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HỢP TÁC APEC - CƠ HỘI VÀ 
THÁCH THỨC ĐAN XEN 

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-
Thái Bình Dương (APEC) qua quá 
trình 25 năm hình thành, phát triển 
đã khẳng định được vị thế và vai trò 
đầu tàu của khu vực trong tiến trình 
tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn 
cầu, đóng góp tích cực vào quá trình 
xây dựng một cấu trúc hợp tác khu 
vực sâu rộng, toàn diện theo tinh 
thần của Mục tiêu Bô-go, hướng tới 
tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại 
và đầu tư trong khu vực vào năm 
2020. 

Một thị trường rộng lớn 
Với 21 nền kinh tế thành viên, 

chiếm 59% dân số, 50% lãnh thổ, 
hơn 50% GDP và 57% thương mại 
toàn cầu, APEC là một thị trường đặc 
biệt rộng lớn và tiềm năng để các DN 
VN tiếp cận và khai thác. Xu hướng 
thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa 
thương mại trong APEC đã mở ra 
nhiều cơ hội to lớn cho cộng đồng 
doanh nghiệp VN, nhất là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tìm 
kiếm hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu 
vào các thị trường trong và ngoài khu 
vực. Quy tụ nhiều đối tác kinh tế 
hàng đầu của VN, APEC hiện là khu 
vực đầu tư trực tiếp lớn nhất, chiếm 
khoảng 78% tổng số vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài, 60% giá trị xuất 

khẩu, 80% giá trị nhập khẩu và 79% 
lượng khách du lịch quốc tế đến VN. 
Cộng đồng DN VN đã và đang tận 
dụng tương đối hiệu quả cơ hội tiếp 
cận và khai thác thị trường Châu Á - 
Thái Bình Dương mang lại từ hợp tác 
APEC, thể hiện qua kim ngạch xuất 
khẩu (XK) của VN sang các nền kinh 
tế thành viên không ngừng tăng lên 
theo từng năm. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, kim ngạch xuất khẩu năm 2014 
ước đạt khoảng 98,37 tỉ USD; năm 
2015 đã tăng lên khoảng 8% (tương 
đương 106,12 tỉ USD) và đến năm 
2016 đạt khoảng trên 119,69 tỉ USD. 
07 nền kinh tế thành viên APEC hiện 
nằm trong top 10 thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của VN là: Hoa Kỳ 
(đứng đầu), Trung Quốc (thứ 2), Nhật 
Bản (thứ 3), Hàn Quốc (thứ 4), Hồng 
Kông - Trung Quốc (thứ 5), Malaisia 
(thứ 9) và Xingapo (thứ 10). 

Các thành viên APEC còn là những 
đối tác quan trọng của các doanh 
nghiệp nhập khẩu VN, đáp ứng nhu 
cầu về nguyên vật liệu, hàng tiêu 
dùng và máy móc thiết bị, phương 
tiện vận tải, phụ tùng phục vụ sản 
xuất trong nước. Các cam kết về tự 
do hóa, thuận lợi hóa thương mại 
trong khuôn khổ APEC có tác động 
tích cực lên các hoạt động nhập khẩu 
của các DN với các đối tác chủ yếu là 
thành viên APEC. Các DN nhập khẩu 
VN sẽ được hưởng những ưu đãi 
đáng kể từ cắt giảm thuế quan, các 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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rào cản thương mại, thủ tục hải quan 
và tiết kiệm đến 5% chi phí giao dịch 
thương mại, từ đó hạ giá thành và 
từng bước cải thiện khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm. 

Nhiều thách thức 
Các DN VN hiện phải đối mặt với 

một số khó khăn và thách thức không 
nhỏ. Các thành viên trong khu vực có 
sự cạnh tranh khá gay gắt trong quan 
hệ thương mại và đầu tư. VN có 
khoảng cách khá xa về trình độ phát 
triển so với các thành viên, nên gặp 
khó khăn khi cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế và trong nước. Thực 
hiện các cam kết về tự do hóa, thuận 
lợi hóa thương mại và đầu tư trong 
khuôn khổ diễn đàn, VN sẽ gặp phải 
không ít trở ngại từ áp lực cạnh tranh 
ngày càng gia tăng khi phải mở cửa 
thị trường và xóa bỏ dần các quy định 
bảo hộ đối với DN nội địa. Thực tế 
cho thấy DN VN đa số là các DN quy 
mô nhỏ và vừa với trình độ công 
nghệ còn hạn chế, phương thức quản 
lý chưa phù hợp, chiến lược kinh 
doanh thiếu chủ động. Trái lại, sức 
cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ 
đến từ những nền kinh tế thành viên 
APEC vốn có trình độ phát triển 
KHCN cao, tốc độ tăng trưởng nhanh 
là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt 
trong các lĩnh vực như tài chính - 
ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, 
công nghiệp điện, công nghiệp chế 
tạo, vận tải biển... Sự cạnh tranh tiếp 
cận thị trường của các DN nước 

ngoài có tiềm lực kinh tế mạnh đe 
dọa khả năng tồn tại và phát triển của 
các DN trong nước. Bản thân các DN 
trong nước lại thiếu tính gắn kết chủ 
động và chặt chẽ với nhau, các hiệp 
hội chưa nâng cao sức mạnh và vai 
trò dẫn dắt trong chia sẻ kinh nghiệm, 
trao đổi thông tin và nâng cao năng 
lực kinh doanh của toàn ngành trước 
áp lực cạnh tranh từ các đối thủ bên 
ngoài. Hơn nữa, cơ cấu kinh tế và 
thương mại của hầu hết các nước 
thành viên đều coi trọng việc đẩy 
mạnh XK và chiếm lĩnh các thị 
trường nước ngoài nên VN cũng sẽ 
gặp khó khăn lớn trong việc mở rộng 
và bảo vệ thị phần của mình ở 
cả trong và ngoài nước. 

