HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HÓA
CỦA VIỆT NAM

(Tổng quan)
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3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy trình
của các nước và quốc tế (ISO)
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Nam
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quốc tế và khu vực.
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1. Khuôn khổ pháp luật
đối với hoạt động tiêu chuẩn hóa
1. Quá trình hình thành cơ quan tiêu chuẩn
hóa quốc gia (NSB) của Việt Nam






1962: Viện Đo lường và Tiêu chuẩn
1971: Viện Tiêu chuẩn
1976: Cục Tiêu chuẩn
1979: Cục TCĐLCL Nhà nước
1984: Tổng cục TCĐLCL (STAMEQ)
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1. Khuôn khổ pháp luật
đối với hoạt động tiêu chuẩn hóa
2. Qúa trình hình thành hệ thống VP PL cho hoạt động TCH

 Nghị định 123-CP (1963) “Điều lệ tạm thời về việc
nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt ban hành và quản lý các
tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp”
 Quyết định 290-CP (1974) “Điều lệ công tác tiêu
chuẩn hóa xí nghiệp công nghiệp”
 Nghị định 141-HĐBT (1982) “Điều lệ về công tác
tiêu chuẩn hóa”
 “Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa” (1990)
 “Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật” (2006)
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Hệ thống văn bản QPPL hiện hành về TCH
Luật TC&QCKT
Nghị định 127/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật TC&QCKT
1. TT HD xây
dựng và áp
dụng TC

2. Quy chế tổ
chức, hoạt
động BKT

(TT số 21)

(QĐ số 22)

+ TT 29
(2011)

3. TT HD xây
dựng và ban
hành Quy
chuẩn KT
(TT số 23)
+ TT 30
(2011)

4. QĐ về
CN HC,CN HQ
và CBHC,
CBHQ
(QĐ số 24)
+ TT 28
(2012)

5. QĐ về tổ
chức và hoạt
động của
TCCN

(QĐ số 26)
(Đang rà soát)

6. TT HD ký kết và thực hiện MRA KQĐGPH (TT số 27)
7. TTLT HD QL&SD Kinh phí xây dùng TCVN&QCKT (TTLT số 145)
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LUẬT TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 Nội dung cơ bản của Luật TC&QCKT (1)











QH thông qua ngày 29/6/2006, Lệnh công bố của Chủ tịch nước
ngày 12/7/2006;
Bao gồm 7 chương, 71 điều:
Chương I: Quy định chung (9 điều)
Chương II: Xây dựng công bố và áp dụng TC (16 điều)
Chương III:Xây dựng, ban hành và áp dụng QCKT (14 điều)
Chương IV: Đánh giá sự phù hợp với TC&QCKT (18 điều)
Chương V: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực TC và lĩnh vực QCKT (06 điều)
Chương IV: Thanh tra, xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo và tranh
chấp về hoạt động trong lĩnh vực TC và lĩnh vực QCKT (04 điều)
Chương VII: Điều khoản thi hành (03 điều)
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LUẬT TIÊU CHUẨN & QUY CHUẨN KỸ THUẬT










Nội dung cơ bản của Luật TC&QCKT (2)
Đổi mới toàn diện hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và QCKT
đáp ứng cơ bản yêu cầu của WTO TBT
Điều chỉnh hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng TC; xây
dựng, ban hành và áp dụng QCKT; đánh giá sự phù hợp với TC
và QCKT.
Hệ thống tiêu chuẩn hai cấp: tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu
chuẩn cơ sở (TCCS)
Tiêu chuẩn quốc gia - áp dụng tự nguyện
Nhấn mạnh việc xã hội hoá hoạt động xây dựng tiêu chuẩn
thông qua sự tham gia rộng rãi của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ
chức, cá nhân và các hội, hiệp hội trong quá trình xây dựng tiêu
chuẩn quốc gia.
Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của mình
(tự nguyện áp dụng TCVN, tự công bố phù hợp tiêu chuẩn…).
V.v…
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY
1/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ “Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật TC & QCKT
 Nghị định 127 CP quy định chi tiết các điều sau
của Luật TC&QCKT:











Điều 4: Đối tƣợng của hoạt động trong lĩnh vực TC và QCKT
Điều 17: Thủ tục xây dựng, thẩm định công bố xây dựng
TCVN
Điều 25 và 39: Nguồn kinh phí xây dựng TC & QCKT
Điều 26: ký hiệu QCKT QG
Điều 27: QCKTQG liên ngành, QCKTQG do cơ quan thuộc
Chính phủ xây dựng
Điều 32: Thủ tục xây dựng, thẩm định ban hành xây dựng
QCKT
Điều 38: áp dụng QCKT
Chƣơng IV: Đánh giá sự phù hợp
Điều 59, 60, 61, 62: Trách nhiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật
Điều 69: Rà soát chuyển đổi TCVN, TCN, các tài liệu kỹ thuật
bắt buộc áp dụng thành TCQG, QCKT
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY
1/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ “Quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật TC & QCKT

