
Số 35 - 01/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 
 

 
 
 

VAI TRÒ CỦA RCEP ĐỐI VỚI 
HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC 

Sau khi Hiệp định đối tác kinh tế 
Thái Bình Dương (TPP) không được 
Tổng thống đắc cử Mỹ  ủng hộ, Hiệp 
định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) do Trung Quốc khởi xướng 
đang được xem là một giải pháp hữu 
hiệu để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 
các quốc gia thuộc khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương. 

Rất nhiều học giả, chuyên gia kinh 
tế cho rằng nếu Mỹ rút khỏi TPP sẽ là 
một thiệt thòi lớn cho các nỗ lực để 
hiệp định này đi vào thực tế, đồng 
thời qua đây cũng mở ra cơ hội lớn 
để RCEP được các quốc gia trong 
khu vực đàm phán để ký kết. Tuy 
nhiên, các quốc gia châu Á cần lưu ý 
về các nguy cơ kinh tế có thể gặp 
phải gắn liền với việc tự do hóa 
thương mại sâu sắc. Với những nỗ 
lực toàn cầu hóa, sự dịch chuyển của 
dòng thương mại quốc tế, dịch vụ và 
các lĩnh vực sản xuất đang ngày càng 
phát triển. Kết quả là, các hoạt động 
kinh tế có thể tập trung vào một số thị 
trường cốt lõi để thúc đẩy sự tăng 
trưởng chính của kinh tế thế giới 
cũng như khu vực. Do đó, những thị 
trường cốt lõi giành được thị phần 
lớn hơn của hoạt động kinh tế toàn 
cầu thông qua các dòng chảy thương 
mại, tích tụ đầu tư và tái cơ cấu sản 

xuất công nghiệp. Tiềm năng về thị 
trường của các nước này cũng mang 
lại cho họ những lợi thế trong đàm 
phán thương mại với các quốc gia 
khác, đặc biệt là đàm phán song 
phương. 

Với việc hội nhập kinh tế khu vực, 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) và Đông Á được coi là một 
trong ba trụ cột chính của nền kinh tế 
thế giới. Đối với các quốc gia phát 
triển và đang phát triển, Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) vẫn sẽ là 
khuôn khổ tốt nhất cho việc tạo lập 
sân chơi bình đẳng về thương mại và 
đầu tư quốc tế.  Song do sự tiến bộ 
của lĩnh vực hợp tác thương mại đa 
phương không thể bắt kịp với tốc độ 
thay đổi của kinh tế thế giới, có vẻ 
như một hệ thống các thỏa thuận 
quốc tế đa cực đang ngày càng thịnh 
hành và bị chi phối bởi nhiều quốc 
gia khác trong đó có cả Nhật Bản và 
Trung Quốc. 

Việc cho ra đời RCEP là đặc biệt 
quan trọng đối với các quốc gia châu 
Á. Về cơ bản, RCEP là một phần 
trong các nỗ lực của các quốc gia 
châu Á để hình thành con đường 
quản trị, hợp tác của khu vực. Nó nên 
được xem như một “ASEAN mở 
rộng” và cung cấp một nền tảng để 
hình thành một khu vực hợp tác chặt 
chẽ, hiệu quả để góp phần đóng vai 
trò quan trọng trong nền kinh tế toàn 
cầu. ASEAN sẽ là hạt nhân cốt lõi 
của quá trình này và sẽ đóng vai trò 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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trung tâm trong cấu trúc hợp tác của 
khu vực. 

RCEP với các thỏa thuận thương 
mại mang các tiêu chuẩn cao, tương 
tự như các thỏa thuận trong TPP, rất 
có thể sẽ được các quốc gia thành 
viên hoan nghênh khi tiến hành đàm 
phán trong giai đoạn hiện nay. Điều 
quan trọng là việc đàm phán để cho 
ra đời hiệp định này liên quan đến 
nhu cầu cấp bách và hoàn cảnh của 
các quốc gia ở khu vực. Việc hiệp 
định này được hình thành không chỉ 
giúp tăng cường hợp tác đầu tư phát 
triển kinh tế-xã hội của các quốc gia 
thành viên mà còn góp phần cải cách 
ở từng quốc gia.  

Giá trị của RCEP thể hiện qua 3 
khía cạnh chính. Thứ nhất, RCEP sẽ 
xóa bỏ hàng rào thuế quan lên đến 
90-95%. Điều này thực tế đã và đang 
được áp dụng trong khuôn khổ 
ASEAN+1. Thứ hai, những điều 
khoản mang tính tích cực sẽ làm cho 
RCEP có ý nghĩa với tất cả quốc gia 
thành viên, không phân biệt lớn hay 
nhỏ. Thứ ba, thúc đẩy đàm phán cho 
ra đời RCEP không chỉ để phục vụ 
cho hội nhập khu vực mà còn cho 
hợp tác khu vực. 

RCEP không phải là một hiệp định 
thương mại của thế kỷ XX, nhưng 
nếu được hình thành nó sẽ góp phần 
hiệu quả trong việc thúc đẩy hội nhập 
và hợp tác khu vực. RCEP sẽ là một 
“thành tựu lớn” đối với thương mại 
thế giới, bởi nó bao gồm 16 quốc gia, 

chiếm gần một nửa dân số thế giới, ¼ 
tổng sản phẩm hàng hóa toàn cầu và 
chiếm 40% giá trị thương mại thế 
giới. Tất cả những yếu tố này mở ra 
một tương lai tươi sáng cho việc hợp 
tác, hội nhập của khu vực và thực sự 
hấp dẫn đối với các nền kinh tế khu 
vực châu Á-Thái Bình Dương. 

(baohaiquan.vn) 
 

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
ĐỒNG Ý CẢI CÁCH CHÍNH 
SÁCH THƯƠNG MẠI 

Các nước thành viên của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) đã đồng 
ý cải cách nhằm nâng cao hiệu quả 
chính sách thương mại ở các nước, 
đồng thời để giám sát môi trường 
thương mại toàn cầu. 

Các quyết định để thực hiện thay 
đổi, chẳng hạn như điều chỉnh tần 
suất của Rà soát Chính sách Thương 
mại, được đưa ra tại buổi họp của Cơ 
quan Rà soát Chính sách Thương mại 
hôm thứ tư tuần trước, sau khi hoàn 
thành việc đánh giá lần thứ sáu của 
Cơ chế Rà soát Chính sách Thương 
mại (TPRM). 

Sau sáu tháng làm việc và các cuộc 
thảo luận để xem xét hoạt động của 
TPRM, Cơ quan Rà soát Chính sách 
Thương mại đã đánh giá tổng hợp kết 
quả hoạt động và đạt được sự đồng 
thuận tại cuộc họp tháng mười hai 
nhằm thực hiện việc thay đổi cơ chế. 

Một quyết định quan trọng đang nổi 
lên trong quá trình đánh giá là điều 
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chỉnh tần suất của TPRs nhằm tiếp 
tục đảm bảo hiệu quả hoạt động trong 
bối cảnh gia tăng số lượng thành viên 
của WTO. Tần suất hiện tại, mà các 
nước thành viên TPR phải thực hiện 
mỗi hai, bốn hoặc sáu năm tùy thuộc 
vào quy mô của nền kinh tế, được 
điều chỉnh tương ứng thành ba, năm, 
và bảy năm. 

Quyết định mới này sẽ đi vào hiệu 
lực vào năm 2019. TPRM, bao gồm 
Rà soát Chính sách Thương mại định 
kỳ của WTO và giám sát sự phát triển 
của môi trường thương mại quốc tế, 
lần đầu tiên được thành lập vào năm 
1989 theo Hiệp định chung về Thuế 
quan và Mậu dịch (GATT), sẽ được 
thực hiện dưới sự giám sát của WTO, 
tương tự như Vòng đàm phán 
Uruguay 1994 cải thiện sự tuân thủ 
của các cam kết WTO và đóng góp 
vào hoạt động của hệ thống thương 
mại. 

Bên cạnh quyết định thay đổi tần 
suất của TPR, các nước thành viên 
cũng đồng ý sửa đổi mốc thời gian 
cho quá trình hỏi và đáp của TPRs, vì 
vậy các nước phải có câu trả lời sớm 
bằng văn bản sẽ có thêm một tuần để 
chuẩn bị câu trả lời. 

Các nước thành viên cũng ghi nhận 
những nỗ lực của Ban thư ký nhằm 
phát triển một hệ thống công nghệ 
thông tin để quản lý tốt hơn quá trình 
hỏi đáp. 

Hơn nữa, để tăng cường tính minh 
bạch của chính sách thương mại, đã 

có các thỏa thuận thành lập một cơ 
chế thường xuyên cho các thành viên 
để cung cấp các báo cáo ngắn gọn về 
những thay đổi đáng kể trong chính 
sách của họ tại các cuộc họp giám sát 
thương mại. 

Việc đánh giá tiếp theo sẽ không 
muộn hơn năm 2021. 

(hoinhap.org.vn) 
 

NOAA NÂNG CAO CÁC YÊU 
CẦU VỀ DỮ LIỆU THƯƠNG 
MẠI NHẰM NGĂN CHẶN THỦY 
SẢN IUU NHẬP KHẨU 

Mỹ đã đưa ra một chương trình 
truy xuất nguồn gốc thủy sản nhập 
khẩu nhằm ngăn chặn các loại thủy 
sản bị đánh bắt một cách bất hợp 
pháp, không được kiểm soát và không 
được báo cáo (IUU) nhập khẩu vào 
thị trường Mỹ. 

Cục quản lý môi trường biển quốc 
gia Mỹ (NOAA) đã công bố chương 
trình giám sát thủy sản nhập khẩu. 
Chương trình này sẽ yêu cầu báo cáo 
số liệu và lưu giữ hồ sơ đối với một 
số loại thủy sản nhập khẩu. 

Hiện có 11 loại thủy sản thuộc diện 
quản lý của chương trình này, gồm 
bào ngư, cá tuyết Đại Tây Dương, 
cua xanh Đại Tây Dương, cá nục heo 
cờ (mahi mahi), cá mú, cua hoàng đế, 
cá tuyết Thái Bình Dương, cá hồng, 
hải sâm, cá mập, cá kiếm, tôm, cá 
ngừ vây dài, cá ngừ mắt to, cá ngừ 
vằn, cá ngừ vây vàng và cá ngừ vây 
xanh. Dự kiến trong tương lai, 
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chương trình này sẽ dần mở rộng 
quản lý đối với tất cả các loài thủy 
sản. 

