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VƯỢT QUA RÀO CẢN KỸ 
THUẬT ĐỂ GIỮ THỊ TRƯỜNG 
EU 

EU là thị trường chính có nhiều 
tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu 
(XK) của Việt Nam, nhưng là thị 
trường khó tính, có nhu cầu đa dạng, 
thường xuyên thay đổi và cạnh tranh 
ngày càng gay gắt. 

 
EU hiện được đánh giá là thị trường 

XK lớn của Việt Nam, chỉ sau thị 
trường Mỹ. Các mặt hàng XK của 
Việt Nam sang EU khá đa dạng, gồm 
hàng dệt may, giày dép, hàng điện tử, 
thủy sản, nông sản và một số sản 
phẩm khác. Mặc dù là thị trường 
trọng điểm, đã có nhiều chính sách 
hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp 
(DN) và nhiều chính sách hỗ trợ dành 
riêng cho ngành dệt may, giày dép, 
thủy sản, nông sản… nhưng các hỗ 
trợ chưa nhiều và chưa có tác động 
tích cực đến hoạt động sản xuất, XK 
của DN. Nhiều DN chưa hiểu hết về 
đặc điểm nhu cầu, về các chính sách 
thuế và phi thuế... của thị trường EU. 

Mặt khác, các thủ tục, đặc biệt các 
thủ tục như vay vốn ưu đãi, hoàn 
thuế, thủ tục hải quan và một số các 
thủ tục hành chính khác còn rườm rà, 
phức tạp, thiếu sự minh bạch, phát 
sinh thêm các chi phí ảnh hưởng đến 
sức cạnh tranh của DN. 

Khi Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU có hiệu lực sẽ giúp 
hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị 
trường này tốt hơn. Cụ thể, một số 
mặt hàng chủ lực như dệt may với 
mức thuế dự kiến cắt giảm từ 12% về 
0%, hàng da giày từ 12,4% về 0% và 
một số mặt hàng khác nữa sẽ tạo lợi 
thế cạnh tranh cho hàng hóa XK Việt 
Nam. 

Song cùng với việc cắt giảm thuế, 
EU cũng giống như nhiều nước sẽ 
tích cực sử dụng các biện pháp chống 
bán phá giá, trợ cấp, tự vệ, hàng rào 
kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh dịch 
tễ... để bảo hộ nền sản xuất trong 
nước. 

PGS.TS Doãn Kế Bôn, Trường Đại 
học Thương mại nhìn nhận, hàng hóa 
của Việt Nam phải đối mặt với nguy 
cơ bị kiện bán phá giá, bị kiểm soát 
chặt chẽ bởi các quy định về hàng rào 
kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh dịch 
tễ... Đây là một thách thức lớn đối 
với hàng hóa XK của Việt Nam vào 
thị trường EU. 

Do đó, để tiếp cận thị trường EU, 
DN phải đặc biệt lưu ý đến những 
quy định kỹ thuật khá khắt khe với 
mục đích bảo vệ tốt nhất sức khỏe 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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con người, bảo vệ môi trường phát 
triển bền vững của EU. Bên cạnh đó, 
DN Việt sẵn sàng bị đáp trả các vụ 
kiện chống bán phá giá, trợ cấp nếu 
tập trung quá nhiều vào một thị 
trường, khiến một ngành của nước sở 
tại có nguy cơ bị cạnh tranh yếu. Do 
vậy, cần có chính sách xâm nhập thị 
trường phù hợp, tránh đổ bộ vào một 
thị trường hay một sản phẩm cụ thể. 
Ngoài những thị trường Việt Nam đã 
có như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, cần 
mở rộng thị trường sang các nước 
còn lại. Chưa kể, đối với các thị 
trường hiện tại, cần chuyển dần từ thị 
trường giá rẻ chất lượng trung bình 
sang các thị trường yêu cầu chất 
lượng cao, giá cao để nâng cao giá trị 
gia tăng trong XK. 

Trên thực tế, điểm mạnh và lợi thế 
của hàng Việt Nam là giá rẻ nhưng 
khi các cam kết được thực thi thì giá 
không còn được xem là thế mạnh của 
Việt Nam. Chính chất lượng và 
thương hiệu sản phẩm mới là yếu tố 
để cạnh tranh trên thị trường thế giới. 
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, 
DN cần so sánh tương quan sản phẩm 
thế mạnh của mình đem đi XK và sản 
phẩm của họ cần. 

Một điểm ông Đặng Hoàng Hải, Vụ 
trưởng Vụ Thị trường Châu Âu (Bộ 
Công Thương) lưu ý các DN là nắm 
bắt lợi ích sát sườn với mình trong 
hiệp định, chỉ cần bắt đầu từ những 
việc rất đơn giản là mở Hiệp định ra 
xem những phần liên quan đến mình. 

Đó là các dòng thuế trực tiếp liên 
quan đến sản phẩm, dòng thuế sẽ 
giảm như thế nào, lộ trình ra sao, bao 
giờ được cắt giảm, cắt giảm bao 
nhiêu phần trăm để từ đó tính được 
giá thành sản phẩm và có sự chuẩn bị 
dài hạn để XK thành công. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

VIỆT NAM CÙNG CÁC NƯỚC 
ĐANG THẢO LUẬN HƯỚNG 
TIẾP THEO CỦA TPP 

Việt Nam và các nước thành viên 
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) đang bàn về bước tiếp 
theo, sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định 
này.  

"Việt Nam đang cùng với các nước 
thành viên TPP thảo luận để đưa ra 
hướng phát triển tiếp theo của TPP. 
Trong lúc đó, Việt Nam vẫn tiếp tục 
thực hiện các cam kết của mình trong 
nước nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh cũng như cải thiện môi trường 
kinh doanh và đầu tư tại Việt 
Nam", ông Lê Hải Bình, người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho 
biết trong họp báo ngày 9/2. 

Bộ trưởng Thương mại Australia 
Steven Ciobo hôm 8/2 cho rằng TPP 
vẫn khả thi không có Mỹ và các điều 
khoản trong hiệp định chỉ cần thay 
đổi nhỏ để cho phép Mỹ rút lui. Ông 
Ciobo cho biết ông đã có các cuộc 
nói chuyện về một TPP không Mỹ 
(TPP - 1) với các nước như Nhật 
Bản, Canada, Mexico, Malaysia, 
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Singapore và New Zealand. 
Còn Thủ tướng Australia Malcolm 

Turnbull cho biết đã bàn bạc với Thủ 
tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các 
lãnh đạo của New Zealand, 
Singapore. Ông nhận thấy một số bên 
có vẻ lưỡng lự về một TPP thiếu nền 
kinh tế lớn nhất thế giới. 

Tổng thống Mỹ Trump hôm 21/1 
ký quyết định nước này rút khỏi TPP, 
bất chấp chính quyền của Tổng thống 
vừa mãn nhiệm Barack Obama thúc 
đẩy để Quốc hội Mỹ thông qua hiệp 
định. 

Việc đàm phán Hiệp định TPP đã 
được đại diện 12 nước thành viên 
tuyên bố hoàn tất hồi đầu tháng 
10/2015 sau 5 năm đàm phán. TPP 
được coi là thỏa thuận thương mại tự 
do lớn nhất thế giới, 12 quốc gia 
thành viên gồm Mỹ, Việt Nam, 
Australia, Brunei, Canada, Chile, 
Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Peru và Singapore. 

(Theo vnexpress.net) 
 

HÀNG TIÊU DÙNG CHÂU ÂU 
ĐỔ VỀ VIỆT NAM 

Tính bổ sung trong thương mại 
hàng hóa giữa Việt Nam – EU đang 
tạo khí thế giao thương mạnh mẽ cho 
cả doanh nghiệp 2 bên khi Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) được thực thi. 

Hàng hóa châu Âu đổ bộ vào Việt 
Nam 

Với đặc điểm ít mang tính cạnh 

tranh trực tiếp trong cơ cấu hàng hóa 
xuất nhập khẩu của Việt Nam và EU, 
rất nhiều sản phẩm từ EU như máy 
móc, thiết bị, thịt bò, sữa, rượu vang, 
dược mỹ phẩm… đang chờ thời điểm 
để ùn ùn vào Việt Nam. Ở chiều 
ngược lại, sản phẩm truyền thống có 
thế mạnh như hàng dệt may, giày dép 
các loại, cà phê, hải sản, máy vi 
tính… có cơ hội xuất khẩu sang EU 
nhiều hơn nhờ thuế giảm. 

Dự tính, EVFTA sẽ khiến nhập 
khẩu của Việt Nam từ EU tăng 35 - 
40%. Theo bà Miriam Garcia Ferrer, 
Đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, 
nhiều công ty châu Âu sẵn sàng đầu 
tư vào lĩnh vực nông nghiệp,  thực 
phẩm của Việt Nam khi EVFTA có 
hiệu lực vào năm 2018. Để chuẩn bị 
cho thời điểm EVFTA thực thi, cuối 
năm 2016, 41 doanh nghiệp nông 
nghiệp thực phẩm của EU đã đến 
Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư, 
kinh doanh. 

Trong thời gian rất ngắn, 41 doanh 
nghiệp này đã thực hiện 500 cuộc 
giao thương với các doanh nghiệp 
trong nước, tới siêu thị để gặp gỡ, 
trao đổi trực tiếp với người tiêu dùng, 
qua đó đánh giá nhu cầu, thói quen ăn 
uống của người Việt để xuất khẩu thịt 
đúng với thị hiếu. 

Ngay trong tháng 12/2016, đoàn 
doanh nghiệp chăn nuôi của Pháp đã 
đến Việt Nam tiếp thị thịt bò, với 
tham vọng đưa nhiều hơn các sản 
phẩm thịt bò vào thị trường Việt 
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Nam. Ông Marc Feunteun, Giám đốc 
Phụ trách xuất khẩu Công ty SVA 
Jean Roze’ cho biết, những thị trường 
khó tính như Nhật Bản, Hy Lạp đã 
mở cửa cho thịt bò Pháp và đến năm 
2015 đến lượt Việt Nam. Đây là thời 
cơ lớn để doanh nghiệp đưa các sản 
phẩm thịt bò vào thị trường Việt 
Nam. 

Ông Paolo Lemma, Chủ tịch Lãnh 
sự quán và Phòng Thương mại Italia 
(ICE) nhận định, doanh nghiệp Italia 
đánh giá cao tiềm năng thị trường thịt 
và các sản phẩm từ thịt và sữa của 
Việt Nam, với các kế hoạch khá cụ 
thể  đưa hàng hóa này sang Việt Nam 
đón đầu EVFTA. 