 Nội dung cơ bản của NĐ 127 (1)
Bao gồm 6 chương và 27 Điều:
Chương I: Quy định chung (5 điều)
Chương II: Xây dựng, công bố TC (3 điều)
Chương III: Xây dựng, ban hành QCKT(6 điều)
Chương IV: Đánh giá sự phù hợp với TC&QCKT(5 điều)
Chương V: Trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực
TC và lĩnh vực QCKT (4 điều)
 Chương VI: Điều khoản thi hành: (02 điều)
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THÔNG TƢ SỐ 21/2007/NĐ-CP NGÀY
28/9/2007 CỦA BỘ KHCN“Hƣớng dẫn về
xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”
I. QUY ĐỊNH CHUNG

 Phạm vi điều chỉnh
- Lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, công bố tiêu
chuẩn quốc gia;
- Áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế,
tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài;
- Xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).
 Đối tƣợng áp dụng:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Tổ chức, cá nhân

10

THÔNG TƢ SỐ 21/2007/NĐ-CP NGÀY
28/9/2007 CỦA BỘ KHCN “Hƣớng dẫn về
xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”
 II. HƢỚNG DẪN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA









Lập và phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng tiêu chuẩn quốc
gia
Lập, phê duyệt kế hoạch năm năm và hằng năm xây dựng tiêu
chuẩn quốc gia
Trinh tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn
quốc gia (4 bước)
Trinh bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia và lưu trữ hồ
sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
Rà soát định kỳ, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn
quốc gia
Ký hiệu tiêu chuẩn quốc gia
Thông báo, xuất bản và phát hành, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia
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THÔNG TƢ SỐ 21/2007/NĐ-CP NGÀY
28/9/2007 CỦA BỘ KHCN “Hƣớng dẫn về
xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”

 III. HƢỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC
GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TIÊU CHUẨN KHU
VỰC VÀ TIÊU CHUẨN NƢỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
• Phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc
gia
• Nguyên tắc, phương thức và biện pháp áp dụng tiêu
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn
nước ngoài
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THÔNG TƢ SỐ 21/2007/NĐ-CP NGÀY
28/9/2007 CỦA BỘ KHCN “Hƣớng dẫn về
xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn”



IV. HƢỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ
SỞ

•
•
•

Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
Loại và phương thức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
Trinh tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở ( 9
bước)



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lưu ý: Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày
15/11/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số
21/2007/TT-BKHCN.
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Sự tham gia của NTD?
 Quy định pháp luật về TC&QCKT:
- NTD/Đại diện NTD = Một trong số các bên liên
quan/tham gia (stakeholders) của hoạt động
TCH.
- 3 quyền (Điều 15 Luật TC&QCKT) + tham gia
các hoạt động khác của TCVN/TC có liên quan.
 Hiện trạng tham gia:
- Còn rất hạn chế về: tham gia thành viên
TCVN/TC; góp ý cho DT TCVN có liên quan; đề
xuất xây dựng TCVN; chủ trì xây dựng DT TCVN;
các hoạt động hỗ trợ khác.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM
 Cơ quan TCH quốc gia: Tổng cục TCĐLCL hoạt động
theo quy định của QĐ số 27/2014/QĐ-TTg ngày
4/4/2014.
 Vụ Tiêu chuẩn (Quản lý nhà nƣớc)
 Chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và tổ chức của Vụ
TC – theo QĐ của TCT Tổng cục TCĐLCL
 Viện Tiêu chuẩn Chất lƣợng Việt nam (sự nghiệp)
 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Viện
Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – theo QĐ của TCT
Tổng cục TCĐLCL
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2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM
 Hệ thống các cơ quan quản lý hoạt động TCH
 Tổng cục TCĐLCL (Vụ Tiêu chuẩn)
 Cơ quan đầu mối về TC & QCKT của các Bộ, ngành
(các Vụ Khoa học Công nghệ…)
 Các Chi cục TCĐLCL Tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (Phòng TC-CL)
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2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM
 Hoạt động xây dựng và soát xét TCVN
 Thực hiện theo Luật TC& QCKT, NĐ 127/2007/NĐCP; TT số 21/2007/TT-BKHCN
 Cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo TCVN (SDOs):
 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
 Các Viện, Cục, Trung tâm chuyên ngành của các
Bộ, ngành
 Cơ quan thẩm định và trình công bố HS DT TCVN:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Tiêu
chuẩn)
 Cơ quan công bố TCVN: Bộ Khoa học và Công nghệ
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2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM
 Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia và kết quả
hoạt động xây dựng TCVN:
 BKT được thành lập trên cơ sở thực hiện theo QĐ số
22/2007/QĐ-BKHCN
 Đã thành lập được (tính đến tháng 5/2015): 119
Ban kỹ thuật và 56 Tiểu ban kỹ thuật, trong trên 40
lĩnh vực tiêu chuẩn hoá;
 Đã công bố được khoảng 8.300 TCVN, trong đó
khoảng > 43% TCVN hài hoà với Tiêu chuẩn quốc tế
 Đã thực hiện việc chuyển đổi trên 3.000 Tiêu chuẩn
ngành (TCN) thành TCVN theo quy định của Luật TC
& QCKT
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2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM

