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DN VIỆT LƯU Ý: QUY ĐỊNH MỚI 
CỦA HOA KỲ VỀ NHÃN BAO BÌ 
SẢN PHẨM 

Cục Quản lý thực phẩm và dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố 
những quy định mới về nhãn hàng 
hóa thực phẩm và đồ uống vào thị 
trường Mỹ. Những quy định này sẽ 
được chính thức áp dụng từ ngày 
26/7/2018. 

 
Hình ảnh nhãn bao bì hiện nay (bên trái) và 

nhãn bao bì theo quy định mới (bên phải) 

Quy định này nhằm làm cho người 
tiêu dùng có thể nhận biết được rõ 
hơn mối liên quan giữa thành phần 
dinh dưỡng và sức khỏe người tiêu 
dùng, trong đó có mối liên hệ giữa 
chế độ ăn uống và các bệnh mãn tính 
như bệnh béo phì và bệnh tim mạch 
để hướng dẫn tiêu dùng những sản 
phẩm thực phẩm và đồ uống đóng gói 
được bán tại Hoa Kỳ. 

Theo FDA, quy định mới về nhãn 

mác thành phần dinh dưỡng mới của 
FDA không nhằm mục đích hướng 
dẫn người tiêu dùng phải ăn, uống gì, 
mà mục đích làm cho người tiêu dùng 
có thể nhận biết được dễ dàng hơn về 
thành phần dinh dưỡng của hàng hóa, 
qua đó sẽ giúp cho người tiêu dùng 
dễ dàng lựa chọn loại thực phẩm phù 
hợp, giúp họ hiểu hơn về chế độ dinh 
dưỡng của các loại thực phẩm tiêu 
thụ trong một ngày bởi các thông tin 
tốt hơn và đầy đủ hơn đã được cung 
cấp trên nhãn mác. 

Những quy định mới này bao gồm 
những thay đổi được áp dụng trong 
phạm vi như sau:   

Về cơ bản, kiểu dáng thiết kế của 
nhãn bao bì mới không thay đổi so 
với thiết kế nhãn bao bì cũ, tuy nhiên 
nhãn bao bì theo quy định mới sẽ chú 
trọng làm nổi bật 2 yếu tố quan trọng 
giúp người tiêu dùng thuận tiện trong 
việc lựa chọn thực phẩm gồm lượng 
calo cho mỗi lần sử dụng sản phẩm 
và lượng dùng cho một lần sử dụng. 
Hai thông tin này được phóng to hơn 
và in đậm hơn trong nhãn bao bì mới, 
cùng với đó thông tin một sản phẩm 
có thể chia ra sử dụng bao nhiêu lần 
cũng được phóng to hơn so với thiết 
kế cũ. 

Phải khai báo thêm Hàm lượng 
đường bổ sung: Theo quy định mới, 
hàm lượng đường bổ sung phải được 
liệt kê chi tiết bên dưới mục “Tổng 
hàm lượng đường”. Theo FDA, các 
nghiên cứu khoa học đã chỉ ra 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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rằng, rất khó để vừa đáp ứng nhu cầu 
dinh dưỡng hàng ngày lại vừa duy trì 
giới hạn calo cho phép nếu người tiêu 
dùng tiêu thụ nhiều hơn 10% tổng số 
calo hàng ngày từ hàm lượng đường 
bổ sung. 

Quy định mới cũng yêu cầu phải 
ghi rõ các chất dinh dưỡng trên nhãn 
bao bì sản phẩm. Theo đó nhãn bao 
bì mới sẽ phải ghi bổ sung mục 
vitamin D và kali cùng với các thành 
phần dinh dưỡng khác như sắt và 
canxi. Trong khi đó, mục ghi đối với 
vitamin C & vitamin A (là những 
thành phần bắt buộc phải ghi trên 
nhãn bao bì cũ) thì không cần thiết 
phải ghi, hoặc có thể vẫn được liệt kê 
nếu nhà sản xuất muốn. 

Trên nhãn bao bì sản phẩm mới sẽ 
hủy bỏ mục “Hàm lượng calo từ chất 
béo” vì nghiên cứu khoa học đã chỉ ra 
rằng, chỉ số về loại chất béo quan 
trọng hơn chỉ số hàm lượng chất béo. 

Ngoài ra, cần phải chỉnh sửa lại 
hàm lượng được khuyến nghị hàng 
ngày cho những chất dinh dưỡng 
được liệt kê theo đúng hướng dẫn tại 
cuốn sách Hướng dẫn ăn kiêng cho 
người Mỹ năm 2015-2020. 

Áp dụng tiêu chí đánh giá lượng 
dùng cho một lần sử dụng phải dựa 
trên lượng thực phẩm và đồ uống mà 
mọi người đang thực sự ăn, không 
phải những gì họ nên ăn, do vậy quy 
định mới yêu cầu phải cập nhật chính 
xác hơn định lượng cho mỗi lần sử 
dụng trên bao bì nhằm phản ánh đúng 

thực tế về lượng sản phẩm người tiêu 
dùng thường sử dụng hiện nay. Ví dụ, 
trên thực tế, lượng kem một người 
tiêu thụ trong một lần hiện nay đã 
thay đổi từ một nửa cốc sang thành 
2/3 cốc, hay lượng sô đa tiêu thụ thực 
tế cũng đã thay đổi từ 8 ao-xơ sang 
thành 12 ao-xơ. 

Đối với nhãn bao bì của thực phẩm 
và đồ uống được đóng gói vượt quá 
lượng cho một lần sử dụng nhưng lại 
chưa đủ lượng cho 2 lần sử dụng thì 
bắt buộc phải ghi nhãn sử dụng 1 lần 
vì người tiêu dùng có khuynh hướng 
tiêu thụ hết trong một lần duy nhất. 

Theo FDA, thời hạn quy định các 
nhà sản xuất phải ghi nhãn bao bì sản 
phẩm theo quy định mới này chính 
thức được áp dụng tại Hoa Kỳ cho cả 
hàng thực phẩm và đồ uống được sản 
xuất trong nước lẫn hàng nhập khẩu 
là 26/7/2018. Tuy nhiên các nhà sản 
xuất có doanh thu hàng năm dưới 10 
triệu đôla Mỹ sẽ được FDA cho thêm 
1 năm, tức là đến 26/7/2019 mới phải 
thực hiện việc ghi nhãn theo quy định 
mới này.   

(baocongthuong.com.vn) 
 

RÀO CẢN XUẤT KHẨU THỦY 
SẢN SANG ÚC VẪN LÀ... CHẤT 
LƯỢNG 

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc 
vừa ra thông báo quy định mới của 
Úc về việc tăng cường tần suất kiểm 
tra hàng thuỷ sản Việt Nam nhập 
khẩu vào nước này. 
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Ngày 17.8, Bộ Công thương phát đi 
thông báo cho biết, Cơ quan Tiêu 
chuẩn Thực phẩm Úc – New Zealand 
đã phân loại thực phẩm nhập khẩu 
vào Úc theo nhóm sản phẩm, bao 
gồm: nhóm sản phẩm rủi ro và nhóm 
sản phẩm giám sát, đồng thời ban 
hành chế độ kiểm tra nhập khẩu 
tương ứng theo từng nhóm. 

Đối với các cơ sở chế biến thuỷ sản 
Việt Nam có lô hàng bị cảnh báo và 
đã có các biện pháp khắc phục, được 
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 
sản và Thuỷ sản (Nafiqad) thẩm tra 
phù hợp, thì theo phía Úc, việc dỡ bỏ 
chế độ kiểm tra tăng cường đối với 
các lô hàng thuỷ sản của các doanh 
nghiệp này hoàn toàn phụ thuộc vào 
kết quả kiểm tra nhập khẩu đối với 
các lô hàng tiếp theo của doanh 
nghiệp. 

Theo đó, đối với nhóm sản phẩm 
thuỷ sản rủi ro gồm: NT2MV, giáp 
xác luộc/tôm, cá thu/cá ngừ, cá đã 
chế biến và ăn liền, thuỷ sản phối 
trộn… tỷ lệ kiểm tra ban đầu của 
nhóm này là 100% các lô hàng. Nếu 
5 lô hàng liên tiếp đạt yêu cầu, tỷ lệ 
kiểm tra sẽ giảm xuống còn 25%. 
Nếu 20 lô hàng tiếp sau đó đạt yêu 
cầu, tỷ lệ kiểm tra sẽ giảm xuống còn 
5%. Nếu có bất kỳ lô hàng nào không 
đạt yêu cầu thì sẽ quay lại tỷ lệ kiểm 
tra 100% như lúc đầu. 

Nhóm sản phẩm thuỷ sản giám sát 
gồm cá, bột cá tươi, ướp lạnh, đông 
lạnh, khô, ướp muối, cá mòi, cá hồi 

và sản phẩm dạng mắm từ cá đã sơ 
chế, bảo quản hoặc đóng hộp. Nhóm 
sản phẩm thuỷ sản cần giám sát thứ 
hai là cá/giáp xác (tươi, ướp lạnh, 
đông lạnh) có nguồn gốc nuôi trồng. 
Tần suất kiểm tra nhóm thuỷ sản trên 
sẽ theo tỷ lệ kiểm tra ban đầu là 5%. 
Nếu có lô hàng vi phạm, tỷ lệ kiểm 
tra sẽ là 100%. Nếu 5 lô hàng liên 
tiếp đạt yêu cầu, tỷ lệ sẽ giảm xuống 
còn 5%. 

Hiện nay, Úc được xem là thị 
trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam. Vấn đề chênh 
lệch cung - cầu của quốc gia này 
đang ở mức lớn khi mỗi năm, sản 
lượng thủy sản nội địa đạt từ 
220.000-280.000 tấn (gồm cả đánh 
bắt và nuôi trồng), mà khoảng một 
nửa trong đó lại được xuất khẩu. 
Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thủy 
sản ở nước này vào khoảng 1 triệu 
tấn/năm. Sản lượng thủy sản nội địa 
của Úc lại đang có xu hướng giảm do 
nước này có chủ trương giảm đánh 
bắt trên biển để bảo vệ môi trường. 

Chính vì vậy, nhu cầu nhập khẩu 
thủy sản của Úc sẽ ngày càng tăng 
mạnh. Nếu như năm 2011, giá trị 
nhập khẩu thủy sản của Úc là 868 
triệu USD, thì năm 2014 đã tăng hơn 
2 lần lên 1,9 tỉ USD. 

Việt Nam đang đứng hàng thứ 4 
trong số những nước xuất khẩu thủy 
sản vào Úc, sau Thái Lan, Trung 
Quốc và New Zealand. Năm 2015, 
giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt 
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Nam sang Úc đạt 117 triệu USD, 
chiếm 11,2% tổng giá trị nhập khẩu 
thủy sản của nước này. So với Thái 
Lan, giá trị thủy sản Việt Nam xuất 
khẩu sang Úc chưa bằng một nửa. Do 
đó, dư địa để Việt Nam gia tăng xuất 
khẩu thủy sản sang Úc còn khá lớn. 

