å kim hoµn   
57. TCVN/TC 176 Qu¶n lý chÊt l−îng vµ ®¶m b¶o chÊt l−îng  
58. TCVN/TC 178  Thang m¸y vµ b¨ng t¶i trë kh¸ch   
59. TCVN/TC 181 An toµn ®å ch¬i trÎ em   
60. TCVN/TC 189 S¶n phÈm gèm x©y dùng   
61. TCVN/TC 190 ChÊt l−îng ®Êt   
62. TCVN/TC 199 An toµn m¸y  
63. TCVN/TC 200 ChÊt th¶i r¾n   
64. TCVN/TC 207 Qu¶n lý m«i tr−êng  
65. TCVN/TC 228 Du lÞch vµ c¸c dÞch vô cã liªn quan  
66. TCVN/TC/E 1 M¸y ®iÖn vµ khÝ cô ®iÖn  

67. TCVN/TC/E 2 ThiÕt bÞ ®iÖn gia dông  
68. TCVN/TC/E 3 ThiÕt bÞ ®iÖn tö d©n dông  
69. TCVN/TC/E 4 D©y vµ c¸p ®iÖn  
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70. TCVN/TC/E 5 Kü thuËt thö cao ¸p  
71. TCVN/TC/E 6 Ph¸t thanh - truyÒn h×nh  
72. TCVN/TC/E 7  C¸p quang  
73. TCVN/TC/E 8 ThiÕt bÞ hÖ thèng ®iÖn mÆt trêi  
74. TCVN/TC/E9 T−¬ng thÝch ®iÖn tõ  
75. TCVN/TC/E10 An toµn thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin  
76. TCVN/TC/F 1  Ngò cèc vµ ®Ëu ®ç  
77. TCVN/TC/F 2  DÇu mì ®éng thùc vËt  

78. TCVN/TC/F 3 Nguyªn t¾c chung vÒ vÖ sinh thùc phÈm  

79. TCVN/TC/F 4  Phô gia thùc phÈm vµ c¸c chÊt nhiÔm bÈn  

80. TCVN/TC/F 5  VÖ sinh thùc phÈm vµ chiÕu x¹   

81. TCVN/TC/F 6 Dinh d−ìng vµ thùc phÈm ¨n kiªng   
82. TCVN/TC/F 7 D− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt  

83. TCVN/TC/F 8  ThÞt vµ s¶n phÈm thÞt  
84. TCVN/TC/F 9 §å uèng  
85. TCVN/TC/F 10  Rau qu¶ vµ s¶n phÈm rau qu¶   
86. TCVN/TC/F 11  Thuû s¶n   
87. TCVN/TC/F 12  S÷a vµ s¶n phÈm s÷a  
88. TCVN/TC/F 13  Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ lÊy mÉu   
89. TCVN/TC/F 14  KiÓm tra thùc phÈm xuÊt nhËp khÈu vµ hÖ thèng 

chøng nhËn 
 

90. TCVN/TC/F 15  D− l−îng thuèc thó y trong thùc phÈm  
91. TCVN/TC/F 16  Cµ phª  
92. TCVN/TC/F 17  Thøc ¨n ch¨n nu«i    
93. TCVN/TC/F 18 §−êng vµ s¶n phÈm ®−êng  
94. TCVN/TC/M3 C¸c vÊn ®Ò chung vÒ ®o l−êng  
95. TCVN/TC/M9 ThiÕt bÞ ®o khèi l−îng vµ tû träng  
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PHỤ LỤC 5 

CÁC THƯƠNG VỤ VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 
 
Thương vụ Việt Nam tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ 
Địa chỉ : 1730 M Str., Suite 501, NW. Washington DC. 20036 U.S.A  
Điện thoại : 12-02-4639425  
Fax : 12-02-4639439  
Email : vinatrade@vietnam-ustrade.org  
Website : http://www.vietnam-ustrade.org 
 
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản 
Địa chỉ : 50-11, Motoyoyogicho - Shibuyaku Tokyo 151-0062  
Điện thoại : 81-3-34663315/334663436  
Fax : 81-3-34663360  
Email : vntrade@dream.ocn.ne.jp 
 