* Hội nhập quốc tế về TCH (1)
- Áp dụng các hướng dẫn nghiệp vụ của quốc tế vào
hoạt động TCH quốc gia (ISO/IEC Directives I, II,
các Guides về TCH, Chứng nhận, Công nhận, Thử
nghiệm)
- Thực hiện cam kết về thủ tục xây dựng TCQG theo
quy định của Hiệp định WTO/TBT (Annex 3)
- Các hoạt động hợp tác song phương về TCH với các
nước và tổ chức TCH (ký MoU với ANSI, ASTM, TQ,
LB NGA, UCRAINA, HÀN QUỐC,...)
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2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM

* Hội nhập quốc tế về TCH (2)
Tham gia ngày càng sâu vào các hoạt động kỹ thuật
trong khuôn khổ APEC, ASEAN
- APEC: Hài hoà tiêu chuẩn trong các lĩnh vực sản
phẩm ưu tiên, Chủ trì CAP….
- ASEAN: Hài hoà tiêu chuẩn trong 12 lĩnh vực ưu tiên
(Điện, điện tử; Sản phẩm gỗ; Sản phẩm dệt; Du
lịch; Sản phẩm cao su; Chăm sóc sức khỏe; Thủy
sản; Thương mại điện tử; Ô tô; Vận chuyển hàng
không; Sản phẩm nông nghiệp; Hậu cần)
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2. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TIÊU CHUẨN
HOÁ QUỐC GIA (NSB) CỦA VIỆT NAM



HỆ THỐNG TCVN:

-

Bao quát 40 chủ đề TCH theo Khung Phân loại TCVN
(hầu hết có liên quan đến NTD và quyền lợi NTD).
Được quy hoạch phát triển đến năm 2020 theo QĐ của
Bộ trưởng Bộ KHCN, ưu tiên cho các lĩnh vực/nhóm SP,
HH chủ lực và các vấn đề liên quan.
Phát triển Hệ thống TCVN là 01 nội dung chủ yếu của
Chương trình Quốc gia về NS-CL (Chương trình 712).
Chấp nhận TCQT, TCKV, TCNN tiên tiến là định hướng ưu
tiên hiện nay >>> Nâng cao mức độ hài hoà.

-

-

TCVN & NTD



1)

2)
3)
4)

5)

v.v…

Toàn bộ 40 chủ đề TCH theo Khung phân loại TCVN đều
liên quan trực tiếp (đa số)/gián tiếp đến NTD.
Một số ví dụ:
Trang thiết bị y tế: Hệ thống TCVN hiện hành có gần 160 TCVN hiện hành về trang
thiết bị y tế, trong đó 85% TCVN được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tiêu
chuẩn quốc tế ISO, IEC tương ứng. Các đối tượng tiêu chuẩn hóa hiện đã có TCVN tương
ứng gồm: Quy định chung; Dụng cụ y tế bằng kim loại; Huyết áp kế; Kéo y tế; Dao y tế;
Vật cấy ghép trong phẫu thuật; Dụng cụ phẫu thuật; Máy điện châm; Thiết bị gây mê,
hồi sức; Thiết bị truyền máu, truyền dịch; Bơm tiêm, kim tiêm và ống thông; Dụng cụ
cấy ghép, chỉnh hình; Thiết bị chẩn đoán; Thiết bị điều trị; Thiết bị nhãn khoa;…
Xăng sinh học E5, E10: Trong Hệ thống TCVN hiện hành, hiện có 03 TCVN liên quan
trực tiếp đến xăng E5, quy định Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử + 01 TCVN về
Xăng E10.
Hiệu suất năng lượng: Trong Hệ thống TCVN hiện hành, hiện có gần 20 TCVN về HSNL
đối với đèn huỳnh quang, chấn lưu điện tử, máy điều hoà nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt, nồi
cơm điện, quạt điện, máy thu hình, thiết bị văn phòng, động cơ điện, ô tô con.
Mã số, mã vạch: Trong Hệ thống TCVN hiện hành, hiện có hơn 20 TCVN về mã số, mã
vạch vật phẩm và phân định dữ liệu trong thương mại,…
Thực phẩm: Hệ thống TCVN hiện hành có 1.560 TCVN hiện hành về thực phẩm liên
quan đến: ngũ cốc, đậu đỗ; sữa và SP sữa; thịt và SP thịt; chè, cà phê, cacao; đồ uống;
đường, bánh kẹo; thuỷ sản và SP thuỷ sản; dầu mỡ thực vật, động vật; gia vị; phụ gia
thực phẩm; công nghệ thực phẩm; thử nghiệm;…

