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SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆP 
ĐỊNH RCEP VÀ TPP 

RCEP là Hiệp định được nhiều 
người kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho 
nền kinh tế Việt Nam. Vậy, sự khác 
nhau giữa RCEP và TPP là gì? 

Sau khi thắng cử Tổng thống Mỹ, 
ông Donald Trump đã bày tỏ ý định 
rời khỏi TPP và nhiều khả năng Mỹ 
sẽ bảo hộ các nền công nghiệp trong 
nước. Điều này khiến nhiều nước 
được cho là hưởng lợi từ TPP chuyển 
sự chú ý sang Hiệp định RCEP. 

Ngoài điểm chung là có sự cam kết 
mở rộng và cam kết tự do hóa sâu 
hơn trong thương mại hàng hóa, dịch 
vụ và đầu tư, 2 Hiệp định này có 
nhiều khác biệt dễ nhận thấy. 

1. Quy mô 
RCEP (Hiệp định đối tác toàn diện 

khu vực) là một hiệp định thương mại 
tự do chất lượng cao hướng tới mục 
tiêu hình thành quan hệ đối tác toàn 
diện giữa khối ASEAN với 6 đối tác, 
gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Úc, New Zealand, và Ấn Độ, 
còn được gọi là ASEAN + 6. 

Còn TPP (Hiệp định đối tác kinh tế 
xuyên Thái Bình Dương), là một hiệp 
định, thỏa thuận thương mại tự do 
giữa 12 quốc gia với mục đích hội 
nhập nền kinh tế khu vực Châu Á – 
Thái Bình Dương. 12 thành viên của 
TPP bao gồm: Úc, Brunei, Chile, 

Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Canada, Peru, Singapore, Việt Nam, 
Mỹ và Nhật Bản. 

Các nước thành viên TPP chiếm 
32% GDP của thế giới và 26% 
thương mại toàn cầu trong khi các 
nước RCEP chiếm 24% GDP thế giới 
và 28% thương mại toàn cầu. 

Động lực chính của TPP là Mỹ và 
TPP không có sự tham gia của Trung 
Quốc. Còn RCEP do ASEAN lãnh 
đạo và được Trung Quốc hỗ trợ tích 
cực, không bao gồm Mỹ. 

2. Thời hạn hoàn tất 
Thời hạn ban đầu để hoàn tất TPP 

là cuối năm 2013 đã trôi qua và chính 
quyền Tổng thống Obama đã đưa ra 
một cam kết mới đạt được hiệp định 
này vào cuối năm nay. 

Thời hạn quy định kết thúc đàm 
phán RCEP là vào cuối năm 2015. 
Tuy nhiên, quá trình đàm phán RCEP 
vẫn đang tiếp tục và dự định sẽ kết 
thúc vào giữa năm 2017. 

3. Mục đích 
Hiệp định TPP vượt qua giới hạn 

của sự tự do hóa hàng hóa và dịch vụ, 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 



Số 34 - 12/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 2 
 

nhấn mạnh vào các mảng quan trọng 
đối với các nước phát triển, chẳng 
hạn như những điều kiện kinh doanh, 
các tiêu chuẩn, quy định và bảo vệ sở 
hữu trí tuệ. 

Bên cạnh đó, Hiệp định RCEP chủ 
yếu tập trung vào việc cắt giảm thuế 
quan và tự do hóa dịch vụ. Điều này 
không có nghĩa là RCEP không chứa 
nhiều tham vọng. 

Cụ thể, RCEP bắt đầu sớm hơn trên 
một số phương diện, chủ yếu là về 
quy tắc hoạt động và không có sự 
phân biệt đối xử nhằm tạo thuận lợi 
hóa thương mại trong khuyến khích 
hợp tác khu vực. 

Ngược lại, TPP hướng tới đề ra 
những tiêu chuẩn của “nước phát 
triển” mà các nước muốn tham gia 
hiệp định cần phải đáp ứng, ví dụ tự 
do hóa 100% thương mại hàng hóa 
với phạm vi áp dụng toàn diện, bao 
gồm dịch vụ và đầu tư (tương tự như 
nguyên tắc và mục tiêu chỉ đạo đàm 
phán của RCEP), mà cả quyền sở hữu 
trí tuệ, môi trường và lao động. 

Tự do hóa thương mại toàn khu vực 
trong lĩnh vực dịch vụ sẽ hưởng lợi từ 
tự do hóa hàng hóa dù không có tự do 
hóa dịch vụ riêng vì luôn có một tỷ lệ 
lớn dịch vụ luôn trong hàng hóa giao 
thương qua biên giới, được thể hiện 
qua số liệu giá trị gia tăng gần đây 
cho thấy đã đạt mức cao hơn nhiều so 
với quan niệm trước đây, dựa trên 
thống kê thương mại thông thường. 

(doisongphapluat.com) 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN: 
DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM 
THEO CHUỖI 

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm 
chỉ có thể giải quyết được tốt nếu có 
những biện pháp mang tính đồng bộ 
từ người quản lý, người sản xuất đến 
người tiêu dùng... 

Các sản phẩm thủy sản, rau quả của 
Việt Nam và một số nước bị từ chối 
nhập khẩu vào các thị trường lớn như 
Mỹ, EU, Nhật Bản… thời gian qua 
chiếm tỉ lệ khá cao. 

Tại diễn đàn chính sách thương mại 
“An toàn vệ sinh thực phẩm: Cơ hội 
và thách thức đối với doanh nghiệp 
xuất khẩu Việt Nam” diễn ra ngày 
25/11, bà Hoàng Mai Vân Anh, đại 
diện của Tổ chức Phát triển công 
nghiệp Liên Hiệp Quốc (Unido) đã 
đưa ra dẫn chứng cho vấn đề này. 

Khảo sát của Unido cho thấy, tỉ lệ 
từ chối các sản phẩm thủy sản nhập 
khẩu vào EU trong giai đoạn 2002-
2013 đứng đầu là các nước Việt 
Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, 
Thái Lan, tổng cộng chiếm tới 40%. 
Lý do bị từ chối liên quan đến dư 
lượng thuốc thú y, kim loại nặng và ô 
nhiễm vi sinh chiếm tới 26% các vụ 
bị từ chối hàng nhập khẩu, 

Khoảng 30% các vụ từ chối nhập 
khẩu của Nhật Bản đối với sản phẩm 
thủy sản từ năm 2002-2013 là từ Việt 
Nam. Nguyên nhân vẫn là do dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật và điều 
kiện/kiểm soát vệ sinh. 
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Tương tự như mặt hàng thủy sản, 
dù tỉ lệ bị giữ lại các sản phẩm rau 
quả có nguồn gốc từ Việt Nam tại các 
thị trường EU, Nhật Bản, Australia 
và Mỹ chỉ chiếm 1-3% nhưng những 
tổn thất về kinh tế là rất lớn. 

Thực tế trên cũng được ông Đỗ 
Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc 
tiến thương mại (Bộ Công Thương) 
thừa nhận, xuất khẩu mặt hàng nông, 
thủy sản của Việt Nam đang gặp 
nhiều khó khăn, trong đó có trở ngại 
về quy định khắt khe của các thị 
trường nhập khẩu. Do quy trình sản 
xuất Việt Nam còn thiếu sự gắn kết 
với thị trường, sự gắn kết, hợp tác 
theo quy trình sản xuất giữa doanh 
nghiệp-nông dân còn hạn chế… nên 
nhiều hàng hóa chất lượng không 
đồng đều, dư lượng kháng sinh, hóa 
chất còn cao, không đúng tiêu chuẩn. 

“Đã có nhiều doanh nghiệp phải 
nhận lại hàng, thậm chí nhà nhập 
khẩu còn sang tận Việt Nam để cảnh 
báo cho các bộ, ngành rằng đang có 
dấu hiệu hàng hóa bị ngưng nhập 
khẩu cho đến khi Việt Nam giải 
quyết được vấn đề dư lượng kháng 
sinh, hóa chất… Mặt hàng tôm bị trả 
về do dư lượng kháng sinh vượt 
ngưỡng thị trường nhập khẩu là một 
ví dụ”, ông Lang cho hay. 

Mỗi doanh nghiệp chỉ cần chọn 
một phân khúc 

Ông Lê Thanh Hòa, Phó Giám đốc 
Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ 
NN&PTNT) khuyến cáo, mỗi thị 

trường khác nhau sẽ có tiêu chuẩn 
khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần 
lập kế hoạch tổ chức, kiểm tra giám 
sát an toàn thực phẩm theo chuỗi thay 
vì chỉ kiểm tra chất lượng sản phẩm 
cuối cùng. 

“Mỗi doanh nghiệp có thể chọn một 
phân khúc trong công đoạn sản xuất 
như cung cấp nguyên liệu, chế biến, 
hay hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. 
Từ mối liên kết đó, doanh nghiệp sẽ 
giải quyết được vấn đề xuất khẩu vào 
các thị trường lớn. Còn nếu riêng rẽ 
từng doanh nghiệp làm đầy đủ các 
công đoạn thì sẽ rất khó khăn trong 
việc đáp ứng yêu cầu của thị trường 
nhập khẩu chứ chưa nói đến vấn đề 
vốn, công nghệ”, ông Hòa nhận định. 

Vị này còn cho biết thêm, thống kê 
cho thấy, chỉ có 4% doanh nghiệp 
nhỏ và vừa Việt Nam có quy trình 
chế biến đáp ứng quy định của các thị 
trường lớn, còn lại hầu như doanh 
nghiệp chưa đáp ứng được. 

Ông Đỗ Kim Lang cho rằng, việc 
bảo đảm an toàn thực phẩm chỉ có thể 
giải quyết được tốt nếu có những biện 
pháp mang tính đồng bộ từ người 
quản lý, người sản xuất đến người 
tiêu dùng... từ đó thực phẩm tiêu 
dùng nói chung và xuất khẩu nói 
riêng của Việt Nam mới có thể có 
được vị thế vững chắc trên thị trường. 

Đề xuất các giải pháp mang tính 
đồng bộ, ông Đặng Công Hiến, Ban 
chính sách phát triển thương mại, 
Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ 
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Công Thương) cho rằng, cần phải 
hoàn thiện khung pháp lý về quản lý 
an toàn thực phẩm; xây dựng hệ 
thống tiêu chuẩn quốc gia về vệ sinh 
an toàn thực phẩm phù hợp với khu 
vực và thế giới; đồng thời đẩy mạnh 
và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức và chính sách về 
an toàn thực phẩm đối với người 
quản lý, người sản xuất kinh doanh, 
nhất là chú trọng đến trách nhiệm đạo 
đức kinh doanh của người sản xuất 
thực phẩm đối với cộng đồng… 

Ngoài ra, việc chủ động nắm bắt 
các quy định về vệ sinh an toàn thực 
phẩm của thị trường nhập khẩu cũng 
như quy định về ghi nhãn mác sản 
phẩm thực phẩm, quy cách đóng gói 
cũng là một khâu mà doanh nghiệp 
không thể bỏ qua. 

