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CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐÃ 
HOÀN TẤT HỒ SƠ PHÊ 
CHUẨN HIỆP ĐỊNH TPP 

Chiều 25/8, tại Trụ sở Chính phủ, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp 
đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng 
Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-
ABC) do ông A.Feldman, Chủ tịch 
kiêm Giám đốc điều hành US-ABC 
dẫn đầu.  

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Chủ tịch 
kiêm GĐ điều hành Hội đồng Kinh doanh 
Hoa Kỳ-ASEAN, ông Alexander Feldman.  
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt 
Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều 
bước tiến vượt bậc trong quan hệ hợp 
tác hai nước trong 10 năm qua, nhất 
là đầu tư và thương mại song phương 
đang phát triển mạnh mẽ. Việt Nam 
đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ, 
hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp 
Hoa Kỳ đối với cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam, nhất là các hoạt 
động hỗ trợ, hợp tác thông qua Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI); hoan nghênh việc rà 
soát, đánh giá nhằm đưa ra và triển 
khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật 
hiệu quả, phù hợp nhu cầu của cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam trong 
thích nghi và tận dụng hiệu quả cơ 
hội từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP).  

Trên tinh thần này, Thủ tướng 
mong US-ABC tiếp tục hỗ trợ tích 
cực cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam hoạt động hiệu quả, nâng cao 
sức cạnh tranh; cũng như đưa các tư 
vấn, khuyến nghị giúp Chính phủ 
Việt Nam trong quá trình điều hành 
phát triển đất nước.  

Thủ tướng khẳng định quyết tâm 
của Chính phủ Việt Nam trong việc 
chuyển phương thức lãnh đạo từ 
mệnh lệnh hành chính sang Chính 
phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân và 
doanh nghiệp; quyết tâm xây dựng 
một Chính phủ liêm chính, minh 
bạch, hành động, hiệu quả; nói không 
với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.  
Thủ tướng cũng nêu rõ, hiện nay, 
Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh 
việc cải cách hành chính, hệ thống 
chính sách để tạo môi trường thể chế 
minh bạch, vững mạnh hơn là một 
trong những ưu tiên hàng đầu nhằm 
tạo môi trường đầu tư có sức thu hút 
tốt hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
nước ngoài làm ăn thành công tại 
Việt Nam. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Với những nỗ lực trên, Chính phủ 
Việt Nam hy vọng sẽ tạo tiền đề tốt 
thực thi hiệu quả Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương cũng như 
giúp cộng đồng doanh nghiệp hoạt 
động ở Việt Nam tận dụng cơ hội từ 
Hiệp định này. Thủ tướng khẳng định 
quyết tâm của Chính phủ Việt Nam 
đối với việc sớm phê chuẩn Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. 
Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã 
hoàn tất hồ sơ phê chuẩn, dự kiến 
Quốc hội Việt Nam sẽ họp, xem xét 
và phê chuẩn Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương và phiên họp 
tháng 10/2016. 

Đối với Việt Nam, việc ký kết Hiệp 
định TPP, có thể coi là cột mốc lớn 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta 
đàm phán và ký một hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới, tiêu 
chuẩn cao như TPP. Điều này cho 
thấy trong quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, chúng ta có bước trưởng 
thành lớn kể từ khi tham gia ASEAN 
năm 1995. 

Cùng với các hiệp định thương mại 
tự do như với Liên minh châu Âu, 
Liên minh kinh tế Á - Âu mà chúng 
ta cũng vừa kết thúc đàm phán trong 
năm 2015, TPP sẽ đem lại cơ hội lớn 
cho kinh tế đất nước, góp phần thực 
hiện thắng lợi đường lối và chính 
sách của Đảng và Nhà nước chúng ta 
trong quá trình hội nhập quốc tế, 
trong đó hội nhập kinh tế là trọng 

tâm. 
Nếu được Quốc hội các nước phê 

chuẩn, TPP sẽ có hiệu lực năm 2018. 
Hiệp định bao phủ 40% kinh tế toàn 
cầu và được kỳ vọng bổ sung cho 
GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD 
mỗi năm. 

(TH) 
 

HỘI NHẬP TPP: NGÀNH MÍA 
ĐƯỜNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH 
CƠ CẤU 

Đánh giá tác động của hội nhập 
đối với ngành mía đường, đại diện 
Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cho rằng, 
một thách thức lớn đối với ngành này 
là do chính sách và chiến lược phát 
triển chưa thực sự đúng đắn, cần đẩy 
mạnh cải cách cơ cấu theo hướng gia 
tăng giá trị và nâng cao năng lực 
cạnh tranh... 

Quy hoạch Phát triển mía đường 
Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn 2030 
dự kiến sẽ được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt từ nay đến cuối năm 
2016. Theo đó, ngành mía đường sẽ 
phát triển đáp ứng nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu; phát triển đồng bộ 
từ sản xuất nguyên liệu, chế biến 
đường, các sản phẩm sau đường và 
bên cạnh đường gắn với thị trường 
tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh, 
ứng phó với tác động của hội nhập; 
doanh nghiệp mía đường được tạo 
điều kiện thuận lợi để nâng cao công 
suất, áp dụng công nghệ hiện đại... 
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Xét về chủ trương, cần khách quan 
rằng, Nhà nước luôn quan tâm quy 
hoạch, đầu tư, hỗ trợ ngành mía 
đường phát triển. Đặc biệt, trong bối 
cảnh hội nhập, Nhà nước luôn quan 
tâm bảo hộ phát triển ngành mía 
đường bằng hàng rào thuế quan cao 
khi đàm phán các hiệp định tự do 
thương mại. 

Tại Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), trong quá trình 
đàm phán với các đối tác, Việt Nam 
đã giữ được cơ chế bảo hộ cao đối 
với ngành mía đường. Trong đó, sẽ 
vẫn áp dụng cơ chế hạn ngạch nhập 
khẩu toàn cầu theo cam kết WTO, 
không dành thêm hạn ngạch cho TPP 
hay bất kỳ nước nào trong TPP mà 
chỉ có khác biệt ở thuế suất trong hạn 
ngạch và từng bước xóa bỏ thuế suất 
trong hạn ngạch theo lộ trình 12 năm. 

Trong khi đó, Mỹ đã cam kết dành 
riêng cho Việt Nam hạn ngạch 1.500 
tấn mía đường và sản phẩm đường 
mỗi năm (đây là mức hạn ngạch cao 
thuận lợi nhất mà Mỹ dành cho đối 
tác trong TPP), Nhật Bản cũng đưa ra 
lượng hạn ngạch bổ sung đối với các 
nước TPP về các sản phẩm đường và 
cơ chế xóa bỏ một phần mức bù đắp 
giá nhập khẩu… 

Hội nhập quốc tế không phải là vấn 
đề mới với ngành mía đường, chỉ 
khác ở mức độ cam kết mở cửa, hội 
nhập… so với các ngành khác. Ngay 
cả khi đã hoàn tất cắt giảm thuế nhập 
khẩu đường xuất xứ từ ASEAN về 

5% vào năm 2015 theo cam kết hội 
nhập khu vực ASEAN (Hiệp định 
ATIGA) và đã mở cửa thị trường 
đường hàng năm theo hạn ngạch 
WTO… thì thực tế cho thấy, sức ép 
từ nguồn cung nhập khẩu tới thị 
trường đường trong nước cũng chưa 
thực sự là lớn, năm 2016 vẫn phải bổ 
sung hạn ngạch nhập khẩu thêm 
100.000 tấn đường (chưa kể nhập 
khẩu theo hạn ngạch WTO 85.000 
tấn) để bù đắp nguồn cung cho nhu 
cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. 

Thước đo thành công trong hội 
nhập, yếu tố quyết định là năng lực 
phát triển, sức cạnh tranh (tức nội 
lực). Tuy nhiên, điều này đối với 
ngành mía đường Việt Nam còn yếu. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn cho biết, đến nay Việt 
Nam vẫn chưa hình thành được vùng 
nguyên liệu mía đảm bảo năng suất 
và chất lượng ổn định phục vụ cho 
sản xuất đường và các ngành công 
nghiệp liên quan; các ngành công 
nghiệp thực phẩm và công nghiệp sử 
dụng đầu vào là thành phẩm hoặc phụ 
phẩm của ngành mía đường chưa 
được phát triển mạnh nên đã không 
tạo đủ động lực cho công nghiệp mía 
đường; tình trạng thương mại không 
chính đáng thông qua gian lận trong 
tạm nhập tái xuất và biên mậu đường 
đang có những tác động xấu tới phát 
triển thị trường đường trong nước… 

Bên cạnh đó, chiến lược kinh 
doanh của các doanh nghiệp mía 
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đường còn nhiều hạn chế, cơ cấu sản 
phẩm từ mía đường còn thiếu tính đa 
dạng, chưa tối đa hóa hiệu suất sử 
dụng sản phẩm, năng suất thấp so với 
thế giới và chưa bằng mức trung bình 
của ASEAN, giá thành sản xuất cao 
so với mức trung bình trên thế giới...  

Khi TPP có hiệu lực, mức độ mở 
của thị trường đường trong nước cơ 
bản cũng không lớn hơn đáng kể so 
với mức độ đang thực hiện các cam 
kết WTO cũng như trong ASEAN... 
và ASEAN + các đối tác lớn...  

Do vậy, muốn khai thác hiệu quả 
các cơ hội từ TTP, lãnh đạo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cho 
rằng, phải đẩy mạnh cải cách cơ 
cấu ngành mía đường theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường 
khả năng cạnh tranh với khu vực và 
thế giới; đầu tư phát triển giống và áp 
dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến 
trong sản xuất mía nguyên liệu; tăng 
cường thể chế và công cụ quản lý 
thương mại nhằm đảm bảo môi 
trường kinh doanh minh bạch, bình 
đẳng cho thương mại chính đáng đối 
với sản phẩm mía đường... 

Thêm vào đó, Nhà nước cần hỗ trợ 
doanh nghiệp mía đường xây dựng 
năng lực cạnh tranh, tham gia vào 
chuỗi cung ứng đường toàn cầu; 
khuyến khích phát triển công nghiệp 
sử dụng sản phẩm từ ngành mía 
đường; hỗ trợ doanh nghiệp đường 
các biện pháp ứng phó với các biện 
pháp hạn chế thương mại mới tại các 

thị trường xuất khẩu, xúc tiến thương 
mại quốc tế, quảng bá sản phẩm ở 
nước ngoài, phát triển đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu tránh phụ thuộc sâu 
vào các thị trường khu vực, đặc biệt 
là mở các thị trường lớn như EU… 

(baocongthuong.com.vn) 
 

VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: ĐẨY 
MẠNH HỢP TÁC TRONG LĨNH 
VỰC TIÊU CHUẨN HÓA VÀ 
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

Vừa qua, Thủ tướng nước Cộng 
hòa Ấn Độ, Narendra Damodardas 
Modi và đoàn công tác đã có chuyến 
thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. 
Nhân dịp này, các cơ quan, đối tác 
của hai nước đã ký kết 12 văn kiện 
hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có 
Bản ghi nhớ đẩy mạnh hợp tác trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá 
sự phù hợp.  

