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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA 
CHƯƠNG PHÒNG VỆ THƯƠNG 
MẠI TRONG HIỆP ĐỊNH TPP 

Ngày 4 tháng 2 năm 2016, Hiệp 
định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) đã được chính thức ký kết tại 
thành phố Auckland, New Zealand 
sau 7 năm đàm phán. TPP là thỏa 
thuận thương mại tự do giữa 12 quốc 
gia (bao gồm Canada, Brunei, Chile, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore, Úc, Mỹ, Nhật Bản 
và Việt Nam), được hình thành với 
mục tiêu chính là xóa bỏ các loại 
thuế quan và rào cản hàng hóa, dịch 
vụ xuất nhập khẩu giữa các nước 
thành viên. Hiệp định bao gồm 30 
chương và đề cập đến không chỉ các 
lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, 
dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề 
mới như thương mại điện tử, tạo 
thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, 
doanh nghiệp nhà nước. 

Chương về các biện pháp Phòng vệ 
thương mại (PVTM) đảm bảo rằng 
các nhà sản xuất vẫn hoàn toàn có thể 
sử dụng các quy định về phòng vệ 
thương mại, bao gồm các biện pháp: 
tự vệ, chống bán phá giá (AD) và 
chống trợ cấp (CVD), để giải quyết 
các thiệt hại gây ra bởi hàng hoá nhập 
khẩu tăng lên một cách bất thường và 
đột biến, giá bán xuất khẩu thấp hơn 
giá bán trong nước, hoặc có sự trợ 

cấp đối với các nhà sản xuất hàng hoá 
xuất khẩu. Đồng thời, Chương này 
đảm bảo rằng các nhà xuất khẩu đối 
mặt với các biện pháp phòng vệ 
thương mại do các nước khác khởi 
xướng phải đảm bảo một quy trình 
công bằng, minh bạch bởi các nước 
thành viên TPP. 

Chống bán phá giá và trợ cấp 
Hiệp định TPP sẽ không ảnh hưởng 

đến các quyền lợi và nghĩa vụ theo 
quy định của WTO liên quan đến 
chống bán phá giá và chống trợ cấp, 
hay cũng không bổ sung thêm bất kỳ 
quyền lợi và nghĩa vụ nào. Hiệp định 
này tăng cường tính minh bạch và 
việc thực thi đúng trình tự thủ tục 
trong các vụ việc PVTM, ví dụ như 
việc thông báo bằng văn bản cho bên 
kia khi nhận được đơn yêu cầu áp 
dụng một biện pháp AD/CVD, phải 
thông báo minh bạch và đúng trình tự 
thủ tục, lưu trữ tài liệu công khai và 
cung cấp các văn bản tài liệu không 
mật trong hồ sợ hành chính, và phải 
cung cấp các dữ liệu chính làm căn 
cứ đưa ra quyết định áp dụng các 
biện pháp AD/CVD này. 

Tự vệ toàn cầu 
Hiệp định TPP sẽ không ảnh hưởng 

đến các quyền và nghĩa vụ của các 
bên tham gia TPP theo các Hiệp định 
WTO và cũng không quy định bổ 
sung thêm quyền hay áp đặt các 
nghĩa vụ mới. Tuy nhiên, Hiệp định 
yêu cầu các nước thành viên TPP 
phải cung cấp bản thông báo điện tử 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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của những thông báo theo quy định 
của WTO khi một thành viên quyết 
định khởi xướng điều tra biện pháp tự 
vệ. Hiệp định cũng cấm các thành 
viên áp dụng nhiều hơn một biện 
pháp tự vệ đối với một sản phẩm 
trong cùng một thời điểm, dù đó là 
biện pháp tự vệ toàn cầu, biện pháp 
tự vệ trong giai đoạn chuyển đổi hay 
một biện pháp tự vệ đặc biệt nào khác 
được quy định trong Hiệp định TPP. 

Cơ chế tự vệ trong giai đoạn 
chuyển đổi 

Chương Phòng vệ thương mại còn 
cho phép các thành viên TPP áp dụng 
một biện pháp tự vệ trong giai đoạn 
chuyển đổi đối với một, một số hoặc 
tất cả các thành viên TPP khác trong 
khoảng thời gian mà một mức thuế 
đang được xoá bỏ nếu hàng nhập 
khẩu từ những thành viên này tăng 
lên do kết quả của việc cắt giảm thuế 
quan. Các biện pháp này có thể duy 
trì tới 2 năm, với 1 năm gia hạn. Để 
tạo điều kiện cho việc điều chỉnh của 
ngành sản xuất trong nước của nước 
nhập khẩu, biện pháp tự vệ trong giai 
đoạn chuyển đổi phải giảm mức thuế 
áp dụng dần dần nếu kéo dài hơn 1 
năm. 

Thông báo và tham vấn 
Khi tiến hành một cuộc điều tra tự 

vệ trong giai đoạn chuyển đổi, các 
thành viên TPP phải thông báo cho 
các bên khác những cột mốc quan 
trọng của vụ việc điều tra như: khởi 
xướng, kết luận về thiệt hại nghiêm 

trọng, quyết định áp dụng hay gia hạn 
biện pháp, và một quyết định sửa đổi 
biện pháp này. Các thành viên cũng 
phải thông báo cho bên khác khi áp 
dụng hay gia hạn biện pháp tự vệ 
trong giai đoạn chuyển đổi. 

Bồi thường 
Một thành viên áp dụng biện pháp 

tự vệ trong giai đoạn chuyển đổi phải 
bồi thường dưới hình thức các 
nhượng bộ có tác động thương mại 
tương đương hoặc tương đương với 
mức thuế bổ sung là kết quả của biện 
pháp. Ngoài ra, một thành viên đối 
mặt với biện pháp tự vệ trong giai 
đoạn chuyển đổi có thể đình chỉ các 
nhượng bộ tương đương (trả đũa), 
sau khi thông báo cho các bên khác, 
nếu các bên không thể đạt thoả thuận 
về bồi thường. 

Các điểm mới 
Hiệp định TPP tăng cường những 

nỗ lực để đẩy mạnh thông lệ điều tra 
tốt nhất trong các cuộc điều tra 
AD/CVD của nước ngoài. Những 
quy định này giúp đảm bảo rằng các 
nhà xuất khẩu của các nước Thành 
viên TPP mà phải đối mặt với những 
cuộc điều tra phòng vệ thương mại 
được khởi xướng bởi các nước khác 
sẽ được đối xử theo một quy trình 
công bằng, và có thể tự bảo vệ mình 
trong một môi trường minh bạch. 
Một điểm mới khác trong Chương 
này là cơ hội dành cho các ngành sản 
xuất của một nước TPP yêu cầu biện 
pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển đổi 
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được áp dụng với một, một số hoặc 
tất cả các thành viên TPP khác nếu 
hàng nhập khẩu từ (những) nước này 
được cho là nguyên nhân gây ra thiệt 
hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây ra 
thiệt hại nghiêm trọng. 

(hoinhap.org.vn) 
 

NHIỀU QUY ĐỊNH KHẮT KHE 
VỀ XUẤT KHẨU CÁ NGỪ 

Nhiều doanh nghiệp thủy sản đang 
phải đối mặt với những rào cản của 
nước sở tại về những quy định khắt 
khe, thậm chí bất hợp lý đối với mặt 
hàng cá ngừ nhập khẩu vào những 
nước này.  

 
Kể từ ngày 21-5-2016 trở đi, tất cả 

các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu vào 
Mỹ có đủ điều kiện dán nhãn “An 
toàn Cá heo” (Dolphin Safe). 

Chile cấm nhập khẩu cá ngừ 
xông CO 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 
Công ty Hải Vương và một số doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu cá ngừ, 
trong tháng 3-2016, Chile đột ngột 
cấm nhập khẩu mặt hàng cá ngừ xông 

CO (carbon monoxide) mà không có 
bất kỳ thông báo nào đến cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cũng như 
các nhà xuất nhập khẩu. 

VASEP cho rằng, đây là quy định 
không minh bạch và bất bình đẳng 
của chính phủ Chile, không phù hợp 
với các thông lệ xử lý nguy cơ liên 
quan đến Hiệp định về việc áp dụng 
các Biện pháp kiểm dịch động thực 
vật và Hiệp định về Hàng rào kỹ 
thuật đối với Thương mại của WTO 
trong bối cảnh Hiệp định thương mại 
tự do (FTA) Việt Nam – Chile đã 
chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-
2014 và Chile cũng đang xuất khẩu 
thịt bò xông CO vào Việt Nam. Lệnh 
cấm nêu trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc xuất khẩu sản phẩm cá ngừ 
xông CO của Việt Nam vào Chile, 
tạo ra các rào cản không đáng có 
trong quan hệ thương mại giữa hai 
nước. 

Để đảm bảo không gây gián đoạn 
cho các lô hàng cá ngừ xuất khẩu của 
Việt Nam vào Chile, VASEP kiến 
nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xem xét trao đổi với Cơ 
quan quản lý nhà nước và Tổng cục 
Hải quan của Chile để giải phóng các 
lô hàng cá ngừ xông CO đang bị giữ 
tại cảng Valpraiso và San Antonio 
của Chile. 

Đồng thời, trao đổi với Bộ Nông 
nghiệp Chile để phía Chile giải thích 
rõ lý do ban hành lệnh cấm nhập 
khẩu sản phẩm cá ngừ xông CO vào 
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Chile theo quy trình thông lệ quốc tế. 
Nếu các lý do đó không phù hợp hoặc 
đi ngược lại Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam – Chile thì yêu cầu phía 
Chile dỡ bỏ lệnh cấm nói trên. 

Đề nghị phía Chile cần thực hiện 
các thủ tục theo đúng các thông lệ 
của WTO và quốc tế khi ban hành 
các lệnh cấm tương tự. 

Dán nhãn “An toàn Cá heo” 
Kể từ ngày 21-5-2016 trở đi, tất cả 

các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu vào 
Mỹ có đủ điều kiện dán nhãn “An 
toàn Cá heo” (Dolphin Safe). Để đáp 
ứng quy định này, các doanh nghiệp 
thủy sản kiến nghị Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn các giải pháp 
đáp ứng quy định mới về an toàn cá 
heo (Dolphin Safe) trong kiểm soát 
nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ. 

Theo quy định mới của Cục Nghề 
cá biển quốc gia Mỹ (NMFS) nhằm 
thực thi Luật Thông tin cho người 
tiêu dùng về bảo vệ cá heo của Mỹ 
(the Dolphin Protection Consumer 
Information Act - DPCIA), kể từ 
ngày 21-5-2016 trở đi, để tất cả các 
sản phẩm cá ngừ xuất khẩu vào Mỹ 
có đủ điều kiện dán nhãn “An toàn 
Cá heo” (Dolphin Safe) thì các nhà 
máy chế biến xuất khẩu phải cung 
cấp Giấy chứng nhận xuất xứ thủy 
sản, Giấy chứng nhận của thuyền 
trưởng tàu khai thác xác nhận rằng 
không có lưới vây hay thiết bị khai 
thác nào khác cố ý được sử dụng để 
bao vây cá heo trong suốt chuyến đi 

đánh bắt cá ngừ, và không có con cá 
heo nào bị giết hoặc bị thương 
nghiêm trọng trong các lần đánh bắt 
hay sử dụng các thiết bị để đánh bắt 
cá ngừ.  

