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3. Hướng dẫn của ISO về thu hút sự tham gia 

của các Bên liên quan và thiết lập sự đồng 

thuận trong xây dựng tiêu chuẩn 

4. Bài tập 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

Bên liên quan: 

    “Một cá nhân hoặc nhóm có quyền lợi trong mọi quyết 

định hoặc hoạt động của tổ chức” 

Sự tham gia của Bên liên quan: 

    “Hoạt động được thực hiện để tạo ra các cơ hội đối 

thoại giữa một tổ chức và một hoặc nhiều hơn các bên 

liên quan của mình nhằm mục đích cung cấp cơ sở 

thông tin̉ cho các quyết định của tổ chức” 

                            [ISO 26000:2010 Hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội]  

 

1.1. Khái niệm vê ̀ Bên liên quan (1) 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

Tiếp cận khác: 

    “Bên liên quan là mọi cá nhân hoặc nhóm có thể tác 

động hoặc bị tác động bởi việc đạt được mục tiêu của 

tổ chức” 

    “Sự tham gia của bên liên quan là quá trình được sử 

dụng bởi tổ chức để thu hút sự tham gia của các bên 

liên quan nhằm mục đích đạt được những kết quả chấp 

nhận được ” 

                            [Accountability. 2008]  

 

1.1. Khái niệm vê ̀ Bên liên quan (2) 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

 Các bên liên quan của tiêu chuẩn hoá 

    “là các bên được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn tự nguyện 

dựa trên sự đồng thuận và đối với họ sự tồn tại và nội 

dung tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng” 

 

1.1. Khái niệm vê ̀ Bên liên quan (2) 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

Các bên liên quan của tiêu chuẩn 

BÊN LIÊN 
QUAN  

Công 
nghiệp  

Người 
tiêu 
dùng  

Chính 
phủ  

Cơ quan 
tiêu 

chuẩn  

Viện 
NC,Trương 

ĐH  

Công cụ cho 
KD hiệu quả 

Phương tiện mạnh mẽ thực 
hiện mục tiêu chính sách 

Phương tiện không 
thể thiếu được của 
cơ quan tiêu chuẩn 

Thiết lập tiêu chuẩn 
phức tạo và nắm 
giữ chuyên môn 

Tiêu chí đánh giá 
chất lượng & an toàn 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.2. Các bên liên quan chính của TCH (1) 

 Khu vực tư nhân (Nha ̀ sản xuất, bán 

buôn va ̀ bán lẻ; xuất khẩu va ̀ nhập 

khẩu; cung cấp dịch vụ, Hiệp hội Công 

nghiệp va ̀ Thương mại; Khai khoáng, 

Nông nghiệp, Thuỷ sản, Lâm nghiệp va ̀ 

các ngành công nghiệp khác..) 

 Các chuyên gia, giảng viên, nghiên 

cứu viên bao gồm các chuyên gia tư 

vấn, nhân viên các Viện NC, trường đại 

học phòng thử nghiệm..) 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.2. Các bên liên quan chính của TCH (2) 

 Người tiêu dùng va ̀ Tổ chức người 

tiêu dùng; các nhóm quan tâm của 

xa ̃ hội (NGOs, Ngân hàng, công ty bảo 

hiểm,v.v..) 

 Chính phủ (Các Bô ̣, ngành, cơ quan 

quản lý khác nhau, các DN nha ̀ nước, 

công ty dich vụ công..) 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.3. Tại sao cần sự tham gia của Bên liên quan ? 