Tuy nhiên, khi Chính phủ Úc quy 
định một số loại thủy sản như tôm 
nhập khẩu vào nước này phải có xuất 
xứ từ những quốc gia sạch bệnh thì 
Việt Nam lại chưa đáp ứng được điều 
này, nên các doanh nghiệp xuất khẩu 
trong nước còn gặp nhiều khó khăn. 

Mặt khác, giá trị xuất khẩu của 
Việt Nam cũng đang đứng trước 
thách thức lớn khi số lô hàng thủy 
sản đang bị các nước nhập khẩu cảnh 
cáo, trả về tăng cao đột biến. Nguyên 
nhân là do công đoạn nuôi trồng, cơ 
sở nuôi hiện chưa tuân thủ đúng thời 
gian ngừng sử dụng thuốc trước khi 
thu hoạch đối với một số hóa chất, 
kháng sinh được phép sử dụng. 

Theo các chuyên gia trong ngành 
thủy sản, việc sử dụng kháng sinh, 
hóa chất ở Việt Nam đang trong tình 
trạng báo động. Nếu không khắc 
phục tốt vấn đề này, ngành thủy sản 
Việt Nam có nguy cơ sẽ mất dần thị 
trường và ảnh hưởng lớn đến uy tín, 
thương hiệu trên thị trường thế giới. 

(hoinhap.org.vn) 
 
XOÀI VIỆT NAM SẼ LÀ LOẠI QUẢ 
THỨ 6 ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU 
VÀO MỸ 

Ngày 4/8, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã 
cho đăng công báo Liên Bang đề xuất 
xin ý kiến công chúng đóng góp, bổ 
sung, và sửa đổi các quy định cho 
phép trái xoài tươi của Việt Nam 
được nhập khẩu vào lục địa Hoa Kỳ. 

 
Ảnh minh họa 

Với động thái này có thể khẳng 
định gần như chắc chắn là sản phẩm 
trái xoài tươi sẽ là loại trái cây thứ 6 
của Việt Nam được Mỹ cho phép 
nhập khẩu vào tiêu thụ từ cuối năm 
nay. 

Tuy nhiên, để có thể bước chân vào 
thị trường đầy tiềm năng song cũng 
rất khắt khe này, sản phẩm trái xoài 
tươi từ Việt Nam sẽ phải trải qua 
những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ 
thống kiểm soát bao gồm các quy 
định về vườn trồng, xử lý chiếu xạ và 
kiểm tra hải quan tại cảng đến. Bên 
cạnh đó trái xoài tươi chỉ được nhập 
khẩu vào Mỹ từ Việt Nam dưới dạng 
các lô hàng thương mại và phải kèm 
theo chứng nhận an toàn vệ sinh thực 
phẩm của Cục Bảo vệ thực vật Việt 
Nam (NPPO). 

Cũng tương tự như tiến trình xét 
duyệt đối với trái vú sữa tươi nhập 
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khẩu từ Việt Nam, sau khi nhận được 
đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật Việt 
Nam, Cơ quan Kiểm dịch động thực 
vật Hoa Kỳ (APHIS) đã hoàn tất bản 
báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại để 
đánh giá những nguy cơ liên quan 
đến việc nhập khẩu trái xoài tươi từ 
Việt Nam vào lục địa Hoa Kỳ. Bản 
báo cáo phân tích đã chỉ rõ 18 loại 
côn trùng có nguy cơ xâm nhập vào 
Hoa Kỳ trên các lô hàng xoài tươi 
xuất khẩu từ Việt Nam. 

Đồng thời với việc đưa ra báo cáo 
những phân tích nguy cơ dịch hại, 
APHIS cũng xây dựng một bộ hồ sơ 
bao gồm các biện pháp quản lý, kiểm 
dịch nhằm giảm thiểu các nguy cơ 
dịch hại trước khi lô hàng xoài tươi 
nhập khẩu từ Việt Nam có thể cập 
cảng vào Mỹ. Với việc tiến hành 
đồng bộ các công việc như trên, 
APHIS chính thức đề xuất cho phép 
nhập khẩu trái xoài tươi từ Việt Nam 
vào lục địa Hoa Kỳ nếu thỏa mãn các 
điều kiện sau: 

Trái xoài tươi chỉ được nhập khẩu 
như hàng hóa thương mại; 

Trái xoài tươi phải được xử lý 
chiếu xạ bắt buộc với liều lượng tối 
thiểu là 400 Gy nhằm loại bỏ toàn bộ 
côn trùng trừ một số loài như nhộng 
và sâu bọ cánh vảy trưởng thành do 
liều lượng này chưa đủ để tiêu diệt, 
xong đủ để tiêu diệt ấu trùng của 
chúng. 

Những mối nguy cơ do nấm 
Macrophoma mangiferae phải được 

xử lý theo các biện pháp sau: phun 
thuốc diệt nấm trên diện rộng trước 
khi thu hoạch xoài; các vườn trồng 
xoài phải được kiểm dịch để đảm bảo 
không có nấm Macrophoma 
mangiferae một thời gian trước khi 
thu hoạch; trái cây phải từ các vườn 
trồng đã được phun thuốc diệt nấm 
trên diện rộng trong quá trình phát 
triển; 

Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái 
xoài tươi đều phải có giấy chứng 
nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo 
vệ thực vật Việt Nam cấp, trong đó 
phải ghi rõ trái cây trong lô hàng đã 
được kiểm dịch và không phát hiện 
thấy các loại dịch hại như 
Macrophoma mangiferae, 
Xanthomonas campestri và 
Mangiferaeindicae. 

Mỗi chuyến hàng xuất khẩu trái 
xoài tươi phải được xử lý đúng quy 
định theo mục 7 phần 305 của Luật 
Về các quy định của liên bang 
(CFR); Mỗi chuyến hàng xuất khẩu 
trái xoài tươi đều là đối tượng kiểm 
tra về nguy cơ sâu bệnh và côn trùng 
có hại ngay khi cập cảng vào Hoa 
Kỳ. 

Cơ quan kiểm dịch động thực vật 
Hoa Kỳ đã đăng công khai bản báo 
cáo phân tích nguy cơ dịch hại với 
mục đích để công chúng và các tổ 
chức xem xét và cho ý kiến bình luận 
về việc cho phép trái xoài tươi của 
Việt Nam được nhập khẩu vào lục địa 
Hoa Kỳ đồng thời cung cấp thêm các 
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biện pháp bảo vệ dịch hại xâm nhập. 
Thời gian gửi bình luận đến ngày 
3/10/2016. 

Sau khi xem xét mọi ý kiến đóng 
góp, bình luận nhận được, nếu toàn 
bộ phân tích kết luận của APHIS và 
người chịu trách nhiệm xác định 
nguy cơ dịch hại vẫn không có gì 
thay đổi, APHIS sẽ cho công bố 
quyết định cho phép nhập khẩu trái 
xoài tươi từ Việt Nam vào Mỹ trong 
một thông báo chính thức. 

Xoài nội địa của Mỹ chủ yếu được 
trồng tại bang Florida và Hawaii và 
một lượng nhỏ tại bang California và 
Texas nhưng tổng sản lượng nội địa 
chỉ đạt khoảng 3.000 tấn một năm. 

Theo tính toán của các chuyên gia, 
với quyết định cho phép nhập khẩu 
xoài tươi của Việt Nam, dự kiến hàng 
năm Việt Nam có thể xuất sang Hoa 
Kỳ khoảng 3.000 tấn xoài tươi, tương 
đương khoảng gần 1% lượng nhập 
khẩu xoài tươi của quốc gia này và 
ngang bằng với sản lượng nội địa của 
Hoa Kỳ. 

Hàng năm Hoa Kỳ phải nhập 
khoảng gần 400.000 tấn xoài tươi chủ 
yếu từ các quốc gia như Mexico, 
Peru, Ecuador, Brazil và Guatamala 
để có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
trong nước. 

(baocongthuong.com.vn) 
 
HIỆP ĐỊNH TPP: TRANH CÃI XUNG 
QUANH CÁC QUY ĐỊNH VỀ DỮ 
LIỆU 

Vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi về 
việc liệu hiệp định đối tác thương 
mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
có cần thiết cho sự tăng trưởng 
thương mại số hay không. 

Hiệp định này đã được ký kết bởi 
12 quốc gia ở khu vực vành đai Thái 
Bình Dương, chiếm 40% GDP toàn 
cầu. Tuy nhiên, TPP vẫn chưa được 
thông qua bởi quốc hội của tất cả các 
nước thành viên. 

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 
công nghệ, trong đó có IBM eBay 
Inc, cho rằng chương thương mại 
điện tử trong hiệp định TPP sẽ mang 
lại nhiều lợi ích cho các doanh 
nghiệp và cả người tiêu dùng bằng 
cách loại bỏ rào cản đối với tự do 
thông tin. 

Trong khi đó, một số tổ chức phi 
lợi nhuận lại lo ngại rằng các quy 
định liên quan đến các nhà cung cấp 
dịch vụ internet trong chương sở hữu 
trí tuệ là không đủ linh hoạt, và một 
số quy định liên quan đến quyền kỹ 
thuật số có thể trở thành rào cản công 
nghệ đối với những người khuyết tật. 

Việc bỏ phiếu thông qua hiệp định 
TPP tại Mỹ sẽ phụ thuộc rất lớn vào 
kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 
tại quốc gia này - dự kiến sẽ kết thúc 
vào tháng 11 năm 2016. 

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh 
vực phần mềm và ứng dụng di động, 
trong đó có Liên minh Phần 
mềmBSA và Hiệp hội các ứng dụng 
di động ACT cho biết các điều khoản 
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về dữ liệu của TPP rất quan trọng đối 
với thương mại kỹ thuật số và tăng 
trưởng kinh tế. 

Việc các dữ liệu có thể tự do lưu 
chuyển qua biên giới sẽ tạo điều kiện 
cho việc trao đổi các ý tưởng, những 
khám phá khoa học và các công nghệ 
mới. Đồng thời, việc cấm các quy 
định nội địa hóa, trong đó yêu cầu 
các dữ liệu được tạo ra ở một nước 
phải được lưu trữ trên máy chủ tại 
nước đó, sẽ giúp tăng các hoạt động 
kinh doanh và tăng cạnh tranh. 

Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho 
rằng TPP đã không cho các nước 
thành viên đủ sự linh hoạt cần thiết 
trong việc quyết định nên tuân theo 
khuôn khổ nào để có thể hạn chế 
trách nhiệm của các ISP đang chứa 
các nội dung vi phạm. Hiệp định TPP 
yêu cầu các nước thành viên phải 
tuân theo hệ thống "Thông báo và Gỡ 
bỏ" tương tự như ở Mỹ. 

Bên cạnh đó, các quy định bảo vệ 
quyền kỹ thuật số củaTPP sẽ khiến 
người khiếm thị, khiếm thính hoặc 
thính lực kém khó có khả năng tiếp 
cận các tác phẩm có bản quyền. 