(chinhphu.vn) 
 
XUẤT KHẨU CÁ TRA, MỘT 
NĂM ĐẦY THÁCH THỨC 

Năm 2016, xuất khẩu cá tra gặp 
nhiều khó khăn: Giá nguyên liệu biến 
động thất thường, sản phẩm đầu ra 
luôn chịu áp lực cạnh tranh từ quốc 
gia nhập khẩu, những rào cản phi 
thuế quan, những sản phẩm có thể 
thay thế cho cá tra như: Cá Alaska 
Pollock, cá tuyết... Tình thế này làm 
cho ngành công nghiệp cá tra ở 
ĐBSCL đối mặt với nhiều thách thức. 

Nguyên liệu biến động 
2016 được xem là năm có nhiều bất 

lợi cho ngành cá tra xuất khẩu của 

Việt Nam. Giá nguyên liệu biến động 
trong một biên độ lớn, mang tính thất 
thường đã làm cho doanh nghiệp lẫn 
người nuôi tiếp tục thua lỗ nặng. Đây 
là năm thứ 8 liên tiếp, những người 
tham gia ngành cá tra thua lỗ. Trong 
bối cảnh đó, nhiều người luôn nuôi 
hy vọng về một mô hình mới hình 
thành, sẽ giải quyết được những 
“vướng mắc” của ngành như mô hình 
chuỗi liên kết dọc. Song, mô hình này 
đến nay xem ra chưa phải là “cứu 
cánh” của ngành cá tra và mới chỉ là 
điều kiện “cần” chứ chưa “đủ” vì đầu 
ra vẫn do thị trường thế giới quyết 
định, phụ thuộc vào quy luật cung-
cầu. Trong khi tại Việt Nam, cung 
cấp sản phẩm cá tra ra thế giới có gần 
200 doanh nghiệp, vì vậy gần 20 năm 
qua, tình trạng bán phá giá lẫn nhau 
vẫn chưa có hồi kết thúc. “Đầu năm, 
giá cá ở mức 21.000 đồng/kg. Đến 
tháng 8-2016, giá cá tra tại ĐBSCL 
rớt xuống chỉ còn 18.000 đồng/kg. 
Người nuôi lỗ từ 2.000 - 3.000 
đồng/kg. Bước sang tháng 10-2016, 
giá cá tăng lên 22.500 đồng/kg, ngư 
dân không còn cá để bán. Sự biến 
động của giá cá rất bất thường làm 
cho hàng loạt người nuôi lẫn doanh 
nghiệp thua lỗ, chỉ có những thương 
lái, họ “mua đầu chợ, bán cuối chợ” 
thì có lãi khủng…” - ông Trần Văn 
Hồ, ngư dân xã Long Giang (Chợ 
Mới), bức xúc. 

Giá nguyên liệu biến động thường 
xuyên trong một biên độ lớn, nghĩa là 
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có tăng, có giảm. Song, giá thức ăn, 
thuốc thủy sản thì biến động theo 
chiều hướng tăng chứ không giảm. 
Trong năm, ngành cá tra lại phải 
chứng kiến sự kiện có “một không 
hai”, đó là cán bộ Trung tâm Khảo 
nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định 
nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là 3K), 
trực thuộc Tổng cục Thủy sản có 
hành vi tiêu cực, cấp khống 800 giấy 
lưu hành thủy sản cho 72 doanh 
nghiệp chuyên bán thức ăn chăn nuôi, 
sản phẩm xử lý môi trường khi các 
sản phẩm này chưa được khảo 
nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định 
theo quy định pháp luật. Việc này đã 
gây thiệt hại lớn cho cả ngành. 

Cạnh tranh 
“Hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh 

tranh giữa quốc gia này với quốc gia 
khác trong cùng một loại sản phẩm là 
chuyện bình thường. Riêng ở lĩnh 
vực xuất khẩu cá tra, lại xảy ra tình 
trạng các doanh nghiệp chế biến lại 
bán phá giá lẫn nhau tại thị trường 
quốc tế. Việc này đã xảy ra gần 20 
năm qua, đến nay vẫn chưa có hồi 
kết. Hậu quả, doanh nghiệp trong 
nước tự giết lẫn nhau, hàng loạt nhà 
máy chế biến thủy sản đóng cửa, chủ 
doanh nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài, 
bỏ lại nhiều khoản nợ khổng lồ cho 
ngân hàng, ngư dân gánh chịu. Tôi 
nghĩ đã đến lúc, các cơ quan pháp 
luật cần thể hiện sự nghiêm minh để 
lập lại trật tự xã hội thông qua những 
món nợ mà chủ doanh nghiệp gây 

ra…”- ông Nguyễn Văn Hải, xã Mỹ 
Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), bức 
xúc. 

Ngoài sự cạnh tranh trong chính nội 
bộ ngành, sản phẩm cá tra xuất khẩu 
của Việt Nam còn phải gánh chịu sự 
cạnh tranh từ các quốc gia nhập khẩu, 
đó là những rào cản phi thuế quan 
như thuế chống bán phá giá tại Mỹ; 
chương trình giám sát dư lượng 
kháng sinh, chất cấm tại Châu Âu 
cùng nhiều thị trường khác. 10 tháng 
của năm 2016, kim ngạch xuất khẩu 
cá tra Việt Nam đạt trên 1,36 tỷ USD, 
tăng 5,82% so cùng kỳ 2015. Trong 
đó, các doanh nghiệp An Giang xuất 
123,60 ngàn tấn, tương đương 220,89 
triệu USD, so cùng kỳ tăng 8,76% về 
lượng nhưng về kim ngạch giảm 
13,29%. Giá xuất khẩu bình quân 
hiện nay khoảng 1.808 USD/tấn. 
Người tiêu dùng thế giới bây giờ 
không chỉ ăn cá tra, mà hiện nay có 
rất nhiều nguồn cá khác để thay thế 
như: Cá Alaska Pollock, cá tuyết, cá 
hồi… Sự cạnh tranh trong cung cấp 
sản phẩm cho người tiêu dùng giữa 
các quốc gia ngày càng khốc liệt. 
Trung Quốc đang có thế mạnh trong 
cung cấp cá Alaska Pollock cho thị 
trường thế giới, vì vậy cá tra cũng 
phải chịu sự cạnh tranh này… 

Đã đến lúc Nhà nước cần thể hiện 
vai trò của mình trong công tác quản 
lý ngành hàng. Tái cấu trúc lại ngành 
cá tra để tất cả những người tham gia 
không còn chịu cảnh thua lỗ, nợ nần. 
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Cần quản lý chặt chẽ hơn việc cho 
nhập khẩu các loại hóa chất, chất 
tăng trọng làm cho sản phẩm kém 
chất lượng. Loại bỏ những doanh 
nghiệp không đủ điều kiện nhưng vẫn 
tham gia xuất khẩu, vì đây là lực 
lượng làm rối loạn thị trường. 

Muốn ngành cá phát triển mang 
tính ổn định và bền vững, ngoài phát 
huy vai trò của hiệp hội, sản xuất 
theo chuỗi giá trị ngành hàng, thì cần 
đẩy mạnh tái cấu trúc ngành theo 
hướng quy hoạch lại nhà máy chế 
biến, doanh nghiệp xuất khẩu. Người 
làm nghề cá cần đi vào con đường 
làm ăn hợp tác thông qua mô hình 
HTX kiểu mới để tránh tình trạng 
gian lận thương mại, cạnh tranh 
không lành mạnh trong chính nội bộ 
ngành. 

(baoangiang.com.vn) 
 
VIỆT NAM KHÔNG DỪNG CẢI 
CÁCH DÙ THIẾU TPP 

Giới doanh nghiệp quốc tế và các 
chuyên gia cho rằng thời cơ phát 
triển và các hiệp định thương mại 
song phương sẽ là động lực để Việt 
Nam tiếp tục cải cách, dù TPP có 
được đưa vào thực thi hay không. 

Những kỳ vọng về cải cách kinh tế 
tại Việt Nam trở thành quan điểm bao 
trùm tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh 
doanh ASEAN Bloomberg 2016, 
diễn ra ngày 8/12. 

Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, hội 
nghị đã dành riêng một phiên để thảo 

luận về quan điểm bảo hộ thị trường 
nội địa trong bối cảnh chủ nghĩa này 
đang nổi lên tại các nước lớn, nhất là 
sau bầu cử Tổng thống Mỹ; cũng như 
sự ảnh hưởng tới Việt Nam nếu Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) đổ vỡ. 

Thảo luận về những mối đe dọa 
này, ông Phạm Văn Thinh (CEO 
Deloitte Việt Nam) cho rằng phần lớn 
doanh nghiệp Việt Nam là vừa và 
nhỏ nên xét về số lượng doanh 
nghiệp bị ảnh hưởng bởi TPP không 
nhiều. Không có TPP, Việt Nam sẽ 
tìm kiếm thỏa thuận song phương, đa 
phương khác để thay thế. Lo lắng chủ 
nghĩa bảo hộ sẽ quay trở lại, điều này 
sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới xuất khẩu 
của Việt Nam, song còn phụ thuộc 
chuyện tân Tổng thống Mỹ có thực 
hiện đúng những gì đã cam kết trong 
chiến dịch tranh cử hay không.  

 
Thủ tướng tham dự Hội nghị kinh doanh 
ASEAN Bloomberg 2016 tại Hà Nội. 

Tỏ ra tiếc nuối khi TPP không chỉ 
là hiệp định về thương mại tự do mà 
còn mang lại những cam kết cải tổ, 
song Chủ tịch FPT - Trương Gia 
Bình vẫn lạc quan cho rằng dù có 
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TPP hay không, Việt Nam vẫn sẽ tiếp 
tục phát triển, mở cửa, tự do thương 
mại… “Đây là xu thế và là cuộc chơi 
không ai có thể dừng lại, chúng tôi 
cũng vậy”, Chủ tịch FPT nói. 

Hoạt động trong lĩnh vực bất động 
sản, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch 
Tập đoàn FLC cũng cho rằng việc 
TPP không được thực thi sẽ ít nhiều 
ảnh hưởng tới thị trường bất động sản 
Việt Nam, nhưng sự ảnh hưởng đó là 
không nhiều. Thị trường bất động sản 
Việt Nam hội nhập quốc tế chưa phải 
sâu rộng vì thế mức độ ảnh hưởng đó 
là không nhiều. Riêng với lĩnh vực 
bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng thì 
ảnh hưởng không ảnh hưởng. 

Cách mạng lần thứ 4 là cơ hội Việt 
Nam "thành Ấn Độ thứ 2" 

Việt Nam đang là quốc gia có tỷ lệ 
dùng điện thoại di động cao bậc nhất. 
Theo báo cáo của Opera 
Mediaworks, Việt Nam là một trong 
4 “cường quốc” trong việc sử dụng 
smartphone ở châu Á. Đây là nền 
tảng quan trọng để Việt Nam có thể 
tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4 
trong lĩnh vực công nghệ. 

