
Số 32 - 10/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 
 

 
 
 

NHỮNG LỢI ÍCH VIỆT NAM CÓ 
THỂ THU ĐƯỢC TỪ TPP 

Gia nhập TPP, "Được gì" và "Mất 
gì", là những nội dung luôn được dư 
luận quan tâm, bài viết này phân tích 
rõ những lợi ích Việt Nam có thể thu 
được từ việc gia nhập Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

1. Nhóm các lợi ích khai thác từ thị 
trường nước ngoài (các nước đối tác 
TPP) 

Lợi ích ở thị trường các nước đối 
tác TPP mà Việt Nam có thể tận dụng 
từ TPP thể hiện ở 2 hình thức chủ 
yếu: 

- Lợi ích thuế quan (đối với thương 
mại hàng hóa): 

Lợi ích này được suy đoán là sẽ có 
được khi hàng hóa Việt Nam được 
tiếp cận các thị trường này với mức 
thuế quan thấp hoặc bằng 0. Như vậy 
lợi ích này chỉ thực tế nếu hàng hóa 
Việt Nam đang phải chịu mức thuế 
quan cao ở các thị trường này và thuế 
quan là vấn đề duy nhất cản trở sức 
cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam 
trên các thị trường này. 

Là một nền kinh tế định hướng 
xuất khẩu, việc chúng ta có thể tiếp 
cận các thị trường lớn như Hoa Kỳ 
với mức thuế suất bằng 0 hoặc thấp 
như vậy sẽ mang lại một lợi thế cạnh 
tranh vô cùng lớn và một triển vọng 
hết sức sáng sủa cho nhiều ngành 

hàng của chúng ta, kéo theo đó là lợi 
ích cho một bộ phận lớn người lao 
động hoạt động trong các lĩnh vực 
phục vụ xuất khẩu. Lợi ích này không 
chỉ dừng lại ở những nhóm mặt hàng 
mà Việt Nam đang có thế mạnh xuất 
khẩu (ví dụ như dệt may, giầy 
dép…), nó còn là động lực để nhiều 
nhóm mặt hàng khác hiện chưa có 
kim ngạch đáng kể có điều kiện để 
gia tăng sức cạnh tranh. Nói một cách 
khác, lợi thế này không chỉ nhìn từ 
góc độ hiện tại mà còn được nhìn 
thấy ở cả tiềm năng trong tương lai. 

Tuy nhiên, lợi ích này cần được 
đánh giá một cách chừng mực hơn, 
đặc biệt khi quyết định đánh đổi 
quyền tiếp cận thị trường Việt Nam 
của hàng hóa nước ngoài để có được 
những lợi ích này. Cụ thể: 

+ Thực tế, cơ hội tăng mạnh xuất 
khẩu không phải cho tất cả khi mà ví 
dụ đối với Hoa Kỳ, hàng thủy sản 
chưa chế biến hay đồ gỗ (hai lĩnh vực 
xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang 
thị trường này) thực tế đã đang được 
hưởng mức thuế suất gần bằng 0, vì 
vậy có TPP hay không cũng không 
quan trọng. Cũng như vậy, dù rằng 
tương lai không hẳn chắc chắn nhưng 
một số mặt hàng có thể được Hoa Kỳ 
xem xét cho hưởng GSP "miễn phí" 
nếu chúng ta có nỗ lực vận động tốt 
mà không cần TPP với những cái giá 
phải trả có thể lớn (bằng việc mở cửa 
thị trường nội địa cũng như những 
ràng buộc khác). Đối với các ngành 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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thuộc nhóm này, lợi ích thuế quan là 
không đáng kể (hoặc không có). Tình 
trạng tương tự với một số thị trường 
khác (ví dụ Úc, New Zealand, Peru 
hiện đã áp dụng mức thuế 0% cho các 
sản phẩm thủy sản như cá, tôm, 
cua… của Việt Nam); 

+ Đối với những mặt hàng khác, 
trong khi cơ hội tăng xuất khẩu với 
giá cạnh tranh là có thật và rất lớn (ví 
dụ dệt may, da giầy), những rào cản 
dưới dạng quy định kỹ thuật, vệ sinh 
dịch tễ hay kiện phòng vệ thương mại 
với quy chế nền kinh tế phi thị trường 
mà Hoa Kỳ thực hiện rất có thể sẽ vô 
hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế 
quan. Cũng như vậy những điều kiện 
ngặt nghèo về lao động, về xuất xứ 
nguyên liệu cũng có thể khiến hàng 
hóa Việt Nam không tận dụng được 
lợi ích từ việc giảm thuế trong TPP. 

Nói một cách khác, những lợi ích 
về thuế quan trên thị trường nước đối 
tác TPP (đặc biệt là Hoa Kỳ) chỉ thực 
sự đầy đủ khi xem xét tất cả các yếu 
tố. Và nếu bất kỳ yếu tố nào trong số 
những rào cản đối với hàng xuất khẩu 
không được cải thiện thì lợi ích thuế 
quan từ TPP sẽ bị giảm sút, thậm chí 
nếu những rào cản này bị lạm dụng, 
lợi ích từ thuế quan có thể bị vô hiệu 
hóa hoàn toàn. Phương án đàm phán 
về thuế quan vì vậy cần phải lưu ý 
đến tất cả những yếu tố này. 

- Lợi ích tiếp cận thị trường (đối 
với thương mại dịch vụ và đầu tư) 

Về lý thuyết Việt Nam sẽ được tiếp 

cận thị trường dịch vụ của các nước 
đối tác thuận lợi hơn, với ít các rào 
cản và điều kiện hơn. Tuy vậy trên 
thực tế dịch vụ của Việt Nam hầu 
như chưa có đầu tư đáng kể ở nước 
ngoài do năng lực cung cấp dịch vụ 
của các doanh nghiệp Việt Nam còn 
yếu kém. Trong tương lai, tình hình 
này có thể thay đổi đôi chút (với 
những nỗ lực trong việc xuất khẩu 
phần mềm, đầu tư viễn thông hay một 
số lĩnh vực dịch vụ khác) tuy nhiên 
khả năng này tương đối nhỏ. 

Ngoài ra, với hiện trạng mở cửa 
tương đối rộng về dịch vụ của các đối 
tác quan trọng trong TPP như hiện 
nay, lợi ích này có thể không có ý 
nghĩa (bởi có hay không có TPP thì 
thị trường dịch vụ của họ cũng đã mở 
sẵn rồi). Đây cũng chính là lý do 
nhiều ý kiến cho rằng các nước phát 
triển sẽ được lợi về dịch vụ trong 
TPP trong khi những nước như Việt 
Nam hầu như không hưởng lợi gì từ 
việc này. 

2. Nhóm các lợi ích khai thác được 
tại thị trường nội địa (Việt Nam) 

Trong thực thi các FTA, thị trường 
nội địa thường được hiểu là nơi chịu 
thiệt hại. Tuy nhiên, đối với trường 
hợp của Việt Nam, nhiều chuyên gia 
nhấn mạnh rằng chúng ta có thể "có 
lời" từ TPP ngay cả ở thị trường nội 
địa, nơi vốn được xem là "chỉ chịu 
thiệt" từ các FTA nói chung. 

"Khoản lời" này nằm ở những khía 
cạnh sau đây: 
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- Lợi ích từ việc giảm thuế hàng 
nhập khẩu từ các nước TPP: Người 
tiêu dùng và các ngành sản xuất sử 
dụng nguyên liệu nhập khẩu từ các 
nước này làm nguyên liệu đầu vào sẽ 
được hưởng lợi từ hàng hóa, nguyên 
liệu giá rẻ, giúp giảm chi phí sinh 
hoạt và sản xuất, từ đó có thể giúp 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
những ngành này; 

- Lợi ích từ những khoản đầu tư, 
dịch vụ đến từ Hoa Kỳ và các nước 
đối tác TPP: Đó là một môi trường 
kinh doanh cạnh tranh hơn, mang lại 
dịch vụ giá rẻ hơn chất lượng tốt hơn 
cho người tiêu dùng, những công 
nghệ và phương thức quản lý mới 
cho đối tác Việt Nam và một sức ép 
để cải tổ và để tiến bộ hơn cho các 
đơn vị dịch vụ nội địa; 

- Lợi ích đến từ những thay đổi thể 
chế hay cải cách để đáp ứng những 
đòi hỏi chung của TPP: TPP dự kiến 
sẽ bao trùm cả những cam kết về 
những vấn đề xuyên suốt như sự hài 
hòa giữa các quy định pháp luật, tính 
cạnh tranh, vấn đề hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi cung 
ứng, hỗ trợ phát triển… Đây là những 
lợi ích lâu dài và xuyên suốt các khía 
cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, 
đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm 
doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất 
(doanh nghiệp nhỏ và vừa) và do đó 
là rất đáng kể; 

- Lợi ích đến từ việc mở cửa thị 
trường mua sắm công: Mặc dù mức 

độ mở cửa đối với thị trường mua 
sắm công trong khuôn khổ TPP chưa 
được xác định cụ thể nhưng nhiều 
khả năng các nội dung trong Hiệp 
định về mua sắm công trong WTO sẽ 
được áp dụng cho TPP, và nếu điều 
này là thực tế thì lợi ích mà Việt Nam 
có được từ điều này sẽ là triển vọng 
minh bạch hóa thị trường quan trọng 
này – TPP vì thế có thể là một động 
lực tốt để giải quyết những bất cập 
trong các hợp đồng mua sắm công và 
hoạt động đấu thầu xuất phát từ tình 
trạng thiếu minh bạch hiện nay; 

- Lợi ích đến từ việc thực thi các 
tiêu chuẩn về lao động, môi trường: 
Mặc dù về cơ bản những yêu cầu cao 
về vấn đề này có thể gây khó khăn 
cho Việt Nam (đặc biệt là chi phí tổ 
chức thực hiện của Nhà nước và chi 
phí tuân thủ của doanh nghiệp) nhưng 
xét một cách kỹ lưỡng một số tiêu 
chuẩn trong đó (ví dụ về môi trường) 
sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam làm tốt 
hơn vấn đề bảo vệ môi trường (đặc 
biệt trong đầu tư từ các nước đối tác 
TPP) và bảo vệ người lao động nội 
địa. 

(Ủy ban tư vấn về CSTMQT) 
 

HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN 
CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG LỚN 
TRONG TPP 

Trong số 12 quốc gia tham gia 
Hiệp định Kinh tế Xuyên Thái Bình 
Dương TPP, thị trường chính của 
Việt Nam đến hiện tại là các quốc gia 
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Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tham gia TPP, 
hàng rào thuế quan dần được thay 
thế bởi hàng rào phi thuế quan, các 
hàng rào kỹ thuật và thương mại cần 
được các DN Việt chú trọng nếu 
muốn đưa hàng hóa “vượt vũ môn”.  