 
Về hợp tác này, hai phía mong 

muốn, trên tinh thần hợp tác và vì lợi 
ích chung, tăng cường và củng cố 
hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp 
nhằm mục đích trao đổi thông tin và 
chuyên môn cần thiết giữa các Bên. 

Cụ thể, các Bên, trong phạm vi 
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thẩm quyền và nhiệm vụ của mỗi 
Bên, tuân thủ các quy định và luật 
liên quan của mỗi nước, sẽ khuyến 
khích và thúc đẩy hợp tác trong các 
lĩnh vực:.  

1. Tiêu chuẩn hóa: 
- Các Bên sẽ trao đổi thông tin và 

tài liệu trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa. 
Những thông tin và tài liệu này bao 
gồm chính sách và chiến lược tiêu 
chuẩn hóa, cơ cấu tổ chức về tiêu 
chuẩn hóa, quy định và quy trình xây 
dựng tiêu chuẩn, chương trình xây 
dựng tiêu chuẩn, ý kiến góp ý về các 
tiêu chuẩn quốc tế tại các giai đoạn 
xây dựng khác nhau, v.v… 

- Các Bên sẽ trao đổi thông tin 
khoa học và kỹ thuật về các vấn 
đề/lĩnh vực tiêu chuẩn hóa do các 
Bên thống nhất. 

2. Đánh giá sự phù hợp: 
- Các Bên sẽ nghiên cứu cơ cấu tổ 

chức của mỗi Bên, các quy định và 
cơ sở hạ tầng về đánh giá sự phù hợp 
đối với các sản phẩm được quản lý ở 
mức độ phù hợp nhằm có những thỏa 
thuận hợp tác song phương về việc 
thừa nhận các kết quả đánh giá sự 
phù hợp. 

- Các Bên, trong phạm vi thẩm 
quyền phù hợp, sẽ trao đổi kinh 
nghiệm, thông tin và quy trình đánh 
giá sự phù hợp kể cả việc chứng nhận 
sản phẩm và hệ thống quản lý và thử 
nghiệm ở mức độ phù hợp. 

- Thông tin kỹ thuật: Các Bên sẽ 
trao đổi thông tin liên quan đến việc 

thu thập, lưu trữ, truy vấn, áp dụng và 
phổ biến các thông tin khoa học và 
kỹ thuật về tiêu chuẩn hóa và đánh 
giá sự phù hợp. 

- Đào tạo: Mỗi Bên sẽ đào tạo cho 
nhân sự của Bên kia trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù 
hợp trên cơ sở có đi có lại và trong 
các lĩnh vực khác mà các Bên cùng 
quan tâm nếu thấy phù hợp. 

Cũng trong dịp này, 11 thỏa thuận 
khác cũng đã được ký kết nhân 
chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ 
tướng Modi. 

Việc hợp tác này sẽ giúp doanh 
nghiệp Việt Nam giảm thời gian và 
chi phí nhập khẩu hàng hóa khi đã 
thực hiện cơ chế thừa nhận lẫn nhau 
kết quả Đánh giá sự phù hợp; giảm 
thiểu các hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại và đảm bảo chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Người tiêu dùng Việt Nam sẽ được 
lựa chọn và sử dụng sản phẩm, hàng 
hóa sản xuất tại Ấn Độ (Made in 
India) và ngược lại người tiêu dùng 
Ấn Độ cũng sẽ được lựa chọn và sử 
dụng sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại 
Việt Nam (Made in Vietnam) có chất 
lượng phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật với giá thành thấp hơn do 
chi phí thử nghiệm, chứng nhận được 
giảm thiểu khi đã thực hiện cơ chế 
thừa nhận lẫn nhau kết quả Đánh giá 
sự phù hợp. 

(TH) 
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CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÓ 
TẬN DỤNG ĐƯỢC CÁC FTA? 

Trong công nghiệp điện tử, nhiều 
năm nay, doanh nghiệp (DN) có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng giá 
trị xuất khẩu. Với các hiệp định 
thương mại tự do (FTA), liệu các DN 
Việt trong lĩnh vực này có tận dụng 
được những cơ hội để thay đổi cục 
diện? 

“Bài toán” nội địa hoá 
Ông Lưu Hoàng Long, Chủ tịch 

Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt 
Nam (VEIA) cho biết, nếu như cách 
đây 20 năm, ngành điện tử Việt Nam 
mới xuất khẩu được lô hàng đầu tiên 
trị giá chưa đến 100 triệu USD thì 
đến năm 2015 kim ngạch xuất khẩu 
của ngành này đã đạt hơn 57 tỷ USD, 
đứng đầu các ngành hàng xuất khẩu 
cả nước với tốc độ tăng trưởng trên 
dưới 30% hàng năm. Tuy kim ngạch 
xuất khẩu lớn như vậy, nhưng giá trị 
chủ yếu nằm ở những doanh nghiệp 
FDI với tỷ lệ sử dụng sản phẩm nội 
địa hóa còn thấp (khoảng 20-30%). 

Theo Tổng cục Hải quan, với nhóm 
hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử 
và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu 
của Việt Nam đã đạt 15,02 tỷ USD, 
tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong bối cảnh với nhiều FTA như 
hiện nay, lãnh đạo của VEIA cho 
rằng, ngành công nghiệp điện tử Việt 
Nam nói chung và các nhà sản xuất 
nói riêng cần nắm bắt thời cơ để phát 

triển hạ tầng và công nghệ khi mà 
thuế nhập khẩu sẽ được miễn giảm 
đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài 
sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh 
kiện nhằm thực hiện dự án đầu tư; 
đồng thời cũng có được những thuận 
lợi từ việc nhập nguyên vật liệu. 

Thống kê của Vụ Công nghiệp 
nặng thuộc Bộ Công Thương cho 
thấy, trong lĩnh vực sản xuất linh kiện 
điện tử, các DN nội địa đã đáp ứng 
30 - 35% nhu cầu linh kiện đối với 
điện tử gia dụng, trong khi cung ứng 
cho các lĩnh vực hạ nguồn khác còn 
khá thấp: Điện tử tin học, viễn thông 
chỉ đạt 15%, điện tử chuyên dùng cho 
công nghệ cao chỉ đạt 5%. 

Trong khi đó, nếu để ý các số liệu 
nhập khẩu nhiều năm nay sẽ thấy kim 
ngạch nhập khẩu các linh kiện điện tử 
là cực kỳ lớn. Riêng năm ngoái, kim 
ngạch nhập khẩu linh kiện máy vi 
tính, sản phẩm điện tử của Việt Nam 
đã đạt khoảng 21 tỷ USD, còn linh 
kiện điện thoại đạt 10 tỷ USD. 

Riêng 7 tháng đầu năm 2016, theo 
Tổng cục Hải quan, với nhóm hàng 
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 
kiện, kim ngạch nhập khẩu của Việt 
Nam đã đạt 15,02 tỷ USD, tăng 
14,3% so với cùng kỳ năm 2015. Hàn 
Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung 
cấp nhóm hàng này cho Việt Nam 
với trị giá nhập khẩu trong 7 tháng 
đầu năm 2016 đạt 4,88 tỷ USD, tăng 
25,6%. Tiếp theo là Trung Quốc 
(3,05 tỷ USD, tăng 8,4%); Đài Loan 



Số 31 - 09/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

(1,65 tỷ USD, tăng 41,6%); Nhật Bản 
(1,37 tỷ USD, tăng 5,8%)… 

Đối diện với cạnh tranh 
Trên thực tế, ngành công nghiệp 

điện tử Việt Nam lâu nay vẫn được 
cho là phát triển chậm. Điều này trái 
hẳn với các DN FDI (điển hình như 
Samsung) đã sớm nhảy vào Việt Nam 
nắm bắt cơ hội và có những sự phát 
triển ngoạn mục với tốc độ tăng 
trưởng trung bình hàng năm khoảng 
10%. 

Theo bà Trương Thị Chí Bình, 
Giám đốc Trung tâm Phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (SIDEC) thuộc Viện 
Nghiên cứu chiến lược, chính sách 
công nghiệp (Bộ Công Thương), tỷ lệ 
nội địa hóa của các DN điện tử nội 
địa hiện chỉ là 12%, còn lại là 88% 
nhập từ nước ngoài, từ nhập linh kiện 
điện tử cao cấp đến linh kiện cơ khí, 
nhựa, cao su. Chẳng hạn như với một 
chiếc tivi lắp ráp ở Việt Nam thì 97% 
linh kiện điện - điện tử, 87% linh 
kiện nhựa, cao su và 81% linh kiện 
cơ khí là phải nhập khẩu.    

Bà Bình phân tích, sự tham gia vào 
các FTA thế hệ mới sẽ tạo điều kiện 
thâm nhập vào những thị trường mới, 
rộng lớn hơn cho Việt Nam. Ví dụ 
như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP) với dự tính sẽ 
có hiệu lực vào năm 2017, có 65% 
danh mục sản phẩm với 8.000 - 9.000 
loại sản phẩm sẽ được miễn, giảm 
thuế. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho 
Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn những 

linh kiện và bộ phận thay thế. 
Nhưng mặt khác, như lưu ý của vị 

Giám đốc SIDEC, các nhà sản xuất 
Việt Nam cần chuẩn bị đối đầu với sự 
cạnh tranh cao hơn từ những thị 
trường tương đồng, trong khi các tiêu 
chuẩn chất lượng, hàm lượng xuất 
xứ, biện pháp phòng vệ thương mại 
sẽ trở nên gắt gao hơn khi rào cản 
thuế quan không còn...  

(baodauthau.vn) 
 

CƠ HỘI MỚI CHO NGÀNH 
NUÔI TÔM VIỆT NAM XÂM 
NHẬP THỊ TRƯỜNG 
AUSTRALIA 

Trong nhóm các giải pháp thị 
trường thì Việt Nam chọn Australia 
bởi đây là thị trường rất tiềm năng và 
có nhu cầu rất lớn về tôm tươi 
nguyên con mà hiện Việt Nam chưa 
xuất khẩu được. Trong dịp sang làm 
việc với Bộ Nông nghiệp và Thủy sản 
Australia (Ôx-trây-li-a) trong hai 
ngày 8-10/9 về tăng cường hợp tác 
nông nghiệp giữa hai nước, và đoàn 
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam dự 
Hội chợ quốc tế hàng thực phẩm 
Australia, Tuần lễ thủy sản Việt Nam, 
Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã trả lời 
phỏng vấn về mục đích chuyến công 
tác và đặc biệt là triển vọng lần đầu 
tiên xuất khẩu tôm tươi nguyên con 
sang thị trường Australia. 