Theo Chủ tịch FPT, cuộc cách 
mạng lần thứ 4 đang mở ra cơ hội rất 
lớn cho Việt Nam để “phát triển 
thành một Ấn Độ mới trong tương lai 
trong lĩnh vực công nghệ”. Việt Nam 
đang có nhiều lợi thế tương tự Ấn Độ 
thời gian trước đây khi phát triển 
thành quốc gia gia công phần mềm, 
như lợi thế dân số vàng, người trẻ 

đam mê Internet… như trường hợp 
của “cha đẻ” Angry Bird – Nguyễn 
Hà Đông đã rất thành công với những 
sản phẩm công nghệ trí tuệ là một 
dẫn chứng điển hình. Dân số trẻ, yêu 
thích công nghệ là yếu tố hàng đầu sẽ 
giúp Việt Nam thâm nhập sâu vào 
cuộc cách mạng thứ 4. 

Tuy nhiên, muốn trở thành “Ấn Độ 
thứ 2”, Việt Nam cũng phải đối mặt 
với nhiều thách thức, đó là giáo dục. 
Với nguồn nhân lực kỹ sư công nghệ 
thông tin khoảng 500.000 người, con 
số này phải tăng lên 1 triệu vào 5 
năm tới mới có thể đáp ứng được nhu 
cầu phát triển của ngành công nghệ. 

(vnexpress.net) 
 

CÔNG ƯỚC VIENNA CÓ HIỆU 
LỰC TẠI VIỆT NAM TỪ ĐẦU 
NĂM 2017 

Công ước Vienna năm 1980 về Hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế của 
Liên Hợp Quốc (CISG) sẽ chính thức 
có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 
1/1/2017. 

CISG là văn bản hài hòa hóa pháp 
luật nhằm thống nhất các quy phạm 
được áp dụng để điều chỉnh các hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế, dù 
các bên của hợp đồng ở quốc gia nào. 
Cho đến thời điểm hiện tại, CISG là 
một trong các điều ước quốc tế thành 
công nhất trong lĩnh vực thương mại 
quốc tế, được phổ biến và áp dụng 
rộng rãi nhất, với 85 quốc gia thành 
viên trên thế giới. Hiện nay, hầu hết 
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các đối tác thương mại lớn của Việt 
Nam đều là thành viên của Công ước 
này. 

Với định hướng kinh tế nhấn mạnh 
vào xuất khẩu, hoạt động xuất nhập 
khẩu của các doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam hiện diễn ra khá nhộn nhịp. 
Trong tổng số các hợp đồng mua bán 
thì hợp đồng mua bán hàng hóa quốc 
tế chiếm tỷ trọng lớn. Đặc điểm của 
phần đông DN Việt là hiểu biết pháp 
luật hạn chế. DN ít sử dụng tư vấn 
pháp luật chuyên nghiệp nên thường 
gặp khó khăn trong đàm phán hợp 
đồng, mất nhiều thời gian đàm phán, 
rơi vào cảnh yếu thế hơn, nhất là 
khâu chọn luật nào áp dụng. Thông 
thường, luật được chọn sẽ là luật của 
đối tác hoặc của nước thứ ba.  

Áp dụng CISG giúp DN tiết kiệm 
đáng kể khoản chi phí quản lý hợp 
đồng bởi DN Việt thường có nhiều 
hợp đồng mua bán hàng hóa nhỏ với 
những đối tác khác nhau. Khi đó, với 
việc áp dụng CISG, những điều 
khoản hợp đồng sẽ tương tự nhau 
giúp đơn giản khâu quản lý. 

Bộ Công Thương đang đề xuất 
Chính phủ đề án để hỗ trợ các bên 
nắm bắt, hiểu biết hơn về CISG. Lộ 
trình của đề án kéo dài từ nay tới năm 
2020, với các nội dung cụ thể như hỗ 
trợ cộng đồng DN tìm hiểu về CISG 
qua các khóa đào tạo, hội thảo; hỗ trợ 
các chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực 
thương mại quốc tế hiểu biết sâu hơn 
về Công ước qua trao đổi chuyên gia 

quốc tế và nghiên cứu án lệ của nước 
ngoài; xây dựng chương trình giảng 
dạy với các trường đại học để tiến 
hành đào tạo ngay từ trong trường… 

Việt Nam có giai đoạn chuẩn bị gia 
nhập CISG từ năm 2006. Bộ Công 
Thương đã thực hiện nhiều dự án để 
tuyên truyền tới DN. Do vậy, việc 
triển khai đề án lớn hơn từ nay tới 
năm 2020 là đang đi những bước cần 
thiết, theo lộ trình chứ không hề 
chậm trễ. 

Ngày 18/12/2015, Việt Nam đã 
chính thức phê duyệt việc gia nhập để 
trở thành viên thứ 84 của CISG. 
Trong khối ASEAN, Việt Nam là 
thành viên thứ 2 sau Singapore gia 
nhập Công ước quan trọng này. 

(baochinhphu.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thiết bị xây dựng 
Ngày 26/10/2016, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban 
về việc phân loại hiệu suất chịu băng 
giá đối với gạch đất sét theo tiêu 
chuẩn hài hòa N 1304 căn cứ theo 
Quy định (EU) Số305/2011 của Nghị 
viện và Hội đồng Châu Âu. Mục đích 
của dự thảo nhằm xác định các hệ 
thống phân loại được sử dụng trong 
tiêu chuẩn hài hòa N 1304. 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 
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1 năm 2017. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào Quý 2 năm 2017.  

Mã thông báo: /TBT/N/EU/416 
Thiết bị y tế 
Ngày 26/10/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc cơ quan quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (FDA) phân loại thiết bị 
chụp cộng hưởng từ vào lớp I (điều 
khiển chung) để đảm bảo sự an toàn 
và hiệu quả của các thiết bị. Mục đích 
của dự thảo này là nhằm bảo vệ sức 
khỏe và sự an toàn của con người. 
Thời gian dự kiến thông qua vào 
15/7/2016. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực vào ngày 30/9/2016.  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1210 
Thuốc lá 
Ngày 09/11/2016, Hoa Kỳthông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo ban hành các quy 
định về kiểm tra, chứng nhận, đánh 
dấu, và thực thi tiêu chuẩn về độ cháy 
của thuốc lá. Mục đích của dự thảo 
này là nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn của con người. Thời gian dự 
kiến thông qua và thời gian dự kiến 
có hiệu lực vào ngày 07/10/2016.  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1219 
Sản phẩm nội thất cho trẻ em 
Ngày 02/11/2016, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đưa ra Dự thảo sửa đổi 
các tiêu chuẩn đánh giá đối với nhà 
cung cấp các sản phẩm nội thất cho 
trẻ em. Cụ thể, những sửa đổi đó là: 
Bổ sung các đặc điểm kỹ thuật về độ 

an toàn, ngoài ra các nhà cung cấp 
sản phẩm phải đánh dấu an toàn và 
chất lượng cho sản phẩm đó. Mục 
đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng. Các nước 
thành viên có 60 ngày kể từ ngày 
thông báo để tham gia góp ý kiến.  

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/687 
Các chất có thể ảnh hưởng đến hệ 

thống thần kinh trung ương 
Ngày 03/11/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đưa ra Dự thảo chỉ 
định chất "Shitei  Yakubutsu" chịu sự 
điều chỉnh của Đạo luật về Bảo vệ 
chất lượng, hiệu quả và an toàn Dược 
phẩm, thiết bị y tế; sản phẩm tế bào 
tái sinh và trị liệu; sản phẩm liệu 
pháp gen và Mỹ phẩm. Mục đích của 
dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng. Thời  gian dự kiến thông 
qua vào 01/11/2016. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau vào ngày 
11/11/2016.  

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/538 
Thiết bị hàng hải 
Ngày 11/11/2016, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban 
thay thế phụ lục kỹ thuật của Chỉ thị 
96/98/EC về thiết bị hàng hải, Chỉ thị 
này trước đó đã được thay thế bởi 
Chỉ thị 2014/90/EU. Mục đích của dự 
thảo nhằm tăng cường an toàn trên 
biển và ngăn ngừa ô nhiễm biển. Các 
nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
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kiến. Thời gian dự kiến thông qua 
vào đầu năm 2017. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày 
công bố trên công báo của EU.  

Mã thông báo: /TBT/N/EU/421   
Thiết bị điện tử  
Ngày 11/11/2016, Brazil thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này đưa ra Dự thảo Pháp 
lệnh Số 511 ngày 07 Tháng 11 năm 
2016. Theo đó quy trình đánh giá sự 
phù hợp phải được thực hiện trên cả 
phụ kiện máy tính và các thiết bị 
ngoại vi. Mục đích của dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 
Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên tham gia góp ý kiến vào 
ngày 25/11/2016.  

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/698  
(TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 12/2016 

1. Số: G/TBT/N/ALB/83 
Nước TB: Albania 
Nội dung: Dầu ôliu 
2. Số: G/TBT/N/ARG/309 
Nước TB: Argentina 
Nội dung: Các sản phẩm dệt may và 

giầy dép 
3. Số: G/TBT/N/BWA/44 
Nước TB: Botswana 
Nội dung: Máy hút bụi 
4. Các thông báo của Canada 

- Số: G/TBT/N/CAN/505 
Nội dung: Chăn nuôi động vật 

(ICS: 65.020.30) 
- Số: G/TBT/N/CAN/506 
Nội dung: Thực phẩm dành cho 

người (ICS: 67.020; 55,200) 
5. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1187 
Nội dung: Xe ô tô du lịch, xe năng 

lượng mới 
- Số: G/TBT/N/CHN/1188 
Nội dung: Xe năng lượng mới 
6. Số: G/TBT/N/EST/11 
Nước TB: Estonia 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá 
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/427 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/EU/428 
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số: G/TBT/N/EU/429 
- Số: G/TBT/N/EU/430 
Nội dung: Sản phẩm xây dựng 
- Số:  G/TBT/N/EU/431 
Nội dung: Fluroxypyr (Hoạt chất 

thuốc trừ sâu) 
8. Các thông báo của Israel 
- Số:  G/TBT/N/ISR/937 
Nội dung: Tất cả các sản phẩm có 

quy chuẩn 
- Số:  G/TBT/N/ISR/938 
Nội dung: Cuộn ống dẫn nước 
8. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/695 
- Số: G/TBT/N/KOR/696 
Nội dung: Các sản phẩm thực phẩm 

chức năng 
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- Số: G/TBT/N/KOR/697 
Nội dung: Thiết bị điện 
9. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/333 
Nội dung: Cơ sở vật chất dầu khí 

trên đất liền. 
- Số: G/TBT/N/MEX/334 
Nội dung: Sản phẩm hữu cơ 
- Số: G/TBT/N/MEX/335 
Nội dung: Nguồn điện bên ngoài 
10. Các thông báo của Mozambique 
- Số: G/TBT/N/MOZ/10 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS: 

67.160.10); Phân phối thuốc lá (ICS: 
55.230). 