Còn có vấn đề nào l/q đến NTD mà còn chưa được TCH?

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với
quy trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

 Quy trình xây dựng TCVN:
Ai xây dựng TCVN?
 Các Bộ, cơ quan ngang bộ; Các tổ chức,
cá nhân; Bộ KHCN (thông qua Ban kỹ
thuật tiêu chuẩn quốc gia) xây dựng dự
thảo tiêu chuẩn quốc gia
 Bộ KHCN (STAMEQ): tổ chức thẩm định
và công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)
Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn
quốc gia (TCVN):
 Đề nghị, góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch xây dựng
TCVN.
 Chủ trì biên soạn hoặc tham gia biên soạn dự thảo TCVN
để đề nghị Bộ KH&CN tổ chức thẩm định, công bố.

 Góp ý kiến về dự thảo TCVN.

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

 Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn:
 TCVN được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.
Toàn bộ hay một phần tiêu chuẩn trở thành bắt
buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản
quy phạm pháp luật.

 Phƣơng thức áp dụng tiêu chuẩn:
 Tiêu chuẩn được áp dụng trực tiếp hoặc được
viện dẫn trong văn bản khác.
 Tiêu chuẩn được sử dụng làm cơ sở cho hoạt
động đánh giá sự phù hợp.

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn:


Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước
ngoài;



Kết quả nghiên cứu KH&CN, tiến bộ kỹ thuật;



Kinh nghiệm thực tiễn;



Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám
định.

Đề xuất dự án

Sử dụng phương
pháp Ban kỹ thuật

Mọi tổ chức, cá nhân
có quyền đề nghị, góp
ý kiến về quy hoạch, kế
hoạch xây dựng TCVN

Xét duyệt dự án và
kế hoạch xây dựng TCVN

Xây dựng dự thảo làm việc

Thư ký của Ban kỹ
thuật và Tiêu ban
kỹ thuật là cán bộ
của VSQI

Xây dựng dự thảo Ban ký thuật
Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự
thảo tiêu chuẩn
Hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn

Thông qua và công bố TCVN

 Quy trình xây dựng
TCVN:


Sử dụng “Phương pháp
Ban kỹ thuật”

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)
Quy trình xây dựng tiêu chuẩn:


Đề xuất dự án

−

Mọi các nhân, tổ chức có quyền đề nghị dự án, kế hoạch xây dựng
TCVN.



Xét duyệt dự án và kế hoạch xây dựng TCVN

−

Quý II hàng năm, STAMEQ tiếp nhận các đề xuất dự án tiêu chuẩn
mới với các lĩnh vực được chỉ định từ các Bộ, ngành, tổ chức, cá
nhân

−

STAMEQ tổ chức xem xét, lấy ý kiến hoàn chỉnh và trình Bộ
KHCN phê duyệt kế hoạch xây dựng TCVN (hàng năm, trung/dài
hạn).

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn:
 Xây dựng dự thảo làm việc và dự thảo ban kỹ thuật
−
−

Các Bộ, ngành
STAMEQ (Các Ban kỹ thuật)

 Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo tiêu chuẩn
−
−
−

Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo (60 ngày)
Đăng lên trang web của STAMEQ, VSQI
Tổ chức các cuộc họp giữa các bên liên quan để thảo luận

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn:
 Hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn

− Hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn
− STAMEQ thẩm định dự thảo TCVN
 Thông qua và công bố TCVN
−
−

Bộ KHCN công bố TCVN
Bộ KHCN (STAMEQ) có trách nhiệm xuất bản TCVN

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)



Quy trình xây dựng tiêu chuẩn sử dụng phương pháp luận của

ISO – phương pháp “Ban kỹ thuật”. Các nguyên tắc và thủ tục
tuân theo Chỉ thị ISO/IEC Phần 1, Phần 2


Hiện nay có 119 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC)
và 56 Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC/SC) với

hơn 900 chuyên gia kỹ thuật

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Mỗi TCVN/TC có từ 7 đến 15 thành viên:


Thư ký TC là cán bộ của VSQI;