Các loại thủy sản trên sẽ phải tuân 
theo các quy định của chương trình 
này từ ngày 01/01/2018, ngoại trừ 
tôm và bào ngư sẽ chính thức tuân 
theo chương trình mới này vào ngày 
02/01/2018. 

Theo NOAA, các dữ liệu thu thập 
được sẽ giúp các nhà quản lý biết 
được thời gian mà một lô hàng thủy 
sản nhập khẩu được đánh bắt, từ đó 
biết được liệu lô hàng thủy sản này 
có được đánh bắt một cách hợp pháp 
hay không. Các dữ liệu sẽ được giữ 
bí mật và được nhập vào hệ thống dữ 
liệu Thương mại quốc tế của chính 
phủ Mỹ - một cổng thông tin dữ liệu 
về nhập khẩu và xuất khẩu. 

(hoinhap.org.vn) 
 

GIA HẠN ĐIỀU TRA ÁP DỤNG 
BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI TÔN 
MẠ MÀU NHẬP KHẨU VÀO 
VIỆT NAM 

Việc gia hạn điều tra áp dụng biện 
pháp tự vệ với tôn mạ màu nhập khẩu 
nhằm mục đích để Cơ quan điều tra 
cân nhắc, xem xét thận trọng các 
chứng cứ, thông tin và quan điểm của 
các bên liên quan trong vụ việc này. 

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn 
Anh vừa ký Quyết định số 4993/QĐ-
BCT gia hạn thời gian điều tra áp 
dụng biện pháp tự vệ đối với mặt 
hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt 

Nam thêm 2 tháng trước khi đưa ra 
quyết định cuối cùng của vụ việc. 

Việc gia hạn này nhằm mục đích để 
Cơ quan điều tra cân nhắc, xem xét 
thận trọng các chứng cứ, thông tin và 
quan điểm của các bên liên quan 
trong vụ việc nói trên. 

Trước đó, ngày 6/7/2016, Bộ Công 
Thương đã ban hành số 2847/QĐ-
BCT về việc điều tra áp dụng biện 
pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu 
nhập khẩu có mã HS7210.7010, 
7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 
7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 
7226.9999 nhập khẩu từ các 
nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã số 
vụ việc SG05). 

Tháng 5/2016, 3 doanh nghiệp là 
Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, 
Công ty cổ phần Thép Nam Kim và 
Công ty cổ phần Tôn Đông Á đã gửi 
kiến nghị đến Cục Quản lý cạnh tranh 
để cáo buộc việc sản lượng nhập 
khẩu tôn mạ màu quá lớn, nhất là từ 
Trung Quốc gây khó khăn, thiệt hại 
cho các doanh nghiệp và ngành sản 
xuất tôn thép trong nước. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 
Pháp lệnh số 42/2002/PL-
UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập 
khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt 
Nam, trong trường hợp cần thiết, thời 
gian điều tra có thể được gia hạn một 
lần không quá 2 tháng tiếp theo.          

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) 
cho biết, các doanh nghiệp ngành tôn 
thép trong nước đang gặp rất nhiều 
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khó khăn do sản phẩm xuất khẩu bị 
kiện nhiều nhất, trong khi thị trường 
trong nước lại đối mặt với lượng tôn 
thép giá rẻ tràn ngập nhập ồ ạt từ 
Trung Quốc. 

Sản lượng sản xuất tôn mạ (tôn phủ 
màu, thép mạ) của Việt Nam hiện 
khoảng gần 1,9 triệu tấn, trong khi đó 
tiêu thụ nội địa chỉ gần 740.000 tấn, 
nên lượng sản xuất đã dư thừa trên 
250%. Trong khi đó, sản lượng nhập 
khẩu tôn mạ từ Trung Quốc tăng vọt, 
tổng sản lượng tôn mạ (tôn phủ màu, 
tôn mạ lạnh, tôn mạ kẽm và thép dày 
mạ kẽm) dư thừa tại thị trường nội 
địa hiện tại khoảng trên 1,2 triệu tấn. 

Theo thống kê, sản lượng nhập 
khẩu tôn phủ màu và thép mạ (tôn mạ 
lạnh, tôn mạ kẽm và thép dày mạ 
kẽm) từ Trung Quốc có sự gia tăng 
đáng kể trong thời gian qua. Tôn mạ 
Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam 
bán giá thấp hơn khoảng 30- 31 % so 
với tôn mạ do Việt Nam sản xuất. 
Khoảng chênh lệch quá lớn như vậy, 
nên sản phẩm tôn mạ Việt Nam 
không thể cạnh tranh với tôn mạ giá 
rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Giá trị nhập khẩu tăng tới 5.200 tỷ 
đồng (năm 2015), giá bán của các sản 
phẩm tôn màu Trung Quốc thấp tới 
30-40% so với hàng sản xuất cùng 
loại trong nước. 

Đặc biệt, sản phẩm cùng loại của 
Hàn Quốc thấp tới 72%. Điều này 
gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản 
xuất trong nước, khiến sản lượng sản 

xuất, thị phần, doanh thu, lợi nhuận, 
lao động đều giảm. Trong khi đó, tồn 
kho tôn màu tăng, chi phí sản xuất 
tăng nhưng giá bán không tăng. 

(baodautu.vn) 
 

VASEP MUỐN “SIẾT” CHẤT 
LƯỢNG CÁ TRA XUẤT SANG 
TRUNG QUỐC 

Trước tình trạng có một phần sản 
phẩm cá tra xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc (bao gồm cả 
Hồng Kông) bị thả nổi về chất lượng, 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam (VASEP), cho rằng cần 
phải tăng cường hơn nữa việc kiểm 
soát chất lượng trong thời gian tới. 

Số liệu báo cáo của VASEP cho 
biết xuất khẩu cá tra sang Trung 
Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) năm 
2016 đạt 305 triệu đô la Mỹ, tăng 
90% so với năm 2015. 

Trong khi đó, xuất khẩu cá tra sang 
một số thị trường chính, đặc biệt là 
thị trường EU được dự báo chưa có 
sự cải thiện, nên thị trường Trung 
Quốc chắc chắn sẽ là “tâm điểm” của 
không ít doanh nghiệp ngành này 
trong năm 2017. 

Tuy nhiên, ông Trương Đình Hòe, 
Tổng Thư ký VASEP, cảnh báo việc 
tập trung quá nhiều vào thị trường 
này có thể dẫn đến hỗn loạn, thậm chí 
suy sụp. “Việt Nam đã có rất nhiều 
bài học trong thương mại với thị 
trường Trung Quốc, mà đáng chú ý là 
sau thời gian phát triển ồ ạt sẽ trở nên 
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hỗn độn và có thể rơi vào suy sụp”, 
ông cho biết. 

Chính vì vậy, mục tiêu của VASEP 
đối với thị trường Trung Quốc trong 
năm 2017 là duy trì kim ngạch xuất 
khẩu ở mức chiếm khoảng 20% tỷ 
trọng của toàn ngành. “Duy trì ở mức 
ổn định, nhưng tập trung vào phân 
khúc phục vụ cho nhà hàng để trên cơ 
sở đó nâng cao chất lượng sản phẩm 
cá tra Việt Nam, thay vì chạy theo 
sản lượng”, ông cho biết. 

“Vì sao đặt ra mục tiêu như vậy?”, 
ông Hòe nêu câu hỏi và dẫn báo cáo 
của Cục Quản lý Chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) trong 
năm 2016, cho thấy tổng khối lượng 
các lô hàng đơn vị này kiểm nghiệm 
xuất sang Trung Quốc là khoảng 
75.000 tấn, trong khi đó, kim ngạch 
xuất khẩu sang Trung Quốc là hơn 
300 triệu đô la Mỹ. “Điều này có 
nghĩa đã có khoảng 30.000 tấn xuất 
khẩu vào đây nhưng chưa được kiểm 
tra (căn cứ vào giá bán)”, ông cho 
biết. 

Theo ông Hòe, số lượng 30.000 tấn 
này có thể được lưu hành ở dạng chất 
lượng thấp vì sản phẩm có chất lượng 
thấp nên họ (Trung Quốc) không yêu 
cầu lấy giấy chứng nhận chất lượng 
của doanh nghiệp. Thực tế, giữa Việt 
Nam và Trung Quốc đã có việc này. 

Trước thực trạng nêu trên, theo ông 
Hòe, biện pháp để giữ vững tốc độ 
tăng trưởng cũng như kiểm soát chất 
lượng sản phẩm ở thị trường Trung 

Quốc là bắt buộc phải kiểm soát chặt 
việc cấp giấy chứng nhận chất lượng 
khi xuất khẩu. “Nếu không kiểm soát 
chặt ở bên mình thì sẽ có nhiều sản 
phẩm chất lượng kém trà trộn vào, 
làm cho thị trường ngày càng khó 
khăn hơn”, ông cho biết. 

Do đó, ông Hòe một lần nữa nhấn 
mạnh cần phải tăng cường kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, đặc biệt là ở 
khâu chứng nhận để đảm bảo tính 
công bằng cho quá trình xuất khẩu và 
hoàn thành mục tiêu đạt 20% trên 
tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn 
ngành cá tra năm 2017. 

(thesaigontimes.vn) 
 
TĂNG CƯỜNG HÀNG RÀO KỸ 
THUẬT ĐỐI VỚI THỊT NHẬP 
KHẨU 

Ngày 21/12, ông Hoàng Thanh Vân, 
Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) cho 
biết, việc nhập khẩu sản phẩm chăn 
nuôi vào Việt Nam là việc hoàn toàn 
bình thường, phù hợp với thông lệ 
quốc tế. Tuy nhiên, việc này sẽ ảnh 
hưởng đến giá cả và thị trường trong 
nước. 