 
Năm 2016, tổng doanh thu toàn 

ngành sữa ước đạt trên 95.000 tỷ 
đồng. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu 
sữa cho tiêu dùng trong nước vẫn rất 
cao. Chi nhập khẩu sữa và các sản 
phẩm từ sữa đạt 867 triệu USD, còn 
2015 đã lên tới 900 triệu USD. 

Trong khi đó, châu Âu cũng là thị 
trường cung cấp dược phẩm ngày 
càng lớn cho Việt Nam. Năm 2016, 
Việt Nam đã nhập khẩu 2,3 tỷ USD 
hàng dược phẩm, tăng 11,3% so với 
cùng kỳ năm 2015, trong đó, nhập 

nhiều nhất từ 2 thị trường Pháp và 
Đức. 

Chuẩn bị “tăng tốc” xuất khẩu 
vào EU 

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có 
nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu 
vào EU. Các ngành hưởng lợi nhiều 
nhất là giày dép, dệt may.. do người 
tiêu dùng EU rất ưa chuộng và đánh 
giá cao các sản phẩm dệt may, da 
giày của Việt Nam. 

Ông Michael Behrens, Chủ tịch 
Phòng thương mại châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham) nhận định, các lợi 
ích mà EVFTA đem lại là rất rõ ràng 
và đóng góp tích cực vào tăng trưởng 
thương mại giữa Việt Nam và EU, 
cũng như đưa mối quan hệ này trở 
thành đối tác bền vững, phát triển lâu 
dài. 

Theo cam kết trong EVFTA, EU đã 
đồng ý loại bỏ thuế quan  84% các 
dòng thuế đối với hàng hóa nhập 
khẩu từ Việt Nam. Đặc biệt, EU sẽ 
loại bỏ thuế quan đối với một số mặt 
hàng nhạy cảm trong lĩnh vực dệt 
may và da giày trong khoảng thời 
gian 5 - 7 năm, với một quy tắc 
chuyển đổi kép và sẽ cho phép Việt 
Nam nhập khẩu vải để sản xuất từ các 
nước có FTA với EU vẫn được 
hưởng thuế ưu đãi. 

Ông Lê Tiến Trường, Phó chủ tịch 
Vitas cho biết,  theo dự kiến, đến năm 
2018, EVFTA mới có hiệu lực, 
nhưng về cơ bản, sau nhiều năm giao 
thương mạnh mẽ với EU, các doanh 



Số 36 - 02/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 5 
 

nghiệp trong ngành dệt may đã chuẩn 
bị khá tốt để “tăng tốc” xuất khẩu, tận 
dụng ưu đãi giảm thuế vào EU. 

Thống kê của Tổng cục Hải quan 
cho thấy, xuất khẩu sang EU chiếm 
hơn 20% trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu năm 2016 của Việt Nam. Tuy 
nhiên, theo khuyến cáo của ông 
Trương Đình Hòe, Tổng thư ký 
VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá tra 
sang EU có thời điểm chiếm đến 40% 
kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 
nhưng hiện nay giảm xuống chỉ còn 
17%. Có sự thay đổi này là do EU 
đang có xu hướng đi vào phân khúc 
sản phẩm chất lượng cao, thay vì 
nhập khẩu đại trà. Do đó, các nhà 
xuất khẩu cá tra trong nước rất cần 
lưu ý xu hướng tiêu dùng thị trường 
EU để điều chỉnh sản xuất, chế biến 
hàng xuất khẩu. 

(Theo baodautu.vn) 
 

HÀNG LOẠT RÀO CẢN 'ĐÁNH' 
VÀO CÁ, TÔM VIỆT TRÊN THỊ 
TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Nhiều rào cản trong nước lẫn thế 
giới hiện đang tác động tiêu cực tới 
việc xuất khẩu mặt hàng thủy sản của 
Việt Nam. 

Năm 2016, giá trị xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam dự báo đạt khoảng 
7,1 tỉ USD, tăng 8% so với năm 
2015. Năm qua chứng kiến nhiều khó 
khăn như: hạn hán, xâm ngập mặn, ô 
nhiễm môi trường... đã làm giảm 
nguồn cung nguyên liệu của nước ta. 

Đáng chú ý, sự cố môi trường dẫn 
đến cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền 
Trung từ cuối tháng 4.2016 đã ảnh 
hưởng không nhỏ đến thương mại 
của thủy sản Việt Nam trên các thị 
trường nhập khẩu, phần nào làm hạn 
chế xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng 
cuối năm.  

Song, do sức mua tại các thị trường 
vẫn ở mức cao ngất ngưởng nên đã 
giảm bớt những khó khăn của ngành 
xuất khẩu thủy sản nước ta, thậm chí 
xuất khẩu thủy sản năm nay đã vượt 
ngoài mong đợi khi tăng 8% về giá trị 
so với năm ngoái. 

Sang năm 2017, Hiệp hội Chế biến 
và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(Vasep) dẫn lời các chuyên gia đầu 
ngành dự báo sẽ có 7 thách thức và 
khó khăn chính hướng vào ngành 
thủy sản Việt Nam. 7 tác động đó cụ 
thể là: 

Hạn hán và xâm nhập mặn: Tình 
hình hạn hán, thiếu nước ngọt và xâm 
nhập mặn diễn biến phức tạp trong 
2016 được dự báo sẽ tiếp tục có 
những ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất thủy sản, nhất là các loài nuôi 
nước ngọt. Trong 2017, yếu tố này 
được dự báo sẽ tác động không nhỏ 
đến diện tích và sản lượng nguyên 
liệu thủy sản nói chung. 

Rào cản kỹ thuật và bảo hộ thương 
mại từ các thị trường nhập khẩu: Với 
việc tự do hóa thương mại, thủy sản 
Việt Nam sẽ có lợi về thuế quan, 
nhưng sẽ là đối tượng để các thị 
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trường áp dụng các rào cản phi thuế 
quan nhằm bảo hộ ngành sản xuất nội 
địa hoặc hạn chế nhập khẩu. Những 
rào cản như thuế chống bán phá giá, 
thuế chống trợ cấp, các quy định 
kiểm tra hóa chất, kháng sinh, bảo vệ 
nguồn lợi hay chương trình thanh tra 
riêng biệt (chẳng hạn như: chương 
trình thanh tra cá da trơn của Mỹ…) 
đang và sẽ được tăng cường áp dụng. 

Các quy định kiểm soát chất lượng 
của thị trường nhập khẩu: Nhật Bản 
duy trì tần suất kiểm tra 100% các chỉ 
tiêu Furazolidone, Enrofloxacin và 
Sulfadiazine đối với các lô hàng tôm 
nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, 
theo quy định mới của Luật Vệ sinh 
thực phẩm của Nhật Bản, từ tháng 
10.2016, Nhật Bản sẽ loại bỏ ra khỏi 
danh sách giám sát các chất 
Sulfamethoxazole, Sulfadiazine và 
Chloramphenicol trong tôm nuôi Việt 
Nam. 

Trong khi đó, Úc cũng tăng cường 
kiểm tra về độc tố sinh học và vi 
sinh. Từ tháng 1 đến tháng 9.2016, có 
11 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất 
khẩu vào EU bị cảnh báo dư lượng 
kim loại nặng (thủy ngân, cadmium) 
vượt giới hạn tối đa cho phép, tăng 
gấp 2,2 lần so với cả năm 2015.  

Theo đó, Chính phủ Úc đã ban hành 
lệnh khẩn cấp cấm nhập khẩu tôm và 
thịt tôm chưa nấu chín kể từ ngày 
9.1.2017 do phát hiện virus đốm 
trắng có trong tôm bán tại các cửa 
hàng và nghi ngờ đây là nguyên nhân 

của việc bùng phát dịch đốm trắng tại 
Queensland. Lệnh cấm nhập khẩu 
này có hiệu lực từ ngày 9.1.2017 và 
kéo dài 6 tháng. Theo đó, tất cả 
những lô hàng đến Úc từ ngày 
9.1.2017 trở đi sẽ được yêu cầu tái 
xuất hoặc tiêu hủy. Các lô hàng hiện 
đang làm thủ tục nhập khẩu vào Úc 
sẽ bị kiểm tra 100%. 

Việt Nam hiện mới chỉ xuất khẩu 
được tôm đã luộc chín hoặc tôm chế 
biến sâu như tôm tẩm bột, gia vị sang 
Úc. Như vậy, lệnh cấm của Úc sẽ ảnh 
hưởng tới xuất khẩu tôm tẩm bột, tẩm 
gia vị của Việt Nam sang quốc gia 
này. 

Thuế chống bán phá giá và chương 
trình thanh tra cá da trơn: Thuế 
chống bán phá giá và chương trình 
thanh tra cá da trơn vẫn là rào cản 
thương mại và rào cản kỹ thuật lớn 
cho cá tra Việt Nam tại thị trường 
Mỹ. Với mức thuế chống bán phá giá 
quá cao, hiện nay, số lượng doanh 
nghiệp xuất khẩu cá tra đi Mỹ chỉ còn 
2-3 doanh nghiệp lớn bám trụ được 
thị trường này. 

Giá thành sản xuất nguyên liệu của 
Việt Nam còn cao: Ngành nuôi tôm 
và một số sản phẩm thủy sản chủ lực 
của Việt Nam đã được nhìn nhận và 
so sánh với các ngành tương tự tại Ấn 
Độ, Thái Lan cho thấy giá thành sản 
xuất của Việt Nam đang cao hơn từ 
10-30%. Có nhiều yếu tố tác động tạo 
ra giá thành sản phẩm cao (từ giống, 
thức ăn, các vật tư đầu vào, tổn thất 
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sau thu hoạch, điện-nước, các chi phí 
hành chính...). Đây cũng là yếu tố 
quan trọng tác động lên hệ số cạnh 
tranh của thủy sản Việt Nam trong 
năm 2017 mà các doanh nghiệp đặc 
biệt quan tâm. 

Thiếu nguyên liệu cho chế biến xuất 
khẩu (CBXK): Với uy tín nguồn cung 
có chất lượng cho thị trường thế giới 
và năng lực/công nghệ cao cho chế 
biến thủy sản, Việt Nam là điểm đến 
của nhiều nhà nhập khẩu thủy sản 
trên thế giới. Tình hình thiếu nguyên 
liệu cho CBXK ở một số nhóm hàng 
hoặc tại một số thời điểm trong năm 
ngày càng rõ rệt. Nhiều DN đã duy trì 
việc nhập khẩu các nguồn nguyên 
liệu (tôm, cá ngừ, mực-bạch tuộc, 
một số loài cá biển...) để tạo ra sự ổn 
định và năng lực cạnh tranh trong 
thời gian qua. Việc thiếu nguyên liệu 
thủy sản trong nước phục vụ nhu cầu 
xuất khẩu sẽ tiếp tục là một vấn đề 
nhiều DN thủy sản quan ngại trong 
năm 2017. 