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, 
chuyến thăm làm việc của ông và 
đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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Nông thôn với Bộ Nông nghiệp và 
Thủy sản Australia lần này có hai 
mục đích: Một là bàn giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng 
cường thương mại về nông sản giữa 
hai nước và hai là tăng cường hợp tác 
về nông nghiệp giữa hai nước trong 
thời gian tới. 

Trong cuộc trao đổi, Việt Nam bày 
tỏ ưu tiên xuất khẩu tôm tươi nguyên 
con sang Australia, và sẵn sàng cùng 
với bạn chia sẻ thông tin và trao đổi 
làm rõ một số vấn đề vướng mắc hiện 
nay. 

Tại các cuộc làm việc, đoàn Việt 
Nam cũng trao đổi về tăng cường 
xuất, nhập khẩu trái cây giữa hai 
nước, mà hiện nay theo đề nghị của 
Việt Nam, Australia mới mở cửa cho 
trái vải năm 2015 và gần đây nhất là 
xoài, tới đây còn một số trái cây khác 
như thanh long, chanh leo..., cũng đã 
được phía bạn ghi nhận. 

Ngược lại, Việt Nam cũng đã mở 
cửa thị trường cho 38 trái cây của 
Australia và vừa rồi, năm 2014 có sự 
cố về vườn quả nên đã ngừng nhập 
khẩu. Australia đang cấp thiết đề nghị 
Việt nam ưu tiên xem xét nhập khẩu 
lại trái kiwi hay một số sản phẩm trái 
cây khác có lợi thế của bạn. Việt 
Nam cũng ghi nhận việc này. 

Về lý do Việt Nam ưu tiên chọn 
xuất khẩu tôm tươi nguyên con sang 
Australia, Thứ trưởng Vũ Văn Tám 
cho biết, những năm vừa qua, 
Australia là thị trường xuất khẩu 

chiếm tỷ trọng tương đối lớn về thủy 
sản của Việt Nam, trong đó tôm là 
mặt hàng thủy sản có kim ngạch xuất 
khẩu lớn nhất sang Australia. 

Tuy nhiên, năm 2015, kim ngạch 
xuất khẩu tôm của Việt Nam sang 
Australia giảm 25,6% và trong 
7/2016 lại giảm tiếp 16% so với năm 
2015. 

Đây là vấn đề cần bàn với bạn để 
tìm giải pháp. Bên cạnh đó, hiện nay 
chưa có nước nào có thể xuất khẩu 
tôm tươi nguyên con vào thị trường 
Australia, trong khi Việt Nam rất cần 
việc mở thị trường Australia để 
khẳng định tiến bộ kỹ thuật nuôi 
trồng cũng như công nghệ của Việt 
Nam có thể đảm bảo được. 

Ngoài ra, ngành nông nghiệp Việt 
Nam lần đầu tiên tăng trưởng âm 
trong sáu tháng đầu năm 2016, vì thế 
theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành 
nông nghiệp phải tập trung vào thúc 
đẩy nông nghiệp sáu tháng cuối năm 
cũng như những năm tiếp theo để bù 
lại đà tăng trưởng âm vừa qua. 

Trong các sản phẩm được xác định 
có lợi thế khôi phục được sản xuất 
nông nghiệp là thủy sản, mà trong đó 
con tôm nước lợ được xác định là có 
thế mạnh. Chính vì thế, vừa qua, Việt 
Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, chất 
lượng giống, đầu vào và công nghệ 
nuôi cũng như các mô hình mà hiện 
nay rất nhiều doanh nghiệp lớn có 
công nghệ hiện đại đầu tư vào. 

Như vậy, triển vọng ngành nuôi 
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tôm của Việt Nam có tín hiệu tốt. 
Vấn đề đặt ra hiện nay là phải giải 
quyết vấn đề thị trường. Trong nhóm 
các giải pháp thị trường thì Việt Nam 
chọn Australia bởi đây là thị trường 
rất tiềm năng và có nhu cầu rất lớn về 
tôm tươi nguyên con mà hiện Việt 
Nam chưa xuất khẩu được. 

Triển vọng và khả năng công nghệ 
của Việt Nam hiện nay như đã nói là 
có nhiều doanh nghiệp có thể đảm 
bảo xây dựng được cơ sở an toàn 
dịch bệnh cũng như đáp ứng được 
các điều kiện có thể vào thị trường 
Australia. 

Thứ trưởng cho biết, trong cuộc 
làm việc ngày 8/9, hai bên đã thảo 
luận và thống nhất cao về vấn đề hợp 
tác. Phía Australia tỏ ra thiện chí và 
rất quan tâm đến ưu tiên của Việt 
Nam trong xuất khẩu tôm tươi 
nguyên con sang nước này. 

Hai bên thống nhất vào quý 
IV/2016 này sẽ có một đoàn đại diện 
các cơ quan chức năng, chuyên môn 
kỹ thuật của Australia sang kiểm dịch 
và xem xét các điều kiện mà Việt 
Nam đáp ứng để có thể xuất khẩu 
tôm tươi nguyên con sang Australia. 
Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng 
ngành nuôi tôm Việt Nam hoàn toàn 
có thể đáp ứng được. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại 
Australia, Australia là thị trường có 
nhu cầu rất lớn về thủy, hải sản với 
kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh 
trong những năm gần đây, từ 868 

triệu USD năm 2011 lên 1,6 tỷ USD 
năm 2015 (tăng 84%). 

Việt Nam hiện là một trong bốn 
nhà cung cấp thủy hải sản lớn nhất 
cho thị trường Australia, sau Thái 
Lan, Trung Quốc và New Zealand 
(Niu Di-lân), nhưng mới chỉ chiếm 
11,2% thị phần nhập khẩu tại thị 
trường này. Trong nhóm hàng này, 
tôm được tiêu thụ nhiều nhất tại 
Australia với lượng tiêu thụ hàng 
năm lên tới 50.000-60.000 tấn. 

Trong 5 năm qua, Việt Nam luôn là 
nước cung cấp tôm chế biến lớn nhất 
cho Australia. Tuy nhiên, do các quy 
định nghiêm ngặt từ phía Australia 
đối với tôm cũng như sản phẩm tôm 
nhập khẩu, nên Việt Nam hiện mới 
chỉ đưa được tôm đã luộc chín hoặc 
tôm tẩm bột, gia vị, chứ chưa thể xuất 
khẩu tôm tươi đông lạnh nguyên con 
vào Australia. Trong khi đó, nhu cầu 
về tôm tươi nguyên con ở Australia 
lớn hơn rất nhiều. 

(bnews.vn) 
 

CẦN KHAI THÁC HIỆU QUẢ 
CÁC CƠ HỘI TỪ FTA 

Văn phòng Chính phủ vừa có 
Thông báo kết luận của Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban 
Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế 
về kinh tế (BCĐLNKT) tại Phiên họp 
Ban Chỉ đạo lần thứ nhất năm 2016. 

Thông báo kết luận nêu rõ, Việt 
Nam đang trong giai đoạn hội nhập 
quốc tế sâu rộng theo tinh thần tích 
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cực và chủ động, trong đó hội nhập 
kinh tế quốc tế là trọng tâm với độ 
mở kinh tế khá lớn.  

Tuy nhiên để có thể tận dụng được 
những cơ hội từ các hiệp định thương 
mại tự do (FTA), Phó Thủ tướng yêu 
cầu BCĐLNKT cần thực hiện tốt hơn 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 
phối hợp liên ngành, trong đó tập 
trung hoàn thành một số nhiệm vụ. 

Trong công tác tham mưu, đề xuất 
về đàm phán, ký kết, phê chuẩn và 
thực thi các FTA, Phó Thủ tướng 
giao Tổng Thư ký BCĐLNKT và 
Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng 
nghiên cứu, báo cáo, tham mưu đề 
xuất cho Trưởng Ban Chỉ đạo để báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm xác 
định các đối tác cần đàm phán FTA 
trong thời gian tới. Đồng thời tập 
trung nghiên cứu và xây dựng báo 
cáo rà soát tổng thể về tình hình thực 
thi các cam kết FTA. Đề xuất, kiến 
nghị Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ về các biện 
pháp thực thi hiệu quả các cam kết 
nhằm nâng cao khả năng thích ứng 
của doanh nghiệp, ngành hàng và sản 
phẩm đối với tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, tận dụng cơ hội và vượt 
qua thách thức. 

Bên cạnh đó, cần xây dựng báo cáo 
độc lập (bên cạnh báo cáo của Bộ Tư 
pháp) trình Trưởng Ban Chỉ đạo và 
Thủ tướng chính phủ về rà soát hệ 
thống pháp luật trong nước để chuẩn 
bị thực thi TPP và FTA giữa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu 
(EVFTA) sau khi được phê chuẩn, 
kiến nghị lộ trình sửa đổi hoặc bổ 
sung nội dung các văn bản pháp luật 
liên quan cho phù hợp với các cam 
kết, đặc biệt với những vấn đề mới 
(như sở hữu trí tuệ, lao động công 
đoàn...), khuyến cáo sự chuẩn bị của 
doanh nghiệp và hiệp hội ngành 
hàng, sự chuẩn bị về đào tạo nhân lực 
của các Bộ, ngành. 

(Báo điện tử Công Thương) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Mỹ phẩm 
Ngày 14/07/2016, 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 Phụ 
lục III Quy định (EC) số 1223/2009 
đối với sản phẩm mỹ phẩm. 

  Dự thảo Quy định này nhằm cho 
phép sáu chất nhuộm được sử dụng 
trong các sản phẩm dành cho lông 
mi. Đề xuất này dựa trên những ý 
kiến mới nhất của Ủy ban khoa học 
về an toàn tiêu dùng (SCCS) trên các 
chất này. Mục đích của dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của 
con người. Các nước thành viên có 
60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến. Thời gian dự 
kiến thông qua quý 4 năm 2016. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày 
kể từ ngày công bố chính thức trên 
Công báo EU. Thông tin chi tiết của 
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Dự thảo xem tại: 
https://members.wto.org/crnattach

ments/2016/TBT/EEC/16_2774_00_
e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/387 
Khí Thải 
Ngày 14/7/2016, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra Quy 
định mới đối với tiêu chuẩn khí thải 
thấp III (LEV III) và tiêu chuẩn 
không khí thải (ZEV). Cụ thể, sẽ kết 
hợp các phiên bản khác nhau của tiêu 
chuẩn này với tiêu chuẩn của bang 
California để thành 1 tiêu chuẩn duy 
nhất. Mục đích của dự thảo này là 
nhằm Bảo vệ môi trường. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý là 
ngày 15/08/2016.  
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1129 

Dược phẩm 
Ngày 16/8/2016, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đề xuất sửa đổi “Đạo 
Luật về Dược phẩm”. Cụ thể: 

- Xây dựng thử nghiệm nhận dạng 
đối với 16 sản phẩm (kể cả Farfarae 
Flos) và cải thiện kiểm tra nhận dạng 
cho 11 sản phẩm (bao gồm 
Liriopisseu Ophiopogonis Tuber). 

