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ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG            
SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

VÀO XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

KHOÁ ĐÀO TẠO 
TIÊU CHUẨN HOÁ VÀ  SỰ THAM GIA  

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 
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NỘI DUNG 

1. Hiện trạng tham gia của người tiêu dùng vào 

xây dựng tiêu chuẩn 

2. Đề xuất giải pháp tăng cướng sự tham gia của 

người tiêu dùng vào xây dựng tiêu chuẩn 

3. Thảo luận nhóm 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.1. Hiện trạng tham gia vào quá trình XD TCVN (1)  

 Hiện nay, Tổng cục TCĐLCL đã thành lập trên 100 BKT và Tiểu 

BKT để xây dựng TCVN theo kế hoạch hằng năm. Tuy nhiên theo 

Luật TC & QCKT việc xây dựng DT TCVN được thực hiện như 

sau: 

 Bộ KHCN (Tổng cục TCĐLCL) tổ chức xây dựng DT TCVN thông qua 

BKTTCQG (trung bình 500 TCVN/năm) 

 Các Bộ, ngành tổ chức xây dựng DT TCVN thông qua Tổ chức biên 

soạn được chỉ định (trung bình <200 DT TCVN/năm) 

 Có sự khác nhau nhất định về sự tham gia của các bên liên quan 

trong xây dựng TCVN giữa hai trường hợp 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.1. Hiện trạng tham gia vào quá trình XD TCVN (2)  

A. Trường hợp XD TCVN thông qua Ban KTTCQG  

 Theo quy định của Luật TC & QCKT các bên liên quan có thể 
tham gia vào quá trình xây dựng TCVN khi: 

 Đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN (chủ động) 

 Đề xuất dự thảo TCVN (chủ động) 

 Tham gia thành viên BKT (được mời hoặc tự đề xuất) 

 Tham gia góp ý DT TCVN (được mời hoặc chủ động góp ý) 

 Được mời tham gia họp Hội nghị chuyên đề góp ý cho DT 
TCVN (bị động) 

 

 



5 

1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.1. Hiện trạng tham gia vào quá trình XD TCVN (3)  

 Việc tham gia của các bên liên quan vào XD TCVN còn có một số 

bất cập: 

 Sự thiếu cân bằng giữa các thành phần tham gia ban kỹ thuật  về tỷ lệ 
các bên liên quan (ít thành phần doanh nghiệp, người tiêu dùng, NGOs) 

 Các tổ chức cá nhân là các bên liên quan rất ít chủ động đề xuất dự 
thảo TCVN 

 Còn có đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN chưa thực sự xuất phát từ 
các bên liên quan, phản ánh nhu cầu đích thực về xây dựng TCVN (quy 
trình lập KH) 

 Việc góp ý cho DT TCVN của một số bên liên quan còn mang tính hình 
thức, ý kiến đóng góp còn sơ sài; số lượng ít 

 Số lượng các bên liên quan tham gia các hội nghị chuyên đề còn rất 
hạn chế, tham gia thiếu tích cực 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.2. Hiện trạng tham gia vào quá trình XD TCQT (1)  

 Hiện nay ISO đã thành lập trên 700 BKT (TC) và các Tiểu BKT (SC) 

, trên 2000 Nhóm công tác (WG) 

 NSB có thể chọn tham gia thành viên P hoặc O của các BKT trên 

 Trong trường hợp là thành viên P của BKT, NSB có thể thực hiện 

quá trình thảo luận  và xây dựng sự đồng thuận giữa các bên liên 

quan trong nước thông qua Ban kỹ thuật tương ứng quốc gia 

(NMC- National Mirro Committee). Thông qua đó đóng góp vào 

quá trình thảo luận và đồng thuận quốc tế khi tham gia xây dựng 

TCQT 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.2. Hiện trạng tham gia vào quá trình XD TCQT (2)  

 Ban kỹ thuật tương ứng quốc gia (NMC) thường có 

nhiệm vụ: 

 Theo rõi công việc tiêu chuẩn hóa quốc tế trong lĩnh vực hoạt 

động của mình, xác định lĩnh vực quan tâm; 

 Tham gia tích cực vào xây dựng TCQT bằng cách tham vấn các 

bên liên quan ở trong nước (ví dụ như Doanh nghiệp, người 

sử dụng/NTD, các nhà chuyên môn, quan chức chính phủ..); 

 Tổng hợp quan điểm quốc gia  để góp ý cho DT TCQT, ; 

 Phổ biến, hướng dẫn  áp dụng trong nước các TCQT có quan 

tâm 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.2. Hiện trạng tham gia vào quá trình XD TCQT (3)  

 Hiện nay Việt Nam tham gia thành viên P của khoảng 15 Ban kỹ 

thuật, Tiểu Ban kỹ thuật và Ban chính sách của ISO và 04 ban kỹ 

thuật của IEC, tham gia thành viên O của 61 Ban kỹ thuật của ISO 

(con sô ́ chưa cập nhật) 