Năm 2017, lần thứ hai VN đăng cai 
tổ chức APEC, ngoài những nỗ lực 
của Chính phủ, các DN cũng cần chủ 
động, tích cực nắm bắt các cơ hội đầu 
tư, kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi 
ích và tăng cường kết nối với các đối 
tác APEC để mở rộng thị trường, 
nâng cao năng lực SXKD và khả 
năng cung ứng dịch vụ cho toàn khu 
vực và trên thế giới. 

(Theo laodong.com.vn) 
 

KHÔNG NHẬP KHẨU Ô TÔ 
CHẤT LƯỢNG KÉM ĐỂ BẢO 
VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU 
DÙNG 

Văn phòng Chính phủ vừa truyền 
đạt yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh 
Đình Dũng đến các bộ: Công 
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Thương, Tài Chính, Khoa học và 
Công nghệ và các bộ ngành liên quan 
khác để đánh giá toàn diện thị trường 
ô tô, có chính sách phù hợp cho các 
doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ ô 
tô và liên doanh ô tô trong nước thời 
gian tới. 

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 

cho biết, thời gian vừa qua, ngành 
công nghiệp ô tô của Việt Nam đã 
tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước; đã có thêm nhiều sản phẩm ô 
tô, mẫu mã ngày càng đa dạng phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; 
đã sản xuất được những sản phẩm có 
tiêu chuẩn quốc tế. Ngành công 
nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất, lắp 
ráp ô tô đã đạt được những kết quả 
phát triển bước đầu quan trọng, cung 
cấp được một số phụ tùng, linh kiện, 
thiết bị đáp ứng một phần nhu cầu 
cho sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước 
và đã có một số sản phẩm xuất khẩu. 

 Tuy nhiên, ngành công nghiệp ô tô 
của Việt Nam đang đối diện với 
nhiều khó khăn, thách thức như tỷ lệ 
nội địa hóa còn thấp chưa đạt như 
mong muốn, mục tiêu đã đề ra; giá 
thành sản xuất, lắp ráp ô tô còn cao, 

ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh 
trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 
ngày càng mở cửa, hội nhập sâu vào 
nền kinh tế thế giới và khu vực… 

 Dự báo Việt Nam sẽ bước vào giai 
đoạn ô tô hóa trong thời gian tới, đây 
là cơ hội cho sự phát triển của ngành 
công nghiệp ô tô của nước ta, góp 
phần tăng trưởng kinh tế và nâng cao 
đời sống của người dân nhưng đồng 
thời cũng đặt ra thách thức không nhỏ 
đối với hệ thống hạ tầng giao thông 
và môi trường của Việt Nam. 

 Do vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên 
quan theo chức năng, nhiệm vụ đẩy 
mạnh triển khai các giải pháp phát 
triển ngành công nghiệp hỗ trợ đối 
với ngành công nghiệp ô tô, tiếp tục 
đề xuất Thủ tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ 
chế, chính sách để thúc đẩy phát triển 
ngành công nghiệp hỗ trợ, nhất là đối 
với các nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp 
đầu tàu. Phó Thủ tướng còn yêu cầu 
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp 
với cơ quan liên quan thành lập Tổ 
công tác liên ngành đánh giá toàn 
diện thị trường ô tô Việt Nam trong 
mối tương quan với thị trường khu 
vực và thế giới, tập trung vào đánh 
giá cơ hội và khó khăn, thách thức 
đối với ngành công nghiệp sản xuất, 
lắp ráp xe ô tô Việt Nam từ thời điểm 
năm 2018 trở đi (đặc biệt là khi thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
ATIGA giảm về 0% đối với xe ô tô 
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nguyên chiếc); dự báo cung cầu ô tô 
trong nước và khu vực; đánh giá năng 
lực thực tế, tiềm năng phát triển sản 
xuất, lắp ráp ô tô trong nước và khả 
năng thích ứng của các doanh nghiệp 
trong nước với môi trường cạnh tranh 
ngày càng gay gắt khi Việt Nam tiếp 
tục mở cửa thị trường và thực hiện 
giảm thuế nhập khẩu đối với xe ô tô 
nguyên chiếc theo các cam kết quốc 
tế; làm việc cụ thể với các doanh 
nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong 
nước để xác định rõ kế hoạch phát 
triển sản xuất của từng doanh nghiệp 
trong giai đoạn 2018-2020. Tổng hợp 
các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 
của doanh nghiệp, đề xuất giải pháp 
tháo gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp; Khẩn 
trương soạn thảo Nghị định về sản 
xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; trình 
Chính phủ theo quy định tại Quyết 
định số 65/QĐ-TTg ngày 18/1/2017 
của Thủ tướng Chính phủ; Nghiên 
cứu khả năng áp dụng biện pháp tự 
vệ thương mại khi xe ô tô nguyên 
chiếc nhập khẩu gia tăng đột biến và 
ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất 
trong nước... 