Thành viên TC là các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đại diện cho:

− Cơ quan nhà nước;
− Doanh nghiệp;
− Tổ chức khoa học và công nghệ (đơn vị nghiên cứu, thử
nghiệm …);
− Hiệp hội chuyên ngành;
− Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
− Chuyên gia độc lập;
…

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Rà soát định kỳ TCVN:
Thời hạn rà soát định kỳ: 3 năm
- Cơ quan chủ trì: Tổng cục TĐC (STAMEQ)
- Cơ quan phối hợp: Bộ, ngành
- Đối tượng rà soát: TCVN đến hạn 3 năm kể từ
ngày công bố hoặc sửa đổi, bổ sung (danh mục
rà soát)

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Sửa đổi, bổ sung, thay thế TCVN
 Phải đưa vào kế hoạch hằng năm
 Thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng với
trình tự, thủ tục xây dựng TCVN hằng năm
 Kết quả là quyết định công bố bản sửa đổi, bổ
sung TCVN hoặc công bố TCVN thay thế

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Thông báo:
Cơ quan chịu trách nhiệm thông báo: Tổng cục TĐC
(STAMEQ)
Cách thức thông báo: tạp chí, website của Tổng cục TĐC,
các phương tiện thông tin thích hợp khác
Thời hạn: 30 ngày kể từ ngày công bố
Đối tượng thông báo: các TCVN được công bố, sửa đổi,
bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Xuất bản, phát hành:
Hình thức xuất bản:
+ Bản giấy hoặc bản điện tử
+ Phần sửa đổi, bổ sung của TCVN được xuất bản
dưới dạng bản rời cho đến khi tái bản
Cơ quan xuất bản:
+ Tổng cục TĐC (STAMEQ) xuất bản, phát hành TCVN trong
60 ngày kể từ ngày công bố
+ Bộ, ngành có thể xuất bản TCVN do mình xây dựng
dự thảo sau khi thống nhất với Tổng cục TĐC
+ Tổ chức khác muốn xuất bản, phát hành phải được
Tổng cục TĐC đồng ý

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

Phổ biến TCVN:
Lập kế hoạch phổ biến: Bộ KH&CN chủ trì, các Bộ,
ngành phối hợp
Cơ quan chủ trì: Các Bộ, ngành quản lý lĩnh vực
Cơ quan phối hợp: cơ quan, tổ chức liên quan
Hình thức phổ biến: hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn
và các hình thức khác

3. So sánh quy trình xây dựng TCVN với quy
trình của các nƣớc và quốc tế (ISO)

 So sánh:
- Quy trình xây dựng TCVN – theo quy định của
Luật TC&QCKT và các VB hướng dẫn có liên
quan >>> Phù hợp/hài hoà về cơ bản với:
+ Các Chỉ thị ISO/IEC liên quan;
+ Phụ lục 3 của Hiệp định WTO/TBT.

4. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TCVN TẠI VIỆT NAM
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Hạ tầng Tiêu chuẩn hoá Quốc gia
Công nhận
Chứng nhận

Thử nghiệm

Dịch vụ

Sản phẩm

TCH

Chuẩn
Đo lường

Tiêu chuẩn
Quốc gia

Đánh giá Sự phù hợp
Sản phẩm
được
kiểm soát

Sản phẩm
không
kiểm soát

Hệ thống

Quy chuẩn Kỹ thuật
(tiêu chuẩn bắt buộc)

Thông tin
Khoa học
Công nghệ

Công nghiệp

Đo lường

Các hệ thống quản lý
Đào tạo

Quản lý
Quản lý
Chất lượng Môi trường

Thương mại

Chính phủ

Đo lường
Công nghiệp và
khoa học

Đo lường
pháp quyền

Người tiêu dùng

4. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TCVN TẠI VIỆT NAM
HỆ THỐNG TCĐLCL VN

 Current Status
“Nhà nước” hay
“Tư nhân”?

TCH: Tiếp cận Độc lập
hay Kết hợp (Tích hợp)
thành Hệ thống TCĐLCL

Nhà
nước

Kết hợp với sự
phân định rõ các
chức năng

SỰ TIẾN TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG TCH VIỆT NAM

1. Hệ thống TCVN
> 1990
• 4 cấp tiêu
chuẩn
• 75-85% Bắt
buộc áp dụng
• Chấp nhận TC
GOST, SEV
• Cơ quan biên
soạn TC

1990-2006
 3 cấp tiêu
chuẩn
 95% tự nguyện
áp dụng, 5% Bắt
buộc áp dụng
 Chấp nhận TC
QT, KV, NN
 Ban KT