Tương lai của TPP vẫn chưa chắn 
chắn. Theo các chuyên gia thương 
mại quốc tế, khoản thời gian chuyển 
tiếp khi bầu cử quốc hội Mỹ đã xong 
nhưng những đại biểu cũ vẫn tại vị và 
những đại biểu mới chưa tham gia 
vào quốc hội có thể là cơ hội tốt nhất 
để hiệp định TPP được Quốc hội Mỹ 
thông qua. 

Nếu sau khoản thời gian trên, việc 
thông qua hiệp định TPP sẽ phụ 
thuộc vào thành phần của quốc hội 
Mỹ mới. Ứng cử viên tổng thống của 
đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton và 
cùng ứng cử viên tổng thống của 
đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, 
đều không ủng hộ hiệp định TPP. 

Theo ông David Glynn, luật sư 
đồng thời là nhà tư vấn về các vấn đề 
thương mại quốc tế tại công ty 
Holland & Hart LLP ở Denver (Mỹ), 
nếu TPP không được quốc hội Mỹ 
thông qua trong năm 2016, thì trong 
tương lai TPP không chắc sẽ được 
thông qua. 

Chương thương mại điện tử của 
TPP yêu cầu các nước thành viên cho 
phép các thông tin được lưu chuyển 
sang biên giới thông qua các phương 
tiện điện tử, bao gồm cả các thông tin 
cá nhân khi việc lưu chuyển thông tin 
này cần thiết đối với hoạt động kinh 
doanh. 

Chương thương mại điện tử cấm 
các nước thành viên yêu cầu các công 
ty phải sử dụng máy chủ hoặc đặt 
máy chủ bên trong biên giới quốc gia 
mới được phép kinh doanh tại quốc 
gia mình – yêu cầu này thường được 
gọi là yêu cầu nội địa hóa dữ liệu. 
Chương sở hữu trí tuệ của TPP gồm 
các điều khoản bảo vệ các ISP, giúp 
các ISP không phải chịu trách nhiệm 
đối với các nội dung vi phạm được 
đăng bởi người sử dụng dịch vụ của 
ISP, miễn là các ISP kịp thời gỡ các 
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nội dung này xuống khi nhận được 
thông báo. 

Chương sở hữu trí tuệ cũng cấm 
các hành vi phá vỡ các biện pháp 
công nghệ giúp kiểm việc truy cập 
vào các tác phẩm được bảo vệ. 

Những người ủng hộ cho rằng 
TPP bảo đảm cạnh tranh công 
bằng 

Việc cấm sử dụng các quy định nội 
địa hóa dữ liệu sẽ giúp các công ty 
hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng 
dịch chuyển kinh doanh và cạnh 
tranh tốt hơn tại thị trường nước 
ngoài.Các quy định nội địa hóa dữ 
liệu sẽ buộc các công ty Mỹ có hoạt 
động kinh doanh trên toàn cầu phải 
xây dựng hệ thống máy chủ hoặc 
phải mua dịch vụ máy chủ hiện có tại 
các quốc gia mà công ty có hoạt động 
kinh doanh. Theo ông Giovenco, việc 
thiết lập hệ thống máy chủ ở từng thị 
trường sẽ rất tốn kém đối với các 
công ty. Quy định nội địa hóa dữ liệu 
sẽ khiến các doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn trong việc mở rộng kinh 
doanh ra toàn cầu, đồng thời khiến 
người tiêu dùng khó mua được các 
các sản phẩm tốt có thể mang lại 
nhiều lợi ích. 

Hiệp định TPP có khả năng 
khiến người khuyết tật gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận các tác 
phẩm có bản quyền 

Một số nhà phê bình lo ngại TPP 
có thể ngăn chặn việc sử dụng công 
nghệ để chuyển những tác phẩm có 

bản quyền sang những định dạng 
khác dễ tiếp cận đối với những người 
khiếm thị, khiếm thính hoặc thính lực 
kém – những người rất cần âm thanh 
mô tả hoặc phụ đề mới thưởng thức 
được các tác phẩm có bản quyền trên. 

Chương sở hữu trí tuệ củaTPP cấm 
hành vi phớt lờ các biện pháp an ninh 
công nghệ có mục đích hạn chế truy 
cập trái phép vào các tác phẩm kỹ 
thuật số có bản quyền. Bên cạnh đó, 
tuy chương sở hữu trí tuệ cho phép 
các nước thành viên TPP có các 
ngoại lệ đối với các quy định chống 
gian lận bản quyền, nhưng lại không 
bắt buộc tất cả các nước thành viên 
đều có trường hợp ngoại lệ. Những 
quy định trên khiến việc chuyển đổi 
hoặc tạo ra các công cụ giúp chuyển 
đổi các tác phẩm có bản quyền sang 
định dạng dễ tiếp cận hơn đối với 
người khuyết tật một cách phi lợi 
nhuận gặp nhiều khó khăn. Tuy TPP 
sẽ không ảnh hưởng đến khả năng 
tiếp cận của người khuyết tật trong 
hiện tại, nhưng hiệp định này sẽ 
khiến chúng ta không thể tiếp tục 
nâng cao khả năng tiếp cận của người 
khuyết tật đối với các tác phẩm có 
bản quyền trong tương lai. 

Chương sở hữu trí tuệ của TPP có 
các điều khoản tương tự như hệ thống 
“Thông báo và Gỡ bỏ” thuộc Đạo 
luật bản quyền thiên niên kỷ số của 
Mỹ, trong đó cho phép các ISP không 
phải chịu trách nhiệm đối với các 
hành vi vi phạm của người sử dụng 
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miễn là các ISP loại bỏ các nội dung 
này ngay sau khi nhận được thông 
báo vi phạm. 

12 nước thành viên của hiệp định 
TPP gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, 
Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt 
Nam. 

(hoinhap.org.vn) 
 

CHIẾN THẮNG TRONG VỤ 
KIỆN TÔM SẼ THÚC ĐẨY 
HÀNG HÓA VIỆT NAM SANG 
MỸ 

Ngày 18/7 là một thời điểm đáng 
nhớ đối với những người theo đuổi vụ 
kiện tôm dai dẳng của Việt Nam 
chống lại Hoa Kỳ trong khuôn khổ Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Ngày 18/7, cơ quan đại diện của 
Việt Nam ở Geneva đã nhận được 
thông tin chính thức rằng tại 
Washington, Việt Nam và Hoa Kỳ đã 
ký thỏa thuận giải quyết vụ tranh 
chấp. Sự kiện này đã chấm dứt 8 năm 
Việt Nam khởi động và theo đuổi 
một vụ tranh chấp thương mại đầu 
tiên tại WTO. 

Vụ kiện được phía Việt Nam chính 
thức đưa lên WTO từ năm 2010 và đã 
thu hút được sự quan tâm của nhiều 
nước tại WTO bởi sự dai dẳng của 
nó. Bối cảnh phát sinh vụ kiện là vào 
những năm 2000, khi nhờ thực thi 
chính sách mở cửa và hội nhập mạnh 
mẽ, các doanh nghiệp tôm Việt Nam 
đã thâm nhập và dần khẳng định vị 

thế của mình trên thị trường Hoa Kỳ. 
Nhờ chất lượng và giá thành hợp 

lý, sản phẩm tôm đông lạnh của Việt 
Nam đã nhanh chóng giành được thị 
phần lớn tại thị trường Hoa Kỳ và đã 
có lúc một doanh nghiệp tôm của 
Việt Nam vươn lên trở thành nhà 
nhập khẩu tôm đông lạnh nước ngoài 
lớn nhất tại nền kinh tế số 1 thế giới. 

Đứng trước thách thức cạnh tranh 
đến từ hàng nhập khẩu, các nhà sản 
xuất tôm nội địa Hoa Kỳ - Liên minh 
Tôm miền Nam (SSA), đã lên tiếng 
và gửi đơn khiếu nại đến Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban 
Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) để 
yêu cầu khởi xướng vụ việc điều tra 
và áp thuế chống bán phá giá (CBPG) 
đối với sản phẩm tôm nhập khẩu 
nước ngoài đến từ sáu nước. 

12 giờ ngày 30/12/2003, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi 
xướng điều tra áp thuế CBPG với 
tôm đông lạnh của Việt Nam. Một 
năm sau, tháng 2/2005, DOC chính 
thức ban hành lệnh áp thuế CBPG với 
tôm Việt Nam, cùng với năm quốc 
gia khác là Thái Lan, Ấn Độ, Trung 
Quốc, Brazil và Ecuador. 

Ngay sau đó, Thái Lan và Ecuador, 
với vị thế là thành viên của WTO, đã 
gửi Đơn yêu cầu giải quyết tranh 
chấp vụ việc điều tra và áp thuế 
chống bán phá giá của Hoa Kỳ lên 
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DBS) 
của WTO và đã thành công. Còn Việt 
Nam lúc đó chưa thể kiện Hoa Kỳ vì 
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chưa là thành viên của WTO. 
Ba năm sau khi gia nhập WTO, 

ngày 1/2/2010 Việt Nam đã đệ đơn 
chính thức kiện Hoa Kỳ với nội dung 
về phương pháp tính toán biên độ phá 
giá mà Washington áp dụng đối với 
sản phẩm tôm. 

Vụ kiện do Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) và một số doanh nghiệp 
xuất khẩu tôm phối hợp triển khai. 
Sau hơn một năm xem xét, ngày 
2/9/2011, Báo cáo của Ban Hội thẩm 
đã ra phán quyết yêu cầu Mỹ dỡ bỏ 
thuế CBPG với tôm Việt Nam. Mỹ 
không phản đối các phán quyết nêu 
trên của Ban Hội thẩm và đồng ý sẽ 
thực thi phán quyết trong khoảng thời 
gian là 10 tháng, tức là không muộn 
hơn ngày 2/7/2012. Tuy nhiên, phía 
Hoa Kỳ liên tục trì hoãn, không thực 
thi phán quyết. 

Do vậy, Việt Nam đã tích cực sử 
dụng diễn đàn WTO để vận động về 
ngoại giao, mục đích nhằm buộc Hoa 
Kỳ - cường quốc luôn tuyên bố tuân 
thủ luật pháp quốc tế, phải thực thi 
nghiêm túc trách nhiệm thành viên 
WTO. 

Bằng nhiều bài phát biểu và vận 
động khác nhau, Việt Nam đã thu hút 
được sự quan tâm của các nước, nhất 
là các quốc gia ASEAN. Qua đó, 
đánh vào “hình ảnh” một cường quốc 
có trách nhiệm của Hoa Kỳ, tạo áp 
lực ngoại giao rất lớn lên quốc gia 
này. Đây cũng là một trong những cơ 

sở để Việt Nam và các doanh nghiệp 
tôm quyết tâm theo đuổi vụ kiện, với 
niềm tin sẽ chiến thắng và Hoa Kỳ 
cuối cùng sẽ phải thực thi phán quyết 
của DSB.  

Cùng với việc đấu tranh trên diễn 
đàn ngoại giao đa phương, Việt Nam 
tiếp tục gây sức ép về pháp lý với 
Hoa Kỳ. Sau thời hạn chót tháng 
7/2012, Hoa Kỳ không thực thi phán 
quyết của DSB, đến ngày 17/1/2013, 
Việt Nam đề nghị thành lập Ban hội 
thẩm trong khuôn khổ DSB (với mã 
vụ kiện DS429) để yêu cầu Hoa Kỳ 
thực thi phán quyết. 

