KHOÁ ĐÀO TẠO
TIÊU CHUẨN HOÁ VÀ SỰ THAM GIA CỦA NTD
VÀO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Lịch sử phát triển (1)
 Thời kỳ tự phát
 Thời cổ đại – Hệ đếm thập phân (TQ), Kích thước, khối lượng
(Babilon), Vật liệu xây dựng (Lamã)
 Thời cận đại – SX vũ khí, phương tiện quân sự, kho tàng dự trữ
(Anh, Pháp, Nga…)

 Thời kỳ phát triển có tổ chức:
 Thế kỷ 18 - cuộc cách mạng công nghiệp-TCH xưởng
 Thế kỷ 19 - Phổ cập PP TCH, TCH công ty
 Đầu thế kỷ 20 -nhiều tổ chức TCH quốc gia được thành lập -Anh
(1901), Hà Lan (1917), Pháp (1921)
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. Lịch sử phát triển (2)
 Hiện nay
 Trên 160 cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia
 Trên 50 Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế và
khu vực






ISO (1947)
IEC (1906)
ITU-T
CODEX….
CEN, CENELEX, ACCSQ, COPANT…
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (1)
Tiêu chuẩn hoá là gì (ISO)?
 Là hoạt động thiết lập các điều khoản để sử dụng
chung và lặp đi lặp lại đối với những vấn đề thực tế
hoặc tiềm ẩn nhằm đạt được mức độ trật tự tối ưu
trong một khung cảnh nhất định
 TCH bao gồm quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
 Lợi ích quan trọng của TCH là nâng cao mức độ thích
ứng của SP, quá trình và dịch vụ với mục đích đã định,
ngăn ngừa rào cản trong thương mại và tạo thuận lợi cho
sự hợp tác về khoa học, công nghệ
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (2)

Tiêu chuẩn là gì (ISO)?

 Tiêu chuẩn là tài liệu được thiết lập bằng cách thoả
thuận và được một tổ chức được thừa nhận phê duyệt ,
nhằm cung cấp những qui tắc, hướng dẫn hoặc các đặc
tính cho những hoạt động, hoặc những kết quả hoạt động
để sử dụng chung và lặp đi lặp lại nhằm đạt được một trật
tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định
 Tiêu

chuẩn: phải được xây dựng dựa trên các kết quả vững
chắc của khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thực tiến, và nhằm
đạt được lợi ích tối ưu cho cộng đồng.
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (3)
Tiêu chuẩn là gì (WTO)?
 Tiêu chuẩn: Tài liệu do một tổ chức được
thừa nhận phê duyệt để sử dụng chung và lặp
đi lặp lại, trong đó qui định các qui tắc, hướng
dẫn hoặc các đặc tính đối với sản phẩm hoặc
các quá trình và phương pháp sản xuất có liên
quan, mà việc tuân thủ chúng là không bắt
buộc.
(WTO/TBT)
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (4)

Tiêu chuẩn là gì (1990)?

 Tiêu chuẩn là văn bản kỹ thuật qui định qui
cách, chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử,
yêu cầu bao gói, ghi nhận, vận chuyển bảo quản
hàng hoá và các vấn đề khác liên quan đến chất
lượng hàng hoá.
[Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa 1990]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (5)
Tiêu chuẩn là gì (2006)?
 Là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý

dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm,
hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối
tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng
này.
[Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật – 2006]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (6)
Tài liệu chuẩn (Normative Documents) ?
 Tài liệu đề ra các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính đối
với những hoạt động hoặc kết quả của chúng
 Tài liệu chuẩn có thể bao gồm:
 Tiêu chuẩn (Standard)
 Quy định kỹ thuật (Technical Specification)
 Quy phạm thực hành (Code of Practice)
 Quy chuẩn (Regulation)
Quy chuẩn kỹ thuật (Tech.
regulation)
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (7)
Tài liệu chuẩn (Normative Documents) ?
 Quy định kỹ thuật: Tài liệu mô tả các YCKT mà một SF, Q
Trình hoặc DV phải thoả mãn
 Quy phạm thực hành: Tài liệu đưa ra các hướng dẫn
thực hành hoặc các thủ tục cho việc thiết kế, sản xuất,
lắp đặt, bảo trì hoặc sử dụng thiết bị, công trình hoặc sản
phẩm
Một QĐKT, QPTH có thể là một tiêu chuẩn, một phần của
tiêu chuẩn hoặc một văn bản độc lập với tiêu chuẩn
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (8)
Tài liệu chuẩn (Normative Documents) ?
 Quy chuẩn: Tài liệu đưa ra những quy tắc pháp lý bắt
buộc áp dụng và được một cơ quan thẩm quyền ban hành
 Quy chuẩn kỹ thuật:
Quy chuẩn quy định trực tiếp
những yêu cầu kỹ thuật hoặc đưa ra các nội dung viện
dẫn tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật hoặc quy phạm thực
hành
QCKT có thể được kèm theo hướng dẫn kỹ thuật nhằm chỉ
rõ những cách thức để thảo mãn những yêu cầu của
QCKT đó
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (9)
Quy chuẩn kỹ thuật
 Văn bản quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và
yêu cầu quản lý mà SP, HH, DV, QT, MT và các đối tượng
khác trong hoạt động kinh tế xã hội phải tuân thủ để đảm bảo
an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động thực vật,
môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của
người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác
QCKT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới
dạng văn bản để bắt buộc áp dụng
[Luật TC & QCKT số 68/2006/QH11]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (10)
Bản chất & sự khác nhau giữa TC và QCKT (1)
TCVN

QCVN

 Tài liệu KT

 Văn bản QPPL

 Tự nguyện áp dụng (trở thành
bắt buộc khi viện dẫn trong VB
QPPL, QCVN)

 Bắt buộc áp dụng

 Phục vụ cho nhu cầu phát triển
sản xuất, kinh doanh, quản lý
trong các lĩnh vực chuyên ngành

 Phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà
nước đối với Sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ, quá trình, môi trường
trong các lĩnh vực chuyên ngành

 Do Ban kỹ thuật hoặc Tổ chức
 Do Ban soạn thảo của cơ quan
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biên soạn xây dựng dự thảo với
có thẩm quyền xây dựng dự thảo
sự tham gia của các bên liênquan

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (11)
Bản chất & sự khác nhau giữa TC và QCKT (2)
TCVN
 Nội dung:
- Quy định các quy tắc, hướng
dẫn hoặc đặc tính của sản
phẩm, quá trình
- yêu cầu phù hợp với trình độ
hiện hành về KH&CN của quốc
gia,
- được sử dụng trực tiếp hoặc
làm chuẩn đối sánh, định
hướng phát triển

QCVN
 Nội dung:
- Quy định yêu cầu đối với các
đặc tính kỹ thuật và yêu cầu
quản lý đối với SF, quá trình
- yêu cầu các mức, chỉ tiêu
mang tính giới hạn (trên hoặc
dưới) hoặc viện dẫn đến tiêu
chuẩn hiện hành
- Là cơ sở để xem xét việc tuân
thủ pháp luật
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (12)
Bản chất & sự khác nhau giữa TC và QCKT (3)
TCVN

QCVN

 Được xây dựng trên cơ sở:
- Kết quả vững chắc của KH&
CN và kinh nghiệm thực tiễn ,
- Tiêu chuẩn (TCQT,TCKV, TCNN)
- Kết quả đánh gía, khảo
nghiệm, thử nghiệm

 Được xây dựng trên cơ sở:
- Tiêu chuẩn (TCQG,TCQT, TCKV)
- Kết quả đánh gía, khảo
nghiệm, thử nghiệm
- Thực tiễn, kinh nghiệm quản
lý,

 Không phải đăng ký và đăng
trên công báo sau khi công bố

 Phải đăng ký Bộ KHCN và
đăng trên công báo sau khi
ban hành
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.2. Khái niệm cơ bản (13)
Bản chất & sự khác nhau giữa TC và QCKT (4)
TCVN

QCVN

 Nguyên tắc đồng thuận

 Ý chí của cơ quan QUẢN LÝ

 Do Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố
 Tổng cục TCĐLCL tổ chức
thẩm định

 Do Các Bộ, cơ quan ngang
Bộ xây dựng & ban hành
 Bộ Khoa học và Công nghệ
thẩm định