Truyền thông bôi nhọ tại một số thị 
trường tiêu thụ thủy sản: Trong 10 
năm qua, mặt hàng thủy sản của Việt 
Nam đã xuất hiện ở gần 10 quốc gia 
(Úc, Italia, Tây Ban Nha, Đức, Ai 
Cập, Pháp...). Tuy nhiên, việc truyền 
thông đưa tin bôi nhọ, không khách 
quan khiến sản phẩm thủy sản của 
Việt Nam gặp nhiều thách thức trong 
việc tiêu thụ (ô nhiễm, bẩn, kim loại 
nặng…). 

Ngay mới đây, ngày 5.1.2017, có 

một video clip trên truyền hình Tây 
Ban Nha đưa thông tin sai và xấu về 
hình ảnh cá tra Việt Nam, có nguy cơ 
ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ. 
Tác hại của truyền thông bôi nhọ là 
không thể đo đếm và ảnh hưởng tiêu 
cực lâu dài đến sức tiêu thụ và hình 
ảnh sản phẩm thủy sản của Việt Nam 
tại các thị trường cụ thể. Những dòng 
thông tin không tích cực này, dưới 
sức lan tỏa của Internet và mạng xã 
hội, đã có những tác động dai dẳng 
và được nhận định tiếp tục có tác 
động đến tiêu thụ thủy sản Việt Nam 
trong 2017. 

(Theo motthegioi.vn) 
 

CÁ NGỪ VIỆT NAM BỊ ÁP 
THUẾ CAO TẠI THỊ TRƯỜNG 
NHẬT BẢN 

Các sản phẩm cá ngừ bị áp thuế 
cao khiến lượng cá ngừ của Việt Nam 
xuất khẩu sang Nhật Bản liên tục 
giảm. 

 
Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nhật 

Bản giảm xuống vị trí thứ 6 

Nhật Bản hiện là một trong 8 thị 
trường xuất khẩu cá ngừ lớn của Việt 
Nam. Giá trị xuất khẩu sang nước 
này đã tăng từ 12,6 triệu USD lên 54 
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triệu USD từ năm 2006 đến năm 
2012. 

Tuy nhiên, từ năm 2013 trở lại đây, 
xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang 
Nhật Bản liên tục giảm và từ vị trí 
lớn thứ 3 đã tụt xuống vị trí thứ 6 
trong top 8 thị trường nhập khẩu cá 
ngừ lớn nhất của Việt Nam. 

Theo Hiệp Hội Chế biến và xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), 
nguyên nhân lượng cá ngừ xuất khẩu 
sang Nhật Bản sụt giảm là do sản 
phẩm cá ngừ của Việt Nam bị áp mức 
thuế cao hơn nhiều so với các nước 
xuất khẩu cạnh tranh trong khu vực, 
như Thái Lan hay Philippines... Điều 
này đã khiến sản phẩm của Việt Nam 
không thể cạnh tranh được với các 
nước được hưởng chính sách thuế 
quan ưu đãi hơn. 

Vasep kiến nghị các đơn vị chức 
năng có chính sách hỗ trợ, kịp thời 
giải quyết khó khăn, tạo môi trường 
thuận lợi để doanh nghiệp nâng cao 
sức cạnh tranh trên thị trường quốc 
tế. 

Đồng thời cân nhắc đến việc đàm 
phán lại với Nhật Bản về mức thuế 
mà nước này đang áp dụng cho cá 
ngừ Việt Nam. Mức thuế mà Vasep 
đề nghị là 0% giống như mức mà 
nước này đang áp dụng với Thái Lan 
và Philippines. 

Ngành cá ngừ Việt Nam đóng vai 
trò quan trọng trong ngành thủy sản 
nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói 
chung. Sản phẩm này không chỉ đóng 

góp kim ngạch xuất khẩu khoảng 
450-550 triệu USD/năm, mà còn đặc 
biệt quan trọng khi gắn liền với đông 
đảo ngư dân trong công cuộc khai 
thác xa bờ, giữ gìn biển đảo... 

(baocongthuong.com.vn) 
 

TÔM XUẤT VÀO HÀN QUỐC 
PHẢI CHỈ ĐỊNH KIỂM DỊCH 

Hàn Quốc bổ sung mặt hàng tôm 
ướp lạnh, đông lạnh vào danh mục 
mặt hàng thủy sản phải chỉ định kiểm 
dịch trước khi xuất khẩu sang nước 
này. 

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, 
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam 
vừa chuyển thông báo từ Bộ Thủy 
sản và Hải dương Hàn Quốc lên 
WTO về quy định mới của Luật 
Quản lý dịch bệnh thủy sản áp dụng 
đối với tất cả các quốc gia thành viên 
của WTO có hoạt động xuất khẩu 
thủy sản là đối tượng kiểm dịch vào 
Hàn Quốc. 

Theo đó, Hàn Quốc bổ sung mặt 
hàng tôm ướp lạnh, đông lạnh vào 
danh mục mặt hàng thủy sản phải chỉ 
định kiểm dịch trước khi xuất khẩu 
sang nước này. Hiện tại, chỉ có sản 
phẩm bào ngư và hàu đông lạnh, ướp 
lạnh nằm trong diện phải được chỉ 
định kiểm dịch. Quy định này dự kiến 
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4. 

Được biết, hiện Hàn Quốc đã công 
nhận 6 trung tâm của Việt Nam đủ 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hàng 
thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc. 
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Các trung tâm cần bổ sung mặt hàng 
tôm vào danh mục kiểm định, đồng 
thời cần trao đổi và làm rõ với phía 
Hàn Quốc về điều kiện và phương 
thức kiểm định. 

Trên cơ sở đó, các trung tâm cần 
kịp thời phổ biến cho doanh nghiệp 
quy định mới của Hàn Quốc để tránh 
ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động xuất 
khẩu mặt hàng tôm của Việt Nam. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

EVFTA SẼ GIÚP VIỆT NAM 
NÂNG CAO VỊ THẾ TRONG 
KHU VỰC ASEAN 

Trong bối cảnh biến động của tình 
hình chính trị và kinh tế toàn cầu, 
đặc biệt là từ khi Tổng thống Mỹ ký 
sắc lệnh rút khỏi Hiệp định đối tác 
xuyên Thái Bình Dương - TPP thì 
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 
đang trở thành hi vọng lớn nhất cho 
Việt Nam nhờ tính khả thi cao trong 
thực tế. 

Thông tin trên được các chuyên gia 
cho biết tại hội thảo EVFTA: Tác 
động thay đổi vị thế của Việt Nam 
trong khối ASEAN do Hiệp hội 
Doanh nghiệp Châu Âu (Euro Cham) 
phối hợp với Mạng lưới doanh 
nghiệp EU-Việt Nam (EVBN) tổ 
chức ngày 16/2. 

Ông Francisco Fontan, Đại sứ EU 
tại Việt Nam cho biết, EU đang tiến 
hành đàm phán hàng loạt các FTA 
với một số nước ASEAN nhằm đem 

lại cơ hội mở rộng thị trường cho các 
doanh nghiệp EU, trong số đó đàm 
phán với  Singapore và Việt Nam đã 
kết thúc thành công. EU luôn coi Việt 
Nam là đối tác tin cậy trong kinh 
doanh tại ASEAN. Việt Nam là nền 
kinh tế có nhiều triển vọng, đồng thời 
Việt Nam cũng có đóng góp rất quan 
trọng vào tình hình an ninh, chính trị 
của khu vực ASEAN. Với FTA vừa 
được kí kết, cả Việt Nam và EU đều 
sẽ phải trải qua nhiều thách thức để 
có thể tận dụng lợi thế của Hiệp định. 
Tuy nhiên Việt Nam rất năng động và 
sáng tạo trong việc thích ứng với các 
yêu cầu mới và EU sẵn sàng hỗ trợ 
Việt Nam trong quá trình thực thi 
FTA để mang lại hiệu quả cao nhất 
cho cả hai bên. 

 
Ông Chris Humphrey, Giám đốc 

Điều hành Hội đồng Doanh nghiệp 
EU-ASEAN cho rằng, ASEAN có 
nhiều động lực để phát triển kinh tế, 
bên cạnh đó giai cấp trung lưu tăng 
nhanh giúp ASEAN có tiềm năng trở 
thành trung tâm sản xuất xe có động 
cơ. Tuy nhiên việc sản xuất này vẫn 
còn khó khăn do chính sách của từng 
quốc gia, chất lượng thành phẩm và 
hợp phần của sản phẩm không đồng 
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nhất. 
Trong khi đó, Việt Nam có thế 

mạnh về thị phần sản xuất xe máy tốt 
hơn do dung lượng thị trường tiêu thụ 
lớn. Đối với ngành sản xuất ô tô, do 
hàm lượng nội địa còn thấp nên 
không hưởng lợi về thuế suất. Để tận 
dụng được cơ hội từ FTA các doanh 
nghiệp Việt Nam phải sản xuất được 
các hợp phần dành cho xe ô tô để 
tham gia vào dây chuyền sản xuất các 
sản phẩm phương tiện vận chuyển có 
động cơ và tăng cường hàm lượng 
nội địa ngay cả đối với sản xuất xe 
gắn máy. 

Đối với ngành dệt may, da giày, các 
chuyên gia cho rằng, Việt Nam có thế 
mạnh về xuất khẩu hai mặt hàng này 
nhưng tiêu thụ nội địa còn hạn chế. 
Thị trường nội địa của Việt Nam còn 
bị chiếm lĩnh bởi hàng của Trung 
Quốc, Thái Lan do còn yếu về 
nguyên, phụ liệu. Do vậy, việc tham 
gia vào các FTA sẽ giúp thị trường 
nội địa của ngành dệt may, da giày 
Việt Nam được mở rộng. 

Có thể nói, việc tham gia vào 
EVFTA sẽ giúp cho vị thế của Việt 
Nam trong khối ASEAN được nâng 
cao hơn và mang lại nhiều hi vọng 
cho các doanh nghiệp Việt trong sản 
xuất, xuất khẩu.  

(Theo baocongthuong.com.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. Thông tin chi tiết 
của Dự thảo xem tại: 
https://members.wto.org/crnattachme
nts/2016/TBT/EEC/16_4887_00_e.p
df 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/428 
Xe ô tô 
Ngày 05/12/2016, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra quy định về mức 
tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các 
Doanh nghiệp bán xe ô tô chở khách 
ở Trung Quốc và mức phạt đối với 
việc không tuân thủ. Mục đích của dự 
thảo này là nhằm bảo vệ môi trường. 
Chưa xác định thời gian thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực. Các 
nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem tại: 
https://members.wto.org/crnattachme
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nts/2016/TBT/CHN/16_4978_00_x.p
df 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1187 

Phụ gia thực phẩm 
Ngày 12/01/2017, Cục quản lý thực 

phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ 
(FDA) có thông báo số 
G/TBT/N/USA/1254 cho Các nước 
thành viên WTO về việc sửa đổi các 
quy định đối với phụ gia thực phẩm 
được phép sử dụng trong thức ăn và 
nước uống của động vật. 