 Việc tham gia trực tiếp của các bên liên quan vào các công việc 

kỹ thuật của tất cả các Ban kỹ thuật mà VN tham gia là thành viên 

nói trên là rất ít nếu như không nói là không có, trừ một số trường 

hợp là Tổ chức nước ngoài cung cấp hỗ trợ (SIS; Thụy sĩ, JISC…)  

 Gần đây, với sự trợ giúp của Quốc tế, VN mới chỉ tham gia sâu 

ngay từ đầu vào xây dựng 02 TCQT : Tiêu chuẩn về TNXH ISO 

26000, tiêu chuẩn về chuẩn cứ phát triển bền vững của năng 

lượng sinh học ISO 13065 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (1)  

 Tháng 12/2011, Chủ tịch VINASTAS đã ra quyết định thành lập 

“Ban Nghiên cứu Hô ̃ trợ phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng” viết 

tắt là “Ban Tiêu chuẩn Chất lượng”  

 Hoạt động của “Ban Tiêu chuẩn Chất lượng” dựa trên sự tham 

gia tự nguyện của các chuyên gia thành viên để thực hiện các nội 

dung nghiên cứu, hỗ trợ cụ thể cho việc phát triển tiêu chuẩn hoá, 

quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp đáp ứng nhu cầu của 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong các 

lĩnh vực chuyên ngành. 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (4)  

  Chức năng của “Ban Tiêu chuẩn Chất lượng”: 

 Là Ban chuyên môn trực thuộc TƯ Hội TC & BVNTD 
VN 

 Giúp chu ̉ tịch Hội quản lý va ̀ tô ̉ chức thực hiện các hoạt 
động nghiên cứu, hỗ trợ phát triển tiêu chuẩn hoá, quản 
lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh 
vực chuyên ngành và tư vấn, phản biện, giám định xã 
hội đối với các vấn đề có liên quan;  



11 

1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (5)  

  Nhiệm vụ của “Ban Tiêu chuẩn Chất lượng”(1): 

1. Nghiên cứu triển khai, ứng dụng một số vấn đề chuyên 

môn, nghiệp vụ, giáo dục đào tạo trong lĩnh vực tiêu chuẩn 

hoá, quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp; 

2. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế 

và tiêu chuẩn khu vực trong các lĩnh vực chuyên ngành mà 

Hội có khả năng; 

3. Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, phổ biến kiến 

thức và kỹ năng xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quản lý 

chất lượng và đánh giá sự phù hợp;  
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (6)  

  Nhiệm vụ của “Ban Tiêu chuẩn Chất lượng” (2): 

4. Tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý chức năng thực 
hiện các hoạt động hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp 
luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá;  

5. Tham gia, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, cung 
cấp các thông tin, bài viết chuyên luận về hoạt động và các 
nội dung chuyên môn liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật, quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp;  
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (7)  

  Nhiệm vụ của “Ban Tiêu chuẩn Chất lượng”(3): 

6. Tổ chức, tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ 

chức quốc tế xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề án 

trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng. 

Tham gia triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc các chương trình, dự án 

theo sự thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, tổ chức; 

7. Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội về những vấn đề có 

liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng; 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội giao. 

9. Thực hiện việc báo cáo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu 

cho Chủ tịch Hội về kết quả triển khai các nội dung công việc liên quan 

của Ban. 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (8)  

 Nguyên tắc hoạt động của “Ban Tiêu chuẩn Chất 
lượng”: 

1. Tự nguyện, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên, 

đề cao quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân từng thành 

viên trong Ban; 

2. Chủ động tiến hành các hoạt động trên cơ sở tự trang trải 

kinh phí; 

3. Phối kết hợp và hỗ trợ cho hoạt động phát triển tiêu chuẩn, 

chất lượng của các Bộ, ngành, địa phương 

4. Thành lập va ̀ triển khai hoạt động “Mạng lưới chuyên gia 

TC-CL” 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (9)  

 VINASTAS hiện đã cử chuyên gia tham gia thành viên các Ban kỹ 

thuật tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 

 1- TCVN/CASCO “Đánh giá sự phù hợp” 

 2- TCVN/TC 176 “Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng“ 

 3- TCVN/TC 207 „ Quản lý môi trường“ 

 4- TCVN/TC01/SC1 “Trách nhiệm xã hội” 

 5-  TCVN/TC/F3 „Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm“ 

 6-  TCVN/TC/F9 Đồ uống 

 7- Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  về các vấn đề NTD 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (10)  

 VINASTAS hiện đã cử chuyên gia tham gia thành viên các Ban kỹ 

thuật tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 

 8- Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  về các vấn đề chung của tiêu 

chuẩn hóa 

 9-Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  về Ca cao 

     10- Ban kỹ thuật TCVN/F3 về vệ sinh thực phẩm 

     11-Ban kỹ thuật TCVN/F9  về Đường, Mật ong và Sản phẩm tinh bột 

     12- Ban kỹ thuật TCVN/TC về da giầy 

     13-Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC 01/SC 2 về các tính chất của S. phẩm 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (11)  