 Theo chuyên gia nghiên cứu thị 
trường Mỹ của Tổng cục Hải quan, 
khi xuất khẩu hàng dệt may sang thị 
trường này, DN thường phải gặp một 
hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật 
gồm:  

Tiêu chuẩn chất lượng: chất lượng 
sản phẩm dệt may thể hiện qua hệ 
thống tiêu chuẩn mà DN đạt được, 
chẳng hạn như chứng chỉ ISO - 9000. 
Những chứng chỉ này là điều kiện để 
xâm nhập và mở rộng thị trường. Nó 
chứng tỏ DN có hệ thống quản lý 
chất lượng đầy đủ theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Đối với một số thị trường, 
chứng chỉ này là yêu cầu bắt buộc để 
được phép xuất khẩu.  

Tiêu chuẩn về chống cháy: Vấn đề 
an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng 
luôn được Hiệp hội Bảo vệ người tiêu 
dùng và Chính phủ Mỹ quan tâm. Họ 
đưa ra các tiêu chuẩn, quy định về 
nguyên phụ liệu cho hàng may mặc 
rất cao, nhằm bảo vệ người tiêu dùng, 
buộc nhà sản xuất và xuất khẩu phải 
đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến 
trong sản xuất mới ra được sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn. Đây thực sự là một 
rào cản lớn đối với các nhà sản xuất 
và kinh doanh ở các nước đang phát 
triển trong đó có Việt Nam đang 

thiếu vốn và công nghệ hiện đại. 
Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường: 

Hàng dệt may xuất khẩu vào Mỹ phải 
là các sản phẩm đáp ứng được các 
tiêu chuẩn sinh thái theo quy định, an 
toàn về sức khỏe đối với người sử 
dụng và không gây ô nhiễm môi 
trường trong sản xuất.  

Bên cạnh Hệ thống các tiêu chuẩn 
kỹ thuật trên thì Hệ thống tiêu chuẩn 
trách nhiệm xã hội (SA - 8000) cũng 
là trở ngại lớn nhất đối với các DN 
xuất khẩu Việt Nam. 

Ngoài Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, Hệ thống tiêu chuẩn trách 
nhiệm xã hội SA - 8000 thì Tiêu 
chuẩn WRAP - trách nhiệm sản xuất 
hàng dệt may toàn cầu - cũng là 
những khó khăn cho DN Việt Nam. 
Khi xuất khẩu hàng dệt may sang thị 
trường Mỹ, các DN Việt Nam thường 
vướng phải các rào cản về trách 
nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA-
8000 và WRAP, cả hai tiêu chuẩn 
này đều có những quy định cơ bản về 
lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, 
sức khỏe và an toàn, quyền tự do 
thành lập các hiệp hội về đàm phán 
tập thể, phân biệt đối xử, các hình 
thức kỷ luật, giờ làm việc và chế độ 
tiền lương… 

Những rào cản kỹ thuật khắt khe 
như vậy rõ ràng là thách thức lớn đối 
với các DN Việt Nam. Bên cạnh đó, 
phần lớn nguyên liệu đều phải nhập 
khẩu, phụ thuộc vào thị trường nước 
ngoài dẫn đến hiệu quả sản xuất, kinh 
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doanh - xuất khẩu của Việt Nam chưa 
cao. Đối với hàng dệt may nguyên 
liệu chủ yếu nhập từ Trung Quốc 
(khoảng 24%), Hàn Quốc (chiếm 
23%) và Nhật Bản (chiếm 8,89%)… 

Để vượt qua rào cản phi thuế quan, 
DN Việt Nam cần chú trọng xây dựng 
và hoàn thiện các hệ thống SA-8000, 
tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn, 
tiêu chuẩn bảo vệ môi trường… theo 
đúng quy định quốc tế. Ngoài ra, còn 
cần chú trọng mở rộng thị trường, đa 
dạng hóa chủng loại, mẫu mã, nâng 
cao chất lượng sản phẩm… đặc biệt 
là tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm dệt 
may. 

Với thị trường Nhật Bản, các quy 
chuẩn kỹ thuật lại được siết chặt với 
hàng nhập khẩu từ các quốc gia như 
Việt Nam. Đặc biệt, nhiều vụ việc vi 
phạm kiểm dịch động thực vật, an 
toàn vệ sinh thực phẩm của hàng 
nông, thủy sản… bị phát hiện khiến 
DN khó tận dụng cơ hội thị trường. 

Thuế quan không gây khó khăn từ 
thị trường Nhật trong khi những rào 
cản kỹ thuật đặt ra đang khiến cho 
hàng hóa xuất khẩu gặp khó khăn. Do 
đó, để giải quyết bài toán tiếp cận thị 
trường Nhật Bản, cần phải xử lý được 
các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Đại diện Bộ Công thương Việt 
Nam khuyến cáo, nếu DN Việt Nam 
không sớm xử lý dứt điểm tình trạng 
nông, thủy sản xuất khẩu vi phạm 
Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm của 
Nhật và xử lý nhanh việc kiểm dịch 

động thực vật với nhiều loại trái cây 
tươi, thịt gia súc gia cầm, thì ưu đãi 
từ VJEPA sẽ không tận dụng được. 

Hàng năm có nhiều lô hàng NK bị 
các nhà chức trách Hoa Kỳ áp lệnh 
buộc nhà XK phải thu hồi đưa ra khỏi 
thị trường. Do vậy, để tránh rủi ro, 
DN XK tuân thủ các điều kiện về 
hàng hóa mà thị trường XK quy định, 
điền đầy đủ các thông tin trên chứng 
từ đi kèm hàng hóa. Đồng thời, chú ý 
những thông tin cung cấp trên bao bì 
sản phẩm phải chuẩn xác, rõ ràng và 
nhất thiết phải có ghi chú cảnh báo 
khi sử dụng. Trong hợp đồng cung 
cấp hàng hóa cho đối tác tại thị 
trường Hoa Kỳ các DN cũng nên có 
sự tham vấn của luật sư về các điều 
khoản. Trong trường hợp, chẳng may 
bị vướng vào vụ kiện, DN phải thể 
hiện trách nhiệm, hợp tác với cơ quan 
chức năng đồng thời nhanh chóng 
liên hệ luật sư để tìm cách giải quyết 
vụ kiện. 

(baolamdong.vn) 
 

NHẬN DIỆN CÁC MẶT HÀNG 
XUẤT KHẨU SANG THỊ 
TRƯỜNG EAEU 

Với gần 90% dòng thuế được cắt, 
giảm thuế quan nhập khẩu, trong đó 
59,3% xóa bỏ ngay khi Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam-Liên 
minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu 
lực. Đây được xem là lợi thế lớn cho 
Việt Nam trong việc cạnh tranh với 
các nước khác trên thế giới khi xuất 
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khẩu hàng hóa vào thị trường EAEU. 
Sau hơn hai năm đàm phán, Hiệp 

định thương mại tự do Việt Nam-
Liên minh Kinh tế Á-Âu (Hiệp định 
Việt Nam-EAEU) đã chính thức được 
ký kết vào ngày 29/5/2015 và có hiệu 
lực từ ngày 5/10/2016, với cam kết 
cắt, giảm 90% dòng thuế. 

Nông, lâm sản ít hưởng lợi 
Trong Hiệp định, đối với mặt hàng 

gạo, Liên minh chỉ cho Việt Nam 
mức hạn ngạch xuất khẩu là 10.000 
tấn/năm với thuế suất 0% và áp dụng 
mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) 
ngoài hạn ngạch thay vì 0%. Như vậy 
lợi thế cho gạo là không nhiều, bên 
cạnh đó nhu cầu của các nước thuộc 
Liên minh tùy theo sản lượng hàng 
năm, không theo quy luật ổn định. 

Về mặt hàng chè, Hiệp định không 
cam kết giảm thuế đối với chè xanh 
đóng gói dưới 3 kg. Cà phê, hồ tiêu 
chỉ áp dụng thuế 0% với nguyên liệu 
thô từ Việt Nam. Như vậy có thể 
thấy, các mặt hàng chè, hồ tiêu và cà 
phê, những thế mạnh của Việt Nam, 
muốn xuất khẩu mang lại giá trị cao 
thì phải chế biến sâu, nhưng các sản 
phẩm này chỉ được hưởng lợi thuế 
0% ở những sản phẩm thô, còn chế 
biến sâu không được hưởng lợi. 

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu Việt 
Nam cho biết, thị trường Nga rất tiềm 
năng cho ngành hồ tiêu. Nhưng khó 
khăn trong vấn đề thanh toán, đa 
phần các DN trong hiệp hội là các 
DNNVV nên việc thanh khoản chậm 

sẽ gây khó khăn cho các DN. 
Đối với các sản phẩm gỗ mức thuế 

suất khẩu đồ gỗ giảm từ 15% xuống 
0% đồng thời áp dụng cơ chế “phòng 
vệ ngưỡng” và một số sản phẩm 
không cam kết. Liên minh cũng áp 
dụng cơ chế phòng vệ đặc biệt với 
các nhóm đồ gỗ Việt Nam đang có 
thế mạnh như đồ gỗ trong nhà bếp, 
phòng ngủ, phòng khách, văn phòng 
(nếu xuất khẩu sang Liên minh dưới 
hạn mức trong danh mục sẽ được 
hưởng thuế suất 0%; nếu trên hạn 
mức sẽ bị điều tra tác động thị trường 
nội địa và có thể áp dụng mức thuế 
MFN hiện hành). Như vậy, DN Việt 
Nam vẫn có điều kiện thâm nhập khu 
vực thị trường này, nhưng tăng 
trưởng có thể không cao do bị khống 
chế bởi cơ chế phòng vệ đặc biệt. 

Dệt may, giày dép vướng “phòng 
vệ ngưỡng” 

Với các mặt hàng dệt may, đa phần 
thuế sẽ giảm từ 10% xuống 0% 
(trong đó 36% dòng thuế xóa bỏ hoàn 
toàn khi hiệp định có hiệu lực). Đồng 
thời phía Liên minh cũng áp dụng cơ 
chế “phòng vệ ngưỡng” và một số 
sản phẩm không cam kết. Trong cơ 
chế phòng vệ đặc biệt, mức khởi đầu 
để áp dụng mức thuế 0% được tính 
bằng 1,5 khối lượng xuất khẩu trung 
bình trong 3 năm gần đây, nếu Việt 
Nam xuất khẩu quá lượng này thì 
Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ tiến hành 
điều tra và quyết định xem có áp 
dụng thuế suất MFN hay không, nếu 
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có thì thời gian áp dụng có thể kéo 
dài từ 6 tháng, nếu trong thời gian 
xem xét ra quyết định áp dụng thuế 
MFN mà lượng hàng của Việt Nam 
xuất khẩu vượt quá 150% mức 
“phòng vệ ngưỡng” thì thời gian áp 
dụng có thể kéo dài thêm 3 tháng 
nữa. 