Cụ thể là quy định việc sử dụng an 
toàn các thức ăn có chứa phụ gia 
sodium formate trong thức ăn gia 
cầm trên cơ sở đáp ứng các kiến nghị 
về phụ gia thực phẩm của Tập đoàn 
BASF. 

Mục đích của dự thảo sửa đổi nhằm 
bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của 
động thực vật. Thời hạn dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực là ngày 27 tháng 12 năm 
2016. 

(Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 2/2017 

1.  Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/514 
Nội dung: Thông tin vô tuyến (ICS 

33.060) 
- Số: G/TBT/N/CAN/515 
Nội dung: Viễn thông và thông tin 

vô tuyến (ICS: 33.050, 33.060) 

- Số: G/TBT/N/CAN/516 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh (ICS: 

11.120; HS 3004.90) 
2.  Các thông báo của Thụy Sĩ 
- Số: G/TBT/N/CHE/212 
Nội dung: Chất thải thủy ngân, thủy 

ngân và các hợp chất thủy ngân,… 
- Số: G/TBT/N/CHE/213 
Nội dung: Seal products 
- Số: G/TBT/N/CHE/214 
Nội dung: Sản phẩm điện tử gia 

dụng 
- Số: G/TBT/N/CHE/215 
Nội dung: Xe ô tô du lịch, xe 

thương mại hạng nhẹ 
3.  Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1190 
Nội dung: Nhiên liệu diesel cho xe 

có động cơ 
- Số: G/TBT/N/CHN/1191 
Nội dung: Xăng cho xe có động cơ 
4. Số: G/TBT/N/CRI/165  
Nước: Costa Rica 
Nội dung: Đánh giá sự phù hợp 
5. Số: G/TBT/N/CZE/202 
Nước: Cộng hòa Séc 
Nội dung: Đo lường, dụng cụ đo 

(ICS 17.040.30) 
6.  Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/451 
Nội dung: Abamectin (Thuốc trừ 

sâu hoạt chất) 
- Số: G/TBT/N/EU/452 
Nội dung: Thiết bị điện và điện tử 
- Số: G/TBT/N/EU/453 
Nội dung: Tall oil crude (Thuốc trừ 

sâu hoạt chất) 
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- Số: G/TBT/N/EU/454 
Nội dung: Tall oil pitch (Thuốc trừ 

sâu hoạt chất) 
7. Số: G/TBT/N/FRA/171 
Nước: Pháp 
Nội dung: Các thiết bị thuộc da 
8.  Các thông báo của Indonesia 
- Số: G/TBT/N/IDN/112 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm, 

hương liệu 
- Số: G/TBT/N/IDN/113 
Nội dung: Sản phẩm thủy sản 
9. Số: G/TBT/N/JPN/546 
Nước: Nhật Bản 
Nội dung: Dược phẩm 
10. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/705; 

G/TBT/N/KOR/706 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/707 
Nội dung: Thuốc khử trùng thú y 
11. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/350 
Nội dung: Cá ngừ 
- Số: G/TBT/N/MEX/351 
Nội dung: Viễn thông. Thông tin vô 

tuyến 
(Phòng TBT) 

 
 
 
 

CÔNG BỐ BỘ TIÊU CHUẨN 
NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG 
ĐẦU TIÊN 

Chiều 15/1, Câu lạc bộ nước mắm 
truyền thống thuộc Hiệp hội Chế biến 

và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) đã công bố bộ tiêu chuẩn 
nước mắm truyền thống đầu tiên của 
Việt Nam. 

Thuật ngữ và quy trình sản xuất 
nước mắm truyền thống trong bộ tiêu 
chuẩn này được định nghĩa lại. Cụ 
thể, đây là loại chất lỏng trong, không 
có cặn lơ lửng, mùi đặc trưng của cá 
biển lên men trong muối mặn kéo dài 
ít nhất 9 tháng. 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản 
phẩm nước mắm được sản xuất từ 
việc lên men tự nhiên từ hỗn hợp cá 
biển tươi và muối biển đạt tiêu chuẩn 
dùng làm thực phẩm. Đồng thời, 
không áp dụng cho các loại nước 
mắm pha loãng làm giảm độ muối, 
đồng thời bổ sung các loại phụ gia 
như phẩm màu, hương liệu, chất tạo 
sánh và các chất bảo quản. 

Nước mắm đạt tiêu chuẩn có thể 
dùng làm nước chấm trực tiếp hoặc 
gia vị thực phẩm phải được chế biến 
từ các loại cá biển tươi, muối biển và 
nước hợp vệ sinh, kèm chất điều vị 
và tạo ngọt theo quy định của Bộ Y 
tế. 

Bộ tiêu chuẩn này có 7 phần được 
biên soạn theo Nghị định 
127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn, bao gồm các nội 
dung: phạm vi áp dụng, nguyên liệu, 
yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, 
ghi nhãn, vận chuyển… 

Bộ tiêu chuẩn này cũng phân hạng 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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nước mắm làm 3 loại, dựa theo độ 
đạm và các chỉ tiêu cảm quan như 
màu sắc, độ trong, mùi vị và tạp chất 
nhìn thấy bằng mắt thường. Trong 
đó, tất cả các hạng nước mắm này bắt 
buộc phải có màu từ nâu cánh gián 
đến nâu vàng, không có cặn bẩn, mùi 
lạ và tạp chất xen lẫn.  

Loại nước mắm xếp hạng “Đặc 
biệt” theo bộ tiêu chuẩn này phải đạt 
độ đạm lớn hơn hoặc bằng 35 
gram/lít và có vị ngọt đậm của đạm 
cá thủy phân thành các axit amin, hậu 
vị rõ. Những nước mắm xếp hạng 
thấp hơn là “Thượng hạng” và “Hạng 
1”, các tiêu chí về độ đạm ít khắt khe 
hơn, có thể dao động trong khoảng từ 
15-35 gram/lít, độ ngọt và hậu vị ít 
hơn. 

Bộ tiêu chuẩn cũng quy định nước 
mắm truyền thống bày bán trên thị 
trường bắt buộc tối thiểu phải có 
dòng chữ “nước mắm truyền thống” 
và hàm lượng đạm toàn phần. 

Đối với các doanh nghiệp chuyên 
sản xuất để phân phối thì phải có 
thêm logo nước mắm truyền thống, 
tên loại cá dùng để sản xuất, địa chỉ 
cơ sở, chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu 
thành phần và hạn sử dụng… 

Cũng tại lễ công bố bộ tiêu chuẩn 
này, 4 hiệp hội nước mắm truyền 
thống gồm Phú Quốc, Phan Thiết, 
Nha Trang, TP.HCM và một số 
doanh nghiệp nước mắm truyền 
thống ở phía Bắc đã liên kết lại thành 
“Câu lạc bộ nước mắm truyền 

thống”, trực thuộc VASEP. 
Hiện thị trường nước mắm VN 

đang được định giá vào khoảng 501 
triệu USD, với hơn 70.000 tấn nước 
mắm được sản xuất trong năm 2015. 

Mỗi năm hơn 300 triệu lít nước 
mắm được tiêu thụ, trung bình một 
người dân VN tiêu thụ 4 lít nước 
mắm mỗi năm. 

(TH) 
 

BỘ TRƯỞNG CHU NGỌC ANH 
TRAO CHỨNG NHẬN ISO 9001 
CHO CỤC TCĐLCL BỘ QUỐC 
PHÒNG 

Cục TCĐLCL - Bộ Quốc phòng đã 
vinh dự đón nhận giấy chứng nhận là 
Tổ chức chứng nhận Hệ thống quản 
lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 
9001/ISO 9001. 

Ngày 10/1/2017, Cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng - Bộ Quốc 
phòng (TCĐLCL - BQP) đã long 
trọng tổ chức Lễ đón nhận Giấy 
chứng nhận Cục TCĐLCL - QBP là 
Tổ chức chứng nhận Hệ thống quản 
lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 
9001/ISO 9001. 

Buổi lễ có sự tham dự của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; 
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Bế Xuân Trường; Tổng cục 
trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn 
Vinh; Thiếu tướng Lê Đình Đạt, Cục 
trưởng Cục TCĐLCL - BQP. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng 
Lê Đình Đạt, Cục trưởng Cục 
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TCĐLCL – BQP cho biết, trong 
Quân đội việc xây dựng, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng phù hợp 
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 
9001 vào các hoạt động của các cơ 
quan, đơn vị trong Quân đội là thực 
sự cần thiết, nhằm: Quản lý chặt chẽ 
các quy trình xử lý công việc một 
cách hợp lý, phù hợp với quy định 
của pháp luật, tạo điều kiện để Lãnh 
đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị kiểm 
soát được quá trình giải quyết công 
việc trong cơ quan, đơn vị mình, 
thông qua đó từng bước nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của công tác 
quản lý chất lượng sản xuất, sửa 
chữa, cung cấp trang thiết bị, sản 
phẩm hàng hóa, dịch vụ quân sự, 
quốc phòng. Việc áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng tạo ra phương 
pháp làm việc khoa học, hợp lý, giảm 
thiểu thủ tục hành chính; minh bạch, 
công khai hóa thủ tục xử lý công 
việc. 

“Được công nhận đủ năng lực là Tổ 
chức chứng nhận hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp TCVN ISO 
9001/ISO 9001 là sự kiện có ý nghĩa 
quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò 
của Cục TCĐLCL - BQP trong việc 
hòa nhập, tiếp cận phương pháp quản 
lý tiên tiến của Quốc gia và Quốc tế” 
- Cục trưởng Cục TCĐLCL – BQP 
cho biết. 

Theo báo cáo, các nội dung công 
tác TCĐLCL đã được triển khai toàn 
diện và đồng bộ, hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành 
xuất sắc. Hoạt động công tác Đảng, 
công tác chính trị đã được cấp ủy, chỉ 
huy các cấp trong Cục duy trì và triển 
khai thực hiện có hiệu quả; tình hình 
chính trị, tư tưởng của bộ đội ổn 
định, nội bộ đoàn kết, thống nhất. 
Qua trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Cục, 
một số thành quả nổi bật là: 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện 
kế hoạch của các đơn vị; qua kiểm tra 
đã phát hiện, kiến nghị Bộ, chỉ huy 
đơn vị các giải pháp kiện toàn tổ 
chức, biên chế, chấn chỉnh các hoạt 
động nhằm bảo đảm nâng cao chất 
lượng vũ khí trang bị, sản phẩm quốc 
phòng đang sử dụng, mua sắm, sản 
xuất, sửa chữa; 

Chỉ đạo đầu tư nâng cao năng lực 
đảm bảo kỹ thuật cho các cơ sở đo 
lường, chất lượng cấp chiến lược, 
chiến dịch và các đầu chuyên ngành 
kỹ thuật; bảo đảm từng bước đủ năng 
lực đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất 
lượng các hệ thống vũ khí, trang 
bị mới. Chỉ đạo thực hiện các Dự án 
trong Cục và Ngành nhằm nâng cao 
năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, sửa 
chữa, giám định chất lượng trang 
thiết bị. 

