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CỦA THẾ GIỚI

(Tổng quan)
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1.

HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA,
QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

TCH QUỐC GIA (1)
 Tổ chức, Cty, TCty  Hiệp hội nghề nghiệp  Quốc gia

 Cơ quan TCH quốc gia được thành lập sớm nhất là Viện
Tiêu chuẩn Anh (BSI) (1901)
 Cơ quan TCH quốc gia (NSB) của các nước phát triển: hầu

hết thành lập trước 1945

 Cơ quan TCH quốc gia của các nước đang phát triển: chủ

yếu được thành lập sau 1945
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1. HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA,
QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
TCH QUỐC GIA (2)
 Nhiệm vụ chủ yếu của Cơ quan TCH quốc gia (NSB):
 Tổ chức xây dựng dự thảo, phát hành tiêu chuẩn quốc
gia.
 Điều hoà, phối hợp hoạt động TCH ở cấp độ quốc gia
đảm bảo tính thống nhất, hệ thống của các hoạt động
TCH trong phạm vi quốc gia không trùng lặp, không đối
kháng với nhau vì lợi ích chung của quốc gia.
 Đại diện cho quốc gia về lĩnh vực TCH, tham gia các
hoạt động TCH quốc tế và khu vực.
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1. HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA,
QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
TCH QUỐC GIA (3)
 Một số hoạt động khác của NSB:
 Chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý phù hợp tiêu
chuẩn…
 Công nhận (phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, tổ chức
chứng nhận, giám định..)
 Thông tin, đào tạo, tư vấn về TCH.
 Thử nghiệm, phân tích, xác định, kiểm tra vật liệu, sản
phẩm, hàng hoá, thiết bị XNK và trên thị trường,...
 Đo lường.

 V.v…
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1. HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA,
QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
TCH QUỐC GIA (4)

 Hình thức tổ chức và địa vị pháp lý của NSB
(theo số liệu của ISO - 2008):
 Cơ quan chính phủ/nhà nước - 73 chiếm 46,5%
 Tổ chức công lập -

48 chiếm 30,5%

 Tổ chức tư nhân (phi lợi nhuận) - 32 chiếm 20,4%
 Tổ chức tư nhân (lợi nhuận) & không xác định –

4 chiếm 2,6%
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1. HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA,
QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC
 TCH QUỐC GIA (5)
Giới thiệu một số NSBs:
- BSN (Indonesia): National Standardization Agency of
Indonesia
- TISI (Thailand): Thai Industrial Standards Institute
- DSM (Malaysia): Department of Standards Malaysia
- BPS (Philippines): Bureau of Product Standards
- SPRING (Singapore): Standards, Productivity and Innovation
Board
- ISC (Cambodia): Department of Industrial Standards
Cambodia (2002)/Ministry of Industry, Mines and Energy.
- DISM (Laos): Department of Intellectual property,
Standardization and Metrology (1993)/National Authority
for Science and Technology

1.

HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN HOÁ QUỐC GIA,
QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

TCH QUỐC TẾ (1)
 Tổ chức TC quốc tế – Tổ chức phi lợi nhuận – tất cả các quốc gia
có thể tham gia là thành viên
 Tổ chức TC quốc tế đầu tiên: IEC - được thành lập từ năm 1906
 Sau thế chiến thứ II, sự ra đời của ISO năm 1947 và nhiều tổ
chức TC QT khởi đầu một giai đoạn phát triển mới cùng với sự
phát triển thương mại quốc tế
 Từ những năm 1970s, Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chuyên
ngành phát triển mạnh (CODEX về thực phẩm, ITU-T về viến
thông,...)
 Lưu ý: Các khái niệm “Tổ chức TC/TCH Quốc tế
(International Standards/Standardization Ỏganizations)
& “Tổ chức (có) hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế
(International Standardizing Organizations)
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH QUỐC TẾ (2)

 ISO - Tổ chức TCH quốc tế (1)