Đến ngày 22/4/2015, DSB đã thông 
qua phán quyết yêu cầu Hoa Kỳ phải 
dỡ bỏ lệnh áp thuế CBPG riêng rẽ 
cho một số doanh nghiệp xuất khẩu 
tôm của Việt Nam; sửa đổi kết luận 
của cuộc Rà soát cuối cùng lần thứ 
nhất năm 2010 để từ đó dỡ bỏ lệnh áp 
thuế CBPG tôm cho các doanh 
nghiệp Việt Nam; hủy bỏ quy định về 
thuế suất toàn quốc trong các vụ điều 
tra CBPG liên quan đến các nước có 
nền kinh tế phi thị trường như Việt 
Nam và Trung Quốc. 

Để thắng kiện, Việt Nam đã thuê 
những luật sư Mỹ giàu kinh nghiệm 
và triển khai cuộc chiến pháp lý trên 
hai mặt trận tại Geneva và 
Washington. Thực chất toàn bộ vụ 
kiện được tiến hành trên đất Hoa Kỳ, 
theo luật của Hoa Kỳ. Theo tư vấn, 
để có thể thu về được khoản tiền thuế 
(quá cao) mà Minh Phú đã phải nộp 
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khi đưa tôm vào Hoa Kỳ, công ty này 
đã đâm đơn kiện chính quyền Hoa 
Kỳ. 

Theo một số chuyên gia pháp lý, vụ 
kiện của Việt Nam với Hoa Kỳ đã đạt 
được thành công ngoài mong đợi. Vì 
nếu so sánh với các vụ kiện tương tự, 
như của Mexico hay Canada, hai 
thành viên, đối tác thương mại quan 
trọng của Hoa Kỳ trong Khối thị 
trường chung Bắc Mỹ, thì hai nước 
này đều không lấy lại được khoản 
tiền thuế mà doanh nghiệp đã phải 
nộp. 

Ngoài ra, Canada đã theo kiện Hoa 
Kỳ suốt 31 năm trước khi giành được 
thắng lợi. Còn với trường hợp vụ 
kiện ximăng của Mexico, Hoa Kỳ 
vẫn áp đặt hạn ngạch nhập khẩu vào 
từng bang sau khi DBS ra phán quyết 
giành phần thắng cho quốc gia này. 

Đánh giá về thỏa thuận mà Việt 
Nam và Hoa Kỳ mới đạt được, Đại 
sứ Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại 
Geneva Nguyễn Trung Thành khẳng 
định thỏa thuận song phương về giải 
quyết vụ kiện “là kết quả của một quá 
trình đấu tranh và cả hợp tác bền bỉ, 
kiên trì, kết quả của những trao đổi 
thẳng thắn, xây dựng và có thiện chí, 
đáp ứng được sự trông đợi của hai 
bên. Đặc biệt nó đã giúp khai thông 
được dòng hàng hóa của Việt Nam, 
nhất là tôm đông lạnh, sang Mỹ trong 
thời gian tới, và không nghi ngờ gì sẽ 
củng cố hơn nữa cho các chương 
trình hợp tác thương mại giữa hai 

nước. Đồng thời thỏa thuận là một sự 
khích lệ cho các doanh nghiệp Việt 
Nam đã đang khai thác hiệu quả thị 
trường Hoa Kỳ, phù hợp với các thỏa 
thuận song phương và đa phương mà 
hai bên là đã ký kết”. 

(vietnamplus.vn) 
 

THỰC THI HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI VÀ THƯƠNG 
MẠI BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO: 
THÊM CƠ HỘI XUẤT KHẨU 
HÀNG HÓA 

Các hiệp định thương mại giữa 
Việt Nam và Lào sẽ góp phần thúc 
đẩy kim ngạch thương mại giữa hai 
nước nhờ những ưu đãi thuế quan 
đặc thù, đồng thời giúp cho cơ cấu 
hàng hóa xuất nhập khẩu trở nên đa 
dạng hơn. 

Cơ hội cho hàng hóa hai nước 
Chia sẻ với phóng viên bên lề Hội 

nghị “Phổ biến Hiệp định Thương 
mại, Hiệp định Thương mại biên giới 
Việt Nam - Lào 2015” do Bộ Công 
Thương Việt Nam phối hợp với Bộ 
Công Thương Lào tổ chức mới đây 
tại Hà Nội, ông Lê An Hải - Phó Vụ 
trưởng Vụ Thị trường châu Á - Thái 
Bình Dương (Bộ Công Thương) - cho 
biết, tháng 3/2015, Việt Nam và Lào 
đã ký Hiệp định Thương mại song 
phương để thay thế cho bản Hiệp 
định năm 1998. Ngay sau đó, đến 
tháng 6/2015, hai nước tiếp tục ký 
Hiệp định Thương mại biên giới, 
dành cho nhau các ưu đãi đặc biệt 
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vốn không áp dụng với bất cứ nước 
nào khác. 

Khi thực thi Hiệp định Thương mại 
Việt Nam - Lào, nhiều loại hàng hóa 
được tiếp cận với mức ưu đãi thuế 
quan đặc biệt, giảm bằng 0% hoặc 
50% với trên 95% các dòng thuế 
hàng hóa so với mức thuế của Hiệp 
định Thương mại hàng hóa ASEAN 
(ATIGA). Trong khi đó, với Hiệp 
định Thương mại biên giới Việt Nam 
- Lào, doanh nghiệp (DN) hai nước 
cũng sẽ được hưởng các ưu đãi riêng, 
như: Miễn thuế giá trị gia tăng và 
miễn giảm các biện pháp hàng rào kỹ 
thuật đối với hàng hóa do nhà đầu tư 
Việt Nam sản xuất, nuôi trồng tại các 
tỉnh biên giới của Lào khi nhập khẩu 
về Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi 
hơn nữa cho hoạt động thương mại 
của DN hai nước tại khu vực biên 
giới… 

“Hai hiệp định này mở ra cơ hội 
xuất nhập khẩu cho nhiều loại hàng 
hóa mới; từ đó, tạo ra luồng hàng hóa 
mạnh hơn từ Việt Nam sang Lào” - 
ông Lê An Hải nhấn mạnh. 

Chuyển hướng trong quan hệ 
thương mại 

Ông Lê An Hải cho biết thêm, Hiệp 
định Thương mại và Thương mại 
biên giới Việt - Lào còn giúp cho 
việc định hình cấu trúc thương mại và 
đầu tư hợp tác song phương thời gian 
tới. Ví dụ, trong Hiệp định Thương 
mại song phương tích hợp thỏa thuận 
ưu đãi thương mại trước đây ký kết 

năm 2011 và mỗi năm gia hạn một 
lần, nay đã có cơ chế ổn định hơn. 
Còn Hiệp định Thương mại biên giới 
có ưu đãi cho lĩnh vực đầu tư vào các 
tỉnh giáp biên giới hai nước. 

Theo số liệu thống kê, thời gian 
qua, kim ngạch thương mại Việt Nam 
- Lào liên tục tăng trưởng, đặc biệt 
giai đoạn 2010 - 2014, đạt mức tăng 
bình quân 25,8%/năm. Tuy nhiên, 
thời gian gần đây, tăng trưởng kim 
ngạch thương mại song phương có 
chiều hướng giảm. Năm 2015, kim 
ngạch thương mại song phương đạt 
1,123 tỷ USD, giảm 12,6% so với 
mức 1,285 tỷ USD trong năm 2014. 6 
tháng đầu năm 2016, kim ngạch 
thương mại hai nước chỉ đạt 433,3 
triệu USD, giảm 34,7% so với cùng 
kỳ năm 2015. 

Về vấn đề này, ông Hải cho rằng, 
không đáng ngại bởi quan hệ thương 
mại giữa hai nước đang có sự điều 
chỉnh từ chiều rộng sang chiều sâu. 
Hơn thế nữa, với việc thực thi các 
hiệp định thương mại, trao đổi 
thương mại giữa hai nước sẽ có nhiều 
chuyển biến tích cực. Ngoài ra, để 
góp phần thúc đẩy quan hệ thương 
mại song phương Việt Nam - Lào, 
hai bên đã đưa ra một số giải pháp, 
trong đó có phối hợp nghiên cứu, xây 
dựng Đề án phát triển thương mại 
Việt Nam - Lào giai đoạn 10 năm tới; 
nhanh chóng cụ thể hóa và tăng 
cường phổ biến các văn kiện quan 
trọng đối với quan hệ thương mại 
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song phương đã ký giữa hai nước. 
(baocongthuong.com.vn) 

 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Sản phẩm hữu cơ 
Ngày 01/7/2016, EU thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc 
Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đưa 
ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Quy định 
(EC) số 1235/2008 để thiết lập một 
hệ thống chứng nhận điện tử đối với 
các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu, và 
Quy định (EC) số 889/2008 liên quan 
đến các yêu cầu bảo quản, chế biến 
và chỉ dẫn thông tin đối với sản phẩm 
hữu cơ. 

Mục đích của dự thảo nhằm thúc 
đẩy nhập khẩu thực phẩm hữu cơ. 
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 tháng 10 năm 2016. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ 
ngày công bố chính thức trên Công 
báo EU. 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/386  
Dịch vụ Bảo mật thông tin 
Ngày 28/6/2016, Việt Nam thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Nghị định của 
Chính phủ quy định chi tiết điều kiện 
cấp giấy phép kinh doanh cho lĩnh 
vực kinh doanh sản phẩm và dịch vụ 
an ninh thông tin.  

Dự thảo Nghị định bao gồm: Điều 
1. Phạm vi quy định và đối tượng áp 

dụng Điều 2. Sản phẩm và dịch vụ 
An ninh thông tin Điều 3. Danh mục 
các sản phẩm bảo mật thông tin bị 
nhập khẩu giấy phép Điều 4. Giấy 
phép kinh doanh đối với các sản 
phẩm và dịch vụ An ninh thông tin 
Điều 5. Điều kiện cấp giấy phép kinh 
doanh đối với các sản phẩm và dịch 
vụ An ninh thông tin Điều 6. Tiếp 
nhận đơn xin giấy phép kinh doanh 
cho kinh doanh sản phẩm và dịch vụ 
An ninh thông tin Điều 7. Xác nhận 
đơn xin giấy phép kinh doanh cho 
kinh doanh sản phẩm và dịch vụ An 
ninh thông tin Điều 8. Giải thích và 
sửa đổi các ứng dụng trong quá trình 
xác minh Điều 9. Báo cáo của các 
công ty kinh doanh trong các sản 
phẩm và dịch vụ An ninh thông tin 
Điều 10. Hiệu lực Điều 12. Thực hiện 
Phụ lục 1. Danh sách các sản phẩm 
bảo mật thông tin chịu thuế nhập 
khẩu giấy phép Phụ lục 2. Hình thức 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý kiến là 
30/7/2016. Chưa xác định thời gian 
thông qua và thời gian có hiệu lực. 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/84 
Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh 

vực in ấn và phát hành xuất bản 
Ngày 11/7/2016, Việt Nam thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 
quy định chi tiết thi hành Nghị định 
số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ 



Số 30 - 08/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 14 
 

ngày 20/11/2013 về nhập khẩu và 
xuất khẩu hàng hoá trong lĩnh vực in 
ấn và phát hành xuất bản. 