Do vậy lợi ích ưu đãi với mặt hàng 
này bị hạn chế một phần, mặt khác cơ 
chế phân bổ và giám sát chỉ tiêu cũng 
tạo thêm thủ tục hành chính cho cả cơ 
quan quản lý Nhà nước và doanh 
nghiệp. 

Về giày dép, trong FTA Việt Nam-
EAEU, mức thuế suất thuế nhập khẩu 
giày dép sẽ giảm từ 10% xuống 0% 
đồng thời phía Liên minh Kinh tế Á-
Âu cũng áp dựng cơ chế “phòng vệ 
ngưỡng” và một số sản phẩm không 
cam kết. 

Mặt hàng giày thể thao, giày thể 
dục, là các mặt hàng có kim ngạch 
xuất khẩu lớn trong lĩnh vực giày dép 
đã hưởng thuế suất 0% khi Hiệp định 
có hiệu lực nếu đáp ứng mô tả hàng 
hóa trên giấy chứng nhận xuất xứ, 
mở ra cơ hội lớn cho ngành giày dép 
Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu của 
Liên minh là không được phép chia 
nhỏ lô hàng thì việc vận dụng lợi thế 
về thuế sẽ khó khăn vì các hãng giày 
lớn thường đưa hàng đến các điểm 
trung chuyển lớn ở châu Âu, từ đó 
mới phân phối sang Liên minh Kinh 
tế Á-Âu. 

Thủy sản lợi thế nhất 

Trong Hiệp định Việt Nam-EAEU, 
đối với ngành thủy sản, phía Liên 
minh cam kết mở cửa có lộ trình đối 
với 95% tổng số dòng thuế, tối đa 
trong 10 năm, 5% dòng thuế còn lại 
là các mặt hàng Việt Nam không có 
thế mạnh xuất khẩu. 

Ngay khi Hiệp định có hiệu lực, 
mức thuế suất thuế nhập khẩu thủy 
sản từ Việt Nam sẽ giảm từ 10% 
xuống còn 0%, trong đó có nhóm 
hàng thủy sản chế biến của Việt 
Nam. Về xuất xứ hàng hóa. Việt Nam 
đã đạt được quy tắc xuất xứ linh hoạt 
đối với một số sản phẩm thủy sản chế 
biến, đóng hộp như cá ngừ, tôm... 
Đây là nhóm mặt hàng mà Việt Nam 
còn thiếu nguyên liệu. 

Với những ưu đãi kể trên, đây là cơ 
hội rất lớn cho DN Thủy sản Việt 
Nam để đẩy mạnh xuất khẩu và 
chiếm lĩnh thị trường EAEU. 

 (baochinhphu.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Nước tương đóng gói 
Ngày 03/8/2016, Đài Loan thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra Dự thảo 
Quy định quản lý tên và ghi nhãn đối 
với các sản phẩm nước tương bao gói 
sẵn. Cụ thể, căn cứ vào quy định của 
mục 10 khoản 1 và khoản 2 Điều 22 
Luật quản lý an toàn và vệ sinh thực 
phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội đề 
xuất yêu cầu ghi nhãn đối với các sản 
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phẩm nước tương bao gói sẵn để dễ 
dàng cho việc lựa chọn của người 
tiêu dùng. Mục đích của dự thảo này 
là nhằm cung cấp thông tin, ngăn 
ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ 
người tiêu dùng. Các nước thành viên 
có 60 ngày để tham gia góp ý kiến kể 
từ ngày thông báo. Hiện tại, Đài Loan 
chưa xác định thời gian thông qua. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
ngày 01/7/2016.  

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/ 
Lá cây keo 
Ngày 03/8/2016, Đài Loan thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đang xây dựng Dự 
thảo Quy định hạn chế sử dụng lá cây 
keo và yêu cầu ghi nhãn đối với sản 
phẩm có chưa lá cây keo. Cụ thể, 
Theo Điều 15-1 và 22 của Luật quản 
lý an toàn thực phẩm và vệ sinh môi 
trường, việc sản xuất và sử dụng lá 
cây keo trong thực phẩm cần hạn chế, 
và các sản phẩm có thành phần lá cây 
keo phải được dán nhãn với thông tin 
cảnh báo. Mục đích của dự thảo này 
là nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn của con người. Các nước thành 
viên có 60 ngày để tham gia góp ý 
kiến kể từ ngày thông báo. Hiện tại, 
Đài Loan chưa xác định thời gian 
thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực vào ngày 01/1/2018. 
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/242 

Nhiên liệu xe máy 
Ngày 10/08/2016, Đài Loan thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 

việc nước này đang xây dựng Dự 
thảo sửa đổi phương pháp kiểm tra 
khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe 
máy. Theo đó, phương pháp mới sẽ 
được phù hợp với phương pháp kiểm 
tra thế giới WMTC. Mục đích của dự 
thảo này là nhằm bảo vệ môi trường. 
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. Chưa xác định thời gian thông 
qua và thời gian có hiệu lực. 
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/243 

Nguồn cung cấp điện 
Ngày 10/8/2016, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đang xây dựng Dự 
thảo Tiêu chuẩn bảo tồn năng lượng 
đối với nguồn cung cấp điện liên tục. 
Trong thông báo này, Bộ Năng lượng 
Hoa Kỳ (DOE) đề xuất các tiêu 
chuẩn bảo tồn năng lượng mới cho 
nguồn cung cấp điện liên tục, một 
đơn vị của bộ sạc pin, và cũng thông 
báo một cuộc họp công khai để các 
bên đóng góp ý kiến. Mục đích của 
dự thảo này là nhằm bảo vệ môi 
trường. Hạn cuối cùng để các nước 
tham gia góp ý là ngày 04/10/2016. 
Hiện tại, Hoa Kỳ chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực.  
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1181 

Khí thiên nhiên (dùng làm nhiên 
liệu cho xe cơ giới) 

Ngày 03/8/2016, Hoa Kỳ thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra quy 
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định đối với khí thiên nhiên (nhiên 
liệu dùng cho xe cơ giới). Cụ thể, 
theo Luật Quốc hội 1907 khí thiên 
nhiên phải tuân theo những quy định 
đối với xăng gallon và dầu diesel 
gallon. Ngoài ra, phải ghi nhãn và 
bảng giá đối với khí thiên nhiên khi 
được bán với mục đích nhiên liệu cho 
xe cơ giới. Mục đích của dự thảo 
nhằm ngăn ngừa hành vi lừa đảo và 
bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý là 
ngày 08/8/2016. Hiện tại, Hoa Kỳ 
chưa xác định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1172 

Hóa chất 
Ngày 02/9/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đề xuất sửa đổi Pháp 
lệnh thực thi an toàn công nghiệp và 
sức khỏe và các pháp lệnh liên quan. 

Theo đó, sẽ thêm vào Pháp lệnh 
nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 
chất O-Toluidine. Mục đích của dự 
thảo là nhằm ngăn ngừa việc suy 
giảm sức khỏe của người lao động do 
các chất hóa học độc hại, bảo vệ sức 
khỏe và sự an toàn của con người. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý là ngày 
15/10/2016. Thời gian dự kiến thông 
qua vào tháng 10 năm 2016. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 
năm 2017.  

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/533 
Đồ chơi và đồ chăm sóc trẻ em 

Ngày 05/9/2016, Hoa Kỳ thông báo 
cho các nước thành  viên WTO về 
việc nước này đang  đưa ra một số 
thay đổi trong Điều khoản cấm chất 
Phthalates trong đồ chơi và đồ chăm 
sóc  trẻ em. 

Trong dự thảo này, Ủy ban An toàn 
Sản phẩm Tiêu dùng CPSC dự định 
quy định một số loại nhựa có phụ gia 
nhất định sẽ không chứa Phthalates bị 
cấm trong sản phẩm đồ chơi trẻ em 
và đồ chăm sóc trẻ em. Căn cứ vào 
quyết định này, các sản phẩm nhựa 
có phụ gia nêu trên sẽ không cần thử 
nghiệm bên thứ ba khi tuân thủ theo 
quy định cấm Phthalates bắt buộc 
trong đồ chơi và đồ chăm sóc trẻ em. 
Mục đích của dự thảo này là nhằm 
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của 
con người, ngăn ngừa hành vi lừa đảo 
và bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý là 
ngày 31/10/2016. Hiện tại Hoa Kỳ 
chưa xác định thời gian thông qua và 
thời gian có hiệu lực. 
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1186 

Mỹ phẩm 
Ngày 07/09/2016, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc Châu Âu đang xây dựng Dự thảo 
Ủy ban sửa đổi Phụ lục III của Quy 
định (EC) số1223/2009 của Nghị 
viện và Hội đồng Châu Âu về các sản 
phẩm mỹ phẩm. 

Theo đó, quy định sẽ cho phép việc 
sử dụng các pyrithione kẽm vào các 
sản phẩm  mỹ phẩm thay vì chỉ sử 
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dụng cho việc hạn chế sự phát triển 
của vi sinh vật trong các sản phẩm 
dầu gội đầu chống gàu. Mục đích của 
dự thảo này 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 vào quý 
2 hoặc quý 3 năm 2017. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 
ngày công bố chính thức trong Công 
báo của EU. 