Thành lập năm 1947 – Tổ chức TCQT lớn nhất hành tinh với 162
thành viên (119 thành viên đầy đủ, 38 thành viên thông tấn và
05 thành viên đăng ký; các nước đang phát triển chiếm >
80%)
Gồm 3.368 tổ chức kỹ thuật: 210 Ban kỹ thuật, 519 Tiểu ban kỹ



thuật với trên 3.000 tổ chức kỹ thuật tham gia xây dựng TCQT
Kết quả hoạt động của ISO: Đã công bố trên 19.500 TCQT (IS),
nhiều Báo cáo KT (TR), Hướng dẫn nghiệp vụ (Guides), Các ấn
phẩm khác



Website: http://www.iso.org/(www.iso.ch)
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Quốc tế (3)


IEC - Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (1)
 Thành lập năm 1906
 Hiện có 83 thành viên trong đó có 60 thành viên đầy đủ và 23 thành viên liên
kết là các Ủy ban IEC quốc gia (Việt Nam là thành viên liên kết của IEC từ 2002).
 95 Ban Kỹ thuật và 79 Tiểu ban Kỹ thuật, 450 nhóm công tác, 266 nhóm dự
án.
 03 Trung tâm khu vực của IEC (TT IEC Khu vực CA-TBD/IEC-APRC; TT IEC khu vực Bắc
Mỹ/IEC-ReCNA; TT IEC khu vực Mỹ Latinh/IEC-LARC).
 Đã công bố 6.971 tài liệu kỹ thuật, trong đó có 6.271 tiêu chuẩn quốc tế IEC,
266 quy định kỹ thuật, 407 báo cáo kỹ thuật và 55 Quy định kỹ thuật tạm
thời.
 Đang vận hành 4 hệ thống (phương thức) đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn
IEC (CB Schemes) gồm: Hệ thống Thử nghiệm và Chứng nhận phù hợp đối
với các thiết bị và phụ tùng điện (IECEE), Hệ thống đánh giá chất lượng đối
với các thiết bị sử dụng trong môi trường dễ nổ (IECEx), Hệ thống đánh giá
chất lượng đối với linh kiện điện tử (IECQ) và Hệ thống đánh giá sự phù hợp
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (IECRE).
 Website: http://www.iec.ch/
10

1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Quốc tế (4)

•
-

•
-

IEC- Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (3)
Những vấn đề ưu tiên hiện nay của IEC:

Kết nối các nguồn năng lượng tái tạo công suất lớn trong hệ
thống năng lượng thông minh và sử dụng hệ thống dự trữ điện
năng công suất lớn;
Dự trữ điện năng;
Đối phó với những thách thức về năng lượng.
Những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động của IEC:
IEC triển khai đồng thời cả hoạt động xây dựng, công bố tiêu
chuẩn và hoạt động đánh giá sự phù hợp (hiện đã có 4 hệ
thống đánh giá sự phù hợp của IEC được thiết lập và vận hành;
Các thành viên liên kết được tham gia tối đa 4 ban kỹ thuật
của IEC (IEC/TC) với tư cách thành viên P;
IEC Văn phòng đại điện tại tại khu vực Châu Á- Thái Bình
Dương (IEC-APRC) có trụ sở tại Singapo.

1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Quốc tế (5)
 ITU - Liên minh Viễn thông Quốc tế










Công ước điện tín quốc tế 1865 (có dây)
Công ước vô tuyến điện tín quốc tế 1906 (không dây)
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) thành lập năm 1865 (sát nhập 02 Công
ước trên); từ năm 1947 chính thức trở thành tổ chức chuyên môn
của LHQ.
Hiện có 191 quốc gia thành viên, hơn 700 thành viên lĩnh vực và
thành viên liên kết (VN tham gia ITU năm 1951 và VNCH thừa
hưởng đến năm 1975 và từ năm 1976 thì trao lại cho CHXHCN VN;
VN tham gia Hội đồng Điều hành ITU 3 nhiệm kỳ (1994-1998,
1998-2002, 2002-2006).
ITU có 03 lĩnh vực hoạt động chính: ITU-T (Viễn thông); ITU-R
(Thông tin vô tuyến); ITU-D (Phát triển viễn thông).
Kết quả hoạt động chính là hơn 4.000 tiêu chuẩn ITU hiện hành dưới
dạng các khuyến nghị (Recommendation) được tổ chức xây dựng trong
khuôn khổ ITU-T (Viettel tham gia).
Website: http://www.itu.int/itu-t/
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Quốc tế (6)
 Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm CAC (CODEX)