    Sự tham gia tốt hơn của Bên liên quan có 

nghĩa là: 

 Tham gia tốt hơn trong nhưng vấn đề quan 

trọng 

 Có ảnh hưởng tốt hơn 

 Tạo sự chấp nhận lẫn nhau tốt hơn 

 Chất lượng đồng thuận tốt hơn 

 Quảng bá & sử dụng tốt hơn! 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.4 Tại sao tiếp cận đến các Bên liên quan ? (1) 

Tiêu chuẩn: 

• Cung cấp các ngyên tắc tối ưu cho các quá trình sản xuất, sản 

phẩm và dịch vụ  

• Phục vụ cho quản lý thi ̣ trường và tối ưu hoá kết quả hoạt động 

kinh tế của công ty và nền kinh tế  

• Làm thuận lợi hoá thông tin và hiểu biết lẫn nhau trong tất cả 

các lĩnh vực, thuận lợi hoá thương mại và đầu tư 

• Có tiềm năng chiến lược  lớn lao cho doanh nghiệp và nhiều 

bên quan tâm khác trong xã hội, những người được hưởng lợi 

từ việc áp dụng tiêu chuẩn    

 TUY NHIÊN, NHIỀU BÊN LIÊN QUAN CHƯA NHẬN  THỨC ĐƯỢC TIỀM 

NĂNG CỦA TIÊU CHUẨN HOẶC CÒN NGHI  NGỜ VỀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.4 Tại sao tiếp cận đến các Bên liên quan ? (2) 

 Tại các nước đang phát triển như Việt Nam: 

 Lãnh đạo DN có kiến thức hạn chế về vai trò của TC trong lập 

kế hoạch và làm kinh doanh 

 Các bên liên quan khác (vd người tiêu dùng, các cơ quan công 

lập..) thậm trí còn kém nhận thức hơn về tầm quan trong của 

tiêu chuẩn trong việc quảng bá/bảo vệ quyền lợi của họ 

 Các nhà chuyên môn, giảng viên các trường ĐH, Viện nghiên 

cứu chưa nhận thức được vai tro ̀ của tiêu chuẩn trong chuyển 

giao kỹ thuật, công nghệ và không thể hiện chúng trong các hoạt 

động chuyên môn, đào tạo, giáo dục của mình v.v 

 Vì vậy, cần có các căn cứ thích hợp và chiến lược tiếp 

cận có hiệu quả để thuyết phục các bên liên quan tham 

gia vào xây dựng tiêu chuẩn 
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1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 

1.4 Tại sao tiếp cận đến các Bên liên quan ? (3) 

 Các bên liên quan có thê ̉ chưa chấp nhận tiêu chuẩn do một sô ́ 

các nguyên nhân như: 

 Chưa biết về tiêu chuẩn cụ thê ̉ đã ban hành 

 Chưa tin vào năng lực kỹ thuật của nhóm chuyên gia tham 

gia xây dựng tiêu chuẩn 

 Cho rằng TCQT hoặc tiêu chuẩn công nghiệp quá cao hoặc 

quá phức tạp v.v.. 

 Vì vậy, cần phải tăng cường tiếp cận tích cực đến các bên liên 

quan để quảng bá bản chất của tiêu chuẩn cũng như vai tro ̀ và 

lợi ích của chúng 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.1. Xác định Bên liên quan ? 

 Cần phải xác định Bên liên quan trong xây dựng tiêu 
chuẩn vì: 

 Tất cả những ai quan tâm, có thê ̉ gây ảnh hưởng va ̀ bị 
ảnh hưởng bới các giải pháp của TC cần được tham gia 
để đảm bảo nguyên tắc đồng thuận của TC 

 Tiêu chuẩn ban hành cần đảm bảo tính kha ̉ thi trong áp 
dụng ? 

 Cơ quan tiêu chuẩn không tự làm tất cả được!  

 Việc quảng ba ́ áp dụng tiêu chuẩn ? v.v.. 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

 Xây dựng kê ́ hoạch 

 04 nội dung trong kê ́ hoạch cần được thê ̉ hiện bao 
gồm: 

 Ai Bạn muốn đặc biệt gây ảnh hưởng ? 

 Thông điệp gi ̀ bạn muốn chuyển tải đến họ? 

 Bạn sẽ đưa họ vào danh sách mục tiêu như thê ́ 
nào ? 