Các Bộ: Công Thương, Giao thông 
vận tải, Khoa học và Công nghệ căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, 
xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù 
hợp quy định của pháp luật và cam 
kết quốc tế để tăng cường quản lý đối 
với xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu, 
bảo đảm không để xe ô tô có chất 
lượng kém được nhập khẩu vào Việt 

Nam nhằm bảo vệ quyền lợi của 
người tiêu dùng và các nhà sản xuất, 
lắp ráp ô tô trong nước; đơn giản hóa 
các thủ tục kiểm định xe ô tô đưa vào 
lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe 
ô tô, đồng thời bảo đảm quyền lợi 
người tiêu dùng. 

(Theo moit.gov.vn) 
 

CHÂU Á SẼ LÀ ĐẦU TÀU 
CHỐNG BẢO HỘ THƯƠNG 
MẠI? 

Việc chính phủ một số nước phương 
Tây ngả về xu hướng bảo hộ thương 
mại là cơ hội cho các nền kinh tế 
châu Á dẫn dắt cuộc chơi toàn cầu 
hóa. 

Lãnh đạo kinh tế các nước Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã 
nhất trí chống “mọi hình thức” bảo 
hộ trong cuộc họp ba bên hôm 5/5. 
Cam kết được cho là mạnh mẽ hơn so 
với lập trường đi ngược lại xu hướng 
toàn cầu hóa từ hội nghị các Bộ 
trưởng tài chính G20 hồi tháng 3, mà 
Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu 
tiên theo đuổi. 

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng 
thống Mỹ đã rút khỏi Hiệp định đối 
tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), khẳng định sẽ xem xét lại 
Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ 
(NAFTA), kỳ vọng thực thi tốt hơn 
một số quy định của Tổ chức thương 
mại thế giới (WTO) và có thể tiến 
hành thương lượng lại những thỏa 
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thuận cũ hơn. Trước việc này, Trung 
Quốc đã xác định sẵn sàng thế vị trí 
của Mỹ trên thị trường thương mại tự 
do một khi Washingon rút chân. Tuy 
nhiên sân chơi này ngoài Trung Quốc 
muốn tham gia, vẫn còn đối thủ mạnh 
là Nhật Bản. Hai nước lớn ở Đông 
Bắc Á này được coi là đang cố gắng 
giành thế thượng phong trên thị 
trường tiền tệ, nhất là sau khi 
Washington đang không rõ ràng về 
chính sách bảo hộ thương mại. Điều 
này thể hiện rõ trong cuộc gặp lãnh 
đạo tài chính ba bên (Trung Quốc – 
Hàn Quốc – Nhật Bản) diễn ra bên lề 
hội nghị thường niên của Ngân hàng 
Phát triển châu Á (ADB) tại 
Yokohama (Nhật Bản). 

Trong một nỗ lực giảm sức ảnh 
hưởng của đồng USD lên khu vực, 
phía Nhật Bản đã đề xuất thiết lập 
những thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 
song phương với các quốc gia Đông 
Nam Á cho phép đồng Yên được 
tham gia vào các giao dịch tài chính 
với các nước này. Thỏa thuận hoán 
đổi tiền tệ dự kiến lên tới 40 tỷ USD 
với các quốc gia Đông Nam Á được 
Tokyo khẳng định nhằm giúp các DN 
Nhật Bản đang hoạt động ở khu vực 
này tiếp cận nguồn vốn nội tệ dễ 
dàng hơn, hỗ trợ các nền kinh tế châu 
Á bớt lệ thuộc vào đồng bạc xanh. 

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, 
bước đi này mang ẩn ý đối trọng với 
một Trung Quốc với đồng Nhân dân 
tệ đang ngày càng mạnh lên sau khi 

gia nhập giỏ tiền tệ quốc tế. Hiện, 
Bắc Kinh cũng đã có thỏa thuận hoán 
đổi tiền tệ song phương với gần 30 
quốc gia để thúc đẩy tiến trình quốc 
tế hóa đồng Nhân dân tệ. Dù vậy, 
Chủ tịch ADB, ông Takehiko Nakao, 
một nhà cựu ngoại giao Nhật Bản 
trong lĩnh vực tiền tệ, nhận định 
Tokyo và Bắc Kinh không hướng tới 
cạnh tranh mà nhằm hợp tác. 

Dù là cạnh tranh hay hợp tác, 
những bước đi của hai nền kinh tế 
hàng đầu châu Á vẫn khả quan hơn 
cho viễn cảnh toàn cầu hóa. Hội nghị 
Bộ trưởng Tài chính và thống đốc 
Ngân hàng G20 hồi tháng 3 đã kết 
thúc mà không đưa ra được cam kết 
rõ ràng về thương mại tự do và chống 
bảo hộ thương mại. Việc này phá vỡ 
truyền thống kéo dài 1 thập kỷ qua 
của G20 về ủng hộ thương mại mở, 
chống bảo hộ thương mại. Giữa lúc 
các quốc gia châu Âu và Mỹ xoay 
vần trong các cuộc chuyển đổi chính 
quyền, gây nguy cơ đe dọa tới lập 
trường chống bảo hộ bấy lâu nay, 
việc châu Á nổi lên với làn sóng tự 
do thương mại là tất yếu. 