Mã thông báo: /TBT/N/EU/401 
(VP TBT) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 10/2016 

1. Số: G/TBT/N/ARG/306 
Nước: Argentina 
Nội dung: Hàng hóa nguy hiểm 
2. Số: G/TBT/N/BRA/695 
Nước: Brazil 
Nội dung: Thiết bị y tế 
3. Số: G/TBT/N/CAN/500 
Nước: Canada 
Nội dung: Bảo vệ  môi trường, 

nhiên liệu 
4. Số: G/TBT/N/CHN/1182 
Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Thuốc uống 
5. Số: G/TBT/N/EGY/163 
Nước: Ai Cập 
Nội dung: Kính xây dựng 
6. Các thông báo của  EU 
- Số: G/TBT/N/EU/409 
Nội dung: Linuron (hoạt chất thuốc 

trừ sâu) 
- Số: G/TBT/N/EU/410 
Nội dung: Chất lỏng rửa kính chắn 

gió 
- Số: G/TBT/N/EU/411 
Nội dung: Perfluorooctanoic acid 

(PFOA) 
- Số: G/TBT/N/EU/412 
Nội dung: Thực phẩm 
7. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/672 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/673, 

G/TBT/N/KOR/674 
Nội dung: Điện gia dụng và các sản 

phẩm công nghiệp 
- Số: G/TBT/N/KOR/675 
Nội dung: Thiết bị thủy sản 
- Số: G/TBT/N/KOR/676 
Nội dung: Sản phẩm an toàn cho 

trẻ 3 tuổi 
- Số: G/TBT/N/KOR/677 
Nội dung: Bảng điện tử 
- Số: G/TBT/N/KOR/678 
Nội dung: Sản phẩm dệt cho trẻ sơ 

sinh 
- Số: G/TBT/N/KOR/679 
Nội dung: Sản phẩm dệt, sản phẩm 

da 
- Số: G/TBT/N/KOR/680 
Nội dung: Sản phẩm da và các sản 

phẩm dệt cho trẻ em 
- Số: G/TBT/N/KOR/681 
Nội dung: Rèm cửa sổ 
- Số: G/TBT/N/KOR/682 
Nội dung: Thực phẩm, các sản 

phẩm chăn nuôi 
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- Số: G/TBT/N/KOR/683 
Nội dung: Tiêu chuẩn an toàn cho 

sản phẩm dành cho trẻ em 
- Số: G/TBT/N/KOR/684 
Nội dung: Sản phẩm hóa chất 
8. Các thông báo của Mexico  
- Số: G/TBT/N/MEX/327 
Nội dung: Thiết bị vệ sinh 
- Số: G/TBT/N/MEX/328 
Nội dung: Hóa dầu 
9. Số: G/TBT/N/MYS/70 
Nước: Malaysia 
Nội dung: Gỗ ván (ICS: 79.060.10) 
10. Số: G/TBT/N/NZL/76 
Nước: New Zealand 
Nội dung: Chai nước nóng được 

làm từ cao su và polyvinyl clorua 
(PVC) - HS: 4014-90-01; ICS 
83.140.99; 97,180 

11. Số: G/TBT/N/SGP/30 
Nước: Singapore 
Nội dung: Kẽm 8208; Pin Carbon, 

Pin Alkaline,… 
12. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/248 
Nội dung: Sản phẩm điện và điện 

tử 
- Số: G/TBT/N/TPKM/249 
Nội dung: Mỹ phẩm 
13. Các thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ 
- Số: G/TBT/N/TUR/79 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm – 

Yêu cầu kỹ thuật 
- Số: G/TBT/N/TUR/80 
Nội dung: Đồ chơi trẻ em 
14. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1201 

Nội dung: Thiết bị dùng cho trẻ em 
(ICS 97.190) 

- Số: G/TBT/N/USA/1202 
Nội dung: Chế phẩm sinh học thú y 
- Số: G/TBT/N/USA/1203 
Nội dung: Pháo hoa 
- Số: G/TBT/N/USA/1204 
Nội dung: Máy tính, màn hình máy 

tính 
- Số: G/TBT/N/USA/1205 
Nội dung: Hệ thống sản xuất dầu 

và khí đốt 
15. Các thông báo của Việt Nam 
- Số: G/TBT/N/VNM/89 
Nội dung: Kính an toàn 
- Số: G/TBT/N/VNM/90 
Nội dung: Lốp khí nén cho xe cơ 

giới và xe đầu kéo 
- Số: G/TBT/N/VNM/91 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
- Số: G/TBT/N/VNM/92 
Nội dung: Các sản phẩm hàng hóa 

có khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin 
và Truyền Thông 

16. Số:  G/TBT/N/ZAF/212 
Nước: Nam Phi 
Nội dung: Đậu nành 

(Phòng TBT) 
 
 
 
 

THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU 
CHUẨN THẾ GIỚI: TIÊU 
CHUẨN TẠO DỰNG LÒNG TIN - 
STANDARDS BUILD TRUST 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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Ngày 14 tháng 10 năm 1946, các 
đại biểu đến từ 25 quốc gia lần đầu 
tiên họp mặt tại Luân Đôn để sáng 
lập nên một tổ chức quốc tế thực hiện 
việc điều phối và thống nhất hoạt 
động tiêu chuẩn. 

Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) 
đã chính thức được thành lập một 
năm sau đó. Để kỷ niệm dịp này, 
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới lần đầu 
tiên được tổ chức vào 14 tháng 10 
năm 1970 và được mở rộng ra cho cả 
các thành viên của Ủy ban Kỹ thuật 
Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh 
Viễn thông quốc tế (ITU). Từ đó tới 
nay, cứ đến dịp này, gần 200 quốc gia 
và vùng lãnh thổ là thành viên của 
ISO, IEC, ITU cùng tổ chức kỷ niệm 
với các hình thức phong phú đa dạng 
khác nhau. Một mặt nhằm tôn vinh 
lợi ích to lớn của hoạt động tiêu 
chuẩn hoá trong đời sống kinh tế – xã 
hội trên toàn cầu, mặt khác nhằm 
khích lệ, lôi cuốn mọi quốc gia, mọi 
vùng lãnh thổ và mọi tổ chức, cá 
nhân tham gia tích cực hơn vào hoạt 
động tiêu chuẩn hoá. 

Ngày tiêu chuẩn thế giới còn là dịp 
để các quốc gia thành viên ISO triển 
khai hoạt động thông tin, tuyên 
truyền để nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của tiêu chuẩn hóa toàn 
cầu đối với nền kinh tế thế giới, đặc 
biệt trong việc đáp ứng các yêu cầu 
của giới kinh doanh, giới công 
nghiệp, quản lý và người tiêu dùng ở 
mỗi quốc gia nói riêng và trên toàn 

thế giới nói chung. 
Hàng năm, 03 tổ chức Tiêu chuẩn 

hóa hàng đầu thế giới: Tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ 
thuật điện quốc tế (IEC) và Liên 
minh Viễn thông quốc tế (ITU) phối 
hợp cùng đưa ra thông điệp kêu gọi 
cộng đồng thế giới quan tâm đến 
những sự kiện mang tính nổi bật có 
ảnh hưởng lớn lao đến môi trường và 
đời sống con người trên thế giới. 

Thông điệp của ngày tiêu chuẩn thế 
giới 14/10 năm nay đó là “Tiêu chuẩn 
– Tạo dựng lòng tin” (Standards build 
trust), nêu bật vai trò quan trọng của 
tiêu chuẩn trong việc kết nối chúng ta 
bằng các phương thức truyền thông, 
quy phạm thực hành. Tiêu chuẩn giúp 
con người chúng ta hệ thống hóa các 
quy tắc nhằm đảm bảo các sản phẩm 
hoặc dịch vụ gắn liền với biểu tượng 
tin cậy về chất lượng, khẳng định tính 
đa dạng của thế giới liên kết. 

Nội dung thông điệp: 
Tiêu chuẩn kết nối chúng ta bằng 

các phương thức truyền thông, quy 
phạm thực hành và khuôn khổ hợp 
tác tin cậy. Thông qua việc đưa ra 
cách hiểu chung về những khía cạnh 
tương hỗ của truyền thông hay giao 
dịch, tiêu chuẩn trở nên thiết yếu cho 
hoạt động giao thương cùng có lợi và 
nguồn lực gia tăng hiệu quả cho 
thương mại quốc tế. 

Mọi tương tác xã hội cần dựa trên 
việc cùng tôn trọng các bộ quy tắc, 
khái niệm hoặc ý nghĩa cơ bản - và 
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chính tiêu chuẩn quốc tế hệ thống hóa 
các quy tắc này để đảm bảo mọi 
người đều có thể tiếp cận được. Sản 
phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế được gắn với một biểu 
tượng tin cậy về chất lượng, an toàn, 
khả năng tương thích. Tiêu chuẩn 
khẳng định tính đa dạng của thế giới 
liên kết, tạo nên sự thống nhất trên 
các phương diện chung mà ở đó 
chúng ta chắc chắn rằng đang cùng 
nhau đang trao đổi về cùng một vấn 
đề. 

Hưởng ứng chủ đề trên, ngày 
14/10/2016 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã phối hợp với Vụ 
Khoa học Công nghệ - Bộ Thông tin 
Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm 
ngày tiêu chuẩn thế giới và Hội thảo 
“Tiêu chuẩn tạo dựng lòng tin”. 

Buổi lễ với mong muốn nâng cao 
nhận thức của các bên liên quan về 
tầm quan trọng của tiêu chuẩn đối với 
hoạt động quản lý của nhà nước; hỗ 
trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
nâng cao khả năng cạnh tranh, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
của các tổ chức, doanh nghiệp; thúc 
đẩy và tạo thuận lợi cho hoạt động 
thương mại toàn cầu, đồng thời bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của 
người tiêu dùng. 

Tham dự lễ kỉ niệm có ông Trần 
Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ; Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL) Trần Văn Vinh, đại 

diện của các Bộ, ngành có liên quan, 
cùng đại diện đến từ các Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, hiệp hội 
và các doanh nghiệp. 

“Đối với doanh nghiệp, tiêu chuẩn 
quốc tế là những công cụ chiến lược 
và hướng dẫn giúp giải quyết những 
thách thức đòi hỏi khắt khe nhất của 
kinh doanh hiện đại và đảm bảo hoạt 
động hiệu quả, tăng năng suất, tiếp 
cận thị trường mới. Người tiêu dùng 
có thể tin tưởng rằng sản phẩm và 
dịch vụ hoàn toàn an toàn và có chất 
lượng tốt khi chúng tuân thủ tiêu 
chuẩn quốc tế” - Thứ trưởng phát 
biểu tại buổi lễ. 

Ngoài ra, tiêu chuẩn quốc tế cũng 
hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc 
xây dựng các chính sách công, các 
quy định quốc gia, đảm bảo các yêu 
cầu đối với việc xuất, nhập khẩu hài 
hòa trên toàn thế giới, từ đó thuận lợi 
hóa việc lưu thông hàng hóa, dịch vụ 
và công nghệ giữa các quốc gia. 

 (TH) 
 
VAI TRÒ CỦA TIÊU CHUẨN 
HÓA TRONG PHÁT TRIỂN 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

Thành phố thông minh được hiểu 
là sự hội tụ của các yếu tố: cơ sở hạ 
tầng hiệu quả, môi trường sống thân 
thiện và phá triển KT-XH bền vững. 

Trong một vài năm trở lại đây khái 
niệm Thành phố thông minh (Smart 
City) ngày càng trở nên phổ biến, 
được tuyên truyền rộng rãi trên 
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phương tiện thông tin đại chúng; 
nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo đề 
cập đến Thành phố thông minh diễn 
ra trên cả nước, một số tỉnh thành đã 
chủ động lập kế hoạch, đề án xây 
dựng Thành phố thông minh như Đà 
Nẵng, Bình Dương Tp. Hồ Chí Minh, 
Đà Lạt… Vậy thế nào là một thành 
phố thông minh?. Câu hỏi hoàn toàn 
tự nhiên, nhưng cho đến nay vẫn 
chưa có một định nghĩa thống nhất 
thế nào là Thành phố thông minh, mà 
chỉ xác định đây là một khái niệm 
mở. 