CAC là tổ chức của Liên Hiệp Quốc do Tổ chức Lương thực và Nông
nghiệp (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liên kết thành lập năm
1962
Gồm 186 thành viên + 01 thành viên tổ chức (EU) + 215 tổ chức quan
sát viên.
Việt Nam là thành viên chính thức của CAC từ 1989
28 ban kỹ thuật (các TC về vấn đề chung; các TC về sản phẩm cụ thể)
và các nhóm đặc biệt (ad hoc)).
Kết quả hoạt động là các TC, qui phạm thực hành, hướng dẫn,… (tổng
số: 340 quy định kỹ thuật).
Website:http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Quốc tế (7)
 Một số tổ chức TC QT chuyên ngành
 OIE: Tổ chức thú y thế giới, 174 nước thành viên
 IPPC: Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật, 171 thành viên
(Việt Nam 2005)
 ICO: Tổ chức cà phê QT, 77 nước thành viên
 ICUMSA: Tổ chức quốc tế về phương pháp phân tích đường
 IDF: Liên đoàn sữa quốc tế
 AOAC: Hiệp hội các nhà hóa phân tích
 V.v…
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (1)
 Được thành lập trong khuôn khổ hoạt động hợp tác kinh tế khu
vực (APEC, ASEAN, EC, MECOSURE)
 Mục đích: Hợp tác, hỗ trợ hoạt động TCH trong khu vực, thúc
đẩy hoạt động TCH quốc tế, giúp thuận lợi hoá thương mại,…
 Hiện có gần 20 tổ chức TC/TCH khu vực.
 Số lượng, phạm vi ngày càng mở rộng
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (2)
 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN
(ACCSQ) (1)
 Thành lập năm 1993
 Gồm 10 nước thành viên
 Việt Nam tham gia là thành viên từ 1995
 Họp Toàn thể ACCSQ định kỳ 2 lần/năm
 12 nhóm công tác và Ban chuyên môn (WG1, WG2,
WG3, JSC EE MRA, ACC, PPWG, PFWG, APWG,
TMHSPWG, MDPWG, WBPWWG, RBPWG)
 Website: http://www.aseansec.org/
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (3)
 Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của
ASEAN (ACCSQ) (4)
 Các hoạt động về tiêu chuẩn và hợp chuẩn:
 Hài hòa tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật để phù hợp với thông lệ quốc
tế
 Xây dựng và áp dụng các MRA về Đánh giá sự phù hợp
 Cải tiến hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực trong các hoạt động
thử nghiệm, chứng nhận, công nhận dựa trên các hướng dẫn, quy
trình được quốc tế công nhận
 Đẩy mạnh hoạt động các mạng lưới thông tin về Tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định WTO TBT

1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (4)
 Tiểu ban Tiêu chuẩn và hợp chuẩn của APEC
(APEC/SCSC)
 Trực thuộc Ủy ban TM và ĐT (CTI) của APEC
 Thành lập năm 1994
 Bao gồm 18 thành viên
 Việt Nam tham gia thành viên từ năm 1998
 Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư
 Hài hòa tiêu chuẩn trong những lĩnh vực ưu tiên
 Website: http://www.apec.org/
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (5)
 Tiểu ban Tiêu chuẩn và hợp chuẩn của APEC
(APEC/SCSC)

 Những lưu ý trong hoạt động của APEC/SCSC:
- APEC/SCSC triển khai các chương trình hài hòa tiêu chuẩn tự
nguyện (VAP) cho những giai đoạn xác định.
- Một trong những hoạt động hợp tác của APEC/SCSC là triển
khai các Dự án của APEC trong phạm vi/lĩnh vực xác định. Dự
án cho một/một số thành viên APEC/SCSC đề xuất và kinh phí
do APEC cấp.

1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (6)
 Tiểu ban Tiêu chuẩn và hợp chuẩn của APEC
(APEC/SCSC)
 Những vấn đề đang nổi lên hiện nay trong hợp tác APEC/SCSC:
Tăng cường các hành động tập thể của các nền kinh tế thành viên APEC
trong Chương trình Hành động Tập thể (CAP);
Đề xuất, triển khai các sáng kiến tìm đường (pathfinder inititives) để triển
khai các hoạt động hướng tới các thoả thuận/hiệp định thừa nhận lẫn nhau
trong từng lĩnh vực cụ thể (điện-điện tử, thực phẩm,…).
Các vấn đề khác về thúc đẩy thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tăng cường sự phối hợp giữa APEC/SCSC với các tổ chức chuyên môn khu
vực (APLAC, APMP, APLMF, ACCSQ, PASC,…).