Thuyền trưởng của các tàu khai 
thác cá ngừ cũng bắt buộc phải có 
Chứng chı̉ hoàn tất khóa học “Đào 
tạo an toàn cá heo dành cho thuyền 
trưởng” đối với tất cả các chuyến 
đánh cá, ngoại trừ các tàu dùng lưới 
vây lớn đánh cá ở vùng nhiệt đới phía 
Đông Thái Bình Dương có trọng tải 
hơn 400 tấn (362,8 mt). 

VASEP cho rằng, đây là quy định 
mới và bắt buộc của chính phủ Mỹ. 
Quy định này sẽ ảnh hưởng nhiều và 
trực tiếp đến tất cả các lô hàng cá ngừ 
của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ từ 
ngày 21-5-2016. 

Để đảm bảo không gây gián đoạn 
cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu 
của Việt Nam vào Mỹ, VASEP kiến 
nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chỉ đạo và xem 
xét bổ sung mẫu Giấy chứng nhận 
xuất xứ thủy sản (Fisheries 
Certificate of Origin), Giấy chứng 
nhận của thuyền trưởng (Captain 
Statement) vào Phụ lục IV “Xác nhận 
nguyên liệu thủy sản khai thác” của 
Thông tư 50/2015/BNNPTNT ngày 
30-12-2015 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Tổ chức phổ biến các yêu cầu mới, 
cũng như tài liệu khóa học “Đào tạo 
an toàn cá heo dành cho thuyền 
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trưởng” tới thuyền trưởng các tàu 
khai thác cá ngừ và giám sát việc 
tuân thủ đúng các quy định mới này 
của các tàu cá để các doanh nghiệp có 
đủ giấy tờ cung cấp cho nhà nhập 
khẩu lô hàng tại Hoa Kỳ. 

(baohaiquan.vn) 
 

HIỆP ĐỊNH TPP ĐÒN BẨY CHO 
NỀN KINH TẾ VIỆT NAM  

Sáng 16/6, tại TP Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, khai mạc Hội 
nghị “Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương TPP và tác động đối với 
Việt Nam” do Ủy ban Đối ngoại của 
Quốc hội và Cơ quan phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ phối hợp tổ chức . 

Hội nghị được xem là một bước 
chuẩn bị cho Quốc hội Việt Nam 
những thông tin đầy đủ và khách 
quan hơn trong quá trình xem xét phê 
chuẩn Hiệp định này trong thời gian 
tới. 

Tại Hội nghị, nhiều chuyên gia có 
chung nhận định: Việt Nam có thể là 
nước được hưởng lợi nhiều nhất 
trong số 12 nước tham gia TPP. Việc 
thực thi Hiệp định này có thể 
giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 
33,5 tỷ USD và xuất khẩu tăng 68 tỷ 
USD vào năm 2025. 

Tuy nhiên, để tận dụng được những 
thời cơ do TPP đem lại, các chuyên 
gia cũng đưa ra khuyến cáo, cùng với 
phê chuẩn Hiệp định, Việt nam cần 
phải sớm sửa đổi pháp luật hoàn thiện 
thể chế, nhằm đáp ứng và thực hiện 

được đầy đủ các cam kết mà TPP quy 
định. 

(vtv.vn) 
 

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TỰ 
CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA TRONG ASEAN 

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục điện tử 
hóa thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) kiểm tra chuyên 
ngành; kết nối chia sẻ thông tin giữa 
các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm 
tra chuyên ngành với Cổng thông tin 
Một cửa quốc gia và Cơ chế Một cửa 
ASEAN để giảm thiểu giấy tờ, rút 
ngắn thời gian thực hiện các thủ tục 
kiểm tra chuyên ngành. 

Theo báo cáo của Bộ Công 
Thương, việc đơn giản hóa thủ tục 
cấp C/O, thực hiện khai báo C/O điện 
tử và kết nối vào Cổng thông tin Một 
cửa quốc gia, qua quy trình thí điểm 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua 
internet giai đoạn I (từ tháng 4/2015) 
thu được kết quả: Đã có 95 doanh 
nghiệp tham gia quy trình thí điểm 
với 10.287 bộ hồ sơ C/O mẫu D nộp 
qua internet, trị giá kim ngạch đạt 
hơn 47,75 triệu USD. 

Như vậy, việc triển khai thí điểm 
giai đoạn I đối với tiếp nhận, xử lý hồ 
sơ C/O qua internet đã đạt đúng mục 
tiêu, tiến độ đề ra. 

Vì vậy, Bộ Công Thương tiếp tục 
triển khai thí điểm tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa trong ASEAN kết 
hợp rà soát các mặt hàng thuộc diện 
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quản lý bằng giấy phép để xem xét 
rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; thực 
hiện điện tử hóa đối với một số thủ 
tục nhằm cải cách thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, xuất khẩu. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh cho biết, thời gian tới, 
Tổng cục Năng lượng, Cục Xuất 
nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử 
và Công nghệ thông tin, Vụ Khoa 
học và Công nghệ sẽ phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan trong 
việc giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu 
phải kiểm tra chuyên ngành tại giai 
đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay 
xuống còn 15% đến hết năm 2016. 

Các đơn vị nêu trên sẽ tiếp tục đổi 
mới căn bản phương thức quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành trên cơ sở 
nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá 
mức độ tuân thủ pháp luật của từng 
doanh nghiệp; áp dụng chế độ doanh 
nghiệp ưu tiên. 

Đồng thời rà soát danh mục hàng 
hóa phải kiểm tra chuyên ngành. 
Theo đó, chỉ hàng hóa nhập khẩu trên 
quy mô thương mại mới thuộc diện 
phải kiểm tra; mã hóa chi tiết mặt 
hàng cần kiểm tra. 

Áp dụng kiểm tra chuyên ngành 
theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh công 
nhận lẫn nhau theo thỏa thuận; chủ 
động công nhận chất lượng của 
những nhãn hiệu, nhà sản xuất nổi 
tiếng, những hàng hóa được sản xuất 
tại các nước, khu vực có tiêu chuẩn 

chất lượng cao, tiên tiến. 
Cùng với đó chuyển thời điểm 

kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất 
lượng hàng hóa, hiệu suất năng 
lượng, an toàn thực phẩm trong giai 
đoạn thông quan sang kiểm tra sau 
khi hàng hóa đã được thông quan (trừ 
kiểm dịch đối với trường hợp mặt 
hàng nhập khẩu có nguy cơ cao theo 
quy định của Bộ NN&PTNT). 

Đối với nguyên liệu nhập khẩu để 
sản xuất phục vụ tiêu dùng trong 
nước thực hiện kiểm tra tại khâu sản 
xuất và trước khi đưa sản phẩm vào 
lưu thông; đối với hàng xuất khẩu 
được sản xuất từ nguyên liệu nhập 
khẩu thực hiện tại cơ sở sản xuất 
trước khi xuất hàng. 

“Mục tiêu đến năm 2020, môi 
trường kinh doanh và năng lực cạnh 
tranh của Việt Nam đạt mức trung 
bình của các nước ASEAN 3 trên một 
số chỉ tiêu thông lệ quốc tế: Thời gian 
thông quan hàng hóa qua biên giới 
dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất 
khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập 
khẩu”, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
cam kết. 

Những công việc này nằm trong 
chương trình kế hoạch hành động của 
Bộ Công Thương đưa ra nhằm thực 
hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP 
ngày 28/4/2016 của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia hai năm 2016-2017, định hướng 
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đến năm 2020. 
(hoinhap.org.vn) 

 
HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN 
LÀ THÁCH THỨC LỚN ĐỐI 
VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT 
KHẨU 

Việt Nam phải đối mặt với nhiều 
thử thách, và rào cản như thay đổi và 
cải cách các chính sách nhà nước 
theo quy định của TPP. 

 
Các hàng rào phi thuế quan như kỹ 

thuật, quy định về xuất xứ hàng hóa 
của Việt Nam chưa đủ vững mạnh để 
tạo lợi thế cho các doanh nghiệp tận 
dụng, phát huy. Đây là thách thức với 
các doanh nghiệp, đặc biệt là khối 
doanh nghiệp vừa và nhỏ khi gia 
nhập TPP. 

Nhận định trên được đưa ra tại Hội 
thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu trong hội nhập TPP” được Bộ 
Công Thương tổ chức ngày 17/ 6, tại 
Hà Nội. 

Ông Lê Xuân Sang – Phó Viện 
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho 
biết, nhiều mặt hàng xuất khẩu thế 
mạnh của Việt Nam như nông sản, 

dệt may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ… 
sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu khi 
vào các thị trường Nhật Bản, Canada 
và Mỹ. 

Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt 
với nhiều thử thách, như thay đổi và 
cải cách các chính sách nhà nước 
theo quy định của TPP. Việc dỡ bỏ 
các rào cản thuế quan sẽ tạo nên xu 
hướng áp dụng rào cản phi thuế quan 
tại thị trường các quốc gia thành viên. 

Cũng theo ông Lê Xuân Sang, 
thông tin quan trọng đầu tiên đối với 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu là 
về xuất xứ hàng hóa, rồi tiếp đó là 
thông tin thị trường, tình hình cắt 
giảm thuế quan. 

Để xuất khẩu được sang một thị 
trường nào đó thì bên cạnh việc 
doanh nghiệp có một tư duy cũng 
như đầu óc nhạy bén vẫn cần hiểu 
biết những thông tin về địa phương 
để có thể cạnh tranh cả thị trường 
trong nước và thị trường quốc tế. 

Những tiêu chuẩn và cách thức cho 
một mặt hàng về thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe đối với từng nước lại có 
những tiêu chuẩn khác nhau. Điều 
này đã gây cho phía doanh nghiệp 
không ít khó khăn vì phải mất thời 
gian mày mò tìm hiểu mới có được 
những chứng nhận vào một thị trường 
mới. Do vậy, về phía doanh nghiệp 
chúng tôi mong muốn các cơ quan 
chức năng cũng như Chính phủ cần 
có những hỗ trợ cụ thể và nhanh để 
sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Việc 
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TPP với mục tiêu xóa bỏ phần lớn 
thuế quan cho hàng hóa giữa Việt 
Nam và các nước thành viên sẽ là con 
đường không thể tốt hơn cho hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tuy 
vậy, thách thức cũng nằm trước hết ở 
chính lợi thế về thuế quan này. 