Tổ chức đánh giá, công nhận 03 
chuẩn đo lường chính của Bộ Quốc 
phòng; duy trì hoạt động Phòng thí 
nghiệm theo các tiêu chuẩn tiên tiến 
của quốc gia và quốc tế; đã xây dựng 
và đánh giá duy trì công nhận, giám 
sát năng lực cho 58 cơ sở đo lường, 
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chất lượng đánh giá công nhận mới 
cho 14 cơ sở, do đó nâng tổng số cơ 
sở đo lường, chất lượng trong toàn 
quân lên 158; đặc biệt tập trung lĩnh 
vực công nhận mới năng lực thử 
nghiệm chất lượng xăng dầu tại các 
trung đoàn Không quân để bảo đảm 
an toàn bay. 

Tổ chức thực hiện giám định, thẩm 
định, phúc tra chất lượng đối với vũ 
khí trang bị nhóm 1 sản xuất, sửa 
chữa năm 2015, 2016; phúc tra, thẩm 
định chất lượng vũ khí trang bị cải 
tiến, đang sử dụng tại các đơn vị, 
phục vụ cho đóng mới, hoán cải, sửa 
chữa tàu; qua giám định chất lượng 
đã phát hiện, kiến nghị nhà cung cấp 
khắc phục kịp thời. 

Công tác đồng bộ trang bị đo lường, 
thử nghiệm cho các đơn vị làm nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ biên 
giới, vùng trời, vùng biển, tái đồng 
bộ được thực hiện tốt. Tổ chức công 
tác bảo đảm kỹ thuật chuẩn đo lường, 
trang bị đo lường, thử nghiệm... 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân 
Trường cho biết, Bộ Quốc phòng 
đánh giá cao đề xuất của Cục 
TCĐLCL – BQP trong việc xây dựng 
Cục là một tổ chức chứng nhận hệ 
thống chất lượng theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001 hoạt động trong 
lĩnh vực quân sự, quốc phòng; Cục 
TCĐLCL đã xác định và thực hiện 
tốt trọng tâm là công tác quản lý chất 
lượng vũ khí trang bị và sản phẩm 

quốc phòng trong mua sắm, sản xuất, 
cải tiến, sửa chữa và trong quản lý sử 
dụng. 

"Trong quá trình xây dựng tổ chức 
chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng Cục đã nhận được sự giúp đỡ, 
phối hợp của Tổng cục TCĐLCL/Bộ 
KH&CN trong công tác chuẩn bị và 
đã triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ 
theo kế hoạch đặt ra" - Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường 
nhấn mạnh. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh nhiệt liệt 
biểu dương và chúc mừng Cục 
TCĐLCL – BQP đã có những nỗ lực 
và đạt được kết quả quan trọng. Đồng 
thời mong muốn Lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều 
kiện để Cục TCĐLCL thực hiện tốt 
hoạt động đánh giá chứng nhận đã 
đăng ký và được cấp Giấy chứng 
nhận; đồng thời có một số đề nghị đối 
với Thủ trưởng Cục TCĐLCL chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện các nội dung như 
sau: 

Triển khai, duy trì, cải tiến hoạt 
động đánh giá chứng nhận theo các 
quy định hiện hành; Thường xuyên 
đào tạo, bổ sung đội ngũ chuyên gia 
đáp ứng năng lực, trình độ quy định; 

Nghiên cứu quy định tại Thông tư 
số 26/2014/TT-BKHCN để đăng ký 
là tổ chức thực hiện đánh giá hệ 
thống quản lý chất lượng vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
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Bộ Quốc phòng có hoạt động liên 
quan đến giải quyết thủ tục hành 
chính; Phối hợp chặt chẽ với Tổng 
cục TCĐLCL trong quá trình triển 
khai thực hiện. 

(Theo vietq.vn) 
 

HỘI THẢO VỀ TIÊU CHUẨN, 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ 
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ 
HỢP TRONG ASEAN 

Hội thảo phổ biến các Hướng dẫn 
của ASEAN về Tiêu chuẩn, Quy 
chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá 
sự phù hợp (ASEAN Guidelines on 
STRACAP) vừa được tổ chức tại Hà 
Nội. 

Kể từ khi Cộng đồng ASEAN được 
thành lập, Chính phủ Việt Nam luôn 
quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành phối 
hợp triển khai các hoạt động nhằm 
đẩy mạnh hội nhập khu vực. 

Thực hiện chỉ đạo đó và nhằm tăng 
cường nhận thức của các cơ quan 
quản lý của Việt Nam về hoạt động 
hài hòa tiêu chuẩn, đánh giá sự phù 
hợp (ĐGSPH) và triển khai các Thỏa 
thuận Thừa nhận lẫn nhau (MRA), 
Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) phối hợp với Dự án Hỗ 
trợ Hội nhập Khu vực của EU dành 
cho ASEAN (EU-ARISE) tổ chức 
Hội thảo phổ biến các Hướng dẫn của 
ASEAN về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn 
kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù 
hợp (ASEAN Guidelines on 

STRACAP). 
Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục 

trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn 
Hoàng Linh, Trưởng Các chuyên gia 
của Dự án EU – ARISE, ông Paul 
Mandl, ông Rajinder Raj Sud, đại 
diện Phái đoàn Châu Âu tại Việt 
Nam, ông Matthieu Petnot, Giám đốc 
chương trình cùng đại diện các Bộ 
GTVT, Công Thương, Y tế, Hiệp hội 
Thực phẩm chức năng, Hội các 
phòng thử nghiệm VINALAP và các 
cán bộ thực hiện hoạt động hội nhập 
của các đơn vị trong Tổng cục 
TCĐLCL. 

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục 
trưởng Nguyễn Hoàng Linh đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Uỷ ban Tư 
vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của 
ASEAN (ACCSQ) trong thúc đẩy 
hoạt động hài hoà tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá 
sự phù hợp, loại bỏ rào cản kỹ thuật 
đối với thương mại. Trong nhiều năm 
qua, ACCSQ đã xây dựng các văn 
bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn và quy trình đánh giá sự phù 
hợp của ASEAN như Hướng dẫn về 
Tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình 
đánh giá sự phù hợp của ASEAN, 
Hướng dẫn của ASEAN về hài hoà 
tiêu chuẩn, Hướng dẫn của ASEAN 
về Công nhận và Đánh giá sự phù 
hợp. Ông Linh cũng đánh giá cao sự 
giúp đỡ của Dự án hỗ trợ hội nhập 
của Châu Âu dành cho các nước 
ASEAN (EU - ARISE) trong xây 
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dựng các văn bản này của ASEAN 
nói chung và đối với Việt Nam nói 
riêng. 

Hội thảo là dịp để phía Việt Nam 
chia sẻ với Dự án EU-ARISE về cơ 
sở hạ tầng pháp lý của Việt Nam như 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật, Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hoá, Luật đo lường và những 
văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật của Việt Nam và hoạt động 
đánh giá sự phù hợp của Việt Nam 
trong đó nhấn mạnh chủ trương, 
chính sách về ĐGSPH đã được luật 
hóa và tiếp cận với thông lệ quốc tế; 
Hệ thống tổ chức ĐGSPH bước đầu 
đã đóng góp tích cực cho tổ 
chức, doanh nghiệp nâng cao chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; Tăng 
cường vai trò quản lý của nhà nước 
để tạo dựng lòng tin sử dụng các hoạt 
động ĐGSPH góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Do đó, trong thời gian tới, cũng có 
ý kiến cho rằng, Việt Nam cần tăng 
cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến Hướng dẫn của ASEAN. Các Bộ 
quản lý chuyên ngành rà soát Danh 
mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 để 
loại bỏ những hàng hóa không thực 
sự gây mất an toàn hoặc có mức độ 
rủi ro thấp hoặc chưa có quy chuẩn 
để quản lý. Bên cạnh đó, nâng cao và 
duy trì năng lực tổ chức đánh giá sự 
phù hợp hiện có đáp ứng các chuẩn 
mực yêu cầu đối với tổ chức đánh giá 

sự phù hợp. 
Hội thảo cũng ghi nhận những ý 

kiến về việc sửa đổi, bổ sung các văn 
bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL 
theo hướng tạo môi trường kinh 
doanh cho phù hợp với tình hình thực 
tế, phù hợp với các cam kết của Việt 
Nam khi các hiệp định thương mại tự 
do. 

(Theo vietq.vn) 
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ 
QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI 
LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI 
SẴN 

Hiện nay mô hình quản lý hàng 
đóng gói sẵn thông qua sử dụng dấu 
định lượng đã được một số nước triển 
khai như Cộng đồng Châu Âu sử 
dụng dấu "e"; Hàn Quốc sử dụng dấu 
"k"; Trung Quốc sử dụng dấu "c".  

Ngày 15/7/2014, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ký ban 
hành thông tư số 21/2014/TT-
BKHCN quy định về đo lường đối 
với lượng của hàng đóng gói sẵn. 
Thông tư quy định việc gắn dấu định 
lượng "V" trên nhãn hàng đóng gói 
sẵn nhằm khuyến khích người tiêu 
dùng áp dụng một phương thức quản 
lý mới. Khi hàng hóa được gắn dấu 
"V" và có sự kiểm tra, giám sát của 
cơ quan chức năng, tức là hàng hóa 
đã được định lượng đúng và đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật đo lường, đảm bảo 
hàng hóa được cân, đong, đo, đếm đủ 
về số lượng. Một số quy định đo 
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lường được áp dụng cụ thể như sau. 
Quy định về dấu định lượng "V" 
Dấu định lượng "V" là ký hiệu để 

công bố lượng của hàng đóng gói sẵn 
phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo 
lường. Dấu V được in kiểu chữ in 
hoa, đứng, đậm, font sử dụng font 
Times New Roman, chiều cao chữ 
lớn hơn hoặc bằng 2 mm. Trừ trường 
hợp hàng hóa là bao gói thực phẩm 
thì chiều cao của chữ không được 
nhỏ hơn 1,2 mm. Đối với trường hợp 
một mặt của bao gói dùng để ghi 
nhãn (không tính phần biên giáp mí) 
nhỏ hơn 80 cm2 thì chiều cao chữ 
không thấp hơn 0,9 mm. 