1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (7)
 Đại hội Tiêu chuẩn khu vực Thái Bình Dương (PASC)
 Thành lập 1972
 Có 24 nước thành viên; Việt Nam là thành viên năm 1989
 Là tổ chức hợp tác dưới hình thức diễn đàn trao đổi để hỗ trợ, giúp
đỡ các thành viên phát triển, hoạt động TCH trong nước, phối hợp
trong các hoạt động chung của khu vực và ủng hộ lẫn nhau trong các
tổ chức quốc tế.
 Các dự án đề xuất trong khuôn khổ PASC thường là dự án xây dựng
tiêu chuẩn quốc tế mà một/một số thành viên PASC chủ trì với sự ủng
hộ của các thành viên khác.
 PASC tổ chức họp 01 lần/năm với chủ đề được xác định & có thể có
các hội thảo kèm theo.
 Website: http://www.pascnet.org/
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1. Hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc gia,
quốc tế và khu vực
TCH Khu vực (8)

CEN/CENELEC

Châu Âu

COPANT

Châu Mỹ

Www,copant.org

ARSO

Châu Phi
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2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ISO

 ISO là liên đoàn thế giới của các cơ quan
tiêu chuẩn cấp nhà nước của 162 quốc gia,
trong đó mỗi thành viên NSB đại diện cho
một quốc gia. Mỗi quốc gia có một phiếu
bầu – tất cả đều bình đẳng
 ISO là một tổ chức phi chính phủ thành lập
năm 1947, có trụ sở ở in Geneva, Thụy Sĩ
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2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ISO

2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ISO
Thành viên:
 Thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia
(NSB) đại diện ISO tại đất nước mình.
 Có ba loại thành viên:
* Thành viên đầy đủ (hoặc tổ chức thành viên): tham gia
và biểu quyết tại cuộc họp kỹ thuật và chính sách của
ISO + bán và chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO.
* Thành viên thông tấn: tham dự các cuộc họp kỹ thuật
và chính sách của ISO với tư cách quan sát viên + có
thể bán và chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO.
* Thành viên đăng ký: cập nhật với hoạt động của ISO
nhưng không thể tham gia vào nó + không được bán
hoặc chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO.

2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ISO

ISO - Tổ chức TCH Quốc tế
1. Những vấn đề ưu tiên hiện nay của ISO:

Phát triển bền vững;
Chất lượng thực phẩm;
Chất lượng nước;
Phương tiện giao thông vận tải;
Biến đổi khí hậu;
Hiệu suất năng lượng và năng lượng tái tạo;
Chất lượng dịch vụ;
Bảo vệ sức khỏe;
2. Những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động của ISO:
Chính sách và Chương trình của ISO về hỗ trợ các nước đang phát triển;
Chính sách hợp tác song đôi (Twinning);
Chính sách/chương trình hợp tác song phương “cùng tiến bộ” (pay
forward);
Thành lập Văn phòng khu vực của ISO tại Singapo.

2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ISO

 ISO & Người tiêu dùng
1) COPOLCO = Committee on consumer policy (Ban Chính sách người tiêu
dùng) (1/3 Ban chức năng của ISO).
2) Các văn bản/tài liệu liên quan đến NTD:
- 6/38 ISO/IEC Guides có nội dung l/q trực tiếp & 3/38 có nội dung l/q
gián tiếp đến NTD;
- ISO đã xuất bản 09 ấn phẩm về NTD với hoạt động TCH;
3) Khác:
- Trong 08 Chủ đề tra cứu (subjects) trên trang WEB của ISO có 01 chủ đề
“Consumers” (NTD).
- CI (Consumers International) là tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với
ISO.
- Các chủ đề của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới hằng năm (14/10) đều có liên
quan trực tiếp/gián tiếp đến NTD, trong đó:
Chủ đề Ngày TCTG năm 1994 là:
Consumers
Slogan: Standards and the consumer: Partners for a better world

3. Lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế

 Tiêu chuẩn quốc tế mang lại lợi ích về công
nghệ, kinh tế và xã hội.
 Hài hòa các quy định kỹ thuật đối với sản phẩm
và dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và
tháo gỡ các rào cản đối với thương mại quốc
tế.
 Sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là bằng
chứng giúp người tiêu dùng an tâm về mua và
sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu dụng và tốt
cho môi trường.

3. Lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế
 Đối với doanh nghiệp

Tiêu chuẩn quốc tế là công cụ chiến lược và hướng dẫn để
giúp các công ty giải quyết một trong những thách thức đòi
hỏi khắt khe nhất của kinh doanh hiện đại, đảm bảo rằng
các hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng năng suất và
giúp công ty tiếp cận các thị trường mới.
 Lợi ích bao gồm:
• Tiết kiệm chi phí - tối ưu hóa và cải tiến các hoạt động.
• Nâng cao sự hài lòng của khách hàng - cải tiến chất lượng,
nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh số bán
hàng
• Tiếp cận thị trường mới – tháo gỡ các rào cản thương mại và
mở cửa thị trường toàn cầu
• Tăng thị phần - tăng năng suất và lợi thế cạnh tranh
• Lợi ích môi trường - giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi
trường


3. Lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế
 Đối với xã hội

ISO có hơn 19.500 tiêu chuẩn đề cập đến gần như tất cả
các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.
 Khi các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng SP/DV đó là an toàn,
tin cậy và có chất lượng tốt.
Ví dụ, tiêu chuẩn ISO về an toàn đường bộ, an toàn đồ chơi
và bao bì y tế an toàn,… >>> làm cho thế giới một nơi an
toàn hơn.
 Để đảm bảo rằng lợi ích của tiêu chuẩn quốc tế ngày càng
rộng hơn, ISO hỗ trợ sự tham gia của người tiêu dùng trong
việc xây dựng tiêu chuẩn thông qua COPOLCO.
 Tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng không khí, nước và đất,
về phát thải các khí và bức xạ và các khía cạnh môi trường
của sản phẩm góp phần vào những nỗ lực bảo vệ môi
trường và sức khỏe của người dân.


3. Lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế
 Đối với chính phủ

Tiêu chuẩn QT là một nguồn lực quan trọng cho các chính phủ
khi xây dựng chính sách công.
 Chính phủ các nước có thể sử dụng các TCQT để hỗ trợ chính
sách công, ví dụ, bằng cách sử dụng/viện dẫn các tiêu chuẩn
quốc tế trong các văn bản QPPL >>> Mang lại một số lợi ích,
bao gồm:
• Kiến thức chuyên gia - tiêu chuẩn QT được xây dựng bởi các
chuyên gia. Bằng cách tích hợp tiêu chuẩn QT với quy chuẩn
quốc gia, các chính phủ có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng
kiến thức của các chuyên gia mà không cần phải huy động họ
tham gia trực tiếp.
• Mở cửa thương mại thế giới - tiêu chuẩn quốc tế được nhiều
chính phủ chấp nhận. Bằng cách tích hợp tiêu chuẩn QT vào
các quy chuẩn quốc gia, chính phủ đảm bảo hài hoà các yêu
cầu đối với nhập khẩu và xuất khẩu với thế giới, do đó tạo
thuận lợi cho sự giao lưu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ.
v.v…


3. Lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế
 TCQT đối với NTD:
1. TCQT = Quy định & hướng dẫn tự nguyện giúp NTD
bảo đảm có được:
- SP,DV an toàn hơn, có lợi cho sức khoẻ hơn, thân thiện với
môi trường hơn;
- SP có chất lượng và độ tin cậy được đảm bảo;
- SP có tính tương thích cao với nhau; DV được cung ứng với
tính tin cậy cao;
- Khả năng nâng cao về lựa chọn và tiếp cận với SP, DV ;
- Chi phí thấp hơn;
- Thông tin về SP, DV tốt hơn.
V.v…

