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EVFTA - CƠ HỘI LỚN CHO 
XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 

Sáng nay (3/11), tại Hà Nội, Bộ 
Công Thương phối hợp cùng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Phái đoàn Liên minh châu Âu 
tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ 
đề “Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU: An toàn thực phẩm và cơ 
hội tiếp cận thị trường cho nông sản - 
đồ uống”. 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ 
chuyến thăm Việt Nam của ông Phil 
Hogan - Cao ủy Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chịu trách nhiệm 
quản lý chính sách nông nghiệp 
chung của Liên minh châu Âu và 41 
doanh nghiệp (DN) EU hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp và đồ 
uống từ ngày 2-4/11. 

Hội thảo có sự tham gia của nhiều 
Bộ, ngành, cơ quan chức năng của 
Việt Nam, EU và đại diện DN hai 
bên tham dự. Các bài phát biểu tại 
hội thảo cũng chung nhận định, cơ 
hội trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam 
- EU sau khi Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có 
hiệu lực là rất lớn. Trong đó, nông 
sản là một trong những mặt hàng có 
nhiều tiềm năng, thế mạnh để tăng 
kim ngạch. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc 

Hưng cho biết: Sau khi kết thúc đàm 
phán vào cuối năm 2015 và công bố 
toàn văn hiệp định vào tháng 2/2016, 
hai bên đang có những bước đi cuối 
cùng để EVFTA đi đến ký kết vào 
đầu năm 2017 và có hiệu lực vào năm 
2018. Đây là hiệp định toàn diện, có 
mức độ cam kết cao, hứa hẹn giúp 
DN hai bên khai thác nhiều tiềm 
năng, lợi thế nhằm tăng mạnh về 
thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và 
các quốc gia EU trong thời gian tới. 

 
Chuyến thăm của ông Phil Hogan 

và 41 DN EU hoạt động trong lĩnh 
vực thực phẩm, đồ uống lần này cũng 
khẳng định sự hấp dẫn của môi 
trường đầu tư Việt Nam và sự quan 
tâm đặc biệt của Liên minh châu Âu, 
của DN châu Âu đối với những cơ 
hội mở rộng hợp tác thương mại, đầu 
tư giữa Việt Nam và EU khi EVFTA 
chính thức có hiệu lực. 

Hiệp định Thương mại Tự do EU- 
Việt Nam đem lại cơ hội to lớn cho 
cả nhà sản xuất Việt Nam và châu Âu 
trong việc tìm kiếm những thị trường 
đang tăng trưởng dành cho nông sản 
chất lượng cao của cả hai bên. 

Việt Nam là quốc gia xuất nhập 
khẩu nông sản khá lớn nhưng đa số 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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vẫn xuất - nhập khẩu sang Trung 
Quốc, Hồng Kông. Điển hình như 
nhập khẩu táo, 95% là nhập khẩu từ 
Trung Quốc và Hồng Kông. Ngược 
lại, Việt Nam xuất khẩu Thanh Long 
khá nhiều, nhưng cũng lại chỉ xuất 
sang Trung Quốc là chủ yếu, với 
90%. Tuy nhiên, khi EVFTA có hiệu 
lực từ năm 2018 sẽ mở ra cơ hội lớn 
cho DN hai bên trong xuất - nhập 
khẩu, trong đó có xuất - nhập khẩu 
nông sản. Tuy nhiên, để tiếp cận 
được cơ hội này, phía Việt Nam cần 
chú trọng nhiều hơn đến vệ sinh an 
toàn thực phẩm, vì đây là vấn đề mà 
các quốc gia châu Âu rất quan tâm 
hiện. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

WTO KÊU GỌI CÁC THÀNH 
VIÊN HỦY BỎ RÀO CẢN NHẬP 
KHẨU 

Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) đã cho biết các biện pháp hạn 
chế thương mại của chính phủ tiếp 
tục tăng trên toàn thế giới và kêu gọi 
các thành viên trong tổ chức loại bỏ 
rào cản đối với hàng nhập khẩu với lí 
do các rào cản này làm chậm tăng 
trưởng kinh tế thế giới. 

Báo cáo hàng năm lần thứ hai được 
công bố chỉ 2 ngày sau khi ông 
Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ 
và cam kết sẽ tăng thuế đối với Trung 
Quốc và Mexico, đe dọa sẽ rút khỏi 
tổ chức thương mại toàn cầu nếu điều 
này gây cản trở.  

“Rõ ràng nền kinh tế thế giới vẫn 
còn trong tình trạng bấp bênh”, 
Roberto Azevêdo, Tổng giám đốc 
của WTO cho biết. 

Giữa tháng năm và giữa tháng 
mười, WTO cho biết các thành viên 
của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất áp 
đặt tổng cộng 85 biện pháp mới để 
hạn chế thương mại. Sự giảm nhẹ 
trong tỷ lệ hàng tháng từ 21 đến 17 
trong khoảng thời gian sáu tháng 
trước, nhưng thêm vào một danh sách 
những trở ngại ngày càng gia tăng. 
Khi một số biện pháp trước đó đã 
được hủy bỏ, các hạn chế mới đã 
được áp đặt tăng từ 381 đến 1.263 
vào giữa năm 2010 kể từ cuộc khủng 
hoảng tài chính năm 2008. 

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tạo ra 
những bất ổn sâu sắc về hoạt động 
thương mại toàn cầu, vốn đã phải 
chịu một cú sốc khi Anh đã chọn rời 
khỏi Liên minh châu Âu. Vai trò lãnh 
đạo của Mỹ trong nền kinh tế toàn 
cầu và hệ thống thương mại đa biên 
vẫn quan trọng. 

Nhưng WTO cho biết các hạn chế 
thương mại mới không là phản ứng 
đúng để lo lắng về vấn đề việc làm. 
Nhiều người đang phải đối mặt với 
tình trạng thất nghiệp hoặc tiền lương 
thấp và đang quan tâm về những thay 
đổi rộng lớn hơn trong nền kinh tế. 
Những mối quan tâm đòi hỏi một 
phản ứng phối hợp từ các chính phủ 
và cộng đồng quốc tế. Một bước cho 
các thành viên G-20 để thực hiện các 
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cam kết về việc không áp đặt các 
biện pháp hạn chế thương mại mới. 

WTO đã hạ dự báo tăng trưởng 
thương mại thế giới năm 2016 từ 
2,8% xuống 1,7% vào tháng 9 vừa 
qua. Các cơ quan thương mại cho biết 
trong thời gian dài, thương mại thế 
giới đã tăng trưởng nhanh 1,5 lần 
bằng tổng sản lượng kinh tế. Những 
năm 1990, trong suốt giai đoạn toàn 
cầu hóa nhanh chóng, thương mại đã 
tăng gấp đôi tỷ lệ sản lượng kinh tế. 
Tuy nhiên, dự báo của WTO cho năm 
2016 cho thấy, năm 2016 sẽ là năm 
đầu tiên trong 15 năm, thương mại sẽ 
tăng trưởng chậm hơn so với tổng sản 
lượng. 

Một báo cáo khác của Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế và Hội nghị 
Liên hợp quốc về Thương mại và 
Phát triển đã được công bố chỉ ra 
rằng các thành viên G-20 đã bị mắc 
kẹt vào cam kết để từ bỏ những hạn 
chế mới về đầu tư nước ngoài trong 
suốt giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 
10. WTO cho biết các thành viên 
G20 đã đưa ra 1.244 biện pháp hạn 
chế thương mại trong vòng sáu năm 
qua, trong đó 962 biện pháp vẫn còn 
có hiệu lực, bất chấp sự phục hồi của 
nền kinh tế thế giới.  

Điều này đã hạn chế khoảng 4,1% 
giá trị nhập khẩu hàng hóa thế giới và 
5,3% giá trị nhập khẩu chung của 
G20, với tổng trị giá là 757 tỷ USD. 

“Báo cáo cho thấy, nhìn chung 
những lo ngại của chủ nghĩa bảo hộ 

mới không xuất hiện và nhiều biện 
pháp được thực hiện nhằm thúc đẩy 
đầu tư nước ngoài”, James Zhan, 
Giám đốc bộ phận đầu tư và doanh 
nghiệp của UNCTAD cho biết. 

(TH)) 
 

"CƠN GIÓ NGƯỢC" TRONG 
TOÀN CẦU HÓA 

Xu thế toàn cầu hóa đang tiếp tục 
gặp trở ngại khi Liên minh châu Âu 
(EU) tuyên bố sẵn sàng tăng cường 
thuế chống bán phá giá như một biện 
pháp trừng phạt thương mại nhằm 
vào hàng hóa nhập khẩu tại thị 
trường nội địa. 

Thép Trung Quốc đang là mục tiêu 
áp đặt thuế chống bán phá giá của EU 

Theo tờ Thời báo Tài chính của 
Anh, EU hiện nay có thể “rộng 
đường” thúc đẩy việc thông qua 
những quy định về thuế chống bán 
phá giá vì từ nhiều năm nay, Anh vẫn 
cho rằng việc áp đặt thuế chống bán 
phá giá nhằm vào hàng hóa nhập 
khẩu là không cần thiết và hoàn toàn 
mang tính bảo hộ mậu dịch. Tuy 
nhiên, hôm 11-11, Hà Lan và Áo - 
cùng nhóm với Anh, đã phát đi thông 
điệp rằng họ sẽ quay sang ủng hộ 
biện pháp áp thuế chống bán phá giá. 
Điều này sẽ giúp đa số các nước 
thành viên EU có được lợi thế áp đảo 
khi tiến hành bỏ phiếu vào cuối năm 
nay. 

Động thái mới của EU xuất phát từ 
cáo buộc là Trung Quốc phá giá sản 
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phẩm thép trên thị trường châu Âu 
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. EU cho 
rằng hiện Mỹ đã áp mức thuế chống 
bán phá giá 266% nhằm vào một số 
sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung 
Quốc, trong khi mức thuế của EU đối 
với các sản phẩm tương tự mới chỉ là 
21%. 

Hệ quả là thép Trung Quốc tràn 
ngập thị trường châu Âu, khiến sức 
ép đối với các nhà sản xuất nội địa 
gia tăng và việc làm giảm mạnh. 
Theo thống kê, từ năm 2008 đến nay, 
việc làm trong ngành sản xuất thép 
châu Âu đã giảm 20%. Sự bức xúc 
ngày một gia tăng, đến mức Bộ 
trưởng Kinh tế Slovakia P. Ziga tức 
giận tuyên bố: “Châu Âu không thể 
cứ mãi khờ khạo và cần phải bảo vệ 
lợi ích của mình”. 

Với sự hậu thuẫn của Pháp và Đức, 
Ủy ban châu Âu (EC) đang thúc đẩy 
việc tăng thuế chống bán phá giá để 
bảo vệ ngành thép châu Âu. Nếu 
được thông qua, các quy định về việc 
áp thuế chống bán phá giá sẽ đánh 
dấu sự thay đổi đáng kể trong chính 
sách mậu dịch của EU, không chỉ liên 
quan đến ngành thép. Những quy 
định này sẽ cho phép EU tăng mức 
thuế chống bán phá giá nhằm vào 
hàng hóa nhập khẩu bất cứ khi nào 
nhận thấy có dấu hiệu định giá không 
công bằng. 