- Xây dựng các tiêu chuẩn thử 
nghiệm hàm lượng và định lượng đối 
với 5 sản phẩm (bao gồm 
Achyranthis Radix) và tiêu chuẩn xét 
nghiệm hàm lượng và định lượng đối 
với 2 sản phẩm (bao gồm Gardeniae 
Fructus). 

- Cải thiện việc miêu tả đối với 11 
sản phẩm (bao gồm Terminaliae 
Fructus). 

Mục đích của dự thảo là nhằm đảm 
bảo chất lượng thuốc. Các nước 
thành viên có 60 ngày kể từ ngày 
thông báo để góp ý kiến. Thời gian 
thông qua và thời gian có hiệu lực 
sau 3 tháng kể từ ngày thực thi quy 
định này. Thông tin chi tiết của dự 
thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattach
ments/2016/TBT/JPN/16_3804_00_e
.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/666 
Mỹ phẩm 
Ngày  25/08/2016,  Hàn  Quốc  

thông  báo cho  các  nước  thành  viên  
WTO  về việc nước này đề xuất sửa 
đổi “Luật Thi hành về đạo luật Mỹ 
phẩm”. Cụ thể: Mở rộng phạm  vi  
chủng  loại  của các  mỹ phẩm chức 
năng từ 3 loại thành 11 loại. 

- Việc sử dụng chứng nhận halal 
được phép ghi trên nhãn hoặc trong 
quảng cáo, 

- Xóa những điều trùng lặp trong 
các yêu cầu ghi nhãn và quảng cáo. 

- Nới lỏng các tiêu chuẩn cho việc 
xử lý hành chính (tổng cộng 32 
trường hợp). 

Mục đích của dự thảo là nhằm sửa 
đổi lại đạo luật về mỹ phẩm. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý là ngày 21/8/2016. 
Hiện tại, Hàn Quốc chưa xác định 
thời gian thông qua và thời gian có 
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hiệu lực. Thông tin chi tiết của dự 
thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattach
ments/2016/TBT/KOR/16_3432_00_
x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/667 
 (VP TBT) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 9/2016 

1. Các thông báo của Afghanistan 
- Số: G/TBT/N/AFG/1 
Nội dung: Xi măng pooclang, thép 

cốt bê tông 
- Số: G/TBT/N/AFG/2 
Nội dung: Xăng dầu 
2. Số G/TBT/N/ALB/81 
Nước: Albania 
Nội dung: Hạt giống cây có dầu và 

chất xơ 
3. Các thông báo của Các Tiểu 

Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 
- Số: G/TBT/N/ARE/324; 

G/TBT/N/ARE/325 
Nội dung: Thực phẩm (Quy định 

chung) 
- Số: G/TBT/N/ARE/326; 

G/TBT/N/ARE/327; 
G/TBT/N/ARE/328 

Nội dung: Lốp xe 
4. Các thông báo của Bahrain 
- Số: G/TBT/N/BHR/447; 

G/TBT/N/BHR/448; 
G/TBT/N/BHR/449 

Nội dung: Lốp xe 
5. Các thông báo của Kuwait 

- Số: G/TBT/N/KWT/329; 
G/TBT/N/KWT/329; 
G/TBT/N/KWT/329 

Nội dung: Lốp xe 
6. Các thông báo của Oman 
- Số: G/TBT/N/OMN/267; 

G/TBT/N/OMN/268; 
G/TBT/N/OMN/269; 

Nội dung: Lốp xe 
7. Các thông báo của Qatar 
- Số: G/TBT/N/QAT/443; 

G/TBT/N/QAT/444; 
G/TBT/N/QAT/445; 

Nội dung: Lốp xe 
8. Các thông báo của Vương Quốc 

Ả Rập Saudi 
- Số: G/TBT/N/SAU/949; 

G/TBT/N/SAU/950; 
G/TBT/N/SAU/951; 

Nội dung: Lốp xe 
9. Các thông báo của Yemen 
- Số: G/TBT/N/YEM/49; 

G/TBT/N/YEM/50; 
G/TBT/N/YEM/51; 

Nội dung: Lốp xe 
10. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/686; 
Nội dung: Hóa chất vô cơ, hoá chất 

hữu cơ 
- Số: G/TBT/N/BRA/687; 
Nội dung: Thủ tục nhập khẩu và 

xuất khẩu sản phẩm hàng hóa để 
nghiên cứu khoa học công nghệ và 
nghiên cứu liên quan đến con người 

- Số: G/TBT/N/BRA/688; 
Nội dung: Dược phẩm 
11. Số: G/TBT/N/CRI/161 
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Nước: Costa Rica 
Nội dung: Đồ uống không cồn ICS 

67.160.20 
12. Các thông báo của Ai Cập 
- Số: G/TBT/N/EGY/153 
Nội dung: Thiết bị bệnh viện (ICS: 

11.140) 
- Số: G/TBT/N/EGY/154 
Nội dung: Đặc tính kỹ thuật và môi 

trường cho lò sử dụng sản xuất than 
củi (ICS: 71.060) 

- Số: G/TBT/N/EGY/155 
Nội dung: Chất khử trùng tẩy rửa 

hữu cơ cho các loại rau và hoa quả 
tươi 

- Số: G/TBT/N/EGY/156 
Nội dung: Các thiết bị âm thanh, 

hình ảnh, nghe nhìn 
- Số: G/TBT/N/EGY/157 
Nội dung: Gia dụng và các thiết bị 

điện tương tự 
- Số: G/TBT/N/EGY/158 
Nội dung: Đèn chiếu sáng và các 

thiết bị liên quan (ICS: 29.140) 
- Số: G/TBT/N/EGY/159 
Nội dung: Đèn chiếu sáng, module 

Led (ICS: 29.140.99; 31.080.99) 
- Số: G/TBT/N/EGY/160 
Nội dung: Rung và xóc (ICS: 

27.040; 17.160) 
- Số: G/TBT/N/EGY/161 
Nội dung: Rung và xóc (ICS: 

27.040; 17.160; 29.160.40) 
13. Số: G/TBT/N/EU/399 
Nước: EU 
Nội dung: Chất thải 
14. Các thông báo của Guatemala 

- Số: G/TBT/N/GTM/91 
Nội dung: Dược phẩm và các sản 

phẩm liên quan 
- Số: G/TBT/N/GTM/92 
Nội dung: ICS: 67.040 
15. Số: G/TBT/N/MEX/316 
Nước: Mexico 
Nội dung: Hóa dầu 
16. Số: G/TBT/N/PHL/195 
Nước: Philippines 
Nội dung: Ống thép, thanh thép,… 
17. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/241 
Nội dung: Sản phẩm nước tương 
- Số: G/TBT/N/TPKM/242 
Nội dung: Sản phẩm của cây hòe 
- Số: G/TBT/N/TPKM/243 
Nội dung: Nhiên liệu cung cấp cho 

xe máy 
18. Các thông báo của Uganda 
- Số G/TBT/N/UGA/545 
Nội dung: Sốt cà chua 
- Số G/TBT/N/UGA/546 
Nội dung: Nước ép cà chua 
- Số G/TBT/N/UGA/547 
Nội dung: Bột cà chua, cà chua xay 

nhuyễn 
- Số G/TBT/N/UGA/548 
Nội dung: Cà chua tươi 
- Số G/TBT/N/UGA/549 
Nội dung: Trái cây Passion 
- Số G/TBT/N/UGA/550 
Nội dung: Xoài tươi 
- Số G/TBT/N/UGA/551 
Nội dung: Khoai tây tươi 
- Số G/TBT/N/UGA/552 
Nội dung: Cà rốt tươi 
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- Số G/TBT/N/UGA/553 
Nội dung: Chuối ngọt tươi 
- Số G/TBT/N/UGA/554 
Nội dung: Tương ớt 
- Số G/TBT/N/UGA/555 
Nội dung: Hành tây tươi 
- Số G/TBT/N/UGA/556 
Nội dung: Lạc lấy dầu 
- Số G/TBT/N/UGA/557 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu 
- Số G/TBT/N/UGA/558 
Nội dung: Lạc thô, lạc rang 
- Số G/TBT/N/UGA/559 
Nội dung: Các loại dầu ăn được 

pha trộn 
- Số G/TBT/N/UGA/560, 

G/TBT/N/UGA/561, 
G/TBT/N/UGA/562 

Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu 
- Số G/TBT/N/UGA/563 
Nội dung: Dầu mỡ ăn 
- Số G/TBT/N/UGA/564 
Nội dung: Ngô (bắp) 
18. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1170 
Nội dung: Xi lanh có chứa chất độc 

hại 
- Số: G/TBT/N/USA/1171 
Nội dung: Các chất hóa học 
- Số: G/TBT/N/USA/1172 
Nội dung: Khí tự nhiên 
- Số: G/TBT/N/USA/1173 
Nội dung: Vật liệu nguy hiểm 
- Số: G/TBT/N/USA/1174 
Nội dung: Khoai tây 
- Số: G/TBT/N/USA/1175 
Nội dung: Khí thải hợp kim chứa 

sắt. Chất lượng không khí 
- Số: G/TBT/N/USA/1176 
Nội dung: Lượng khí thải nhà máy 

lọc dầu. Chất lượng không khí 
- Số: G/TBT/N/USA/1177 
Nội dung: Rau quả 
- Số: G/TBT/N/USA/1178 
Nội dung: Khí thải sản xuất xi 

măng 
- Số: G/TBT/N/USA/1179 
Nội dung: Chất lượng không khí 
- Số: G/TBT/N/USA/1180 
Nội dung: Xe buýt 
- Số: G/TBT/N/USA/1181 
Nội dung: Nguồn cung cấp điện 

liên tục 
(VP TBT) 

 
 
 
 

PHÁT HIỆN HƠN 600 CƠ SỞ 
BÁN VÀNG KHÔNG ĐẠT HÀM 
LƯỢNG TIÊU CHUẨN 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) vừa có báo cáo về công 
tác quản lý thị trường vàng gửi Văn 
phòng Chính phủ. Theo đó, qua kiểm 
tra vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa 
bàn cả nước hai năm 2015 - 2016, Bộ 
đã phát hiện rất nhiều cơ sở kinh 
doanh vàng không chấp hành các quy 
định của pháp luật về đo lường, chất 
lượng vàng... 