 Khi nào bạn định tiếp cận tới họ ? 

2.2 Làm thế nào để xác định các bên  liên quan (1)? 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

 2.2 Làm thế nào để xác định các bên  liên quan (2)? 
AI ? 

 Các Bên liên quan có thê ̉ là: 

 Một nhóm quyền lợi/quan tâm tới việc XD TC 

 Các cơ quan Chính phu ̉ va ̀ các đơn vị quản lý nha ̀ 
nước có liên quan khác 

 Những người sử dụng tiêu chuẩn: đa dạng có thê ̉ là 
các DN, DNVVN, Viện nghiên cứu, phòng thử 
nghiệm, Tô ̉ chức thương mại, v.v.. 

 Nói tóm lại là các Bên liên quan là các bên có ảnh 
hưởng hoặc bị ảnh hưởng chính (chứ không phải là 
các nhân tô ́ gây ảnh hưởng chu ̉ chốt)   
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (2) 

AI ? 

 Các nhân tố gây ảnh hưởng chủ chốt: 

 Các nhóm xác định có quyền lợi trong việc xây dựng 
tiêu chuẩn 

 Các nha ̀ chiến lược, lãnh đạo, người có quyền lực 

 Cần xác định ưu tiên, lên chương trình 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (3) 

THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Nhận thức chung: 

 Giới thiệu chức năng xây dựng TC  

 Công việc xây dựng tiêu chuẩn là gì va ̀ nó được thực 
hiện như thê ́ nào? 

 Vai tro ̀ của Tô ̉ chức TCH trong hoạt động tiêu chuẩn hoa ́ 
quốc tê ́; 

 Tầm quan trọng của TCH đối với các ưu tiên phát triển 
quốc gia 

 Các thông điệp cụ thê ̉:.....mang lại lợi ích lớn lao va ̀ thiết 
thực cho tất cả những ai tham gia vào quá trình này 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (4) 

THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp quan trọng nhất: 

 Tổ chức TCH tồn tại để phục vụ cho các Bên liên 
quan; 

 Các ưu tiên được lựa chọn là của các Bên liên 
quan, không phải là của Tổ chức TCH 

 Việc tham gia vào công việc xây dựng tiêu chuẩn 
là lợi ích của các Bên liên quan; 

 Tổ chức TCH cung cấp các dich vụ có gia ́ trị, 
không phải là người đi xin tài trợ 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (5) 

THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Giải thích gia ́ trị của tiêu chuẩn-những câu 
chuyện sinh động vê ̀: 

 Tiêu chuẩn không phải là thứ buồn te ̉; 

 Tiêu chuẩn đóng góp cho một thê ́ giới tốt đẹp 
hơn 

 Tiêu chuẩn làm cho cuộc sống dê ̃ dàng hơn; 

 Lợi ích của tiêu chuẩn; 

 Lợi ích của việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (6) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với khu vực tư nhân: nên nhấn mạnh 
các khía cạnh sau: 

 Kiến thức của TC hiện hành và tiêu chuẩn dự kiến xây dựng 
phục vụ cho mục tiêu chiến lược của công ty, hỗ trợ cho R&D và 
đổi mới SF 

 Sớm tiếp cận thông tin về TC đang xây dựng giúp Cty thích nghi 
sản phẩm của mình với tiêu chuẩn dễ dàng khi ban hành và đưa 
lại lợi ích về thời gian và tiền bạc 

 Cty có thể gây ảnh hưởng đến nội dung tiêu chuẩn 

 Dễ dàng tuân thủ pháp luật khi tiêu chuẩn được viện dẫn trong 
các quy chuẩn kỹ thuật và các Quy định QL khác 

 Tiết kiệm chi phí nguyên nhiên vật liệu..... 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (7) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Các chuyên gia, giảng viên, 
nghiên cứu viên 

 Tham gia xây dựng TC cung cấp các hiểu biết có giá trị về 
các xu hướng và phát triển mới ở cấp quốc tế do có sự liên 
hệ giữa TCQG và TCQT (ví dụ xu thế chấp nhận TCQT thành 
TCQG ngày càng tăng, ISO 9001; ISO 14001..TC IEC về AT.. 