(trungtamwto.vn) 
 

TÔM VIỆT NAM NHẬP VÀO MỸ 
SẼ BỊ ÁP THUẾ CHỐNG BÁN 
PHÁ GIÁ THÊM 5 NĂM NỮA 

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ 
(USITC) đã bỏ phiếu tiếp tục áp thuế 
chống bán phá giá đối với tôm từ 4 
nước châu Á trong 5 năm tới, trong 
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đó có Việt Nam. 
USITC đã xác định rằng “việc bãi 

bỏ thuế chống bán phá giá hiện tại 
đối với tôm nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam 
có thể sẽ dẫn tới việc tiếp tục hoặc tái 
diễn các thiệt hại đáng kể trong một 
khoảng thời gian hợp lý có thể lường 
trước được”. 

 
Trong các tin tức có liên quan, một 

số nhà lập pháp đã yêu cầu Cơ quan 
Thẩm định trách nhiệm của Chính 
phủ Hoa Kỳ (GAO) điều tra sự an 
toàn của hải sản nhập khẩu vào Hoa 
Kỳ. Do tỷ lệ nhiễm khuẩn cao ở thủy 
sản nuôi, các nhà sản xuất ở nước 
ngoài thường sử dụng các chất kháng 
khuẩn... Nguy cơ dư lượng kháng 
sinh là đáng kể, và những hậu quả về 
sức khoẻ có thể rất nghiêm trọng. 
Khoảng 94% lượng hải sản tiêu thụ ở 
Hoa Kỳ được nhập khẩu và khoảng 
một nửa trong số thủy sản nhập khẩu 
là thủy sản nuôi, và có “các vấn đề 
nghiêm trọng” trong hệ thống an toàn 
thực phẩm đối với hải sản nhập khẩu. 

Viện Thủy sản Quốc gia, một tổ 
chức thương mại thủy sản của Hoa 
Kỳ, là một tổ chức ủng hộ tích cực 

Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực 
phẩm và là thành viên của Liên minh 
FDA cho biết Tổ chức này ủng hộ sự 
quan tâm của các nhà lập pháp đối 
với các vấn đề về an toàn thực phẩm. 

Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã viết 
thư cho GAO yêu cầu cơ quan này trả 
lời một số câu hỏi, chẳng hạn như: 
“FDA sử dụng các tiêu chuẩn nào 
trong việc phát triển các cảnh báo 
nhập khẩu cho các sản phẩm thực 
phẩm, bao gồm cả thủy sản, và một 
khi FDA đã xác định được vấn đề, 
FDA mất thời gian trung bình là bao 
lâu để đưa ra cảnh báo cho sản phẩm, 
nhà sản xuất, quốc gia hoặc khu vực 
nhập khẩu?”. 

(Theo tongcucthuysan.gov.vn) 
 

CƠ HỘI CHO RAU QUẢ VIỆT 
NAM RỘNG ĐƯỜNG SANG UAE 

 Từ ngày 15/5 Bộ Môi trường và 
Biến đổi khí hậu Các tiểu vương quốc 
Ả-rập thống nhất (UAE) đã ban hành 
lệnh cấm nhập khẩu một số loại rau 
quả từ 5 nước Trung Đông gồm Ai 
Cập, Oman, Jordan, Lebanon và 
Yemen. 

Nguyên nhân do rau quả từ các 
nước này có dư lượng thuốc trừ sâu 
vượt quá giới hạn cho phép. 

Các loại rau củ quả bị cấm nhập 
khẩu gồm các loại ớt chuông từ Ai 
Cập; bắp cải, cải thảo, rau diếp, bí, 
đậu và cà tím từ Jordan; các loại táo 
từ Lebanon; các loại dưa, cà rốt và 
cải xoong từ Oman; và tất cả các loại 
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trái cây từ Yemen. 
Việc chính phủ Các tiểu vương 

quốc Ả-rập thống nhất cấm nhập 
khẩu các loại rau và trái cây từ 5 
quốc gia nói trên có thể sẽ là một tin 
tốt lành cho rau quả Việt Nam. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu rau 
quả Việt Nam sẽ rộng đường sang thị 
trường này bởi việc cấm nhập khẩu 
sau khi có hiệu lệnh sẽ khiến hạn chế 
nguồn cung để UAE chuẩn bị cho 
mùa lễ Ramadan sẽ diễn ra trong 
khoảng cuối tháng 5.  

Bên cạnh đó, hiện, thị trường Các 
tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 
phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng 
nhu cầu tiêu thụ nội địa. Hàng hóa 
nhập khẩu vào các quốc gia này 
không chỉ để phục vụ tiêu dùng của 
người dân mà còn để phục vụ khách 
du lịch và người lao động nhập cư. 

Theo số liệu của Trung tâm Thương 
mại quốc tế, kim ngạch nhập khẩu 
nhóm hàng này của UAE năm 2014 
đạt gần 3,2 tỷ USD, 2015 đạt khoảng 
2,6 tỷ USD và trên 2,5 tỷ USD năm 
2016.  

Mặc dù vậy, kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam vẫn chỉ chiếm tỷ trọng 
không đáng kể trong tổng giá trị nhập 
khẩu nhóm hàng này của UAE. 