 Tiêu chuẩn có thể được sử dụng để hỗ trợ và đơn giản hóa quá
trình xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.3. Mục đích của tiêu chuẩn hoá (1)

 Lợi ích kinh tế chung
 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 An toàn, sức khoẻ
 Thúc đẩy thông tin liên lạc
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.3. Mục đích của tiêu chuẩn hoá (2)
Đơn giản hoá (kiểm soát đa dạng)
Kinh tế
chung

Loại trừ các hàng rào thương mại,
đảm bảo tính tương thích
Đảm bảo tính đổi lẫn

Mục đích
của tiêu
chuẩn hoá

Bảo vệ
người tiêu
dùng

Đảm bảo các quy tắc sản suất, thử
nghiệm và sử dụng
Đảm bảo tính bảo vệ sản phẩm, tính
an toàn, bảo vệ môi trường

An toàn và
sức khoẻ

Xây dựng các tiêu chuẩn và VPQPPL

Thúc đẩy
thông tin
liên lạc

Xây dựng các quy định kỹ thuật, ký
mã hiệu và biểu tượng, khái niệm và
thuật ngữ , quy phạm
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.4. Mục đích của TCH (3).
 Đơn giản hoá, thống nhất hoá để nâng cao năng suất,
tạo thuận lợi phân công, hợp tác sản xuất, thuận tiện
khi sử dụng, sửa chữa:(thông qua các tiêu chuẩn về chi
tiết, nguyên vật liệu VD như bu lông, đai ốc, vít, đinh tán,
thép định hình (I, U, L, T); động cơ, hộp đổi tốc, bánh răng,
đai truyền (curoa) các kích thước lắp ráp: bóng đèn - đui
đèn, máy ảnh -ống kính, độ bắt sáng của phim ảnh...)
 Kiểm soát đa dạng: Sự lựa chọn một số lượng tối ưu
các kích cỡ hay chủng loại của SF, quá trình hoặc dịch
vụ nhằm đáp ứng được các nhu cầu đang thịnh hành.
Ghi chú: Kiểm soát tính đa dạng thường liên quan đến việc giảm
21
bớt sự đa dạng

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.4. Mục đích của TCH (4).
 Tính đổi lẫn: khả năng của một SF, quá trình
hoặc dịch vụ được sử dụng để thay thế cho SF, quá
trình hoặc dịch vụ khác nhưng vẫn đáp ứng những
yêu cầu tương tự. Bao gồm: “Tính đổi lẫn chức
năng” và “Tính đổi lẫn kích thước”
 Đảm bảo vệ sinh, an toàn cho người sử dụng,
người tiêu dùng (thông qua các TC về môi trường
nước, không khí, tiếng ồn, TC về an toàn vệ sinh TF,
an toàn cho sản phẩm, thiết bị (bàn là, bếp điện, máy
giặt, thang máy, dụng cụ bảo hộ lao động: kính, găng,
ủng, mặt nạ phòng độc)
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.4. Mục đích của TCH (5).
 Tính an toàn: Sự không có rủi ro, gây thiệt hại không thể
chấp nhận được. Tính an toàn của SP, Quá trình, dịch vụ
thường được xem xét theo quan điểm đạt được sự cân bằng tối
ưu của hàng loạt yếu tố kể cả yếu tố phi kỹ thuật như: hành vi
của con người, làm giảm bớt tới mức chấp nhận được những
rủi ro gây thiệt hại cho con người và hàng hoá

 Bảo vệ môi trường: Việc gìn giữ môi trường khỏi bị huỷ hoại
không thể chấp nhận được do những tác động bất lợi của SF,
quá trình, dịch vụ
 Bảo vệ sản phẩm: Việc giữ cho SF chống lại các tác động của
khí hậu hoặc những điều kiện bất lợi khác trong thời gian sử
dụng, vận chuyển hoặc bảo quản
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.4. Mục đích của TCH (6).
 Thúc đẩy thương mại toàn cầu (Hài hoà TC giữa cỏc

nền kinh tế và khu vực, thừa nhận lẫn nhau cỏc kết quả
chứng nận và thử nghiệm theo TC..).
 Tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin (thông hiểu):
(thụng qua các TC về thuật ngữ & định nghĩa, TC về các
ký hiệu, dấu hiệu để dựng chung, ví dụ ký hiệu tóan học,
nguyên tố hóa học, ký hiệu tượng trưng các bộ phận, chi
tiết trên bản vẽ, ký hiệu vật liệu...)
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.4. Đối tượng tiêu chuẩn hoá (1).
 Chủ đề tiêu chuẩn hoá (subject)
 Sản phẩm, quá trình, dịch vụ, môi trường (Luật
TC & QCKT)
Ghi chú:

- Khái niệm SF, QT, DV biểu thị đối tượng TCH với nghĩa rộng và
phải được hiểu như nhau, bao gồm ví dụ như: nguyên liệu, cấu
kiện, thiết bị, hệ thống, giao diện, giao thức, thủ tục, chức năng,
phương pháp hoặc hoạt động
- TCH có thể chỉ hạn chế trong một vài nội dung/khía cạnh cụ
thể của một đối tượng nào đó. Ví dụ: đối với giầy, kích cỡ và độ
bền có thể được tiêu chuẩn hoá riêng
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC Guide 2: 2004)
25

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.4. Đối tượng tiêu chuẩn hoá (2).
 lĩnh vực TCH (nhóm các đối tượng cụ thể)
Ví dụ:
- Cơ khí;

- Điện, điện tử, công nghệ thông tin;
- Vận tải ;
- Nông nghiệp;…..
- (Chi tiết xem TCVN Catalogue, ISO Catalogue..)
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1.5. Các nguyên tắc tiêu chuẩn hoá
Nguyên
Nguyên
Nguyên
Nguyên
Nguyên
Nguyên
Nguyên

tắc 1. Đơn giản hoá
tắc 2. Đồng thuận
tắc 3. áp dụng
tắc 4. Thống nhất
tắc 5. Đổi mới
tắc 6. Đồng bộ
tắc 7. Tính pháp lý
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (1)
Cấp Tiêu chuẩn
 TC quốc tế (ISO, IEC, ITU..)
 TC Khu vực (EN,…)
 TC lãnh thổ hành chính/quốc gia (BSI, DIN,
JIS, TCVN..)

 TC Chuyên ngành/hội-hiệp hội
 TC Công ty/Tổ chức
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
TC Quốc tế

Không gian tiêu chuẩn hóa

TC Khu vực
TC Quốc gia

TC Ngành

TC Công ty
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Thuật ngữ

Quy định kỹ thuật
Lấy mẫu và kiểm tra
Thử nghiệm và phân tích
Giảm kiểu loại

Phân loại
Quy tắc thực hành tốt
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (2)
 TCQT: TC được Tổ chức hoạt động TCH quốc tế chấp nhận và
có tính phổ biến rộng rãi
 TCKV: TC được Tổ chức hoạt động TCH khu vực chấp nhận và
có tính phổ biến rộng rãi
 TCQG: TC được CQ TCQG chấp nhận/ban hành và có tính phổ
biến rộng rãi
 TC Lãnh thổ HC: TC được chấp nhận ở cấp đơn vị lãnh thổ của
một nước và có tính phổ biến rộng rãi
TC Chuyên nghành/Hội-Hiệp hội:…
TC Công ty/Tổ chức:……
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (3)
Loại Tiêu chuẩn
 Tiêu chuẩn cơ bản
 Tiêu chuẩn thuật ngữ
 Tiêu chuẩn thử nghiệm
 Tiêu chuẩn sản phẩm
 Tiêu chuẩn quá trình
 Tiêu chuẩn dịch vụ
 Tiêu chuẩn tương thích
 Tiêu chuẩn danh mục các đặc tính
[TCVN 6450:2007 (ISO/IEC GUIDE 2: 2004)]31