Từ 2007
 2 cấp tiêu chuẩn
100% công bố để
tự nguyện áp dụng
 Chấp nhận TC
QT, KV, NN
 Tổ chức biên
soạn/Ban KT (Bộ,
CQ ngang Bộ, CQ
thuộc CP, tổ chức,
cá nhân)

SỰ TIẾN TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÍ KỸ THUẬT CỦA VIỆT NAM

2.
> 1990
• TCVN bắt buộc
áp dụng (7585%)
• Quy định, quy
trình, quy phạm
kỹ thuật
• Nhiều cấp ban
hành
• Chưa có HT
QCKT thống
nhât

Hệ thống QCKT
1990-2006

 TCVN, TCN bắt
buộc áp dụng (<5%)
 Quy định, quy
trình, quy phạm , quy
chuẩn, tài liệu kỹ
thuật bắt buộc áp
dụng
 Bộ, cơ quan ngang
Bộ ban hành
 Chưa có HT QCKT
thống nhất

Từ 2007
Tồn tại các văn
bản quy phạm pháp
luật ban hành theo
Luật VBQPPL l/q
đến QLKT
 Hệ thống QCKT
(QCVN, QCĐP)
 Bộ, cơ quan
ngang Bộ, UBND
ban hành

SỰ TIẾN TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA VIỆT NAM

3. Chứng nhận, công bố CL
> 1990
• Chứng nhận chất
lượng cấp 1, cấp cao
• Chưa có hoạt động
công bố, chỉ có đăng
ký chất lượng
• Mô hình chứng nhận
(xác nhận) của các
nước XHCN
• Cơ quan nhà nước
thực hiện
• Theo QĐ của
UBKHKT, TC

1990-2006
 Chứng nhận phù hợp tiêu
chuẩn
 Công bố tiêu chuẩn chất
lượng (Pháp lệnh CL, QĐ 03)
 Công bố phù hợp TC và
PQKT (QĐ 04)
 Mô hình chứng nhận theo
quốc tế (ISO/IEC Guides)
 Cơ quan nhà nước + tổ
chức chứng nhận (NN) thực
hiện
 Theo QĐ của Bộ, TC

Từ 2007
 Chứng nhận phù hợp
tiêu chuẩn, CN phù hợp
QCKT
 Công bố phù hợp tiêu
chuẩn, CB phù hợp QCKT
 Theo ISO/IEC Guides &
TCVN
 Các tổ chức hoạt động
dịch vụ KHCN, doanh
nghiệp, NN thực hiện
(nhiều TP)
 Theo Luật TC&QCKT,
NĐ,TT

4. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
TCVN TẠI VIỆT NAM

*

Những vấn đề cần giải quyết:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.
- Sự tham gia của các bên liên quan.
- Kinh phí.
V.v…

* Định hƣớng đổi mới, phát triển:

- Tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định WTO/TBT về xây dựng, chấp
nhận và áp dụng tiêu chuẩn & Các thực hành ISO/IEC;
- Thực hiện cơ chế xã hội hoá hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu
chuẩn;
- Tăng cường vai trò của TCVN trong việc giải quyết các vấn đề của
nhà nước và vai trò của nhà nước trong việc phát triển Hệ thống
TCVN;
- Mở rộng sự tham gia của các ngành công nghiệp và xã hội vào quá
trình của hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Phát triển hệ thống đảm bảo thông tin trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá
- Tăng cường sự liên kết với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực,
V.v…

5. SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC


ISO -Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc
tế - 1977



IEC - Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế -

2002


ITU – T Liên đoàn Viễn thông Quốc

tế - 1995


CAC - Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá thực

phẩm - 1989


EAN-International - Tổ chức Mã số

vật phẩm quốc tế - 1995


PASC - Đại hội Tiêu chuẩn khu vực
Thái Bình Dƣơng - 1989
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5. SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
HOẠT ĐỘNG TCH TRONG HỘI
NHẬP KINH TẾ
ACCSQ - Uỷ ban Tƣ vấn của
ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất
lƣợng - 1995
ASEM - Diễn đàn hợp tác Á-Âu
1996
APEC/SCSC - Tiểu ban Tiêu chuẩn
và Hợp chuẩn của APEC - 1998
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5. SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
NHỮNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

* Tham gia các cuộc họp toàn thể, Đại hội đồng thường niên
* Tham gia thành viên Hội đồng, Ban kỹ thuật hoặc các ban
chức năng của Tổ chức tương ứng
* Tham gia vào việc xây dựng, soát xét, góp ý kiến, biểu quyết
về DTTCQT & các v/đ về chiến lược phát triển
* Triển khai việc cập nhật, áp dụng các khuyến cáo, xây dựng
và ban hành TCVN theo các hướng dẫn thích hợp của các tổ
chức tương ứng
* Tiếp nhận và khai thác và quảng bá các ấn phẩm
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5. SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