Do đó, ông Vân cho rằng, để kiểm 
soát tốt chất lượng sản phẩm chăn 
nuôi nhập khẩu cũng như ổn định thị 
trường trong nước, các cơ quan quản 
lý nhà nước cần tăng cường hàng rào 
kỹ thuật đối với các sản phẩm này khi 
nhập khẩu vào Việt Nam phải đảm 
bảo chất lượng tốt, giá thành hợp lý... 
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Mặt khác, ngành chăn nuôi trong 
nước cũng phải cải tiến kỹ thuật để 
giảm giá thành và nâng cao chất 
lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Ông Hoàng Thanh Vân cho biết, 
đến thời điểm hiện nay, tại khu vực 
Đông Nam Bộ đã có những doanh 
nghiệp sản xuất được sản phẩm chăn 
nuôi với giá thành rất thấp. Cụ thể, 
giá gà trắng chỉ khoảng 20.000 
đồng/kg, hiện Cục Chăn nuôi đang cố 
gắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
có thể giảm xuống còn 19.000 
đồng/kg.  

Như vậy giá gà của Việt Nam đã 
ngang bằng với Mỹ - ông Vân cho 
biết thêm.  

Đối với sản phẩm thịt lợn, lâu nay 
tại thị trường trong nước có giá 
khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg. Tuy 
nhiên, gần đây đã có sự liên kết mới 
tạo ra giá thành khoảng 35.000 - 
36.000 đồng/kg.  

Trong tương lai gần, Cục Chăn nuôi 
sẽ xây dựng chuỗi liên kết với giá 
thành thịt lợn chỉ còn khoảng 30.000 
đồng/kg. Điều này rất có lợi cho 
người chăn nuôi cũng như người tiêu 
dùng. Đặc biệt, các sản phẩm chăn 
nuôi của Việt Nam có thể cạnh tranh 
được với sản phẩm ngoại nhập.  

Tính đến hết năm 2016, lượng thịt 
gà nhập khẩu vào Việt Nam chỉ 
khoảng 30.000 - 40.000 tấn, thịt lợn 
khoảng hơn 100.000 tấn, thịt bò 
khoảng 90.000 tấn. Như vậy, so với 
tổng sản lượng thịt của Việt Nam là 6 

- 7 triệu tấn thì lượng sản phẩm chăn 
nuôi nhập khẩu vào Việt Nam là 
không lớn. 

(baotintuc.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Y tế 
Ngày 06/12/2016, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc EU đưa ra Dự thảo phân loại 
nhóm sản phẩm dựa vào hàm lượng 
proanthocyanidins (PAC có trong quả 
việt quất) nhằm ngăn chặn hoặc điều 
trị viêm bàng quang. 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 
tháng 1 hoặc tháng 3 năm 2017. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày 
kể từ ngày công bố chính thức trên 
công báo của EU.  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/428 
Đèn chiếu sáng 
Ngày 12/12/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo thông qua tiêu 
chuẩn hiệu suất năng lượng cho đèn 
có đường kính nhỏ hoặc đèn điốt phát 
quang (LED). Mục đích của dự thảo 
này là nhằm bảo vệ môi trường. Thời 
gian dự kiến thông qua vào ngày 
01/11/2016. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào ngày17/1/2017.  

Mã thông báo: /TBT/N/USA/1244 
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Thức ăn cho thú nuôi 
Ngày 12/12/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đề xuất sửa đổi Chương 63 trong 
TAC 4 về thức ăn cho thú nuôi. Cụ 
thể, sẽ cập nhật mục 3.9 liên quan 
đến hàm lượng calo có trong thực 
phẩm và đưa thêm mục 63.10 về điều 
khoản miêu tả. Mục đích của dự thảo 
này là nhằm bảo vệ động thực vật. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý là ngày 
01/1/2017. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1245 
Thực phẩm công nghiệp 
Ngày 12/12/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc bổ sung quy định về thực phẩm 
công nghiệp. Cụ thể sẽ cập nhật nội 
dung dán nhãn sản phẩm trong Mục 
61.22 của quy định TAC 4. Mục đích 
của dự thảo này là nhằm bảo vệ động 
thực vật. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên tham gia góp ý là ngày 
01/1/2017. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: /TBT/N/USA/1246 
Mỹ phẩm 
Ngày 28/11/2016, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc EU đưa ra Dự thảo quy định sửa 
đổi Phụ lục V của Quy định (EC) 
số1223/2009 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu về sản phẩm mỹ 

phẩm. Dự thảo sẽ hạn chế việc sử 
dụng các methylisothiazolinone như 
một chất bảo  quản trong các sản 
phẩm tẩy rửa mỹ phẩm. 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 quý 
3 năm 2017. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công 
bố chính thức trên công báo của EU.  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/426 
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 
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 
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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  
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 
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 
Thuốc lá    
Ngày 09/11/2016, Hoa Kỳ thông 

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  
(TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 1/2016 
1. Số: G/TBT/N/BRA/703 
Nước TB: Brazil 
Nội dung: HS 3920 
2. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/510 
Nội dung: Các mặt hàng trang sức 
dành cho trẻ dưới 15 tuổi (ICS:  
39.060, 97.190) 
- Số: G/TBT/N/CAN/511  
Nội dung: ICS 77,120, 97,120 
3. Số: G/TBT/N/CHN/1189 
Nước TB: Trung Quốc  
Nội dung: Phương tiện vận tải và xe 
đầu kéo 
4. Số: G/TBT/N/ESP/35  
Nước TB: Tây Ban Nha 
Nội dung: Bột ăn 
5. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/436 
Nội dung: Sản phẩm mỹ phẩm 
- Số: G/TBT/N/EU/437 
Nước TB: EU 
Nội dung: Picoxystrobin (Thuốc trừ 
sâu hoạt chất ) 
6. Số: G/TBT/N/IDN/111  
Nước TB: Indonesia 
Nội dung: Thép không gỉ cán nguội 
7. Số: G/TBT/N/ISR/941 
Nước TB: Israel 
Nội dung: Thiết bị báo cháy 
8. Số: G/TBT/N/JPN/543 
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Nước TB: Nhật Bản 
Nội dung: Các chất ảnh hưởng đến hệ 
thần kinh trung ương 
9. Số: G/TBT/N/SLV/194 
Nước TB: El Salvador 
Nội dung: ICS: 29.160.30 
10. Các thông báo của Ukraine 
- Số: G/TBT/N/UKR/113  
Nội dung: Ti vi 
- Số: G/TBT/N/UKR/114 
Nội dung: Máy sấy gia dụng 
- Số: G/TBT/N/UKR/115  
Nội dung: Lò nướng và lò hút 
- Số: G/TBT/N/UKR/116  
Nội dung: Sản phẩm mỹ phẩm 
- Số: G/TBT/N/UKR/117  
Nội dung: Công trình xây dựng 
11. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/124 
Nội dung: Ghi nhãn thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/USA/1250 
Nội dung: Cơ sở lưu trữ khí đốt thiên 
nhiên dưới lòng đất. 

Phòng TBT tổng hợp 
 
 
 

 
TIÊU CHUẨN NÔNG SẢN QUỐC 
GIA LÀ NỀN TẢNG ĐỂ XÂY 
DỰNG CÁC TIÊU CHUẨN 
KHÁC 

Tại hội thảo về mô hình tổ chức sản 
xuất và liên kết tiêu thụ nông sản an 
toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức 
ngày 27/12, nhiều ý kiến cho rằng, để 

nâng cao vị thế của các sản phẩm 
nông sản, Việt Nam phải xây dựng 
được tiêu chuẩn quốc gia từ đó xây 
dựng thêm các tiêu chuẩn khác. 

 
Đánh giá về thực trạng của ngành 

sản xuất, xuất khẩu nông sản Việt 
Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Trần Thanh Nam - cho biết, nông sản 
Việt Nam không những ngày càng 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường 
trong nước mà còn không ngừng mở 
rộng ra thị trường thế giới. 

Mặc dù có giá trị xuất khẩu (XK) 
cao nhưng nông sản Việt Nam chủ 
yếu XK dưới dạng thô, chất lượng 
thấp nên giá bán ra luôn thấp hơn các 
nước khác, vấn đề vệ sinh an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường 
trong sản xuất nông nghiệp đang là 
vấn đề báo động. Một trong những 
nguyên nhân là do khâu tổ chức còn 
manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. 
Giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
không có sự gắn kết khiến sản xuất 
phát triển không ổn định và thiếu bền 
vững. 

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, 
trong bối cảnh ngành nông nghiệp 
ngày càng hội nhập sâu rộng, chúng 
ta phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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phẩm để lấy lại niềm tin của người 
tiêu dùng cũng như nâng cao khả 
năng cạnh tranh của nông sản Việt. 
Ngoài ra, việc đẩy mạnh liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sẽ  giúp cho các 
doanh nghiệp (DN) tiếp cận gần với 
các hộ sản xuất nông sản an toàn, 
hình thành các chuỗi sản xuất, cung 
ứng nông sản thực phẩm an toàn, 
đồng thời giải quyết được vấn đề an 
toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi 
trường trong sản xuất nông nghiệp. 

Còn ông Lê Đức Thịnh, Phó Cục 
trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát 
triển nông thôn, cho rằng, để nâng 
cao vị thế của các sản phẩm nông 
sản, chúng ta phải xây dựng được 
tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam từ 
đó xây dựng thêm các tiêu chuẩn 
khác. Bên cạnh đó, cần tăng cường 
liên kết, trong đó liên kết giữa nông 
dân và nông dân trong các tổ chức 
của mình để không chỉ tăng về quy 
mô mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn 
chất lượng, số lượng của nhà phân 
phối. 

Ngoài ra, các DN phải hợp tác xây 
dựng chuỗi sản phẩm nông sản an 
toàn, đẩy mạnh chương trình kết nối 
xanh hướng tới nền nông nghiệp 
sạch, bền vững, kết nối người sản 
xuất với người sản xuất, người sản 
xuất với hợp tác xã, hợp tác xã với 
DN để tìm ra chuỗi giá trị theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn để phát triển bền 
vững. 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn 

Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng 
trọt (Bộ NN&PTNT) - cho biết, để 
sản phẩm có đầu ra tốt các nhà sản 
xuất nên có sự thương thuyết dựa trên 
các cam kết với nhà phân phối về sản 
xuất và giám sát chất lượng. Đồng 
thời, các đơn vị cần hiểu đúng về 
VietGAP để các nhà đầu tư có trách 
nhiệm đặt hàng các nhà sản xuất đối 
với quy trình sản xuất riêng giữa nhà 
sản xuất và nhà phân phối để tạo đầu 
ra tốt cho sản phẩm nông sản sạch. 