Cụ thể, trong năm 2015, qua các 
đợt kiểm tra của cơ quan chức năng 
tại 51/63 Sở KH&CN các tỉnh, với 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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1718 cơ sở kinh doanh vàng, phát 
hiện 423 cơ sở (chiếm 25%) vi phạm 
về quy định đo lường, sử dụng cân 
vàng không kiểm định, không đạt yêu 
cầu về đo lường; cân không phù hợp 
về phạm vi đo và cấp độ chính xác; 
hàm lượng vàng không đạt theo tiêu 
chuẩn công bố. 

Hoạt động quản lý kinh doanh vàng 
ngày càng phức tạp khi các thông tin 
về kênh dự trữ này luôn gây sóng dư 
luận. 

Theo Bộ KH&CN, số cơ sở kinh 
doanh vàng, bán vàng không đáp ứng 
tiêu chuẩn tập trung chủ yếu vào các 
loại vàng trang sức, mỹ nghệ, trong 
đó 170 phương tiện đo không đúng 
tiêu chuẩn bị thu giữ, chiếm 9,7% số 
vụ vi phạm. 

Cơ quan chức năng đã tịch thu số 
hàng hơn 4.000 mẫu, trong đó tạm 
dừng lưu thông hơn 2.800 mẫu và xử 
phạt số tiền gần 200 triệu đồng. Sang 
năm 2016, tính đến hết ngày 
23/8/2016, thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ, Bộ KH&CN, Sở KH&CN 
các tỉnh đã thanh tra hơn 580 cơ sở 
kinh doanh vàng, phát hiện hơn 183 
cơ sở vi phạm các quy định về tiêu 
chuẩn đo lường, chất lượng và nhãn 
mác vàng theo quy định với số tiền 
xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng. 

Bộ KH&CN khẳng định, hiện sản 
xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ 
nghệ không được kiểm soát về chất 
lượng, đặc biệt đối với DN, cá nhân 
được nhập khẩu vàng trang sức, mỹ 

nghệ qua cửa khẩu không cần kiểm 
soát chất lượng và họ chỉ nộp thuế 
theo quy định của pháp luật là đủ. 

Bên cạnh đó, trên thị trường, các 
cửa hàng kinh doanh vàng trang sức, 
mỹ nghệ cho biết, họ chỉ biết bán 
vàng trang sức, lấy từ các cơ sở nhập 
khẩu, sản xuất và chế tác được Ngân 
hàng Nhà nước cho phép và chất 
lượng vàng do các cơ sở này quyết 
định. Như vậy, vô hình chung với 
cách quản lý chất lượng vàng trang 
sức, mỹ nghệ như hiện nay, mới chỉ 
quản lý được phần ngọn mà không 
quản lý được phần gốc. 

Chính vì thế, để giảm bớt các vụ vi 
phạm về kinh doanh vàng, Bộ 
KH&CN kiến nghị Chính phủ xem 
xét sửa đổi Nghị định số 
24/2012/NĐ-CP trong đó quy định 
quản lý chất lượng vàng trang sức, 
mỹ nghệ trong sản xuất, nhập khẩu. 

Trước đó, vào tháng 7/2015, dư 
luận, nhất là những người cầm vàng 
hoang mang khi ông Trần Văn Vinh, 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng khẳng 
định: Trên thị trường vàng hiện nay 
có từ 3-8% lượng vàng không đủ 
tuổi, không đảm bảo chất lượng. Điều 
này thể hiện sự thiếu minh bạch trong 
công tác công bố chất lượng vàng, 
làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 
người tiêu dùng. 

Sau đó, trên thị trường Hạ Long, 
Hải Phòng và TP.HCM xuất hiện 
thông tin có nhiều đối tượng bán 
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vàng giả, cùng một số loại vàng giả 
(vàng không đủ độ tinh khiết) được 
bán ra thị trường. Trong đó tập trung 
chủ yếu vào vàng nữ trang (vàng tây), 
vàng mỹ nghệ. Thông tin này gây 
rúng động dư luận và giới kinh doanh 
vàng, khiến dư luận rất lo sợ mua 
phải vàng giả nhưng không hề hay 
biết. 

(dantri.com.vn) 
 

NGĂN CHẶN TAI NẠN LIÊN 
QUAN ĐẾN ĐỒ CHƠI 

Đồ chơi luôn gắn liền với tuổi thơ. 
Nhưng nếu không cẩn thận, đồ chơi 
cũng có thể gây hại. Biết rõ từng mối 
nguy với từng loại và nhóm đồ chơi 
cụ thể có thể giúp các bậc làm cha 
làm mẹ bảo vệ được con mình tốt hơn 
khỏi những thương tổn. Tiêu chuẩn 
ISO/TR 8124-8 phân loại đồ chơi 
theo độ tuổi với mức độ an toàn cao 
nhất. 

Một trong những mối nguy dễ thấy 
nhất trong số các đồ chơi kém an toàn 
là loại đồ chơi có nhiều bộ phận nhỏ. 
Những loại này đặc biệt nguy hiểm 
với trẻ em dưới 3 tuổi. Đồ chơi có 
các bộ phận nhỏ, vốn được thiết kế 
cho trẻ lớn hơn, có thể gây hóc, ngạt 
khi một em bé cho vào miệng. 

Chơi đúng độ tuổi 
Các nhà sản xuất đồ chơi cần biết 

rằng trẻ em ở các độ tuổi khác nhau 
có những khả năng, sở thích, ưu tiên 
và thế mạnh khác nhau. Họ cũng cần 
biết rằng sự an toàn của trẻ phụ thuộc 

vào việc chúng có nhận được những 
món đồ chơi phù hợp với các đặc 
điểm bản thân. Bonacruz giải thích 
“Nhà cung cấp đồ chơi phải nêu rõ độ 
tuổi phù hợp với sản phẩm, và họ 
phải xác định điều đó dựa trên các 
nguồn thông tin đáng tin cậy, như các 
tiêu chuẩn hay đánh giá chuyên môn, 
chứ không phải dựa trên phỏng đoán, 
và càng không phải chỉ là làm cho 
có”. 

Xác định độ tuổi là một yếu tố 
quan trọng nhằm đảm bảo rằng đồ 
chơi phù hợp và an toàn với những 
“người dùng” nhỏ tuổi. Các biện 
pháp bảo vệ an toàn và các tiêu chuẩn 
nhằm định hướng cho việc xác định 
độ tuổi phù hợp cho từng loại đồ chơi 
có vai trò rất quan trọng trong việc 
đảm bảo sự an toàn của các loại đồ 
chơi trên thị trường. Những biện 
pháp đảm bảo an toàn này cũng có 
thể góp phần giảm thiểu các chấn 
thương liên quan tới đồ chơi. 

Các tiêu chuẩn khác nhau 
Phân loại đồ chơi theo độ tuổi từ 

lâu vẫn là một trong những nhiệm vụ 
mang tính chủ quan hơn với các nhà 
sản xuất, nhà bán lẻ, nhập khẩu và 
các phòng kiểm định. Các tiêu chuẩn 
quốc gia và khu vực có tiêu chí khác 
nhau chỉ làm vấn đề trở nên phức tạp 
hơn vì không có một nguồn thông tin 
đáng tin cậy thống nhất. 

Sự đa dạng trong các quy định và 
tiêu chuẩn về đồ chơi và games giữa 
các nước và khu vực có thể gây khó 
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khăn cho nhà sản xuất. Đề cập tới 
một số các tiêu chuẩn khác nhau, 
nhiều thập kỷ qua, chúng ta luôn 
thiếu một nguồn thông tin đáng tin 
cậy nhằm định hướng cho việc xác 
định độ tuổi trẻ em phù hợp với một 
món đồ chơi nào đó. Cũng có các tài 
liệu tham khảo, nhưng hầu hết đều đã 
quá cũ. Ở một số khu vực khác, thậm 
chí không có sự thống nhất trong 
cách xác định độ tuổi theo sản phẩm. 

Bỏ qua việc thiếu các tiêu chuẩn 
đồng nhất, một số nhà sản xuất đồ 
chơi cũng có thể đối mặt với những 
bất lợi do quy mô sản xuất. 

Các nhà sản xuất có quy mô càng 
hơn, có lẽ là cả các cơ quan nhà 
nước, đều có chuyên gia thực hiện 
việc xác định tuổi, trong khi đó 
những cơ sở sản xuất nhỏ hơn thì 
không. 

Mặc dù vậy, việc xác định độ tuổi 
là một khâu rất quan trọng trong việc 
phân phối đồ chơi và các sản phẩm 
dành cho trẻ em vì một số nguyên 
nhân. 

Tạo niềm tin 
Nhằm đưa ra những tiêu chuẩn 

toàn cầu về sự an toàn của đồ chơi, 
ISO đã công bố bộ tiêu chuẩn 
ISO/TR 8124-8 giúp xác định độ tuổi 
thấp nhất trẻ em có thể được chơi đồ 
chơi với sự phân loại chi tiết, dựa 
trên các giai đoạn phát triển và khả 
năng của trẻ. Tiêu chuẩn 
ISO/TR 8124-8 là phần thứ 8 trong 
loạt tiêu chuẩn ISO/TR 8124 về sự an 

toàn của đồ chơi, mang lại một giải 
pháp toàn diện cho vấn đề về phân 
chia độ tuổi, dựa trên số đo chiều cao, 
sự phát triển và hành vi của trẻ. 

Chúng ta hãy cùng đảm bảo an 
toàn và an ninh cho trẻ. 

Bảy phần kia của bộ tiêu chuẩn này 
nêu rõ những yêu cầu hoặc các 
phương pháp kiểm tra các chỉ số độc 
hại khác nhau ở đồ chơi phụ thuộc 
nhiều vào độ tuổi mà nhà sản xuất 
hướng tới. Những tiêu chuẩn này 
ngày càng được áp dụng nhiều trong 
quá trình xây dựng yêu cầu đối với 
việc sản xuất đồ chơi trên toàn cầu, 
và ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. 
Chúng cũng được đưa vào các bộ tiêu 
chuẩn và quy định ở cấp quốc gia. 

Trong một báo cáo mới đây, bộ 
tiêu chuẩn ISO/TR 8124-8 rất cô 
đọng và dễ sử dụng để đánh giá sự 
phân độ tuổi cho trò chơi. Ngoài ra, 
vì bộ tiêu chuẩn này mới được xây 
dựng với sự tham gia của nhiều bên 
liên quan, bao gồm những người có 
thẩm quyền, nhà sản xuất, bên cung 
cấp dịch vụ, vì vậy các dữ liệu và 
thông tin đều mới được cập nhật. 