Chi tiết các bổ sung sửa đổi như 
sau: 1. Cung cấp sửa đổi, bổ sung 
Điều 5 của Thông tư số 16/2016/TT-
BTTTT. "Điều 5. Hàng hóa nhập 
khẩu trong lĩnh vực in ấn" 2. Ban 
hành Phụ lục I và Phụ lục II để thay 
thế các Phụ lục I và Phụ lục II của 
Thông tư số 16/2015 /TT-BTTTT.  
Mục đích của dự thảo nhằm ngăn 
chặn gian lận thương mại và bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến là 12/9/2016. 
Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 9/2016. Chưa xác định thời 
gian có hiệu lực. 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/85 
Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh 

vực in ấn và phát hành xuất bản 
Ngày 11/7/2016, Việt Nam thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 
quy định chi tiết thi hành Nghị định 
số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ 
ngày 20/11/2013 về nhập khẩu và 
xuất khẩu hàng hoá trong lĩnh vực in 
ấn và phát hành xuất bản. 

Chi tiết các bổ sung sửa đổi như 
sau: 1. Cung cấp sửa đổi, bổ sung 
Điều 5 của Thông tư số 16/2016/TT-
BTTTT. "Điều 5. Hàng hóa nhập 
khẩu trong lĩnh vực in ấn" 2. Ban 

hành Phụ lục I và Phụ lục II để thay 
thế các Phụ lục I và Phụ lục II của 
Thông tư số 16/2015 /TT-BTTTT. 
Mục đích của dự thảo nhằm ngăn 
chặn gian lận thương mại và bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến là 12/9/2016. 
Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 9/2016. Chưa xác định thời 
gian có hiệu lực. 

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/85 
Mỹ phẩm 
Ngày 08/06/2016, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đề xuất sửa 
đổi "Quy định về thành phần màu sắc 
và tiêu chuẩn của mỹ phẩm. 

Cụ thể, sẽ thêm 25 thành phần màu 
sắc mới vào quy định này. Các nước 
thành viên có 60 ngày kể từ ngày 
thông báo để tham gia góp ý kiến. 
Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/KOR/650. 

Phân bón 
Ngày 15/6/2016, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra quy 
định mới trong tiêu chuẩn ghi nhãn. 
Cụ thể, làm rõ các quy chế của Bộ 
luật thực phẩm và nông nghiệp 
(FAC) đối với việc dán nhãn, lấy 
mẫu, đăng ký và kiểm duyệt phân 
bón. Mục đích của dự thảo này là 



Số 30 - 08/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 
 

nhằm bảo vệ môi trường. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý vào 
27/06/2016. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1145 

(VP TBTVN) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 8/2016 

1. Số G/TBT/N/ARG/304 
Nước: Argentina 
Nội dung: Giấy bao gói 
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/682 
Nội dung: Chế phẩm sử dụng trong 

thức ăn gia súc 
- Số: G/TBT/N/BRA/683 
Nội dung: Bông (Cotton) 
- Số: G/TBT/N/BRA/684 
Nội dung: Thực phẩm có chứa 

lactose 
- Số: G/TBT/N/BRA/685 
Nội dung: Cách âm và cách nhiệt 

vật liệu xây dựng 
3. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/492 
Nội dung: Sản phẩm tiêu dùng 

(ICS: 97.020) 
- Số: G/TBT/N/CAN/493 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  (ICS 

33.060) 
- Số: G/TBT/N/CAN/494 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  (ICS 

33.060) 

- Số: G/TBT/N/CAN/495 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  (ICS 

33.060) 
4. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/368 
Nội dung: Đèn xe 
- Số: G/TBT/N/CHL/369 
Nội dung: Đèn xe 
5. Số G/TBT/N/CRI/160 
Nước: Costa Rica 
Nội dung: ICS 65.100 
6. Số G/TBT/N/CZE/199 
Nước: Cộng hòa Séc 
Nội dung: Năng lượng hạt nhân 
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/396 
Nội dung: Đồ chơi trẻ em 
- Số: G/TBT/N/EU/397 
Nội dung: Diquat (Hoạt chất thuốc 

trừ sâu) 
- Số: G/TBT/N/EU/398 
Nội dung: Các chất độc hại 
8. Số G/TBT/N/FRA/168 
Nước: Pháp 
Nội dung: Ghi nhãn 
9. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/529 
Nội dung: Xe chở khách, xe ô tô 

chở hàng hóa 
- Số: G/TBT/N/JPN/530 
Nội dung: Phân bón 
- Số: G/TBT/N/JPN/531 
Nội dung: Thuốc hướng tâm thần 
10. Các thông báo của Kenya 
- Số: G/TBT/N/KEN/485 
Nội dung: Linh kiện điện tử (ICS: 

31.020) 
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- Số: G/TBT/N/KEN/486 
Nội dung: Công nghệ dệt may và 

da (ICS: 59) 
- Số: G/TBT/N/KEN/487 
Nội dung: Công nghệ dệt may và 

da (ICS: 59) 
- Số: G/TBT/N/KEN/488 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS: 

11.040) 
- Số: G/TBT/N/KEN/489 
Nội dung: Dầu mỡ động vật và 

thực vật (ICS: 67.200.10) 
- Số: G/TBT/N/KEN/490 
Nội dung: Dầu cọ 
- Số: G/TBT/N/KEN/491 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có 

dầu(ICS: 67.200) 
- Số: G/TBT/N/KEN/492 
Nội dung: Rau quả (ICS: 67.080) 
- Số: G/TBT/N/KEN/493 
Nội dung: Bơ, sữa và sản phẩm sữa 
- Số: G/TBT/N/KEN/494 
Nội dung: Dầu mỡ động vật và 

thực vật (ICS: 67.200.10) 
- Số: G/TBT/N/KEN/495 
Nội dung: Rau quả (ICS: 67.080) 
- Số: G/TBT/N/KEN/496 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có 

dầu(ICS: 67.200) 
- Số: G/TBT/N/KEN/497 
Nội dung: Môi trường. Bảo vệ sức 

khỏe. An toàn (ICS: 13) 
10. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/661 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/662 
Nội dung: Quy định về tương thích 

điện từ (EMC) 
- Số: G/TBT/N/KOR/663 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/664 
Nội dung: Sản phẩm đồ uống có 

cồn 
- Số: G/TBT/N/KOR/665 
Nội dung: Thiết bị phát thanh 

truyền hình UHD 
11. Các thông báo của Vương quốc 

Ả Rập Saudi 
- Số: G/TBT/N/SAU/943 
Nội dung: Vật liệu xây dựng 
- Số: G/TBT/N/SAU/944 
Nội dung: Vật liệu xây dựng 
- Số: G/TBT/N/SAU/945 
Nội dung: Các thiết bị hoạt động 

bằng khí 
- Số: G/TBT/N/SAU/945 
Nội dung: Năng lượng 
- Số: G/TBT/N/SAU/945 
Nội dung: Sản phẩm nhựa oxo 
- Số: G/TBT/N/SAU/945 
Nội dung: Tiêu thụ nước 
12. Số G/TBT/N/SGP/28 
Nước: Singapore 
Nội dung: Vòi sen, bồn rửa,… 
13. Các thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ 
- Số: G/TBT/N/TUR/76 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm, men 

thực phẩm, hương liệu thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/TUR/77 
Nội dung: Men thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/TUR/78 
Nội dung: Bổ sung vitamin và 

khoáng chất vào thực phẩm 
14. Các thông báo của Uganda 
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- Số: G/TBT/N/UGA/542 
Nội dung: Quả dứa tươi 
- Số: G/TBT/N/UGA/543 
Nội dung: Quả bơ 
- Số: G/TBT/N/UGA/544 
Nội dung: Sản phẩm cà chua, cà 

chua đóng hộp 
15. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1166 
Nội dung: Cá da trơn và sản phẩm 

cá da trơn 
- Số: G/TBT/N/USA/1167 
Nội dung: Sản phẩm thuốc kháng 

sinh 
- Số: G/TBT/N/USA/1168 
Nội dung: Vật liệu nguy hiểm 
- Số: G/TBT/N/USA/1169 
Nội dung: Phòng cháy chữa cháy 

(Phòng TBT) 
 
 
 
 

TIÊU CHUẨN ISO MỚI ĐỂ HỢP 
THỨC HÓA PHƯƠNG PHÁP 
KIỂM TRA VI SINH TRONG 
NGÀNH THỰC PHẨM 

Tiếp cận nguồn thực phẩm nhiều 
dưỡng chất và an toàn là điều rất cần 
thiết. Thịt, cá, sản phẩm sữa, trứng, 
hải sản..vv đều mang nhiều vi khuẩn 
và điều này có thể ảnh hưởng tới sức 
khỏe của chúng ta. Do vậy, cần phải 
phân biệt được các loại vi sinh vật để 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Nhưng các vi khuẩn này cũng ảnh 
hưởng tới chất lượng của thực phẩm, 

nếu không được kiểm soát. Dù bạn là 
nhà sản xuất hay người sử dụng các 
biện pháp kiểm tra vi sinh vật, bạn 
cũng đều muốn đảm bỏa rằng 
phương pháp của mình là đầy đủ, 
chính thống và dễ sử dụng. 

Tiếp cận nguồn thực phẩm nhiều 
dưỡng chất và an toàn là điều rất cần 
thiết. Thịt, cá, sản phẩm sữa, trứng, 
hải sản..vv đều mang nhiều vi khuẩn 
và điều này có thể ảnh hưởng tới sức 
khỏe của chúng ta. Do vậy, cần phải 
phân biệt được các loại vi sinh vật để 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Nhưng các vi khuẩn này cũng ảnh 
hưởng tới chất lượng của thực phẩm, 
nếu không được kiểm soát. Dù bạn là 
nhà sản xuất hay người sử dụng các 
biện pháp kiểm tra vi sinh vật, bạn 
cũng đều muốn đảm bỏa rằng phương 
pháp của mình là đầy đủ, chính thống 
và dễ sử dụng. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 16140:2003 ra 
đời để nhằm thay thế cho các phương 
thức kiểm tra vi khuẩn khác. Bộ tiêu 
chuẩn mới nhiều phần này cung cấp 
một bộ hướng dẫn sử dụng chi tiết để 
hợp thức hóa các phương pháp khác, 
kể cả độc quyền. Các phương pháp 
độc quyền thường rẻ hơn, cho kết quả 
nhanh hơn các phương pháp truyền 
thống, và cũng dễ sử dụng hơn vì 
chúng cần ít kỹ năng hơn. Ngoài ra, 
hầu hết các phương pháp kia đều tự 
động một phần hoặc toàn bộ, vì vậy 
dễ sử dụng hơn ở các phòng thí 
nghiệm nhỏ, chẳng hạn như các 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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phòng thí nghiệm ở nhà máy, công 
ty, có ít nhân sự kỹ thuật hơn. 