Ngay tại hội thảo Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Trần Thanh Nam đã phát 
động Chương trình "Kết nối xanh 
hướng tới một nền nông nghiệp sạch" 
và lễ kí kết biên bản phối hợp thực 
hiện chương trình giữa các đơn vị 
thuộc Bộ NN&PTNT với các đơn vị 
sản xuất, phân phối. 

Theo đó, kết nối xanh bao gồm kết 
nối giữa nông dân, người sản xuất 
trong tổ chức của mình (hợp tác xã 
sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn an 
toàn chất lượng cao); kết nối giữa 
nông dân, hợp tác xã, DN chế biến, 
thương mại trong chương trình nông 
sản sạch. Dự kiến chương trình sẽ 
được triển khai, thực hiện trong năm 
2017 với nhiều hoạt động quảng bá, 
truyền thông xúc tiến thương mại, kết 
nối hoạt động sản xuất và phân phối. 

(baocongthuong.com.vn) 
 
MIỄN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC 
VỚI NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA 
NK ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XK 
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Chính phủ thống nhất cho phép DN 
được miễn kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm, công bố hợp quy và 
công bố phù hợp quy định an toàn 
thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt 
đối với thực phẩm, nguyên liệu thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm... 

Tại văn bản số 7841/ATTP-PC về 
miễn kiểm tra nhà nước đối với 
nguyên liệu, phụ gia nhập khẩu để 
sản xuất hàng xuất khẩu, Cục An 
toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, 
nhằm cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 5-
12-2016, trong đó tại điểm 3 nêu rõ: 
Chính phủ thống nhất cho phép DN 
được miễn kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm, công bố hợp quy và 
công bố phù hợp quy định an toàn 
thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt 
đối với thực phẩm, nguyên liệu thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu 
bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập 
khẩu vào Việt Nam chỉ được dùng để 
sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, 
không tiêu thụ tại thị trường trong 
nước. 

Do đó, Cục An toàn thực phẩm 
thông báo để các cơ quan kiểm tra 
Nhà nước về an toàn thực phẩm đối 
với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Y tế biết và 
thực hiện Nghị quyết của Chính phủ 
nêu trên. 

Liên quan đến vấn đề kiểm tra nhà 
nước với thực phẩm nhập khẩu, trước 
đó Bộ Y tế đã có văn bản cho phép 6 
loại thực phẩm nhập khẩu được miễn 
kiểm tra nhà nước về an toàn gồm: 
Thực phẩm mang theo người nhập 
cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định 
mức được miễn thuế nhập khẩu; 
Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi 
lãnh sự; Thực phẩm quá cảnh, 
chuyển khẩu; Thực phẩm gửi kho 
ngoại quan; Thực phẩm là mẫu thử 
nghiệm hoặc nghiên cứu; Thực phẩm 
là mẫu trưng bày hội chợ, triển 
lãm.Đối với hàng hóa nhập khẩu 
không thuộc đối tượng nêu trên thì tổ 
chức, cá nhân nhập khẩu phải thực 
hiện thủ tục công bố sản phẩm và 
kiểm tra nhà nước về an toàn thực 
phẩm nhập khẩu theo quy định hiện 
hành. 

(baohaiquan.vn) 
 

HƠN 1.500 CƠ SỞ NHẬN ĐƯỢC 
GIẤY CHỨNG NHẬN BAP 

Đã có thêm 1500 trang trại, nhà 
máy, trại giống và nhà máy chế biến 
thức ăn chăn nuôi đủ điều kiện nhận 
được giấy chứng nhận BAP (Best 
Aquaculture Practices -Thực hành 
nuôi trồng thủy sản tốt nhất) của tổ 
chức Liên minh nuôi trồng thủy sản 
toàn cầu (Global Aquaculture 
Alliance – GAA). 

Việc ngày càng có nhiều cơ sở nhận 
được chứng nhận BAP với số lượng 
các cơ sở được chứng nhận đã tăng 
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gấp đôi trong 2 năm qua cho thấy nhu 
cầu phát triển bền vững trong nuôi 
trồng thủy sản đang gia tăng. Trong 
tháng 11/2016, đã có 67 cơ sở nhận 
được chứng nhận BAP. 

GAA cho biết, tính đến tháng 
11/2016, đã có 1527 cơ sở nhận được 
chứng nhận BAP gồm 951 trang trại, 
350 nhà máy chế biến, 157 trại sản 
xuất giống và 69 nhà máy thức ăn 
chăn nuôi. 

Chương trình BAP đưa ra nhiều 
tiêu chuẩn mà các cơ sở muốn nhận 
được chứng nhận BAP bắt buộc phải 
tuân theo, gồm trách nhiệm môi 
trường, trách nhiệm xã hội, an toàn 
thực phẩm, sức khỏe động vật, phúc 
lợi cho động vật và truy xuất nguồn 
gốc. Những cơ sở nhận được chứng 
nhận BAP sẽ thường xuyên bị kiểm 
tra để bảo đảm tuân thủ theo các tiêu 
chuẩn này. 

(hoinhap.org.vn) 
 

RÀ SOÁT TOÀN DIỆN TIÊU 
CHUẨN NƯỚC MẮM TRONG 
NĂM 2017 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam yêu cầu Bộ NN&PTNT nghiên 
cứu, rà soát toàn diện Tiêu chuẩn 
Việt Nam về nước mắm (TCVN 
5107:2003). 

Việc này nhằm bảo đảm khắc phục 
các bất cập, phù hợp với thực tiễn sản 
xuất trong nước và yêu cầu hội nhập 
quốc tế. 

Thông tin từ Viện Tiêu chuẩn Chất 

lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ 
KH&CN), từ năm 1990, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
trình Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật 
Nhà nước (nay là Bộ Khoa học 
và Công nghệ) ban hành tiêu chuẩn 
TCVN 5107-90 về nước mắm. 

Năm 1993, tiêu chuẩn này đã được 
soát xét bổ sung lần thứ nhất và mang 
số hiệu TCVN 5107:1993. Năm 
2003, TCVN 5107:1993 và TCVN 
5526:1991 Nước mắm – Chỉ tiêu vi 
sinh được soát xét và công bố thành 
một tiêu chuẩn thống nhất là TCVN 
5107:2003 Nước mắm. 

 
Năm 2017 sẽ soát toàn diện Tiêu 

chuẩn Việt Nam về nước mắm nhằm 
bảo đảm khắc phục các bất cập, phù 
hợp với thực tiễn sản xuất 

Trong TCVN 5107: 2003, khái 
niệm “nước mắm” được quy định 
“sản phẩm nước mắm được sản xuất 
từ cá và muối”. Trong đó, cá được 
dùng để sản xuất nước mắm phải 
tươi, có chất lượng phù hợp và muối 
ăn phù hợp với TCVN 3974:1984 
(tiêu chuẩn hiện hành là TCVN 
3974:2015). 
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TCVN 5107: 2003 cũng quy định 
việc sử dụng các phụ gia thực phẩm 
phải theo các quy định hiện hành. 

Theo tập quán thương mại trong 
nước, TCVN 5107:2003 đã phân 
nước mắm thành các hạng chất lượng 
dựa theo độ đạm (hàm lượng nitơ 
tổng số). 

Về mặt cảm quan, các chỉ tiêu cảm 
quan được quy định đối với nước 
mắm bao gồm màu sắc, mùi, vị và 
trạng thái (độ trong và tạp chất nhìn 
thấy bằng mắt thường). Các chỉ tiêu 
hóa học của nước mắm được quy 
định bao gồm hàm lượng nitơ toàn 
phần; tỷ lệ của hàm lượng nitơ axit 
amin so với nitơ toàn phần; tỷ lệ của 
hàm lượng nitơ amôniac so với nitơ 
toàn phần; hàm lượng axit quy về axit 
axetic và hàm lượng muối (natri 
clorua). 

Các chỉ tiêu về an toàn và vệ sinh 
thực phẩm được quy định trong 
TCVN 5107:2003 bao gồm dư lượng 
kim loại nặng (chỉ quy định dư lượng 
tối đa của chì, không quy định chỉ 
tiêu asen) và các chỉ tiêu vi sinh (bao 
gồm tổng vi sinh vật hiếu khí, 
coliform, E. coli, Clostridium 
perfringens, Staphylococcus aureus, 
tổng số bào tử nấm men và nấm 
mốc). 

TCVN 5107:2003 cũng đã được sử 
dụng làm căn cứ trong quá trình Việt 
Nam và Thái Lan đồng xây dựng tiêu 
chuẩn quốc tế CODEX STAN 302-
2011. Tiêu chuẩn CODEX STAN 

302-2011, bản sửa đổi 2013 cũng nêu 
rõ nước mắm là sản phẩm “thu được 
từ quá trình lên men hỗn hợp cá và 
muối”. Tiêu chuẩn này có quy định 
các chỉ tiêu cảm quan, hóa học, phụ 
gia thực phẩm được phép sử dụng; 
tuy nhiên không có quy định chi tiết 
về giới hạn các kim loại nặng và giới 
hạn vi sinh trong sản phẩm. 

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái 
Lan đã có Tiêu chuẩn Công nghiệp 
Thái Lan TIS 3-2526, Bộ Y tế Thái 
Lan cũng có quy định đối với nước 
mắm (văn bản số 203 B.E.2543), đều 
chỉ quy định các chỉ tiêu chất lượng 
(cảm quan và hóa học) đối với nước 
mắm, không quy định giới hạn các 
kim loại nặng. Ngoài ra, Philippines 
cũng đang xây dựng tiêu chuẩn quốc 
gia đối với nước mắm, trong dự thảo 
này cũng không quy định giới hạn 
các kim loại nặng. 

Ngoài TCVN 5107:2003 do Bộ 
Khoa học và Công nghệ công bố, các 
bộ ngành cũng đã xây dựng và ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đã ban hành QCVN 02-
16:2012/BNNPTNT Cơ sở sản xuất 
nước mắm - Điều kiện bảo đảm an 
toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hành 
QCVN 8-2:2011/BYT quy định mức 
giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 
thực phẩm, hiện đang xây dựng dự 
thảo QCVN về sản phẩm nước mắm. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, hiện nay, các văn bản quy 



Số 35 - 01/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 
 

định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất 
lượng, an toàn thực phẩm nước mắm 
đã tương đối đầy đủ. 

Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn 
bản nào quy định cụ thể về khái niệm 
nước mắm truyền thống (hay còn gọi 
là nước mắm nguyên chất, nước mắm 
cốt) và nước mắm pha chế từ nước 
mắm truyền thống (hay còn gọi là 
nước mắm công nghiệp). Điều này 
đang dẫn đến các cách hiểu rất khác 
nhau về nước mắm truyền thống. 

Theo ông Phó Đức Sơn, Viện 
trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng 
Việt Nam, sau hơn mười năm áp 
dụng, đến nay TCVN 5107:2003 cần 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với với 
thực tiễn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã đưa vào kế hoạch soát 
xét tiêu chuẩn này trong năm 2016 -
2017, trong đó dự kiến sẽ làm rõ định 
nghĩa về nước mắm (về sản phẩm và 
quy trình sản xuất); xem xét các chỉ 
tiêu và mức chất lượng cũng như phụ 
gia thực phẩm được phép sử dụng; 
cập nhật, bổ sung các phương pháp 
thử. 

(vietq.vn) 
 

KINH DOANH GỖ TOÀN CẦU 
DỄ DÀNG HƠN KHI ÁP DỤNG 
TIÊU CHUẨN ISO 

Trong năm 2015, con người chúng 
ta đã tiêu thụ một con số khổng lồ 
310 triệu mét khối gỗ mềm và 130 
triệu mét khối gỗ gỗ cứng, với tổng 

trị giá 129 tỷ đô la Mỹ. Với sự đa 
dạng của các loại gỗ và thực tế là 
không phải tất cả các nước sản xuất 
đều sản xuất được đủ các loại gỗ, 
việc kinh doanh gỗ  trên toàn cầu 
chính là lĩnh vực lớn và vô cùng cấp 
thiết. Nhưng không phải tất cả các 
loại gỗ cũng như không phải mọi 
chính sách nhập khẩu gỗ đều giống 
nhau, vì thế việc kinh doanh gỗ qua 
biên giới còn gặp nhiều thách thức. 
Một loạt tiêu chuẩn ISO ra đời có thể 
giúp giải quyết vấn đề này. 

Gỗ súc, hoặc gỗ xẻ, thường là vật 
liệu được lựa chọn làm vật liệu xây 
dựng nhờ tính chất đa dạng và  thân 
thiện với môi trường nếu được quản 
lý một cách bền vững. Nhưng việc 
buôn bán quốc tế loại gỗ này gặp 
nhiều khó khăn do thiếu hệ thống 
phân loại phổ quát. Do đó, Ủy ban kỹ 
thuật ISO về Cấu trúc gỗ (ISO/TC 
165), đã kêu gọi các chuyên gia đến 
từ hơn 60 quốc gia, phần lớn trong 
khu vực sản xuất và tiêu thụ gỗ xây 
dựng một bộ tiêu chuẩn quốc tế, giúp 
giảm thiểu những rào cản thương mại 
này bằng cách tạo ra các khuôn khổ 
tiêu chuẩn và cách thức làm việc để 
tất cả mọi người có thể áp dụng. 

“Một trong những thách thức trong 
ngành công nghiệp gỗ là có hàng 
trăm, nếu không phải hàng ngàn loại 
gỗ khác nhau, mỗi loại lại có đặc tính 
kỹ thuật độc đáo, vì vậy không dễ 
chọn ra được loại phù hợp nhất cho 
một dự án xây dựng", Erol 
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Karacabeyli, Chủ tịch Ủy ban kỹ 
thuật ISO/TC 165 nói. 

"Để giải quyết vấn đề ngày càng 
nan giải này, Châu Âu đã giới thiệu 
một hệ thống phân loại gỗ xẻ đòi hỏi 
mọi kiểu hỗn hợp gỗ được phân 
thành khoảng 10 lớp. Tuy vậy, hệ 
thống tiêu chuẩn Châu Âu này không 
được ngành công nghiệp Bắc Mỹ 
chấp nhận. Nhưng sau nhiều năm làm 
việc và đàm phán, Ủy ban đã có thể 
phát triển khuôn khổ cho một hệ 
thống phân loại gỗ quốc tế có thể áp 
dụng cho tất cả. " 

Những tiêu chuẩn nào? 
Những tiêu chuẩn mà Ủy ban kỹ 

thuật ISO/TC 165 xây dựng đã được 
biên soạn để giải quyết việc phân loại 
và thử nghiệm gỗ cả bằng quan sát 
trực quan và cơ học, và tạo nên 
khuôn khổ cho một hệ thống phân 
loại toàn thế giới cho cả gỗ mềm và 
gỗ xẻ cứng. Bao gồm: 

- ISO 9709, Gỗ kiến trúc – Chấm 
điểm độ bền bằng trực quan - Nguyên 
tắc cơ bản 

- ISO 12122-1, Cấu trúc gỗ - Xác 
định các giá trị đặc trưng - Phần 1: 
Yêu cầu cơ bản 

- ISO 12122-2, Cấu trúc gỗ - Xác 
định các giá trị đặc trưng - Phần 2: 
Gỗ xẻ 

- ISO 13912, Gỗ kiến trúc – Chấm 
điểm độ bền bằng máy- Nguyên tắc 
cơ bản 

- ISO 13910, Cấu trúc gỗ - Gỗ phân 
loại theo độ bền - Phương pháp thử 

đặc tính về cấu trúc 
- ISO 16598, Cấu trúc gỗ - Phân 

loại gỗ xẻ theo cấu trúc 
- ISO 18100, Cấu trúc gỗ - Gỗ ghép 

thanh mộng - Sản xuất và yêu cầu sản 
xuất 

Tiến tới chấp nhận toàn cầu 
Lợi ích thực sự của các tiêu chuẩn 

này sẽ được chứng tỏ khi tất cả các 
nước đều áp dụng chúng trên toàn 
quốc, và theo ta dự đoán, tiêu chuẩn 
ISO 16598 về phân loại cấu trúc của 
gỗ xẻ cuối cùng sẽ được thông qua 
trên toàn cầu, tạo thuận lợi cho việc 
buôn bán hàng ngàn các loại gỗ xẻ 
mềm và gỗ xẻ cứng. 

Tương lai mong đợi 
Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 165 hiện 

cũng đang triển khai một số dự án, 
bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế và 
các văn bản liên quan về: 

- Gỗ ghép chéo nhiều lớp (CLT) 
- Phương pháp thiết kế rung cho sàn 

gỗ 
- Ghép cắt cho tấm gỗ bê tông, hệ 

thống hybrid mang tới lựa chọn mới 
cho các nhà thiết kế 

- Một khuôn khổ cho vít tự khoan 
- Độ bền cấu trúc dài hạn của các 

sản phẩm từ gỗ 
- Ứng suất đàn hồi cho kết nối trong 

cấu trúc gỗ 
(tcvn.gov.vn) 

 
NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM: 
THÁCH THỨC VỀ CHẤT 
LƯỢNG VÀ NGUYÊN LIỆU 
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Năm 2016, diễn biến bất thường 
của thời tiết đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động nuôi trồng thủy 
sản, khiến nguồn nguyên liệu bị thiếu 
hụt. Trên thị trường quốc tế, các 
nước nhập khẩu gia tăng hàng rào kỹ 
thuật đặt ra cho Ngành Thủy sản Việt 
Nam nhiều thách thức trong năm 
2017 với mục tiêu giữ mức tăng 
trưởng ổn định. 

Thiếu hụt nguồn nguyên liệu 
Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ 

NN&PTNT), sản lượng nuôi trồng 
thủy sản cả nước 11 tháng năm 2016 
đạt hơn 3,2 triệu tấn, tăng 1,9% so 
với cùng kỳ năm 2015. Hoạt động 
khai thác thủy sản cũng đạt sản lượng 
hơn 2,8 triệu tấn, tăng 2%. Dự kiến, 
giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2016 
sẽ đạt 8 tỷ USD, tăng hơn 7% so với 
cùng kỳ năm truớc. Trong đó, Hoa 
Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn 
Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng 
đầu, chiếm 54,1% tổng giá trị xuất 
khẩu thủy sản. 

Dù vẫn có mức tăng trưởng khá, 
đóng góp quan trọng vào sự tăng 
trưởng của nông nghiệp Việt Nam, 
nhưng Ngành Thủy sản đang đối mặt 
với nhiều thách thức và khó khăn. 
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai, hiện là 
thời điểm nhu cầu sử dụng nguyên 
liệu của các doanh nghiệp tăng cao 
nhưng các nhà máy đang thiếu hụt 
nguồn nguyên liệu, chỉ hoạt động 
cầm chừng với công suất từ 40 đến 

50%. 
Nguyên nhân gây nên tình trạng 

thiếu nguyên liệu là do thời tiết diễn 
biến phức tạp, nắng nóng kéo dài dẫn 
đến thiếu nước, nhiệt độ tăng và độ 
mặn cao làm tôm bị suy yếu, tạo điều 
kiện cho mầm bệnh phát triển. Các 
yếu tố "đầu vào" như tôm giống, hóa 
chất dùng xử lý cải tạo môi trường, 
chế phẩm sinh học chất lượng cũng 
không bảo đảm… Từ đầu năm đến 
nay, diện tích nuôi tôm nước lợ cả 
nước bị thiệt hại gần 60.000ha, tăng 
20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Không chỉ thiếu hụt nguyên liệu 
tôm, nguyên liệu cá tra cũng thiếu, 
đến nay chỉ còn 300.000 tấn. Dự báo, 
từ nay đến hết tháng 2-2017, lượng 
cá tra nuôi tại Đồng bằng sông Cửu 
Long không đủ cho chế biến và xuất 
khẩu. Bên cạnh đó, một số nơi, quá 
trình nuôi trồng còn chưa bảo đảm an 
toàn thực phẩm dẫn tới sản phẩm 
thủy sản của Việt Nam bị từ chối 
nhập khẩu vào một số thị trường lớn 
như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản… Theo 
khảo sát của Tổ chức Phát triển công 
nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), 
những năm gần đây, khoảng 10% sản 
phẩm thủy sản Việt Nam bị từ chối ở 
thị trường Châu Âu; 30% sản phẩm 
thủy sản bị từ chối nhập khẩu vào 
Nhật Bản. Điều này không chỉ ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới giá trị xuất 
khẩu, mà còn tác động xấu tới các 
mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị 
trường thế giới. 
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Nâng cao cạnh tranh bằng chất 
lượng 

Năm 2017, Ngành Thủy sản Việt 
Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều 
thách thức lớn bởi việc gia tăng hàng 
rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu. 
Do đó, để giữ vững tăng trưởng, thời 
gian tới, Nhà nước cần có những 
chính sách hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp trong quá trình nuôi trồng. 
Trong đó, các địa phương cần tập 
trung nâng cao chất lượng con giống, 
tổ chức lại sản xuất theo chuỗi; gắn 
vùng nguyên liệu với nhà máy chế 
biến để cung cấp đủ nguồn nguyên 
liệu phục vụ hoạt động xuất khẩu. 