Thực tế, EU không chỉ tranh chấp 
thương mại với Trung Quốc. Trước 
đây, quan hệ EU - Argentina cũng 

từng căng thẳng khi Argentina yêu 
cầu Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) phân giải việc EU áp thuế 
chống bán phá giá đối với dầu diesel 
sinh học nhập từ Argentina, gây thiệt 
hại lớn cho quốc gia Nam Mỹ này. 
Hay như việc EU cáo buộc Nga áp 
mức thuế cao đối với nông sản và 
hàng chế tạo xuất khẩu của EU. 

Quyết định của EU nếu được thông 
qua cũng có thể tác động đến Việt 
Nam mà trực tiếp là ngành thép. Hiện 
nay, Bộ Thương mại Mỹ đang tiến 
hành điều tra mặt hàng thép cán 
nguội của Việt Nam. Một số doanh 
nghiệp của Mỹ cho rằng, Việt Nam 
nhập thép cán nóng từ Trung Quốc, 
sau đó “tút tát” không đáng kể thành 
thép cán nguội, mạ thành thép mạ để 
xuất sang Mỹ. Bằng chứng là kể từ 
tháng 5 vừa qua, khi Mỹ chính thức 
áp thuế chống bán phá giá và thuế 
chống trợ cấp đối với thép mạ của 
Trung Quốc, lượng thép từ Trung 
Quốc vào Mỹ đã giảm hẳn, nhưng 
lượng xuất khẩu sản phẩm này từ 
Việt Nam lại tăng cao. Nếu như EU 
có quy định mới, khối này có thể gây 
khó dễ cho thép của Việt Nam nhập 
vào thị trường EU. 

(anninhthudo.vn) 
 

PHẦN LỚN PHÁP LUẬT VIỆT 
NAM VỀ QUẢN LÝ CHUYÊN 
NGÀNH ĐÃ TƯƠNG THÍCH VỚI 
EVFTA 

Nhìn chung, pháp luật quản lý 
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chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của 
quản lý Nhà nước. Điều này được thể 
hiện ở toàn bộ nội dung các luật, 
không phải một vài điều. 

Tuy nhiên, với các cam kết theo 
Hiệp định Thương mại tự do (FTA), 
một số quy định vẫn cần sự cải thiện. 
Đây là nhận định trong báo cáo rà 
soát pháp luật được Trung tâm WTO 
và hội nhập (Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam) công bố tại 
Hội thảo tham vấn rà soát pháp luật 
Việt Nam với các cam kết EVFTA về 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu được tổ chức vào 
ngày 3-11 tại Hà Nội. 

Kết quả tích cực 
Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị 

cho quá trình hội nhập khi FTA Việt 
Nam – EU (EVFTA) đã kết thúc đám 
phán. Hiệp định này dự kiến sẽ tạo ra 
những tác động lớn tới pháp luật và 
thể chế chính sách trong thời gian tới. 
Trong đó có các thủ tục xuất nhập 
khẩu hàng hóa, đặc biệt là các thủ tục 
kiểm tra chuyên ngành. 

Trong khi đó, theo đánh giá, thủ 
tục kiểm tra chuyên ngành đối với 
hàng hóa xuất nhập khẩu đang là lĩnh 
vực cải cách được Chính phủ đặc biệt 
chú trọng, nhằm khắc phục một trong 
những khía cạnh còn tồn tại, vướng 
mắc nổi cộm nhất, gây ảnh hưởng tới 
thời gian thông quan cũng như dòng 
lưu chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa 
của doanh nghiệp. 

Báo cáo kết quả rà soát các quy 

định pháp luật với cam kết EVFTA 
cho biết, trong 26 nội dung pháp luật 
rà soát, có 16 nội dung tương thích 
hoàn toàn, 6 nội dung tương thích 
một phần và chỉ có 4 nội dung chưa 
tương thích. 

Cụ thể hơn, ông Phạm Thanh Bình, 
chuyên gia Dự án Quản trị nhà nước 
tăng trưởng toàn diện (USAID-GIG) 
và hội nhập cho biết, với các vấn đề 
về hợp tác quốc tế trong xây dựng 
quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật, quản 
lý chất lượng hàng hóa, an toàn thực 
phẩm, kiểm dịch; thỏa thuận công 
nhận, thừa nhận lẫn nhau; Công ước 
HS; phương thức khai điện tử; nộp và 
xử lý tờ khai trước khi hàng đến… 
pháp luật quản lý chuyên ngành Việt 
Nam đã hoàn toàn tương thích với 
các cam kết EVFTA. 

Quan trọng là thực thi 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy định 

chỉ tương thích một phần với các cam 
kết trong EVFTA, tiêu biểu như quy 
định về thời gian ký quỹ nhập khẩu 
phế liệu thép… Nhiều chồng chéo 
trong các quy định, trong phân công 
quản lý giữa các Bộ tham gia quản lý 
chuyên ngành dẫn đến một mặt hàng 
bị điều chỉnh bởi nhiều văn bản, phải 
thực hiện nhiều thủ tục kiểm tra… 

Bản rà soát cũng cho thấy, pháp 
luật Việt Nam cũng chỉ tương thích 
một phần trong cam kết không phân 
biệt đối xử trong quản lý chuyên 
ngành. Quy định không phân biệt đã 
có nhưng tại một số điều luật từ Bộ 
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Khoa học và Công nghệ, Bộ Công 
Thương về dán nhãn năng lượng lại 
có dấu hiệu phân biệt đối xử. 

Theo đó, đối với hàng hóa sản xuất 
trong nước, các chứng chỉ có giá trị 
trên 3 năm; còn với hàng hóa nhập 
khẩu, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy 
chỉ có giá trị đối với từng lô hàng. 
Không những thế, việc kiểm tra chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với 
hàng sản xuất trong nước chỉ áp dụng 
trong từng trường hợp nhất định, còn 
với hàng nhập khẩu thì phải kiểm tra 
mọi lô hàng. 

Nhìn chung, bản rà soát đã đưa ra 
rất chi tiết những quy định nào đã 
tương thích hoàn toàn hoặc chỉ tương 
thích một phần. Điều này được hy 
vọng sẽ giúp các cơ quan chức năng 
tìm ra được những vướng mắc để 
tháo gỡ, sửa lại luật, giúp tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động 
xuất nhập khẩu, nhưng vẫn phù hợp 
với cam kết trong các FTA. 

Kiểm tra chuyên ngành đang là cản 
trở lớn nhất để doanh nghiệp thông 
quan hàng hóa. Với kết quả rà soát đa 
phần pháp luật tương thích là điều 
đáng mừng nhưng quan trọng là hiệu 
quả thực thi của các cơ quan thi hành, 
bởi trên thực tế giữa quy định và thực 
thi vẫn còn nhiều khoảng cách. 

(vfpress.vn) 
 

RÀO CẢN KỸ THUẬT GÂY 
THÊM KHÓ KHĂN CHO NÔNG 
SẢN, THỦY SẢN XUẤT KHẨU 

CỦA VIỆT NAM 
Dù đã có mặt tại hơn 160 quốc gia 

với đa dạng các mặt hàng nông sản, 
thủy sản, nhưng sản xuất và tiêu thụ 
nông sản Việt Nam vẫn gặp nhiều 
khó khăn, nhất là khi các hàng rào kỹ 
thuật ngày càng siết chặt... 

Tại hội nghị kết nối cung - cầu tiêu 
thụ nông sản thực phẩm do Bộ 
NN&PTNT vừa tổ chức, Phó Vụ 
trưởng Vụ Nông nghiệp, nông thôn 
(Ban Kinh tế Trung ương) Nguyễn 
Văn Tốn cho biết, nông sản của Việt 
Nam xuất khẩu hằng năm nhìn chung 
ổn định, nhưng giá trị thấp, chưa 
tương xứng với tiềm năng và lợi thế. 

Nguyên nhân là do hoạt động kinh 
doanh nông sản bị các thương lái chi 
phối. Thực tế, tỷ lệ vốn đầu tư của 
các doanh nghiệp vào khâu chế biến 
mới chú trọng vào buôn bán nguyên 
liệu thô nên khó đáp ứng được thị 
trường tiêu thụ ngày càng đa dạng, 
khó tính, làm giảm khả năng cạnh 
tranh. 

Hình thức giao dịch nông, lâm, 
thủy sản của Việt Nam phổ biến là 
mua bán tự do. Việc mua bán hàng 
hóa thông qua ký kết hợp đồng giữa 
doanh nghiệp và nông dân chưa phổ 
biến. Hình thức mua bán giao dịch 
qua chợ đầu mối, trung tâm giao dịch 
còn rất ít mà phần lớn thực hiện 
thông qua kênh truyền thống là các 
chợ - nơi kiểm soát chất lượng sản 
phẩm còn lỏng lẻo khiến nông sản, 
thực phẩm của Việt Nam vẫn chật vật 
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tìm chỗ đứng ở thị trường trong và 
ngoài nước. 

Một nguyên nhân quan trọng dẫn 
đến tình trạng trên là do đa số cơ sở 
sản xuất kinh doanh tại các địa 
phương còn nhỏ lẻ, nên việc đáp ứng 
các điều kiện theo quy chuẩn, tiêu 
chuẩn của thị trường còn khó khăn. 
Mặt khác, sản phẩm nông sản, thủy 
sản của ta ngày càng phải đối mặt với 
yêu cầu khắt khe của thị trường thế 
giới, nhất là các nước phát triển thuộc 
Liên minh Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... 
về rào cản kỹ thuật, chất lượng và an 
toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nên đã khó lại 
càng thêm khó. 

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, 
ông Nguyễn Văn Tốn cho rằng, các 
địa phương cần tăng cường đầu tư cơ 
sở hạ tầng cho các lĩnh vực sản xuất 
nông nghiệp gắn với đổi mới tổ chức 
sản xuất, đồng thời chủ động xây 
dựng các mô hình sản xuất sạch, hình 
thành các vùng sản xuất chuyên canh, 
những sản phẩm có lợi thế riêng để 
xây dựng thương hiệu cho từng vùng, 
từng địa phương. Nhà nước cần đổi 
mới đầu tư cho khoa học, công nghệ 
đối với sản xuất nông nghiệp để nâng 
cao giá trị sản phẩm, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của các mặt hàng 
nông, lâm, thủy sản Việt Nam ở thị 
trường trong nước và xuất khẩu. 

Các doanh nghiệp cần phát triển 
sản xuất dựa trên phương thức kinh 
doanh hiện đại theo cơ chế thị trường, 

sắp xếp, mở rộng thị trường trong 
nước gắn với thị trường ngoài nước, 
bảo đảm lưu thông hàng hóa thông 
suốt, với mức giá có lợi cho người 
nông dân và DN để thu lợi nhuận 
cao. Đồng thời, đẩy mạnh tiêu thụ 
hàng hóa thông qua các kênh phân 
phối hiện đại như trung tâm thương 
mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích. 