Hai phần của bộ tiêu chuẩn ISO 
16140 đã ra đời 

ISO 16140-1:2016, Vi sinh vật 
trong chuỗi thực phẩm - Phương 
pháp hợp thức hóa. Phần 1: Thuật 
ngữ, mô tả thuật ngữ được sử dụng 
trong quá trình kiểm tra vi khuẩn, 
trong khi đó bộ  ISO 16140-
2:2016, Vi sinh vật trong chuỗi thực 
phẩm - Phương pháp hợp thức hóa - 
Phần 2: Phương thức hợp thức hóa 
các phương pháp khác (kể cả độc 
quyền) bằng một phương pháp tham 
chiếu, nhằm tạo ra một phương pháp 
từ các phương pháp kiểm tra vi sinh 
học độc quyền. Các bộ tiêu chuẩn 
này được thiết kế nhằm giúp các 
phòng thí nghiệm kiểm tra thực 
phẩm, các nhà sản xuất bộ thử 
nghiệm, các cơ quan quản lý, và cả 
những doanh nghiệp kinh doan trong 
ngành thực phẩm thực hiện các biện 
pháp kiểm tra vi sinh học. Bộ ISO 
16140-2 bao gồm hai khâu, nghiên 
cứu so sánh các phương pháp, và 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, 
với những nguyên tắc khác nhau để 
hợp thức hóa các phương pháp mang 
tính định lượng và định tính. 

 Phương pháp phối hợp mới 
Hơn 100 phương pháp khác nhau 

đã được kết hợp dựa trên phiên bản 
trước đó, bộ tiêu chuẩn ISO 16140, 
đã được cập nhật nhằm tạo ra các 
phương pháp mới dựa trên các 

phương thức thử nghiệm vi sinh học 
trước đó cũng như kết quả nghiên 
cứu phối hợp các phương pháp trên 
toàn cầu. Ngày nay, có rất nhiều 
phương pháp (hầu hết là độc quyền) 
được sử dụng để đánh giá chất lượng 
của thực phẩm sống và thực phẩm ăn 
liền, và để theo dõi trạng thái vi sinh 
học trong quá trình sản xuất. Cả nhà 
sản xuất cũng như người tiêu dùng và 
các nhà quản lý đều cần có một 
phương pháp chung đáng tin cậy để 
thay thế cho các phương pháp này. 
Với phương pháp mới này, dữ liệu 
được tạo ra sẽ cung cấp cho người 
tiêu dùng các dữ liệu cần thiết, tùy 
theo phương pháp sử dụng, như vậy 
giúp họ có lựa chọn thông minh khi 
sử dụng một phương pháp nào đó. Dữ 
liệu này cũng có vai trò chứng nhận 
cho một phương pháp của một tổ 
chức độc lập. 

Xây dựng bộ tiêu chuẩn ISO 
16140 

Ông Paul in’t Veld, Trưởng nhóm 
Công tác 3 nghiên cứu về tiêu chuẩn 
ISO/TC 34/SC 9/WG 3, với ban thư 
ký thuộc NEN, ISO Hà Lan), bộ phận 
chịu trách nhiệm xây dựng bộ tiêu 
chuẩn ISO 16140 lý giải: “Bộ tiêu 
chuẩn ISO 16140-2 sẽ giúp đảm bảo 
kết quả thử nghiệm có độ tin cậy cao 
hơn, và người sử dụng sẽ thấy được 
kết quả kiểm tra vi sinh học sớm hơn. 
Một điều chắc chắn là bộ tiêu chuẩn 
này sẽ giúp ích nhiều cho việc đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”. Bốn 
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phần mới kia của ISO 16140 vẫn 
đang trong giai đoạn xây dựng, với 
các chủ đề sau: 

- Phương thức thẩm định các 
phương pháp chính thức và tham 
khảo được triển khai trong một phòng 
thí nghiệm (Phần 3 của ISO 16140) 

- Phương thức xác định các phương 
pháp phi độc quyền tại các phòng thí 
nghiệm nhà máy (Phần 5 của ISO 
16140) 

- Phương thức xác định các phương 
pháp thay thế (độc quyền) nhằm xác 
định và phân loại vi sinh vật (Phần 6 
bộ tiêu chuẩn ISO 16140) 

(ismq.vn) 
 

CHUỖI CUNG ỨNG XUẤT 
KHẨU SANG VIỆT NAM BỊ 
ĐIỀU TRA 

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước 
Úc đang tiến hành điều tra hoạt động 
xuất khẩu gia súc sống sang Việt 
Nam sau khi có những hình ảnh 
ngược đãi đối với gia súc Úc được 
công bố.  

Hiện đã có hai nhà xuất khẩu bị 
yêu cầu ngừng cung cấp cho Việt 
Nam. Cơ quan vận động xuất khẩu 
gia súc sống hàng đầu của Úc cho 
biết việc hai công ty xuất khẩu bị 
cấm hoạt động là một quyết định 
nghiêm trọng mà Bộ Nông nghiệp 
đưa ra để quản lý và theo dõi ngành 
xuất khẩu gia súc sống. Hai mươi 
mốt cơ sở tại Việt Nam gồm 3 trang 
trại và 18 lò mổ cũng bị đình chỉ, 

không được nhập và sử dụng gia súc 
Úc. Cả tám nhà xuất khẩu gia súc 
sống sang Việt Nam đang bị Bộ 
Nông nghiệp Úc điều tra. “Kết quả 
của các cuộc kiểm tra tới nay là hai 
nhà xuất khẩu đã trực tiếp bị cấm 
xuất khẩu sang thị trường Việt Nam 
đến khi những biện pháp hiệu quả 
được thực hiện để giải quyết vấn đề 
quản lý, quá trình truy tìm và xác 
định động vật,” thông cáo của Bộ 
Nông nghiệp viết. Hội đồng Xuất 
khẩu Gia súc sống của Úc cũng đưa 
ra một thông cáo ngày hôm qua, công 
nhận tính nghiêm trọng của việc cấm 
vận. “Việc đình chỉ công ty xuất khẩu 
trong chuỗi cung cấp ESCAS là 
nghiêm trọng và là một hành động 
làm gián đoạn quy định,” hội đồng 
cho biết. "Nó tạo ảnh hưởng kinh tế 
đáng kể đối với việc kinh doanh.” 
“Các công ty xuất khẩu đã trải qua 
những cải cách thay đổi và mở rộng 
các trách nhiệm của họ bằng việc 
thực hiện ESCAS, và dịch vụ xuất 
khẩu được yêu cầu cung cấp một 
đường dây theo dõi tình hình của gia 
xúc với sự hợp tác của khách hàng.” 
ESCAS (Exporter Supply Chain 
Assurance System) là Hệ thống Đảm 
bảo chất lượng chuỗi cung ứng của 
nước xuất khẩu. Các biện pháp được 
triển khai bao gồm: 1. Biện pháp đối 
với cơ sở bị đình chỉ và nghi ngờ vi 
phạm: - Đình chỉ không cho nhận 
thêm gia súc sống đối với trang trại ở 
Hải Phòng đến khi điều tra nội bộ 
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hoàn tất và những hoạt động sửa sai 
do bên điều tra đưa ra hoàn tất. - 
Đình chỉ cấp phép đối với những lò 
mổ ở khu vực Bai Do không được 
nhận gia súc của Úc đến khi điều tra 
nội bộ hoàn tất và bất cứ hoạt động 
sửa sai nào do bên điều tra đưa ra 
được thực hiện. 2.   Biện pháp ngay 
lập tức quản lý gia súc sống tại thị 
trường:  - Những nhân viên xuất khẩu 
được điều đến Việt Nam sẽ thay thế 
những nhân viên trong nước để theo 
dõi những hoạt động của gia súc từ 
trang trại đến lò mổ và việc giết mổ 
trong đêm đến khi việc xem xét di 
chuyển của gia súc trong nội bộ được 
hoàn tất. 3. Biện pháp ngay lập tức 
kiểm tra tính xác thực của những di 
chuyển và giết mổ vào đêm trước 
đây: - Xem xét và kiểm lại số lượng 
gia súc đang có trên thị trường và 
kiểm tra số gia súc bị giết mổ theo 
những số liệu điện tử hiện có ở trang 
trại và lò mổ. - Kiểm lại các báo cáo 
sẽ được hoàn thành và được xét duyệt 
của ban quản lý trong 48 giờ, và cung 
cấp cho Bộ Nông nghiệp nếu được 
yêu cầu. Báo cáo về những di chuyển 
của gia xúc sống sẽ được nhà xuất 
khẩu thực hiện đến khi có những 
thông báo tiếp theo. 4. Biện pháp xác 
nhận hệ thống theo dõi CCTV và truy 
tìm: - Xác nhận qua những hình ảnh 
là tất cả các CCTV đều hoạt động. - 
Xem lại phân bố của các thiết bị theo 
dõi điện từ và các thực hiện trong bốn 
tuần vừa qua. 5. Biện pháp để xem lại 

hệ thống quản lý, theo dõi: - Kiểm 
toán lại hệ thống quản lý và theo dõi 
đối với tất cả các cơ sở trong chuỗi 
cung ứng càng sớm càng tốt (tại 
những nơi việc kiểm tra chưa được 
thực hiện trong vòng 14 ngày qua). 

(hoinhap.org.vn) 
 
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 
CHƯA AN TOÀN - KHÓ CẠNH 
TRANH TRONG TPP 

Xuất khẩu lương thực, thực phẩm 
cần coi trọng nguồn nguyên vật liệu 
có chất lượng ổn định về kỹ thuật và 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 
“Nếu sản phẩm lương thực, thực 

phẩm không được kiểm soát đầu vào, 
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, các doanh nghiệp không thể 
cạnh tranh với các nước trong TPP”. 
Đó là khẳng định của nhiều chuyên 
gia tại hội thảo “Hiệp định đối tác 
xuyên Thái Bình Dương – Cơ hội và 
thách thức đối với ngành chế biến 
lương thực thực phẩm” tổ chức tại 
Thành phố Hồ Chí Minh chiều 8/8. 

Theo đánh giá, TPP không ảnh 
hưởng nhiều đến xuất khẩu các mặt 
hàng lương thực thực phẩm chủ lực 
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của Việt Nam. Các mặt hàng có thể 
hưởng lợi từ giảm thuế nhập khẩu 
vào khối TPP bao gồm gạo, sắn, sản 
phẩm sữa, bánh kẹo. 

Hiện nay, phần lớn các công ty 
xuất khẩu của Việt Nam muốn bán 
lương thực thực phẩm phải thông qua 
các nhà phân phối ở nước ngoài, cho 
nên, nếu thuế được gỡ bỏ hoặc giảm 
thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng 
chủ yếu bán được nhiều hàng hơn, 
khó có thể hưởng lợi trực tiếp. 