- Số: G/TBT/N/MOZ/11 
Nội dung: Máy do tốc độ trong vận 

tải đường bộ 
11. Số: G/TBT/N/OMN/281 
Nước TB: Oman 
Nội dung: Nhiên liệu lỏng 
12. Số: G/TBT/N/PER/90 
Nước TB: Peru 
Nội dung: Xe có động cơ phục vụ 

cho mục đích đặc biệt 
13. Số: G/TBT/N/PHL/196 
Nước TB: Philippines 
Nội dung: Thiết bị điện gia dụng 

tương tự 
14.Số: G/TBT/N/PRY/89 
Nước TB: Paraguay 
Nộ dung: Ghi nhãn chất gây dị ứng 

trong thực phẩm 
15.Các thông báo của El Salvador 
- Số: G/TBT/N/SLV/187 
Nội dung: ICS 97.130.20 
- Số: G/TBT/N/SLV/188 

Nội dung: ICS 97.040.30 
- Số: G/TBT/N/SLV/189 
- Số: G/TBT/N/SLV/190 
- Số: G/TBT/N/SLV/191 
Nội dung: ICS 23.120 
16. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/256 
Nội dung: Thiết bị điện 
- Số: G/TBT/N/TPKM/257  
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số: G/TBT/N/TPKM/258 
Nội dung: Sản phẩm điện 
17. Số: G/TBT/N/URY/13 
Nước TB: Uruguay 
Nội dung: Bao bì nhựa và thiết bị 

tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
18. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1239 
Nội dung: Xe cơ giới  
- Số: G/TBT/N/USA/1240 
Nội dung: Hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi 
- Số: G/TBT/N/USA/1241 
An toàn lao động 
- Số: G/TBT/N/USA/1242 
Vận chuyển vật liệu nguy hiểm 
- Số: G/TBT/N/USA/1243 
Tiêu chuẩn thiết bị an toàn hành 

khách 
- Số: G/TBT/N/USA/1244 
Nội dung: Hiệu quả chiếu sáng 
- Số: G/TBT/N/USA/1245 
Nội dung: Thức ăn vật nuôi 
18. Các thông báo của Zambia 
- Số: G/TBT/N/ZMB/87 
Nội dung: Bình chữa cháy được sạc 

lại di dộng 
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- Số: G/TBT/N/ZMB/88 
Nội dung: Bình chữa cháy (ICS: 

13.220) 
(Phòng TBT tổng hợp) 

 
 
 
 

KỶ NIỆM NGÀY PHÒNG 
CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG 
NHÁI 

Ngày 30-11 tại Hà Nội, Cục Quản 
lý thị trường (QLTT) phối hợp cùng 
Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam (VATAP) tổ 
chức Lễ kỷ niệm Ngày phòng chống 
hàng giả, hàng nhái 29/11 hàng 
năm. Tới dự có Phó Thủ tướng 
thường trực Trương Hòa Bình, 
Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu 
gian lận thương mại và hàng giả 
(Ban chỉ đạo 389 quốc gia). 

Từ năm 2007, theo đề nghị của 
Hiệp hội VATAP và các cơ quan liên 
quan, Chính phủ có văn bản số 
6512/VPCP-V.1 ngày 12 tháng 11 
năm 2007 đồng ý chọn ngày 29 tháng 
11 hàng năm là “Ngày phòng chống 
hàng giả, hàng nhái”. Lễ kỷ niệm 
“Ngày phòng  chống hàng giả, hàng 
nhái” nhằm mục đích tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật liên quan đến 
công tác phòng, chống hàng giả, hàng 
nhái cho người dân, đồng thời nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của doanh 
nghiệp, người tiêu dùng trong việc 
đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng trong bối cảnh 
nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu 
rộng với quốc tế, quy mô sản xuất 
ngày càng lớn, sự cạnh tranh ngày 
càng gay gắt. 

Trong những năm qua, tình hình 
sản xuất hàng giả hàng nhái xâm 
phạm sở hữu trí tuệ ở nước ta vẫn 
diễn ra phổ biến, phức tạp, trở thành 
“vấn nạn", thách thức các lực lượng 
thực thi, cộng đồng doanh nghiệp và 
người tiêu dùng.  

Trước tình tình đó, thực hiện chỉ 
đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia, lực lượng quản lý thị 
trường trên cả nước đã triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, 
nâng cao năng lực thực thi, tăng 
cường kiểm tra kiểm soát thị trường.  

Đặc biệt, vấn đề nổi cộm, gây bức 
xúc cho xã hội như: thực phẩm, thực 
phẩm chức năng, hàng tiêu dùng, 
điện tử - điện máy, phương tiện giao 
thông, phân bón, xăng dầu, dược 
phẩm, mỹ phẩm. 

Hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm 
đang diễn ra hết sức phức tạp, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của 
người dân, nhiều loại thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón kém chất lượng đã 
ảnh hưởng đến chất lượng của vật 
nuôi, cây trồng, làm cho cuộc sống 
của người nông dân vốn đã khó khăn 
càng thêm điêu đứng, ảnh hưởng đến 
phát triển bền vững của nền nông 
nghiệp nước ta. Các lực lượng chức 
năng phải tăng cường kiểm tra, kiểm 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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soát việc nhập khẩu các mặt hàng 
này, không để hàng kém chất lượng, 
có tồn dư chất độc hại được nhập 
khẩu bằng đường chính ngạch, tiểu 
ngạch cũng như buôn lậu tuồn vào 
Việt Nam. Đồng thời, trong nội địa 
cần kiểm soát, không để các mặt 
hàng kém chất lượng lưu thông trên 
thị trường; tập trung phá cho được 
những đường dây, ổ nhóm buôn lậu, 
làm hàng giả, nhất là nhóm hàng giả 
ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của 
đất nước. Các cơ quan cần kiểm tra 
đúng đối tượng nhưng không được 
hách dịch, gây khó khăn cho doanh 
nghiệp. 

Phó Thủ tướng lưu ý, các doanh 
nghiệp cần nhận thức rõ vai trò, trách 
nhiệm của mình trong công tác xây 
dựng và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ 
quyền lợi của khách hàng. Vì vậy, 
trong sản xuất kinh doanh, trước hết 
doanh nghiệp phải bảo đảm hàng hoá, 
sản phẩm của mình đạt chất lượng 
cao, cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành… 
Đây chính là giải pháp cơ bản để đẩy 
lùi hàng giả, hàng nhái hiện nay. 

Cần đưa ra những giải pháp hoàn 
thiện hơn nữa khuôn khổ pháp luật, 
nâng cao năng lực thực thi và nhất là 
tăng cường phối hợp giữa các lực 
lượng chức năng với các hiệp hội, các 
doanh nghiệp, người tiêu dùng. Qua 
đó góp phần đẩy lùi, tiến tới triệt tiêu 
vấn nạn hàng giả, hàng nhái kém chất 
lượng trên thị trường; đồng thời, bảo 
vệ được doanh nghiệp, người tiêu 

dùng cũng như giúp Việt Nam hội 
nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và 
toàn cầu. 

 (TH) 
 

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU 
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 
LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC 
XÂY DỰNG 

Ngày 8/12, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã có buổi thảo 
luận kế hoạch TCĐLCL năm 2017 
với Bộ Xây dựng. 

Tham dự buổi thảo luận có Tổng 
cục trưởng Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Trần Văn Vinh; ông 
Hoàng Quang Nhu - Phó Vụ trưởng 
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường Bộ Xây dựng cùng các cán 
bộ, chuyên viên đại diện các đơn vị 
liên quan. 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng cho 
biết, năm 2016, Bộ Xây dựng đã và 
đang tiếp tục tổ chức thực hiện và 
hoàn thành quy hoạch hệ thống các 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc 
gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cho 
các lĩnh vực như Tiêu chuẩn hóa, 
kiến trúc, quy hoạch; Hạ tầng kỹ 
thuật và môi trường; Nhà ở và các 
công trình dân dụng; Khảo sát xây 
dựng; Kết cấu và công nghệ xây 
dựng; Địa kỹ thuật và nền móng công 
trình; Sản phẩm hàng hóa, vật liệu 
xây dựng… 

Quy hoạch này bao gồm danh mục 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 
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chuẩn quốc gia của ngành xây dựng 
sẽ được xây dựng mới, soát xét trong 
từng thời kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng 
yêu cầu phát triển công nghệ, hài hòa 
với các tiêu chuấn quốc tế. Trên cơ 
sở kết quả hiện tại đạt được, Bộ Xây 
dựng đã tổ chức Hội nghị quy hoạch 
phát triển hệ thống quy chuẩn, tiêu 
chuẩn ngành xây dựng đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030. 

Bộ Xây dựng đã đưa ra định hướng 
xây dựng kế hoạch TCĐLCL năm 
2017 và nhận được sự đồng tình của 
phía Tổng cục TCĐLCL. Trong đó, 
có các định hướng như thực hiện 
triển khai “Đề án Hoàn thiện, đổi mới 
hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh 
vực xây dựng đến năm 2020 tầm nhìn 
đến năm 2030'’;  Xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống TCVN, QCVN lĩnh 
vực xây dựng; Duy trì hoạt động của 
điểm Thông báo và hỏi đáp TBT Bộ 
Xây dựng. 

Tiếp tục tham gia vào các phiên làm 
việc của ASEAN, Bộ Khoa học và 
Công nghệ để hoàn chỉnh dự thảo 
Hiệp định đánh giá phù hợp VLXD 
(dự kiến ký kết vào 2016) cho các 
nhóm sản phẩm kính nổi, thép cốt 
cho bê tông và xi măng; Tiếp tục 
nghiên cứu thực hiện dự án năng 
suất, chất lượng ngành xây dựng; 
Tăng cựờng các biện pháp thanh tra, 
kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu 
chuẩn trong hoạt động xây dựng; Tập 
huấn, đào tạo hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực xây 

dựng… 
Tại buổi thảo luận, cả 2 đơn vị đã 

cùng nhau giải đáp, bàn bạc, tháo gỡ 
và đi đến thống nhất nhiều nội dung 
về công tác Xây dựng Tiêu chuẩn và 
QCVN; Công tác quản lý nhà nước 
về Đo lường; Công tác quản lý chất 
lượng; Các hoạt động về TBT; 
Chương trình quốc gia nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm hàng hoá. 

Kết thúc buổi thảo luận, Tổng cục 
TCĐLCL đề nghị về phía Bộ Xây 
dựng cần tăng cường phối hợp với 
Tổng cục trong việc trao đổi thông tin 
liên quan đến hoạt động TCĐLCL. 
Tuyên truyền, phổ biến các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến 
lĩnh vực TCĐLCL; Thực hiện việc 
thanh tra, kiểm tra về TCĐLCL trong 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước được phân công; Phối 
hợp với Tổng cục tổ chức các lớp tập 
huấn nghiệp vụ về công tác TCĐLCL 
cho các đối tượng làm công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ…  

(vietq.vn) 
 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH 
DOANH MŨ BẢO HIỂM: THẮT 
CHẶT TIÊU CHUẨN ĐỂ BẢO VỆ 
DOANH NGHIỆP 

Bên cạnh những doanh nghiệp lo 
lắng vì Nghị định 87/2016/NĐ-CP 
quy định chặt về dây chuyền thiết bị, 
có những doanh nghiệp cho biết sẵn 
sàng đầu tư dây chuyền hiện đại nếu 
cơ quan quản lý dẹp được nạn mũ 
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bảo hiểm (MBH) giả nhờ nghị định 
này. 