 TC là đối tượng nghiên cứu quan trọng đối với các chuyên 
gia, giảng viên, nghiên cứu viên thông qua việc tham gia 
xây dựng TC, là yếu tô ́ phát triển các tiếp cận và nghiên 
cứu mới và độc đáo từ môi trường Đại học tới Công nghiệp 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (8) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Người tiêu dùng(1) 

• Người tiêu dùng và chuyên gia tiêu chuẩn là đồng minh tự 
nhiên, khi  một trong những Mục đích cơ bản của tiêu chuẩn 
hoá là để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm với 
chi phí ít nhất có thể, bảo vệ quyền lợi NTD.  

• Tuy nhiên, mức độ nhận thức của người tiêu dùng bình 
thường về tầm quan trọng của tiêu chuẩn hóa đối với việc 
bảo vệ người tiêu dùng thường rất thấp.  

• Các khía cạnh sau đây cần được nhấn mạnh trong thông 
điệp được gửi đến tổ chức người tiêu dùng để khuyến khích 
họ tham gia vào công tác tiêu chuẩn: 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (9) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Người tiêu dùng (2) 

 Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn là an toàn và̀ có chất lượng 
tốt, tuổi thọ cao, mang những thông tin thích hợp để hướng dẫn 
người mua; 

 Mua sản phẩm tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng tương thích với 
các sản phẩm khác và sự sẵn có của phụ tùng có thể kéo dài 
tuổi thọ sử dụng của sản phẩm 

 Các tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện là công cụ cần thiết để bảo 
vệ người tiêu dùng – chúng đại diện cho một tài liệu tham khảo 
được sự chấp nhận tất cả các bên liên quan đã cam kết tôn 
trọng. 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (10) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Người tiêu dùng (3) 

 Các tiêu chuẩn tự nguyện thường được dùng làm cơ 
sở cho các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc AD, các yêu 
cầu của QCKT sử dụng tiêu chuẩn mang tính kha ̉ thi 
cao dê ̃ được các bên liên quan chấp nhận. 

 Sự cam kết của các doanh nghiệp đối với các nội 
dung tiêu chuẩn là một lợi thế quan trọng trong SX 
kinh doanh khi mức chất lượng theo tiêu chuẩn có 
thể dễ dàng xác nhận qua thử nghiệm và chương 
trình chứng nhận 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thế nào để xác định các Bên liên quan(11) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Người tiêu dùng (4) 

 Tiêu chuẩn là cơ sở cho các chương trình  thử 
nghiệm và chứng nhận cung cấp sự bảo đảm và 
thông tin vô giá cho người mua 

 Tiêu chuẩn đối với khối lượng và các phép đo  là cơ 
sở của chương trình đo lường đảm bảo một thỏa 
thuận công bằng cho người tiêu dùng; 

 Người TD được khuyến khích tham gia XD TC  khi có 
một nền tảng kỹ thuật cần thiết 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (12) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Chính phủ (1) 

 Chính phủ chịu trách nhiệm đối với: 

 Sức khỏe và sự an toàn của người dân và bảo vệ môi 
trường.  

• Việc vận hành đúng đắn nền kinh tế, tạo việc làm và 
phúc lợi chung của dân. 

• Quản lý hành chính bao gồm nhiều cơ quan hoạt động 
cung cấp dịch vụ cho công chúng. 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (13) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Chính phủ (2) 

• Ở nhiều nước chính phủ sở hữu và điều hành các tổ chức 
dịch vụ tiện ích như điện, nước, thoát nước thải, đập, bảo tồn 
thiên nhiên và những thứ khác.  

• Chính phủ cần các tiêu chuẩn cho các vật liệu, vật tư đã mua 
và cho các hoạt động và các dịch vụ được cung cấp bởi các 
tổ chức trên. 