Theo ông Dương Như Hùng, Phó 
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - 
Luật TP HCM, thách thức lớn nhất 
hiện nay trong xuất khẩu lương thực 
thực phẩm là kiểm soát đầu vào 
nguyên vật liệu, đáp ứng tiêu chuẩn 
kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, 
chất lượng ổn định. 

“Các doanh nghiệp phải hướng đến 
những mối quan hệ bền vững. Nhà 
nhập khẩu mua nguyên vật liệu của 
doanh nghiệp trong nước, nhưng họ 
kiểm soát đầu vào như quy trình nuôi, 
chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, thuốc 
bảo vệ thực vật… do đó, nếu doanh 
nghiệp, nhà sản xuất không kiểm soát 
đầu vào nghiêm ngăt, sản phẩm xuất 
khẩu sẽ khó trụ vững không muốn 
nói là bị tác động ngược”, ông Hùng 
nêu ý kiến. 

(vov.vn) 
 
NGÀNH DƯỢC CÓ CÔNG CỤ 
ISO MỚI ĐỂ NHẬN DIỆN 
THUỐC 

Với hàng trăm ngàn loại thuốc kê 
đơn trên thị trường, ngành dược đối 
mặt với một thách thức ngày càng lớn 
và đầy rủi ro. Sự ra đời nganh chóng 
ngày càng nhiều loại dược phẩm có 
lẽ càng góp phần tăng thêm sự bất 
ổn. Đây chính là lúc cần tới tiêu 
chuẩn ISO IDMP (Nhận diện dược 
phẩm). 

Cho đến nay, chưa có cách nào để 
xác định các thành phần của thuốc 
trên quy mô toàn cầu. Điều này dẫn 
tới rất nhiều vấn đề khi mà các tác 
dụng phụ của thuốc được thông báo ở 
một nước này những lại được phân 
tích ở nước khác. Bởi vậy cần có sự 
phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ 
quan có thẩm quyền trong ngành 
dược cũng như sự minh bạch trong 
việc thông báo các tác dụng phụ của 
thuốc nhằm cải thiện quá trình đưa ra 
quyết định. 

Bộ tiêu chuẩn ISO IDMP là một bộ 
gồm 5 tiêu chuẩn ISO, làm căn cứ 
cho một hệ thống duy nhất nhằm 
nhận diện dược phẩm toàn cầu. Bộ 
tiêu chuẩn này được thiết kế nhằm 
đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ y 
tế xuyên biên giới, đặc biệt là việc 
trao đổi các đơn thuốc điện tử và cấp 
thuốc theo đơn an toàn. IDMP sẽ ảnh 
hưởng tới nhiều khâu quan trọng 
trong một công ty dược phẩm, từ việc 
đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, 
nghiên cứu và phát triển, sản xuất, 
phân phối cho tới đảm bảo độ an toàn 
của sản phẩm. 
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Lisa Spellman, Giám đốc Tiêu 
chuẩn Toàn cầu của Hiệp hội Quản lý 
Thông tin Y tế Hoa Kỳ (AHIMA), 
kiêm Thư Ký ủy ban kỹ thuật 
ISO/TC 215 về thông tin y tế, tin 
rằng sự ra đời của bộ tiêu chuẩn 
IDMP có tác động lớn toàn cầu, giúp 
thay đổi thế giới. “Người ta cứ tưởng 
là bộ tiêu chuẩn này đã có rồi, nhưng 
thực tế là chưa. Giờ đây, nhờ các 
chuyên gia ISO, IDMP sẽ cho chúng 
ta cách thức để quản lý sản phẩm 
dược toàn cầu, cho cả các nhà chức 
trách cũng như các thầy thuốc trên 
toàn thế giới.” 

Bộ tiêu chuẩn ISO IDMP giúp điều 
hòa công tác quản lý dược phẩm cho 
cả ngành dược và các bên liên quan – 
bao gồm các chất được sử dụng trong 
quá trình sản xuất. Nó được áp dụng 
trong cả vòng đời của thuốc, từ khi 
thử nghiệm, tới khi phân phối và cuối 
cùng là dừng sản xuất. Nó không chỉ 
giúp giám sát tác dụng phụ của thuốc 
mà cả quá trình điều trị, chẳng hạn 
các đơn thuốc điện tử. 

Tiến sĩ Herman Diederik, một 
trong những chuyên gia hàng đầu 
trong lĩnh vực này, giải thích “Việc 
triển khai tiêu chuẩn ISO IDMP sẽ 
giúp các nhà khoa học trên toàn thế 
giới phối hợp được với nhau bằng 
cách đưa ra những thông tin giá trị. 
Nó sẽ là một tài liệu tham khảo cho 
cả các nhà khoa học và các chuyên 
gia IT, một sự kết hợp giữa trí tuệ và 
công nghệ thông tin độc nhất vô nhị. 

Theo ISO, bộ tiêu chuẩn này sẽ 
“nêu rõ các định nghĩa về tất cả các 
dữ liệu cần thiết, một cách chắc chắn, 
để giúp phân loại sản phẩm dược 
được sử dụng cho người.” 

Năm bộ tiêu chuẩn trong sơ-ri 
IDMP gồm: 

- Các chất – ISO 11238 
- Hình thức đóng gói, đơn vị, quá 

trình sản xuất và đóng gói – 
ISO 11239 

- Đơn vị đo lường - ISO 11240 
- Thông tin dược phẩm quy định – 

ISO 11615 
- Thông tin dược phẩm quy định – 

ISO 11616 
Bộ tiêu chuẩn ISO IDMP được các 

cơ quan và tổ chức y tế toàn cầu áp 
dụng, chẳng hạn Tổ chức Y tế Thế 
giới. Sáng kiến này được ủng hộ 
xuyên biên giới. Các cơ quan liên 
quan ở Mỹ, Canada, Thụy Sĩ đều 
tuyên bố cam kết áp dụng trong 
tương lai, còn Nhật Bản, Úc, Nga, và 
Iran đều thể hiện sự quan tâm. Cơ 
quan Y tế châu Âu (EMA) cũng cam 
kết triển khai từ 1 tháng 7 năm 2016. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 25/7/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Quyết định 2072/QĐ-BKHCN 
- TCVN 11321:2016 Cọc – Quy 

định thử động biến dạng lớn 
Quyết định 2074/QĐ-BKHCN 
- TCVN 11297:2016 Cầu đường 

sắt – Quy trình kiểm định 
Quyết định 2073/QĐ-BKHCN  
- TCVN 11384:2016 Phôi thép 

dùng để cán nóng 
(tcvn.gov.vn) 

 
 
 

 
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO 
HIỆU ĐƯỜNG BỘ 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường 
đã ký Thông tư số 06/2016/TT-
BGTVT ngày 8/4/2016 ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 
đường bộ. 

 
Theo đó, Quy chuẩn quy định về hệ 

thống báo hiệu đường bộ, bao gồm: 
hiệu lệnh của người điều khiển giao 
thông, tín hiệu đèn giao thông, biển 
báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, 
tường bảo vệ và rào chắn, cột ki-lô-
mét, cọc H, mốc lộ giới, gương cầu 

lồi, dải phân cách có lan can phòng 
hộ. 

Quy chuẩn quy định về hệ thống 
báo hiệu áp dụng cho tất cả các 
tuyến đường bộ trong mạng lưới 
đường bộ Việt Nam 

Quy chuẩn quy định về hệ thống 
báo hiệu áp dụng cho tất cả các tuyến 
đường bộ trong mạng lưới đường bộ 
Việt Nam bao gồm: đường cao tốc, 
đường quốc lộ, đường tỉnh, đường 
huyện, đường xã, đường đô thị, 
đường chuyên dùng và các đường 
nằm trong hệ thống đường bộ tham 
gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên (các tuyến đường đối 
ngoại). 

Về tổ chức thực hiện, Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
Quy chuẩn trên toàn mạng lưới 
đường bộ; triển khai thực hiện trên hệ 
thống quốc lộ; xây dựng các bộ định 
hình hướng dẫn việc thiết kế và lắp 
đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ theo 
Quy chuẩn này. 

Sở GTVT có trách nhiệm triển khai 
thực hiện Quy chuẩn trên hệ thống 
đường tỉnh, đường huyện, đường xã, 
đường đô thị, đường chuyên dùng 
trong phạm vi địa giới hành chính. 

Vụ Khoa học công nghệ chủ trì, 
phối hợp với Tổng cục Đường bộ 
Việt Nam và các cơ quan có liên 
quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện 
Quy chuẩn này. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Thông tư có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/11/2016 và thay thế 
Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT 
ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về báo hiệu đường bộ” 
QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư 
số 27/2015/TT-BGTVT ngày 
23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT 
ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về biển chỉ dẫn trên đường cao 
tốc” QCVN 83:2015/BGTVT. 

(mt.gov.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Hiệp định FTA giữa Việt Nam 
và Liên minh kinh tế Á - Âu (VN-
EAEU FTA) sẽ có hiệu lực vào 
ngày 5/10/2016 

Hiệp định thương mại tự do giữa 
một bên là CHXHCN Việt Nam và 
bên kia là Liên minh Kinh tế Á – Âu 
và các quốc gia thành viên (VN - 
EAEU FTA, bao gồm Liên bang 
Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa 
Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và 
Cộng hòa Kyrgyzstan) đã được hai 
Bên khởi động từ tháng 3 năm 2013, 
qua 2 năm đàm phán với 8 phiên 
chính thức và nhiều phiên họp giữa 
kỳ, ngày 29 tháng 5 năm 2015 Thủ 
tướng Chính phủ các nước đã thay 
mặt Nhà nước chính thức ký Hiệp 
định này tại Burabay, Kazakhstan. 

Mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam 

đã có văn bản thông báo việc hai Bên 
đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn và Hiệp 
định VN-EAEU FTA chính thức có 
hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 
2016. 

Sau khi VN – EAEU FTA có hiệu 
lực, hai Bên sẽ thành lập Ủy ban hỗn 
hợp, Ủy ban về Thương mại hàng 
hóa, Tiểu ban về Quy tắc xuất xứ để 
phối hợp triển khai hiệu quả, đồng 
thời giám sát việc thực thi Hiệp định. 

Nội dung chi tiết của Hiệp định 
VN-EAEU FTA có thể tải xuống tại: 
http://www.moit.gov.vn/Images/edito
r/files/vn eu.rar (Hiệp định được ký 
chính thức bằng tiếng Anh, bản dịch 
tiếng Việt dùng để tham khảo). 

(moit.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Hội thảo công tác Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng các tỉnh, thành 
phố năm 2016 

Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 8 năm 
2016 tại thành phố Nha Trang 
(Khánh Hòa), Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội 
thảo công tác tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng. Tới dự buổi hội thảo có 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh, Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL Trần Văn Vinh, tới dự hội 
thảo còn có các đại biểu của các tỉnh 
thành phố, các vụ, cục và đơn vị sự 
nghiệp thuộc Tổng cục. 