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, 
giá trị xuất khẩu mặt hàng rau, củ, 
quả sang UAE chỉ đạt 14,2 triệu USD 
năm 2014, 16,2 triệu USD năm 2015 
và 22,8 triệu USD năm 2016. 

Để tăng giá trị xuất khẩu rau quả 

Việt Nam sang thị trường này, trong 
những năm qua, Thương vụ Đại sứ 
quán Việt Nam tại UAE đã phối hợp 
với các đơn vị chức năng, doanh 
nghiệp của hai nước tổ chức các sự 
kiện quảng bá các sản phẩm nông 
sản, trái cây của Việt Nam tại các 
siêu thị của UAE. 

Hiện tại, nhóm hàng nông sản và 
trái cây Việt Nam đã tiếp cận được 
một số hệ thống siêu thị của UAE, 
các mặt hàng rau quả như chuối, 
thanh long, chôm chôm, nhãn, vải, 
măng cụt, hồng xiêm, xoài, ổi đang 
được bán tại các siêu thị với giá tốt, 
được người tiêu dùng UAE ưa 
chuộng. 

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam 
tại UAE khuyến cáo, trong bối cảnh 
Chính phủ UAE đang thắt chặt quản 
lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đối 
với các loại rau củ quả nhập khẩu, 
các doanh nghiệp xuất khẩu đang làm 
ăn hoặc đang có ý định tiếp cận thị 
trường UAE cần lưu ý tới các tiêu 
chuẩn về an toàn thực phẩm của UAE 
đặc biệt đối với vấn đề dư lượng 
thuốc trừ sâu. 

Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội 
tốt cho sản phẩm rau củ quả của Việt 
Nam tiếp tục khẳng định vị thế của 
mình tại thị trường UAE. 

(Theo Báo Công thương) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Sản phẩm Bi ô xít 
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Ngày 13/4/2017, EU thông báo cho 
các nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban 
liên quan đến việc chấp thuận chất 
Warfarin là một chất hoạt tính để sử 
dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 
14. Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng và môi 
trường, hài hòa hóa thị trường EU đối 
với sản phẩm bi ô xít. 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 7 năm 2017, thời gian dự kiến 
có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày 
công bố chính thức bởi EU.  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/472 
Thiết bị y tế 
Ngày 05/4/2017, Cơ quan Quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
(FDA) đưa ra Dự thảo phân loại thiết 
bị kích thích phản ứng rung vào lớp 
II (lớp kiểm soát đặc biệt), việc kiểm 
soát đặc biệt sẽ áp dụng cho thiết bị 
này. Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Thời gian dự kiến thông qua 
vào 18/12/2013, thời gian dự thảo có 
hiệu lực vào 14/3/2017.  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1282 
Xe không người lái 
Ngày 12/4/2017, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên về việc đưa 
ra Dự thảo sửa đổi đối với Xe tự lái. 
Cụ thể, sẽ sửa đổi một số quy định 
bao gồm việc kiểm tra các phương 
tiện không người lái và đảm bảo rằng 

việc kiểm tra này sẽ được tiến hành 
trên các đường phố công cộng của 
California một cách an toàn. Mục 
đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức 
khỏe và sự an toàn của con người. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý kiến vào 
24/4/2017. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực của dự thảo.  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1283 
Thực phẩm 
Ngày 12/4/2017, Trung Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo về các điều 
khoản được xây dựng theo Luật An 
toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa để điều tra và xử phạt 
gian lận an toàn thực phẩm, đảm bảo 
an toàn thực phẩm và bảo vệ sức 
khoẻ cộng đồng. Cụ thể, Dự thảo 
Quy định này sẽ làm rõ hơn khái 
niệm về gian lận an toàn thực phẩm 
và liệt kê 10 loại hành vi gian lận an 
toàn thực phẩm, cụ thể như gian lận 
sản phẩm, sản xuất thực phẩm, gian 
lận hành vi tiếp thị, gian lận nhãn 
hiệu, gian lận tuyên truyền thông tin 
lương thực, gian lận chứng nhận, gian 
lận đơn xin phép, gian lận thông tin 
hồ sơ, gian lận thông tin báo cáo và 
trình thông tin giám sát giả mạo. Hơn 
nữa, các quy định này cũng làm rõ 
trách nhiệm pháp lý của bên liên 
quan. Mục đích của dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khỏe con người. Hiện tại 
chưa xác định thời gian dự kiến thông 
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qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 
của Dự thảo.  
Mã thông báo: G/TBT/N/CHN/1199 

Mỹ phẩm 
Ngày 12/4/2017, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định 
về tiêu chuẩn an toàn của mỹ phẩm. 
Cụ thể, các sản phẩm nhuộm tóc và 
sản phẩm mới như sản phẩm chữa trị 
khô da nhạy cảm đều sẽ thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Quy định này. Mục 
đích của Dự thảo nhằm đảm bảo an 
toàn mỹ phẩm. Thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào 30 tháng 5 năm 2017. 
Các nước thành viên có 20 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến.  