Dấu định lượng được thể hiện bằng 
cách in, gắn trực tiếp trên hàng hóa 
hoặc bao bì hoặc nhãn gắn trên hàng 
hóa ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. Dấu định 
lượng được thể hiện cùng màu với 
lượng danh định và đặt ở vị trí trước 
lượng danh định của hàng đóng gói 
sẵn. Giữa dấu định lượng và lượng 
danh định phải có một ô trống. 

Hàng đóng gói sẵn nhóm 1 bao gồm 
tất cả các hàng đóng gói sẵn sản xuất, 
nhập khẩu, lưu thông buôn bán trên 
thị trường. 

Những loại hàng hóa phải gắn dấu 
định lượng 

Hàng đóng gói sẵn nhóm 1 được 
mang dấu định lượng trên nhãn theo 
quy định nếu đáp ứng các điều kiện 
của thông tư. Cơ sở sản xuất, nhập 
khẩu tự công bố theo quy định. 

Hàng đóng gói sẵn nhóm 2 phải 

mang dấu định lượng trên nhãn hàng 
hóa sau khi cơ sở sản xuất, nhập khẩu 
được chứng nhận đủ điều kiện sử 
dụng dấu định lượng của cơ quan có 
thẩm quyền. 

Yêu cầu kỹ thuật đối với lượng của 
hàng đóng gói sẵn: 

Lượng ghi trên nhãn là lượng danh 
định, lượng danh định được in, gắn, 
dán trực tiếp tại các vị trí dễ đọc, dễ 
thấy. Nếu lượng danh định ghi khối 
lượng tịnh hoặc thể tích thực thì 
không ghi khoảng hoặc nhỏ nhất. 
Giữa trị số và đơn vị đo của lượng 
danh định cách nhau một khoảng 
trống. Việc ghi đơn vị đo tùy thuộc 
vào tính chất của hàng hóa. Ghi đơn 
vị đo theo khối lượng đối với thể rắn, 
khí hóa lỏng, hàng hóa dạng bình 
phun, xịt, hoặc có hàng chứa cùng 
khí nén. Ghi đơn vị đo theo thể tích 
đối với hàng hóa dạng thể lỏng; ghi 
đơn vị đo theo khối lượng hoặc thể 
tích đối với hàng hóa dạng sệt hoặc 
dạng khác. 

Việc ghi đơn vị đo cũng phụ thuộc 
vào khối lượng của hàng hóa. Đối với 
hàng hóa có khối lượng nhỏ hơn 01g, 
đơn vị đo ghi là mg; nhỏ hơn 1000 g, 
đơn vị đo là g; lớn hơn hoặc bằng 
1000 g, đơn vị đo ghi là kg; tương tự 
đối với đơn vị đo thể tích. 

Chiều cao của lượng danh định phụ 
thuộc vào khối lượng của hàng hóa. 
Hàng hóa có khối lượng nhỏ hơn 50g, 
chiều cao lượng danh định là 2mm; 
từ 50-200 g, chiều cao là 3mm; từ 
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200-1000 g, chiều cao lượng danh 
định là 4 mm; trên 1000 g, chiều cao 
lượng danh định là 6 mm. 

Khi hàng hóa đóng gói sẵn chứa hai 
hay nhiều bao gói cùng loại với cùng 
lượng danh định mà các bao gói này 
có thể dùng bán lẻ thì phải ghi tổng 
lượng danh định cả bao gói, số lượng 
bao gói, lượng danh định của một bao 
gói. Trong trường hợp hàng đóng gói 
sẵn chứa hai hay nhiều bao gói khác 
loại thì phải ghi tên, số lượng bao 
hoặc gói và lượng danh định của từng 
bao gói riêng. Đối với hàng đóng gói 
sẵn trong dung môi phải ghi khối 
lượng tổng và lượng ráo nước của 
hàng đó. 

Việc hiểu và tuân thủ đúng quy 
định về đo lường là trách nhiệm của 
tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu hàng đóng gói sẵn nhằm nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng 
thời bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

(Theo ngheandost.gov.vn) 
 
THẨM ĐỊNH QCVN QUY ĐỊNH 
ĐIỀU KIỆN SXKD TRONG LĨNH 
VỰC NÔNG NGHIỆP 

Ngày 17/01 đã diễn ra buổi làm 
việc giữa Lãnh đạo Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) và đại diện Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT) về thẩm định QCVN quy 
định điều kiện sản xuất kinh doanh 
(SXKD) trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Theo đó, thực hiện chương trình 
phối hợp công tác số 4672/CTPH-
BKHCN-BNNPTNT ngày 
11/11/2016 giữa hai Bộ KH&CN và 
Bộ NN&PTNT giai đoạn 2016-2020. 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL Nguyễn Nam Hải cùng đại 
diện các đơn vị trực thuộc đã tiếp và 
làm việc với đại diện Bộ NN&PTNT 
cùng sự tham gia của các đơn vị trực 
tiếp xây dựng QCVN trong lĩnh vực 
nông nghiệp như Tổng cục Thủy sản, 
Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục 
Thú y, Cục Chế biến Nông lâm thủy 
sản & nghề muối… 

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng 
nhau để trao đổi, thống nhất quan 
điểm và giải pháp để giải quyết 
những vướng mắc, khó khăn thời 
gian qua trong công tác xây dựng, 
thẩm định QCVN về điều kiện yêu 
cầu an toàn vệ sinh đối với các cơ sở 
sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 
chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, 
thủy sản, thực phẩm… 

Đồng thời hướng đến mục tiêu đẩy 
nhanh tiến độ thẩm định dự thảo quy 
chuẩn kỹ thuật, nâng cao chất lượng 
xây dựng QCVN do Bộ NN &PTNT 
ban hành trong thời gian tới. 

(Theo vietq.vn) 
 
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TỰ 
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG TỪ 
NGÀY 10/02/2017 

Chính thức từ 10-2, doanh nghiệp 
sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng 
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điện tử, điện lạnh sẽ được tự dán 
nhãn năng lượng trên sản phẩm thay 
vì phải chờ cơ quan quản lý cấp 
chứng nhận như trước đây. 

Đây là một trong những nội dung 
được quy định tại Thông tư 
36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 
07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng 
lượng. 

Trước đây, theo quy định của 
Thông tư 07/2012 cũng do Bộ Công 
Thương ban hành, doanh nghiệp phải 
chuẩn bị mẫu sản phẩm cần thử 
nghiệm đến tổ chức thử nghiệm do cơ 
quan quản lý chỉ định cùng bộ hồ sơ 
để được cấp chứng nhận dán nhãn 
năng lượng. Việc kiểm tra có thể mất 
vài tuần, thậm chí vài tháng, phụ 
thuộc vào các sản phẩm và khối 
lượng công việc của những đơn vị 
kiểm tra. Việc này gây tốn kém thời 
gian, chi phí... cho doanh nghiệp. 

Thông tư 36 được coi là sự “cởi 
trói” cho DN thực hiện dán nhãn 
năng lượng.  Thông tư này quy định, 
trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra 
thị trường, DN sản xuất, nhập khẩu 
phương tiện, thiết bị đó phải lập 1 bộ 
hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng 
và gửi về Bộ Công Thương. 

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn 
năng lượng đến Bộ Công Thương, 
DN được tự thực hiện việc dán nhãn 
năng lượng phù hợp với thông tin 
trong giấy công bố dán nhãn năng 
lượng cho sản phẩm đã đăng ký và 
phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, trung thực đối với các thông tin 
đã công bố. 

Thông tư 36 cũng cho phép DN sử 
dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất 
năng lượng một lần đối với mỗi mẫu 
(model) sản phẩm, áp dụng cho tất cả 
các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong 
nước cũng như các lô hàng nhập khẩu 
có cùng model, cùng nhà sản xuất, 
xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật 
(không giới hạn thời gian hiệu lực 
của phiếu thử nghiệm). 

Để giảm thời gian và chi phí của 
doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng 
ký dán nhãn năng lượng, cũng như 
thuận lợi trong quản lý nhà nước, 
Tổng cục Năng lượng (Bộ Công 
Thương) khuyến nghị các doanh 
nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng 
ký dán nhãn năng lượng trực tuyến. 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5, 
Khoản 3, Thông tư 36, Doanh nghiệp 
đăng ký dán nhãn năng lượng được 
lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua 
mạng internet tại Trang thông tin 
điện tử của Bộ Công Thương hoặc 
gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường 
bưu điện về Bộ Công Thương. 

(TH) 
 
 
 

 
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI 
MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY 

Thông tư mới về Quy chuẩn kỹ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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thuật quốc gia về dự trữ nhà nước 
đối với máy bơm nước chữa cháy có 
hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017.  

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông 
tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với máy bơm nước 
chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa 
cháy rừng) dự trữ quốc gia. 

Theo đó, yêu cầu về kỹ thuật máy 
bơm nước chữa cháy, Thông tư nêu 
rõ phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 
về phương tiện phòng cháy, chữa 
cháy của Bộ Công an; trong đó đáp 
ứng các yêu cầu cụ thể như: Động cơ 
đốt trong, bơm ly tâm, lưu lượng 
phun với áp lực bơm 0,5 MPa (tại 
chiều sâu hút nước 3m) không nhỏ 
hơn 1350 L/min; chiều sâu hút nước 
lớn nhất: Không nhỏ hơn 7,5 m; khối 
lượng khô không lớn hơn 100 kg. 

 
Về vòi hút (ống hút) kiểu A: Vật 

liệu bằng vải tráng cao su có lõi thép 
chịu áp lực cao và áp lực chân không; 
vòi hút có đủ đầu nối (khớp nối) và 
trõ lọc rác, đồng bộ với kích thước 
cửa hút của máy bơm. Các yêu cầu 
kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 

2002) Phương tiện chữa cháy – Vòi 
chữa cháy – Vòi hút bằng cao su, 
chất dẻo và cụm vòi. 

Đối với vòi đẩy chữa cháy vật liệu 
làm bằng sợi tổng hợp bên trong 
tráng cao su; vòi đẩy có đầu nối 
(khớp nối) phù hợp với ba chạc. Các 
yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2009 
Phương tiện phòng cháy chữa cháy – 
Vòi đẩy chữa cháy – Vòi đẩy bằng 
sợi tổng hợp tráng cao su. 

Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật 
tại quy chuẩn này và tình hình điều 
kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ 
quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật 
cho từng loại máy bơm nước chữa 
cháy (bao gồm số lượng vòi hút, vòi 
đẩy chữa cháy, lăng phun) đưa vào 
dự trữ quốc gia. 