Sau lời khai mạc của Thứ trưởng 
Trần Việt Thanh, các đại biểu đã 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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nghe Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài 
chính báo cáo đánh giá hoạt động 
TCĐLCL địa phương năm 2015, 6 
tháng đầu năm 2016 và phương 
hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp 
theo; Vụ trưởng Vụ Đo lường báo 
cáo hướng dẫn thực hiện quy định về 
điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm 
định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường; Phó vụ 
trưởng Vụ đáng giá hợp chuẩn hợp 
quy báo cáo về hướng dẫn thực hiện 
quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm 
cho người đi mô tô xe máy; quy định 
về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và hướng dẫn trình tự thủ tục 
cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy 
hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp 
chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các 
chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; 
Cục trưởng cục quản lý chất lượng 
sản phẩm hàng hóa hướng dẫn thực 
hiện cơ chế 1 cửa quốc gia đối với 
thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất 
lượng đối với hàng hóa nhập khẩu 
vào Việt Nam thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ KH&CN… 

Hội thảo cũng đã trao đổi, giải đáp 
những vướng mắc của công tác tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng mà trong 
quá trình tác nghiệp phải giải quyết 
và trao tặng Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN cho Chi cục 
TCĐLCL tỉnh Đồng Nai vì những 
đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp 

TCĐLCL. 
(tcvn.gov.vn) 

 
 Bảo đảm tính thống nhất, chính 
xác hoạt động TĐC thời kỳ hội 
nhập 

Chi cục trưởng Chi cục TĐC Đồng 
Nai Đỗ Ngọc Thanh Phương nhận 
Bằng khen của Bộ trưởng 

Ngày 19/8 tại TP.Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KHC&N) tổ chức Hội nghị 
toàn quốc về công tác Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TĐC). Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh tham 
dự và chủ trị Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho 
biết, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã tạo cơ 
sở quan trọng trong việc quản lý, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo 
vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi 
trường; đồng thời góp phần nâng cao 
chất lượng, khả năng cạnh tranh, tăng 
cường xuất khẩu cho các doanh 
nghiệp. 

Các chuẩn đo lường được công 
nhận, bảo đảm tính liên kết chuẩn của 
các Trung tâm TĐC khu vực, Chi cục 
TĐC, phòng hiệu chuẩn, tổ chức 
kiểm định, cơ sở sản xuất kinh doanh 
trong cả nước với chuẩn đo lường 
quốc gia. Đây là cơ sở kỹ thuật quan 
trọng, bảo đảm tính thống nhất và 
chính xác của các hoạt động đo lường 
trong phạm vi cả nước thời kỳ hội 
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nhập. 
Ngoài ra, hoạt động kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường được thực hiện 
rộng khắp cả nước sẽ góp phần bảo 
đảm công bằng trong giao nhận, mua 
bán và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng,… 

 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại  

Hội nghị 

Theo Ban tổ chức, với vai trò là 
đầu mối về hoạt động TĐC, các Chi 
cục của cả nước đã thực hiện tốt chức 
năng về TĐC tại địa phương, đặc biệt 
là hoạt động thanh kiểm tra về đo 
lường chất lượng sản phẩm hàng hóa 
lưu thông trên thị trường, trong đó 
gồm có: kinh doanh xăng dầu, vàng 
trang sức mỹ nghệ, mũ bảo hiểm, đồ 
chơi trẻ em, … 

Bên cạnh việc đánh giá kết quả 
hoạt động TĐC năm 2015 và 6 tháng 
đầu năm 2016. Hội nghị đã tổng hợp 
giải đáp gần 100 ý kiến vướng mắc, 
đề xuất, kiến nghị của các Chi cục 
TĐC của các tỉnh và thành phố. Chi 
cục trưởng Chi cục TĐC Đồng Nai 
Đỗ Ngọc Thanh Phương đã có dịp 
chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản 

lý đo lường trong kinh doanh vàng, 
quản lý chất lượng vàng trang sức và 
mỹ nghệ lưu thông trên thị trường 
tỉnh nhằm thiết lập một thị trường 
vàng trang sức minh bạch và cạnh 
tranh lành mạnh tại Đồng Nai. 
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, thừa 
ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh đã trao 
tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN cho Chi cục trưởng Chi cục 
TĐC Đồng Nai Đỗ Ngọc Thanh 
Phương về thành tích xuất sắc trong 
xuất trong việc thực hiện đấu tranh 
với những hành vi vi phạm pháp luật 
trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ 
nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời 
gian qua. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Cảnh báo hàm lượng thủy ngân 
cực độc trong mỹ phẩm 

Thủy ngân là hóa chất được tìm 
thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc 
cá nhân trong gia đình – bao gồm 
kem dưỡng da, mỹ phẩm, kem chống 
lão hóa,... 

Thủy ngân là hóa chất được tìm 
thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc 
cá nhân trong gia đình – bao gồm 
kem dưỡng da, mỹ phẩm, kem chống 
lão hóa, kem trị mụn, sản phẩm làm 
trắng da. Thủy ngân là hóa chất vô 
cùng độc hại. Tiếp xúc với hóa chất 
này sẽ gây ra nhiều hậu quả sức khỏe 
nghiêm trọng. 

Việc sử dụng mỹ phẩm và các sản 
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phẩm chăm sóc để giữ được làn da 
đẹp là điều rất quan trọng nhưng nữ 
giới nên cẩn trọng để tránh làm hỏng 
làn da của mình bởi những sản phẩm 
đó. Để đảm bảo sự an toàn và sức 
khỏe của mình, người tiêu dùng cần 
tránh những sản phẩm chăm sóc cá 
nhân có chứa thủy ngân. 

Trong vài năm gần đây, ngày càng 
có nhiều sản phẩm được phát hiện có 
chứa thủy ngân trong thành phần. 
May mắn thay, người dùng vẫn có 
thể tránh được các sản phẩm độc hại 
này nếu tìm hiểu kĩ càng. Dưới đây là 
một số thông tin người dùng nên biết 
và những lưu ý khi lựa chọn các loại 
mỹ phẩm. 

 
Tiếp xúc với thủy ngân có thể gây 

ra những hậu quả nghiêm trọng. Nó 
có thể phá hủy não, phổi, thận, tim và 
hệ miễn dịch ở mọi lứa tuổi. Sự nguy 
hiểm khi tiếp xúc với thủy ngân 
không chỉ ảnh hưởng tới người dùng 
sử dụng các sản phẩm chứa hó chất 
này. Các gia đình và thú cưng của 
những người sử dụng các sản phẩm 
trên cũng có thể gặp phải những triệu 
chứng sức khỏe bất thường. 

Arthur Simone, cố vấn y tế cao cấp 

của Hiệp hội thực phẩm và dược 
phẩm của Mỹ đã chỉ ra cách mà các 
gia đình sẽ tiếp xúc với thủy ngân. 
Ông cho biết, “Gia đình bạn có thể 
hít phải khí thủy ngân từ các sản 
phẩm chứa chúng. Những đứa trẻ có 
thể chạm vào khăn mặt có nhiễm 
thủy ngân. Một vài người, trong đó 
bao gồm phụ nữ mang thai, trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với 
độc thủy ngân. Một đứa trẻ nhạy cảm 
với thủy ngân có thể ảnh hưởng đến 
sự phát triển của não và hệ thần kinh. 
Trẻ sơ sinh rất dễ bị tổn thương vì 
hóa chất có thể đi vào cơ thể chúng 
qua sữa mẹ.” 

Trong vài năm qua, FDA và các cơ 
quan sức khỏe của chính phủ đã phát 
hiện một lượng lớn sản phẩm chăm 
sóc cá nhân có chứa thủy ngân. Đã có 
nhiều trường hợp người dùng tiếp 
xúc với các sản phẩm này đã bị 
nhiễm độc thủy ngân hoặc nồng độ 
hóa chất trong cơ thể tăng cao. 

Gordon Vrdoljak, PGS.TS của Sở 
Y tế công cộng California đã ra 
những cảnh báo cho người tiêu dùng 
về việc sử dụng các sản phẩm có hóa 
chất. Ông cho hay, “Ở Mỹ, giới hạn 
cho thủy ngân trong các sản phẩm là 
1/1.000.000. Ở trong một vài loại 
kem, chúng tôi đã tìm thấy hàm 
lượng thủy ngân ở mức 
210.000/1.000.000. Nếu người dùng 
sử dụng các sản phẩm như vậy 
thường xuyên, nó sẽ dính vào tay rồi 
đi vào đồ ăn, chăn gối của trẻ nhỏ.” 
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Jason Humbert – chuyên gia của 
Văn phòng Ban hành luật pháp của 
FDA nói thêm rằng những sản phẩm 
độc hại thường được xuất khẩu ra 
nước ngoài và được bán một cách bất 
hợp pháp ở Mỹ. Chúng tìm được thấy 
trong nhiều cửa hàng từ Châu Phi, 
Châu Á, Latinh và vùng Trung Đông. 
Ngoài ra chúng còn được bán trên 
mạng bằng hình thức đặt hàng từ các 
nước khác về Mỹ. 

Các chuyên gia khuyến cáo rằng 
người tiêu dùng đừng nên cho rằng 
các sản phẩm chăm sóc cá nhân đèu 
tốt, đặc biệt là những sản phẩm 
không có thành phần được ghi trên 
nhãn và không có nhãn mác sản 
phẩm. 

Tiếp xúc với thủy ngân có thể ảnh 
hưởng đến hệ tiêu hóa, hệ thần kinh 
và thận. Nó có thể hấp thụ thông qua 
đường tiêu hóa và ảnh hưởng các bộ 
phận khác. Nếu liên tục ăn hoặc bôi 
các loại mỹ phẩm chứa thủy ngân lên 
da trong một thời gain dài, các hợp 
chất thủy ngân sẽ gây ra các triệu 
chứng tương tự với tiếp xúc với khí 
thùy ngân trong thời gian dài, bao 
gồm rối loạn thần kinh, các vấn đề về 
ghi nhớ, viêm da và thận. 

(vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Tập huấn “Kỹ năng duy trì, cải 
tiến hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 dành cho thư ký ISO” 

 
Ngày 23/8 Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng đã tổ chức lớp tập 
huấn “Kỹ năng duy trì, cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 dành 
cho thư ký ISO”, đến dự lớp tập huấn 
có hơn 40 học viên là thư ký ISO 
trong các cơ quan Sở ban ngành, 
UBND xã, phường, thị trấn, huyện.  

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày 
(từ ngày 23-26/08) do giảng viên 
ThS. Vũ Thị Thu Hà - Viện Năng 
suất Việt Nam trình bày. Nội dung 
lớp tập huấn nhằm cung cấp các kiến 
thức về các yêu cầu cơ bản đối với hệ 
thống quản lý chất lượng và vai trò 
của thư ký ISO, kỹ năng xây dựng, tổ 
chức thực hiện và duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng, các công cụ sử 
dụng nhằm nâng cao hiệu lực của hệ 
thống quản lý chất lượng. 

Các học viên còn được thực hành 
các bài tập liên quan đến kỹ năng duy 
trì, cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008 và giải đáp những thắc 
mắc liên quan đến việc áp dụng tiêu 
chuẩn vào thực tế. 

(Sở KH&CN) 