• Chính phủ là các bên liên quan lớn nhất của tiêu chuẩn hóa ở 
bất cứ nước nào. Thông điệp cho các quan chức Chính phủ 
nên nhấn mạnh những điều sau đây: 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (14) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Chính phủ (3) 

 Tiêu chuẩn tạo thuận lợi cho thương mại, điều tiết thị 
trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển 
kinh tế * 

 Tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe, an toàn và tài sản từ 
các mối nguy hiểm do cháy, nổ, hóa chất, điện và 
bức xạ 

 Các tiêu chuẩn tự nguyện là một cơ sở tốt cho quy 
chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng để bảo vệ sức 
khỏe, an toàn, tài sản và môi trường 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (15) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Chính phủ (4) 

 Chính phủ cần giúp đảm bảo sự sẵn có các dich vụ tiêu 
chuẩn hoá và các hoạt động có liên quan sau đây cho khu 
vực tư nhân nói chung, các DNNVV nói riêng,: 

 -Tiêu chuẩn quốc gia 
- Đo lường, 
- Kiểm tra, 
- Chứng nhận và công nhận, 
- Đào tạo và xúc tiến chất lượng 
- Thông tin về các tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế nước 
ngoài và các quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài khác với tiêu chuẩn 
quốc tế 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (16) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Chính phủ (5) 

 Để đẩy mạnh xuất khẩu, Chính phủ nên liên kết hê ̣ 
thống tiêu chuẩn quốc gia, đánh giá sự phù hợp và hệ 
thống đo lường với các hệ thống quốc tế tương ứng 

 Đối với thành viên mới của WTO, Chính phủ có nghĩa 
vụ đảm bảo cho Cơ quan Tiêu chuẩn QG thực hiện 
Quy phạm Thực hành tiêu chuẩn tốt theo Hiệp định 
WTO /TBT vê ̀ hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(Phu ̣ lục 3) 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (17) 
THÔNG ĐIỆP GÌ ? 

 Thông điệp đối với Chính phủ (6) 

 Chính phủ là người mua lớn nhất trong cả nước để 
đảm bảo mua hàng công bằng và hiệu quả và giảm 
thiểu khả năng tham nhũng, Chính phủ nên có chính 
sách mua bán công dựa trên sự phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc gia và quốc tế. Vì vậy, điều quan trọng là 
tổ chức của chính phủ phải tham gia vào công tác tiêu 
chuẩn quốc gia! 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thê ́ nào để xác định các Bên liên quan (18) 

NHƯ THẾ NÀO ? 

 

 Kê ́ hoạch sẽ đề cập đến: 

 Quảng ba ́ – Tự nói vê ̀ mình cái gi ̀? 

 Các mối quan hê ̣ cộng đồng- Có thể nhận 
được người khác nói gi ̀? 

Cả hai đều quan trọng  
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2.XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2. Làm thế nào để xác định các Bên liên quan (19) 

NHƯ THẾ NÀO ? 

 Quảng ba ́- gồm hai loại nội dung: 

 Khái quát va ̀ nghe nhìn được: nhận thức va ̀  
hình ảnh nhìn thấy được, ví dụ:  

 Web site/Tờ rơi/thư 

 Quảng cáo 

  Cụ thể va ̀ có mục tiêu: Tạo môi trường thuận 
lợi, ví dụ: 

 Hội thảo/Triển lãm 

 Chương trình thăm viếng/đến Lãnh đạo  
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2 Làm thế nào để xác định các Bên liên quan (20) 

NHƯ THẾ NÀO ? 

 Quan hê ̣ cộng đồng: 

 Một gói truyền thông hiệu quả hơn quảng cáo gấp 10 
lần 

 Thê ̉ hiện quan điểm liên quan đến các sự kiện vê ̀ các 
mối quan tâm hiện hành 

 Xác định truyền thông hiểu ro ̃ các nhân tô ́ ảnh hưởng 
chu ̉ chốt 

 Điều chỉnh những gì cần phải nói đến: lợi ích? Rủi ro? 