3. Lợi ích của Tiêu chuẩn quốc tế
 TCQT đối với NTD:
2. Một số ví dụ:

1) Trách nhiệm xã hội: ISO 26000:2010 về TNXH của DN đối với
cộng đồng.
2) Bảo vệ trẻ em: ISO 8317 về các yêu cầu và quy trình thử nghiệm
bao gói an toàn đối với trẻ em.
3) Khiếu nại của NTD: ISO 10002 hướng dẫn về tiếp nhận và xử lý
khiếu nại/phàn nàn của NTD để nâng cao mức độ hài hòng của
NTD.
4) Chất lượng nước: Bộ ISO 24510 về đánh giá chất lượng dịch vụ
cấp nước, thoát nước
5) Chất lượng thực phẩm: ISO 22000:2005 về yêu cầu quản lý an
toàn thực phẩm đối với các tổ chức tham gia chuỗi thực phẩm.
6) Tổ chức sự kiện bền vững: ISO 20121:2012 về xây dựng, áp
dụng HT quản lý tính bền vững trong tổ chức các sự kiện.
v.v…

4. Quy trình xây dựng Tiêu chuẩn ISO
Các tiêu chuẩn ISO được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
Sự đồng thuận
Xem xét quan điểm của mọi đối tượng có liên quan:
các nhà sản xuất, nhà cung cấp, người sử dụng, nhóm
người tiêu dùng, các phòng thử nghiệm, nhà nước,
các tổ chức chuyên môn và các tổ chức nghiên cứu

Chuyên ngành/lĩnh vực
Là các giải pháp toàn cầu đáp ứng yêu cầu của các
ngành và đối tượng tiêu dùng trên toàn thế giới
Tự nguyện
Tiêu chuẩn hoá quốc tế xuất phát từ yêu cầu của thị
trường, vì thế đòi hỏi sự tham gia tự nguyện của các
bên có liên quan trên thị trường
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4. Quy trình Xây dựng Tiêu chuẩn ISO

Industry

Standards
Body

Government

Standards Development Process according to ISO

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.

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.

Nhu cầu áp dụng tiêu chuẩn thường do
một ngành cụ thể đặt ra, sau đó nhu cầu
này được đề đạt lên cơ quan thành viên
nhà nước
ISO working
Group

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 consensusbuilding 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.

Đồng thuận

Standard Issued

Xem xét quan điểm của mọi bên có liên
quan:
Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, người
sử dụng, nhóm người tiêu dùng, các
phòng thử nghiệm, nhà nước, các tổ
chức chuyên môn và các tổ chức
nghiên cứu v.v..
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4. Quy trình Xây dựng Tiêu chuẩn ISO

Industry

Standards
Body

Government

Standards Development Process according to ISO

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.

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.

ISO working
Group

Sau khi nhu cầu về một Tiêu
chuẩn Quốc tế đã được thừa
nhận và thỏa thuận chính
thức, giai đoạn đầu tiên là
xác định phạm vi kỹ thuật của
tiêu chuẩn tương lai. Giai
đoạn này thường được thực
hiện trong nội bộ các nhóm
công tác bao gồm các chuyên
gia kỹ thuật của các nước có
quan tâm tới vấn đề này.
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 consensusbuilding 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
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4. Quy trình Xây dựng Tiêu chuẩn ISO

Industry

Standards
Body

Government

Standards Development Process according to ISO

Giai đoạn hai sẽ được thực
hiện sau khi đã có thỏa thuận
về các khía cạnh kỹ thuật của
tiêu chuẩn. Trong giai đoạn 2
này các quốc gia sẽ đàm
phán về các thông số kỹ
thuật của tiêu chuẩn đó. Đây
là quá trình biên soạn DT
TCQT trên cơ sở thiết lập sự
đồng thuận.
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.

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.

ISO working
Group

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 consensusbuilding 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
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4. Quy trình Xây dựng Tiêu chuẩn ISO

Industry

Standards
Body

Government

Standards Development Process according to ISO

Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn phê
chuẩn chính thức dự thảo Tiêu chuẩn
Quốc tế (theo quy định của các tiêu chí
chấp thuận phải được phê chuẩn bởi
2/3 các thành viên ISO có tham gia vào
quá trình xây dựng tiêu chuẩn, và sự
phê chuẩn của 75% toàn bộ các thành
viên có tham gia bỏ phiếu). Sau giai
đoạn này, nội dung văn bản được thỏa
thuận sẽ được công bố là Tiêu chuẩn
Quốc tế ISO.
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.

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.

ISO working
Group

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 consensusbuilding 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
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Xin cám ơn !
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