Về lâu dài, Nhà nước cần xây dựng 
chính sách tiêu thụ nông sản gắn với 
các hiệp định thương mại quốc tế mà 
Việt Nam đã tham gia ký kết, đồng 
thời đẩy mạnh thông tin thị trường, 
đặc biệt là thông tin về cam kết 
thương mại song phương, đa phương, 
trong đó nêu rõ những cơ hội và 
thách thức cho doanh nghiệp và 
người dân biết để có kế hoạch sản 
xuất phù hợp với nhu cầu thị trường... 

(hanoimoi.com.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Dược Phẩm 
Ngày 22/09/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đề xuất sửa đổi một 
phần quy định về các yêu cầu tối 
thiểu đối với Radiopharmaceuticals 
(một loại dược phẩm phóng xạ). Cụ 
thể, sẽ đưa thêm một số tiêu chuẩn 
mới đối với Radiopharmaceuticals. 
Mục đích của dự thảo là nhằm bảo vệ 
môi trường và sức khỏe cộng đồng. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia đóng góp ý kiến là 
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ngày 20/10/2016. Hiện tại Nhật Bản 
chưa xác định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/537 
Thiết bị y tế 
Ngày 28/9/2016, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc Cơ quan quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ đang 
phân loại các thiết bị phát hiện bệnh 
mắt lác vào lớp II (kiểm soát đặc 
biệt). Mục đích của dự thảo này là 
nhằm đảm bảo an toàn và tính hiệu 
quả của các thiết bị; bảo vệ sức khỏe 
và sự an toàn của con người. Thời 
gian dự kiến thông qua vào tháng 8 
năm 2016. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực là ngày 22/09/2016.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1199 

Xe điện 
Ngày 29/9/2016, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc nước này đang xây 
dựng Dự thảo Quy định về ghi nhãn 
tiêu thụ năng lượng trên xe hạng nhẹ 
phần 2: Đối với các loại xe điện.  

Phần2 này quy định các nội dung, 
định dạng, vật liệu và đặc điểm kỹ 
thuật của nhãn. Chương 4-6 của phần 
này là bắt buộc áp dụng. Quy định 
này chỉ áp dụng cho loại M1, M2 và 
N1 của xe điện mà trọng lượng không 
vượt quá 3500 kg. Mục đích của dự 
thảo này nhằm bảo vệ môi trường. 
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 

kiến. Thời gian thông qua sau 90 
ngày kể từ ngày chuyển cho Ban thư 
ký WTO. Hiện tại Trung Quốc chưa 
xác định thời gian dự kiến có hiệu 
lực.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1181 

Đèn pha của phương tiện giao 
thông cơ giới  

Ngày 03/10/2016, Việt Nam thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc xây dựng QCVN 35: 
2016/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về đặc tính quang học của 
đèn chiếu sáng phía trước của 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ.  

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp 
dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp 
ráp và nhập khẩu đèn pha, và các cơ 
quan, tổ chức liên quan đến việc thử 
nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật của xe. Dự 
thảo này sẽ thay thế QCVN 35:2011/ 
BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về đặc tính quang học của đèn chiếu 
sáng phía trước của phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ. 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 vào 
ngày 05 tháng 12 năm 2016. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01 
tháng 01 năm 2017.  

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/91 
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Thuốc 
Ngày 12/10/2016, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc nước này đang xây 
dựng Dự thảo Quy định đối với các 
phòng thí nghiệm phi lâm sàng về 
thuốc.  

Mục đích của dự thảo này nhằm 
nâng cao chất lượng trong việc 
nghiên cứu thuốc phi lâm sàng. Các 
nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. Hiện tại Trung Quốc chưa xác 
định thời gian thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1182 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO (TB) CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 11/2016 
1. Số: G/TBT/N/ARE/343 
Nước TB: Các Tiểu Vương Quốc Ả 
Rập Thống Nhất 
Nội dung: Sản phẩm dệt 
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/697 
Nội dung: Quy trình đánh giá sự phù 
hợp 
- Số: G/TBT/N/BRA/698 
Nội dung: Phụ tùng và phụ kiện cho 
ADP (HS: 847.330) 
3. Số: G/TBT/N/CAN/501 
Nước: Canada 
Nội dung: Đồ dùng trong phòng vệ 
sinh (HS: Chapter 33; ICS: 
71.100.70, Chapter 34; ICS: 

71.100.40) 
4. Số: G/TBT/N/CHL/377 
Nước TB: Chi Lê 
Nội dung: Xe máy 
5. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/420 
Nội dung: Dược phẩm  
- Số: G/TBT/N/EU/421 
Nội dung: Thiết bị hàng hải 
- Số: G/TBT/N/EU/422 
Nội dung: Oxyfluorfen (Thuốc trừ 
sâu hoạt chất) 
6. Các thông báo của Georgia 
- Số: G/TBT/N/GEO/97 
Nội dung: Vận tải đường bộ (ICS: 
03.220.20)  
- Số: G/TBT/N/GEO/98 
Nội dung: Kỹ thuật làm đường (ICS: 
93.080) 
7. Số: G/TBT/N/ISR/936 
Nước: Israel 
Nội dung: Thực phẩm 
8. Số: G/TBT/N/JPN/538 
Nước TB: Nhật Bản 
Nội dung: Các chất có thể ảnh hưởng 
lên hệ thần kinh trung ương 
9. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/686 
Nội dung: Thực phẩm chức năng 
- Số: G/TBT/N/KOR/687 
Nội dung:Đồ nội thất cho trẻ em 
- Số: G/TBT/N/KOR/688 
Nội dung: Đồ nội thất 
- Số: G/TBT/N/KOR/689 
Nội dung: Giấy vệ sinh, khăn giấy, 
tăm bông, tã lần, giấy khăn ăn, 
muỗng dùng một lần,… 
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- Số: G/TBT/N/KOR/690 
Nội dung:Thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/69 
Nội dung: Thực phẩm chức năng 
10. Số: G/TBT/N/MEX/330 
Nước TB: Mexico 
Nội dung: Thiết kế và điều kiện sử 
dụng ký mã hiệu đóng thêm 
11. Số: G/TBT/N/THA/490 
Nước TB: Thái Lan 
Nội dung: Các loại rau, củ, quả, trái 
cây: chuối, rau bina, củ dền, … 
12. Số: G/TBT/N/TPKM/254 
Nước TB:Đài Loan 
Nội dung Bình gas và bếp gas di 
động 
13. Số: G/TBT/N/TUR/83  
Nước TB:Thổ Nhĩ Kỳ 
Nội dung:Thực phẩm 
14. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/59 
Nội dung: Đồ uống từ sữa 
- Số: G/TBT/N/UGA/594 
Nội dung: Gối 
- Số: G/TBT/N/UGA/595 
Nội dung: Gối 
15. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số G/TBT/N/USA/1213 
Nội dung:Chân tay giả 
- Số G/TBT/N/USA/1214 
Nội dung:Thiết bị y tế (ICS: 11.040) 
- Số G/TBT/N/USA/1215 
Nội dung:Sản phẩm điện lạnh 
- Số G/TBT/N/USA/1216 
Nội dung:Các chất phá hủy tầng 
ozone 
- Số G/TBT/N/USA/1217 

Nội dung:Các chất phá hủy tầng 
ozone 
- Số G/TBT/N/USA/1218 
Nội dung:Hàm lượng lưu huỳnh 
trong nhiên liệu 
- Số G/TBT/N/USA/1219 
Nội dung:Thuốc lá điếu 
- Số G/TBT/N/USA/1220 
Nội dung:Các chất hóa học 
- Số G/TBT/N/USA/1221 
Nội dung:Xây dựng nhà 

(VP TBT) 
 

 
 

 
HỌP HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2016 

Ngày 26/10, Hội đồng Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) đã 
chính thức họp phiên toàn thể đầu 
tiên để xem xét và đánh giá tại chỗ 52 
doanh nghiệp được Hội đồng sơ 
tuyển đề xuất trao giải Vàng. 

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh – Chủ 
tịch Hội đồng Giải thưởng chất lượng 
quốc gia 2016 cùng 16 thành viên là 
đại diện các Bộ, ngành và tổ chức 
liên quan. 

Theo Văn phòng thường trực 
GTCLQG, tổng số DN tham dự 
GTCLQG năm 2016 có 154 doanh 
nghiệp của 42 tỉnh, thành phố. Đồng 
Nai là địa phương có số lượng DN 
tham dự giải nhiều nhất gồm có 8 
DN. 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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Cơ quan thường trực GTCLQG đã 
tiến hành thẩm định 85 hồ sơ DN 
được HĐST tỉnh, thành phố đề xuất 
trao giải. Về cơ bản các hồ sơ tham 
dự của DN cũng như hồ sơ xem xét, 
đánh giá tại HĐST tỉnh, thành phố 
đáp ứng đúng yêu cầu của GTCLQG. 

Trong 52 DN được HĐST các tỉnh, 
thành phố đề nghị trao Giải Vàng, cơ 
quan thường trực GTCLQG đề xuất 
đi thẩm định tại 26 DN của 22 tỉnh, 
thành phố. Dự kiến sau khi Hội đồng 
GTCLQG họp lần 2 sẽ họp báo công 
bố trao giải vào ngày 7/3/2017 và tổ 
chức Lễ trao giải vào trung tuần 
tháng 3/2017 tại Hà Nội. 

Hiện Bộ KH&CN đang trình Chính 
phủ sửa đổi Nghị định về giải 
thưởng, trong đó có những điểm mới 
như sẽ thành lập Hội đồng sơ tuyển 
tại các bộ, ban, ngành, vì thời gian 
qua các doanh nghiệp trực thuộc bộ, 
ban, ngành biết đến và tham gia giải 
thưởng còn rất ít. Trong năm 2016, 
việc tham gia của các Bộ, ngành vẫn 
còn chưa tích cực. 

“Năm nay có 1 đơn vị duy nhất 
được Bộ Công thương giới thiệu, đây 
cũng là một tín hiệu đáng mừng tuy 
nhiên con số này cần phải thay đổi 
nhiều hơn nữa trong những năm tới”, 
Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng 
GTCLQG 2016 Trần Việt Thanh chia 
sẻ. 

Năm 2016 Việt Nam có 3 DN tham 
dự Giải thưởng Chất lượng Châu Á – 
Thái Bình Dương (GPEA) và các 

DN: Tổng Công ty Xây dựng công 
trình giao thông 4; Công ty Cổ phần 
thiết bị điện THIBIDI; Công ty Cổ 
phần dược Lâm đồng đã vinh dự đạt 
giải với các loại hình: Doanh nghiệp 
dịch vụ lớn; Doanh nghiệp sản xuất 
lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và 
nhỏ. 