 Thực hiện một cách hiệu quả va ̀ đào tạo mọi người 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2 Làm thế nào để xác định các Bên liên quan (21) 

NHƯ THẾ NÀO ? 

 Sử dụng truyền thông: 

 Hãy cung cấp cho giới truyền thông cái mà̀ họ cần: 
Thông tin 

 Đưa ra các thông điệp thích hợp  

 Cung cấp các sô ́ liệu mang tính tổng hợp 

 Sô ́ công ty bị tác động 

 Sô ́ người có thê ̉ gặp rủi ro 

 Cung cấp người liên hê ̣ cho việc cung cấp thông tin 
tiếp theo.. 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.2 Làm thế nào để xác định các Bên liên quan (22) 

KHI NÀO ? 

 Bắt đầu ngay bây giờ: 

 Kiểm tra, so sánh, sắp xếp các thông tin hiện có  

 Bắt đầu sao chép các tạp chí va ̀ danh ba ̣ điện thoại 

 Chuẩn bị các tờ rơi va ̀ các bài trình bầy 

 Xác định các sự kiện mà mình muốn tham dự 

 Xác định các nhân tô ́ chu ̉ chốt mà mình muốn viếng 
thăm 

 Chuẩn bị một lịch trình thực tê ́/kha ̉ thi  
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.3. Liên lạc với các Bên liên quan (1)  

• Phạm vi các bên liên quan tương đối rộng-cần có 
những nỗ lực đặc biệt để hấp dẫn họ 

• Quyết đinh tham gia vào quá trình XD tiêu chuẩn là 
do cấp cao-cấp ra quyết đinh, nhưng đại diện cty 
tham gia vào hoạt động của BKT là chuyên gia 

• Đối với công ty/tổ chức lớn khó tiếp cận CEO, cần 
tìm các kênh thích hợp (qua cán bộ cấp cao của 
Công ty tham gia Hội đồng hoặc Ban chuyên ngành; 
các thành viên BKT khác có quan hê ̣ với công ty,v.v.) 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.3. Liên lạc với các Bên liên quan (2)  

• Cần có tiếp xúc giữa lãnh đạo CQ Tiêu chuẩn với 
Lãnh đạo công ty sẽ hiệu quả hơn 

• Mời các đối thủ cạnh tranh tham gia BKT; 

• Ý tưởng mời nhóm các doanh nghiệp trong cùng lĩnh 
vực chuyên ngành tham gia-Hiệp hội SX chuyên 
ngành  ; 

• Các phương thức thích hợp khác 
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2. XÁC ĐỊNH CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY 

DỰNG TIÊU CHUẨN 

2.4 Các Bên liên quan muốn gi khi tham gia XD TC 

 Ban KT tương ứng (Mirro Committee) phải được thiết 
lập va ̀ hoạt động tốt (khi tham gia XD TC ISO) 

 Các nguồn lực được bảo đảm? 

 Cán bộ TC được đào tạo bài bản, có hiểu biết 

 Kha ̉ năng tiếp cận thông tin 

 Trao đổi thông tin thuận lợi, nhanh 

 Các yếu tố tổ chức khác.... 
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

1. Nội dung 

  Gồm ba phần chính và 01 phu ̣ lục, trong đó Phần 3 là quan trọng 
và có liên quan nhất  

 Phần 3: Nguyên tắc và hướng dẫn thu hút sự tham gia của các 
Bên liên quan và ra quyết định đồng thuận đối với các Tô ̉ chức 
Liên lạc của ISO 

 3.1 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan vào các dự án mới của 
ISO 

 3.2 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan va ̀ ra quyết định đồng 
thuận vê ̀ Công việc của ISO 