CÁC TỔ CHỨC HỢP TÁC KINH TẾ

*
*
*
*
*
*
*
*

Tham gia các cuộc họp toàn thể, Đại hội đồng thường niên
Tham gia chủ tịch luân phiên
Phối hợp triển khai các hoạt động trong khu vực
Hài hoà tiêu chuẩn, thống nhất các hoạt động công nhận,
chứng nhận phục vụ cho thuận lợi hoá thương mại
Tham gia các MRAs về tiêu chuẩn và sự phù hợp trong KV
Trao đổi, quảng bá thông tin
Đăng cai tổ chức các hội nghị toàn thể và Hội thảo chuyên
ngành
Công bố các quy định, quyết định quản lý có liên quan...
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5. SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

 Sự tham gia của Việt Nam trong ISO:
a) Tham gia ISO/TC:
- Thành viên P: 14 ISO/TC và ISO/TC/SC
- Thành viên O: 65 ISO/TC và ISO/TC/SC.
b) Tham gia các tổ chức kỹ thuật khác: 04.
- Thành viên P của: ISO/CASCO - Committee on Standards and Conformity
assessment; ISO/DEVCO - Committee on developing country matters.
- Thành viên O của: ISO/REMCO - Committee on reference materials;
ISO/COPOLCO - Committee on consumer policy.
c) Mới tham gia năm 2014:
- Thành viên O của: ISO/IEC JTC1/SC 17 (Thẻ và nhận dạng tự động); ISO/TC 281
(Công nghệ bọt khí).
 Đánh giá chung: Lợi ích & Khó khăn, thách thức.
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 Sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động của IEC:
a) Tham gia thành viên P của 04 IEC/TC:
IEC/TC 2 Rotating machinery;
IEC/TC 20 Electric cables;
IEC/TC 23 Electrical accessories;
IEC/TC 61 Safety of household and similar electrical appliances.
b) Tổng cục TCĐLCL tham gia thành viên quốc gia của IECEE & các đơn
vị của Tổng cục đang chuẩn bị tham gia các tổ chức kỹ thuật của
IECEE:
- QUACERT: Sẽ tham gia làm NCB;
- QUATEST 1, QUATEST 3: Sẽ tham gia làm CBTLs.
c) Góp ý dự thảo tiêu chuẩn IEC & các văn bản của IECEE.

 Đánh giá chung: Lợi ích & Khó khăn, thách thức.
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 Sự tham gia của Việt Nam trong APEC/SCSC:
- Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL là đại diện) tham gia
APEC/SCSC từ năm 1998.
- VN được giao lập Chương trình Hành động Tập thể
(CAP) của APEC/SCSC, cập nhật và báo cáo về tình
hình thực hiện tại các Kỳ họp của APEC/SCSC.
- Các trách nhiệm khác: Góp ý cho các đề xuất dự án, tài
liệu được xây dựng trong khuôn khổ APEC/SCSC;
tham gia hoạt động của các dự án;…
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 Sự tham gia của Việt Nam trong ACCSQ (1):
Các nhóm công tác (WGs) gồm:
•
WG 1: Tiêu chuẩn và MRA
- Nhóm đặc trách về xây dựng
- Nhóm đặc trách về sản phẩm gỗ
•
WG 2: Đánh giá Sự phù hợp
•
WG 3: Đo lường pháp định
JSC EEE: Ủy ban Hỗn hợp về Thiết bị điện, điện tử
Các Nhóm Công tác sản phẩm (PWGs) gồm:
 Nhóm công tác về Dược phẩm
 Ủy ban Mỹ phẩm ASEAN
 Nhóm công tác về Ô tô
 Nhóm công tác về Thực phẩm Chế biến sẵn
 Nhóm công tác về Y học cổ truyền và Thực phẩm chức năng
 Nhóm công tác về Thiết bị y tế
 Nhóm công tác về sản phẩm cao su

5. SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

 Sự tham gia của Việt Nam trong ACCSQ (2):
Các Bộ liên quan gồm:
 Bộ KH&CN (Tổng cục TĐC – Vụ Tiêu chuẩn, Vụ ĐGHCHQ, Viện
Tiêu chuẩn Chất lượng VN, Vụ Đo lường… )
 Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục An toàn Thực phẩm, Vụ Trang
Thiết bị Y tế và Công trình Y tế, Vụ Y dược Cổ truyền…)
 Bộ Giao thông Vận tải (Cục Đăng kiểm)
 Bộ Công Thương (Vụ KHCN)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Viện Nghiên cứu Công
nghiệp Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)
 Bộ Xây dựng (Vụ KHCN&MT)
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 Sự tham gia của Việt Nam trong ACCSQ (3):
Các Hiệp định đã ký kết:
 Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thiết bị
điện, điện tử
 Hiệp định Hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ
phẩm
 Hiệp định Quy chế Quản lý hài hòa các thiết bị điện,
điện tử ASEAN

SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO HOẠT ĐỘNG
TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC TẾ

Một vài dữ liệu so sánh khác
 Số lƣợng TCQG hiện hành:
-

VN: >8.300 TCVN
Thailand: >3.000 TIS
Malaysia: 6.138 MS
Indonesia: 8.578 SNI

-

VN (TCĐLCL): 30% (tính riêng TC: >95-100%).
Thailand (TC): 100%
Malaysia (TC): 100%
Indonesia (TC): (Khác: 74%).