Điều kiện khắt khe 
Tại hội nghị triển khai Nghị định 

87/2016/NĐ-CP về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm - được 
tổ chức mới đây tại TPHCM, bà 
Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Vụ 
trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và 
hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng - cho biết, Nghị 
định 87 (có hiệu lực từ 1/7) quy định, 
doanh nghiệp sản xuất MBH phải có 
hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế ISO 
9001; phải có địa điểm sản xuất với 
địa chỉ rõ ràng. Trang thiết bị của dây 
chuyền phải đáp ứng các yêu cầu kỹ 
thuật sản xuất MBH có chất lượng 
phù hợp quy chuẩn quốc gia. 

Trước quy định này, ông Nguyễn 
Ngọc Tý - Giám đốc điều hành Công 
ty Nón Sơn - chia sẻ, hãng lớn nào 
cũng thuê gia công; cái họ quan tâm 
là kiểm soát chất lượng thành phẩm. 
“Không thể bắt doanh nghiệp có mọi 
loại thiết bị, bởi nếu đầu tư ban đầu 
lớn, sản xuất dư thừa, họ sẽ lỗ. Doanh 
nghiệp không thể đầu tư lớn phải liên 
kết để gia công. Việc kiểm soát để 
chất lượng đầu ra đáp ứng tiêu chuẩn 
kỹ thuật mới là quan trọng” - ông Tý 
nói. 

Bà Lê Thị Ánh Tuyết - Công ty 
Tiger Team Industry (Bình Dương) - 
cho biết, công ty đã sản xuất MBH 10 
năm ở Việt Nam và 20 năm ở Pháp, 

tuy không trang bị máy ép đùn và 
khuôn mẫu để sản xuất lớp mút xốp 
nhưng sản phẩm vẫn đạt tiêu chuẩn 
châu Âu. Vì vậy theo bà, thay vì bắt 
doanh nghiệp đầu tư tất cả thiết bị sản 
xuất, gây lãng phí, nên tăng cường 
quản lý chất lượng sản phẩm. 

Bảo vệ người làm ăn chân chính 
Trái với lo lắng trên, ông Hồ Huy 

Phong - Câu lạc bộ các Nhà sản xuất 
MBH TPHCM - cho rằng, điều quan 
trọng là nghị định có được triển khai 
tốt để giải quyết tận gốc vấn đề hay 
không: “Nếu nghị định được thực thi 
một cách công tâm, sòng phẳng, dẹp 
được nạn mũ giả thì doanh nghiệp 
sẵn sàng đầu tư dây chuyển sản xuất. 
Việc thắt chặt điều kiện kinh doanh 
sẽ giúp doanh nghiệp chân chính yên 
tâm đầu tư phát triển”. 

Bà Hương cũng giải thích, nếu chưa 
có đủ dây chuyền sản xuất, doanh 
nghiệp có thể thuê, nhưng phải kiểm 
soát được chất lượng mũ theo đúng 
quy chuẩn quốc gia. Các đại lý bán 
mũ phải có địa điểm rõ ràng, hạn chế 
tình trạng bán mũ không đạt chuẩn. 

Còn ông Phạm Hữu Cát - Chi cục 
trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa miền Nam - cho 
rằng, tuy Nghị định 87 đã quy định 
khá chặt chẽ từ khâu sản xuất đến 
phân phối sản phẩm theo một chuỗi, 
cơ quan quản lý vẫn cần chú trọng 
kiểm tra quá trình sản xuất, đảm bảo 
điều kiện đầu vào và đầu ra; phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan truyền thông 
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để thông tin về nghị định đến toàn xã 
hội, nâng cao nhận thức của người 
tiêu dùng. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

TIÊU CHUẨN ISO MỚI CHO 
NGÀNH QUẢN TRỊ CƠ SỞ HẬU 
CẦN 

Các nhà quản trị cơ sở hậu cần 
hiện đang phải đối mặt những thách 
thức chưa từng có để cố gắng bắt kịp 
công cuộc cạnh tranh với ưu thế, 
phát triển công nghệ và bắt kịp xu thế 
hợp tác trách nhiệm xã hội. Trong thế 
giới quản trị cơ sở hậu cần đang 
ngày một phát triển nhanh chóng 
này, một tiêu chuẩn ISO mới về hệ 
thống quản trị sẽ được nồng nhiệt 
chào đón. 

Các nhà quản trị cơ sở hậu cần hiện 
đang phải đối mặt những thách thức 
chưa từng có để cố gắng bắt kịp công 
cuộc cạnh tranh với ưu thế, phát triển 
công nghệ và bắt kịp xu thế hợp tác 
trách nhiệm xã hội. Trong thế giới 
quản trị cơ sở hậu cần đang ngày một 
phát triển nhanh chóng này, một tiêu 
chuẩn ISO mới về hệ thống quản trị 
sẽ được nồng nhiệt chào đón. 

Là lĩnh vực chuyên nghiệp mới mẻ 
nhất trong ngành kinh doanh và quản 
lý bất động sản, việc quản lý cơ sở 
hậu cần thể hiện nhu cầu rõ ràng để 
các tổ chức cải thiện sự tuân thủ và 
hiệu quả hoạt động của mình. Việc 
quản trị cơ sở hậu cần chuyên nghiệp 
như là một chức năng kinh doanh đa 

ngành nhằm mục đích phối hợp nhu 
cầu và khả năng cung cấp tiện ích và 
dịch vụ trong các tổ chức công và tổ 
chức tư nhân. Quản trị tiện ích cơ sở 
hậu cần liên quan tới một loạt các 
hoạt động như là quản lý dịch vụ xây 
dựng, quản lý vấn đề môi trường, 
không gian làm việc, quản lý việc 
đấu thầu mua sắm, quản lý tài 
chính… 

Trong khi công tác quản trị tiện ích 
hậu cần hiện đang là một trong những 
bộ môn điều hành chuyên nghiệp 
phát triển nhanh nhất, nó cũng phải 
chịu nhiều khó khăn từ sự thiếu hiểu 
biết và nhận thức chung, do đó, một 
khuôn khổ nêu rõ “vai trò của nó” là 
điều vô cùng cấp thiết cho thị trường 
mới này. Hai tiêu chuẩn Quốc tế đầu 
tiên về lĩnh vực này vừa hoàn thành 
và sắp được ban hành đó là tiêu 
chuẩn ISO 41011, Quản trị cơ sở hậu 
cần – Từ vựng, và tiêu chuẩn ISO 
41012, Quản trị cơ sở hậu cần – 
Hướng dẫn tìm nguồn cung ứng 
chiến lược và phát triển các thỏa 
thuận sẽ giúp giải quyết vấn đề. Tiêu 
chuẩn mới về hệ thống quản lý, ISO 
41001, Quản trị cơ sở hậu cần – Các 
hệ thống quản lý – Yêu cầu hướng 
dẫn sử dụng hiện đang được xây 
dựng và sẽ giúp tiếp tục nâng cao 
nhận thức và hỗ trợ phát triển, thực 
hiện và duy trì chế độ quản lý cơ sở 
hậu cần hiệu quả trong mọi lĩnh vực 
của ngành công nghiệp và thương 
mại trên toàn thế giới.  
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Tiêu chuẩn ISO 41.001 sẽ giúp làm 
sáng tỏ quản trị cơ sở hậu cần “là gì” 
và “tại sao” quản trị cơ sở hậu cần lại 
là chiến lược quan trọng cho mọi tổ 
chức trong quản lý, vận hành và bảo 
trì cơ sở làm việc, tài sản và hiệu quả 
hoạt động của chúng. 

Nhu cầu cần có tiêu chuẩn để có thể 
đánh giá và đo lường một tổ chức 
quản trị cơ sở hậu cần là điều vô cùng 
cấp thiết cho toàn thế giới và là động 
lực đằng hệ thống quản lý theo tiêu 
chuẩn ISO trong tương lai (MSS). 

Tiêu chuẩn tương lai sẽ cho phép 
trao đổi thông tin ngôn ngữ liên tục 
và thiết lập một chuẩn mực về 
phương pháp quản lý, đồng thời cung 
cấp cho các thị trường mới nổi một 
khuôn mẫu để xây dựng và phát triển 
một chế độ quản trị cơ sở hậu cần. 

Tiêu chuẩn ISO 41001 sẽ cho phép 
bên cung cấp của các tổ chức có được 
chứng nhận như là một sự khác biệt 
của thị trường và giúp các tổ chức 
công và tổ chức tư nhân thiết lập tiêu 
chuẩn mà họ muốn đối tác cung cấp 
của mình tuân thủ. Điều này, cuối 
cùng, sẽ là lợi thế cho tất cả các bên. 

(ismq.vn) 
 
ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG NGÀNH CÔNG 
THƯƠNG 

Bộ Công Thương đang đẩy mạnh 
các hoạt động cải tiến nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm hàng hóa 

của các doanh nghiệp trong ngành và 
cả nước. 

Hội nghị “Thúc đẩy cải tiến, nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa ngành công thương” do Bộ 
Công Thương tổ chức đã diễn ra vào 
sáng 9/12 tại Hà Nội. 

Hội nghị có sự tham gia của ông 
Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng; ông Nguyễn Phú Cường, Vụ 
trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - 
Bộ Công Thương cùng các đại biểu, 
chuyên gia và các đơn vị tư vấn hàng 
đầu trong lĩnh vực cải tiến năng suất 
chất lượng. 

Được Thủ tướng Chính phủ giao 
chủ trì thực hiện Dự án “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa ngành công nghiệp”, đến 
nay sau 5 năm thực hiện, Bộ Công 
Thương đã có rất nhiều hoạt động 
nhằm triển khai dự án, nhiều doanh 
nghiệp (DN) đã từng bước tiếp cận 
với các giải pháp nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa.  

“Sau 5 năm triển khai, dự án đã góp 
phần thay đổi nhận thức của  DN và 
từ đó các DN này đã có kế hoạch 
hành động nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Nhiều DN còn xây dựng lại quy trình 
quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng 
cao quản trị DN. Tuy nhiên, nâng cao 
năng suất lao động vẫn là một bài 
toán lâu dài đòi hỏi sự chung sức của 
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toàn xã hội” - Ông Nguyễn Phú 
Cường cho biết. 

Thừa nhận những yếu kém của DN 
trong nước, ông Nguyễn Anh Tuấn, 
Viện trưởng Viện Năng suất Việt 
Nam nhấn mạnh, hầu hết các DN đều 
tụt hậu về công nghệ so với các nước 
trong khu vực và phụ thuộc vào máy 
móc, thiết bị nước ngoài. Cùng đó là 
khả năng đầu tư và chuyển giao công 
nghệ mới phụ thuộc vào nguồn tài 
chính hạn hẹp. 