Yêu cầu về nhà kho, Thông tư nêu 
rõ, kho chứa máy bơm nước chữa 
cháy là kho chứa hàng vật tư, thiết bị 
cứu hộ cứu nạn có cùng điều kiện bảo 
quản có yêu cầu cơ bản như có tường 
bao; mái che chống nắng, mưa, gió, 
bão; có trần chống nóng; nền phẳng, 
cứng, chịu được tải trọng tối thiểu 3 
tấn/m2; trang bị đủ quạt thông gió; có 
hệ thống chống chim, chuột, phòng 
trừ mối và sinh vật gây hại khác, có 
hệ thống điện chiếu sáng phục vụ 
công tác bảo quản, bảo vệ; phải xa 
các nguồn hóa chất, nơi dễ cháy nổ, 
đường điện cao thế, hạn chế tối đa 
bụi bẩn, bức xạ nhiệt... 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách 
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nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực 
hiện quy chuẩn này. Trong trường 
hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn 
bản quy phạm pháp luật tại quy 
chuẩn này được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thì thực hiện theo quy 
định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế đó. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
10/8/2017 và thay thế Thông tư số 
41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự 
trữ nhà nước đối với máy bơm nước 
chữa cháy. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG 
BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Quyết định số 
3987/QĐ-BKHCN về việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

Thủ tục hành chính được công bố 
theo Quyết định này được ban hành 
tại Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN 
ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

đăng ký cơ sở pha chế khí. 
(Theo tcvn.gov.vn) 

 
THÔNG TƯ BỔ SUNG DANH 
MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH 
CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, 
KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG 
TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

Ngày 16 tháng 01 năm 2017, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đã ban hành Thông tư số 
01/2017/TT-BNNPTNT về việc bổ 
sung danh mục hóa chất, kháng sinh 
cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh 
và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi 
gia súc, gia cầm tại Việt Nam.  

Theo đó, chất Cysteamine được bổ 
sung vào danh mục hóa chất, kháng 
sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng trong thức ăn chăn 
nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
01/3/2017. 

(Theo dangcongsan.vn) 
 

 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Mỹ duy trì thuế chống bán phá 
giá đối với tôm Việt Nam 

Theo Thông tin từ Hiệp hội Chế 
biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) 
cho biết tôm nhập khẩu (NK) vào Mỹ 
sẽ tiếp tục bị áp thuế chống bán phá 
giá (CBPG) trên thị trường Mỹ. 

TIN HOẠT ĐỘNG 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Đây là kết luận của DOC trong đợt 
xem xét hoàng hôn 5 năm lần thứ hai 
về thuế chống bán phá giá đối với 
tôm đông lạnh NK từ các nhà cung 
cấp Việt Nam. Theo kết quả phân 
tích của DOC, DOC nhận thấy rằng 
việc xóa bỏ lệnh CBPG có thể dẫn tới 
việc bán phá giá tiếp tục tái diễn. 

Theo quyết định này, một số nhà 
xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam sẽ tiếp 
tục bị áp thuế chống bán phá giá. 

Tháng 9/2016, DOC công bố kết 
luận cuối cùng của đợt xem xét hành 
chính lần thứ 10. Đợt xem xét này 
bao gồm các lô tôm từ Ấn Độ và Việt 
Nam trong giai đoạn từ 1/2/2014 đến 
31/1/2015. 

Ông Jarrod Goldfeder, một luật sư 
thương mại tại Trade Pacific PLLC 
cho biết, thuế CBPG áp dụng cho 
Việt Nam khá khác biệt và không 
như thông thường. Trong phán quyết 
sơ bộ vào tháng 3/2016, DOC tính 
toán mức thuế 2,86% cho công ty 
Minh Phu Seafood Corp; 4,78% cho 
Stapimex, và 3,56% cho các nhà XK 
Việt Nam – các công ty chứng minh 
thuộc đối tượng được hưởng “mức 
thuế tự nguyện” không dựa trên sự 
kiểm soát của Chính phủ Việt Nam. 

Tuy nhiên, mùa hè năm ngoái, 
Minh Phu Corp đạt được thỏa thuận 
với DOC và ngành tôm trong nước. 
Sự kiện này giúp Minh Phú thoát 
khỏi sự xem xét lần thứ 10 (và một số 
lần xem xét khác). 

Với sự loại bỏ áp thuế đối với Minh 

Phu Corp, “mức thuế tự nguyện” 
dành cho 31 công ty XK tôm khác 
của Việt Nam tương đương mức 
4,78% như bị đơn Stapimex. Thuế 
dành cho 31 DN tăng mạnh so với 
phán quyết sơ bộ của DOC là 0,91%. 

Thuế sơ bộ của DOC trong đợt xem 
xét lần thứ 11 đã được công bố đầu 
tháng 11/2016 cho các lô hàng từ 
1/2/2015 đến 31/1/2016. Mức thuế 
cho các bị đơn trước vẫn được duy trì 
ở mức tương đương như trong POR 
10. Trong khi mức thuế toàn quốc 
25,75% sẽ được áp dụng cho các nhà 
XK không tham gia vào đợt xem xét. 

Mức thuế trong lần thứ 11 được 
quyết định trong vòng 90 ngày sau 
khi công bố trừ khi có yêu cầu gia 
hạn thêm. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, tôm hiện 
chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu 
thủy sản và Mỹ là thị trường nhập 
khẩu lớn nhất. Nhu cầu trong nước 
tăng nên nửa đầu năm 2016, Mỹ vẫn 
duy trì nhập khẩu tôm Việt Nam ở 
mức cao vì những nguồn cung khác 
từ Ấn Độ, Indonesia, Ecuador, Thái 
Lan tăng giá do gặp khó khăn về 
nguyên liệu. Tuy nhiên, Mỹ áp mức 
thuế mới cho tôm Việt Nam cao gấp 
gần 5 lần so với năm trước và cao 
hơn 2-3 lần so với các nước cạnh 
tranh khác như Ấn Độ, Thái Lan và 
Indonesia. Theo VASEP, trong 6 
tháng đầu năm 2016, Việt Nam tiếp 
tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản 
từ 75 nước và vùng lãnh thổ để phục 
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vụ cho hoạt động chế biến, xuất khẩu, 
với tổng giá trị nhập khẩu đạt 485 
triệu USD, tôm chiếm tỉ trọng cao 
nhất 37%. 

(Theo hoinhap.org.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 VASEP kiến nghị giảm thuế 
nhập khẩu cá ngừ Việt Nam vào 
Nhật Bản 

VASEP vừa gửi văn bản để kiến 
nghị Bộ Công Thương rà soát lại 
mức thuế nhập khẩu cá ngừ Việt Nam 
vào Nhật Bản, nhằm đưa mức thuế 
nhập khẩu các sản phẩm cá ngừ từ 
Việt Nam được về 0%. 

Ngày 13/2, Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) cho biết, Hiệp hội vừa gửi 
văn bản đề kiến nghị Bộ Công 
Thương rà soát lại mức thuế nhập 
khẩu cá ngừ Việt Nam vào Nhật Bản, 
nhằm đưa mức thuế nhập khẩu các 
sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam được 
về 0% như Thái Lan và Philippines. 

Theo VASEP, Nhật Bản là một 
trong 8 thị trường xuất khẩu cá ngừ 
lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 
2013 trở lại đây, xuất khẩu cá ngừ 
của Việt Nam sang Nhật Bản liên tục 
giảm. 

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm 
này là do các sản phẩm cá ngừ của 
Việt Nam nhập khẩu vào Nhật Bản 
đang bị áp thuế cao hơn nhiều so với 
các nước xuất khẩu cá ngừ cạnh tranh 
trong khu vực như Thái Lan và 

Philippines, nên không thể cạnh tranh 
được với các nước này. 

Cụ thể, theo dữ liệu từ Hải quan 
Nhật Bản và các đối tác tại Nhật Bản 
thì hiện nay, đối với mặt hàng cá ngừ 
vằn đóng hộp (mã 1604.14.010) xuất 
khẩu sang Nhật Bản kể từ tháng 
4/2009, Thái Lan đã được hưởng mức 
thuế suất ưu đãi là 3,2%, tiếp đó giảm 
xuống còn 1,1% kể từ tháng 4/2011 
theo Hiệp định đối tác kinh tế Nhật 
Bản – Thái Lan (JTEPA) và xuống 
0% từ tháng 4/2012. 

Còn Việt Nam lại đang bị áp mức 
thuế 6,4% dù Hiệp định đối tác kinh 
tế Việt-Nhật (VJEPA) chính thức có 
hiệu lực từ tháng 10/2009. Với mức 
thuế suất này, cá ngừ đóng hộp của 
Việt Nam không thể cạnh tranh được 
với Thái Lan. 

Tương tự, đối với mặt hàng cá ngừ 
vây vàng đóng hộp (mã 1604.14.092) 
và thăn/philê cá ngừ hấp đông lạnh 
(mã 1604.14.099) xuất khẩu sang 
Nhật Bản, kể từ tháng 4/2009, Thái 
Lan đã được hưởng mức thuế suất ưu 
đãi là 4,8%, tiếp đó giảm xuống còn 
1,6% kể từ tháng 4/2011 và 0% từ 
tháng 4/2012 theo JTEPA. 

Còn Philipines cũng đang được 
hưởng mức thuế 4,8%, tiếp đó giảm 
xuống 2,4% từ tháng 4/2011, rồi 
1,2% từ tháng 4/2012 và về 0% từ 
tháng 4/2013 theo chế độ ưu đãi thuế 
quan phổ cập (GSP). 

Trong khi đó, doanh nghiệp xuất 
khẩu cá ngừ Việt Nam vẫn đang phải 
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chịu mức thuế cao hơn 40% so với 
các nước này tương đương 7,2% theo 
GSP, 9,6% theo VJEPA khi xuất 
sang thị trường Nhật. 

Thậm chí trong Hiệp định đối tác 
kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, 
Việt Nam không có lộ trình về 0% 
như hai nước trên. 

Theo VASEP, ngành cá ngừ Việt 
Nam đóng vai trò quan trọng trong 
ngành thủy sản nói riêng và nền kinh 
tế Việt Nam nói chung. Sản phẩm cá 
ngừ không chỉ đóng góp kim ngạch 
xuất khẩu 450-550 triệu USD/năm 
trong mấy năm trở lại đây mà còn đặc 
biệt quan trọng khi gắn liền với đông 
đảo ngư dân và công cuộc khai thác 
xa bờ, giữ gìn biển đảo. 