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (4)
 Tiêu chuẩn cơ bản: TC bao trùm một phạm vi rộng hoặc chứa đựng
những điều khoản chung cho một lĩnh vực cụ thể. TCCB có thể có
chức năng như một TC được áp dụng trực tiếp hoặc làm cơ sở cho
một TC khác (Vd: ký hiệu, kích thước sản phẩm, quy tắc,…)
 Tiêu chuẩn Thuật ngữ: Tiêu chuẩn liên quan đến các thuật ngữ,
thường kèm theo định nghĩa và đôi khi có chú thích, minh hoạ, ví dụ
v.v…
 Tiêu chuẩn thử nghiệm: TC liên quan đến các phương pháp thử, đôi
khi có kèm theo các điều khoản khác liên quan đến thử nghiệm như
lấy mẫu, sử dụng phương pháp thống kê, trình tự các phép thử
 Tiêu chuẩn sản phẩm: TC quy định những yêu cầu mà một sản phẩm
(hoặc nhóm SF) phải thoả mãn nhằm tạo ra tính thoả dụng/tính phù
hợp với mục đích của SF (hoặc nhóm SF) đó. TC có thể là TC toàn
diện hoặc không
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (5)
 Tiêu chuẩn quá trình: TC quy định những yêu cầu mà mà một quá
trình phải thoả mãn nhằm tạo ra tính thoả dụng/tính phù hợp với mục
đích của quy trình đó
 Tiêu chuẩn dịch vụ: TC quy định những yêu cầu mà mà một quá trình
phải thoả mãn nhằm tạo ra tính thoả dụng/tính phù hợp với mục đích
của dịch vụ đo. VD cho lĩnh vực như giặt là, quản lý khác sạn, vận
tải, dịch vụ xe, viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng;
 Tiêu chuẩn tương thích: TC quy định những yêu cầu có liên quan
đến tương thích của các SF hoặc các hệ thống nơi chúng tiếp nối với
nhau
 Tiêu chuẩn danh mục đặc tính: TC quy định danh mục các đặc tính
mà các giá trị hoặc dữ liệu khác của đặc tính đó sẽ được quy định cụ
thể cho một SF, quá trình hoặc DV (VD một số TC cung cấp DMCĐT để
cho người bán hàng công bố các giá trị hoặc dữ liệu, một số TC khác cho
33
phép người đặt mua công bố)

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (6)
Loại Tiêu chuẩn
 Tiêu chuẩn sản phẩm (Yêu cầu chất lượng, kích
thước, kiểu loại, ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản…)

 Tiêu chuẩn về quá trình, dịch vụ

(sản xuất, thử

nghiệm, kiểm tra, đánh giá….)

 Tiêu chuẩn cơ bản (ký hiệu, dãy thông số, kích thước
sản phẩm, quy tắc,…)

 Tiêu chuẩn môi trường (các giới hạn thảI,…)
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (7)

Hiệu lực của Tiêu chuẩn
 Tiêu

chuẩn tự nguyện áp dụng

 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.6. Cấp, loại, hiệu lực của tiêu chuẩn (8)
Hiệu lực của TCVN
 Trước pháp lệnh CLHH
 100% TCVN, TCN bắt buộc áp dụng

 Sau Pháp lệnh CLHH
 95% TCVN, TCN tự nguyện áp dụng
 5% TCVN, TCN bắt buộc áp dụng (qua QĐ bằng VB khác)

 Sau luật TC & QCKT
 100% TCVN tự nguyện áp dụng
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.7. Lợi ích của Tiêu chuẩn hoá (1)
1. Thuận tiện, đơn giản khi xây dựng các văn bản pháp
luật (viện dẫn trong các văn bản QPPL và QCKT…)
2. Tăng năng suất, giảm giá thành khi thiết kế, sản
xuất(Đơn giản hóa các chủng loại)
3. Thuận tiện, tiết kiệm, an toàn cho người tiêu dùng
(kiểm soát và sử dụng có hiệu quả nguyên, nhiên vật liệu
và các nguồn lực, trao đổi thông tin và chuyển giao công
nghệ)
4. Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư (giảm thiểu các
rào cản kỹ thuật trong thương mại..) …..
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.7. Lợi ích của Tiêu chuẩn hoá (2)
Một số kết quả nghiên cứu về lợi ích kinh tế của TCH
• Canada (SCC):
Tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng
cao năng suất lao động. Từ 1981-2004:
 TCH giúp tăng 17% NSLĐ = 9% GDP (real).
 Năm 2004, mức tăng trưởng GDP (real) sẽ giảm 62
tỷ $ nếu không có sự tăng trưởng TCH trong giai đoạn
1981-2004
38