Lực lượng chuyên gia cũng như 
nguồn kiến thức về việc cập nhật 
công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng 
được nhu cầu phát triển kinh doanh. 
Ngoài ra, bên cạnh khả năng đàm 
phán để ký hợp đồng công nghệ 
không được mở rộng thì DN trong 
nước phần lớn có quy mô nhỏ, vốn 
đầu tư ít và liên kết yếu.  

 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng Trần 
Văn Vinh giải đáp các thắc mắc của 
doanh nghiệp tại hội thảo 

Tại Hội nghị, các tham luận của 
chuyên gia đã đánh giá về hiện trạng 
vấn đề năng suất của ngành Công 
Thương, một bức tranh hết sức rõ nét 
về các điểm sáng và những điểm tối 

trong vấn đề năng suất của ngành. 
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được 
nghe chia sẻ từ 2 DN điển hình trong 
hoạt động cải tiến năng suất chất 
lượng là Công ty Cơ khí Phổ Yên và 
Công ty cổ phần Phích nước Rạng 
đông, về những khó khăn, thuận lợi 
của DN. 

Phần trao đổi của các đại biểu là đại 
diện của các DN, hiệp hội, đơn vị 
nghiên cứu cũng như các cơ quan 
quản lý đã đưa ra được những biện 
pháp để cải thiện hơn nữa vấn đề 
năng suất, chất lượng sản phẩm hàng 
hoá của ngành. 

Về phía Bộ Công Thương, Vụ 
trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ 
cho rằng để đẩy mạnh các hoạt động 
cải tiến năng suất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm hàng hoá của các DN 
Việt Nam nói chung, DN công 
thương nói riêng, cần có sự tham gia, 
vào cuộc của tất cả các đơn vị có liên 
quan từ cơ quan quản lý, các đơn vị 
tư vấn hỗ trợ, các Tập đoàn, Tổng 
Công ty, Hiệp hội và toàn thể cộng 
đồng DN... 

(vietq.vn) 
 
 
 
 

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI 
XĂNG KHÔNG CHÌ RON 95 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(Petrolimex) vừa ban hành Quyết 
định số 506/PLX-QĐ-TGĐ về những 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không 
chì RON 95-III và RON 95-IV, áp 
dụng cho công tác nhập tạo nguồn 
của Petrolimex  

Việc ban hành Quyết định số 
506/PLX-QĐ-TGĐ (QĐ 506) của 
Petrolimex căn cứ Thông tư số 
22/2015/TT-BKHCN ngày 
11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học & Công nghệ về việc ban hành 
và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen 
và nhiên liệu sinh học” và các văn 
bản có liên quan.  

QĐ 506 có hiệu lực từ ngày ký ban 
hành, được gửi đến Phòng Xuất nhập 
khẩu Petrolimex và các Công ty 
Xăng dầu đầu mối của Petrolimex để 
thực hiện công tác tạo nguồn phục vụ 
kinh doanh tại thị trường nội địa theo 
lộ trình Chính phủ quy định. 

(moit.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có 
Quyết định công bố TCVN ISO 9000; 
TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 14001 
phiên bản năm 2015 thay thế cho các 
TCVN phiên bản cũ. 

Theo Quyết định số 4108/QĐ-
BKHCN về việc hủy bỏ TCVN và 
Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN về 
việc công bố TCVN, ngày 
31/12/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ký quyết định hủy 

bỏ các TCVN ISO 9000:2007; TCVN 
ISO 9001:2008 và TCVN ISO 
14001:2010, đồng thời công bố các 
TCVN ISO 9000:2015; TCVN ISO 
9001:2015 và TCVN ISO 
14001:2015. Các phiên bản tiêu 
chuẩn mới này được xây dựng trên cơ 
sở chấp nhậnhoàn toàn các tiêu chuẩn 
quốc tế tương ứng, mới được soát xét 
và công bố trong năm 2015. 

(vsqi.gov.vn) 
 
 
 
 

PHÍ CẤP MÃ SỐ MÃ VẠCH 
Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp 
mã số mã vạch được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư 232/2016/TT-
BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. 

Thông tư này quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí cấp mã số mã vạch bao gồm: Phí 
cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã 
vạch; Phí duy trì sử dụng mã số mã 
vạch của các loại mã doanh nghiệp, 
mã địa điểm toàn cầu GLN, mã 
EAN-8; Phí đăng ký (xác nhận) sử 
dụng mã số mã vạch nước ngoài. 

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 
ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ 
Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký sử dụng 
mã số mã vạch, duy trì sử dụng mã số 
mã vạch hoặc nộp hồ sơ đề nghị xác 
nhận sử dụng mã số mã vạch nước 
ngoài thì phải nộp phí cấp mã số mã 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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vạch theo quy định tại Thông tư này. 
Thông tư quy định mức thu phí cấp 

và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch 
như sau: 

STT Phân loại phí 
Mức thu 
(đồng) 

1 

Sử dụng mã doanh 
nghiệp GS1 (không 
phân biệt mã số 
đăng ký sử dụng) 

1.000.000/m
ã 

2 
Sử dụng mã địa 
điểm toàn cầu 
(GLN) 

300.000/mã 

3 

Sử dụng mã số 
thương phẩm toàn 
cầu 8 chữ số EAN-8 
(GTIN-8) 

300.000/mã 

Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử 
dụng mã số mã vạch nước ngoài 
được quy định như sau: 

STT Phân loại 
Mức thu 
(đồng) 

1 
Hồ sơ có ít hơn 
hoặc bằng 50 mã 
sản phẩm 

500.000
/hồ sơ 

2 
Hồ sơ trên 50 mã 
sản phẩm 

10.000/
mã 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/01/2017.  

(baochinhphu.vn) 
 
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG 
KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ 

Ngày 28/6/2016, Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành Thông tư số 
11/2016/TT-BKHCN về việc hướng 
dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí. 

Thông tư này áp dụng đối với các 
đối tượng sau đây: 

- Thương nhân kinh doanh khí đầu 
mối và thương nhân đầu mối pha chế 
khí. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về đo 
lường, chất lượng và cơ quan nhà 
nước, tổ chức, cá nhân có liên quan 

Thông tư này không áp dụng đối 
với thương nhân nhập khẩu, sản xuất, 
pha chế khí chuyên dùng cho nhu cầu 
riêng của mình, không đưa ra lưu 
thông trên thị trường theo đăng ký 
với Bộ Công Thương. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2017. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 ISO và ASTM ra mắt khuôn khổ 
xây dựng tiêu chuẩn cho ngành sản 
xuất gia công đắp dần toàn cầu 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 
ISO và tổ chức ASTM International 
đã hợp tác cùng nhau thiết lập Cơ 
cấu Phát triển Tiêu chuẩn Gia công 
đắp dần, một khung tiêu chuẩn giúp 
đáp ứng nhu cầu cho các tiêu chuẩn 
kỹ thuật mới trong lĩnh vực đang 
ngày càng phát triển nhanh chóng 
này. Gia công đắp dần (AM), còn 
được gọi là in 3D, là quá trình gia 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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công đắp thêm vật liệu theo lớp, 
ngược với những phương pháp “gia 
công đẽo dần” như đẽo gọt cơ khí. 

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 
ISO và  tổ chức ASTM International 
đã hợp tác cùng nhau thiết lập Cơ cấu 
Phát triển Tiêu chuẩn Gia công đắp 
dần, một khung tiêu chuẩn giúp đáp 
ứng nhu cầu cho các tiêu chuẩn kỹ 
thuật mới trong lĩnh vực đang ngày 
càng phát triển nhanh chóng này. Gia 
công đắp dần (AM), còn được gọi là 
in 3D, là quá trình gia công đắp thêm 
vật liệu theo lớp, ngược với những 
phương pháp “gia công đẽo dần” như 
đẽo gọt cơ khí. 

Cơ cấu mới này sẽ giúp: 
Hướng dẫn công việc cho các 

chuyên gia toàn cầu và các tổ chức 
phát triển tiêu chuẩn có tham gia vào 
hoạt động tiêu chuẩn hóa Gia công 
đắp dần; 

Xác định khoảng cách liên quan 
đến tiêu chuẩn và nhu cầu trong 
ngành công nghiệp Gia công đắp dần; 

Chống không bị chồng chéo và 
trùng lặp trong công tác phát triển 
tiêu chuẩn cho ngành Gia công đắp 
dần; 

Đảm bảo sự gắn kết nhất quán giữa 
các tiêu chuẩn dành cho ngành Gia 
công đắp dần; 

Ưu tiên hóa các phạm vi tiêu chuẩn 
dành cho Gia công đắp dần; 

Cải thiện tính khả dụng và ứng 
dụng tiêu chuẩn trong cộng đồng Gia 
công đắp dần, bao gồm nhà sản xuất, 

doanh nghiệp, người tiêu dùng và 
những đơn vị khác. 

Dựa trên cơ cấu khung này, các tiêu 
chuẩn có thể được phát triển ở ba cấp 
độ: 

Các tiêu chuẩn chung (ví dụ khái 
niệm, yêu cầu chung, hướng dẫn, an 
toàn); 

Các tiêu chuẩn dành cho các hạng 
chính của vật liệu (ví dụ bột kim loại) 
hoặc các quá trình (chẳng hạn quá 
trình thiêu kết bột); và, 

Các tiêu chuẩn chuyên ngành cho 
một vật liệu cụ thể (ví dụ bột hợp kim 
nhôm), quá trình (ví dụ đùn vật liệu 
với nhựa ABS), hoặc ứng dụng (cho 
hàng không vũ trụ, y tế, công nghiệp 
ô tô…). 

Carl Dekker, chủ tịch Tập đoàn 
MET-L-FLO Inc. và là Chủ tọa Ủy 
ban ASTM International về Công 
nghệ Gia công đắp dần (F42) cho 
biết, “Cơ cấu này sẽ giúp các chuyên 
gia trên toàn thế giới tương tác một 
cách hợp lý và có ý nghĩa hơn, dẫn 
đến nhanh chóng tích hợp và ứng 
dụng các công nghệ mới. Trong 
tương lai, chúng ta có thể thấy được 
nhiều lợi ích hơn nữa, chẳng hạn như 
đào tạo lực lượng lao động thống 
nhất và có khả năng mạnh mẽ hơn để 
tập trung vào việc cải tiến chất lượng 
liên tục mà không vướng phải rắc rối 
tiềm ẩn về thông số kỹ thuật xung 
quanh". 