 
Thành phố thông minh được hiểu là 

sự hội tụ của các yếu tố: cơ sở hạ 
tầng hiệu quả, môi trường sống 
thânthiện và phát triển KT-XH bền 
vững, nó được biểu hiện qua nền kinh 
tế hiện đại, hệ thống giao thông thông 
minh, quản lý đô thị thông minh, 
quản lý năng lượng hiệu quả, giảm ô 
nhiễm, tăng cường an ninh, chất 
lượng cuộc sống tốt… . Cơ sở của sự 
thông minh là công nghệ thông tin 
truyền thông (ICT) giúp cho các lĩnh 
vực vận hành, quản lý, cung cấp dịch 

vụ đô thị được tiến hành một cách 
thông minh, tăng trưởng bền vững. 

Mặc dù công nghệ thông minh, 
phương tiện thông minh, dịch vụ 
thông minh, hệ thống thông minh… 
rất quan trọng, nhưng để có thể kết 
nối tất cả các thành tố trên thành một 
hệ thống chỉnh thể, vận hành nhịp 
nhàng, phối hợp hiệu quả thì cần phải 
có tiêu chuẩn. 

Nếu thiếu tiêu chuẩn, thì thành phố 
thông minh sẽ chỉ là những mảng 
sáng rời rạc, không có tính liên kết, 
thiếu tính tổng thể và tất nhiên là sẽ 
không thể phát huy hiệu quả cao nhất 
của một đô thị hiện đại. 

Nhận thức được điều này, các tổ 
chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu như 
ISO, IEC, ITU, CEN-CENCELEC… 
đã rất tích cực nghiên cứu, triển khai 
dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc tế về 
thành phố thông minh, trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn chuyên ngành của họ. 

Tháng 6/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa Quốc tế (ISO) đã thành lập 
Nhóm Tham vấn Chiến lược (SAG) 
trực thuộc Ban Quản lý Kỹ thuật 
(TMB) xây dựng chiến lượng, định 
hướng phát triển tiêu chuẩn quốc tế 
ISO về Smart City. 

Bên cạnh đó, ISO có các ban kỹ 
thuật tiêu chuẩn ISO/TC 268, TC 
59/SC17, TC 163, TC 205, TC 242, 
ISO/IEC JTC1/SC1 tập trung nghiên 
cứu, xây dựng các tiêu chuẩn ISO về 
thành phố thông minh. Đến nay ISO 
đã có các tiêu chuẩn cụ thể về thành 



Số 32 - 10/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 
 

phố thông minh như sau: ISO 37120, 
ISO/TR 37150, ISO 37101, ISO 
37102, ISO/TR 37121, ISO 37151, 
ISO 37152…. Nội dung các tiêu 
chuẩn này tập trung vào việc định 
hình và phát triển bền vững cộng 
đồng, đưa ra các tiêu chí đánh giá 
chất lượng cuộc sống và dịch vụ cung 
cấp cho cộng đồng. 

Trong thời gian quan, Lãnh đạo 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng rất quan tâm và chỉ đạo sát sao, 
đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia về thành phố thông 
minh, tập trung xây dựng TCVN trên 
cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, 
ITU… đồng thời cử chuyên gia tham 
gia sâu vào hoạt động kỹ thuật vào 
ISO/TC 268, TC 268/SC1, thúc đẩy 
tuyên truyền phổ bố áp dụng tiêu 
chuẩn về thành phố thông minh tại 
Việt Nam, tăng cường liên kết với địa 
phương nhằm tìm hiểu mong muốn, 
nguyên vọng và khó khăn thực tiễn 
đang gặp phải, để có những đề xuất 
giải pháp hợp lý hỗ trợ địa phương về 
công tác tiêu chuẩn hóa, thúc đẩy mô 
hình đô thị thông minh phát triển bền 
vững và hội nhập. 

(Vụ Tiêu chuẩn) 
 

BỘ KH&CN: THỜI GIAN KIỂM 
TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 
KHÔNG KÉO DÀI QUÁ 1,5 
NGÀY 

Với tinh thần chủ động trong việc 
thực hiện Nghị quyết số 19/NQ–CP 

của Chính phủ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng và sở 
hữu trí tuệ, ngày 07/10/2016 tại Hà 
Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã tổ chức buổi họp với 
các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về rà 
soát hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 do 
các Bộ ban hành để loại bỏ hàng hóa 
không thực sự rủi ro về an toàn ra 
khỏi danh mục. 

Tham dự và chủ trì buổi họp có 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) 
Trần Văn Vinh; Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh; 
đại diện lãnh đạo cơ quan đơn vị 
thuộc Bộ KH&CN và các Bộ, ngành 
có liên quan. 

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu  
tại buổi họp 

Phát biểu tại buổi họp, Tổng cục 
trưởng Tổng cục TĐC Trần Văn 
Vinh đánh giá cao sự phối hợp giữa 
các Bộ quản lý chuyên ngành về việc 
quản lý chất lượng hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu trong thời gian qua, đồng 
thời bày tỏ mong muốn tiếp nhận 
những giải pháp, ý kiến đóng góp của 
các Bộ nhằm hoàn thiện việc rà soát 
danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập 
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khẩu nhóm 2 để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trước ngày 10/10/2016. 

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Trần 
Văn Vinh cho rằng, để xác định được 
chính xác nút thắt trong việc giảm 
thời gian thông quan thông qua giảm 
thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra 
nhà nước về chất lượng, cần tách 
bạch giữa thời gian kiểm tra và thời 
gian đánh giá sự phù hợp. 

Thực tế cho thấy, tồn tại chính là 
nằm ở thời gian triển khai đánh giá sự 
phù hợp do các nguyên nhân khách 
quan và chủ quan và để giảm thời 
gian ở công đoạn này, cần phải triển 
khai đồng bộ các biện pháp như: các 
Bộ, ngành cần đẩy mạnh việc triển 
khai hình thức đánh giá cơ sở sản 
xuất tại nguồn nước xuất khẩu; đẩy 
mạnh việc thực hiện các cơ chế thừa 
nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự 
phù hợp; rà soát lại sản phẩm, hàng 
hoá để loại ra khỏi danh mục sản 
phẩm, hàng hoá nhóm 2 đối với các 
sản phẩm không thực sự có nguy cơ 
cao về an toàn; triển khai nguyên tắc 
cho phép áp dụng các biện pháp kiểm 
tra, đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, 
đánh giá lô hàng hoá) theo chế độ 
bình thường, chế độ chặt, chế độ lỏng 
căn cứ vào mức độ rủi ro của từng 
loại hàng hoá cũng như kết quả tuân 
thủ yêu cầu chất lượng, an toàn của 
doanh nghiệp nhập khẩu. 

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn 
Vinh, một số sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 không quá rủi ro, theo 

nguyên tắc của Luật Chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, có thể áp dụng cơ 
chế công bố hợp quy và tăng cường 
hậu kiểm; các Bộ ngành tiếp tục rà 
soát lại sản phẩm, hàng hóa để loại ra 
khỏi danh mục sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 đối với các sản phẩm không 
thực sự có nguy cơ cao về an toàn; 
các Bộ ngành chưa có danh mục sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhưng đã 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
để quản lý thì hiển nhiên sản phẩm, 
hàng hóa đó được coi là sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2. 

Thông qua buổi họp, Tổng cục 
trưởng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành hàng 
hóa nhập khẩu cần được xem xét, 
mặc dù trong mục tiêu hướng tới 
giảm thiểu thời gian thông quan 
nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu lực của 
hoạt động quản lý nhà nước về chất 
lượng, an toàn sản phẩm, hàng hóa 
nhằm bảo vệ thị trường cũng như các 
doanh nghiệp sản xuất trong nước. 

Tại buổi họp, nhiều ý kiến chia sẻ, 
đóng góp quý báu của các đại biểu 
đến từ các Bộ quản lý chuyên ngành 
đã được Tổng cục TĐC ghi nhận, tiếp 
thu. Qua đó, Tổng cục TĐC sẽ tổng 
hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ biện pháp quản lý đối với 
hàng hóa nhập khẩu. 

Được biết, đối với sản phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 do Bộ KH&CN quản lý, 
thời gian dành cho hoạt động kiểm 
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tra chất lượng khi doanh nghiệp đăng 
ký kiểm tra trung bình trước đây là 
23 ngày nay chỉ còn 1,26 ngày (bao 
gồm thời gian chứng nhận hợp quy 
và thời gian thực hiện thủ tục kiểm 
tra) và cao nhất với nhóm sản phẩm 
điện – điện tử chỉ còn 11,4 ngày tại 
Hải Phòng và 17,06 ngày tại thành 
phố Hồ Chí Minh, trong đó thời gian 
dành cho hoạt động kiểm tra tương 
ứng với từng nhóm chỉ còn 1 ngày và 
1,28 ngày. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã phối 
hợp với Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư liên tịch số 110/TTLT-
BTC-BKHCN nhằm hướng dẫn phối 
hợp, kiểm tra chất lượng và thông 
quan hàng hóa nhập khẩu. Thông tư 
trên sẽ góp phần giảm bớt thời gian 
đọng hàng ở cửa khẩu bởi việc chờ 
đợi kết quả đánh giá sự phù hợp; rút 
ngắn thời gian trao đổi cung cấp 
thông tin về kết quả kiểm tra, đánh 
giá sự phù hợp. 

Theo đó, các lô hàng nhập khẩu đã 
có chứng chỉ chất lượng, thời gian 
kiểm tra nhà nước về chất lượng đối 
với hàng hóa thuộc trách nhiệm của 
Bộ KH&CN sẽ không kéo dài quá 
1,5 ngày. 

(most.gov.vn) 
 

THANH TRA 11 DOANH 
NGHIỆP KINH DOANH XĂNG 
DẦU: PHẠT 15 TRIỆU ĐỒNG 
MỘT DOANH NGHIỆP VI 
PHẠM 

Sở Công thương vừa có kết luận 
thanh tra việc chấp hành pháp luật về 
kinh doanh xăng dầu đối với 11 DN 
có hoạt động kinh doanh xăng dầu 
trên địa bàn tỉnh năm 2016. 

Trước đó từ ngày 20-7 đến 19-8, 
Đoàn thanh tra do Sở Công thương 
chủ trì phối hợp cùng Cảnh sát 
PCCC, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng và Chi cục Quản lý thị 
trường tiến hành thanh tra 28 cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu (23 cửa hàng 
trên đất liền và 5 cửa hàng trên mặt 
nước) trực thuộc 11 DN. 

Qua thanh tra, nhìn chung các DN 
đã chấp hành đúng quy định về kinh 
doanh xăng dầu. Cụ thể, các DN đều 
có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh; có hợp đồng mua, bán và 
phân phối xăng dầu theo quy định; 
thực hiện niêm yết giá và bán theo 
giá niêm yết; cán bộ quản lý và nhân 
viên trực tiếp kinh doanh đều đã qua 
đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn 
PCCC theo quy định... 