Trách nhiệm của phụ huynh 
Thị trường có cả triệu loại đồ chơi, 

hàng trăm loại mới ra mắt mỗi ngày. 
Việc nhà sản xuất dán nhãn cảnh báo 
trên đồ chơi là một chuyện, phụ 
huynh có thực hiện theo không lại là 
chuyện khác. Chẳng hạn, dán nhãn 
ghi rõ “không dành cho trẻ dưới 3 
tuổi”, không phải là vì nhà sản xuất 
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cho rằng món đồ chơi đó vượt quá 
khả năng hiểu biết với một trẻ 24 
tháng tuổi, mà là vì món đồ chơi đó 
nhỏ, hoặc có các chi tiết nhỏ, có thể 
gây hóc. 

Bằng cách lựa chọn đồ chơi phù 
hợp với lứa tuổi, cũng giống như việc 
bắt trẻ con đội mũ bảo hiểm, phụ 
huynh đã giảm thiểu được nguy cơ 
chấn thương cho con em mình. Rốt 
cuộc, đồ chơi nên giúp trẻ được vui 
chơi, chứ không phải để gây hại cho 
trẻ. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau 
mang lại sự an toàn cho trẻ. 

(tcvn.gov.vn) 
 

TẠM NGỪNG ĐĂNG KÝ MỚI 
XUẤT KHẨU CÁ TRA SANG 
HOA KỲ 

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và thủy sản (Naf iqad - Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa 
có Công văn số 1889/QLCL-CL1 đề 
nghị các DN chưa từng xuất khẩu 
(XK) cá bộ Siluriformes (chủ yếu là 
cá tra, cá ba sa) vào Hoa Kỳ tạm 
ngừng việc đăng ký vào danh sách 
được phép XK. 

 
Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục 

trưởng Nafiqad - cho biết, mới đây, 

Cơ quan Thanh tra an toàn thực phẩm 
(FSIS-Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) đã 
có văn bản gửi Nafiqad thông báo 
một số quy định liên quan tới việc 
XK cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ. 

Cụ thể, trong thời gian chuyển tiếp, 
FSIS chỉ chấp thuận bổ sung các DN 
Việt Nam vào danh sách các cơ sở 
chế biến cá bộ Silurifomes được phép 
XK vào Hoa Kỳ trong trường hợp 
DN này đã từng XK cá bộ 
Silurifomes vào thị trường này. 

Đối với DN chưa từng XK, FSIS sẽ 
chỉ xem xét đưa vào danh sách sau 
khi hoàn thành đánh giá tương đương 
hệ thống kiểm soát an toàn thực 
phẩm của Việt Nam đối với cá bộ 
Siluriformes. 

Vì vậy, thời gian này Nafiqad đề 
nghị các DN chưa từng XK cá bộ 
Siluriformes vào Hoa Kỳ tạm ngừng 
việc đăng ký vào danh sách được 
phép XK. 

Thời gian hiệu lực của đạo luật này 
từ tháng 3/2016. Thời gian chuyển 
tiếp là 18 tháng (3/2016 - 8/2017), 
đến tháng 9/2017 mới chính thức áp 
dụng triệt để các quy định của FSIS. 

Hiện, Nafiqad đã có văn bản đề 
nghị FSIS không áp dụng quy định 
này và chỉ bắt buộc các cơ sở có thực 
hiện hoạt động chế biến cuối cùng 
trước khi XK phải có tên trong danh 
sách của FSIS, còn đối với các DN sơ 
chế, cung cấp bán thành phẩm phải 
được Nafiqad kiểm tra, chứng nhận 
điều kiện bảo đảm an toàn thực 
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phẩm. 
(baocongthuong.com.vn) 

 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN 
HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO 
LƯỜNG VIỆT NAM 

Ngày 30/8/2016, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban 
hành Quyết định số 1869/QĐ-TĐC về 
việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam ĐLVN 265:2016 
"Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, 
CO, NOx trong không khí - Quy trình 
kiểm định" và có hiệu lực sau 30 
ngày kể từ ngày ký. 

Phạm vi áp dụng của văn bản kỹ 
thuật này quy định quy trình kiểm 
định ban đầu, kiểm định định kỳ và 
kiểm định sau sửa chữa phương tiện 
đo nồng độ khí SO2, CO2, CO, 
NOx trong không khí và trạm quan 
trắc khí thải tự động, liên tục có 
phạm vi đo, sai số cho phép lớn nhất 
được nêu trong bảng 1. 

Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt 
Nam ĐLVN 265 : 2016 thay thế Văn 
bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 
ĐLVN 265 : 2014 kể từ ngày quyết 
định này có hiệu lực 

(tcvn.gov.vn) 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ LĨNH VỰC THỨC ĂN 
CHĂN NUÔI 

Ngày 26/7/2016, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh 
vực thức ăn chăn nuôi QCVN 01-
183:2016/BNNPTNT kèm theo Thông 
tư số 27/2016/TT-BNNPTNT. Quy 
chuẩn này quy định giới hạn tối đa 
cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, 
kim loại nặng và vi sinh vật trong 
thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia 
cầm, bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, 
gà, chim cút, ngan, vịt; thức ăn tinh 
hỗn hợp cho bê và bò thịt.  

Theo đó, Thông tư số 27/2016/TT-
BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 26/01/2017 và thay thế Thông 
tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và Thông 
tư số 23/2012/TT-BNNPTNT ngày 
18/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa 
đổi, bổ sung một số quy định của các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực 
thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo 
Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT 
ngày 25/12/2009 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Đối với các sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi đã công bố hợp quy theo quy 
định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia ban hành kèm theo Thông tư số 
81/2009/TT-BNNPTNT trước thời 
hạn Thông tư này có hiệu lực được 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố 
trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
ban hành thông báo tiếp nhận công 
bố hợp quy. 

(vinacert.vn) 
 

TIÊU CHUẨN ISO MỚI GIÚP 
GIẢM CHI PHÍ ĐẤU THẦU 
TUABIN KHÍ 

Một tiêu chuẩn ISO mới về đấu 
thầu, ISO 19859 2016, Các ứng dụng 
tua bin khí – Yêu cầu chế tạo điện sẽ 
cho người bán và người mua những 
yêu cầu kỹ thuật tối giản nhất và 
cách quản lý thông tin trao đổi giữa 
các bên để đấu thầu các động cơ tua 
bin khí dùng cho các ứng dụng chế 
tạo điện. 

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế 
(IEA), tới năm 2040, nhu cầu về năng 
lượng sẽ tăng thêm 37%.  

Một nhà máy điện tuabin khí hiệu 
suất cao tại chỗ có thể cung cấp điện 
trong 30 phút cho 400.000 hộ gia 
đình. Tuy vậy, nhà máy điện tua bin 
khí đòi hỏi thủ tục hành chính phức 
tạp giữa người mua và người bán khi 
tiến hành thương lượng mua bán. 

Một tiêu chuẩn ISO mới về đấu 
thầu, ISO 19859 2016, Các ứng dụng 
tua bin khí – Yêu cầu chế tạo điện sẽ 
cho người bán và người mua những 
yêu cầu kỹ thuật tối giản nhất và cách 
quản lý thông tin trao đổi giữa các 
bên để đấu thầu các động cơ tua bin 
khí dùng cho các ứng dụng chế tạo 

điện. 
Tiêu chuẩn đấu thầu tua bin khí này 

là một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật bao 
gồm hiệu suất hoạt động, độ tin cậy, 
độ bền, biên hoạt động, bảo dưỡng 
bảo trì, bảo hành chất lượng, quản lý 
dự án, hệ thống hồ sơ, lắp đặt và vận 
hành thử máy. 

Thương thảo một hợp đồng mua 
bán động cơ tua bin khí cho nhà máy 
điện tại chỗ là việc làm khó khăn, và 
tiêu chuẩn đấu thầu này sẽ giúp cả 
người mua và người bán có được sự 
đồng thuận trước về các thông số kỹ 
thuật chức năng, quản lý các giao 
diện và quan trọng là thống nhất 
trước sự quản lý cung cấp thông tin. 

 Người bán có thể tiêu chuẩn hóa 
các hồ sơ đấu thầu và giảm thiểu 
được nội dung mà vẫn đảm bảo được 
chất lượng hồ sơ thầu từ những người 
mua. 

(ismq.vn) 
 
 
 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT 
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 
VỰC HÓA CHẤT 

Từ ngày 15/9/2016, Nghị định 
115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
hóa chất, phân bón và vật liệu nổ 
công nghiệp bắt đầu có hiệu lực. 

Theo đó, bổ sung quy định về xử 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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phạt vi phạm hành chính đối với một 
số hành vi vi phạm về hóa chất, chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong gia dụng và y tế (sau đây gọi 
chung là hóa chất): 

- Phạt tiền đến 50 triệu đồng đối 
với hành vi vi phạm quy định về 
buôn bán hóa chất. 

- Phạt tiền đến 3 triệu đồng đối với 
hành vi vi phạm quy định về sử dụng 
hóa chất. 

- Phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với 
hành vi vi phạm quy định về vận 
chuyển hóa chất. 

- Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối 
với hành vi vi phạm quy định về nhập 
khẩu hóa chất. 

- Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối 
với hành vi vi phạm quy định về khảo 
nghiệm, nhãn hàng hóa, quảng cáo 
hóa chất. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI  

 Cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức 
Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) lần thứ 
39 

Phiên họp lần thứ 39 Đại hội đồng 
ISO diễn ra tại Bắc Kinh, Trung 
Quốc từ 10-14/9/2016. Đoàn đại biểu 
Việt Nam do Tổng cục Trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Trần Văn Vinh làm trưởng đoàn tham 
gia kỳ họp. 

Đoàn gồm đại diện từ các đơn vị 

của Tổng cục và các Bộ, ban ngành 
liên quan, gồm Bộ Giao thông Vận 
tải, Bộ VHTT & DL, Sở KH & CN 
thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Tập đoàn DAIKIN, Công 
ty Toyota Việt Nam.  

 
Toàn cảnh phiên họp 

Kỳ họp đại hội đồng ISO lần tứ 39 
lần này tập trung thảo luận chiến lược 
tiêu chuẩn hóa của ISO trong 5 năm 
tới 2016-2020, tăng cường xây dựng 
tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực dịch 
vụ, kiểm soát môi trường, tiết kiệm 
năng lượng, an ninh mạng, an toàn 
giao thông đường bộ…, tăng cường 
sự tham gia của các cơ quan quản lý 
nhà nước (xây dựng chính sách công) 
vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn 
quốc tế, đổi mới quản trị cơ quan 
điều hành ISO, hỗ trợ kỹ thuật các 
quốc gia đang phát triển, mở rộng 
tầm ảnh hưởng của ISO sang khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương. Tính 
đến nay, hệ thống tiêu chuẩn ISO có 
21.133 tiêu chuẩn. 