“Phương pháp tiếp cận phối hợp 
phát triển tiêu chuẩn trong ngành Gia 
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công đắp dần có vai trò vô cùng quan 
trọng nhằm xây dựng tiêu chuẩn ở 
mọi cấp độ”, ông Joerg Lenz, điều 
phối viên các dự án hợp tác tại 
Electro Optical Systems, chủ tọa Ủy 
ban Kỹ thuật ISO 261 về Gia công 
đắp dần (ISO/TC 261) cho biết, 
“những người xây dựng tiêu chuẩn có 
thể thấy cơ cấu này cho phép họ phối 
hợp cùng nhau, đưa đến những cải 
tiến hơn nữa trong các lĩnh vực như 
hàng không, y tế, công nghiệp ô tô, 
đồng thời mang lại nhiều lợi ích khác 
như một nền tảng cho hoạt động 
chứng nhận.” 

Cơ cấu này đã được đồng phê duyệt 
bởi F42 và ISO/TC 261 sau một cuộc 
họp hồi tháng 7 tại Tokyo. Điều này 
thể hiện bước tiến theo thỏa thuận Tổ 
chức đối tác phát triển tiêu chuẩn ký 
giữ các tổ chức phát triển tiêu chuẩn 
nổi tiếng toàn cầu từ 5 năm trước. Để 
tạo nên văn bản này, hai tổ chức này 
phải rà soát mọi nỗ lực xây dựng tiêu 
chuẩn đã, đang và sẽ có. 

Cơ cấu mới này không giới hạn 
phạm vi công việc cho mọi tổ chức 
tiêu chuẩn mà nhằm cung cấp một 
khuôn khổ trong đó phần lớn nhu cầu 
của các tiêu chuẩn có thể được đáp 
ứng. Một tài liệu hướng dẫn cũng 
đang được phát triển để đi kèm với 
cơ cấu này. 

Khuôn khổ này là một phần của 
thỏa thuận hợp tác của Tổ chức Đối 
tác Phát triển tiêu chuẩn (PSDO) đã 
được phê duyệt vào năm 2011 bởi 

các cơ quan quản lý tương ứng của 
Ủy ban tiêu chuẩn ISO và ASTM 
dưới sự tham vấn của cơ quan quốc 
gia thành viên ISO nơi ASTM có trụ 
sở hoạt động hợp pháp (ANSI). 

Giới thiệu về tổ chức ASTM 
International 

Gồm hơn 12.000 tiêu chuẩn ASTM 
hoạt động trên toàn cầu. Được xây 
dựng và phát triển bởi chúng ta, các 
tiêu chuẩn này giúp cải thiện cuộc 
sống của hàng triệu người mỗi ngày. 
Kết hợp với các dịch vụ kinh doanh 
sáng tạo của chúng tôi, chúng giúp 
nâng cao hiệu suất và giúp đỡ tất cả 
mọi người có niềm tin vào những thứ 
họ mua và sử dụng - từ đồ chơi trong 
tay của một đứa trẻ cho tới chi phí 
cho máy bay trên trời. Làm việc qua 
biên giới, kỷ luật, và các ngành công 
nghiệp, chúng tôi khai thác chuyên 
môn của hơn 30.000 thành viên để 
tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu 
quả trong sản xuất và nguyên liệu, 
sản phẩm và quy trình, hệ thống và 
dịch vụ. Hiểu rõ nhu cầu thương mại 
và các ưu tiên của người tiêu dùng, 
chúng tôi chạm vào mọi phần của 
cuộc sống hàng ngày: giúp thế giới 
của chúng ta làm việc tốt hơn. 
www.astm.org. 

(ismq.vn) 
 
 Bước tiến lớn cho ngành sản 
xuất cacao với những tiêu chuẩn 
toàn cầu đang được xây dựng 

Khi nhu cầu về cacao và socola 



Số 34 - 12/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 23 
 

tăng lên như đã thấy trong mấy năm 
qua, nhu cầu biết được những thách 
thức mà người trồng cây cacao phải 
đối mặt cũng dần tăng lên nhằm để 
cải thiện đời sống và điều kiện gia 
đình của họ. Một loạt tiêu chuẩn mới 
vốn đang được phát triển để hỗ trợ 
người trồng cacao sản xuất bền vững 
đã đạt tới một bước tiến quan trọng 
trong giai đoạn hình thành. 

Khi nhu cầu về cacao và socola 
tăng lên như đã thấy trong mấy năm 
qua, nhu cầu biết được những thách 
thức mà người trồng cây cacao phải 
đối mặt cũng dần tăng lên nhằm để 
cải thiện đời sống và điều kiện gia 
đình của họ. Một loạt tiêu chuẩn mới 
vốn đang được phát triển để hỗ trợ 
người trồng cacao sản xuất bền vững 
đã đạt tới một bước tiến quan trọng 
trong giai đoạn hình thành. 

Toàn thế giới có khoảng 14 triệu 
nông dân trồng cacao và lao động 
nông thôn, chủ yếu phục vụ nhu cầu 
của người tiêu dùng ở các nước phát 
triển. Tất cả các nông dân này đều 
sinh sống ở những đất nước quanh 
vùng xích đạo, thường là nông hộ 
nhỏ. Sản xuất cacao đòi hỏi lực lượng 
lao động lớn nhưng thường có năng 
suất thấp, khiến người nông dân gặp 
nhiều thách thức để đạt hiệu quả kinh 
tế. 

Hiện đã có một số sáng kiến để hỗ 
trợ nông dân sản xuất bền vững, 
trong đó phần lớn ý kiến cho ngành 
ca cao là thống nhất tăng sử dụng ca 

cao bền vững trong những năm tới. 
Điều này đã tạo ra nhu cầu để hài hòa 
các sáng kiến, thống nhất các quy 
trình thủ tục và tạo độ đồng thuận về 
ý nghĩa sự bền vững trong lĩnh vực 
này nhằm để nâng cao hiểu biết 
chung và để tạo ra một sân chơi bình 
đẳng. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 34101, Hạt 
cacao bền vững và dễ truy nguyên, sẽ 
xác định yêu cầu cho hệ thống quản 
lý việc trồng hạt cacao, làm cho sản 
xuất bền vững hơn. Nó giống như 
một kế hoạch phát triển nông nghiệp 
năng động, sử dụng phương pháp tiếp 
cận từng bước. Phần một, hai và ba 
của bộ tiêu chuẩn này đã qua giai 
đoạn Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế 
(DIS) hay còn gọi là giai đoạn điều 
tra công khai, có nghĩa là bất cứ ai 
quan tâm có thể gửi phản hồi về dự 
thảo này để được xem xét trước khi 
công bố chính thức vào năm 2017. 

Bộ tiêu chuẩn được thiết kế để áp 
dụng bởi tất cả những người tham gia 
vào chuỗi cung ứng cacao, từ người 
nông dân cho đến người mua bán, 
đến các tổ chức khác có liên quan 
trong lĩnh vực này; và nhằm mục 
đích thực hiện các hoạt động nông 
nghiệp tốt, bảo vệ môi trường và cải 
thiện các điều kiện xã hội và đời sống 
của nông dân. Tất cả điều này có thể 
làm cho việc trồng cây cacao trở nên 
hấp dẫn hơn đối với những người trẻ 
tuổi, mà quan trọng là độ tuổi trung 
bình của nông dân đã tăng lên nhanh 
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chóng ở các vùng sản xuất ca cao 
chính trong vài thập kỷ qua. 

Bộ tiêu chuẩn này được xây dựng 
bởi Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu 
(CEN) thuộc CEN/TC 415, Cacao 
bền vững và dễ truy nguyên, với Ban 
thư ký là DS, thành viên Đan Mạch 
của Ủy ban Tiêu chuẩn ISO kết hợp 
cùng với Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 
34/SC 18, Ca cao, đồng quản lý bởi 
các thành viên ISO như Côte d'Ivoire 
(CODINORM), Ghana (GSA) và Hà 
Lan (NEN). 

Jack Steijn, Chủ tịch của cả hai ban, 
cho biết bộ tiêu chuẩn mới này sẽ 
giúp hỗ trợ cho tính chuyên nghiệp 
của việc trồng cây ca cao trên toàn 
thế giới. 

"Việc sử dụng bộ tiêu chuẩn này sẽ 
có tác động giá trị đối với sinh kế của 
nông dân trồng cacao và gia đình của 
họ, bởi vì nó sẽ giúp họ biến những 
nông trại của mình thành các doanh 
nghiệp làm ăn kinh tế." 

Ông Edouard Kouassi N'Guessan, 
Phó Chủ tịch Ủy ban ISO/TC 34/SC 
18, nhấn mạnh: "Người sản xuất ca 
cao và người tiêu dùng ca cao nên đạt 
được một định nghĩa chung về hạt 
cacao bền vững để tạo điều kiện cho 
những nỗ lực của nông dân đáp ứng 
được sự mong đợi." 

Các bản dự thảo của bộ tiêu chuẩn 
đã được xây dựng theo một quá trình 
với nhiều bên tham gia, bao gồm 
những người có vai trò chính trong 
chuỗi cung ứng cacao, các thành viên 

ISO từ những nước sản xuất ca cao 
và tiêu thụ ca cao nhiều nhất, đồng 
thời có cả sự tham gia và hỗ trợ của 
những tổ chức lớn trong ngành như 
như CAOBISCO, Hiệp hội ca cao 
Châu Âu (ECA), Liên đoàn Châu Âu 
về Thực phẩm, Nông nghiệp và Du 
lịch Thương mại (EFFAT), Liên đoàn 
Thương mại Ca cao (FCC), Tổ chức 
Nông dân ca cao quốc tế (ICCFO), 
Sáng kiến ca cao quốc tế (ICI), 
ISEAL Alliance, Quỹ Solidaridad 
Network và Quỹ Ca cao thế giới 
(WCF). 

Một loạt các tổ chức và chính phủ 
các nước, đặc biệt là Bộ Ngoại giao 
Đan Mạch, đã hỗ trợ quá trình và tạo 
điều kiện cho sự tham gia tích cực 
của các nước sản xuất ca cao vào việc 
xây dựng dự thảo tiêu chuẩn để hỗ 
trợ họ áp dụng các nguyên tắc quản 
lý mới và tăng cường biện pháp tiếp 
cận dễ dàng hơn đối với thị trường 
quốc tế. 

(ismq.vn) 
 

 WTO thất bại trong việc tiến 
đến ký kết EGA 

Mặc dù thời gian vừa qua Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) đã đạt 
được nhiều tiến bộ trong việc đàm 
phán hiệp định tự do hóa thương mại 
hàng hóa môi trường (EGA), nhưng 
EGA vẫn không được ký kết do vướng 
phải một số vấn đề then chốt. 

Tổng Giám đốc WTO, ông Roberto 
Azevedo cho biết, hiệp định EGA 
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không phải là một hiệp định thương 
mại thông thường vì EGA tập trung 
vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu, 
và EGA phải có những đóng góp tích 
cực và có ý nghĩa đối với việc giải 
quyết vấn đề suy thoái môi trường 
toàn cầu. 

Kể từ tháng 01 năm 2014, các nhà 
đàm phán hiệp định EGA đã tìm cách 
loại bỏ hoặc giảm thuế đối với các 
sản phẩm môi trường, chẳng hạn như 
các sản phẩm dùng trong việc sản 
xuất năng lượng tái tạo và các sản 
phẩm dùng trong việc giảm thiểu ô 
nhiễm. 