 Kinh phí nhà nƣớc cấp cho NSB/Tổng nguồn thu (%):

 TCQG tự nguyện/TCQG bắt buộc (%):
-

VN: 100%/0% (VN có HT QCVN riêng).
Thailand: 96,5%/3,5%.
Malaysia: 96,1%/3,9%.
Indonesia: 95,5%/4,5%.

MỘT SỐ DỮ LIỆU
1. Số lƣợng TCVN hiện hành:
 8.300 TCVN bao quát 40 chủ đề (subjects) TCH theo
Khung Phân loại TCVN.

 > 43% hài hòa với TCQT, TCKV.
(chỉ tiêu 2015: 45%; Chỉ tiêu 2020: 60%).

2. Số lƣợng QCVN hiện hành:
 550 QCVN do 14 Bộ ban hành.
(chỉ tiêu năm 2015: 100% SP, HH nhóm 2 được quản lý
bằng QCVN).
3. Quy hoạch phát triển Hệ thống TCVN đến năm 2020
đó đƣợc Bộ KHCN phê duyệt.

Tiêu chuẩn & Thương mại quốc tế








Theo số liệu thống kê, trong những năm
gần đây, hơn 80% giá trị/lƣợng giao
dịch thƣơng mại quốc tế chịu sự tác động
của tiêu chuẩn.
84% tổ chức thƣơng mại sử dụng tiêu
chuẩn trong các chiến lƣợc/hoạt động
xuất khẩu của mình.
Hiện có hơn 1,3 triệu tiêu chuẩn (quốc
tế, khu vực, quốc gia, cơ sở) đó đƣợc xây
dựng, công bố và áp dụng trên thế giới.
Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy
trình/thủ tục đánh giá sự phự hợp có thể
trở thành rào cản kỹ thuật đối với thƣơng
mại trong nhiều trƣờng hợp nhất định.

Hiệu quả kinh tế của TCH
 Số liệu của BSI (Anh):
 Hằng năm đóng góp £2.5 tỷ bảng Anh cho GDP.
 Đóng góp 13% vào sự tăng trƣởng năng suất lao
động.
 Số liệu của DIN (CHLB Đức):

 Đóng góp 1% vào GNP.


Số liệu của SA (Úc):

 1% tăng trƣởng về số lƣợng tiêu chuẩn góp
phần tăng 0.2% năng suất.
Việt Nam hiện chưa có số liệu đánh giá tương tự.

Hiệu quả kinh tế của TCH

“
“Tiêu chuẩn có vai trò quan trọng để phát triển
một cách bền vững, có vai trò vô giá giúp các
nước phát triển kinh tế và xây dựng năng lực
cạnh tranh trên thị trường toàn cầu”.
Cựu Tổng thƣ ký LHQ, Kofi Annan

Hiệu quả kinh tế của TCH
 Quốc gia nào thống lĩnh tiêu chuẩn quốc tế sẽ thống
lĩnh thế giới",
 “Đối với mỗi quốc gia, mức độ phù hợp tiêu chuẩn là
hàn thử biểu biểu thị năng lực cạnh tranh"
 "Không có gì tuyệt vời hơn công nghệ, công nghệ sẽ
trở nên vô dụng nếu nó không được thừa nhận thông
qua các tiêu chuẩn quốc tế"
(Chang Hyeng Park. Chính sách Tiêu chuẩn hoá của Hàn
Quốc )

THẢO LUẬN

Thuận lợi & khó khăn trong
công tác TCH của Việt Nam
 Một số gợi ý thảo luận:
- Các vấn đề thể chế (pháp luật, hạ tầng cơ sở,
hệ thống/mạng lưới,…).
-

-

Nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực,…).
Tác động (bên trong và bên ngoài).
Nhu cầu của thị trường và xã hội.
Một số vấn đề cụ thể khác: Sự tham gia của các bên liên
quan; xã hội hoá; sự tham gia hoạt động TCH quốc tế,
khu vực và hợp tác song phương/đa phương với nước
ngoài;…
V.v…

Xin cám ơn !
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