Mặt khác, trong bối cảnh niềm hy 
vọng vào TPP đã thay đổi, VASEP 
và các doanh nghiệp cá ngừ hy vọng 
Bộ Công Thương xem xét ưu tiên 
đưa vấn đề này ra để đàm phán lại 
với Nhật Bản, nhằm giải quyết khó 
khăn kịp thời cho ngành, tạo môi 
trường thuận lợi và nâng cao sức 
cạnh tranh cho doanh nghiệp thủy sản 
Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

(Theo bnews.vn) 
 

 Dự kiến công bố DN đạt Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia vào 
cuối tháng 3 

Hội đồng Quốc gia về Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia 2016 đã cùng 
nhau họp phiên lần thứ ba xem xét, 
thẩm định chọn ra những doanh 

nghiệp đủ điều kiện dự giải thưởng. 
Chiều ngày 15/2 tại Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, Hội 
đồng Quốc gia về Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia (GTCLQG) đã có 
họp phiên toàn thể lần thứ ba để xem 
xét, đánh giá và xét duyệt các doanh 
nghiệp (DN) đủ điều kiện trình Thủ 
tướng quyết định tặng GTCLQG 
2016. 

Tại phiên họp thứ ba, ông Phó Đức 
Sơn - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt Nam đã báo cáo tóm 
tắt kết quả cuộc họp lần 2 diễn ra vào 
ngày 16/12/2016. 

Cụ thể, sau khi thảo luận và thống 
nhất, phiên họp thứ hai Hội đồng 
Quốc gia GTCLQG 2016 đã thông 
qua nội dung sau: 

Thống nhất danh sách 86 doanh 
nghiệp (của 37 Hội đồng sơ tuyển) 
được xem xét trao giải năm 2016, 
trong đó đề xuất lựa chọn 19 DN tiêu 
biểu nhất để đề nghị Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) trình Thủ 
tướng Chính phủ tặng Giải Vàng 
Chất lượng Quốc gia năm 2016. 

Tiếp tục xem xét, làm rõ thông tin 
trước khi trình hồ sơ đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, tặng giải 
năm 2016 cho một số DN. Lấy ý kiến 
hiệp y trao giải của các UBND tỉnh, 
thành phố có DN được đề nghị trao 
GTCLQG 2016, hoàn thiện và trình 
hồ sơ tặng GTCLQG năm 2016. 

Tại cuộc họp lần thứ 3, Hội đồng 
Quốc gia GTCLQG 2016 gồm đại 
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diện các Bộ, ngành và tổ chức liên 
quan đã tiếp tục cùng nhau họp, xem 
xét và thẩm định để chọn ra những 
DN trao giải vàng GTCLQG 2016. 

Thời gian tới, Hội đồng Quốc gia sẽ 
tiếp tục liên hệ với các tỉnh Ninh 
Bình, Quảng Nam và Thừa Thiên - 
Huế để khẩn trương có ý kiến hiệp y 
trao giải cho các DN đủ điều kiện. 
Thời hạn cuối cùng nhận ý kiến hiệp 
y của các địa phương là trước ngày 
25/02/2017. Dự kiến, ngày 
27/02/2017, Tổng cục TCĐLCL sẽ 
làm thủ tục đề nghị Bộ KH&CN trình 
Thủ tướng Chính phủ xét tặng 
GTCLQG năm 2016 cho các DN. 

Dự kiến thời gian tổ chức họp báo 
công bố kết quả GTCLQG năm 2016 
vào tháng 3/2017. Dự kiến thời gian 
tổ chức Lễ trao GTCLQG và Giải 
thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - 
TBD năm 2016 vào Chủ Nhật, ngày 
02/4/2017 tại Hà Nội và Truyền hình 
trực tiếp trên VTV 1 - Đài truyền 
hình Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Hội nghị Tiểu ban Tiêu chuẩn và 
Đánh giá sự phù hợp 
APEC/SCSC1-2017 

Hội nghị thường niên của Tiểu ban 
Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp 
(APEC/SCSC 1) đã diễn ra tại Thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
trong hai ngày 20 và 21 tháng 2 năm 
2017. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch của 
APEC/SCSC 2017. 

 
Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị APEC/SCSC1 với sự 
tham gia của gần 100 đại biểu quốc 
tế, đến từ 21 nền kinh tế thành viên 
APEC, tập trung bàn thảo các nội 
dung: (1) đẩy mạnh hoạt động tiêu 
chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm 
thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại 
trong khu vực APEC, đặt trọng tâm 
thúc đẩy nền kinh tế số trong bối 
cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4; (2) chia sẻ các 
thực hành quy phạm tốt (GRP) giữa 
các thành viên, trong đó nhấn mạnh 
việc thúc đẩy phát triển hạ tầng tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia 
trong đó tập trung vào những ưu tiên 
như vấn đề an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường và phát triển thành phố 
thông minh; (3) bàn biện pháp kỹ 
thuật hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa (MSME) tham gia vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu; (4) tăng 
cường phối hợp giữa các thành viên 
trong khuôn khổ hoạt động 
WTO/TBT-SPS, giữa SCSC và các tổ 
chức quốc tế, khu vực: Tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế - ISO, Ủy ban kỹ 
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thuật Điện quốc tế - IEC,  Diễn đàn 
Tiêu chuẩn Châu Á – Thái Bình 
Dương - PASC, Hiệp hội công nhận 
phòng thử nghiệm Châu Á – Thái 
Bình Dương - APLAC, Diễn đàn Đo 
lường pháp định Châu Á – Thái Bình 
Dương APMLF; (5) chia sẻ thông tin 
về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, 
chứng nhận, đổi mới công nghệ, giáo 
dục tiêu chuẩn trong trường học… 

Đặc biệt, với tư cách chủ nhà, đoàn 
Việt Nam đã tích cực, chủ động đưa 
ra  Sáng kiến về “Chia sẻ thực hành 
tốt về việc xây dựng, áp dụng tiêu 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp đối với 
hoạt động phát triển Đô thị thông 
minh trong khu vực APEC”. Sáng 
kiến này tập trung vào việc các nền 
kinh tế thành viên APEC chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế, trao đổi thông tin và 
thảo luận về vai trò và định hướng 
của hoạt động tiêu chuẩn hóa trong 
tương lai nhằm phục vụ phát triển đô 
thị thông minh trong khu vực APEC. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Tổng cục TCĐLCL làm việc với 
đoàn chuyên gia ITI Hoa Kỳ về 
nhãn hàng hóa  

Chiều ngày 22/2/2017 Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(STAMEQ) đã có buổi làm việc với 
đoàn chuyên gia của Ủy ban Công 
nghiệp và Công nghệ Thông tin Hoa 
Kỳ (ITI) về nội dung dự thảo Nghị 
định thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-
CP về nhãn hàng hóa. 

Tham dự buổi làm việc có Phó 
Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp và 
đại diện Vụ đánh giá Hợp chuẩn và 
Hợp quy, Cục Quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hóa và Vụ Hợp tác Quốc 
tế. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã cởi 
mở và thẳng thắn trao đổi về những 
vấn đề còn vướng mắc liên quan đến 
các quy định trong nghị định như vấn 
đề đối với thông tin trên nhãn phụ 
của một số sản phẩm hàng hóa đặc 
thù, sự cần thiết của thông tin về 
xưởng sản xuất,... Các trao đổi này 
thực sự mang lại lợi ích cho cả hai 
bên: giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc 
cho phía doanh nghiệp và là những ý 
kiến đóng góp hữu ích cho phía Tổng 
cục trong quá trình kiện toàn hệ 
thống quy định. 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP được 
ban hành ngày 30/08/2006. Tuy 
nhiên, các căn cứ pháp lý làm cơ sở 
xây dựng cho Nghị định này đến nay 
đã hết hiệu lực và đã được thay thế 
bởi những văn bản mới có hiệu lực 
cao hơn. Hơn thế nữa, sau 10 năm 
thực hiện, các quy định tại Nghị định 
89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa đã 
bộc lộ những bất cập, gây khó khăn 
cho bản thân các đơn vị quản lý cũng 
như doanh nghiệp trong quá trình 
chấp hành pháp luật. Xuất phát từ 
những thực tế đó, Chính phủ đã giao 
Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện 
nhiệm vụ: “Sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 89/2006/NĐ-CP ngày 
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30/08/2006 của Chính phủ về Nhãn 
hàng hóa”. Việc sửa đổi Nghị định 
89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 
hướng đến mục tiêu đảm bảo tính phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế, 
xã hội, đảm bảo tính hợp hiến, hợp 
pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ 
thống pháp luật, tránh mâu thuẫn, 
chồng chéo trong quản lý và thực thi 
các quy định về nhãn hàng hóa, phù 
hợp với các quy định của các Hiệp 
định TBT, TPP… 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
1 năm 2017 

Ngày 17-2-2017, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội 
dung và kinh phí các đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương trình 
“Khoa học và công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” 
đợt 1 năm 2017 với nội dung: các hệ 
thống quản lý, chứng nhận sản phẩm 
hợp chuẩn, hợp quy. Ông Vương 
Quang Cần – PGĐ Sở chủ trì Hội 
đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, 
nội dung các bản thuyết minh đề án 
của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã 
nhất trí hỗ trợ các đề án của 6 đơn vị 
(trong tổng số 8 đơn vị) tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 

173 triệu đồng, cụ thể như sau: 
1. Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 

với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Luyện phôi thép, sản xuất thép thanh 
vằn… Nội dung được hỗ trợ là Chi 
phí đánh giá chứng nhận sản phẩm 
hợp chuẩn, hợp quy; 

2. Công ty TNHH Xay Lúa mì Việt 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là 
Xay xát và sản xuất bột mì… Nội 
dung được hỗ trợ là Chứng nhận hệ 
thống an toàn thực phẩm theo tiêu 
chuẩn AIB; 

3. Công ty Cổ phần Xây lắp Thiên 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Sản xuất máy móc, thiết bị ngành dầu 
khí… Nội dung được hỗ trợ là Chi 
phí đánh giá giám sát lần 1 hệ thống 
ISO 9001:2008; 

4. Công ty Cổ phần Hùng Vinh với 
lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất 
các loại kính, cửa nhôm kính… Nội 
dung được hỗ trợ là Chi phí chứng 
nhận ISO 9001:2015, 5S và chứng 
nhận hợp quy cho 02 sản phẩm; 

5. Công ty TNHH Thương mại Vận 
tải Thiên Thiên Lộc với lĩnh vực hoạt 
động chính là Buôn bán thực phẩm 
(SX nước mắm truyền thống)… Nội 
dung được hỗ trợ là Chi phí xây dựng 
Website; 

6. DNTN Rau An toàn Đồng Việt 
với lĩnh vực hoạt động chính là Trồng 
trọt. Nội dung được hỗ trợ là Chi phí 
tái đánh giá chứng nhận VietGAP 
cho trồng trọt. 

(Theo Sở KH&CN) 