Tuy nhiên, vẫn còn một số DN 
chưa thực hiện đúng quy định của 
pháp luật về kinh doanh xăng dầu và 
PCCC như: chưa thiết kế hệ thống xử 
lý nước thải nhiễm dầu; chưa lắp đặt 
hệ thống nối đất chống tĩnh điện; 
chưa trang bị bộ dập lửa và bọc cách 
nhiệt cho ống khói máy phát điện; 
chưa phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ 
chức thực tập phương án chữa cháy... 

Đoàn thanh tra đã hướng dẫn các 
DN khắc phục các tồn tại theo quy 
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định của pháp luật, đồng thời ban 
hành Quyết định xử lý vi phạm hành 
chính Công ty CP Thương mại DV 
Xăng dầu Phước Hải với số tiền 15 
triệu đồng vì cây xăng thuộc Công ty 
xây dựng không đúng địa điểm ghi 
trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xăng dầu. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

HOÀN THIỆN CÁC TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN SẢN 
XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 

Nhằm thảo luận, góp ý, hoàn thiện 
cho báo cáo “Khung các nhiệm vụ về 
tiêu chuẩn và quy chuẩn gạch không 
nung” và “Dự thảo soát xét 03 
TCVN”. Ngày 27/9 tại Hà Nội, Ban 
Quản lý Dự án tăng sản xuất gạch 
không nung (GKN) ở Việt Nam (Bộ 
KH&CN) tổ chức Hội thảo “Các tiêu 
chuẩn sản phẩm gạch không nung và 
quy chuẩn xây dựng” 

Phát biểu tại Hội thảo, Vụ trưởng 
Vụ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) các ngành kinh tế - kỹ 
thuật, Giám đốc Dự án Nguyễn Đình 
Hậu gửi lời cảm ơn về những ý kiến 
trao đổi, đóng góp của các đại biểu và 
đề nghị nhóm tư vấn của Dự án tiếp 
tục chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo 
tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về 
gạch không nung để trình các cấp có 
thẩm quyền phê duyệt trong thời gian 
sớm nhất. 

Dự án “Tăng cường sản xuất và sử 
dụng gạch không nung ở Việt Nam” 

do Chương trình phát triển Liên hiệp 
quốc tài trợ từ nguồn viện trợ của 
Quỹ Môi trường toàn cầu được Thủ 
tướng Chính phủ giao cho Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, 
Bộ Xây dựng là cơ quan đồng thực 
hiện, Vụ KH&CN các ngành kinh tế - 
kỹ thuật (Bộ KH&CN) là chủ Dự án 
và được thực hiện trong vòng 5 năm 
(2015-2020) với mục tiêu giảm tỷ lệ 
tăng hàng năm mức phát thải khí nhà 
kính bằng cách giảm dần việc sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch và đất màu 
để làm gạch thông qua việc tăng 
cường sản xuất, mua bán và sử dụng 
gạch không nung ở Việt Nam. 

Các đại biểu tập trung trao đổi về 
nội hàm của nhiệm vụ hoàn thiện hệ 
thống các văn bản tiêu chuẩn GKN từ 
nay đến 2020 và các hoạt động 
nghiên cứu, biên soạn hoàn thiện các 
tài liệu về giảng dạy, đào tạo nghề 
sản xuất GKN và nghề sử dụng 
GKN; các hoạt động nghiên cứu 
KH&CN sản xuất GKN phù hợp với 
điều kiện thực tế phát triển ở Việt 
Nam,... 

Đồng thời, đề cập thực trạng văn 
bản tiêu chuẩn đối với GKN nhằm 
phục vụ quản lý và áp dụng vào thực 
tế, thúc đẩy chương trình GKN ở Việt 
Nam qua các nhóm văn bản: Tiêu 
chuẩn quốc gia về sản phẩm GKN; 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật 
liệu xây dựng; các văn bản Nhà nước 
quy định về hướng dẫn, thiết kế, thi 
công và nghiệm thu, tính toán định 
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mức kinh tế - kỹ thuật, bảo trì kết cấu 
công trình xây dựng liên quan đến sử 
dụng GKN vào các công trình xây 
dựng,… 

Được biết, để thúc đẩy phát triển 
GKN, Thủ tướng Chính phủ đã có 
Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 
28/4/2010 về Chương trình phát triển 
GKN đến năm 2020 (Chương trình 
567) với mục tiêu: thị phần sản xuất 
GKN sẽ tăng 20% - 25% đến năm 
2015 và 30% - 40% đến năm 2020; 
hàng năm sử dụng 10 -20 triệu tấn 
phế thải công nghiệp (tro) từ các nhà 
máy nhiệt điện chạy bằng than đá và 
lò đốt than ở các ngành công nghiệp 
khác để sản xuất vật liệu gạch không 
nung, từ đó tiết kiệm khoảng 1.000 
ha đất nông nghiệp mỗi năm; từng 
bước thay thế các cơ sở sản xuất gạch 
thủ công truyền thống bằng các nhà 
máy sản xuất GKN. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

BAN HÀNH HƠN 20 TIÊU 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
(TCVN) VỀ PHÂN BÓN 

Là thông tin được đưa ra tại Hội 
thảo “Lặp lại thị trường phân bón 
Việt Nam” do Trung ương Hiệp hội 
Phân bón Việt Nam. Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam và Bộ Công 
thương, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Văn phòng Ban chỉ 
đạo 389 Quốc gia phối hợp tổ chức 
diễn ra ngày 28/9 tại Hà Nội. 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, trong hoạt 
động sản xuất phân bón, hiện nay có 
khoảng 22 Tiêu chuẩn Kỹ thuật quốc 
gia (TCVN) về phân bón, phương 
pháp thử các chỉ tiêu có trong phân 
bón đã được ban hành; Trong đó, các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 
về quản lý phân bón gồm: QCVN về 
điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ 
và phân bón khác; QCVN về chất 
lượng phân bón hữu cơ và phân bón 
khác; tiếp tục xây dựng và ban hành 
khảo nghiệm phân bón cho các loại 
cây trồng (cây hàng năm, lâu năm) bố 
sung một số TCVN, QCVN về 
phương pháp thử,… 

Về công nghệ sản xuất, các loại 
phân bón được tạo ra từ các phản ứng 
hóa học hoặc biến đổi tính hóa lý của 
sản phẩm (phân lân nung chảy). Việt 
Nam hiện mới chủ động sản xuất 
được một số loại phân bón Ure, 
Super phosphate, phân lân nung 
chảy,… Hiện nay, một số cơ sở đang 
đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phân 
hỗn hợp NPK từ phản ứng hóa học, 
công nghệ tạo hạt bằng tháp cao, tuy 
nhiên, mới đang ở giai đoạn khảo sát 
hoặc dự án.  
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Báo cáo của Cục Quản lý thị 
trường (Bộ Công Thương) cho thấy, 
số vụ vi phạm phân bón giả, phân 
bón kém chất lượng bị phát hiện và 
xử phạt lên tới 4.000 vụ/năm. Riêng 7 
tháng năm 2016 đã kiểm tra 1.356 vụ, 
phát hiện xử lý 399 vụ vi phạm, xử 
phạt hành chính 3,985 tỷ đồng. 

Cũng theo thống kê của Hiệp hội 
Phân bón, cả nước có từ 800-1.000 
cơ sở sản xuất mặt hàng này. Trong 
đó, gần 50% số mẫu phân bón được 
kiểm tra không đạt chỉ tiêu chất 
lượng như đăng ký, công bố trên bao 
bì. Các đối tượng lợi dụng kẽ hở quy 
định pháp luật về tổng chất lượng 
dinh dưỡng, mập mờ hàm lượng trên 
vỏ bao bì... gây nhầm lẫn, đánh lừa 
người tiêu dùng. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung 
thảo luận thực trạng phân bón giả, 
phân bón kém chất lượng gây thiệt 
hại lớn cho bà con nông dân và có tác 
động tiêu cực đến nền kinh tế nông 
nghiệp. Đồng thời, đề ra các giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong 
việc ngăn chặn hoạt động sản xuất 
phân bón giả trên thị trường hiện nay 
nhằm giảm thiếu tối đa sự tác động 
tiêu cực của việc sản phân bón giả 
đối với phát triển nông nghiệp trong 
thời gian tới. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

HÀN QUỐC KIỂM TRA 
NITROFURANS TRONG TÔM 
ĐÔNG LẠNH VIỆT NAM 

Hàn Quốc sẽ kiểm tra Nitrofuran 
đối với các lô hàng tôm đông lạnh 
nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện 
AOZ trong một số sản phẩm tôm 
đông lạnh của Việt Nam đang được 
lưu thông trên thị trường này. 

Theo Cục Quản lý chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) vừa 
nhận được Công thư số 
NFQS/QI/2016/73 của Cục Quản lý 
Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc 
(NFQS) thông báo kiểm tra nhóm 
hóa chất kháng sinh Nitrofurans 
(AOZ/AMOZ/AHD/SEM/nitrovin) 
đối với các lô hàng tôm đông lạnh 
nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện 
chỉ tiêu AOZ trong một số sản phẩm 
tôm đông lạnh đang được lưu thông 
trên thị trường này. 

Theo đó, tần suất kiểm tra là 10% 
đối với các lô hàng tôm đông lạnh 
nhập khẩu từ Việt Nam. Riêng đối 
với các Công ty bị phát hiện vi phạm, 
tần suất là từng lô (Công ty TNHH 
Một thành viên Chế biến Thủy sản & 
XNK NGÔ BROS (DL 786) có lô 
tôm đông lạnh bị phát hiện AOZ). 

Cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ 
kiểm tra toàn bộ sản phẩm tôm đông 
lạnh trong khoàng thời gian từ ngày 
5/9 đến 31/12 (tính theo ngày lô hàng 
nhập khẩu). 

Cơ quan của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam yêu 
cầu các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy 
sản vào Hàn Quốc chủ động kiểm 
soát chặt chẽ các chỉ tiêu nêu trên 
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trosng chương trình quản lý chất 
lượng theo HACCP (phân tích mối 
nguy và điểm kiểm soát tới hạn) của 
cơ sở.  

(doanhnghiepvn.vn) 
 
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 31/8/2015, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
2437/QĐ-BKHCN về việc công bố 
các Tiêu chuẩn Quốc gia. 

Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia 
sau đây: 

1. TCVN 11385:2016; ISO/IEC 
19792:2009: Công nghệ thông tin - 
Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an 
toàn sinh trắc học 

2. TCVN 11386:2016; ISO/IEC 
18045:2008: Công nghệ thông tin - 
Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp 
đảnh giá an toàn công nghệ thông tin 

3. TCVN 11393-1:2016 ; ISO/IEC 
13888-1:2009: Công nghệ thông tin - 
Các kỹ thuật an toàn – chống chối bỏ 
- Phần 1: Tổng quan 

4. TCVN 11393-2:2016 ISO/IEC 
13888-2-2010: Công nghệ thông tin - 
Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ 
- Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật 
đối xứng 

5. TCVN 11393-3:2016; ISO/IEC 
13888-3:2009: Công nghệ thông tin - 
Các kỹ thuật an toàn - Chống chối bỏ 

- Phần 3: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật 
phi đôi xứng 

(tcvn.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 31/12/2015 và 29/4/2016, Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành 
các Quyết định về việc hủy bỏ các 
Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

1. Quyết định 4083/QĐ-BKHCN 
(31/12/2015) 

TCVN 14050:2009 Quản lý môi 
trường - Thuật ngữ và định nghĩa 

2. Quyết định 995/QĐ-BKHCN 
(29/4/2016) 

TCVN 6830:2001 Chất lượng nước 
- Xác định hoạt độ triti - Phương 
pháp đếm nhấp nháy trong môi 
trường lỏng 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 
110/2016/TTLT-BCT-BKHCN 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG 
DẪN PHỐI HỢP KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG VÀ THÔNG 
QUAN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU  

Ngày 30/6/2016, liên Bộ Tài chính, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành Thông tư liên tịch số 
110/2016/TTLT-BCT-BKHCN quy 
định về việc hướng dẫn phối hợp 
kiểm tra chất lượng và thông quan 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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hàng hóa nhập khẩu, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/9/2016. 

Thông tư quy định về đối tượng áp 
dụng như sau: 

1. Người khai hải quan theo quy 
định tại khoản 14, Điều 4 của Luật 
Hải quan và Điều 5 của Nghị định số 
08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Luật Hải quan về thủ 
tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm 
soát hải quan; 

2. Cơ quan kiểm tra chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu gồm: cơ quan 
kiểm tra nhà nước trực thuộc các Bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực; các tổ chức 
được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
chỉ định chức năng kiểm tra nhà nước 
về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
(sau đây gọi là cơ quan kiểm tra chất 
lượng); 

3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp về 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 

4. Cơ quan hải quan, công chức hải 
quan; 

5. Cơ quan nhà nước khác trong 
phối hợp thực hiện nội dung quy định 
có liên quan tại Thông tư liên tịch số 
110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 

(most.gov.vn) 
  

BAN HÀNH ĐIỀU KIỆN KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ 
SỰ PHÙ HỢP 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp. 
Theo đó, Nghị định này quy định 

về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp tại Việt Nam gồm: Tổ 
chức đánh giá sự phù hợp đối với sản 
phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, môi trường phù 
hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, 
quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và tổ 
chức công nhận tổ chức đánh giá sự 
phù hợp. 

Về nguyên tắc đăng ký hoạt động, 
Nghị định quy định tổ chức đánh giá 
sự phù hợp có nhu cầu đăng ký hoạt 
động đánh giá sự phù hợp đối với sản 
phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, quá trình, môi 
trường (đối tượng đánh giá sự phù 
hợp) chuyên ngành thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của một bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được phân công 
thì thực hiện đăng ký hoạt động tại bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đối 
tượng đó. 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có 
nhu cầu đăng ký hoạt động đánh giá 
sự phù hợp đối với đối tượng đánh 
giá sự phù hợp tổng hợp đa ngành 
thuộc trách nhiệm quản lý của từ hai 
bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên thì 
thực hiện đăng ký hoạt động tại Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có 
nhu cầu đăng ký hoạt động đánh giá 
sự phù hợp đối với hai hoặc nhiều đối 
tượng đánh giá sự phù hợp chuyên 
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ngành thuộc trách nhiệm quản lý của 
hai hoặc nhiều bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực thì thực hiện đăng ký hoạt động 
tại các bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
quản lý từng đối tượng tương ứng. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

08 NGHỊ ĐỊNH VỀ BIỂU THUẾ 
NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 
THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 

Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị 
định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặt biệt của Việt Nam để thực hiện 
các Hiệp định. Các Nghị định này có 
hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016. 

1- Nghị định số 124/2016/NĐ-CP 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
để thực hiện Hiệp định Thương mại 
song phương giữa Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào; 

2- Nghị định số 125/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Nhật Bản về đối tác 
kinh tế giai đoạn 2016 – 2019; 

3- Nghị định số 126/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định Thương mại hàng hóa ASEAN – 
Ấn Độ giai đoạn 2016 – 2018; 

4- Nghị định số 127/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định thành lập Khu vực Thương mại 

tự do ASEAN – Australia – New 
Zealand giai đoạn 2016 – 2018; 

5- Nghị định số 128/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định Thương mại hàng hóa ASEAN – 
Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2018; 

6- Nghị định số 129/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định Thương mại Hàng hóa ASEAN 
giai đoạn 2016 – 2018; 

7- Nghị định số 130/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định Thương mại Hàng hóa ASEAN 
– Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018. 

8 - Nghị định số 131/2016/NĐ-CP 
về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định Thương mại Tự do Việt Nam – 
Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018. 

(tbt-mocst.vn) 
 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Thanh long Việt Nam tiến gần 
thị trường Úc 

Bộ Nông nghiệp và Thuỷ lợi Úc 
vừa hoàn thành báo cáo dự thảo 
đánh giá về quả thanh long tươi của 
Việt Nam đang có kế hoạch xuất khẩu 
vào thị trường này. 

Bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép 
nhập khẩu quả thanh long tươi từ tất 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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cả các vùng trồng loại cây này cho 
mục đích thương mại của Việt Nam 
vào thị trường Úc, với điều kiện phải 
đáp ứng được các điều kiện về an 
toàn sinh học. 

Bản báo cáo được xây dựng dựa 
trên tổng hợp đánh giá các kiến thức 
khoa học hiện nay về dịch hại và 
bệnh trên quả, qua thảo luận kỹ thuật 
với Cục Bảo vệ Thực Vật của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, dựa trên kết quả của một đợt 
khảo sát đánh giá trực tiếp các vùng 
trồng thanh long tại Việt Nam do các 
chuyên gia của Chính phủ Úc thực 
hiện trong tháng 6 vừa qua. 

Bản báo cáo được đăng tải rộng rãi 
kể từ 13/9 để lấy ý kiến phản hồi của 
các bên liên quan trong thời gian 60 
ngày, với thời hạn chót là 14/11 tới. 
Sau đó, Chính phủ Úc sẽ nghiên cứu 
các ý kiến đóng góp và hoàn thành 
báo cáo chính thức. 

Theo kế hoạch, quy trình đánh giá 
rủi ro cho quả thanh long tươi Việt 
Nam sẽ được Chính phủ Úc hoàn 
thành vào cuối năm nay. 

Nếu được cấp phép, Việt Nam sẽ là 
nước đầu tiên và duy nhất cho tới 
thời điểm hiện nay được cấp phép 
nhập khẩu thanh long vào thị trường 
Úc. 

(moit.gov.vn) 
 
 Mỹ áp dụng quy định mới trong 
tiêu chuẩn quản lý chất lượng đồ 
chơi trẻ em 

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu 
dùng Hoa Kỳ (CPSC) cho biết, tổ 
chức này đã cập nhật những điểm 
mới của ASTM 963 quy định về đồ 
chơi trẻ em. 

Trong buổi làm việc với Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Việt Nam mới đây, đại diện Ủy ban 
An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ 
(CPSC), ông Jake Miller, Tùy viên 
An toàn sản phẩm Khu vực tại Bắc 
Kinh cho biết, tiêu chuẩn ASTM 963 
đã cập nhật những quy định mới 
nhằm nâng cao tiêu chuẩn của sản 
phẩm đồ chơi trẻ em nhằm đảm bảo 
an toàn và giảm thiểu chấn thương 
cho trẻ. 

Theo ông Jake Miller, hiện nay 
CPSC có các quy định áp dụng cho 
đồ chơi ngoài tiêu chuẩn ASTM 
F963, ISO 8124, ISO 62115, tất cả đồ 
chơi trẻ em phải đáp ứng các quy 
định của FHCA và CPSA, quy định 
của FDA, đạo luật của tiểu bang, 
hướng dẫn về An toàn đồ chơi của 
Liên minh Châu Âu… 

Đại diện CPSC cho biết, đối với 
tiêu chuẩn ASTM F963, quy định chi 
tiết các yêu cầu toàn diện về mặt cơ 
học, vật lý, chất lượng vật liệu. Ngoài 
ra, các yêu cầu về điện, tính bắt lửa, 
độc chất, vệ sinh vi trùng, dán nhãn. 
Tiêu chuẩn này ASTM F963 được 
quy định bắt buộc từ tháng 6/2012, 
các sản phẩm trong phạm vi tiêu 
chuẩn phải được thử nghiệm và 
chứng nhận bởi bên thứ ba. 
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Những thay đổi từ tiêu chuẩn 
ASTM F963-08 sang F963-11 

Các nguyên tố nặng – bổ sung yêu 
cầu về chất nền và quy trình tạo chất 
tổng hợp 

Bổ sung nguyên tắc thiết kế cho đồ 
chơi khi tắm 

Đồ chơi với phần đầu hình cầu/gần 
hình cầu-làm rõ yêu cầu bằng cách bổ 
sung các ví dụ và minh họa 

Màng nhựa - nêu rõ ràng yêu cầu 
này áp dụng cho tất cả các loại mạng, 
không chỉ ở phần đóng gói 

Lục lạc/Đồ gặm nướu/Đồi chơi để 
bóp - bổ sung sự miễn trừ đối với các 
đồ dạng lưới lọc mềm 

Bẫy dạng hàm răng - thay đổi 
thang đo để bổ sung chiều thứ ba 

Sự ổn định/ quá tải của ghế và đồ 
chơi dạng cưỡi-làm rõ phương thức 
thử nghiệm 

Bóng Yo –Yo - làm rõ phương 
thức thử nghiệm 

Đồ chơi âm thanh - đơn giản hóa 
và làm rõ phương thức thử nghiệm 

ASTM F963-16 Sửa đổi 
Nam châm: Thay đổi theo ISO 

8124 và EN71-bổ sung thử nghiệm 
ngâm nước và thử nghiệm nén; thay 
đổi tiêu chuẩn thang đo, chỉ rõ khuôn 
kim loại; các thay đổi khác 

Đồ chơi có thể phóng ra: Thay đổi 
để phù hợp với ISO8124 và EN71-
giá trị KED cho phép bây giờ là 
2.500J/M2; bổ sung yêu cầu về chiều 
dài 57mm cho đồ chơi dạng súng 
giác hút; bổ sung yêu cầu cho đồ chơi 

dạng súng kích hoạt bằng miệng; yêu 
cầu về phi tiêu bọt biển và giác hút; 
sử dụng thang đo cho kích thước 
cạnh dẫn hướng của đồ chơi dạng 
súng cứng; các thay đổi nhỏ khác. 