Thương vụ Việt Nam tại Liên Bang Úc 
Địa chỉ: 797 Bourke Str, Redfern, Sydney, NSW 2016, Australia  
Tel: (612) 9310 1872  
Fax: (612) 9310 1929  
Email : vntrade@bigpond.net.au ; e-mail: au@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Viễn đông 
Địa chỉ: Russia, 690003, Vladivostock Verkhneportovaja Str., 46  
Điện thoại: 7 (4232) 252453 
Fax: 7 (4232) 252453 
Email: vietorvl@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Vương Quốc Anh 
Địa chỉ : 29 Chepstown Place London W2 4TT , United Kingdom  
Điện thoại : 44-020-77270883 , 44-0207 243 0470 
Fax : 44-020-72430471  
Email: TL193@hotmail.com; viet_trade_uk@hotmail.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Vương Quốc Thái Lan 
Địa chỉ : 83/1 Wireless Road Bangkok - 10330, Thailand  
Điện thoại : 66-2-6508454  
Fax : 66-2-2526950  
Email : tvvnbk@a-net.net.th ; th@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Singapore 
Địa chỉ : No.10, Leedon Park - Singapore 267887  
Điện thoại : 65-4-683747 
Fax : 65-4-670458  
Email : vinatrade@singnet.com.sg 
Website: http://www.vinatradesingapore.org  
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Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri 
Địa chỉ: 30, rue Chénoua, Hydra, Alger, Algérie 
Tel: 00 213 21 60 11 89 
Mobile: 00 213 73 27 01 35 
Fax: 00 213 21 60 11 89 
Email: dz@mot.gov.vn  
 
Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan 
Điạ chỉ: 3 Room, 7 F, 129 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan  
Tel: (02) 2503-6840-11/22/33/66 
Fax: (02) 2503-6842 
E-mail: tw@mot.gov.vn  ; dvc1953@yahoo.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ 
Địa chỉ : Hattat Halim - Sok., No.6 D.3, Gayrettepe Besiktas, Istanbul Turkey  
Điện thoại : 90-212-2748009  
Fax : 90-212-2747881  
Email : vuvanqui@hotmail.com ; hiennc@yahoo.com  
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Nam Phi 
Địa chỉ : 135 Brooks St., Brooklyn Pretoria 0181, The Republic of South Africa  
Điện thoại : 27-12-3621179  
Fax : 27-12-3620553  
Email : vnto@wouldonline.co.za 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng Hoà I Rắc  
Địa chỉ : 71/7/17 Dauodi, AL-Mansour Baghdad, Iraq  
Điện thoại : 96 41 543 9510 
Fax : 96 41 543 6963 
Email : Vietnam@uruklink.net ; tvvietnam@uruklink.net , iq@mot.gov.vn 
 ,tvvietnam@uruk 
 