Năm 2016 là năm thứ 16 Việt Nam 
tham dự GPEA, tính đến nay đã có 
40 lượt DN Việt Nam đạt giải thưởng 
quốc tế này. 

(vietq.vn) 
 

APMP 2016 HƯỚNG VÀO NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG VÀ AN 
TOÀN CUỘC SỐNG 

Hội nghị toàn thể Chương trình Đo 
lường Châu Á – Thái Bình Dương lần 
thứ 32 và các sự kiện liên quan 
(APMP 2016) được Viện Đo lường 
Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL), Bộ 
Khoa học và  Công nghệ (Bộ 
KH&CN) tổ chức. 

 
APMP 2016 với chủ đề : "Đo lường - Nâng 
cao chất lượng và an toàn cuộc sống". 

Hội nghị toàn thể của APMP 2016 
được tổ chức thường niên luân phiên 
giữa các nước thành viên. Với chủ đề 
“Đo lường - Nâng cao chất lượng và 
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an toàn cuộc sống”, hội nghị năm nay 
ghi nhận nhiều bài thuyết trình của 
các diễn giả trong nước và quốc tế, 
tập trung vào những vấn đề đang rất 
nóng hiện nay ở Việt Nam cũng như 
trong khu vực về vệ sinh an toàn thực 
phẩm và các vấn đề về môi trường. 

Đo lường có một vai trò vô cùng 
quan trọng trong việc quản lý và 
kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng đến 
các vấn đề của cuộc sống. Do đó, 
thông qua hội nghị lần này các đại 
biểu tham dự có cơ hội trực tiếp trao 
đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về 
đo lường, tìm hiểu và xúc tiến các 
quan hệ hợp tác song phương, đa 
phương vì mục tiêu phát triển, hội 
nhập trong cộng đồng đo lường thế 
giới. Việt Nam cũng giống như rất 
nhiều các quốc gia đang phát triển 
trên thế giới đang phải đối mặt với rất 
nhiều vấn đề về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, ô nhiễm môi trường như 
nguồn nước, không khí và ánh 
sáng… 

Tại hội nghị, các vấn đề được các 
diễn giả trong nước và quốc tế đề cập 
và thảo luận như: Vai trò của đo 
lường trong việc nâng cao chất lượng 
cuộc sống và an toàn; Xác định ô 
nhiễm môi trường gây ra bởi các chất 
độc hại hữu cơ tại Việt Nam và đảm 
bảo chất lượng trong quá trình phân 
tích phù hợp; Phòng thử nghiệm 
trọng điểm, công nghệ phân tích chất 
lượng môi trường và kiểm soát an 
toàn thực phẩm; Các chương trình 

NIST đối với chăm sóc sức khỏe thế 
hệ tiếp theo và các thách thức khoa 
học pháp y; Đo lường trong an toàn 
thực phẩm - thách thức của Việt 
Nam…. 

Các hoạt động của APMP diễn ra 
trong 11 ngày, bắt đầu từ ngày 9/11 
và kết thúc vào ngày 18/11. 

(tcvn.gov.vn) 
 

ĐỂ THỦY SẢN XUẤT KHẨU 
THOÁT NỖI LO “CẢNH BÁO" 

Đẩy mạnh khâu tuyên truyền để 
nâng cao nhận thức của người dân 
trong nuôi trồng thủy sản, xử nghiêm 
việc buôn bán, lạm dụng kháng sinh, 
hóa chất hay kiểm soát chặt chẽ hơn 
nữa tới từng lô hàng… là một số giải 
pháp được các chuyên gia đánh giá 
khả thi nhằm nâng cao chất lượng 
hàng thủy sản XK, tiến tới giảm nguy 
cơ sản phẩm bị thị trường NK cảnh 
báo, trả hàng. 

Đừng quá hoang mang 
Thời gian qua, tình trạng thủy sản 

XK bị nhiều thị trường cảnh báo còn 
chứa hóa chất, kháng sinh không hề 
xa lạ, đặc biệt là từ thị trường EU. 
Cuối tháng 5, Ủy ban châu Âu đã có 
công thư cảnh báo Việt Nam chưa 
thực sự khắc phục được vấn nạn sử 
dụng các loại hóa chất, kháng sinh 
cấm trong nuôi trồng và chế biến 
thủy sản. Mới đây nhất, thủy sản XK 
sang thị trường quan trọng này lại 
đón thêm sóng gió khi từ tháng 1 đến 
tháng 9, đã có 11 lô hàng XK bị cảnh 
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báo dư lượng kim loại nặng (thủy 
ngân, Cadmium) vượt mức giới hạn 
tối đa cho phép, tăng gấp 2,2 lần so 
với cả năm 2015. 

Hiện nay, các DN XK thủy sản vào 
EU được kiểm soát khá kỹ. Các lô 
hàng cũng phải có chứng thư đạt tiêu 
chuẩn mới được XK. Hàng hóa XK 
được kiểm tra xác xuất. Đây là 
nguyên tắc chung phải tuân thủ. Do 
vậy, có trường hợp hàng trước khi 
XK được kiểm tra hoàn toàn đạt yêu 
cầu của thị trường NK nhưng khi 
xuất đi vẫn bị thị trường kiểm tra lại, 
phát hiện nguy cơ và cảnh báo. Khi 
đó, DN đã cố gắng để áp dụng đầy đủ 
các biện pháp kiểm soát rủi ro mà 
hàng XK đi vẫn bị cảnh báo thì cũng 
phải xem xét lại. Nếu riêng mặt hàng 
nào đó rủi ro quá lớn, có thể tính tới 
phương án hạn chế, thậm chí không 
XK mặt hàng đó nữa. 

Xử nghiêm vi phạm 
Thực tế, mỗi lần hàng thủy sản XK 

bị cảnh báo nhiễm hóa chất, kháng 
sinh hay mới đây là dư lượng kim 
loại nặng, Cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), 
Bộ NN&PTNT luôn kịp thời gửi 
thông báo tới các DN, yêu cầu DN 
chế biến thủy sản XK rà soát chương 
trình quản lý chất lượng, thiết lập, 
thực hiện các biện pháp tăng cường 
kiểm soát mối nguy, trong đó đặc biệt 
lưu ý đến việc kiểm soát nguồn gốc 
nguyên liệu thủy hải sản nhập về nhà 
máy để chế biến… 

Tuy nhiên, việc thông báo sau khi 
“sự đã rồi” thực ra chỉ góp phần giải 
quyết “phần ngọn” của vấn đề. Để 
tháo gỡ từ gốc, một số chuyên gia 
cho rằng, trước tiên Chính phủ và Bộ 
NN&PTNT cần có những chương 
trình cụ thể hướng tới nâng cao nhận 
thức cho mọi đối tượng trong chuỗi 
giá trị thủy sản như người nuôi, 
thương lái, cơ sở chế biến… về sản 
phẩm sạch không kháng sinh, hóa 
chất, tránh tình trạng vì lợi ích trước 
mắt mà lâu dài hủy hoại uy tín cả 
ngành thủy sản. Quá trình tuyên 
truyền, phổ biến cũng để người dân 
trực tiếp nuôi trồng nhận diện rõ 
được các loại hóa chất, kháng sinh 
phù hợp, đạt hiệu quả mà vẫn đảm 
bảo an toàn, chứ không lạm dụng như 
hiện tại. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh, 
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm quy định pháp luật về 
lưu thông, phân phối, sử dụng hóa 
chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh 
doanh thủy sản; đồng thời tiến hành 
nghiên cứu đề xuất ban hành bổ sung 
cơ chế chính sách hỗ trợ tổ chức lại 
sản xuất, kết nối sản xuất với chế 
biến, phân phối, phát triển và nhân 
rộng các chuỗi cung cấp thủy sản an 
toàn. 

Hiện nay, các hộ dân chủ yếu nuôi 
trồng tôm theo diện quảng canh nên 
DN muốn kiểm soát chặt chẽ chất 
lượng đầu vào nguyên liệu không 
phải điều đơn giản. Về lâu dài, muốn 
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để ngành tôm nói riêng, ngành thủy 
sản nói chung phát triển một cách bài 
bản, bền vững, Chính phủ cũng như 
Bộ NN&PTNT phải quy hoạch rõ 
ràng vùng nuôi trồng tập trung trên cả 
nước. Ví dụ, đối với ngành tôm có 
thể đưa ra quy hoạch cả nước có 
khoảng 2-5 khu nuôi tôm tập trung 
với diện tích 1.000-1.500ha/khu. Các 
khu này sẽ được tạo nhiều cơ chế ưu 
đãi về tiếp cận nguồn vốn, mức 
thuế… cũng như được trang bị đầy 
đủ nguồn nước sạch, hệ thống đường 
giao thông thuận tiện, tạo điều kiện 
cho việc nuôi trồng, chuyên chở sản 
phẩm… Chỉ khi triển khai được 
những khu nuôi trồng với quy mô 
như vậy, khâu kiểm soát từ nuôi 
trồng, chế biến tới XK mới đảm bảo, 
không chỉ giúp yên tâm về chất lượng 
mà còn góp phần hạ giá thành, đảm 
bảo tính cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường quốc tế. 

(baohaiquan.vn) 
 

TRUNG QUỐC KIỂM TRA 
DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 
GẠO CỦA VN 

Ngày 16-11, Tổng cục kiểm dịch 
của Trung Quốc đã cử cán bộ đến 
Việt Nam để kiểm tra chuyện kiểm 
dịch thực vật đối với gạo của Việt 
Nam trước khi quyết định sẽ có bao 
nhiêu doanh nghiệp được xuất khẩu 
gạo sang thị trường đông dân nhất 
thế giới này. 

Theo thông tin mà Văn phòng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) cung cấp cho báo chí 
vào chiều tối 16-11, đây là kế hoạch 
kiểm tra nằm trong Nghị định thư 
xuất khẩu gạo và cám sang thị trường 
Trung Quốc mà hai bên đã ký trước 
đó. Sẽ có 31 doanh nghiệp xuất khẩu 
gạo của Việt Nam được phía Trung 
Quốc kiểm tra lần này. 

Theo Nghị định thư xuất khẩu gạo 
và cám sang thị trường Trung Quốc 
được ký vào ngày 30-5-2016 và có 
hiệu lực ngay sau khi ký, phía Trung 
Quốc đưa ra một số yêu cầu bắt buộc 
đối với mặt hàng gạo, cám xuất khẩu 
sang thị trường này như dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật, các loại mọt, 
tuyến trùng có trong gạo. 

Về phía Việt Nam, những thông tin 
cung cấp cho phía Trung Quốc là khá 
khả quan, do đó việc kiểm tra lần này 
sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc 
xuất khẩu gạo sang quốc gia đông 
dân nhất thế giới này. Thông tin của 
Cục Bảo vệ thực vật cho biết, từ năm 
2004 đến nay Việt Nam không có 2 
loại tuyến trùng mà phía Trung Quốc 
đưa ra trong yêu cầu kiểm dịch. 