Đại hội đồng ISO lần thứ 39 đã bầu 
ông John Walter (Canana)- Phó Chủ 
tịch của ISO làm Chủ tịch ISO nhiệm 
kỳ 2017-2019. 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Bên cạnh phiên họp toàn thể, Tổng 
cục trưởng Trần Văn Vinh đã có các 
buổi làm việc song phương với 
ASTM (Hiệp hội Thử nghiệm và 
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ), BSI (Viện Tiêu 
chuẩn Anh), KATS (Cơ quan Tiêu 
chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc), SIS 
(Viện Tiêu chuẩn Thụy Điển), 
CEN/CENCELEC (Ủy ban Tiêu 
chuẩn hóa Châu âu), DIN (Viện Tiêu 
chuẩn CHLB Đức), AS (Cơ quan tiêu 
chuẩn Australia) và tham dự cuộc 
họp lần thứ 55 của PASC (Diễn đàn 
Tiêu chuẩn khu vực Thái Bình 
Dương) để bàn về định hướng hợp 
tác giữa Tổng cục với các đối tác 
nhằm tăng cường hợp tác hỗ trợ kỹ 
thuật, phối hợp trên các diễn đàn 
quốc tế, khu vực, chia sẻ thông tin hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia nhằm thúc 
đẩy thương mại đa phương, song 
phương trong thời gian tới. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 Thổ Nhĩ Kỳ ban hành kết luận 
điều tra chống lẩn tránh thuế 
chống bán phá giá đối với sản 
phẩm gỗ dán nhập khẩu từ Việt 
Nam 

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Cục 
Quản lý cạnh tranh nhận được thông 
tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thổ 
Nhĩ Kỳ thông báo Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ 
Kỳ đã ra ban hành kết luận cuối cùng 
vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế 
chống bán phá giá với gỗ dán nhập 
khẩu từ một số nước trong đó có Việt 

Nam.  
Một số thông tin về vụ việc: 
- Ngày khởi xướng điều tra: 27 

tháng 5 năm 2015 
- Sản phẩm bị điều tra: Gỗ dán có 

mã HS: 4412.10; 4412.31; 4412.32 
và 4412.39 

- Giai đoạn điều tra: từ năm 2010 
đến nay. 

Trước đó, năm 2006 Thổ Nhĩ Kỳ 
đã ra quyết định áp thuế chống bán 
phá giá với cùng sản phẩm nêu trên 
nhập khẩu từ Trung Quốc, mức thuế 
là 240 USD/m3. 

Theo nội dung báo cáo điều tra, chỉ 
có 2 doanh nghiệp Việt Nam tham 
gia cung cấp thông tin cho cơ quan 
điều tra sẽ không bị áp dụng biện 
pháp chống lẩn thuế chống bán phá 
giá do cung cấp thông tin đầy đủ, 
đúng thời gian và chứng minh được 
hàng xuất khẩu được sản xuất tại các 
công ty này. 

Các doanh nghiệp không cung cấp 
thông tin cho cơ quan điều tra sẽ bị 
áp dụng mức thuế là 240 USD/m3 
(tương đương với mức thuế chống 
bán phá giá đã được Thổ Nhĩ Kỳ áp 
dụng đối với hàng nhập khẩu của các 
doanh nghiệp Trung Quốc). Thời 
gian áp dụng mức thuế được tính 
ngay khi Bộ Kinh tế đăng nội dung 
kết luận điều tra trên Công báo của 
Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo sẽ xem 
xét những ý kiến phản hồi về báo cáo 
điều tra vụ việc của các bên liên quan 
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được gửi muộn nhất là ngày 02 tháng 
9 năm 2016. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
liên hệ: 

Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ 
thương mại của nước ngoài - Cục 
Quản lý cạnh tranh 

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 222 05012 
Fax: (04) 222 05003 

(moit.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
kiểm tra tình hình thực hiện Nghị 
quyết 19 tại Bộ KH&CN 

Sáng ngày 21/9, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam tới làm việc 
với Bộ KH&CN để kiểm tra tình hình 
triển khai thực hiện Nghị quyết 19-
2016/NQ-CP về cải thiện môi trường 
kinh doanh và nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực 
Tiêu chuẩn và Sở hữu trí tuệ tại Bộ 
KH&CN tại 2 đơn vị là Cục sở hữu 
trí tuệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL). 

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ 
KH&CN có Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh; Lãnh đạo Cục Sở 
hữu trí tuệ; Tổng cục TCĐLCL, các 
đơn vị khác trong Bộ và cùng đại 
diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Bộ Y tế, Phòng thương mại và 
công nghiệp Việt Nam... 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh đã báo cáo với Phó Thủ tướng 
và Đoàn kiểm tra về những mặt công 
tác của Bộ thời gian qua và những nỗ 
lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 
19-2016/NQ-CP về cải thiện môi 
trường kinh doanh và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh 
vực Tiêu chuẩn và Sở hữu trí tuệ tại 
Bộ KH&CN. 

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 
của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN đã ký quyết định số 
1348/QĐ- BKHCN ngày 27/5/2016 
ban hành Chương trình hành động 
của Bộ thực hiện Nghị quyết nói trên. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, 
Bộ KH&CN thường xuyên đôn đốc 
các đơn vị quán triệt, quyết liệt thực 
hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo 
kịp thời về Bộ KH&CN những vướng 
mắc để chỉ đạo xử lý; báo cáo định 
kỳ kết quả thực hiện hàng quý để 
tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính 
phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho 
biết, trong hoạt động quản lý 
TCĐLCL sản phẩm hàng hóa, Bộ đã 
tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị định 
89/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua kết 
quả tổng hợp tiếp thu ý kiến của các 
Bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, 
hiệp hội với đề xuất sửa đổi nhiều nội 
dung, Bộ KH&CN đã báo cáo và 
được Chính phủ đồng ý với chủ 
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trương xây dựng Nghị định thay thế 
Nghị định 89/2006/NĐ-CP, trình 
Chính phủ trong tháng 11/2016. Nghị 
định thay thế đã xây dựng về cơ bản 
tập trung vào việc khắc phục các 
vướng mắc, khó khăn cho doanh 
nghiệp đồng thời tăng cường chống 
gian lận thương mại, bảo vệ người 
tiêu dùng và đảm bảo phù hợp với 
các quy định của hiệp định hay điều 
ước quốc tế mà Việt Nam tham gia 
ký kết. 

Về tháo gỡ những vướng mắc, bất 
cập trong quy định về việc vừa phải 
thực hiện chứng nhận hợp quy, vừa 
phải kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu, 
trong thời gian qua, đối với sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 do Bộ 
KH&CN quản lý, thời gian dành cho 
hoạt động kiểm tra chất lượng đã 
được cắt giảm so với trước. Bộ 
KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài 
chính ban hành Thông tư liên tịch số 
110/TTLT - BTC - BKHCN ngày 
30/6/2016 Hướng dẫn phối hợp kiểm 
tra chất lượng và thông quan hàng 
hóa nhập khẩu. 

Về Đề án nâng cấp Viện Năng suất 
Việt Nam thành Viện Năng suất 
Quốc gia Việt Nam, Thứ trưởng Trần 
Việt Thanh cũng báo cáo với Phó 
Thủ tướng và các đại biểu tại hội 
nghị. 

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng 
Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh 
đã cung cấp thêm thông tin và giải 
đáp rõ một số thắc mắc với đại diện 

các cơ quan chức năng, và cho biết, 
Tổng cục sẽ phối hợp tốt hơn nữa với 
các bên, tháo gỡ những vấn đề doanh 
nghiệp còn vướng mắc. 

Tiếp thu các ý kiến góp ý của các 
bộ ngành nêu tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh giải đáp một số nội 
dung cơ bản và chỉ đạo các đơn vị 
trong ngành giải quyết, phối hợp với 
các bộ ngành có các giải pháp tháo 
gỡ kịp thời để tạo thuận lợi nhất cho 
các doanh nghiệp. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó 
thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
cho rằng, Đảng và Chính phủ ý thức 
được muốn phát triển được phải tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp. Tạo điều 
kiện nhưng trong khung khổ pháp lý 
đủ thông thoáng nhưng cũng phải 
chặt chẽ. Tất cả các bộ ngành đã vào 
cuộc rất tích cực, một số nơi đã có 
những kết quả rõ nét. Đã làm tốt 
nhưng mới chỉ đạt được kết quả bước 
đầu. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ 
đạo kịp thời tháo gỡ các vướng mắc 
về cơ chế pháp luật, thủ tục hành 
chính, nâng cao năng suất, chất 
lượng; để doanh nghiệp bớt thời gian 
lo các thủ tục liên quan đến chất 
lượng và sở hữu trí tuệ. 

(vietq.vn) 
 

 Hy vọng Việt Nam và Mexico 
sớm hoàn tất việc phê chuẩn TPP 

Đó là một trong những nội dung 
trao đổi của Thứ trưởng Trần Quốc 
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Khánh tại buổi tiếp và làm việc với 
Thứ trưởng Ngoại giao Mexico, ông 
Carlos de Icaza, tại trụ sở Bộ Công 
Thương ngày hôm nay (7/9). 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần 
Quốc Khánh hoan nghênh chuyến 
thăm và làm việc của Thứ trưởng 
Ngoại giao Mexico cùng đoàn công 
tác và đánh giá cao chuyến công tác 
của Thứ trưởng trong bối cảnh quan 
hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước 
đang đạt được những bước tiến quan 
trọng, đặc biệt kể từ khi Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) được ký kết. Đồng thời hy 
vọng rằng Chính phủ Việt Nam và 
Mexico sẽ cùng nỗ lực để có thể hoàn 
tất việc phê chuẩn Hiệp định TPP 
trong năm nay, qua đó tạo ra nhiều cơ 
hội mới cho doanh nghiệp hai nước 
và góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp 
tác song phương trên nhiều lĩnh vực. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh 
khẳng định, Mexico luôn là một đối 
tác quan trọng của Việt Nam tại khu 
vực châu Mỹ và quan hệ kinh tế - 
thương mại giữa hai nước còn rất 
nhiều tiềm năng có thể khai thác 
trong thời gian tới. Hai bên cũng 
thống nhất sẽ tổ chức Kỳ họp lần I 
Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, 
thương mại và đầu tư giữa Việt Nam 
và Mexico vào đầu năm 2017 và tích 
cực thúc đẩy hơn nữa các hoạt động 
xúc tiến thương mại giữa hai nước.   