Thương vụ Việt Nam tai Cộng Hoà Hồi Giáo IRAN  
Địa chỉ : No : 2, First Fl.,Aref Dd. end, Aqa Bozorgi Str.,Fereshteh(Fayyazi) Str, Vali-e-
Asr Ave., Tehran  
Tel/Fax : 00-98-21- 2009337  
Email : tvvniran@yahoo.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 
Địa chỉ : 404, Alan Centre AL Ain Mankhool Road, Dubai - P.O.Box 72342 Dubai, UAE  
Điện thoại : 971 435 973 50 / 050 552 8365  
Fax : 97-14-3597351  
Email : quangnd@hotmail.com ; vietrade@migrates.net.ae ; ae@mot.gov.vn  
Website : http://www.vietnamtrade.dubai.orgThương vụ Việt Nam tại CÔ – OÉT 
Địa chỉ : P.O. Box 425. Salmiya - Kuwait Salwa, Block 6, St.3, Vila 62- Kuwait  
Điện thoại : 96-5-5615977  
Fax : 96-5-5645305  
Email : tvvnkw@hotmail.com ; kw@mot.gov.vn 
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Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập 
Địa chỉ : số 23, Kambez street, Dokki, Giza, Egypt 
Điện thoại : 20-2-33366598 
Fax : 20-2-3748572 
Mobile: 2 0121412948 - 2 0123713387 
Email : eg@mot.gov.vn; tvcairoeg@yahoo.com, trungnghia@mot.gov.vn  
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Ấn Độ  
Địa chỉ : B-5/14 Safdarjung Enclave New Delhi - 110 029 India  
Điện thoại : 91-11-6195986  
Fax : 91-11-6109832  
Email : sqdelhi@del3.vsnl.net.in ; thuongvut@yahoo.co.in ; in@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa 
Địa chỉ : 32 Guang Hua Lu - Jian Guo Men Wai-Beijing - Post Code: 100600 China  
Điện thoại : (86 10) 653 2 7035 
Fax : (86 10) 6532 5415  
Email : vinaemba@mailhost.cinet.com.cn ; phanbaobk@hotmail.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Phillippines 
Địa chỉ : 670 Pablo Ocampo Str, Malate Dist, Manila, Philippines  
Điện thoại : (63 2) 404 3659  
Fax : (63 2) 404 3661  
Email : haoplp@pacific.net.ph ; chungdongvan@yahoo.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Liên Bang Malaysia 
Địa chỉ : No 4 Pesiaran stonor - 50450 Kuala Lumpur, Malaysia  
Điện thoại : 60-3-2414692  
Fax : 60-3-2414696  
Email : tvmalai99@hotmail.com ; my@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
Địa chỉ : 76-Rue Xixangvone - Bane Naxay, Vientiane-Laos  
Điện thoại : 85-6-2113410/85620512875  
Fax : 85-6-21413115  
Email : vietrade@laotel.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà INDONESIA 
Địa chỉ : 50 Tanjung, Menteng, Jakarta, Indonesia 
Điện thoại : (62 21) 310 3149 / (62 21) 310 2977 
Fax : 62-21-3100359  
Email : vntrade@uninet.net.id 
 
Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông 
Địa chỉ : 17/F1, Golden Start Building, 20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong  
Điện thoại : (852) 252 98490/ 252 70495 
Fax : (852) 286 57573  
Email : vinacorhk@ctimail3.com 
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Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc 
Địa chỉ Rm 802, Byuksong B1dg, 13-3/4Changjon-Dong,Mapo-Gu,Seoul,Korea  
Điện thoại : (82.2) 322 3660 / 322 3610  
Fax: (82.2) 322 3770  
Email : kr@mot.gov.vn ; tvhanqu@hotmail.com 
 
Văn Phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc 
Địa chỉ : 3 Room, 7/F, 129 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan 
Điện thoại : 886 – 2 2503 6840 (ext. 11, 22, 33, 66)  
Fax : 886 – 2 2503 6842 
Email : VNKim@ms39.hinet.ne ; dvc1953@yahoo.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Vương Quốc Camphu chia 
Địa chỉ : 67, Samdech Pan (ex. 214) Phnom Penh, Cambodia  
Điện thoại : (855 12) 852 533 / 831 922  
Fax : 85-5-217886  
Email : tvcpc@camnet.com.kh 
 
Thương vụ Việt Nam tại Uzbekistan 
Địa chỉ : 100, RASHIDOV Str., TASHKENT City, 700084 UZBEKISTAN 
Điện thoại : (99 871) 120 62 65 
Fax : 99 871) 152 24 02  
Email : phong@naytov.com ; tvuvn@rol.uz ; uz@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Ucraina  
Địa chỉ : Leskova St.5, 01011 Kiev, Ucraine  
Điện thoại : (38 044) 254 53 45 
Fax : (38 044) 254 53 45  
Email : tradevn@adamant.net 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa SÉC 
Địa chỉ : Stepanka 4/534 120 00 Praha2 – Czech Repubic 
Điện thoại : 42-02-24942235  
Fax : 42-02-24942132  
Email : voquivan@volny.cz ; vietrade.Praha@volny.czl ; thuongvu@volny.cz 
 
Thương vụ Việt Nam tại Rumani 
Địa chỉ : Bd, Ancu de Huredoara Nr.66B1.12B,Sc.B,Et.4,Ap.46 Sector 1 Bucruesti 
Điện thoại /Fax : 40-1-2113738  
Email : viethuru@ebony.ro 
 