Trong số 31 doanh nghiệp mà Tổng 
cục kiểm dịch của Trung Quốc đến 
làm việc lần này, đa số đều có vùng 
nguyên liệu, cơ bản kiểm soát được 
vấn đề an toàn thực phẩm. Việc xây 
dựng vùng nguyên liệu để xuất khẩu 
là một trong những chiến lược của 
ngành nông nghiệp Việt Nam nhằm 
kiểm soát những vấn đề liên quan đến 
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an toàn thực phẩm, trong đó quan 
trọng nhất là dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật trong gạo. 

Trong thời gian qua, đã có một số 
lô hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam 
bị trả về do dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật vượt ngưỡng cho phép của 
quốc gia nhập khẩu. 

Trong số 40 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đang mua gạo của Việt Nam, 
Trung Quốc vẫn là thị trường lớn 
nhất vì ngoài xuất khẩu chính ngạch 
còn có xuất khẩu tiểu ngạch sang thị 
trường này. Cụ thể, số liệu thống kê 9 
tháng đầu năm nay cho thấy, Trung 
Quốc giữ vị trí số 1 với 35,4% tổng 
lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, 
chưa tính gạo xuất qua đường tiểu 
ngạch không nằm trong số liệu thống 
kê chính thức của ngành nông 
nghiệp. 

(thesaigontimes.vn) 
 

VINH DANH 3 DOANH NGHIệP 
VN TẠI LỄ TRAO GIẢI 
THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC 
TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG 

Chiều ngày 21/11, ba doanh nghiệp 
Việt Nam đã được vinh danh tại lễ 
trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á - Thái Bình Dương 2016 tại 
New Zealand. 

Ông Charles Aubrey - Chủ tịch Hội 
đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc 
tế Châu Á - Thái Bình Dương 
(GPEA) đã công bố kết quả của Giải 

thưởng năm 2016. 
Theo đó, Việt Nam có 03 doanh 

nghiệp đạt giải thưởng GPEA năm 
2016 trong số 30 doanh nghiệp được 
đề cử từ 10 nước Châu Á – Thái Bình 
Dương. 

 
Các doanh nghiệp Việt Nam đạt 

giải GPEA năm 2016 là: Tổng công 
ty Xây dựng công trình giao thông 4 
– Cienco 4 (Hà Nội), đạt World Class 
Award cho loại hình Dịch vụ lớn; 
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện – 
Thibidi (Đồng Nai) đạt Best in Class 
Award cho loại hình sản xuất lớn; 
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – 
LADOPHAR (Lâm Đồng) đạt Quest 
for Excellence Award cho loại hình 
Sản xuất nhỏ. 

Giải thưởng GPEA là giải thưởng 
danh giá mà các công ty lớn ở khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương đều 
hướng tới và mong muốn đạt được 
bởi lẽ các tiêu chí đề cử tham gia rất 
khắt khe như: phải được nhận giải 
Vàng Chất lượng Quốc gia ở nước sở 
tại trong vòng 2 năm gần nhất, phải 
do cơ quan Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia đề cử… Bên cạnh đó, các 
tiêu chí xét duyệt giải thưởng đều áp 
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dụng theo các tiêu chí của Mô hình 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
Hoa Kỳ (Malcolm Baldrige). 

Việc đánh giá, chấm điểm phải do 
các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật hàng 
đầu châu Á và thế giới thực hiện. 
Giải thưởng GPEA chỉ được trao cho 
các tổ chức, doanh nghiệp có mô 
hình kinh doanh hàng đầu khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương. Cho đến 
nay Việt Nam đã có 40 doanh nghiệp 
đạt Giải GPEA. 

Lễ trao Giải thưởng GPEA 2016 
được tổ chức nhân dịp Hội nghị Chất 
lượng Quốc tế lần thứ 22 của APQO 

(vietq.vn) 
 
 
 
 

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU 
CHUẨN KHÍ THẢI CỦA ÔTÔ, 
XE MÁY 

Bộ Công Thương vừa cho biết về 
tình hình triển khai Lộ trình áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy 
thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-
TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Cụ thể, hiện nay, tất các loại xe 
ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ 
nhiệt đang lưu thông và sản xuất mới 
ở Việt nam có tiêu chuẩn khí thải 
mức 2 (EURO 2) và sử dụng nhiên 
liệu xăng hoặc đi-ê-zen có chất lượng 
tương ứng với các quy chuẩn do Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo 
mức 2 đối với ô tô, xe máy đã thể 
hiện quan điểm về việc nâng cao chất 
lượng môi trường không khí của 
Chính phủ mặc dù điều kiện cụ thể 
của Việt Nam còn rất nhiều khó khăn 
khi thực hiện do một số lượng lớn ô 
tô, xe máy cũ có nguồn gốc xuất xứ 
từ nhiều nước khác nhau đang được 
sử dụng. Hiện nay, tiêu chuẩn về khí 
thải và an toàn đối với xe ô tô tại Việt 
Nam do Bộ GTVT xây dựng dựa trên 
cơ sở tiêu chuẩn an toàn của các nước 
có nền công nghiệp ô tô phát triển, 
phù hợp với điều kiện của Việt Nam 
(Do Cục Đăng kiểm-Bộ GTVT chịu 
trách nhiệm đăng kiểm), tiêu chuẩn 
này được Bộ GTVT cập nhật thường 
xuyên. Khi các hãng ô tô cung cấp 
sản phẩm tại thị trường Việt Nam thì 
sản phẩm phải phù hợp đặc điểm của 
thị trường Việt Nam (về điều kiện khí 
hậu, hạ tầng giao thông, các yêu cầu 
về bảo vệ môi trường và của người 
tiêu dùng,...) và phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn liên quan của Việt 
Nam. Để được lưu hành tại Việt 
Nam, ô tô phải được Cục Đăng kiểm 
kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đáp 
ứng tiêu chuẩn an toàn theo quy định 
của Việt Nam. 

Nhằm hạn chế phát thải các khí độc 
hại gây ô nhiễm không khí, đặc biệt 
là tại các đô thị lớn, góp phần bảo vệ 
môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 49/2011/QĐ-
TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011về 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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việc quy định lộ trình áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô 
tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu mới. Lộ trình cụ thể được quy 
định tại Điều 4 của Quyết định 
49/2011/QĐ-TTg cụ thể như sau: 

“1. Các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp 
và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu 
chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như 
sau: 

a) Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

b) Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Các loại xe mô tô hai bánh sản 
xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải 
áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2017”. 

Như vậy, theo Quyết định 
49/2011/QĐ-TTg: từ ngày 01 tháng 
01 năm 2017 tiêu chuẩn mức khí thải 
cho các loại xe ôtô, xe mô tô hai bánh 
có lắp động cơ nhiệt sẽ bao gồm: mức 
2 (đối với ô tô, xe máy đã được đưa 
vào sử dụng trước 01/01/2017), mức 
3 (cho xe máy đưa vào sử dụng sau 
01/01/2017) và mức 4 (cho xe ô tô 
đưa vào sử dụng sau 01/01/2017); từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2022 tiêu 
chuẩn mức khí thải cho các loại xe 
ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ 
nhiệt sẽ bao gồm: mức 2, mức 3 và 
mức 5. 

Thực hiện Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã 
và đang tích cực triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ được giao tại Quyết 

định 49/2011/QĐ-TTg. Bộ Giao 
thông vận tải đã xây dựng và ban 
hành QCVN 86:2015/BGTVT về tiêu 
chuẩn khí thải mức 4 đối với xe ô tô 
sản xuất và lắp ráp mới; chuẩn bị 
năng lực kỹ thuật, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ việc kiểm tra 
khí thải. Bộ Tài chính đã phối hợp 
với Bộ Giao thông vận tải xây dựng 
và ban hành biểu phí thử nghiệm khí 
thải tại Thông tư 195/2011/TT-BTC 
ngày 26 tháng 12 năm 2011. Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã sửa đổi và 
ban hành QCVN 1:2015/BKHCN 
quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với 
xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu 
sinh học với các mức 2, mức 3, mức 
4; Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
phối hợp với các Bộ, ngành ban hành 
các tiêu chuẩn Việt Nam về nhiên 
liệu, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải xe mô tô và ô tô. Hiệp hội 
các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho 
biết, để có thể cung cấp ra thị trường 
ô tô đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2017, các nhà 
sản xuất ô tô đã chuẩn bị cho kế 
hoạch sản xuất và lắp ráp từ thời gian 
trước. 

Như vậy, sau ngày 01 tháng 01 
năm 2017 trên thị trường số chủng 
loại xăng dầu có thể sẽ tăng gấp 3 lần 
hiện nay. Điều này sẽ gây khó khăn 
cho các cơ quan quản lý nhà nước khi 
thực hiện quản lý về thuế, phí, chống 
gian lận thương mại; gây khó khăn 
cho các doanh nghiệp đầu mối kinh 
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doanh xăng dầu, các thương nhân 
phân phối xăng dầu do phải đầu tư 
thêm về hạ tầng hệ thống phân phối, 
hệ thống quản lý nội bộ; gây khó 
khăn cho người tiêu dùng trong việc 
lựa chọn loại xăng dầu phù hợp. 

Từ các phân tích trên Bộ Công 
Thương đã đề xuất các giải pháp đảm 
bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh xăng dầu, các 
doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu ô 
tô, xe máy, đảm bảo việc sản xuất, 
nhập khẩu và cung ứng nhiên liệu 
đáp ứng nhu cầu thực tế về việc thực 
hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí 
thải động cơ để báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét quyết định. 

(moit.gov.vn) 
 
 
 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG CHÍNH 
THỨC BÃI BỎ THÔNG TƯ 37  

Ngày 12/10, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh đã ký Thông 
tư bãi bỏ quy định về mức giới hạn và 
việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt 
và amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

Theo đó, Thông tư số 37/2015/TT-
BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định 
về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm 
lượng formaldehyt và amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong 
sản phẩm dệt may được bãi bỏ bởi 

Thông tư 23/2016/TT-BCT ban hành 
ngày 12/10/2016. 

Thông tư 37/2015/TT-BCT quy 
định về mức giới hạn và việc kiểm tra 
hàm lượng Formaldehyt và amin 
thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên 
thị trường Việt Nam. Những sản 
phẩm dệt may không thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Thông tư này gồm sợi, 
vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất; 
Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong 
túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà 
biếu, quà tặng trong định mức miễn 
thuế nhập khẩu theo quy định tại 
Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 
04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư 
37 là tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu sản phẩm dệt may tiêu thụ trên 
thị trường Việt Nam; tổ chức Bộ 
Công Thương chỉ định và ủy quyền 
tham gia hoạt động kiểm tra nhà nước 
với hàm lượng formaldehyt và amin 
thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may. 

Cũng theo Thông tư 37, trình tự, 
thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản 
phẩm dệt may sản xuất trong nước, 
việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt 
và amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 
sản xuất trong nước thực hiện theo 
quy định tại Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; Trình tự, thủ tục 
kiểm tra được thực hiện theo quy 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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định tại Điều 20 Thông tư số 
48/2011/TT-BCT. 