Những quốc gia tham gia EGA gồm 
Úc, Canada, Trung Quốc, Costa Rica, 
các thành viên Liên minh Châu Âu, 
Hồng Kông, Iceland, Israel, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Na 
Uy, Singapore, Thụy Sĩ, 
Liechtenstein, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ 
và Hoa Kỳ. 

(hoinhap.org.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên 
được phép tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa vào thị trường ASEAN  

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
thương) vừa chính thức công bố 
Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) 
là doanh nghiệp đầu tiên của Việt 
Nam được tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa trong ASEAN, với mã số tự 
chứng nhận 0001/TCNXXHH. 

Theo chứng nhận tự cấp xuất xứ 

hàng hóa trong ASEAN này, 
Vinamilk được quyền tự cấp chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of 
Origin) cho các sản phẩm như sữa 
bột, sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc, 
nước giải khát, kem… khi xuất khẩu 
vào thị trường các nước Lào, 
Indonesia, Philippines, Thái Lan. 

Vinamilk đẩy mạnh thâm nhập thị 
trường Thái Lan bằng việc ra mắt các 
sản phẩm sữa chua ăn phù hợp với 
người tiêu dùng địa phương. 

Được biết, hiện doanh thu xuất 
khẩu của Vinamilk 10 tháng đầu năm 
2016 đạt khoảng 208 triệu đô la Mỹ. 
Vinamilk đã và đang xuất khẩu đến 
43 quốc gia trên khắp 5 châu lục, và 
khu vực châu Á hiện là thị trường tập 
trung mạnh của Vinamilk. 

 
Bên cạnh những sản phẩm xuất 

khẩu chính như sữa bột và sữa đặc 
sang các thị trường truyền thống, 
những năm gần đây Vinamilk dần 
chuyển xuất khẩu các mặt hàng khác 
như sữa chua ăn, sữa chua uống, các 
sản phẩm nước trái cây; nhằm hướng 
tới đa dạng hóa sản phẩm Vinamilk 
trên thị trường quốc tế, phù hợp với 
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các lứa tuổi, nhu cầu tiêu dùng khác 
nhau, khai thác hiệu quả các cơ hội từ 
các hiệp định thương mại Việt Nam 
đã ký kết đem lại. Song song đó, 
Vinamilk tiếp tục củng cố sự hiện 
diện và tập trung hơn nữa tại các thị 
trường quốc tế mới, đặc biệt là khu 
vực châu Phi với rất nhiều tiềm năng, 
bằng việc đầu tư vào các hoạt động 
nghiên cứu thị trường để phù hợp văn 
hóa địa phương, tung các sản phẩm 
thế mạnh (sữa bột, bột dinh 
dưỡng…), mở rộng hệ thống phân 
phối và tăng độ nhận biết thương 
hiệu. Gần đây nhất, Vinamilk đã 
chính thức ra mắt các sản phẩm sữa 
chua ăn tại Thái Lan, những sản 
phẩm được xây dựng mới hoàn toàn 
về mặt khẩu vị, bao bì, tính năng và 
hình ảnh để phù hợp với người tiêu 
dùng Thái. Trong thời gian sắp tới, 
Vinamilk sẽ tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động xuất khẩu sang Thái Lan, 
Phillipines và mở rộng ra các nước 
ASEAN khai thác các lợi ích từ việc 
được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
của Bộ Công thương. 

Tại thị trường trong nước, Vinamilk 
cũng vừa tiếp tục được bình chọn 
đứng đầu trong top 10 Doanh nghiệp 
niêm yết uy tín tại Việt Nam, và vào 
top đầu trong Bảng xếp hạng V1000 
– 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam năm 2016. 

Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là 
doanh nghiệp tự khai báo xuất xứ của 

hàng hóa xuất khẩu trên hóa đơn 
thương mại thay cho C/O mẫu D. 
Việc thí điểm này nhằm giảm thủ tục 
hành chính, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp trong hoạt động kinh doanh, 
xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời 
thực hiện cam kết trong ASEAN. 
Theo Thông tư số 28/2015/TT-BCT 
quy định việc thực hiện thí điểm tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo 
Hiệp định thương mại hàng hóa 
ASEAN của Bộ Công thương, các 
doanh nghiệp thay vì phải đi xin cấp 
C/O, có thể tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) mẫu D cho hàng hóa 
xuất khẩu của mình. 

Bộ Công Thương xác định các tiêu 
chí khá cụ thể để lựa chọn doanh 
nghiệp tham gia thí điểm tự chứng 
nhận xuất xứ. Cụ thể, đó phải là nhà 
sản xuất đồng thời là người xuất khẩu 
hàng hóa do chính thương nhân sản 
xuất; không vi phạm quy định về xuất 
xứ trong 2 năm gần nhất tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ đăng ký; kim ngạch 
xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O 
mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 
10 triệu USD; có cán bộ được đào 
tạo, được cấp chứng chỉ hoặc chứng 
nhận về xuất xứ hàng hóa do đơn vị 
đào tạo được Bộ Công thương chỉ 
định cấp. 

(sggp.org.vn ) 
 
MỸ KHÔNG ÁP THUẾ SẢN 
PHẨM ỐNG THÉP CỦA VIỆT 
NAM 
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Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ 
không ban hành lệnh áp thuế chống 
bán phá giá đối với ống thép cuộn 
cacbon của Việt Nam và lệnh áp thuế 
chống trợ cấp đối với Pakistan.  

Theo tin từ Cục Quản lý cạnh tranh 
(Bộ Công Thương), Uỷ ban thương 
mại quốc tế Mỹ (USITC) đã ban hành 
kết luận cuối cùng về thiệt hại trong 
vụ việc điều tra chống bán phá giá, 
chống trợ cấp đối với sản phẩm thép 
cuộn cacbon nhập khẩu từ Oman, 
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống 
nhất (UAE), Pakistan và Việt Nam. 

Theo kết luận này, USITC xác định 
rằng sản phẩm ống thép cuộn cacbon 
bán phá giá nhập khẩu từ Oman, 
UAE, Pakistan đã gây ra thiệt hại 
đáng kể cho ngành sản xuất nội địa 
Mỹ. Đối với hàng hóa bán phá giá 
nhập khẩu từ Việt Nam và hàng hóa 
trợ cấp từ Pakistan, USITC cho rằng 
lượng hàng hóa đó thỏa mãn điều 
kiện không đáng kể. 

Căn cứ theo kết luận của USITC, 
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ không 
ban hành lệnh áp thuế chống bán phá 
giá đối với ống thép cuộn cacbon của 
Việt Nam và lệnh áp thuế chống trợ 
cấp đối với Pakistan.  

Cùng với đó, DOC sẽ ban hành lệnh 
áp thuế đối với sản phẩm này nhập 
khẩu từ Oman, UAE và Pakistan.  

Bản báo cáo công khai của USITC 
trong vụ việc  bao gồm quan điểm 
của các Uỷ viên và các thông tin 
trong cuộc điều tra sẽ được công bố 

vào ngày 27-12-2016 
(baohaiquan.vn) 

 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án đợt 11 và nghiệm 
thu đợt 4 đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương KH&CN 
Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016 

Ngày 18/11, Sở Khoa học và Công 
nghệ 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 BR-VT giai 
đoạn 2014-2020” do ông Vương 
Quang Cần - Phó Giám đốc Sở 
KH&CN chủ trì Hội đồng.  

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 10 đơn vị 
tham gia xét duyệt, với tổng mức hỗ 
trợ dự kiến là 360 triệu đồng, cụ thể 
như sau: 

1. Công ty TNHH Thảo Nguyên, 
nội dung được hỗ trợ là: đào tạo, 
chứng nhận BRC-7; đăng ký nhãn 
hiệu hàng hóa; 

2. Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Vận tải Hải Ân, nội dung 
được hỗ trợ là: Tư vấn và chứng nhận 
ISO 9001:2015; 

3. Công ty cổ phần Hải Việt, nội 
dung được hỗ trợ là: Chứng nhận 
Halal cho 87 sản phẩm; 

4. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt 
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Nam, nội dung được hỗ trợ là: Tái 
chứng nhận ISO 9001, FSSC 22000 
và HACCP; 

5. CN. Công ty CP Du lịch tỉnh BR-
VT Khách sạn Vũng Tàu - Sammy, 
nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo 
nhận thức ISO 9001:2015, đào tạo 
đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, tái 
chứng nhận ISO 9001:2015; 

6. Chi nhánh. Công ty TNHH Da 
Vàng – Lan Rừng Resort, nội dung 
được hỗ trợ là: Giám sát ISO 
9001:2008; 

7. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Tân Phước Thịnh, nội dung 
được hỗ trợ là: Đào tạo và tái chứng 
nhận ISO 9001:2015; 

8. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cửa 
Huynh Đệ, nội dung được hỗ trợ là: 
Đào tạo, đánh giá chứng nhận ISO 
9001:2015 và chứng nhận sản phẩm 
hợp quy; 

9. Công ty TNHH Du lịch Hải An, 
nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
website; 

10. Công ty TNHH SMC TOAMI, 
nội dung được hỗ trợ là: Chứng nhận 
sản phẩm hợp quy. 

Về nghiệm thu các đề án của doanh 
nghiệp, sau khi đánh giá kết quả thực 
hiện được của các 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. CN. Công ty TNHH Lixil Việt 
Nam tại BR-VT, nội dung được hỗ 
trợ là: Giám sát ISO 9001:2008 và 

Đề án “Thực hiện kiểm toán năng 
lượng, đưa ra các giải pháp tiết kiệm 
năng lượng và giảm chi phí năng 
lượng ” 

2. Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí 
Toàn Cầu, nội dung được hỗ trợ là: 
Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng 
QMS; 

3. Công ty cổ phần cao su Thống 
Nhất, nội dung được hỗ trợ là: Giám 
sát hệ thống ISO 9001 và ISO 14001; 

4. Công ty TNHH bột mì CJ-JC 
Toàn Cầu, nội dung được hỗ trợ là: 
Tư vấn, chứng nhận hệ thống FFSC 
22000, đào tạo về hệ thống ISO 
15498; 

5. Công ty TNHH dịch vụ Công 
Đoàn, nội dung được hỗ trợ là: Đề án 
“Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt công suất 60m3/ngày.đêm”; 

6. Công ty TNHH du lịch sản xuất 
thương mại Hương Phong, nội dung 
được hỗ trợ là: Đề án “Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt công 
suất 150m3/ngày.đêm”; 

7. Công ty TNHH khí công nghiệp 
Hải Yến, nội dung được hỗ trợ là: 
Giám sát hệ thống ISO 9001:2008; 

8. Công ty TNHH đá Quỳ Hợp, nội 
dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
website; 

9. Công ty cổ phần gạch ngói gốm 
xây dựng Mỹ Xuân, nội dung được 
hỗ trợ là: Đề án “ Tái sử dụng xỉ than, 
trấu làm phụ gia sản xuất gạch 
Tuynel” 

(Sở KH&CN) 