Thương vụ Việt Nam tại Vương Quốc Thụy Điển 
Địa chỉ : Upplandsgatan 38, 5th Floor 11328 Stockholm Sweden  
Điện thoại : 46-8-322666  
Fax : 46-8-321580  
Email : tvus@hotmail.com 
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Thương vụ Việt Nam tại Geneve - Thụy Sỹ 
Địa chỉ : 13 Chemin Taverney 1218 Grand Saconnex, Geneve, Suisse 
Điện thoại : 41-22-7887023  
Fax : 41-22-7880724  
Email : vietcom@bluewin.ch ; ch@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp 
Địa chỉ : 44, Avenue de Madrid Neuilly Sur Seine 92.200 France  
Điện thoại : 33-1-46248577/46248078  
Fax : 33-1-46241258  
Email : secovif@wanadoo.fr 
 
Thương vụ Việt Nam tại Nga  
Địa chỉ : 125047, 1-ja Tverskaja Iamskaja 30, Moscow 
Điện thoại : 70-95-2502422  
Fax : 70-95-2500534  
Email : ru@mot.gov.vn ; vietor@online.ru 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Italia 
Địa chỉ : VIA PO, 22-INT.16-00198 ROMA-ITALIA  
Điện thoại : 39-06-8413913  
Fax : 39-06-8414072  
Email : thuongvu_italia@virgilio.it ; thuongvu@tin.it 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Hungari 
Địa chỉ : 1141 BUDAPEST - XIV. KER. - ZSÁLYA ÚTCA 28. - Hungary  
Điện thoại : (00 36) 1 220 1189 ; 30 382 2384  
Fax : 00 36 1 222 7039  
Email : hu@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Liên Bang Đức 
Địa chỉ: Rosa - Luxemburg Str. 7 10178 Berlin - Mitte Germany. 
Điện Thoại: 49 30 229 2374/8198 
Fax: 49 30 229 1812/2374  
E-mail: de@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Cuba 
Địa chỉ : OFICINA COMERCIAL DE VIETNAM EN CUBA, Calle 16, No 514 E/5ta, Y 
7 ma Miramar, Playa, C. LaHabana, Cuba  
Điện thoại : 53-7-241525  
Fax : 53-7-245333  
Email : vinacom@ceniai.inf.cu ; cu@mot.gov.vn 
 
Thương vụ Việt Nam tại Canada 
Địa chỉ : 161 Sherwood Drive ,  
Ottawa, Ontario, K1P 3V5-Canada  
Điện thoại : (613)- 715-9683 ; 715-9640  
Fax : (613)- 715-9482  
Email : vinatrade@rogers.com 
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Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Bungari 
Địa chỉ : Str.No 11, 1st Floor, Sofia 1606, , Bulgaria  
Điện thoại : (359-2) 953 35 12 / 963 23 09 
Fax : 35-92-9633173  
Email : le_du_khuong@hotmail.com ; vietor@bgnet.bg ; viettradesophia@hotmail.com 
 
Thương vụ Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ 
Địa chỉ : 198 Chausse Vleurgat, 1050 – Bruxelles, Belgium  
Điện thoại : 32-2-3436295 
Fax : 32-2-3470335  
Email : vietrade.brussels@skynet.be 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan 
Địa chỉ : Ul, Polna 48 M. 21 - 00-644 Warszawa , POLAND  
Điện thoại : 48-22-825813  
Fax : 48-22-8258106  
Email : tvubalan@post.pl 
 
Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Argentina 
Địa chỉ : Arribenos 2554 Capital Federal Argentina  
Điện thoại : 54-11-47061992  
Fax : 54-11-47061992  
Email : vantvar@yahoo.com  , vietrade@ciudad.com.ar 
 
Thương vụ Việt Nam tại Liên Bang Myanmar 
Địa chỉ : 127 B Sein Lae Kanthar Road, Kamayut T.S, Yangoon, Myanmar 
Tel/Fax : 95-1-527308. 
E-mail: mm@mot.gov.vn ; thuongvu@myanmar.com.mm 
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