Việc thực hiệm kiểm tra hàm lượng 
formaldehyt và amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản 
phẩm dệt may nhập khẩu được thực 
hiện với các hình thức: kiểm tra 
thông thường, kiểm tra giảm, kiểm 
tra hồ sơ và kiểm tra xác suất. 

Thông tư 23 có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 26/11/2016. 

(Nguồn moit.gov.vn) 
 
 
 
1. THẾ GIỚI 

 Đánh giá về Hiệp định Tự do 
Thương mại ASEAN – Australia - 
New Zealand 

Vừa qua, Bộ Trưởng Thương mại 
New Zealand, Todd McClay đã công 
bố việc Chính phủ bắt đầu quá trình 
tham vấn công chúng về việc Đánh 
giá tổng thể đối với Hiệp định thương 
mại tự do ASEAN – Australia - New 
Zealand (AANZFTA) trong năm nay. 

Chính phủ cần xem xét sẽ diễn ra 
trước một đánh giá toàn diện của 
AANZFTA của New Zealand, Úc và 
các nước ASEAN vào năm 2017. 
Đánh giá này sẽ giúp chính phủ hiểu 
rõ hơn về quan điểm kinh doanh đang 
diễn biến tại New Zealand, Hiệp định 
AANZFTA đã hoạt động ra sao và 
những gì nên được thực hiện để tối đa 
hóa lợi ích của nó đối với các doanh 
nghiệp New Zealand. Chính phủ 

muốn sử dụng kết quả thu thập để 
xem xét sắp tới để đảm bảo 
AANZFTA đang và tìm kiếm những 
cải tiến tốt đối với việc khai thác triệt 
để những lợi ích cho các doanh 
nghiệp New Zealand ở mức tối đa. 
Trước đây, chính phủ đã lấy ý kiến về 
việc thỏa thuận này đã được triển 
khai ra sao và cần làm những gì có 
thể được để tối đa hóa lợi ích của nó 
đối với các doanh nghiệp New 
Zealand. 

Kể từ khi có hiệu lực vào năm 
2010, AANZFTA đã giảm và loại bỏ 
thuế quan trên nhiều mặt hàng xuất 
khẩu của New Zealand vào thị trường 
Đông Nam Á chủ chốt, và dự kiến sẽ 
tiết kiệm chi phí 71 triệu NZ$ cho 
các nhà xuất khẩu New Zealand trong 
năm nay và dự kiến sẽ tăng lên 
khoảng 96 triệu $ một khi loại bỏ 
hoàn toàn thuế quan sau năm 2020. 

Tuy nhiên, từ góc độ New Zealand, 
không phải là tất cả các doanh nghiệp 
tận dụng AANZFTA khi xuất khẩu 
sang ASEAN ngoài việc hưởng lợi từ 
hạ thấp hàng rào thuế quan, các nhà 
xuất khẩu của cả hàng hóa và dịch vụ 
cũng phải đối mặt với một số lượng 
ngày càng tăng của các hàng rào phi 
thuế quan như hạn ngạch nhập khẩu, 
trợ cấp, sự chậm trễ thủ tục hải quan 
và các rào cản kỹ thuật khác. 

Khi ký kết AANZFTA, 12 các bên 
tham gia thỏa thuận dự kiến rằng 
AANZFTA sẽ là một "tài liệu sống", 
có khả năng đáp ứng nhu cầu và tình 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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hình kinh tế đang tiến triển trong khu 
vực. Trong bối cảnh kinh tế khu vực 
đã có thêm một số phát triển quan 
trọng kể từ khi thực thi HĐ này như: 
Hiệp định TPP đã ký kết trong 2016, 
các cuộc đàm phán hướng tới quan hệ 
đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) tiến triển, và Cộng đồng 
Kinh tế ASEAN (AEC) đã hình 
thành… 

Do đó, nhu cầu để đánh giá tổng 
thể lại HĐ này tới nay là cần thiết. 
Quá trình lấy ý kiến công chúng New 
Zealand sẽ đóng cửa vào ngày 
2/12/2016. Thông tin thêm về việc 
xem xét và những vấn đề quan tâm cụ 
thể có thể tra cứu trên trang web của 
Bộ Ngoại giao và Thương mại NZ 
(MFAT). 

(moit.gov.vn) 
 

 Phiên họp lần thứ 80 Đại hội 
đồng IEC 

Phiên họp lần thứ 80 Đại hội đồng 
IEC diễn ra tại Frankfurt Main 
(CHLB Đức) là sự kiện thường niên 
được tổ chức từ ngày 10-14/10/2016. 
Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Tổng 
cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Nguyễn Hoàng 
Linh làm trưởng đoàn và thành viên 
gồm đại diện Vụ Tiêu chuẩn, Trung 
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng khu vực 3, Tập đoàn điện 
lực Việt Nam, Công ty Daikin, Công 
ty Panasonic, Bộ Văn hóa Thể thao 
và Du lịch tham gia kỳ họp. 

Kỳ họp lần thứ 80 đại hội đồng 
IEC lấy chủ đề “connecting 
communities reinvent 
standardization” (hoạt động tiêu 
chuẩn hóa kết nối sáng tạo cộng 
đồng) nhằm kết nối các thành viên 
IEC trong hoạt động tiêu chuẩn hóa 
cùng nhau đổi mới, sáng tạo và phấn 
đấu vì một IEC bền vững và phát 
triển. 

Tại kỳ họp đại hội đồng IEC năm 
2016 tập trung vào thảo luận chương 
trình chiến lược IEC đến năm 2020, 
kết quả của chương trình sẽ mở ra 
một kỷ nguyên mới của hoạt động 
tiêu chuẩn hóa cho các sản phẩm, 
dịch vụ, các ứng dụng trong toàn bộ 
lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và 
công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn 
với chất lượng cao nhất cho người sử 
dụng và các chuyên gia kỹ thuật 
trong sản xuất, ứng dụng sản phẩm 
kỹ thuật điện và phân phối năng 
lượng. 

Chấp nhận trách nhiệm, chủ động, 
nắm bắt cơ hội để thay đổi và thiết 
lập các con đường cho tương lai với 
sức mạnh của tiêu chuẩn hóa là mục 
tiêu hướng tới của Chiến lược đến 
năm 2020 của IEC.  
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Kỳ họp cũng đề cập đến hoạt động 
hợp tác của 3 tổ chức tiêu chuẩn quốc 
tế IEC, ISO và ITU với các mục tiêu 
cụ thể sau: 

- Tăng cường và thúc đẩy sự đồng 
thuận dựa trên hệ thống tiêu chuẩn 
quốc tế mà các thành viên tự nguyên 
tham gia. 

- Thúc đẩy và tăng cường tính 
minh bạch về tiêu chuẩn hoá quốc tế 
và các vấn đề có liên quan đánh giá 
sự phù hợp. 

- Chia sẻ thông tin về kinh nghiệm, 
phát triển các chính sách - chiến lược 
và tăng cường quảng bá, đào tạo nâng 
cao năng lực cho hệ thống. 

Cùng với phiên họp toàn thể, năm 
nay IEC cũng tổ chức một số cuộc 
họp mang tính đột phá như các vấn 
đề liên quan đến bảo vệ sở hữu trí 
tuệ, bảo vệ thương hiệu IEC và vai 
trò của NC trong việc tăng cường sự 
tham gia của các bên có liên quan 
đến hoạt động IEC, đặc biệt là 
Chương trình young professional mà 
IEC dành cho các chuyên gia trẻ 
nhằm đào tạo và cung cấp cho các kỹ 
sư, kỹ thuật viên và nhà quản lý trong 
tương lai những cơ hội để mở rộng  
kiến thức và định hình tương lai của 
tiêu chuẩn hóa quốc tế và đánh giá sự 
phù hợp trong lĩnh vực kỹ thuật điện 

 (tcvn.gov.v) 
 

 WTO tiếp tục cảnh báo về các 
biện pháp bảo hộ thương mại 

Người đứng đầu Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO), Roberto 
Azevedo nhận định các biện pháp 
bảo hộ thương mại có thể làm tổn 
thương những người nghèo nhất 
trong xã hội. 

Theo ông Azevedo, động thái phản 
đối các thỏa thuận thương mại tại Mỹ 
và các quốc gia khác là không đúng 
lúc. Việc áp dụng các biện pháp bảo 
hộ thương mại chỉ làm giảm cơ hội 
gia tăng thu nhập của người nghèo và 
đây là một đối sách sai lầm trong thời 
điểm hiện nay. Hiện WTO là cơ quan 
đưa ra các quy định chung về thương 
mại và giám sát các thỏa thuận 
thương mại quốc tế. 

Phát biểu bên lề một buổi hội thảo 
tại Lisbon (Bồ Đào Nha), ông 
Azevedo cho biết WTO sẽ chờ đợi 
kết quả các cuộc đàm phán về việc 
nước Anh rời Liên minh châu Âu, 
trước khi đưa ra các điều khoản mới 
cho “mối quan hệ” liên quan. 

Cuối tháng 9/2016, WTO cảnh báo 
2016 dự kiến là năm chứng kiến hoạt 
động thương mại và sản lượng kinh 
tế tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008-2009. Cơ 
quan này đã hạ dự báo tăng trưởng 
thương mại thế giới trong năm 2016 
xuống còn 1,7%, từ mức dự báo tăng 
2,8% đưa ra hồi tháng 4/2016. 

(bnews.vn) 
 
2.TRONG NƯỚC  

 Tuân thủ tốt quy định, DN xuất 
khẩu sẽ có lợi thế cạnh tranh 
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Các đơn đặt hàng cũng như việc 
sản xuất hàng dệt may, da giày đang 
có xu hướng chuyển sang các nước 
như Campuchia, Myanmar do chi phí 
lao động thấp, tuy nhiên doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn có thể có được 
lợi thế cạnh tranh nếu tuân thủ các 
quy định về an toàn sản phẩm, trách 
nhiệm xã hội và môi trường, theo ông 
Frank Juettner, Tổng giám đốc Công 
ty TÜV Rheinland Việt Nam. 

Tại hội thảo về an toàn sản phẩm 
và các vấn đề tuân thủ do Hiệp hội 
Thương mại Mỹ tại Việt Nam 
(Amcham) – chi hội TPHCM, và 
Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ 
(AAFA) tổ chức tại TPHCM hôm 
qua 15-11, ông Frank Juettner cho 
biết nếu các nhà cung ứng tại Việt 
Nam tuân thủ tốt các quy định (về an 
toàn sản phẩm, tuân thủ xã hội,…) thì 
có thể bán hàng cho nhiều nhà bán lẻ 
và nhãn hàng khác nhau, và có khả 
năng cạnh tranh tốt hơn trên toàn cầu. 