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho 
xuất khẩu, các doanh nghiệp, hộ dân 
cần liên kết với nhau tạo thành chuỗi 
khép kín. Nhà nước cần có chính 
sách hỗ trợ cho nông dân áp dụng 
quy trình nuôi an toàn, VietGAP để 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản 
phẩm từ nguyên liệu đầu vào, tới 
thương phẩm. 

Năm 2016, thủy sản là một trong 
những lĩnh vực quan trọng giúp 
Ngành Nông nghiệp đạt mức tăng 
trưởng theo kế hoạch đề ra. Tuy 
nhiên, xuất khẩu thủy sản vẫn đang 
phải cạnh tranh khốc liệt, nhiều nước 
khác cũng đang tập trung thúc đẩy 
xuất khẩu mặt hàng này. Vì vậy, các 
doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt 
các quy định về vệ sinh an toàn thực 
phẩm của nước nhập khẩu cũng như 
quy định về ghi nhãn mác, quy cách 

đóng gói bảo đảm chất lượng. 
Điều cần lưu ý là các địa phương 

cần tăng cường kiểm tra, giám sát 
nguyên liệu đầu vào, tuyên truyền 
khuyến cáo người dân nuôi trồng 
đúng quy trình để bảo đảm an toàn 
thực phẩm. Về khai thác thủy sản, 
ngư dân và doanh nghiệp cần đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ 
bảo quản sau thu hoạch, tổ chức sản 
xuất theo chuỗi để nâng cao hiệu quả. 
Các doanh nghiệp cần chủ động đầu 
tư, nâng cao chất lượng sản phẩm đủ 
sức cạnh tranh ở tất cả các thị trường. 

(hanoimoi.com.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 29/4/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Quyết định số 
994/QĐ-BKHCN về việc công bố 
Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

TCVN 9902:2016 Công trình thủy 
lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông. 

(tcvn.gov.vn) 
 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN 
HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO 
LƯỜNG VIỆT NAM 

Ngày 01/12/2016, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 
quyết định 2444/QĐ-TĐC về việc về 
việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam" Cân bàn từ 10 tấn 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm 
thời". 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

25 HÀNG HÓA BẮT BUỘC PHẢI 
CÔNG BỐ HỢP QUY 

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông 
Vận tải đã ban hành Thông tư số 
39/2016/TT-BGTVT quy định Danh 
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông 
Vận tải. 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa, mã 
hàng hóa (HS) nhóm 2 bắt buộc phải 
công bố hợp quy bao gồm 25 sản 
phẩm, hàng hóa trong đó có kính 
(cho tàu thủy và thiết bị thăm dò, 
khai thác dầu khí biển); tổ hợp máy 
phát (dưới 50kVA); máy phát (dưới 
50kVA); đèn phòng nổ; que hàn, dây 
hàn, thuốc hàn; sơn chống ăn mòn; 
vật liệu phi kim; nhựa; cao su; bình 
chữa cháy (dùng bọt, bột, khí hoặc 
chất khác); dịch vụ vận tải hành 
khách bằng xe ô tô; dịch vụ lai, dắt 
tàu biển ra, vào cảng; ống xả xe mô 
tô, xe gắn máy…  

Bên cạnh đó, Thông tư cũng ban 
hành Danh mục các sản phẩm, hàng 
hóa mã số HS nhóm 2 bắt buộc phải 
chứng nhận và công bố hợp quy, bao 
gồm: Ô tô đầu kéo, ô tô kéo rơ moóc; 
Ô tô khách (loại chở 10 người trở lên 

kể cả lái xe) và các loại ô tô được 
thiết kế chủ yếu để chở người, ô tô 
chở người trong sân bay, ô tô khách 
kiểu limousine; Ô tô con và các ô tô 
được thiết kế chủ yếu để chở người; 
Ô tô tải, ô tô tải đông lạnh; Xe mô tô, 
xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp 
máy; Máy lái; Bơm; Quạt gió; Xuồng 
cứu sinh… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/02/2017. 

(tcvn.gov.vn) 
 

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN 
ISO 9001:2015, TCVN ISO 
14001:2015 VÀ TIÊU CHUẨN 
LIÊN QUAN 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và 
TCVN ISO 14001:2015.  

Các tiêu chuẩn này được chấp nhận 
và hoàn toàn tương đương với tiêu 
chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 
14001:2015. Để đảm bảo ổn định 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo 
thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã 
và đang áp dụng TCVN ISO 
9001:2008 và TCVN ISO 
14001:2010, trên cơ sở tham khảo 
Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi 
áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 
ISO 14001:2015 của Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa quốc tế ISO và Diễn đàn 
công nhận quốc tế (IAF), Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn như 
sau: 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp 
được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018 
và TCVN ISO 14001:2010 đến 
14/9/2018. Ngoài ra khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 
chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 
9001:2015 và TCVN ISO 
14001:2015 nếu có nhu cầu và đáp 
ứng đủ các điều kiện cần thiết. 

Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước thì 
việc áp dụng phiên bản phù hợp với 
TCVN ISO 9001 được thực hiện theo 
Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 
5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
chất lượng ra Công văn về Thông 
báo hồ sơ nhập khẩu thủy sản của 
Thái Lan 

Ngày 30/11, Bộ Nông nghiệp và 
hợp tác Thái Lan đã thông báo chính 
thức cho các nước Thành viên WTO 
về việc đang xây dựng dự thảo Thông 
báo về loại và phân loại hồ sơ cho 
phép nhập khẩu thủy hải sản vào 
Thái Lan (Department of the 
Fisheries Notification on Type and 
Category of Document for Import 
Permit of Fish and Fishery Products) 
với mục đích kiểm tra hồ sơ sản phẩn 

thủy hải sản nhập khẩu có phù hợp 
với quy định của Điều 96, Pháp lệnh 
hoàng gia về thủy hải sản năm 2558 
B.E. (2015) hay không. 

Theo đó, các cơ quan có thẩm 
quyền của Thái Lan không được phép 
nhập khẩu trừ khi chủ tàu hoặc 
thuyền trưởng chứng minh được tàu 
đánh bắt có giấy phép đánh bắt hoặc 
giấy phép cho các hoat động liên 
quan tới thủy hải sản do nước quốc 
tịch của tàu hoặc một nước ven biển 
tỏng vùng đánh bắt cấp. Tàu cá có thể 
cung cấp bằng chứng chứng minh 
không đánh bắt bất hợp pháp. Chủ 
tàu hoặc thuyền trưởng tàu xác nhận 
bằng văn bản rằng nước quốc tịch của 
tàu chứng nhận các động vật thủy 
sinh được đánh bắt phù hợp với các 
quy định của tổ chức quốc tế liên 
quan. 

(trungtamwto.vn) 
 

 Nhật Bản kiểm tra 100% lô hàng 
tôm đông lạnh từ Việt Nam 

Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ 
NN&PTNT, từ ngày 6-12 vừa qua, cơ 
quan thẩm quyền Nhật Bản đã tăng 
tần suất kiểm tra chỉ tiêu Sulfadiazine 
trong các lô hàng tôm đông lạnh 
nhập từ Việt Nam lên 100% so với 
mức 30% trước đó. 

Các doanh nghiệp có lô hàng bị 
cảnh báo phải khẩn trương điều tra 
nguyên nhân và có biện pháp khắc 
phục kịp thời. 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Nguyên nhân là bởi, phía Nhật Bản 
tiếp tục phát hiện Sulfadiazine trong 
các lô hàng tôm đông lạnh Việt Nam. 
Bộ Y tế Nhật Bản đề nghị phía Việt 
Nam khẩn trương có biện pháp hữu 
hiệu để kiểm soát và thông báo kết 
quả cho phía Nhật Bản. 

 
Nafiqad yêu cầu các doanh nghiệp 

chế biến thủy sản xuất khẩu sang 
Nhật Bản cập nhật và chủ động kiểm 
soát chặt chẽ mối nguy Sulfadiazine 
trong chương trình quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn phân tích mối 
nguy và điểm kiểm soát tới hạn 
(HACCP) của doanh nghiệp (lưu ý 
mức giới hạn tối đa cho phép của thị 
trường Nhật Bản đối với chỉ tiêu 
Sulfadiazine trong sản phẩm tôm là 
0.01ppm). 

Riêng đối với các doanh nghiệp có 
lô hàng bị cảnh báo khẩn trương điều 
tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo, 
thiết lập và thực hiện các hành động 
khắc phục phù hợp, lập báo cáo giải 
trình gửi về Nafiqad đúng hạn để 
tổng hợp thông báo cho phía Nhật 
Bản. 

(baohaiquan.vn) 

 Một số lưu ý cho các nhà xuất 
khẩu rau và đồ gia vị sang Thụy Sỹ 

Các nhà xuất khẩu rau và đồ gia vị 
sang thị trường Thụy Sỹ nên lưu ý về 
hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật quá 
mức cho phép. 

Theo một thông báo mới nhất vừa 
qua của Văn phòng An toàn về Thực 
phẩm và Thú y Liên bang Thụy Sỹ 
(Federal Food Safety and Veterinary 
Office -FSVO), nhiều quốc gia xuất 
khẩu rau vào Thụy Sỹ (bao gồm Việt 
Nam) có các lô hàng không đạt chuẩn 
(chiếm từ 20 đến 53% các loại rau 
tươi và gia vị sau kiểm định, không 
đủ tiêu chuẩn đáp ứng các tiêu chuẩn 
của Thụy Sỹ và châu Âu về thuốc trừ 
sâu). Trong gần 900 mẫu thử nghiệm 
từ năm 2012 đến năm 2015, gần một 
phần ba không đảm bảo (so sánh với 
tỷ lệ 3,2% các mẫu loại rau được 
kiểm tra có nguồn gốc từ Thụy Sỹ 
không đạt chuẩn trong năm 2014). 