(bnews.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN   

Thực phẩm và đồ uống đóng chai 
Ngày 28/4/2016, Hoa Kỳ thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra Dự luật 
65 Bisphenol A. Dự luật này cho 
phép tạm thời sử dụng một điểm bán 
hàng đủ tiêu chuẩn phát đi thông điệp 
cảnh báo đối với việc thôi nhiễm chất 
Bisphenol A trong các loại thực phẩm 
và đồ uống đóng chai hoặc đóng hộp. 
Mục đích của dự thảo này là nhằm 
ngăn ngừa hành vi lừa đảo và bảo vệ 
người tiêu dùng. Hạn cuối cùng để 
các nước tham gia góp ý vào 
13/04/2016. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực.  

Ngành công nghiệp xây dựng   
Ngày 27/4/2016, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra Quy 
định mới về an toàn công nghiệp xây 
dựng. Quy định mới này dựa trên 
việc tham khảo các bản quy chuẩn và 
tiêu chuẩn xây dựng được công nhận 
trên toàn quốc năm 2015 bởi Hội 

đồng Quy chuẩn quốc tế. Mục đích 
của dự thảo này là bảo vệ sức khỏe 
và sự an toàn của con người. Hạn 
cuối cùng để các nước tham gia góp ý 
là ngày 18/05/2016. Chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực.  

Hệ thống không dây 
Ngày 03/5/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi một 
phần quy định đối với thiết bị radio. 
Cụ thể, sửa đổi các quy định trong hệ 
thống ở mục 4. Mục đích của dự thảo 
này là nhằm: a) Bổ sung các kênh 
đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều tần số 
vô tuyến, và b) Đưa ra các quy chuẩn 
kỹ thuật khác nhau cho việc sử dụng 
hệ thống không dây mới bằng robot. 
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 8 năm 2016. 

Thiết bị đo lường  
Thiết bị đo lường Ngày 17/5/2016, 

Hoa Kỳ thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc nước này dự 
định đưa ra Quy định mới đối với các 
thiết bị đo lường. Cụ thể, sửa đổi 
thông số kỹ thuật, dung sai và tiêu 
chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị đo 
lường. Mục đích của dự thảo này là 
nhằm ngăn ngừa hành vi lừa đảo và 
bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý là 
ngày 03/06/2016. Chưa xác định thời 
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gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực.  

Lồng ấp cho trẻ sơ sinh   
Ngày 20/05/2016, Việt Nam thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo quy định kỹ thuật 
quốc gia đối với tiêu chuẩn an toàn 
cơ bản của lồng ấp cho trẻ sơ sinh. 
Quy định này áp dụng đối với cơ 
quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất 
nhập khẩu và sử dụng lồng ấp cho trẻ 
sơ sinh với các mục đích y tế tại Việt 
Nam. Cụ thể, quy định các yêu cầu 
và giới hạn an toàn về tính chính xác 
đối với một vài thông số của lồng ấp 
cho trẻ sơ sinh sử dụng với mục đích 
y tế. Quy định này không áp dụng 
cho các lồng ấp di động sử dụng để di 
chuyển trẻ sơ sinh. Mục đích của dự 
thảo nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sơ 
sinh. Các nước thành viên có 60 ngày 
kể từ ngày thông báo để tham gia góp 
ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua 
vào 20/7/2016. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào 05/9/2016. 

Sữa hoàn nguyên   
Ngày 23/05/2016, Liên Bang Nga 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc nước này dự định đưa 
ra Dự thảo sửa đổi số 1 đối với Quy 
chuẩn kỹ thuật của Liên minh Hải 
quan "Quy định an toàn của sữa và 
các sản phẩm sữa" (TR CU 
033/2013). Cụ thể, dự thảo này đưa 
ra các quy định đối với sữa hoàn 
nguyên. Mục đích của dự thảo này 
nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Hạn 

cuối cùng để các nước tham gia góp ý 
là ngày 22/07/2016. Thời gian dự 
kiến thông qua và thời gian dự kiến 
có hiệu lực không ít hơn 180 ngày kể 
từ ngày thông qua các quy chuẩn kỹ 
thuật.  

Thiết bị điện áp thấp 
Ngày 24/05/2016, Liên Bang Nga 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc nước này dự định đưa 
ra Dự thảo sửa đổi các quy định kỹ 
thuật của Liên minh Hải quan "Quy 
định an toàn các thiết bị điện áp thấp" 
(TR CU 004/2011). Dự thảo sẽ làm 
rõ các sản phẩm áp dụng quy định và 
loại bỏ các quy định trùng lặp. Mục 
đích của dự thảo này nhằm bảo vệ 
người tiêu dùng. Hạn cuối cùng để 
các nước tham gia góp ý là ngày 
29/07/2016. Thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 
không ít hơn 180 ngày kể từ ngày 
thông qua các quy chuẩn kỹ thuật. 

(Tổng hợp TBT Việt Nam) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 6/2016 

1. Các thông báo của Brazil 
- Số G/TBT/N/BRA/672 
Nội dung: Sản phẩm hóa chất 
- Số G/TBT/N/BRA/673 
Nội dung: Sản phẩm hóa chất 
- Số G/TBT/N/BRA/674 
Nội dung: Đồ nội thất bằng nhựa 
- Số G/TBT/N/BRA/675 
Nội dung: Rượu, giấm 
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- Số G/TBT/N/BRA/676 
Nội dung: Sản phẩm động vật 
2. Số G/TBT/N/COL/219 
Nước: Colombia 
Nội dung: Sản phẩm 

Phytotherapeutic 
3. Số G/TBT/N/CZE/193  
Nước: Cộng hòa Séc 
Nội dung: Năng lượng hạt nhân 
4. Số G/TBT/N/ESP/33  
Nước: Tây Ban Nha 
Nội dung: Dầu oliu 
5. Số G/TBT/N/EU/376  
Nước: EU 
Nội dung: Mỹ phẩm 
6. Các thông báo của Israel 
- Số G/TBT/N/ISR/919 
Nội dung:  Dư lượng thuốc trừ sâu 

(ICS: 67) 
- Số G/TBT/N/ISR/920, 

G/TBT/N/ISR/921, 
G/TBT/N/ISR/922, 
G/TBT/N/ISR/923 

Nội dung:  Đường ống nhựa cho hệ 
thống nước 

7. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số G/TBT/N/KOR/645 
Nội dung: Sản phẩm thủy sản và 

nông nghiệp thân thiện môi trường 
- Số G/TBT/N/KOR/646 
Nội dung: Các chất hóa học 
8. Các thông báo của Liên Bang 

Nga 
- Số G/TBT/N/RUS/59, 

G/TBT/N/RUS/60, 
G/TBT/N/RUS/61, 
G/TBT/N/RUS/63, 

G/TBT/N/RUS/65 
Nội dung: Sản phẩm dược phẩm 
- Số G/TBT/N/RUS/62, 

G/TBT/N/RUS/64 
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số G/TBT/N/RUS/66, Số 

G/TBT/N/RUS/67 
Nội dung: Đường ống vận chuyển 

hydrocarbons dạng lỏng và khí 
- Số G/TBT/N/RUS/68 
Nội dung: Sữa hoàn nguyên 
- Số G/TBT/N/RUS/69 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 

biến đổi gen 
- Số G/TBT/N/RUS/70 
Nội dung: Phương tiện kỹ thuật có 

thể gây ra nhiễu điện từ 
- Số G/TBT/N/RUS/71 
Nội dung: Thiết bị điện áp thấp 
- Số G/TBT/N/RUS/72 
Nội dung: Khí đốt 
9. Các thông báo của Rwanda 
- Số G/TBT/N/RWA/38 
Nội dung: Gia vị (ICS 67.220.10) 
- Số G/TBT/N/RWA/39 
Nội dung: Kỹ thuật điện 
- Số G/TBT/N/RWA/40 
Nội dung: Công nghệ dệt và da (Từ 

vựng) (ICS 01.040.59) 
- Số G/TBT/N/RWA/41 
Nội dung: Sơn và chất màu (ICS: 

87) 
- Số G/TBT/N/RWA/42 
Nội dung: Gia vị (ICS: 67.220.10) 
- Số G/TBT/N/RWA/43 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ rau 

(ICS: 67.080.20) 
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- Số G/TBT/N/RWA/44 
Nội dung: Sơn và vecni (ICS: 

87.040) 
- Số G/TBT/N/RWA/45 
Nội dung: Thành phần sơn (ICS: 

87.060.01) 
- Số G/TBT/N/RWA/46 
Nội dung: Năng lượng và truyền 

nhiệt nói chung (ICS: 27.010) 
10. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số G/TBT/N/USA/1129 
Nội dung: Cân và các thiết bị đo 

lường 
- Số G/TBT/N/USA/1130 
Nội dung: Các chất hóa học 
- Số G/TBT/N/USA/1131 
Nội dung: Nguồn cung cấp điện dự 

trữ 
- Số G/TBT/N/USA/1132 
Nội dung: Máy nén khí 
11. Các thông báo của Việt Nam 
- Số G/TBT/N/VNM/80, 

G/TBT/N/VNM/81, 
G/TBT/N/VNM/82 

Nội dung: Thiết bị y tế 
(Phòng TBT) 

 
 
 
 

DN NHỎ VÀ VỪA VỚI GIẢI 
PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG 

Khi các hiệp định thương mại như 
FTA, TPP được ký kết cùng với việc 
gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 
đã và đang mang lại những cơ hội và 

thách thức cho nền kinh tế Việt Nam 
nói chung và đặc biệt là khối Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. 

Với hạn chế về vốn, công nghệ, 
năng lực quản lý, kinh nghiệm tiếp 
cận thị trường, hơn 400.000 doanh 
nghiệp trong khối này đang phải đối 
mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ 
doanh nghiệp lớn bên ngoài, đặc biệt 
là vấn đề năng suất và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. Vì vậy, nếu không 
nhanh chóng có những giải pháp kịp 
thời và bản thân doanh nghiệp không 
tự thích ứng khi hội nhập, rất có thể 
sẽ gặp nhiều nguy cơ thua thiệt ngay 
trên sân nhà. 

Ngày 21/6 Chất lượng Việt Nam 
online đã tổ chức buổi giao lưu trực 
tuyến “doanh nghiệp nhỏ và vừa với 
giải pháp nâng cao năng suất chất 
lượng ". Nhằm hỗ trợ giải đáp những 
thắc mắc của các doanh nghiệp trong 
quá trình áp dụng các giải pháp nâng 
cao năng suất và chất lượng phù hợp 
với mô hình doanh nghiệp. Đồng 
thời, hướng dẫn doanh nghiệp khai 
thác thông tin về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thông tin 
về sở hữu công nghiệp để ứng dụng 
và thực tiễn kinh doanh.  