 VINASTAS hiện đã cử chuyên gia tham gia thành viên các Ban kỹ 

thuật tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 

 14- Ban kỹ thuật TCVN/TC về da 

      15-Ban kỹ thuật TCVN/TC về dụng cụ thí nghiệm thủy tinh 

      16 -Ban kỹ thuật TCVN về ống nhựa 

      17-Ban kỹ thuật TCVN/TC về nhựa composit 

      18- Ban kỹ thuật TCVN/TC về an toàn lao động 

      19- Ban kỹ thuật TCVN/TC về giấy 

      20- Ban kỹ thuật về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy  

 Việc tham gia thành viên BKT còn thu ̣ động 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCVN (12)  

 Các chuyên gia của Ban TCCL hằng năm tham gia góp ý cho 

nhiều DT TCVN (khoảng trên 50 DT/năm) 

 Tham gia các Hội nghj chuyên đề về DT TCVN 

 Tham gia các Hội nghị phô ̉ biến TCVN 

 VINASTAS chưa đề xuất kế hoạch xây dựng DT TCVN,  

 VINASTAS dự kiến sẽ đề xuất Danh mục TCVN đề nghị xây dựng  

trong khuôn khô ̉ chương trình NSCL năm 2017 

 VINASTAS (Conprocen) đã phối hợp với Viện TC CL VN đề xuất 

nhiệm vụ hô ̃ trợ doanh nghiệp trong đào tạo TCH và xây dựng 

Tiêu chuẩn cơ sở thuộc chương trình 712 của Tổng cục 
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1. HIỆN TRẠNG THAM GIA CỦA NTD VÀO 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.4. Hiện trạng tham gia của NTD vào XD TCQT  

 VINASTAS chỉ tham gia khi được Tổng cục TCĐLCL yêu cầu, 

không chu ̉ động 

 VINASTAS Đã tham gia thành viên Nhóm Công tác của Tổng cục 

TCĐLCL tham gia xây dựng TCQT ISO 13065 về chuẩn cứ phát 

triển bền vững của năng lượng sinh học trong các năm 2011, 

2012, 2013 

 VINASTAS Tham gia 04 cuộc họp của Ban Dự án ISO/PC 145 về 

năng lượng sinh học và có đóng góp (trong đoàn Việt Nam) cho 

việc xây dựng dự thảo TCQT  ISO 13065 

 Việc tham gia là tương đối thu ̣ động, phu ̣ thuộc vào kế hoạch của 

Tổng cục TCĐLCL 

 Các Hội địa phương chưa tham gia xây dựng TCVN và TCQT 
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2. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM 

GIA CỦA NTD VÀO XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.1 Một số biện pháp (gợi ý thảo luận) 

 Cần có kế hoạch xác định các vấn đê, đối tượng ̀ TCH ưu tiên của 

NTD cho từng năm và từng 5 năm trên cơ sở thu thập nhu cầu từ 

phía các Hội địa phương và các chyên gia 

 Lập danh mục các sản phẩm dịch, vụ ưu tiên cho người TD 

 Đề nghị các Hội địa phương đăng ký chuyên gia có điều kiện và 

năng lực tham gia công tác xây dựng TCVN và TCQT  

 Cải tiến việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn để chuyên gia từ các 

Hội địa phương có thể tham gia tích cực (qua Internet ?) 

 Tô ̉ chức sinh hoạt chuyên đè về TCH cho một sô ́ Hội địa phương 

để quảng bá, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho chuyên gia 
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2. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM 

GIA CỦA NTD VÀO XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

 2.1 Một số biện pháp (gợi ý thảo luận) 

  
 

 Đề nghi ̣ Tổng cục TCĐLCL là CQ TCH QG của Việt Nam: 

  Tăng cường sự hô ̃ trợ cho VINASTAS trong việc tiếp cận và tham 

gia xây dựng và góp ý các tiêu chuẩn liên quan đến người tiêu 

dùng 

 Tăng cường phối hợp với VINASTAS trong các hoạt động xây 

dựng TCVN và TCQT có liên quan từ khâu kế hoạch đến các khâu 

triển khai cụ thê ̉ (thành lập task force ?) 

 Tổng cục nên nghiên cứu xem xét để có bô ̣ phận chinh sách NTD 

trong  CQ TCH QG khi thích hợp (trên cơ sở nghiên cứu các 

Hướng dẫn và kinh nghiệm quốc tế về TCH và NTD) 
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 3.2 Đề xuất một số hoạt động cụ thể đối với Tổ 

chức NTD địa phương tham gia vào xây dựng 

tiêu chuẩn 

 

                         ------------------------ 

  

 3.1 Những giải pháp để tăng cường sự tham 

gia của NTD vào xây dựng Tiêu chuẩn 

  