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/712 
(Theo TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 5/2016 

1. Số: G/TBT/N/ARE/361 
Nước: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 

Thống  Nhất 
- Số: G/TBT/N/BHR/475 
Nước: Bahrain 
- Số: G/TBT/N/KWT/357 
Nước: Kuwait 
- Số: G/TBT/N/OMN/300 
Nước: Oman 
- Số: G/TBT/N/QAT/473 
Nước: Qatar 
- Số: G/TBT/N/SAU/978 

Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
- Số: G/TBT/N/YEM/77 
Nước: Yemen 
Nội dung:  ICS: 75.100 Chất bôi 

trơn, dầu công nghiệp và các sản 
phẩm có liên quan 

2. Số: G/TBT/N/ARE/362 
Nước: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 

Thống  Nhất 
- Số: G/TBT/N/BHR/476 
Nước: Bahrain 
- Số: G/TBT/N/KWT/358 
Nước: Kuwait 
- Số: G/TBT/N/OMN/301 
Nước: Oman 
- Số: G/TBT/N/QAT/474 
Nước: Qatar 
- Số: G/TBT/N/SAU/979 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
- Số: G/TBT/N/YEM/78 
Nước: Yemen 
Nội dung:  Mỹ phẩm và các sản 

phẩm chăm sóc cá nhân 
3. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/710 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá 
- Số: G/TBT/N/BRA/711 
Nội dung: Sản phẩm cho tóc 
- Số: G/TBT/N/BRA/712 
Nội dung: Sản phẩm nha khoa 
- Số: G/TBT/N/BRA/713 
Nội dung: Sản phẩm  mỹ phẩm 
4. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/521 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS: 

43.080.20, 43.040.80) 
- Số: G/TBT/N/CAN/522 
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Nội dung: Thông tin vô tuyến 
5. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/398 
Nội dung: Đèn chiếu sáng khẩn cấp 
- Số: G/TBT/N/CHL/400 
Nội dung: Phân bón 
- Số: G/TBT/N/CHL/401 
Nội dung: Ống poly (vinyl clorua) 

không uốn dẻo (PVC-U) 
- Số: G/TBT/N/CHL/402 
Nội dung: Ống poly (vinyl clorua) 

không uốn dẻo (PVC-U) 
6. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/269 
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số: G/TBT/N/TPKM/270 
Nội dung: Đồ chơi cho trẻ em dưới 

14 tuổi 
7. Số: G/TBT/N/COL/223 
Nước: Colombia 
Nội dung: Nhiên liệu Etanol khan 
8. Số: G/TBT/N/CRI/166 
Nước: Costa Rica 
Nội dung: Vật liệu xây dựng ICS 

91.100 
9. Số: G/TBT/N/CZE/203 
Nước: Cộng hòa Séc 
Nội dung: ICS 27.120.01 – Năng 

lượng hạt nhân 
10. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/480 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ(ICS: 43.020) 
- Số: G/TBT/N/EU/481 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/EU/482; 

G/TBT/N/EU/483 

Nội dung: Sản phẩm xây dựng 
11. Số: G/TBT/N/ITA/29 
Nước: Italy 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 
12. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/553 
Nội dung: Xe chở khách từ 10 hành 

khách trở xuống 
- Số: G/TBT/N/JPN/554 
Nội dung: Hệ thống điện thoại 

không dây kỹ thuật số 
- Số: G/TBT/N/JPN/555 
Nội dung: Hệ thống sóng vô tuyến 

tầng số 920 MHz 
- Số: G/TBT/N/JPN/556 
Nội dung: Dược phẩm (HS 30) 
13. Số: G/TBT/N/KEN/574 
Nước: Kenya 
Nội dung: Thép cốt bê tông (ICS 

77.140.15) 
14. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/714 
Nội dung: Sản phẩm chăn nuôi 
- Số: G/TBT/N/KOR/715 
Nội dung: Mỹ phẩm 
15. Số: G/TBT/N/MEX/356 
Nước:  Mexico 
Nội dung: Kính an toàn 
16. Số: G/TBT/N/PHL/197 
Nước:  Philippines 
Nội dung: Xi măng (ICS 91.100.10) 
17. Số: G/TBT/N/PHL/197 
Nước:  Liên Bang Nga 
Nội dung: Đường ống có đường 

kính danh định lớn hơn 25 mm và áp 
suất vận hành tối đa cho phép trên 
0,05 Mpa 
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18. Số: G/TBT/N/RWA/55 
Nước:  Rwanda 
Nội dung: Nhà công cộng (ICS 

91.040.10) 
19. Số: G/TBT/N/SAU/980 
Nước:  Vương quốc Ả Rập Saudi 
Nội dung: Hệ thống nhiên liệu (ICS 

43.060.40) 
19. Số: G/TBT/N/SGP/34 
Nước:  Singapore 
Nội dung: Các sản phẩm thủy ngân 
20. Số: G/TBT/N/THA/496 
Nước:  Thái Lan 
Nội dung: Dây và cáp điện (Quy 

định chung) (ICS 29.060.01) 
21. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/629 
Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS 