Chương trình quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệpViệt Nam 
đến năm 2020″ được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 5 
năm 2010 và Bộ KH&CN được 
Chính phủ giao là cơ quan đầu mối tổ 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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chức thực hiện, điều hành hoạt động 
của Chương trình và thực hiện 02 dự 
án chính gồm dự án Xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
và dự án Thúc đẩy hoạt động năng 
suất và chất lượng. 

Một trong những mục tiêu mà 
Chương trình hướng đến là tạo bước 
chuyển biến rõ rệt về năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ 
lực, khả năng cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào 
sự phát triển của đất nước… Trong 
đó, trọng tâm là xây dựng các mô 
hình điểm về áp dụng các công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng, hệ thống 
quản lý tiên tiến và hỗ trợ nhân rộng 
kết quả mô hình điểm tới các doanh 
nghiệp. 

(vietq.vn) 
 

CHỨNG NHẬN THƯƠNG MẠI 
CÔNG BẰNG GIÚP NÔNG SẢN 
RỘNG ĐƯỜNG VÀO EU 

Theo thống kê của Liên minh châu 
Âu (EU), doanh số tiêu thụ các mặt 
hàng có chứng nhận Thương mại 
công bằng (TMCB) tại EU ngày càng 
tăng, nhất là đối với hàng nông sản. 
Do đó, việc các doanh nghiệp (DN) 
Việt Nam có thêm chứng nhận TMCB 
sẽ càng làm cho người tiêu dùng EU 
tin tưởng và lựa chọn hàng hóa Việt 
Nam. 

Mở rộng “cửa” xuất khẩu 
Trước đây điệp khúc “được mùa 

mất giá, được giá mất mùa” cứ ám 

ảnh nông dân mãi, nhưng từ khi tham 
gia sản xuất theo tiêu chí TMCB của 
Tổ chức nhãn hiệu thương mại công 
bằng quốc tế (FLO), mọi chuyện thay 
đổi. Theo đó, việc trồng điều tại HTX 
phải tuân thủ theo một quy trình ngặt 
nghèo do FLO quy định như: Không 
sử dụng hóa chất độc hại, không để 
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các 
quy trình chăm sóc theo từng thời 
điểm phát triển của cây điều. Nhờ đó, 
vườn điều không chỉ cho năng suất 
cao (trung bình 3 tấn/ha), chất lượng 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu mà thị 
trường đầu ra luôn ổn định. Để giúp 
người dân bán được sản phẩm, Tổ 
chức FLO với hệ thống trải rộng ở 
các thị phần lớn trên thế giới đã đứng 
ra đảm nhiệm chào hàng, giới thiệu 
sản phẩm đến các đơn vị có nhu cầu. 
Giá điều đạt chứng nhận FLO cũng 
cao hơn so với sản xuất truyền thống 
(hiện cao hơn khoảng 7.000 
đồng/kg). 

Nâng cao nhận thức 
Tại buổi tọa đàm “Phát triển 

TMCB tại Việt Nam” diễn ra mới 
đây, ông Trần Ngọc Quân - Phó Vụ 
trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ 
Công Thương) - khẳng định, người 
tiêu dùng châu Âu ngày càng yêu cầu 
cao đối với hàng hóa, dịch vụ. Chứng 
nhận TMCB đã trở thành một trong 
những vấn đề mà người tiêu dùng EU 
quan tâm và ưu tiên lựa chọn các mặt 
hàng có chứng nhận này. 

Tuy nhiên, ông Tùng thừa nhận, 
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vẫn chưa có nhiều người tiêu dùng và 
người sản xuất biết đến TMCB nên 
số lượng các đơn vị tham gia sản xuất 
theo tiêu chí này tại Việt Nam còn 
khiêm tốn. Theo Hiệp hội Cà phê - 
Ca cao Việt Nam, mới chỉ có 13 
HTX và 2 DN xuất nhập khẩu cà phê 
được cấp chứng nhận này. Lượng cà 
phê xuất khẩu được chứng nhận 
TMCB chỉ khoảng 2.000 - 4.000 
tấn/năm, còn ít so với hàng triệu tấn 
cà phê xuất khẩu mỗi năm. Do đó, 
cần tuyên truyền rộng rãi và có 
những hỗ trợ thiết thực để người tiêu 
dùng, DN thấy được lợi ích của việc 
sản xuất, tiêu dùng hàng hóa có 
chứng nhận TMCB. 

Đại diện Hiệp hội Chè Việt Nam 
đồng tình, hiện nay chứng nhận 
TMCB chưa phổ biến ở Việt Nam, 
hiểu biết của DN chè về tiêu chí này 
còn hạn chế. Do vậy, năm 2016, 
ngành chè phấn đấu có 2-3 mô hình 
HTX đạt chứng nhận TMCB. Dự 
kiến trong 2 - 3 năm tới ngành chè 
Việt Nam có 3 - 5 DN đạt chứng 
nhận TMCB. Vùng sản xuất chè có 
khả năng đạt chứng nhận TMCB tiềm 
năng là Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, 
Thái Nguyên, Hà Nội… 

(baocongthuong.com.vn) 
 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀ 
KHẢ NĂNG THÚC ĐẨY 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

Dịch vụ đóng một vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế toàn cầu,  

chiếm khoảng 75% GDP tại các nước 
phát triển và 50% GDP tại các nước 
đang phát triển (Theo dữ liệu của 
Ngân hàng Thế giới).  

Trong hai thập kỷ vừa qua, xuất 
khẩu thế giới về thương mại dịch vụ 
đã tăng gấp hơn 4 lần, và thương mại 
dịch vụ xét trên cấp độ toàn cầu đã và 
đang phát triển với tốc độ nhanh hơn 
hẳn thương mại hàng hóa. Mức tăng 
này là kết quả của rất nhiều các 
nguyên nhân, trong đó có thể kể đến 
sự phát triển trong công nghệ cho 
phép phát triển các dịch vụ trên cơ sở 
mạng giải phóng cho nhà cung cấp và 
người tiêu dùng khỏi giới hạn về mặt 
địa lý. 

Một nguyên nhân khác nữa dẫn đến 
sự phát triển của lĩnh vực này là việc 
gỡ bỏ dần các quy định và tư nhân 
hóa rất nhiều các dịch vụ công như 
năng lượng, vận tải và viễn thông. 
Trước đây, các dịch vụ này thường 
do các đơn vị thuộc chính phủ hoặc 
quốc gia cung cấp, ngày nay chúng 
đang ngày càng rộng mở cho các nhà 
cung cấp dịch vụ đến từ khối tư nhân. 

Trong bối cảnh này, bên cạnh các 
quy tắc cơ bản đã được đặt ra, rõ ràng 
cần thiết phải có thêm các tiêu chuẩn 
quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ. Vào 
giữa những năm 1990, các thành viên 
Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) đã thông qua Hiệp định 
chung về Thương mại Dịch vụ 
(GATS) tạo ra một bộ quy tắc cơ bản 
đối với thương mại dịch vụ quốc tế. 
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GATS và tầm quan trọng của 
GATS 

Hiệp định chung về Thương mại 
Dịch vụ (GATS) là hiệp định thương 
mại đa phương đầu tiên về thương 
mại trong lĩnh vực dịch vụ. Hiệp định 
này áp dụng cho 162 quốc gia và 
vùng lãnh thổ là thành viên của 
WTO. Sự ra đời của Hiệp định này là 
một trong những thành tựu quan 
trọng của Vòng đàm phán thương 
mại Uruguay, kết thúc năm 1993. Đó 
là gần nửa thế kỷ sau sự ra đời của 
Hiệp định chung về Thuế quan và 
Thương mại (GATT) năm 1947, 
trong đó đặt ra các quy tắc toàn cầu 
đối với thương mại hàng hoá. 

Nhằm cung cấp bộ quy tắc pháp lý 
cho thương mại dịch vụ, GATS tìm 
kiếm các phương thức để đảm bảo 
rằng thương mại dịch vụ được tiến 
hành trong một môi trường có thể dự 
đoán và minh bạch, và không tồn tại 
phân biệt đối xử giữa các dịch vụ và 
nhà cung cấp dịch vụ từ các thành 
viên WTO khác nhau. 

GATS không chỉ điều chỉnh 
thương mại vượt qua biên giới quốc 
gia mà cả các hành vi thương mại 
được tiến hành thông qua việc thành 
lập một nhà cung cấp ở một quốc gia 
khác (ví dụ, việc thành lập một ngân 
hàng Canada tại Thụy Sĩ), thông qua 
sự dịch chuyển nhân sự (ví dụ, giám 
đốc điều hành hoặc quản lý thuộc 
ngân hàng Canada di chuyển đến 
Thụy Sĩ), và trong những tình huống 

có sự tiêu dùng dịch vụ ở một quốc 
gia khác (ví dụ, thông qua du lịch). 

Mục tiêu chính của GATS 
Hiệp định này dự định đóng góp 

cho việc mở rộng thương mại với tư 
cách là một phương tiện thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế của tất cả các đối 
tác thương mại và sự tiến bộ của các 
nước đang phát triển. Như vậy, việc 
mở rộng thương mại được xem như 
một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng 
và phát triển. Các đóng góp của 
GATS vào thương mại dịch vụ trên 
thế giới dựa trên ba trụ cột chính: (1) 
đảm bảo sự minh bạch và tính có thể 
đoán trước của các quy tắc và các 
quy định có liên quan, (2) cung cấp 
một khuôn khổ chung điều chỉnh các 
giao dịch quốc tế, và (3) thúc đẩy tự 
do hóa thông qua các vòng đàm phán. 

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, 
GATS cung cấp độ tin cậy và khả 
năng dự báo các điều kiện thị trường. 
Nếu một ngành dịch vụ đã được tự do 
hóa theo GATS, các thành viên WTO 
không thể đơn phương thắt chặt tiếp 
cận thị trường đối với các nhà cung 
cấp nước ngoài. Ví dụ, trong cuộc 
khủng hoảng tài chính, một số quốc 
gia đã tính đến việc ban hành thêm 
các chính sách bảo hộ, tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, làm như 
vậy là vi phạm các cam kết quốc tế 
của quốc gia. Cuối cùng, nhiều quốc 
gia đã quyết định không ban hành 
thêm các chính sách đó, có nghĩa là 
phần lớn thị trường vẫn được mở. 
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Mối liên hệ giữa tiêu chuẩn quốc 
tế và GATS 

Một mục tiêu của GATS là tạo điều 
kiện tự do hóa ngành dịch vụ. Tự do 
hóa này bao gồm việc loại bỏ các hạn 
chế định lượng và phân biệt đối xử 
ảnh hưởng đến việc thâm nhập và 
hoạt động của các nhà cung cấp dịch 
vụ nước ngoài trong thị trường của 
một quốc gia. Điều này cần phải 
được phân biệt với quy định. GATS 
công nhận quyền của chính phủ (đặc 
biệt là với những nước đang phát 
triển) trong việc đưa ra các quy định 
đáp ứng các mục tiêu chính sách 
quốc gia. Trong khuôn khổ này, điều 
mà WTO cần đảm bảo đó là làm sao 
để các quy định trong nước, ví dụ 
như các hệ thống cấp phép, các yêu 
cầu hay các tiêu chuẩn kỹ thuật, 
không tạo ra những rào cản không 
cần thiết đối với thương mại dịch vụ. 
Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có 
thể xem như GATS cung cấp các giới 
hạn ngoài cho những gì mà các thành 
viên WTO có thể điều chỉnh. Trong 
lĩnh vực hàng hóa, theo quy định của 
GATT, điều này được giải quyết 
thông qua Hiệp định về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại và chủ yếu là 
cho các sản phẩm nông nghiệp, thông 
qua Hiệp định về Các biện pháp 
Kiểm dịch động thực vật. Trong lĩnh 
vực dịch vụ, các cuộc thảo luận vẫn 
đang tiếp diễn trong WTO. 