An toàn vi trùng học: Làm rõ và 
định nghĩa các yêu cầu; cho phép 
phương pháp thay thế (CTFA); Làm 
rõ giới hạn vi trùng và thử thách cơ 
thể. 

Độ sạch của vật liệu nhồi: đơn giản 
hóa phương thức thử nghiệm 

Pin dạng đồng xu/cúc áo: bổ sung 
nhãn cảnh báo 

Pin Lithium-ion bổ sung về nhiệt 
độ, giới hạn dòng điện 

Bổ sung yêu cầu về nhiệt độ giãn 
nở 

Nguyên tố nặng: Làm rõ những sửa 
đổi đối với vải và nhãn dán, bổ sung 
HD-XRF màng tổng trong polyme 

Làm rõ các thay đổi đối với đồ chơi 
va chạm, dùng để bóp 

Đồ chơi âm thanh: Điều chỉnh 1 
phần theo EN71, bổ sung định nghĩa 
về đồ chơi kéo đẩy 

Theo ông Jake Miller, tiêu chuẩn 
ASTM cũng quy định rõ không dùng 
dây đai cho yên cương của đồ chơi 
dạng cưỡi lên, hạn chế đồ chơi dạng 
cưỡi lên, làm rõ các yêu cầu về quá 
tải cho đồ chơi dạng cưỡi lên… 

Trước sự thay đổi, bổ sung của tiêu 
chuẩn ASTM trong quản lý chất 
lượng đồ chơi của Mỹ, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng khuyến 
cáo các doanh nghiệp sản xuất tại 
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Việt Nam có các sản phẩm đồ chơi 
xuất khẩu cần phải cập nhật thông tin 
và các quy định mới nhằm đáp ứng 
yêu cầu của nước nhập khẩu, đặc biệt 
là Mỹ - thị trường có những yêu cầu 
rất khắt khe về vấn đề an toàn cho 
người sử dụng. 

(vietq.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Tổ chức chứng nhận PROCERT 
cấp sai quy trình chứng nhận ISO 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bình Phước, trong 
thời gian qua, với chức năng nhiệm 
vụ được giao, Sở đã triển khai thực 
hiện thành lập các Đoàn kiểm tra, 
đánh giá phân loại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 
trên địa bàn toàn tỉnh. 

Qua quá trình kiểm tra, giám sát và 
phân loại, Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh đã phát hiện, Tổ chức chứng 
nhận PROCERT và Công ty Tư vấn 
phát triển Doanh nghiệp đã chứng 
nhận và cấp giấy sai quy trình 
HACCP và ISO 9001:2008, ISO 
22000 cho một số cơ sở chế biến hạt 
điều. 

Thậm chí, một số công ty vẫn còn 
mắc nhiều lỗi rất nghiêm trọng như: 
Không có vòi nước rửa tay cho công 
nhân, không có màn chắn côn trùng. 
Bên cạnh đó chủ cơ sở và công nhân 
tham gia trực tiếp trong quá trình sản 
xuất còn chưa đăng ký xác nhận kiến 
thức an toàn thực phẩm, chưa được 

kiểm tra sức khỏe định kỳ… 
Ngoài ra, có những cơ sở sản xuất 

được Tổ chức chứng nhận 
PROCERT và Công ty Tư vấn phát 
triển Doanh nghiệp cấp giấy chứng 
nhận HACCP, ISO 9001:2008, ISO 
22000 nhưng khi kiểm tra đánh giá 
phân loại về điều kiện đảm bảo an 
toàn thực phẩm vẫn còn chưa đáp 
ứng các điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm như: Công ty TNHH 
MTV SXTM Minh Phước có địa chỉ 
tại Khu phố 7 phường Long Phước, 
thị xã Phước Long, Bình Phước, Chi 
nhánh Công ty TNHH Hoàng Đạt có 
địa chỉ ĐT 741, Ấp 2, Tiến Hưng, 
Đồng Xoài và Công ty TNHH Hoàng 
Khuân tại khu phố Phước Vĩnh, 
Phước Bình, Phước Long. 

Nhận thấy ngành sản xuất chế biến 
hạt điều đóng vai trò chủ lực trong 
phát triển kinh tế của tỉnh nhà nên 
trước thực trạng trên, Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước đã 
có công văn khẩn kiến nghị Bộ 
KH&CN nhằm tăng cường công tác 
quản lý đối với Tổ chức chứng nhận 
PROCERT trong việc cấp giấy chứng 
nhận HACCP, ISO 9001:2008, ISO 
22000 cho các cơ sở chế biến nông 
lâm thủy sản, đặc biệt là các cơ sở 
chế biến điều. 

Qua đây, PGĐ Sở Nông nghiệp và 
PTNT tỉnh Bình Phước, ông Phạm 
Văn Hoang cũng kiến nghị Bộ 
KH&CN yêu cầu các tổ chức chứng 
nhận, tổ chức tư vấn cần chặt chẽ hơn 
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trong việc hướng dẫn doanh nghiệp 
thực hiện chứng nhận HACCP, ISO. 

Cũng theo ông Hoang, sau khi 
chứng nhận, cần phải có định kỳ 
giám sát việc thực hiện duy trì hệ 
thống để giảm thiểu các mối nguy 
ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm 
trong quá trình sản xuất, chế biến, 
góp phần nâng cao uy tín đối với thực 
phẩm nông lâm thủy sản được chứng 
nhận trong nước và quốc tế. 

(vietq.vn) 
 

 Tiếp tục cấp chứng thư hàng 
thủy sản Xuất khẩu (XK) qua cơ 
chế một cửa quốc gia từ 1/10 

Thông tin từ Cục Quản lý Chất 
lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
(Nafiqad), từ 1/10/2016 sẽ tiếp tục 
triển khai mở rộng cấp chứng thư 
theo cơ chế một cửa quốc gia (NSW) 
đối với các lô hàng xuất khẩu thủy 
sản sang thị trường Hàn Quốc, Trung 
Quốc sẽ được mở rộng trên phạm vi 
cả nước. 

Nafiqad sẽ tiếp tục triển khai mở 
rộng cấp chứng thư theo NSW, tiến 
tới chỉ thực hiện các thủ tục nêu trên 
hoàn toàn trên hệ thống NSW, không 
tiếp nhận và xử lý trên hồ sơ giấy.  

Theo đó, từ ngày 1/10 tới, Nafiqad 
sẽ tiếp tục triển khai mở rộng cấp 
chứng thư theo NSW đối với các lô 
hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn 
Quốc, Trung Quốc trên địa bàn cả 
nước, tiến tới chỉ thực hiện các thủ 
tục nêu trên hoàn toàn trên hệ thống 

NSW, đồng thời không tiếp nhận và 
xử lý trên hồ sơ giấy. 

Trước đó, từ ngày 16/5/2016, 
Nafiqad đã triển khai thí điểm hai thủ 
tục hành chính gồm “Cấp chứng thư 
cho lô hàng thủy sản xuất khẩu tại cơ 
sở trong danh sách ưu tiên” và “Kiểm 
tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy 
sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài 
danh sách ưu tiên” theo NSW đối với 
các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang 
thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc 
của một số doanh nghiệp trên địa bàn 
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy 
sản vùng 4,5,6. 

Một số doanh nghiệp đã tham gia 
triển khai hai thủ tục nêu trên theo 
NSW cho biết các thủ tục được thực 
hiện suôn sẻ, thuận lợi hơn giai đoạn 
ban đầu khá nhiều. Tuy nhiên, vẫn 
còn một số bất cập, nhất là tình trạng 
gửi hồ sơ đã lâu mà không thấy được 
xử lý do cơ quan chức năng chưa 
nhận được hồ sơ đã khai hoặc doanh 
nghiệp không tải được chữ ký số khi 
khai báo hồ sơ; danh sách cảng đi, 
cảng đến chưa được cập nhật đầy đủ. 

(baomoi.com) 
 

 Việt Nam tạm dừng nhập khẩu 
bột bã ngô từ Mỹ đồng thời tạm 
ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan và 
Hồng Kông 

Ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Lê 
Quốc Doanh đã ký quyết định tạm 
ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Mỹ, 
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đồng thời ký quyết định tạm ngừng 
nhập khẩu lạc từ Sudan và Hồng 
Kông. Các quyết định tạm ngừng 
nhập khẩu này có hiệu lực sau 60 
ngày kể từ ngày ký. 

Theo quyết định, việc tạm nhập 
khẩu bột bã ngô (Distiller’s dried 
grains with soluble - DDGS) từ Mỹ 
bị tạm ngừng nhập khẩu do bị nhiễm 
mọt Trogoderma variabile Ballion là 
đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt 
Nam.  

Trong khi đó, đối với lạc (Arachis 
hypogaea) từ Sudan và Hồng Kông bị 
tạm ngừng nhập khẩu do bị nhiễm 
mọt cứng đốt Trogoderma granarium 
Everts và mọt lạc serratus Caryedon 
serratus Olivier là đối tượng kiểm 
dịch thực vật của Việt Nam. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm 
dịch chặt chẽ các lô bột bã ngô nhập 
khẩu từ Mỹ; các lô lạc nhập khẩu từ 
Sudan, Hongkong trong thời gian 
quyết định tạm ngừng chưa có hiệu 
lực. 

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn cũng chính thức 
thông báo cho cơ quan có thẩm 
quyền về kiểm dịch thực vật của Mỹ, 
Sudan, Hồng Kông biết để có biện 
pháp khắc phục triệt để, tổ chức kiểm 
tra, xác nhận biện pháp khắc phục 
của Mỹ, Sudan, Hồng Kông và báo 
cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn. 

(doanhnghiepvn.vn) 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
8 năm 2016 

Ngày 04/10/2016, Sở KH&CN đã 
tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định 
nội dung và kinh phí đề án của doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình 
KH&CN 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 8 năm 
2016 với nội dung: Hỗ trợ sản xuất 
sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Ông Mai Thanh Quang – 
GĐ Sở KH&CN chủ trì Hội đồng xét 
duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề 
án của các đơn vị tham gia, Hội đồng 
đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 2 đơn 
vị tham gia xét duyệt, với tổng mức 
hỗ trợ dự kiến là 380 triệu đồng, cụ 
thể như sau: 

1. Khách sạn Phương Nam với lĩnh 
vực hoạt động là kinh doanh dịch du 
lịch, nghỉ dưỡng… Nội dung được hỗ 
trợ là xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải công suất 40m3/ngày/đêm. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây 
dựng Tân Phước Thịnh với lĩnh vực 
hoạt động là Xây dựng công trình dân 
dụng, kinh doanh bất động sản... Nội 
dung được hỗ trợ là xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải công suất 
100m3/ngày/đêm. 

(Sở KH&CN) 