65.120 ) 
- Số: G/TBT/N/UGA/630 
Nội dung: Chất lỏng hữu cơ dễ bay 

hơi 
- Số: G/TBT/N/UGA/631 
Nội dung: Chất khử trùng 
- Số: G/TBT/N/UGA/632 
Nội dung: Đồng hồ đo điện 
- Số: G/TBT/N/UGA/633 
Nội dung: Hợp kim nhôm 
- Số: G/TBT/N/UGA/634 
Nội dung: Dầu thô, sản phẩm dầu 

mỏ 
- Số: G/TBT/N/UGA/635 
Nội dung: Sản phẩm dầu mỏ (Quy 

định chung) 
- Số: G/TBT/N/UGA/636 
Nội dung: Dầu thô 
- Số: G/TBT/N/UGA/637 

Nội dung: Nhiên liệu ICS 75.160 
- Số: G/TBT/N/UGA/638 
Nội dung: Chất kết dính 
22. 21. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1286 
Nội dung: Hệ thống nước 
- Số: G/TBT/N/USA/1287 
Nội dung: Mỹ phẩm 

(Theo phòng TBT) 
 

 
 
 

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
VIFOTEC VÀ GIẢI THƯỞNG 
WIPO NĂM 2016 

Ngày 16/5, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ 
niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Hỗ 
trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam 
(VIFOTEC) Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức lễ trao Giải 
thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ 
Việt Nam (Vifotec) và giải thưởng 
WIPO năm 2016. 

 
Trải qua 25 năm xây dựng và phát 

triển, Giải thưởng Vifotec đã có gần 
2.400 công trình tham gia, 775 công 
trình đạt giải. Các công trình đã được 
ứng dụng vào thực tiễn, các công 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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trình tham gia đều nằm trong các lĩnh 
vực ưu tiên của Nhà nước và có ý 
nghĩa thiết thực trong đời sống sản 
xuất và tạo ra thị trường công nghệ 
phục vụ đời sống, an ninh, quốc 
phòng. Đồng thời khuyến khích các 
nhà khoa học công nghệ đi sâu 
nghiên cứu, áp dụng các thành tựu 
khoa học công nghệ hiện đại thích 
hợp với hoàn cảnh Việt Nam ứng 
dụng vào sản xuất và đời sống. Các 
công trình đoạt giải trong những năm 
qua đã và đang áp dụng có hiệu quả 
tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản 
xuất của doanh nghiệp, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hạ giá thành 
sản phẩm, thay thế nhập khẩu 

Năm 2016 đã có 95 công trình được 
gửi về tham dự cuộc thi. Trong đó, 
Ban Tổ chức giải thưởng xem xét và 
trao giải cho 45 công trình thuộc 6 
lĩnh vực: Cơ khí – tự động hóa; công 
nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, 
điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ 
sản xuất và đời sống; công nghệ 
nhằm ứng phó với biến đối khí hậu, 
bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý 
tài nguyên; công nghệ tiết kiệm năng 
lượng và sử dụng năng lượng mới. 

Trong đó, có bốn công trình được 
trao giải nhất. Trong đó, hai công 
trình “Chế tạo tàu khách bằng vật liệu 
mới PPC với 56 chỗ ngồi” của tác giả 
Nguyễn Kim Sơn (công ty CP công 
nghệ James Boat, Hà Nội) và “Thâm 
canh trồng sả trên vùng đất chịu ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu để thu 

tinh dầu phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu 
và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 
từ bã thải chưng cất” của TS Lê Văn 
Tri (công ty CP công nghệ sinh học, 
Hà Nội) còn được trao giải WIPO của 
tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. 

Hai giải nhất còn lại thuộc về hai 
công trình trong lĩnh vực quốc phòng 
gồm “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 
kính quan sát đêm tầm xa cho biển 
đảo” của tác giả Đoàn Ngọc Hiệp (Xí 
nghiệp 23, Nhà máy Z199) và công 
trình “Nghiên cứu, cải tiến nâng cao 
chất lượng súng chống tăng SCT-9 
(SGP-9) nhằm ứng phó với biến đổi 
khí hậu và phù hợp với môi trường 
Việt Nam” của tác giả Cù Đức Lam 
(Nhà máy Z125), cùng thuộc Tổng 
cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ 
Quốc phòng. 

Ban tổ chức Giải thưởng VIFOTEC 
cho biết mỗi công trình được giải 
nhất sẽ được nhận bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ cùng với 40 triệu 
đồng. Tại buổi lễ ban tổ chức còn 
trao 9 giải nhì, 15 giải ba và 17 giải 
khuyến khích cho các công trình.  

 (TH) 
 
CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN MỚI 
TRONG QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM 

Năm 2017, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 
quốc gia sẽ xây dựng mới 2 TCVN và 
soát xét 3 TCVN nhằm đảm bảo an 
toàn đồ chơi trẻ em cũng như đáp 
ứng yêu cầu quản lý. 
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Đồ chơi trẻ em và nguy cơ mất an 
toàn 

Hàng năm tại các thị trường lớn 
như Mỹ, Châu Âu có hàng trăm loại 
đồ chơi bị thu hồi do có nguy cơ gây 
mất an toàn. Trong đó, chủ yếu gồm 
nguy cơ các chi tiết nhỏ của đồ chơi 
bị rời ra có khả năng làm trẻ em bị 
hóc, nghẹn và ngạt thở khi nuốt phải 
những chi tiết nhỏ này; nguy cơ các 
sơn màu của đồ chơi có chứa các chất 
có thể thôi nhiễm có độc như chì, 
niken; nguy cơ gây mất an toàn cháy 
từ các đồ chơi trang trí dễ bắt cháy 
hoặc từ phần pin của đồ chơi; nguy 
cơ các đồ chơi chất dẻo có chứa 
phtalate vượt mức quy định v.v... 