Vai trò của Tiêu chuẩn quốc tế 
trong lĩnh vực dịch vụ và thương 

mại dịch vụ 
Tiêu chuẩn quốc tế nếu như được 

áp dụng ở phạm vi bao gồm nhiều 
quốc gia có thể giúp thúc đẩy thương 
mại vô cùng mạnh mẽ. Nó tạo ra một 
nền kinh tế điều tiết, đặc biệt mang 
lại lợi ích cho các nhà cung cấp dịch 
vụ vừa và nhỏ - những đối tượng có 
thể gặp khó khăn trong việc điều 
chỉnh các dịch vụ cung cấp cho phù 
hợp với các tiêu chuẩn khác nhau ở 
các thị trường khác nhau. Đây là lý 
do tại sao rất nhiều thành viên WTO 
ủng hộ ý tưởng rằng các quốc gia khi 
xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật của 
riêng mình cần cân nhắc đến các tiêu 
chuẩn quốc tế. 

(tcvn.gov.vn) 
 

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ TRONG ĐẢM BẢO AN 
TOÀN THỰC PHẨM. 

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
cấp quốc gia đã đánh giá nghiệm thu 
kết quả Đề tài “Giải pháp nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước về hội 
nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ”, mã số KX.06.12/11-
15 thuộc Chương trình KX.06/11-15 
do PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh làm 
Chủ nhiệm và Học viện Hành chính 
Quốc gia là Cơ quan chủ trì.  

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh cho 
biết, hội nhập quốc tế về KH&CN có 
ý nghĩa quan trọng đối với phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Với 
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việc đẩy mạnh các chương trình hợp 
tác nghiên cứu chung song phương 
và đa phương nhằm giải quyết các 
nhiệm vụ KH&CN ở trình độ quốc tế, 
tăng cường nguồn lực thông tin cho 
các nhà khoa học Việt Nam, tìm kiếm 
bí quyết, giải mã và làm chủ công 
nghệ của nước ngoài. Hiện Việt Nam 
đã có những bước đi nhằm tăng 
cường hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực KH&CN. Tuy nhiên thực tế các 
hoạt động hợp tác và hội nhập quốc 
tế trên phạm vi toàn quốc về 
KH&CN còn gặp phải không ít vấn 
đề. Sức ép của hội nhập mạnh mẽ 
hơn trong thời gian tới càng đặt ra 
yêu cầu đối với công tác quản lý nhà 
nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực KH&CN. Vì vậy, “giải bài toán” 
nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động 
này trên phạm vi toàn quốc trở nên 
cần thiết và thiết thực trong công tác 
quản lý. Theo PGS.TS. Lê Thị Vân 
Hạnh, một số thách thức đối với quản 
lý nhà nước về KH&CN trong hội 
nhập quốc tế gồm: nguồn nhân lực 
trong hoạt động KH&CN và quản lý 
nhà nước về KH&CN; nguồn tài 
chính, tổ chức quản lý; cơ chế, chính 
sách; trình độ, năng lực quản lý; nhận 
thức của các cấp chính quyền; sự 
phát triển mạnh mẽ của KH&CN trên 
thế giới. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần 
phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực KH&CN. Đồng thời, tạo môi 
trường, điều kiện thuận lợi cho 

KH&CN phát triển, hội nhập và thiết 
lập cơ chế cần thiết để KH&CN hội 
nhập hiệu quả... Trên cơ sở nghiên 
cứu lý luận và thực tiễn quản lý nhà 
nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh 
vực KH&CN, Đề tài đã tập trung 
nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn 
đề cơ bản về hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực KH&CN, quản lý nhà nước 
về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
KH&CN, hiệu quả quản lý nhà nước 
về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
KH&CN và kinh nghiệm quản lý 
thành công hoạt động hội nhập quốc 
tế về KH&CN của một số nước trên 
thế giới. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 
một số giải pháp toàn diện nhằm 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
KH&CN. Ví dụ như, cần đổi mới 
nhận thức về quản lý nhà nước đối 
với hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
KH&CN; hoàn thiện thể chế hành 
chính nhà nước về hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực KH&CN; đổi mới tổ 
chức và hoạt động của các cơ quan 
quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực KH&CN….  “Nhà 
nước cần tác động đến hội nhập quốc 
tế trong lĩnh vực KH&CN mang tính 
“bà đỡ”- định hướng, trợ giúp, có thể 
làm thay đổi được khá nhiều vấn đề 
mang tính thách thức của vận dụng 
KH&CN vào hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và đời sống có thể tạo ra 
một bước đột phá”, PGS.TS. Lê Thị 
Vân Hạnh cho hay. Những giải pháp 
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nhóm nghiên cứu đưa ra không chỉ là 
để quản lý hoạt động hội nhập quốc 
tế về KH&CN theo hướng tối ưu 
nguồn lực mà quan trọng là phải tạo 
ra được những động lực mới khuyến 
khích những hành động nhanh hơn, 
chủ động hơn. Thông qua đó, Việt 
Nam có thể tranh thủ tối đa sự hợp 
tác với nước ngoài về tri thức, công 
nghệ, nhân lực và cả nguồn tài chính 
để giúp trong nước kịp thời tìm kiếm 
– giải mã – đi đến làm chủ được các 
bí quyết công nghệ, đào tạo nâng cao 
năng lực KH&CN theo tiêu chuẩn 
quốc tế, liên kết nguồn lực KH&CN 
đất nước với thế giới. Với những kết 
quả đạt được, Đề tài đã được Hội 
đồng đánh giá cao, nghiệm thu đạt 
loại Xuất sắc. 

(tbtvn.org) 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XĂNG 
DẦU 

Ngày 6/4/2016, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban 
hành Quyết định số 457/QĐ-TĐC về 
việc ban hành hướng dẫn lấy mẫu 
xăng dầu. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ 
ngày ký và thay thế  Quyết định số 
1518/QĐ-TĐC ngày 17/10/2007 của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng về việc 
ban hành hướng dẫn phương pháp lấy 

mẫu xăng dầu và Quyết định số 
904/QĐ-TĐC ngày 22/7/2008  của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng về việc 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
hướng dẫn phương pháp lấy mẫu 
xăng dầu ban hành kèm theo Quyết 
định số 1518/QĐ-TĐC ngày 
17/10/2007. 

(tcvn.gov.vn) 
 

TIẾN TỚI XÂY DỰNG TIÊU 
CHUẨN QUỐC TẾ CHO VAPE 
VÀ CÁC SẢN PHẨM HƠI 

Ngành công nghiệp liên quan đến 
thuốc lá điện tử hiện đang là tâm của 
một lĩnh vực kinh tế mới bao gồm cả 
công tác chế tạo, sản xuất và bán lẻ 
các thiết bị cũng như tinh dầu dùng 
cho thuốc lá điện tử. 

Vape, có nguồn gốc giống như chữ 
viết tắt của từ “vapour” (hơi) và 
“vaporize” (tạo hơi), có nghĩa là “hít 
vào và thở ra một dạng hơi sản sinh 
bởi thuốc lá điện tử hoặc thiết bị 
tương tự.” . Khái niệm này đang ngày 
một phổ biến đến mức đã được từ 
điển Oxford bình chọn là Từ của năm 
2014. 

VAPE và các sản phẩm hơi đại 
diện cho một sự mới lạ cả trong mảng 
kỹ thuật cũng như kinh tế. Các thiết 
bị thuốc lá điện tử và dung dịch dùng 
chung với nó (e-liquids) (thường 
được gọi là tinh dầu) được công nhận 
là một bước đổi mới thực sự đột phá, 
phổ biến rộng rãi tại thị trường của 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 



Số 28 - 06/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 18 
 

nhiều quốc gia chỉ trong một vài 
năm. Việc sử dụng thuốc lá điện tử 
đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên 
toàn thế giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ và 
châu Âu. 

Ngành công nghiệp liên quan đến 
thuốc lá điện tử hiện đang là tâm của 
một lĩnh vực kinh tế mới bao gồm cả 
công tác chế tạo, sản xuất và bán lẻ 
các thiết bị cũng như tinh dầu dùng 
cho thuốc lá điện tử. Một loạt các 
hoạt động kỹ thuật mới đã và đang 
hình thành nhằm đáp ứng yêu cầu đối 
với việc tiêu chuẩn hóa đối với vape 
và các sản phẩm hơi. Dựa trên thực tế 
đó, tiểu ban kỹ thuật ISO/TC126/SC 
3 Vape và các sản phẩm hơi đã được 
thành lập. Tiểu ban này thuộc ban kỹ 
thuật ISO/TC126 về Thuốc lá và các 
sản phẩm thuốc lá. Cuộc họp đầu tiên 
của Tiểu ban dự kiến sẽ được tiến 
hành vào ngày 24/10/2016 tại Osaka, 
Nhật Bản. 

Thị trường thuốc lá điện tử với đa 
dạng các thiết bị và tinh dầu thuốc lá 
điện tử, giá trị thị trường của nó, sự 
xuất hiện của nhiều người chơi mới 
và các bên liên quan trong thị trường 
và các chính sách công có liên 
quan…tất cả các nội dung này sẽ cấu 
thành nên cơ sở thảo luận cho phiên 
họp mở đầu này. Chương trình làm 
việc của Ủy ban sẽ tập trung vào các 
điểm sau:  

- Yêu cầu về an toàn và chất lượng 
của các thiết bị thuốc lá điện tử và 
tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. 

- Phương pháp thử đối với thiết bị 
và tinh dầu dùng kèm 

- Xác định các chất có trong tinh 
dầu dùng cho thuốc lá điện tử. 

- Điều kiện thử nghiệm, trang thiết 
bị, sản phẩm chuẩn, khí thải,… 

- Thông tin người sử dụng và các 
dịch vụ được cung cấp bởi nhà bán 
lẻ. 