 3.3 Sự tham gia của quốc gia vào các cuộc họp xây dựng tiêu 
chuẩn 

 3.4 Thành lập va ̀ hoạt động của Ban kỹ thuật quốc gia tương ứng 
(National Mirro Committee) 

 3.5 Vai tro ̀ lãnh đạo của các Ban KT quốc gia tương ứng 
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

Phần 3: Nguyên tắc va ̀ Hướng dẫn thu hút sự 

tham gia các BLQ và ra quyết định đồng thuận 

 3.1 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan vào các dự án 
mới của ISO (9 nguyên tắc va ̀ 4 hướng dẫn) 

 Các nguyên tắc tập trung vào vai tro ̀ của Cơ quan TCH quốc gia 
trong việc: 

 - Đề xuất tham gia dự án XD TCQT mới (đối tượng, phạm vi, các 
bên liên quan quan trọng, sự cam kết đóng góp cho DTTC,..)  

 - Cung cấp thông tin: bình đẳng tiếp cận thông tin và cung cấp 
đầu vào cho TC, thông báo kịp thời về DA TCQT mới cho các 
bên liên quan để họ truy cập, xác định lợi ích và đóng góp đầu 
vào 

 - Hô ̃ trợ các bên liên quan tham gia có hiệu quả, đáp ứng y/c 
của họ 

 



42 

3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

3.1 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan vào các dự án 
mới của ISO (9 nguyên tắc va ̀ 4 hướng dẫn) 

 Các nguyên tắc tập trung vào vai tro ̀ của Cơ quan TCH quốc gia 
trong việc: 

 - Tìm kiếm các đóng góp đầu vào đại diện cho quan điểm của Tô ̉ 
chức (ví dụ các công ty , tô ̉ chức, Hiệp hội thương mại, cơ quan 
chính phu ̉, người tiêu dùng và các nhóm lợi ích .v.v.) và /hoặc 
quan điểm của các chuyên gia riêng lẻ. 

 - Yêu cầu đối với quan điểm quốc gia về DA TCQT mới: phản 
ánh sự đồng thuận quốc gia, không đưa vào các ý kiến thừa, mâu 
tuẫn. 

 - Cam kết tham gia (Mức độ tham gia thành viên O hoặc P, đóng 
góp đầu vào của các bên liên quan, v.v..) 
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

3.1 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan vào các dự án 
mới của ISO 

Các hướng dẫn tập trung vào nội dung mà CQ TCH quốc gia cần 
tiến hành:  

 - Phương pháp tiếp cận tham vấn quốc gia với các bên liên 
quan (Xác định các bên liên quan tiềm năng; thông tin, ý kiến phản 
hồi về nhu cầu và sự sẵn sàng tham gia liên tục của họ..) 

 - Xử lý kiến nghị đôí với các xem xét, xác nhận quan điểm của 
CQ TCH QG và cung cấp các nhận xét đối với đề nghị DA xây 
dựng TC ISO mới dựa trên các đóng góp đầu của các bên liên 
quan; 

 - Tham gia với các bên có liên quan cả chu ̉ động lẫn thu ̣ động 
(sử dụng website để tổ chức thảo luận thông qua, tiếp cận tích cực 
và thông tin liên lạc đối với các Bên liên quan được xác định, hỗ trợ 
cho sự tham gia của họ, tìm kiếm nguồn tài trơ, tìm kiếm tư vấn và 
các thực hành tốt nhất từ các CQ TCH QG khác đã có kinh nghiệm 
cập nhật) 
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

3.2 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan va ̀ ra quyết 
định đồng thuận vê ̀ Công việc của ISO (20 nguyên tắc 
va ̀ 10 Hướng dẫn) 

Các nguyên tắc tập trung vào một sô ́ nội dung sau (1):  