Các nước như Campuchia, 
Myanmar đang theo sát Việt Nam và 
có khả năng việc sản xuất các mặt 
hàng dệt may, da giày sẽ chuyển từ 
Việt Nam sang những nước này, nên 
doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ 
tốt các quy định để đảm bảo khả năng 
cạnh tranh. Việc tuân thủ tốt giúp tạo 
danh tiếng tích cực cho doanh nghiệp 
đối với người tiêu dùng và giúp 
người tiêu dùng, nhà bán lẻ nhận diện 
được sản phẩm của doanh nghiệp, vị 
này cho biết. 

Tuy nhiên, việc tuân thủ đòi hỏi 
doanh nghiệp đầu tư nhiều công sức 
và chi phí. Để tuân thủ tốt, trước hết 
doanh nghiệp phải biết các quy định. 
Bên cạnh các quy định cũ áp dụng 
lâu nay, nhiều nước như Mỹ cũng 
đang có một số quy định mới. 

Có những quy định đã áp dụng 
nhiều năm qua, nhưng đến nay nhiều 
doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi 
tuân thủ. Trong đó, có quy định về 
các loại hóa chất hạn chế sử dụng để 
đảm bảo khách hàng có sản phẩm tốt, 
không ảnh hưởng sức khỏe và môi 
trường. 

Quốc hội Mỹ mới đây đã cải cách 
đạo luật về kiểm soát các chất độc hại 
(TSCA); với quy định này Chính phủ 
Mỹ có quyền kiểm soát tất cả các hóa 
chất được đưa vào Mỹ, nhưng phải 
chứng minh một cách khoa học là các 
chất này có hại cho người dùng, trước 
khi đưa vào danh sách hóa chất bị 
hạn chế. 

Ngoài ra, tại Mỹ, bên cạnh những 
quy định liên bang, từng tiểu bang, 
thành phố lại có những quy định 
riêng về hóa chất, do đó các thành 
viên của AAFA cũng như khách hàng 
phải biết để tuân thủ quy định của các 
tiểu bang, cũng như liên bang. Từ 
năm 2008 đến nay, các nhà sản xuất 
vẫn gặp khó khăn trong việc tuân thủ 
quy định của các tiểu bang. Hạt 
Suffolk thuộc bang New York (Mỹ) 
cũng đưa ra danh mục hóa chất bị hạn 
chế, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1-
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12-2016. Chúng tôi đã đưa vụ việc 
này ra tòa và hy vọng thành công để 
quy định này không có hiệu lực. 

Ngoài ra, về quy định báo cáo, dán 
nhãn, cũng có Dự luật 65 của bang 
California, và một số quy định ở các 
tiểu bang khác như bang Washington, 
Oregon, Vermont... theo đó có 66 
loại hóa chất nếu doanh nghiệp sử 
dụng trong sản phẩm thì phải báo cáo 
cho các cơ quan tiểu bang, và cơ 
quan chức năng đăng tải báo cáo trên 
mạng, và dán nhãn. 

Không chỉ tại thị trường Mỹ, mà 
các thị trường lớn khác như châu Âu 
cũng có những quy định riêng về an 
toàn sản phẩm như REACH (quy 
định các loại hóa chất bị cấm), CMR 
(các chất gây ung thư, gây đột biến, 
rối loạn sinh sản – quy định về việc 
sử dụng 300 loại hóa chất mới trong 
quần áo và giày dép). 

Bên cạnh quy định về an toàn thực 
phẩm, nhiều thị trường như Mỹ, châu 
Âu cũng quy định về tuân thủ xã hội, 
như cấm nhập khẩu tất cả sản phẩm 
sử dụng lao động cưỡng bức, lao 
động tù nhân… Trong đó, những 
công ty bán sản phẩm tại Anh được 
yêu cầu phải công khai trên trang 
web của mình những gì họ đang làm 
nhằm ngăn chặn nạn buôn người và 
lao động cưỡng bức trong chuỗi cung 
ứng. 

Tại hội thảo, ông Nate Herman 
cũng đưa một trường hợp cụ thể cho 
thấy doanh nghiệp sẽ phải tốn nhiều 

chi phí nếu không tuân thủ các quy 
định này. Cụ thể, có một lô hàng trên 
1.300 chiếc áo thun trị giá FOB trên 
8.000 đô la Mỹ được xuất khẩu vào 
Mỹ, tuy nhiên hàm lượng chì vượt 
ngưỡng cho phép được phát hiện 
trong các hạt dùng làm vật trang trí 
trên những chiếc áo thun này sau khi 
hàng đã được giao lên tàu. Do đó, 
theo quy định của Mỹ, lô hàng này 
phải bị tiêu hủy và nhà máy phải trả 
lại số tiền hàng đã được khách hàng 
thanh toán. 

(thesaigontimes.vn) 
 

 Cần xây dựng thương hiệu thực 
phẩm theo tiêu chuẩn đồng nhất 

Sáng nay (17/11), tại TP.HCM đã 
diễn ra Hội nghị quốc tế Công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam. Hội nghị do 
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công 
Thương) tổ chức và được sự hỗ trợ từ 
các đối tác như Euromonitor 
International và Ngân hàng Công 
thương Việt Nam.  

Tại hội nghị, các nhà quản lý, 
chuyên gia, doanh nghiệp (DN) đã 
cùng nhau thảo luận những vấn đề 
liên quan đến việc làm sao để sản 
xuất thực phẩm an toàn, vấn đề nâng 
cao chất lượng an toàn vệ sinh thực 
phẩm (ATVSTP) cũng như làm sao 
để xây dựng thương hiệu cho ngành 
công nghiệp thực phẩm Việt Nam. 

Lỡ cơ hội xuất khẩu vì chưa đủ 
ATVSTP 

Đại diện Tổ chức Nông lương Liên 
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hợp quốc (FAO) tại Việt Nam cho 
biết, thời gian qua cơ hội thâm nhập 
của nông sản Việt Nam tới thị trường 
nước ngoài đã bị ảnh hưởng do một 
số sản phẩm không đạt chuẩn an toàn 
thực phẩm. Ví dụ, năm 2015, một số 
sản phẩm thủy sản bị trả về do vượt 
quá dư lượng kháng sinh và gần đây 
là gạo. 

Vị này cho rằng, phát triển năng 
lực sản xuất ở khu vực nông thôn là 
vấn đề cốt lõi để nâng cao chất lượng 
nông sản, và trong 10 năm qua FAO 
đã có nhiều dự án hỗ trợ vấn đề 
ATVSTP của Việt Nam. 

Cũng liên quan đến vấn đề 
ATVSTP, bà Nguyễn Thị Hồng 
Minh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Chế 
biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) cho biết, Việt Nam hiện có 
631 DN sản xuất thực phẩm an toàn 
xuất khẩu. Cục An toàn thực phẩm - 
Bộ Y tế đã chứng nhận 2.495 cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 
Cục Trồng trọt đã chứng nhận 1.585 
cơ sở đạt GAP, 3.500 cơ sở đạt tiêu 
chuẩn Vietgap… Thế nhưng, những 
cơ sở này tên gì, sản phẩm của họ là 
gì và họ đang cung ứng sản phẩm ở 
đâu thì người tiêu dùng không biết 
hoặc biết nhưng không đầy đủ và rất 
mơ hồ. 

Nguyên nhân của thực trạng này, 
theo bà Minh là do có nhiều DN dù 
đạt tiêu chuẩn ATVSTP nhưng từ 
chối thông tin. Một vấn đề khác là 
công tác thẩm định và cấp chứng 

nhận ATVSTP của các cơ quan quản 
lý không tương thích với tiêu chuẩn 
chứng nhận của tổ chức quốc tế. Các 
cơ quan quản lý chỉ kiểm soát vấn đề 
ATVSTP theo chiến dịch, kiểm soát 
lô hàng; không kiểm soát hiệu quả tại 
các điểm đầu tiên của chuỗi thực 
phẩm như biên giới, chợ đầu mối, các 
cảng bao gồm cảng cá, các cơ sở sản 
xuất, thương mại, hoá chất, thức ăn 
và phân bón; có quá nhiều cơ quan 
quản lý chịu trách nhiệm quản lý 
ATVSTP trong khi đó lại không có 
lực lượng thanh tra kiểm soát 
ATVSTP. 

Thực tế việc quản lý này vừa tạo ra 
chồng chéo vừa bỏ sót trách nhiệm 
trong quản lý. Đơn cử như cùng một 
DN sản xuất nhưng nếu có 2 thị 
trường phân phối là nội địa và nước 
ngoài thì sẽ phải chịu sự kiểm soát 
ATVSTP của 02 cơ quan chức năng 
khác nhau. Vấn đề này đã được các 
chuyên gia góp ý nhiều năm nhưng 
cho đến nay vẫn chưa được khắc 
phục. 

Cần xây dựng ATVSTP theo 
cùng một tiêu chuẩn 

Bà Võ Ngân Giang, Phụ trách 
Chương trình FAO-ECATAD thực 
phẩm an toàn của FAO tại Việt Nam 
chia sẻ, để phát triển thương hiệu 
nông sản Việt Nam, nhà nước, DN 
cần hỗ trợ người nông dân cải tiến 
quy trình sản xuất, đưa các hệ thống 
phân phối đến tham quan những mô 
hình sản xuất của người nông dân. 
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Bên cạnh đó, đưa sản phẩm có nhãn 
hiệu, bao bì của nông dân giới thiệu 
đến cộng đồng thông qua các hội 
nghị, triển lãm, truyền thông cộng 
đồng. 

Là nước có nền sản xuất thực phẩm 
an toàn trên thế giới, TS. Giuseppe 
Ruocco, Vụ trưởng Vụ Vệ sinh, an 
toàn và dinh dưỡng thực phẩm, Bộ Y 
tế Italia cho hay, từ năm 2002, Liên 
minh châu Âu đã áp dụng một loạt 
những quy định mới, được gọi là 
“Gói an toàn thực phẩm”. Gói này 
bao gồm một số quy định cho các 
nước thành viên EU những tiêu 
chuẩn chung về vệ sinh trong quá 
trình chế biến thực phẩm và kiểm 
soát trên toàn bộ EU. 

Quy định về an toàn thực phẩm của 
EU quản lý những vấn đề vệ sinh và 
an toàn thực phẩm liên quan đến tất 
cả các quy trình của chuỗi thực phẩm 
gồm: sản xuất, chế biến, đóng gói, trữ 
hàng, bán hàng, xuất khẩu. Quản lý 
từ đầu vào sản xuất - phân phối cho 
tới khi sản phẩm tới tay người tiêu 
dùng. 

Với cách kiểm soát chặt chẽ nói 
trên, sản phẩm của Italia hiện đạt chất 
lượng cao và xuất đi toàn thế giới. 