Một số nước đã ban hành các tiêu 
chuẩn về thuốc lá điện tử, VAPE và 
các sản phẩm hơi. Mở đầu là tiêu 
chuẩn tự nguyện của Pháp ban hành 
vào tháng 4/2015 hướng tới cải thiện 
an toàn thuốc lá điện tử và tinh dầu 
thuốc lá điện tử. Tiếp bước sau đó là 
Anh và Châu Âu vào mùa hè năm 
2015 với sự khởi động của dự án thu 
hút sự tham gia của hơn 20 quốc gia 
trong Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu 
Âu (CEN). Hiện nay, thị trường 
thuốc lá điện tử đã vượt ra xa ngoài 
biên giới của châu Âu. Ước tính số 
lượng người sử dụng VAPE trên toàn 
thế giới đã đạt con số 25 triệu người. 

Theo Rémi Parola, Chủ tịch 
ISO/TC 126/SC 3, “đạt được sự đồng 
thuận cao trong nội bộ ISO cho phép 
tìm kiếm ban hành các tiêu chuẩn cụ 
thể liên quan đến Vape và các sản 
phẩm hơi. Việc thành lập một Ủy ban 
kỹ thuật ISO đặc biệt sẽ giúp nhận 
diện tiềm năng của sự đổi mới đang 
phát triển rất nhanh chóng này, vì lợi 
ích của những người sử dụng trên 
toàn thế giới ". 

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 
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17 quốc gia, thông qua các cơ quan 
tiêu chuẩn quốc gia, bày tỏ mong 
muốn tham gia vào công tác tiêu 
chuẩn hóa. 

Tại phiên họp đầu tiên, ISO/TC 
126/SC 3 sẽ kêu gọi các bên liên 
quan (nhà sản xuất, đại diện người 
tiêu dùng, cơ quan y tế, cơ quan 
thanh tra và các phòng thí nghiệm thử 
nghiệm) cùng quy tụ lại để đặt nền 
móng cho các cuộc thảo luận hướng 
tới sự đồng thuận trong tương lai. 
Những tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên 
trong lĩnh vực này dự kiến sẽ sẵn 
sàng để công bố vào năm 2018. 

(ismq.vn) 
 

ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC SO SÁNH 
GIÁ 

Trong một thế giới mà giá cả đang 
ngày càng được quan tâm như hiện 
này, khả năng so sánh giá nhanh 
chóng và hiệu quả đang trở thành 
một yêu cầu ngày càng bức thiết. 
Theo đó, một tiêu chuẩn mới về định 
giá theo đơn vị đang được xây dựng 
nhằm đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng.  

Người tiêu dùng đang ngày càng sử 
dụng giá như một yếu tố khi quyết 
định mua hàng. Tuy nhiên với sự 
bùng nổ về các lựa chọn sản phẩm - 
ví dụ khảo sát của một siêu thị tại Úc 
cho thấy siêu thị này có 55000 mặt 
hàng với vô vàn các kích cỡ sản 
phẩm và chủng loại bao gói, việc so 
sánh giữa các sản phẩm tương tự dựa 

trên mức giá sẽ trở thành một nhiệm 
vụ phức tạp và tiêu tốn khá nhiều thời 
gian. 

Định giá theo đơn vị là phương án 
đơn giản cho phép người tiêu dùng 
nhanh chóng đánh giá giá trị của sản 
phẩm khi so sánh với một sản phẩm 
tương tự được đóng gói kiểu khác. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi 
sản phẩm được định giá theo đơn vị, 
người tiêu dùng có xu hướng sẽ sử 
dụng nó để đưa ra quyết định mua 
sắm của mình. Tuy nhiên phương 
pháp này thường không phổ biến và 
luật pháp và đơn vị ở các khu vực 
trên thế giới lại rất khác nhau. 

Vì lí do này, các chuyên gia của 
ISO đã họp lại với nhau và thành lập 
nên Úy ban chịu trách nhiệm xây 
dựng tiêu chuẩn làm cho công tác 
định giá theo đơn vị có thể làm việc 
hiệu quả hơn. 

Ủy ban dự án ISO ISO/PC 294, Chỉ 
dẫn về định giá theo đơn vị, đã bắt 
đầu bắt tay vào xây dựng một Tiêu 
chuẩn quốc tế cung cấp các chỉ dẫn 
và nguyên tắc đối với công tác định 
giá theo đơn vị ví dụ như độ chính 
xác, tính nhất quán và sự đồng bộ. 

John Furbank  - Chủ tịch Ủy ban 
cho biết tiêu chuẩn mới sẽ cho phép 
người tiêu dùng so sánh các sản phẩm 
một cách dễ dàng hơn đồng thời cung 
cấp một lợi thế cạnh tranh cho các 
nhà bán lẻ. 

“Tiêu chuẩn này sẽ cho phép người 
tiêu dùng trên toàn thế giới có khả 
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năng tiết kiệm đến hàng triệu đô la, 
và mang lại lợi ích cho các nhà bán lẻ 
thông qua gia tăng sự hài lòng của 
khách hàng.”  

Tiêu chuẩn dự kiến ban hành vào 
cuối năm 2017. 

(ismq.vn) 
 
 
 
 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ 
ĐIỀU VỀ KINH DOANH KHÍ 

Thông tư 03 áp dụng đối với 
thương nhân theo quy định của Luật 
Thương mại; Thương nhân nhập 
khẩu, sản xuất và chế biến khí chuyên 
dùng cho nhu cầu riêng và các tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan đến 
hoạt động kinh doanh khí. 

Theo đó, Hợp đồng đại lý kinh 
doanh LPG được ký kết bằng văn bản 
dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa 
thuận, bình đẳng. Hợp đồng đại lý 
kinh doanh LPG có các nội dung chủ 
yếu như: Tên, địa chỉ, mã số thuế của 
bên đại lý và bên giao đại lý; hình 
thức đại lý; số lượng, chủng loại, chất 
lượng LPG; giá giao bán LPG; giao 
nhận LPG; quản lý, luân chuyển chai 
LPG; mức hoa hồng, giá giao đại lý; 
phương thức, thời hạn thanh toán. 
Trách nhiệm của các bên đối với chất 
lượng, khối lượng LPG; chế độ kiểm 
tra, giám sát chất lượng, khối lượng 
LPG và liên đới chịu trách nhiệm về 
chất lượng, khối lượng LPG bán ra 

trong hệ thống đại lý LPG của thương 
nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc 
của thương nhân là tổng đại lý kinh 
doanh LPG; cam kết trong hợp đồng 
đại lý.  

Đối với việc dăng ký nhập khẩu, 
sản xuất và chế biến khí chuyên dùng 
cho nhu cầu riêng, trước 30 tháng 10 
hàng năm, thương nhân gửi trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện bản đăng 
ký kế hoạch nhập khẩu, sản xuất và 
chế biến khí chuyên dùng cho nhu 
cầu riêng đến Bộ Công Thương theo 
Phụ lục số 01 của Thông tư này cho 
năm tiếp theo. Trên cơ sở đăng ký 
của thương nhân, Bộ Công Thương 
công bố danh sách thương nhân nhập 
khẩu, sản xuất và chế biến khí 
chuyên dùng cho nhu cầu riêng trên 
trang Thông tin điện tử của Bộ. 

Thương nhân sản xuất, chế biến 
LPG/LNG thực hiện quyền xuất 
khẩu, nhập khẩu LPG/LNG khi thực 
hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu 
LPG/LNG, thương nhân sản xuất, chế 
biến gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua đường bưu điện đến Bộ 
Công Thương. Trong thời hạn 30 (ba 
mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ 
Công Thương xem xét, xác nhận điều 
kiện đối với thương nhân sản xuất, 
chế biến LPG/LNG để thực hiện 
quyền xuất khẩu, nhập khẩu. Trường 
hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do. 

(moit.gov.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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ĐIỀU KIỆN AN TOÀN TRONG 
SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA 
CHẤT 

Tại dự thảo Nghị định quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Hóa chất, Bộ Công 
Thương đã đề xuất quy định về điều 
kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo 
an toàn trong sản xuất, kinh doanh 
hóa chất. 

Theo dự thảo, nhà kho, nhà xưởng 
phải có các khu vực kín và rộng phải 
có lối thoát hiểm theo hai hướng. Lối 
thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng 
(bằng bảng hiệu, sơ đồ…) và được 
thiết kế thuận lợi trong trường hợp 
khẩn cấp. Cửa thoát hiểm phải dễ mở 
trong bóng tối hoặc trong lớp khói 
dày đặc. 

Kho chứa phải được thông gió hở 
trên mái, trên tường bên dưới mái 
hoặc gần sàn nhà. Sàn nhà xưởng, 
kho hóa chất phải khô ráo, không 
thấm chất lỏng, bằng phẳng không 
trơn trượt và không có khe nứt để 
chứa nước rò rỉ, chất lỏng bị đổ tràn 
hay nước chữa cháy đã bị nhiễm bẩn 
hoặc tạo các gờ hay lề bao quanh. 
Vật liệu xây dựng kho và vật liệu 
cách nhiệt phải là vật liệu không dễ 
bắt lửa và khung nhà phải được gia 
cố chắc chắn bằng bê tông hoặc thép. 

Nhà xưởng, kho hoá chất phải có 
hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm 
trong khu vực được chống sét an toàn 
và định kỳ kiểm tra hệ thống này theo 
các qui định hiện hành. Kho hoá chất 

nguy hiểm phải được kiểm tra định 
kỳ hàng năm và đảm bảo an toàn 
trước mùa mưa, bão. 

Đối với các bồn chứa ngoài trời 
phải có biện pháp tránh mưa nắng, 
loại trừ được khả năng cháy, nổ bồn. 
Phải có biện pháp chống sét cho các 
bồn này. 

Theo dự thảo, khu vực chứa hoá 
chất nguy hiểm phải được qui hoạch, 
sắp xếp theo tính chất của từng loại 
hoá chất. Các hoá chất có khả năng 
phản ứng với nhau phải được cất giữ 
riêng từng khu vực và có những biện 
pháp an toàn, phòng chống cháy nổ 
phù hợp. 

Khi xếp hoá chất trong kho phải 
đảm bảo yêu cầu an toàn cho người 
lao động và hàng hoá như sau: Đối 
với hàng đóng bao phải xếp trên bục 
hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 
0,5 m, hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên 
bục cao tối thiểu 0,3 m; các lô hàng 
không được xếp sát trần kho và 
không cao quá 2 m; lối đi chính trong 
kho rộng tối thiểu 1,5 m; không được 
xếp các lô hàng nặng quá tải trọng 
của nền kho; không được để các bao 
bì đã dùng, các vật liệu dễ cháy ở 
trong kho. 

Bên ngoài kho, xưởng phải có có 
bảng nội quy về an toàn, biển ghi ký 
hiệu chất chữa cháy. Các biển này 
phải rõ ràng và để ở chỗ dễ thấy nhất. 
Bên trong nhà xưởng phải có các biển 
báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm 
của hóa chất. 
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Tại mỗi phân xưởng, kho lưu trữ có 
hoạt động liên quan đến hoá chất 
nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn 
cụ thể về quy trình thao tác an toàn 
và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. 