"Các nhà nhập khẩu liên quan sẽ có 
để có được lô hàng tiếp theo của họ 
được thử nghiệm và hàng hoá có thể 
bị tịch thu nếu họ không đáp ứng các 
tiêu chuẩn cần thiết," một phát ngôn 
viên nói với FSVO. 

Xét về nguồn gốc, Việt Nam và 
Campuchia là những nhà xuất khẩu 
rau vi phạm nhiều nhất với khoảng 
53% các loại rau nhập khẩu từ hai 
nước này không vượt qua việc kiểm 
tra. Các loại rau hay có thuốc trừ sâu 
dư thừa là từ các loại rau họ cải (bông 
cải xanh, bắp cải và cải bắp Trung 



Số 35 - 01/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 22 
 

Quốc) và rau thuộc họ hành (hành lá, 
hành khô và hành tây) với hơn 40% 
không đạt chuẩn nhập khẩu. 

Tổng cộng, hơn 221 loại thuốc trừ 
sâu đã được phát hiện trong số các 
mẫu, gần một nửa trong số đó đã 
vượt quá nồng độ tối đa cho phép 
hoặc bị cấm. Các loại thuốc trừ sâu bị 
cấm bao gồm profénofos, 
dinotéfurane, Methamidophos, 
acéphate và hexaconazole. Khoảng 
1/4 mẫu được kiểm tra đặt ra một 
nguy cơ đối với sức khỏe của người 
tiêu dùng. 

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

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng tiếp và làm việc với 
đoàn EU/ ARISE+  

Chiều ngày 20/12/2016 Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã đón tiếp và có buổi 
làm việc với đoàn EU/ ARISE+ 
về việc tìm hiểu nhu cầu về việc thực 
hiện những cam kết trong Hiệp định 
tự do thương mại FTA giữa Việt Nam 
và EU (EV FTA) từ đó có thể xây 
dựng Chương trình mới giai đoạn 
2018 – 2022 tiếp nối Dự án 
MUTRAP. 

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng 
trao đổi về các vấn đề trong lĩnh vực 
TBT: tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật 
ảnh hưởng đến xuất khẩu sang EU; 
Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau MRA; 
Tự thừa nhận lẫn nhau; Lĩnh vực 

công nhận tại Việt Nam; Lĩnh vực 
thử nghiệm và thừa nhận quốc tế; 
Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong 
ASEAN và Tiêu chuẩn Quốc tế; Lĩnh 
vực kiểm định… 

 
Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 
đã đề xuất những nhu cầu phía Việt 
Nam cho phía EU để tìm kiếm, xây 
dựng dự án cho phía Việt Nam. 
Được biết, đây là dự án của EU dành 
cho cả khu vực ASEAN chứ không 
riêng Việt Nam. EU đi đến các bộ 
ngành liên quan để hỗ trợ cho xuất 
nhập khẩu không chỉ Việt Nam sang 
EU mà còn từ phía EU sang Việt 
Nam. 

Kết thúc buổi làm việc, đại diện 
phía EU cho biết rất ấn tượng với 
cách làm việc và nội dung Tổng cục 
TCĐLCL có liên quan, cũng như hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng chất lượng của 
Tổng cục. Đồng thời mong muốn tìm 
hiểu và liên hệ với Tổng cục trong 
thời gian tới để xây dựng Dự án. 

(vietq.vn) 
 

 Ứng dụng công nghệ mã số mã 
vạch GS1 trong ngành y tế góp 
phần tăng độ an toàn và hiệu quả 

Ngày 21/12/2016, Tổng cục Tiêu 
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chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp 
với GS1 quốc tế tổ chức Hội thảo về 
áp dụng mã số mã vạch GS1 trong 
chăm sóc sức khỏe với mục tiêu 
nghiên cứu, triển khai ứng dụng 
thống nhất cùng hệ thống mã số mã 
vạch GS1 quốc tế vào lĩnh vực chăm 
sóc sức khỏe tại Việt Nam.  

Tại Hội thảo các đại biểu đã được 
nghe phần giới thiệu về nỗ lực của 
Nhóm làm việc của GS1 trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe toàn cầu; thực 
tế áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu; các 
quá trình kinh doanh và những vấn đề 
liên quan đến hoạt động chăm sóc 
sức khỏe áp dụng tiêu chuẩn GS1; 
các loại mã số mã vạch GS1 tại một 
số quốc gia, khu vực và bài học kinh 
nghiệm từ các bệnh viện, nhà bán 
buôn và nhà cung cấp sử dụng tiêu 
chuẩn GS1.  

 
Hội thảo cũng nêu ra vấn đề khi số 

lượng bệnh nhân trong các bệnh viện 
đang ngày càng gia tăng. Việc làm 
thế nào để nâng cao chất lượng chăm 
sóc bệnh nhân trở thành áp lực nặng 
nề cho ngành y tế. Bên cạnh đó, các 
bệnh viện cũng đang phải đối phó với 
tình trạng hàng tồn kho. Khó khăn 

trong việc theo dõi và xác định bệnh 
nhân. Lỗi sai thuốc ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe và tính 
mạng của con người. Các hoạt động 
được thực hiện bằng tay cũng thường 
xảy ra nhiều lỗi người dùng. Ảnh 
hưởng đến chất lượng chăm sóc sức 
khỏe bệnh nhân. 

Công nghệ mã số mã vạch ra đời đã 
góp phần giải quyết những khó khăn 
vừa đề cập ở trên trong ngành y tế. 
Vấn đề mã số mã vạch GS1 trong y tế 
là vô cùng cần thiết. Việc đưa mã số 
mã vạch vào trong y tế sẽ tăng độ an 
toàn cho bệnh nhân, giảm lỗi về 
thuốc; tạo thuận lợi cho triệu hồi sản 
phẩm có hiệu quả; loại bỏ nhầm lẫn; 
Tạo thuận lợi cho việc ghi lại sự kiện 
bất lợi; tăng thời gian chăm sóc cho 
bệnh nhân. 

Đồng thời việc này sẽ góp phần gia 
tăng hiệu quả, giảm chi phí như cải 
tiến quá trình đặt hàng và báo giá; tạo 
thuận lợi cho việc nhận hàng; giảm 
hàng lưu kho, cải tiến việc quản lý 
giá để hàng; tăng năng suất; tăng mức 
dịch vụ; quản lý chi phí cung ứng và 
xử lý hiệu quả tài liệu trong y bạ điện 
tử. 

Ngoài ra, GS1 còn cung cấp dữ liệu 
ngành y tế cần như các sản phẩm toàn 
cầu, dữ liệu bổ xung, ngày hết hạn, số 
lô, công dụng, sê-ri hoá… 

GS1 quốc tế bao gồm 112 quốc gia 
thành viên, với chức năng chính là 
xây dựng và triển khai áp dụng Hệ 
thống GS1 về mã số mã vạch, thông 
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điệp điện tử và các mạng trên toàn 
cầu cho tất cả ngành công nghiệp, 
kinh tế, xã hội để phân định đơn nhất, 
rõ ràng các đối tượng cần quản lý 
như mối quan hệ dịch vụ bao gồm 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thương 
phẩm như dược phẩm/ trang thiết bị y 
tế/sản phẩm khác địa điểm và dữ liệu. 
Việt Nam tham gia GS1 quốc tế từ 
năm 1995 với đại diện duy nhất là 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng. 

(TH) 
 

 Nâng cao vai trò TĐC trong xu 
thế hội nhập và phát triển 

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TĐC) tổ chức Hội nghị Tổng kết 
Công tác năm 2016 và Phương 
hướng nhiệm vụ năm 2017. Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Chu Ngọc Anh tới dự và 
chỉ đạo Hội nghị. 

Hội nghị còn có sự tham dự của 
Tổng cục trưởng TĐC Trần Văn 
Vinh; các đồng chí Lãnh đạo đại diện 
các cơ quan thuộc Bộ KH&CN, Lãnh 
đạo Tổng cục TĐC, các đơn vị thuộc 
Tổng cục và các cá nhân, đơn vị có 
liên quan. 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục 
trưởng TĐC Trần Văn Vinh cho rằng, 
Hội nghị là cơ hội để Tổng cục báo 
cáo những thành tích đạt được, những 
thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến 
nghị, nâng cao vai trò của KH&CN 

cũng như những đóng góp của TĐC 
trong công cuộc hội nhập và phát 
triển kinh tế - xã hội. 

"Hoạt động TĐC là một phần rất 
quan trọng, đặc biệt Bộ trưởng luôn 
quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động TĐC 
ngày càng phát triển, ngày càng thành 
công; phát triển thực sự, đóng góp 
vào sự thành công của hoạt động 
khoa học công nghệ nói chung và 
hoạt động TĐC nói riêng trong thời 
gian tới", Tổng cục trưởng TĐC Trần 
Văn Vinh cho hay.    

 Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu và chỉ 
đạo Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng 
Nguyễn Nam Hải đã có báo cáo tóm 
tắt kết quả thực hiện công tác năm 
2016 và phương hướng nhiệm vụ 
năm 2017. 

Theo đó, trong hoạt động tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật, với chức năng 
là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng 
Bộ KH&CN và đầu mối tổ chức triển 
khai thực hiện công tác tiêu chuẩn 
hóa, Tổng cục sớm chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản 
phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ KH&CN và tổ chức tốt 
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công tác tiếp nhận, thẩm tra, thẩm 
định các hồ sơ TCVN, QCVN của 
các Bộ ngành soạn thảo để trình Bộ 
KH&CN ký ban hành. 

Tổng cục đã chủ động xây dựng kế 
hoạch, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ 
cho các Bộ ngành rà soát, sửa đổi, 
xây dựng mới các Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật do các Bộ ngành quản 
lý nhằm tránh sự chồng chéo. Đồng 
thời định hướng để các Bộ ngành tập 
trung xây dựng các TCVN, QCVN 
đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ chủ lực và những vấn đề thiết yếu 
khác của nền kinh tế - xã hội đất 
nước; phù hợp với các yêu cầu, quy 
định của các Hiệp định thương mại 
quốc tế mà Việt Nam cam kết và 
tham gia (WTO, FTA, TPP…). 