Theo nhận định của các chuyên 
gia, thay vì xây dựng thương hiệu 
riêng lẻ như hiện nay, Việt Nam cần 
hướng DN đến xây dựng thương hiệu 
chung và có sự giám sát chặt chẽ của 
cơ quan chức năng. Có như vậy chất 
lượng thực phẩm mới được nâng cao, 

đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 
trong nước cũng như xuất khẩu. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

 Phải nâng cao chất lượng nông 
sản xuất khẩu sang Canada 

Ngày 3/11, Bộ NN&PTNT phối hợp 
với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam 
tổ chức hội thảo “Hợp tác kỹ thuật - 
Thúc đẩy tuân thủ quy định đối với 
hàng hóa nông sản xuất khẩu sang 
Canada”. 

Theo Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT), hiện 
Canada là nước nhập khẩu sản phẩm 
nông nghiệp và thực phẩm lớn thứ 6 
thế giới với rất nhiều chủng loại hàng 
hóa từ hơn 190 nước, trong đó có 
Việt Nam. 

Với giá trị kim ngạch đạt khoảng 1 
tỷ USD và gần 3.000 giao dịch/tháng, 
hiện nay Cơ quan thanh tra thực 
phẩm Canada (CFIA) đã và đang đặt 
ra rất nhiều quy định khắt khe với 
mức độ kiểm tra, giám sát khác nhau 
về an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, 
các DN xuất khẩu nông lâm thủy sản 
Việt Nam muốn tăng khả năng thành 
công và mở rộng thị trường tại 
Canada thì không những phải nâng 
cao năng lực cạnh tranh toàn diện, mà 
còn phải tuân thủ và áp dụng chặt chẽ 
các quy định về an toàn thực phẩm 
mà CFIA đặt ra. 

Trong thời gian qua, mặc dù kim 
ngạch thương mại hai chiều trong 
lĩnh vực nông lâm thủy sản giữa hai 
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nước chưa tương xứng nhưng ngày 
càng có nhiều hơn các DN Việt Nam 
tiếp cận và có nhu cầu mở rộng tại thị 
trường này. Tuy nhiên, gần đây, đã 
có một số lô hàng thủy sản Việt Nam 
bị cảnh báo do tồn dư mẫu kháng 
sinh hoặc chất gây dị ứng. Do đó, bên 
cạnh mở rộng hoạt động xúc tiến 
thương mại, các DN cần nắm rõ hơn 
về các quy định nhập khẩu của 
Canada để có thể chủ động tuân thủ 
tốt hơn từ khâu sản xuất tại Việt Nam 
thay vì phải xử lý sự cố khi hàng đã 
nhập khẩu vào Canada, qua đó giảm 
được thiệt hại. 

Ông Rolf Schoenert, Phó Vụ 
trưởng Vụ Chính sách thương mại 
của CFIA cho biết, Canada đang 
trong quá trình hiện đại hóa hệ thống 
văn bản pháp quy, đồng thời thay đổi 
một số luật, quy định để bảo đảm 
khung pháp lý phù hợp với điều kiện 
sản xuất tiêu dùng thực phẩm hiện 
nay. Riêng đối với các sản phẩm thủy 
sản nhập khẩu từ Việt Nam, CFIA sẽ 
thanh tra dựa trên kết quả kiểm tra dư 
lượng thuốc thú y trong sản phẩm. 
Chính vì vậy, hội thảo lần này là cơ 
hội để các DN Việt Nam nắm bắt và 
tuân thủ theo hướng dẫn cụ thể từ 
phía Canada để có thể đáp ứng được. 

“Trước đây chúng tôi quy định hết 
sức chi tiết cụ thể bằng việc ban hành 
các văn bản để mô tả DN Việt Nam 
phải làm những gì thì nay chúng tôi 
đã thay đổi cách tiếp cận hướng tới 
các kết quả. Sau việc áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật này thì những kết 
quả cụ thể về an toàn thực phẩm bắt 
buộc phải đạt được là gì. Đây là ràng 
buộc của chúng tôi đối với các DN, 
họ có thể áp dụng biện pháp như thế 
nào là tùy họ nhưng họ phải chịu 
trách nhiệm thực hiện”, ông Rolf 
Schonert cho biết thêm.  

Với những quy định này, các nhà 
xuất khẩu và nhà cung cấp Việt Nam 
cần làm việc với nhà nhập khẩu 
Canada để hiểu về các yêu cầu nhập 
khẩu, xác định bất cứ yêu cầu nào 
của Canada có thể khác biệt với các 
đối tác thương mại nước ngoài khác, 
cụ thể như: Khai báo tất cả các thành 
phần; dán nhãn bằng tiếng Anh và 
tiếng Pháp; các phụ gia thực phẩm 
được cho phép tại Canada cũng như 
dư lượng thuốc trừ sâu, kháng sinh 
cho phép của Canada… 

(baochinhphu.vn) 
 
3. ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt và nghiệm thu các đề 
án của Chương KH&CN Hỗ trợ 
doanh nghiệp trong tháng 10 năm 
2016 

Trong hai ngày 19&20/10/2016, Sở 
KH&CN đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt và nghiệm thu các đề án của 
doanh nghiệp tham gia “Chương 
trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 
2014-2020”.   
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Về xét duyệt đề án của các doanh 
nghiệp 

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 15 
đơn vị tham gia xét duyệt, cụ thể như 
sau: 

1. DNTN Kim Khánh Vũng Tàu 
với lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ… 
Nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
tiêu chuẩn cơ sở cho vàng trang sức. 

2. DNTN tiệm vàng Ngọc Xuân 
với lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ. Nội 
dung được hỗ trợ là Xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở cho vàng trang sức; 

3. DNTN Kim Phát Đại Nam với 
lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ. Nội 
dung được hỗ trợ là: Giám sát ISO 
9001, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001, đánh giá tái chứng nhận mở 
rộng phạm vi cho quá trình sản xuất 
các dòng sản phẩm mới và chứng 
nhận hợp chuẩn, hợp quy; 

4. Công ty TNHH Dịch vụ Tài 
chính - Kế toán - Thuế Rồng Việt với 
lĩnh vực hoạt động chính là Dịch vụ 
kế toán, kiểm toán, đào tạo kế toán, 
kiểm toán. Nội dung được hỗ trợ là: 
Giám sát ISO 9001:2008 lần 1; 

5. Công ty TNHH Cơ khí Bắc 
Giang với lĩnh vực hoạt động chính là 
Sản xuất, sửa chữa, bảo trì các sản 
phẩm cơ khí cho ngành dầu khí và 

hàng hải. Nội dung được hỗ trợ là: 
Giám sát ISO 9001:2008 lần 1; 

6. Công ty Cổ phần Đại Hồng Sơn 
với lĩnh vực hoạt động chính là Sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây không 
nung. Nội dung được hỗ trợ: là xây 
dựng website. 

7. Công ty Cổ phần dịch vụ hàng 
hải Thiên Nam với lĩnh vực hoạt 
động chính là Dịch vụ kiểm tra không 
phá hủy. Nội dung được hỗ trợ là: 
Đào tạo ISO 9001:2015, tái chứng 
nhận HTQLCL theo ISO 9001:2015 
và tái chứng nhận OHSAS 
18001:2007; 

8. Công ty Cổ phần Hải Việt với 
lĩnh vực hoạt động chính là Chế biến, 
bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản. Nội dung được hỗ trợ: là 
Giám sát ISO 22000:2005, ISO 
14001:2004, SA 8000:2014, Giám sát 
ISO/IEC 17025:2005, Tái chứng 
nhận BRC-6; 

9. Công ty TNHH Cây xanh Đức 
Khải với lĩnh vực hoạt động chính là 
Dịch vụ cảnh quan, kinh doanh cây 
cảnh. Nội dung được hỗ trợ là: Xây 
dựng Website; 

10. Công ty CP Gạch ngói gốm xây 
dựng Mỹ Xuân với lĩnh vực hoạt 
động chính là Sản xuất vật liệu xây 
dựng. Nội dung được hỗ trợ là: Giám 
sát ISO 9001:2008 lần 2; 

11. Công ty CP China Steel 
Sumikin Việt Nam với lĩnh vực hoạt 
động chính là Sản xuất và kinh doanh 
các mặt hàng thép cuộn Tẩy gỉ & phủ 



Số 33 - 11/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 28 
 

dầu (P&O), thép cuộn cán nguội 
(CR), thép cuộn mạ kẽm (GI&GA), 
thép cuộn điện từ (ES). Nội dung 
được hỗ trợ là: Chứng nhận sản phẩm 
hợp chuẩn, đào tạo ISO/TS 
16949:2009, giám sát ISO/IEC 
17025:2005, tái chứng nhận ISO 
9001:2008, giám sát ISO/TS 
16949:2009, giám sát ISO 
14001:2015; 

12. HTX Dịch vụ - Nông nghiệp 
Phương Nam với lĩnh vực hoạt động 
chính là Buôn bán thực phẩm. Nội 
dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
VietGAP; 

13. Công ty TNHH DOBLA Châu 
Á với lĩnh vực hoạt động chính là 
Sản xuất và kinh doanh socola, phụ 
kiện trang trí bánh kem. Nội dung 
được hỗ trợ là: Xây dựng 
SA8000:2014, tái chứng nhận ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004; 

14. Công ty TNHH mật ong rừng 
Forny với lĩnh vực hoạt động chính là 
Kinh doanh mật ong, tinh nghệ. Nội 
dung được hỗ trợ là: Xây dựng ISO 
22000:2005 và HACCP codex, xây 
dựng website. 

15. Công ty TNHH In Văn Hóa với 
lĩnh vực hoạt động là in ấn quảng 
cáo, kinh doanh bất động sản... Nội 
dung được hỗ trợ là: Chuyển giao 
công nghệ thiết bị máy in Offset bốn 
màu. 
Về nghiệm thu các đề án của doanh 
nghiệp 

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 

được của đề án cũng như hồ sơ pháp 
lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí 
nghiệm thu 8 đề án của các doanh 
nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH xay lúa mì Việt 
Nam, nội dung được hỗ trợ là: Tư 
vấn, chứng nhận ISO 14001:2004; 

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Hưng Thịnh, nội dung được hỗ trợ là: 
Tư vấn và chứng nhận VietGAP; 

3. Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 
Phương Nam, nội dung được hỗ trợ 
là: Tư vấn chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008; 

4. DNTN Kim Phúc Hiền, nội dung 
được hỗ trợ là: Xây dựng Tiêu chuẩn 
cơ sở; 

5. DNTN Bạch Hiền, nội dung 
được hỗ trợ là: Tư vấn và chứng nhận 
HACCP; 

6. Công ty cổ phần đầu tư và sản 
xuất thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Trung Nam, nội dung được hỗ 
trợ là: Tư vấn, chứng nhận hệ thống 
ISO 9001; 

7. Công ty TNHH khách sạn dầu 
khí PTSC, nội dung được hỗ trợ là: 
Giám sát hệ thống ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAH 
180001:2007; 

8. Công ty TNHH gạch men Hoàng 
Gia, nội dung được hỗ trợ là: Áp 
dụng các mô hình quản lý năng 
lượng, đánh giá hiện trạng sử dụng 
năng lượng và đưa ra các giải pháp 
tiết kiệm năng lượng. 

(Sở KH&CN) 