Điều kiện về trang thiết bị 
Theo dự thảo, thiết bị sản xuất hóa 

chất phải đạt yêu cầu chung về an 
toàn theo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy 
chuẩn Việt Nam hiện hành. Phải có 
lịch bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ 
thiết bị sản xuất. Phải kiểm tra các 
thông số kỹ thuật của thiết bị sản xuất 
và có hệ thống bảo vệ an toàn cho 
người sử dụng. 

Khi thay thế, bổ sung các chi tiết 
như: thiết bị đơn lẻ, đường ống, các 
van, khoá hãm... sử dụng với hoá chất 
nguy hiểm phải đảm bảo độ bền cơ 
học, hoá học, độ chịu lửa, chịu nhiệt, 
độ kín theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật qui 
định. 

Dự thảo nêu rõ, cơ sở nạp hóa chất 
phải có sổ theo dõi ghi lại thông tin 
cần thiết về các bồn, bình, chai chứa 
hóa chất nói trên khi tiến hành nạp; 
chỉ nạp hoá chất nguy hiểm vào 
những thiết bị đã được kiểm định 
theo quy định. 

Về các thiết bị, phương tiện an 
toàn, theo dự thảo, phải lắp đặt các 
phương tiện chiếu sáng và thiết bị 
điện khác tại vị trí cần thiết, không 
được phép lắp đặt tạm thời. Mọi trang 
thiết bị điện phải được nối đất và có 
bộ ngắt mạch khi rò điện, bảo vệ quá 
tải. Phải sử dụng thiết bị chịu lửa đối 

với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ 
bắt cháy thấp hoặc bụi hóa chất mịn. 
Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ 
ứng cứu sự cố tại cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hóa chất. Hệ thống báo cháy, 
dập cháy phải được lắp tại vị trí thích 
hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo 
đảm ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt. 

Phương tiện vận chuyển hóa chất 
phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện 
hành về loại hàng nguy hiểm cần vận 
chuyển và đảm bảo các yêu cầu sau: 
Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò 
rỉ hoặc phát tán hóa chất vào môi 
trường. Khi vận chuyển, không để lẫn 
các hóa chất có khả năng phản ứng 
hóa học với nhau gây nguy hiểm. Các 
hóa chất phải được chứa trong bao bì 
phù hợp và vận chuyển bằng các 
phương tiện chuyên dùng. Có dấu 
hiệu cảnh báo, phòng ngừa trên 
phương tiện vận chuyển. Nếu trên 
một phương tiện vận chuyển có nhiều 
loại hóa chất khác nhau thì phía ngoài 
phương tiện vận chuyển phải dán đầy 
đủ biểu trưng của từng loại hóa chất 
ở hai bên và phía sau phương tiện. 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến 
góp ý dự thảo này trên Cổng Thông 
tin điện tử của Bộ. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
1. THẾ GIỚI  

 Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu 
thông qua việc hủy bỏ chương 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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trình thanh tra cá da trơn mới của 
Hoa Kỳ 

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, 
Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến hành bỏ 
phiếu lấy ý kiến về việc hủy bỏ 
chương trình thanh tra cá da trơn 
mới của Hoa Kỳ.  

Với 55 phiếu thuận và 43 phiếu 
chống, phía ủng hộ việc hủy bỏ 
chương trình mà đại diện là Thượng 
nghị sĩ John Mc. Cain và R. Ariz đã 
chiến thắng. Cuối cùng, Thượng viện 
đã ra Nghị quyết (Resolution S.J. 
Res. 28) đảo ngược lại việc sửa đổi 
Đạo luật Nông trại 2008 (Farm Bill 
2008) mà theo đó quyền giám sát cá 
da trơn được chuyển từ Cơ quan 
Quản lý thực phẩm và dược phẩm 
Mỹ (FDA) sang Cơ quan Thanh tra 
an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ (USDA). 

Thượng nghị sĩ John Mc. Cain cho 
rằng chương trình thanh tra mới là 
lãng phí và sẽ tạo nên rào cản bảo hộ 
thương mại với cá da trơn nhập khẩu 
từ Việt Nam và các quốc gia khác. 
Ông cũng cáo buộc Chương trình này 
là một nỗ lực trá hình nhằm bảo vệ 
các công ty cá da trơn ở miền Nam 
Hoa Kỳ trong việc cạnh tranh với các 
nhà xuất khẩu Việt Nam. 

Trước đó, Văn phòng Giải trình 
trách nhiệm của Chính phủ Hoa Kỳ 
(GAO) – một cơ quan độc lập làm 
việc cho Quốc hội có trách nhiệm 
giám sát việc sử dụng thuế của Chính 
phủ - cũng đã nhiều lần cảnh báo 

rằng Chương trình giám sát cá da 
trơn của USDA là một chương trình 
lãng phí (với ước tính chi phí để tiến 
hành lên tới 20 triệu USD). 

 (moit.gov.vn) 
 
 MRA hợp lý hóa quá trình kiểm 
nghiệm thực phẩm trong ASEAN 

Liên minh Thực phẩm và Đồ uống 
ASEAN (AFBA) hy vọng Thỏa thuận 
Công nhận lẫn nhau (MRA) đối với 
hệ thống vệ sinh thực phẩm giữa các 
nước ASEAN sẽ hợp lý hóa quá trình 
kiểm nghiệm cho thực phẩm xuất 
khẩu. 

Tiến sĩ Siti N Abdul Malek, giám 
đốc Ban thư ký AFBA, cho biết 
Nhóm làm việc Tiêu chuẩn và Chất 
lượng các sản phẩm thực phẩm chế 
biến sẵn (PFPWG) đang bàn về MRA 
và dự kiến thỏa thuận này sẽ được 
hoàn tất trong năm nay. 

"Trong ngành công nghiệp thực 
phẩm, bạn cần phải chứng minh có 
bằng chứng cho thấy các sản phẩm 
bạn sản xuất cho người tiêu dùng là 
an toàn để sử dụng," tiến sĩ nói. 

Các nhà chế biến thực phẩm cần 
phải sử dụng một hệ thống mà có thể 
loại bỏ hoặc giảm thiểu nhiễm vi sinh 
vật, hóa chất. 

Việc công nhận lẫn nhau sẽ cho 
phép một hệ thống vệ sinh thực phẩm 
được đặt ra trong một nước thành 
viên ASEAN được công nhận tại một 
nước thành viên ASEAN khác. Tiến 
sĩ Siti cho biết điều này sẽ tránh trùng 
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lắp khi chứng minh rằng một sản 
phẩm là an toàn cho tiêu dùng. 

Theo trang web của ASEAN, 
PFPWG đã tích cực hỗ trợ Ủy ban Tư 
vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất 
lượng (ACSSQ) loại bỏ các rào cản 
kỹ thuật đối với thương mại thực 
phẩm chế biến sẵn. 

AFBA đại diện các hiệp hội quốc 
gia trong khu vực Đông Nam Á tham 
gia vào việc sản xuất, phân phối và 
bán các sản phẩm thực phẩm và nước 
giải khát. Nhóm này được vận động 
để hài hòa các tiêu chuẩn công 
nghiệp thực phẩm và các yêu cầu quy 
định trong ASEAN. 

(hoinhap.org.vn) 
 

 Triển lãm hàng Việt Nam chất 
lượng cao tại Viễn Đông, Liên 
Bang Nga 

Để hỗ trợ quảng bá hàng hóa Việt 
Nam tại Viễn Đông, LB Nga, Tổng 
Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Vladivostok đã có công thư gửi Bộ 
Công Thương và Bộ Ngoại giao đề 
xuất tổ chức sự kiện Triển lãm hàng 
Việt Nam chất lượng cao (Triển lãm) 
tại thành phố Vladivostok trong 
khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương 
Đông vào đầu tháng 9 năm 2016.  

Dự kiến, Triển lãm này sẽ được tổ 
chức tại Trung tâm thương mại mới 
Druzba. Công ty Druzba là công ty 
chuyên doanh về xây dựng và khai 
thác trung tâm thương mại, có 60% 
vốn đầu tư của Việt Nam tại Viễn 

Đông, diện tích khoảng 3.000 m2, bao 
gồm 50 - 60 doanh nghiệp sản xuất, 
xuất khẩu có uy tín trong lĩnh vực 
nông sản thực phẩm, công nghiệp 
nhẹ, vật liệu xây dựng… Công ty sẵn 
sàng miễn phí mặt bằng tổ chức triển 
lãm trong thời gian 10 – 15 ngày. Địa 
điểm tổ chức được xây dựng khang 
trang, tại một trong những khu dân 
cư, thương mại chính của thành phố, 
dễ dàng tiếp cận và có bãi đỗ xe 
thuận tiện. Các doanh nghiệp Việt 
Nam tại Vladivostok tỏ ý có thể hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp trong nước 
sang dự Triển lãm về chỗ ở khách 
sạn, phương tiện di chuyển, thủ tục 
hải quan, v.v… Tổng Lãnh sự quán 
có thể phối hợp hỗ trợ làm thủ tục 
xuất khẩu miễn thuế đối với một số 
hàng hóa triển lãm như là hàng trưng 
bày của cơ quan Tổng Lãnh sự quán. 

(tbtvn.org) 
 

 Thông tin cảnh báo về việc xuất 
khẩu lợn sống sang Trung Quốc 

Thời gian gần đây, giá thịt lợn tại 
thị trường Trung Quốc liên tục tăng 
cao và đã vượt mức giá cao nhất của 
tháng 6 năm 2011 do hạn chế về 
nguồn cung. Để giải quyết vấn đề 
này, các cơ quan Trung ương và địa 
phương Trung Quốc đã tăng cường 
nguồn cung thịt lợn động lạnh từ kho 
dự trữ quốc gia cho thị trường nội 
địa, tuy nhiên vấn đề thiếu nguồn 
cung thịt lợn tại thị trường Trung 
Quốc vẫn chưa thể giải quyết một 
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cách hiệu quả. Trong bối cảnh đó, 
xuất khẩu lợn sống từ Việt Nam sang 
Trung Quốc qua các cửa khẩu phụ, 
đường mòn, lối mở khu vực biên giới 
đất liền (thương nhân Trung Quốc 
chủ yếu nhập khẩu theo hình thức 
mua bán cư dân biên giới nhằm tận 
dụng ưu đãi của Chính phủ Trung 
Quốc đối với hình thức này) giữa hai 
nước cũng tăng mạnh. Căn cứ Danh 
sách các quốc gia/khu vực đáp ứng 
yêu cầu và được cấp phép xuất khẩu 
sản phẩm thịt (bao gồm thịt lợn) sang 
Trung Quốc do Tổng cục Giám sát 
chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch 
quốc gia Trung Quốc công bố ngày 
29 tháng 4 năm 2016, Việt Nam hiện 
chưa có mặt trong Danh sách này. Do 
vậy, hoạt động xuất khẩu lợn sống từ 
Việt Nam sang Trung Quốc qua các 
cửa khẩu phụ, đường mòn lối mở 
biên giới đất liền có thể sẽ gặp khó 
khăn trong thời gian tới. 