6 tháng đầu năm 2016, tổng kim 
ngạch thương mại hai chiều Việt 

Nam và Mexico đạt 1,1 tỷ USD, tăng 
18% so với cùng kỳ năm 2015; trong 
đó kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang Mexico tăng 25%, đạt gần 
900 triệu đôla Mỹ; nhập khẩu của 
Việt Nam từ Mexico giảm 6%, đạt 
221 triệu USD. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và 
làm việc tại Việt Nam lần này của 
Thứ trưởng Ngoại giao Mexico, đại 
diện Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Xúc 
tiến thương mại và đầu tư quốc gia và 
Ngân hàng Ngoại thương Mexico sẽ 
có các buổi làm việc với các cơ quan 
chức năng liên quan của Việt Nam để 
thống nhất về khả năng ký kết các 
thỏa thuận hợp tác và thiết lập các cơ 
chế hỗ trợ cho doanh nghiệp hai nước 
trong thời gian tới. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

 APO: Định hướng và chính sách 
nâng cao năng suất Châu Á 2016 

Hội thảo “Triển vọng và chính 
sách năng suất Châu Á 2016: Nâng 
cao năng suất khu vực Đông Nam Á” 
đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Với mục tiêu thay đổi chính sách 
và định hướng nền kinh tế tương lai, 
ngày 12/9, hội thảo “Triển vọng và 
chính sách năng suất Châu Á 2016: 
Nâng cao năng suất khu vực Đông 
Nam Á” đã được tổ chức tại Hà Nội.   

Tham gia Hội thảo có sự góp mặt 
của 20 chuyên gia kinh tế trong và 
ngoài nước bao gồm: Các chuyên gia 
từ Tổ chức Năng suất (APO), Tổ 
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chức Hợp tác và Phát Triển Kinh tế 
(OECD), Ủy ban Kinh Tế- Xã Hội 
Châu Á và Thái Bình Dương 
(ESCAP), Viện Nghiên Cứu Kinh tế 
ASEAN và Đông Á (ERIA) cùng đại 
diện 3 nước Indonesia, Philippines và 
Việt Nam. 

Về phía Việt Nam có sự tham gia 
của bà Phạm Chi Lan, chuyên gia 
kinh tế cao cấp, đại diện Phòng 
Thương Mại và Công Nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Viện Nghiên cứu và 
chính sách kinh tế, Đại học Kinh tế- 
Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Viện 
Năng suất Việt Nam. 

Tại hội thảo các chuyên gia cùng 
nhau chia sẻ và thảo luận về các kết 
quả nghiên cứu liên quan tới sự kiện 
nâng cao năng suất và tăng trưởng 
kinh tế Châu Á sau cuộc khủng 
hoảng toàn cầu. Bên cạnh đó, hội 
thảo còn bàn về việc xác định các cơ 
hội cũng như thách thức trong việc 
thúc đẩy và nâng cao năng suất đối 
với các doanh nghiệp. 

Sau khi nghe ý kiến của các chuyên 
gia, bà Phạm Chi Lan đại diện của 
Việt Nam cho rằng, hội thảo là cơ hội 
tốt cho các nước Việt Nam, 
Phiippines và Indonesia học hỏi, chia 
sẻ về vấn đề nâng cao năng suất và 
thúc đẩy nền kinh tế phát triển của 
các nước tiên tiến. 

Bên cạnh đó, bà Lan cũng khẳng 
định, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh 
các cuộc nghiên cứu về Khoa học và 
Công nghệ giúp tăng năng suất nền 

kinh tế của đất nước. 
Cũng tại cuộc hội thảo, ông 

Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc luân 
phiên APO cho Việt Nam đánh giá 
cao về bài phát biểu của các chuyên 
gia APO đồng thời cảm ơn những 
thông báo của các chuyên gia về tình 
hình hiện tại của Châu Á trong đó có 
Việt Nam. 

Ông Tuấn cũng thông tin thêm, 
Chính phủ và các doanh nhân Việt 
Nam luôn quan tâm tới những nghiên 
cứu chính sách kinh tế của các 
chuyên gia. Qua đây, ông cũng đưa ra 
những mặt hạn chế và tích cực trong 
chính sách và hoạt động của các 
doanh nghiệp tại Việt Nam để cùng 
nhau bàn bạc, chia sẻ và đưa ra các 
giải pháp cụ thể những vướng mắc 
mà Việt Nam đang gặp phải. 

Ngoài ra, ông Tuấn cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của loại hình 
kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI), đồng thời khẳng định Việt 
Nam luôn theo sát những diễn biến 
hoạt động của World Bank Group. 

Thông qua hội nghị, các thành viên 
cũng đã nhận thấy rõ thực trạng của 
nước mình và có những định hướng 
cho nền kinh tế trong tương lai và 
thấy rằng: Việc áp dụng công nghệ, 
nghiên cứu vào sản xuất là một kế 
hoạch cần thiết và quan trọng để nâng 
cao năng suất nhằm thúc đẩy nền 
kinh tế phát triển theo hướng hiện đại 
hóa toàn cầu. 

(vietq.vn) 
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 Cuộc họp Ủy ban Tư vấn về Tiêu 
chuẩn và Chất lượng ASEAN 
(ACCSQ) lần thứ 46 
Cuộc họp ACCSQ lần thứ 46 và các 
sự kiện liên quan diễn ra từ ngày 19-
22/9/2016 tại thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa. Các thành viên đến 
từ các cơ quan tiêu chuẩn hoá của 
các nước ASEAN đã đến tham dự sự 
kiện quan trọng này. Đoàn đại biểu 
Việt Nam gồm đại diện các đơn vị 
trực thuộc Tổng cục và các Bộ, ban 
ngành liên quan như Bộ Công 
Thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận 
tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn. Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Trần Việt Thanh đã 
đến phát biểu khai mạc cuộc họp.  

 
Trong ba ngày 19-21/9, cuộc họp 

tập trung thảo luận để thông qua Kế 
hoạch Hành động Chiến lược của các 
nhóm công tác của ACCSQ trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự 
phù hợp giai đoạn 2016-2025. 

Trong dịp này, các đối tác của 
ACCSQ như Hoa Kỳ, Châu Âu và 
Nhật Bản cũng có mặt và cùng với 
ASEAN thảo luận về những vấn đề 
liên quan đến tiêu chuẩn và hoạt động 

đánh giá sự phù hợp trong thời gian 
tới. 

Trong những thập kỷ qua, ACCSQ 
đã đi một chặng đường dài kiên trì 
theo đuổi mục tiêu là giảm hàng rào 
với thương mại. Tính đến nay, gần 
300 tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, 
hướng dẫn đã hài hoà với tiêu chuẩn 
quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên hội 
nhập của ASEAN như điện, điện tử, 
cao su, ô tô, thực phẩm chức năng, 
thiết bị y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, 
thiết bị y tế... Hai thoả thuận thừa 
nhận lẫn nhau (MRA) trong lĩnh vực 
điện, điện tử và Thanh tra GMP đối 
với các nhà sản xuất dược phẩm đã 
được thực hiện. Các MRA tiếp theo 
sẽ là trong lĩnh vực tương đương sinh 
học, phê duyệt kiểu sản phẩm ô tô, 
vật liệu xây dựng, thực phẩm chế 
biến sẵn. Việc hài hoà các quy chế 
quản lý đối với thiết bị điện, điện tử, 
mỹ phẩm và thiết bị y tế cũng là một 
bước tiến trong hoạt động của 
ACCSQ. 

Kể từ khi Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (AEC) được thành lập ngày 
31/12/2015 cho đến nay, 96,01% 
hạng mục thuế quan đã bị xóa bỏ. 
Với đà này, con số sẽ đạt 98,67% vào 
năm 2018. Trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế ASEAN dần chú trọng vào hỗ 
trợ thương mại và các lĩnh vực phi 
thuế quan, ACCSQ ngày càng phát 
huy vai trò chủ động của mình trong 
cũng như ngoài khối. Khi Chương 
trình Hành động được hiện thực hoá, 
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các hoạt động của ACCSQ sẽ trở nên 
cụ thể và thiết thực hơn, đáp ứng nhu 
cầu giao thương mạnh mẽ trong khu 
vực lẫn quốc tế. 

(tcvn.gov.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
7 năm 2016 

Trong 2 ngày 25 và 26/8/2016, Sở 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
đã tổ chức Hội đồng thẩm định nội 
dung và kinh phí các đề án của các 
doanh nghiệp tham gia “Chương 
trình KHCN 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 
7 năm 2016 với nội dung: Hỗ trợ các 
hệ thống quản lý, website,…. Ông 
Vương Quang Cần – Phó Giám đốc 
Sở KH&CN chủ trì Hội đồng xét 
duyệt. 

Sau khi xem xét các bản thuyết 
minh đề án của các đơn vị tham gia, 
phân tích quy mô hoạt động, tình 
hình sản xuất kinh doanh, tình hình 
thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà 
nước, cũng như quá trình áp dụng 
thực tế các hệ thống quản lý tiên tiến 
tại các doanh nghiệp, Hội đồng đã 
nhất trí đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 
kinh phí hỗ trợ cho 8/13 doanh 
nghiệp tham gia Chương trình KHCN 
hỗ trợ doanh nghiệp đợt 7 năm 2016, 

với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 196.9 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Phát triển đô thị tỉnh BR-VT với nội 
dung được hỗ trợ là chi phí giám sát 
hệ thống ISO 9001:2008; 

2. Công ty Cổ phần Cảng Đông 
Xuyên với nội dung được hỗ trợ là 
chi phí giám sát hệ thống ISO 
9001:2008 và OHSAS 18001:2007; 

3. Công ty TNHH Khí công nghiệp 
Hải Yến với nội dung được hỗ trợ là 
chi phí giám sát hệ thống ISO 
9001:2008; 

4. Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 
với nội dung được hỗ trợ là chi phí 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp 
quy; 

5. Công ty TNHH Đá Quỳ Hợp với 
nội dung được hỗ trợ là chi phí xây 
dựng website; 

6. Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Đặt Trước với các nội dung 
được hỗ trợ là chi phí xây dựng 
website, chi phí đăng kí 02 nhãn hiệu 
trong nước và chi phí đăng kí 01 
nhãn hiệu ngoài nước; 

7. Công ty TNHH Thương mại Vận 
tải Thiên Thiên Lộc với các nội dung 
được hỗ trợ là chi phí tư vấn, chứng 
nhận hệ thống ISO 9001:2008, chi 
phí bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; 

8. DNTN Thành Phương Lộc với 
nội dung được hỗ trợ là chi phí tư 
vấn, chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015. 

(Chi cục TCĐLCL) 