Ngoài xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, Tổng cục đã tổ chức tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn và giải đáp Nghị định số 
105/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường và các Thông tư hướng dẫn thi 
hành Luật Đo lường, đặc biệt là 
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 
25/8/2015 của Bộ KH&CN về đo 
lường, chất lượng trong kinh doanh 
xăng dầu; và ban hành nhiều văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các 
vướng mắc trong công tác QLNN và 
chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về 
đo lường cho 63 Chi cục TĐC tỉnh, 

thành phố và các tổ chức doanh 
nghiệp. 

Về hoạt động quản lý chất lượng, 
Tổng cục tiếp tục chú trọng đến việc 
hướng dẫn các Bộ, ngành, các Chi 
cục TĐC, các tổ chức, doanh nghiệp 
và cá nhân thực hiện đầy đủ quy định 
của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá và các VBQPPL dưới luật; giải 
quyết kịp thời các vướng mắc trong 
quá trình triển khai, áp dụng liên 
quan đến hoạt động đánh giá sự phù 
hợp (ĐGSPH) và quản lý chất lượng 
sản phẩm,hàng hóa (QLCLSPHH), 
đặc biệt là sản phẩm hàng hóa nhóm 
2 (SPHH) nhóm 2 của Bộ KH&CN 
quản lý. 

Đối với công tác quản lý hoạt động 
đánh giá sự phù hợp, Tổng cục tham 
mưu cho Lãnh đạo Bộ KH&CN làm 
việc trực tiếp với bốn Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực để đánh giá hiệu quả 
của mô hình cơ quan kiểm tra chuyên 
ngành hiện nay theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Quyết định số 
2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và 
xây dựng văn bản báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ, trong đó đề xuất để tháo 
gỡ những vướng mắc, bất cập trong 
quy định về việc vừa phải thực hiện 
chứng nhận hợp quy, vừa phải kiểm 
tra từng lô hàng nhập khẩu nói riêng 
cũng như đáp ứng mục tiêu nâng cao 
hiệu quả công tác kiểm tra chuyên 
ngành. 

Tổng cục đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký lĩnh vực hoạt động cho 38 tổ 



Số 35 - 01/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 26 
 

chức thử nghiệm; 12 tổ chức chứng 
nhận; Chỉ định cho 09 tổ chức đánh 
giá sự phù hợp đối với SPHH thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; 
Xử lý đăng ký cấp giấy xác nhận 
đăng ký hoạt động xét tặng giải 
thưởng chất lượng SPHH và xử lý 
các vấn đề liên quan cho 01 tổ chức; 
Thẩm xét 90 hồ sơ liên quan đến hoạt 
động đánh giá sự phù hợp, giải quyết 
83 hồ sơ và 07 hồ sơ đang giải quyết 
(còn thời hạn). 

Về triển khai áp dụng TCVN ISO 
9001 trong cơ quan hành chính, Tổng 
cục đã tổ chức tốt công tác theo dõi 
tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai 
thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-
TTg và Quyết định số 875/QĐ-
BKHCN ngày 28/4/2014, và đã tiến 
hành kiểm tra việc áp dụng TCVN 
ISO 9001 trong cơ quan hành chính 
tại 2 địa phương Hải Phòng và Nam 
Định. Xem xét cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, 
đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước cho 02 tổ 
chức chứng nhận, 12 tổ chúc tư vấn, 
03 thẻ chuyên gia tư vấn độc lập.  

Đối với công tác mã số mã vạch, 
Tổng cục đã thẩm xét 3.152 hồ sơ xin 
đăng ký sử dụng mã doanh nghiệp; 
làm thủ tục thay đổi 241 giấy chứng 
nhận đăng ký sử dụng mã số mã 
vạch; xử lý thu hồi 929 giấy chứng 
nhận. Tổ chức 06 khóa đào tạo về sử 

dụng mã số mã vạch cho các cán bộ 
tại Chi cục TĐC địa phương và các 
doanh nghiệp tại Thái Bình, Vĩnh 
Phúc, Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Yên, 
Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. 

 
Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, 
Tổng cục đã thực hiện tốt công tác 
thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 
được Bộ KH&CN phê duyệt, tích cực 
tham gia với vai trò tư vấn về chuyên 
môn nghiệp vụ TĐC trong các đoàn 
Thanh tra, kiểm tra liên ngành do 
Ban chỉ đạo 389, các Bộ, ngành chủ 
trì góp phần kịp thời phát hiện và 
ngăn chặn giảm thiểu hàng giả, hàng 
kém chất lượng và gian lận trong giao 
nhận hàng hóa.  

Về công tác kiểm tra chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, Tổng cục đã chủ trì, 
phối hợp Chi cục TĐC, Quản lý thị 
trường các tỉnh, thành phố kiểm tra 
và khảo sát chất lượng  tại các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các 
mặt hàng: xăng, dầu (XD); điện- điện 
tử (ĐĐT); đồ chơi trẻ em (ĐCTE); 
mũ bảo hiểm (MBH), vàng, các hàng 
hóa khác như máy tập thể thao, đồ 
uống, thực phẩm, thép, phân bón, 
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phương tiện đo,…; thực hiện kiểm tra 
nhà nước tổng số 1.123 lô xăng dầu 
nhập khẩu, tổng khối lượng 
6.946.305,937 tấn. Phát hiện 04 lô vi 
phạm chất lượng nhập khẩu, chiếm 
0,36% số lô nhập khẩu được kiểm 
tra; kiểm tra về đo lường đối với 375 
phương tiện đo, phát hiện 19 phương 
tiện đo không đạt yêu cầu, chiếm 
5,1% số phương tiện đo được kiểm 
tra,… 
Về hợp tác quốc tế, Tổng cục đã làm 
tốt vai trò là đại diện của Việt Nam 
trong các Tổ chức Quốc tế như: ISO. 
IEC. ACCSQ, APO, OIML, APMP, 
GS1...; 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá, nhìn 
lại chặng đường một năm - năm 2016 
của Tổng cục TCĐLCL đã đạt được 
nhiều kết quả toàn diện. Thể hiện 
sinh động trên nhiều mặt, cả về quản 
lý nhà nước, dịch vụ..., phủ rộng trên 
khắp mọi miền cả nước. 

Thay mặt Bộ KH&CN, Bộ trưởng 
biểu dương những kết quả của Tổng 
cục TĐC. Đồng thời bày tỏ sự đồng 
tình với các nhiệm vụ trọng tâm của 
Tổng cục TCĐLCL năm 2017 và 
mong muốn Tổng cục sẽ tiếp tục có 
những đóng góp lớn hơn nữa trong 
công cuộc hội nhập, phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Nghiệm thu đề án của các doanh 

nghiệp tham gia Chương KH&CN 
Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 6 năm 
2016. 

 
Ngày 23/12, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 
đề án của các 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”. Ông Vương Quang Cần - Phó 
Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội 
đồng nghiệm thu.  

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 đề án của 18 doanh 
nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 685,5 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Xí nghiệp Địa vật lý Giếng 
khoan, liên doanh Việt Nga – 
Vietsovpetro, nội dung được hỗ trợ 
là: Bảo hộ sáng chế 4 sản phẩm; 

2. Công ty TNHH TMDV&KT 
Thiện Tường, nội dung được hỗ trợ 
là: Tư vấn và công nhận hệ thống 
ISO/IEC 17025:2005; 

3. Công ty TNHH MTV Vật liệu 
xây dựng Hoa Sen, nội dung được hỗ 
trợ là: Giám sát hệ thống ISO 
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9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 và chứng nhận sản phẩm 
hợp chuẩn; 

4. Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng 
Nam Tiến, nội dung được hỗ trợ là: 
Tư vấn hệ thống 9001:2015, hướng 
dẫn quản lý, áp dụng 5S, chứng nhận 
hệ thống ISO 9001:2015; 

5. Công ty TNHH Sản xuất Ngôi 
Sao Vàng, nội dung được hỗ trợ là: 
Tư vấn, chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008; 

6. Công ty CP Thép Pomina 2, nội 
dung được hỗ trợ là: Đào tạo nâng 
cao kỹ năng quản lý phòng thử 
nghiệm, chứng nhận sản phẩm hợp 
chuẩn, hợp quy; 

7. Công ty TNHH thiết bị dịch vụ 
xa bờ O.S, nội dung được hỗ trợ là: 
Tái chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008, giám sát hệ thống 
OHSAS 18001:2007; 

8. Công ty CP dịch vụ Hàng hải 
Thiên Nam, nội dung được hỗ trợ là: 
Đào tạo, tập huấn hệ thống ISO 
9001:2015, tái chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2015; OHSAS 
18001:2007; 

9. DNTN Kim Phát Đại Nam, nội 
dung được hỗ trợ là: Xây dựng Tiêu 
chuẩn cơ sở vàng trang sức; 

10. Công ty TNHH Cây xanh Đức 
Khải, nội dung được hỗ trợ là: Xây 
dựng website; 

11. Công ty CP Hải Việt, nội dung 
được hỗ trợ là: Giám sát hệ thống 
ISO 22000:2005, ISO 14001:2004, 

SA 8000:2014, ISO/IEC 17025:2005, 
tái chứng nhận hệ thống BRC-6; 

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

13. Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng Tân Phước Thịnh, nội dung 
được hỗ trợ là: Đào tạo xây dựng và 
áp dụng, đào tạo phương pháp đánh 
giá nội bộ và tái chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2015; 

14. DNTN Tiệm vàng Ngọc Xuân, 
nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
tiêu chuẩn cơ sở cho vàng trang sức; 

15. DNTN Kim Khánh Vũng Tàu, 
nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
tiêu chuẩn cơ sở cho vàng trang sức; 

16. Công ty CP Kỹ thuật cửa 
Huynh Đệ, nội dung được hỗ trợ là: 
Đào tạo, đánh giá chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015 và chứng nhận 
sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật; 

17. Công ty CP Hải Việt, nội dung 
được hỗ trợ là: Chứng nhận sản phẩm 
phù hợp tiêu chuẩn Halal; 

18. Công ty TNHH SMC TOAMI, 
nội dung được hỗ trợ là: Chứng nhận 
sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật; 

19. Công ty CP Tư vấn Thiết kế và 
Xây dựng Nam Trung, nội dung được 
hỗ trợ là: Chi phí tư vấn, chứng nhận 
hệ thống ISO 9001:2015. 

(Sở KH&CN) 