(tbtvn.org) 
 
2. TRONG NƯỚC 

 Sau vải và xoài Úc tiếp tục xem 
xét nhập khẩu thanh long Việt 
Nam 

Úc vừa chính thức bắt đầu quá 
trình xem xét cho phép nhập khẩu 
quả thanh long tươi của Việt Nam 
vào thị trường này.  

Thanh long tươi là một trong 
những mặt hàng nông nghiệp được 
ưu tiên hàng đầu để tiếp cận thị 
trường Úc. Trước đây phía Úc đã 

thực hiện xong phần đánh giá sơ bộ, 
bao gồm đánh giá dịch hại và bệnh 
trên quả, thông qua một quá trình hợp 
tác trao đổi giữa hai chính phủ Úc và 
Việt Nam. 

Trong những tháng tới, hai bên sẽ 
tiến hành bước đánh giá rủi ro; trong 
đó, sẽ có nội dung chuyên gia Úc 
tham quan vùng trồng thanh long và 
đánh giá quy trình sản xuất và xuất 
khẩu. Dự thảo báo cáo đánh giá rủi ro 
sẽ được công bố cho các bên đối tác 
tham gia đóng góp ý kiến vào khoảng 
cuối năm nay. 

Úc cũng đang đẩy nhanh tiến độ 
xét duyệt cho các loại quả tươi khác 
của Việt Nam vào thị trường Úc. 

Những đơn hàng quả vải tươi đầu 
tiên đã được xuất khẩu sang Úc vào 
tháng 6/2015, với tổng số lượng 32 
tấn đã được xuất đi trong năm 2015. 

Úc cũng đã hoàn tất đánh giá rủi ro 
cho quả xoài Việt Nam vào tháng 
11/2015 và công việc còn lại là hoàn 
thiện các thoả thuận thương mại. 

(moit.gov.vn) 
 

 Hoạt động tiêu chuẩn, hợp 
chuẩn – hướng tới tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường 

Ngày 23/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Trần Việt Thanh đã có 
buổi tiếp Đoàn đánh giá Dự án cuối 
kỳ do Ngài Takafumi Ueda, cố vấn 
cao cấp của JICA dẫn đầu nhằm trao 
đổi về Dự án “Tăng cường hệ thống 
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và hoạt động tiêu chuẩn và hợp 
chuẩn về hiệu suất năng lượng của 
điều hòa và tủ lạnh” do JICA tài trợ. 

Tại buổi tiếp, Ngài Takafumi Ueda 
cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, 
Dự án đã có tới 4/5 tiêu chí đạt kết 
quả cao, đặc biệt hoàn thành lắp đặt 
thiết bị thử nghiệm tủ lạnh cho Trung 
tâm Kỹ thuật 1 (QUATEST 1); hoàn 
thành lắp đặt thiết bị thử nghiệm điều 
hòa cho Trung tâm Kỹ thuật 3 
(QUATEST 3). Các chuyên gia của 
Nhật Bản đã tiến hành đào tạo, vận 
hành phòng thử nghiệm tủ lạnh và 
điều hòa cho các cán bộ thử nghiệm 
của hai Trung tâm. Hai phòng thử 
nghiệm trên đều đã đi vào vận hành. 
Đặc biệt, Ngài Takafumi Ueda nhấn 
mạnh đến hiệu quả cũng như tính bền 
vững của Dự án. 

 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh chụp ảnh lưu 

niệm với Đoàn 
Đồng thời, Dự án đã hoàn thành 

việc soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 
liên quan đến điều hòa; nâng cao 
năng lực công nhận cho Văn phòng 
công nhận chất lượng (BoA). Cũng 
trong khuôn khổ dự án, 35 cán bộ của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng; Văn phòng BoA; Vinacomin 

(Bộ Công thương),… đã được đào 
tạo tại Nhật Bản. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh 
giá cao những tiêu chí của Đoàn đưa 
ra trong quá trình đánh giá đồng thời 
thống nhất với quan điểm đánh giá 
của Đoàn. Thứ trưởng cũng nhấn 
mạnh do chủ trương của Việt Nam 
đang hướng tới hoạt động tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ môi trường. Và 
đây chính là yếu tố nền tảng, tạo tiền 
đề cho Dự án duy trì, phát triển một 
cách bền vững trong tương lai. 

Thứ trưởng mong muốn tiếp tục 
nhận được sự giúp đỡ từ phía JICA 
trong việc đào tạo cán bộ, kết nối với 
các phòng thử nghiệm và doanh 
nghiệp của Nhật Bản để tăng cường 
năng lực của các phòng thử nghiệm; 
tiếp tục có sự phối hợp đồng bộ của 
các cơ quan, đơn vị chức năng liên 
quan nhằm triển khai Dự án đạt hiệu 
quả cao nhất trong thời gian tới. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
3. ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
6 năm 2016 

Ngày 15-6-2016, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng xét duyệt các đề án 
của doanh nghiệp tham gia “Chương 
trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2014-2020” đợt 6 năm 2016 với nội 
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dung: các hệ thống quản lý, chứng 
nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. 
Ông Vương Quang Cần – PGĐ Sở 
chủ trì Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề 
án của các đơn vị tham gia, Hội đồng 
đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 9 đơn 
vị (trong tổng số 11 đơn vị) tham gia 
xét duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự 
kiến là 418,5 triệu đồng, cụ thể như 
sau: 

1. Công ty TNHH Cơ khí xây dựng 
Nam Tiến với lĩnh vực hoạt động 
chính là Sản xuất cấu kiện kim loại, 
gia công cơ khí, bồn bể… Nội dung 
được hỗ trợ là tư vấn, chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015 và xây dựng 
5S. 

2. Công ty TNHH SX Ngôi Sao 
Vàng với lĩnh vực hoạt động chính là 
Sản xuất và kinh doanh phân bón. 
Nội dung được hỗ trợ là Tư vấn 
chứng nhận ISO 9001:2008; 

3. Công ty TNHH MTV VLXD 
Hoa Sen với lĩnh vực hoạt động chính 
là Sản xuất và cung cấp ống thép, ống 
nhựa. Nội dung được hỗ trợ là Giám 
sát ISO 9001, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001, đánh giá tái chứng 
nhận mở rộng phạm vi cho quá trình 
sản xuất các dòng sản phẩm mới và 
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; 

4. Công ty CP Thành Chí với lĩnh 
vực hoạt động chính là Sản xuất và 
kinh doanh VLXD. Nội dung được 
hỗ trợ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; 

5. Công ty TNHH Thiết bị Dịch vụ 
Xa bờ O.S với lĩnh vực hoạt động 
chính là dịch vụ cơ khí và NDT. Nội 
dung được hỗ trợ là tái chứng nhận 
Hệ thống ISO 9001:2008 và giám sát 
OHSAS 18001:2007; 

6. Công ty CP Thép Pomina 2 với 
lĩnh vực hoạt động chính là luyện 
phôi thép, sản xuất thép thanh vằn. 
Nội dung được hỗ trợ là đào tạo nâng 
cao kỹ năng quản lý phòng thí 
nghiệm và chứng nhận sản phẩm hợp 
chuẩn hợp quy. 

7. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và 
Xây dựng Nam Trung với lĩnh vực 
hoạt động chính là Thiết kế, thi công, 
gia công chế tạo kết cấu thép. Nội 
dung được hỗ trợ là Tư vấn chứng 
nhận ISO 9001:2015. 

8. Công ty CP Thủy sản và Xuất 
nhập khẩu Côn Đảo với lĩnh vực hoạt 
động chính là kinh doanh và chế biến 
thủy sản. Nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá, tái chứng nhận ISO 
14001:2001, OSHAS 18001:2007, 
ISO 22000:2005, BRC-6. 

9. Công ty TNHH Khách sạn dầu 
khí PTSC với lĩnh vực hoạt động 
chính là kinh doanh dịch vụ khách 
sạn. Nội dung được hỗ trợ là giám sát 
ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. 

(Sở KH&CN) 
 

 Thẩm định đề án xây dựng, áp 
dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2008 tại Bệnh 
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viện Tâm Thần và Trung tâm Y tế 
TP. Bà Rịa 

Ngày 16-6-2016, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng Thẩm định đề án xây 
dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Bệnh 
viện Tâm Thần và Trung tâm Y tế TP. 
Bà Rịa. Ông Vương Quang Cần – 
PGĐ Sở chủ trì Hội đồng thẩm định. 

Việc xây dựng và áp dụng 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 tại các bệnh viện và trung 
tâm y tế nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu quả của công tác quản lý, 
cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. 
Hội đồng Sau khi xem xét và đánh 
giá thuyết minh đề án đã nhất trí hỗ 
trợ đề án của 2 đơn vị với tổng kinh 
phí 136,8 triệu đồng cụ thể như sau: 

1. Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. Nội dung được hỗ trợ 
xây dựng, áp dụng HTQLCL theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với 
mức hỗ trợ 68,4 triệu đồng; 

2. Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa. Nội 
dung được hỗ trợ xây dựng, áp dụng 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 với mức hỗ trợ 68,4 triệu 
đồng; 

(Sở KH&CN) 
 

 Nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương KH&CN 
Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1 năm 
2016 

Ngày 15/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 

7 đề án của các doanh nghiệp tham 
gia “Chương trình Khoa học công 
nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất chất lượng sản phẩm hàng 
hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-
2020”. Ông Vương Quang Cần - Phó 
giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội 
đồng nghiệm thu.  

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 
được của đề án cũng như hồ sơ pháp 
lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí 
nghiệm thu 7 đề án của các doanh 
nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 101 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty cổ phần Định vị Thiên 
Nam. Nội dung được hỗ trợ là Giám 
sát hệ thống ISO 9001:2008; 

2. Công ty TNHH nước mắm Ánh 
Phương. Nội dung được hỗ trợ là Tư 
vấn và chứng nhận ISO 9001:2008; 

3. Công ty TNHH TMSX Mạnh 
Hà. Nội dung được hỗ trợ là tái 
chứng nhận và nâng cấp phiên bản 
mới BRC 7; 

4. DNTN tư nhân tiệm vàng Dũng. 
Nội dung được hỗ trợ là Xây dựng 
Tiêu chuẩn cơ sở; 

5. DNTN tư nhân tiệm vàng Mỹ 
Hoa. Nội dung được hỗ trợ là Xây 
dựng Tiêu chuẩn cơ sở; 

6. DNTN TMDV vàng bạc đá quý 
Kim Phát. Nội dung được hỗ trợ là 
Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở; 

7. Công ty TNHH Phú Kim. Nội 
dung được hỗ trợ là Xây dựng Tiêu 
chuẩn cơ sở; 

(Sở KH&CN) 