- Xác định lập trường quốc gia về công việc của ISO-trách nhiệm 
của CQ TCH QG 

- Xây dựng quy trình xây dựng lập trường quốc gia và góp ý 

- Thành lập BKT QG tương ứng (Miro Committee) hoặc sử dụng 
BKT hiện có 

- Phương pháp tiếp cận (có thể dựa trên các mô hình hoạt động 
khác nhau, động lực quốc gia hoặc các nguồn lực sắn có), tô ̉ chức 
thực hiện, ra quyết định dựa trên nguyên tắc đồng thuận 

- Sự tham gia của các bên liên quan (công bằng tiếp cận quá 
trình, thông tin, các ý kiến phải được xem xét công bằng, v.v) 
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

3.2 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan va ̀ ra quyết 
định đồng thuận vê ̀ Công việc của ISO (20 nguyên tắc 
va ̀ 10 Hướng dẫn) 

Các nguyên tắc tập trung vào một sô ́ nội dung sau (2):  

- Xây dựng lập trường quốc gia trên nguyên tắc đồng thuận có sự 
tham gia của các bên liên quan. Một khi lập trường QG đã được 
đông thuận các Bên liên quan cần tôn trọng, không gấy phức tạp 
có thể hạn chế sự thành công của lập trường đồng thuận QG 

- Thủ tục giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại về sự đồng thuận 
QG; 

- Định kỳ đánh giá các quá trình và thủ tục cho việc thu hút sự 
tham gia của các bên liên quan và ra quyết định dựa trên sự đồng 
thuận về công việc ISO , và tìm cách cải tiến liên tục chúng khi 
cần thiết 
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

3.2 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan va ̀ ra quyết 
định đồng thuận vê ̀ Công việc của ISO (20 nguyên tắc 
va ̀ 10 Hướng dẫn) 

Các hướng dẫn tập trung vào (1):  

 - Ý nghĩa của đồng thuận theo quan điểm của ISO / IEC,  Đồng 
thuận không có nghĩa là cần phải thống nhất hoàn toàn “; 

 - Sự cần thiết đảm bảo rằng các lợi ích của tất cả những người 
có khả năng bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn được tính đến và 
những mối quan tâm riêng cần được cân bằng một cách cẩn 
thận và công bằng so với lợi ích công cộng rộng lớn hơn; 

 - Sự thiết lập quan điểm quốc gia về Tiêu chuẩn quốc tế [dự thảo 
ban KT (CD), dự thảo tiêu chuẩn quốc tế (DIS), dự thảo cuối 
cùng tiêu chuẩn quốc tế (FDIS) vv] là thực hành tốt đối với các 
CQ TCH QG để xác định hô ̀ sơ riêng về các bên liên quan đã 
tham gia vào quá trình ra quyết định của quốc gia.  
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3. HƯỚNG DẪN ISO VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA CÁC 

BÊN LIÊN QUAN VÀ THIẾT LẬP SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG 

XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

3.2 Thu hút sự tham gia của Bên liên quan va ̀ ra quyết 
định đồng thuận vê ̀ Công việc của ISO (20 nguyên tắc 
va ̀ 10 Hướng dẫn) 

Các hướng dẫn tập trung vào (2):  

 - Thủ tục khiếu nại đối với quyết định của CQTCH QG; 

 - Tổ chức các cuộc họp quốc gia, teleconferences hoặc thảo 
luận webbased để hỗ trợ sự phát triển của các lập trường quốc 
gia. Tất cả các Bên liên quan cần phải có cơ hội để tham gia; 

 - Thu hút sự tham gia tích cực thông qua tìm kiếm sự tư vấn và 
thực hành tốt nhất từ các CQ TCH QG khác, những người đã có 
kinh nghiệm đáng kể trong xây dựng tiêu chuẩn cho đến nay. 
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4. HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA 

CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG  TIÊU CHUẨN 

2. Nội dung bài tập 

 
 Gạch chân những từ, cụm từ trong 
Hướng dẫn của ISO là tiền đề cho sự 
tham gia của các bên liên quan/người 
tiêu dùng vào quá trình xây dựng tiêu 

chuẩn 