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.7. Lợi ích của Tiêu chuẩn hoá (2)
Một số kết quả nghiên cứu về lợi ích kinh tế của TCH
• Australia:
 Trong hơn 40 năm tính đến 2002, tăng 1% số lượng tiêu chuẩn liên
quan đến việc làm tăng 0,17 % năng suất lao động của nền kinh tế;
 Áp dụng các tiêu chuẩn về điện và nước mang lại lợi ích cho nền kinh
tế khoảng 1,9 tỷ $/năm, trong khi tiêu chuẩn về thử nghiệm khoáng sản
mang lại khoảng từ 24-100 triệu $/năm;
 Các lợi ích khác như: tích luỹ và khai thác kiến thức; cung cấp ngôn
ngữ chung cho các cuộc tranh luận, củng cố thị trường, tăng cường đổi
mới và phổ biến kiến thức, giảm chi phí sản xuất và tăng năng suất; giúp
an toàn và quản lý rủi ro
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.7. Lợi ích của Tiêu chuẩn hoá (3)
Một số kết quả nghiên cứu về lợi ích kinh tế của TCH
• Anh:


Tiêu chuẩn đóng góp 2,5 tỷ Bảng/năm cho nền kinh tế Anh;



13% tăng trưởng năng suất lao động là nhờ có vai trò của
Tiêu chuẩn;



Tiêu chuẩn là công cụ đổi mới và truyền bá công nghệ;



Tăng thu nhập kinh tế đem lại nhờ đầu tư vào tiêu chuẩn dưới
góc độ kinh doanh cả ở tầm kinh tế vĩ mô và vi mô.



TC thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ tiếp cận thị trường cho SP & DV,
tăng lợi nhuận do cảI tiến hiệu quả kinh doanh và giảm giá
thành, tăng lòng tin của người tiêu dùng và làm nền tảng cho
phát triển, thúc đẩy cạnh tranh, giảm rủi ro.
40

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.7. Lợi ích của Tiêu chuẩn hoá (3)
Một số kết quả nghiên cứu về lợi ích kinh tế của TCH
• Đức (DIN):
 Tiêu chuẩn đóng góp cho nền kinh tế lớn hơn Phát
minh hoặc sáng chế;
 Các lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu lấy việc sử
dụng tiêu chuẩn làm chiến lược mở cửa thị trường
mới;
 Tiêu chuẩn hỗ trợ đổi mới công nghệ…..
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.1. Những nguyên tắc cơ bản xd TCVN (1)
 Dựa trên tiến bộ KHCN, kinh nghiệm thực
tiễn, nhu cầu, xu hướng phát triển kinh
tế - xã hội;
 Sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn
khu vực, TCNN làm cơ sở để xây dựng
tiêu chuẩn (VD Chấp nhận TCQT thành
TCQG);
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.1. Những nguyên tắc cơ bản xd TCVN (2)
 Ưu tiên quy định các yêu cầu về tính
năng sử dụng sản phẩm, hàng hóa; hạn
chế quy định các yêu cầu mang tính mô
tả hoặc thiết kế chi tiết;
 Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống
tiêu chuẩn của Việt Nam.
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.1. Những nguyên tắc cơ bản xd TCVN (3)
 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
 Đồng thuận và có sự tham gia của các
bên có liên quan
44

2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.2 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn (1)
Cơ cấu tổ chức của ban kỹ thuật tiêu chuẩn (TC)
 Do cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia thành lập
 Làm việc theo nguyên tắc bàn bạc, thoả thuận
 Thành phần gồm: trưởng ban, thư ký và một số
uỷ viên là đại diện các bên có liên quan và chuyên
gia (Chính phủ, doanh nghiệp, người tiêu dùng,
Trường ĐH-Viện, Ng/cứu….)
 Ban kỹ thuật có thể có một số tiểu ban kỹ thuật
(SC), hoặc nhóm công tác (WG)
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.2 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn (2)
Chức năng nhiệm vụ
 Đề nghị dự án xây dựng tiêu chuẩn

 Biên soạn tiêu chuẩn
 Soát xét tiêu chuẩn

 Góp ý dự thảo, tham gia xây dựng tiêu chuẩn có
liên quan (quốc tế , khu vực, ban khác)
 Tham gia các hoạt động quảng bá, phổ biến áp
dụng tiêu chuẩn & các hoạt động khác có liên quan
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.3 Thủ tục xây dựng tiêu chuẩn
Đề nghị
dự án

Xét duyệt
và đưa vào
kế hoạch

Thư ký BKT là cán
bộ Viện
TCCLVN

Thẩm đinh
& công bố
TCVN

Biên soạn
dự thảo
làm việc

Sử dụng phương pháp
BKT trong xây dựng
TCVN

Hoàn
chỉnh dự
thảo

Mọi tổ chức,cá nhân
có quyền đề nghị DA,
tham gia vào quá trình
xây dựng TCVN

Biên soạn
dự thảo
BKT

Gửi dự
thảo lấy ý
kiến, CĐ
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.4 Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, Khu vực
thành tiêu chuẩn quốc gia (1)
 TCVN 6709:2007 (ISO/IEC Guide21)
 Chấp nhận TCQT thành TCQG: Công bố một
tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng trên cơ sở

chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế tương ứng:
+ Dịch tiêu chuẩn quốc tế ra ngôn ngữ quốc gia
+ Đồng thuận về nội dung và mức độ chấp nhận TCQT
+ Phương pháp tờ bìa
48

2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

2.4 Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế thành tiêu
chuẩn quốc gia (2)
Mức độ tương đương khi chấp nhận TCQT thành
TCQG
 Hoàn toàn tương đương (IDT)

 Tương đương có thay đổi (MOD)
 Không tương đương (NEQ)
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.5 Phương thức áp dụng
 Áp dụng trực tiếp: không thông qua một tài liệu
trung gian khác. được áp dụng trực tiếp trong quá
trình sản xuất - kinh doanh, cung cấp dịch vụ, giao
dịch mua bán và các hoạt động kinh tế - xã hội khác
 Áp dụng gián tiếp: thông qua việc thực hiện quy
định trong các tài liệu kỹ thuật, văn bản quản lý (văn
bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật…)
trong đó có viện dẫn hoàn toàn hoặc một phần nội
dung của TCQG, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn
khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài
50

2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

2.6 Biện pháp áp dụng TCVN:
 Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo
 Phát hành TC, Công bố rộng rãi trên các PTTT
 Cập nhật, nghiên cứu, ưu tiên sử dụng TCVN
trong xây dựng văn bản QPPL, QCKT, sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động kinh tế-xã
hội khác.
 áp dụng TCVN trong các hoạt động thử nghiệm,
hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn,
công bố hợp chuẩn, công nhận
51

2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN
2.7 Nguyên tắc áp dụng
 Tự nguyện;
 Không trái với quy định pháp luật và làm tổn
hại đến an ninh, quốc phòng, lợi ích kinh tế-xã
hội và các lợi ích khác của đất nước;
 Khuyến khích áp dụng phiên bản mới nhất
 Bảo đảm áp dụng các TCQT, TCKV, TCNN quy
định trong các điều ước quốc tế, thoả thuận
thừa nhận lẫn nhau mà VN là thành viên.
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2. XÂY DỰNG & ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN

2.9 Sử dụng TC trong các Quy chuẩn kỹ thuật
 Viện dẫn toàn bộ tiêu chuẩn

 Viện dẫn một phần tiêu chuẩn
 Viện dẫn một vài chỉ tiêu của tiêu chuẩn
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3. THẢO LUẬN NHÓM

1. Chia nhóm (02 nhóm)
2. Chọn người đại diện nhóm
3. Thảo luận nhóm:
 Nhận thức chung về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
nhận biết về cấp, loại tiêu chuẩn, nguyên tắc XD TCVN
 Sử dụng tiêu chuẩn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 Lợi ích của TC trong cạnh tranh, kinh tế, môi trường, xã
hội
 Sự khác nhau giữa TC & QCKT

4. Trình bầy kết quả thảo luận (Đại diện nhóm)

5. Tổng hợp kết quả thảo luận
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