Gần đây nhất trong tháng 2/2017 
công ty Moose Toy cũng đã phải thu 
hồi hơn 400.000 đồ chơi con ếch 
bằng nhựa do có những báo cáo về 
nguy cơ gây mất an toàn do nắp pin 
đồ chơi bị rời ra và gây nguy cơ rò rỉ 
hóa chất của pin ra bên ngoài. 

 
Tại Việt Nam, trên thị trường hiện 

nay đồ chơi trẻ em chủ yếu vẫn là 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong 
đó hàng chính ngạch của các nhà sản 
xuất có uy tín chiếm tỷ lệ không cao, 
các hàng trôi nổi, nhập theo đường 

tiểu ngạch, không rõ nguồn gốc, chất 
lượng kém vẫn còn nhiều. Chính vì 
vậy luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất 
an toàn từ đồ chơi đến trẻ em. 

Thực tế cho thấy, trong thời gian 
qua, các mẫu đồ chơi do Cục Quản lý 
chất lượng sản phẩm hàng hoá và một 
số Chi cục TCĐLCL lấy mẫu trên thị 
trường gửi kiểm nghiệm trong các 
đợt kiểm tra cơ bản đều đạt yêu cầu 
theo QCVN 3:2009/BKHCN về giới 
hạn xâm nhập của các độc tố trong đồ 
chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi đối 
với các chỉ tiêu: antimon (Sb), asen 
(As), bari (Ba), cadimi (Cd), crom 
(Cr), chì (Pb), thuỷ ngân (Hg) và 
Formaldehyt và đạt yêu cầu chống 
cháy. 

Tuy nhiên, trên thị trường hiện còn 
một số sản phẩm đồ chơi trẻ em và 
một số quy định liên quan đến an 
toàn chưa thuộc phạm vi của quy 
chuẩn như đồ chơi vận động, quy 
định phtalate, sơn bằng tay, ... gây 
khó khăn cho việc chứng nhận hợp 
quy và lúng túng cho đơn vị quản lý 
cũng như doanh nghiệp. 

Lấp khoảng trống trong quản lý 
an toàn đồ chơi trẻ em 

Từ năm 1997, Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường, nay là Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban hành bộ 
tiêu chuẩn quốc gia về An toàn đồ 
chơi trẻ em với số hiệu TCVN 6238 
trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn bộ 
tiêu chuẩn Châu Âu EN 71 Safety of 
Toys. Ngoài ra, tại thời điểm đó Bộ 
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KHCN&MT cũng đã ban hành Danh 
mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải 
được kiểm tra nhà nước về chất 
lượng, trong đó có qui định kiểm tra 
chỉ tiêu an toàn cơ lý của đồ chơi trẻ 
em theo TCVN 6238-1:1997 (EN 71-
1:1988). 

Đến năm 2006, Thủ tướng Chính 
phủ ra Quyết định số 50/2006/TTg 
ngày 7/3/2006 ban hành Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về 
chất lượng, trong đó qui định kiểm 
tra về yêu cầu giới hạn mức xâm 
nhập của các độc tố từ đồ chơi cho 
đối tượng trẻ em dưới 36 tháng tuổi 
theo TCVN 6238-3:1997 (EN 71-
3:1988). 

Năm 2007, khi Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực, các 
sản phẩm hàng hóa có nguy cơ gây 
mất an toàn đều được đưa vào đối 
tượng phải bắt buộc áp dụng quy 
chuẩn kỹ thuật trong đó có đồ chơi 
trẻ em. Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban thành thông 
tư số 18/2009/TT-BKHCN ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 
03:2009/BKHCN “Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ 
em”, trong đó quy định: Kể từ ngày 
15/4/2010 đồ chơi trẻ em sản xuất 
trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên 
thị trường phải áp dụng các quy định 
của QCVN 03:2009/BKHCN. 

Trong quy chuẩn này các quy định 
an toàn cho đồ chơi trẻ em gồm các 
yêu cầu về chỉ tiêu cơ lý, yêu cầu về 

khả năng chống cháy, về giới hạn 
xâm nhập của các độc tố cũng như 
yêu cầu về các hợp chất hữu cơ có 
trong đồ chơi trẻ em và các phương 
pháp thử tương ứng. 

Bên cạnh đó, do tính đa dạng về 
kiểu dáng, chất lượng, vật liệu nên 
các tiêu chuẩn về đồ chơi trẻ em cũng 
liên tục được thay đổi, cập nhật 
những yêu cầu mới và cả những quy 
định cho sản phẩm mới. 

Nắm bắt được tình hình phức tạp 
của đối tượng này, trong thời gian 
qua Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN/TC 181 An toàn đồ chơi trẻ 
em đã thường xuyên cập nhật bộ tiêu 
chuẩn quốc gia về An toàn đồ chơi 
trẻ em để làm căn cứ cho việc quản lý 
chất lượng đồ chơi trẻ em trên thị 
trường. Các tiêu chuẩn này được xây 
dựng trên cơ sở chấp nhận bộ tiêu 
chuẩn quốc tế (ISO 8124) và tiêu 
chuẩn châu Âu (EN 71) tương ứng. 
Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
hiện nay đã có 11 TCVN về An toàn 
đồ chơi trẻ em. 

Theo kế hoạch, năm 2017, Ban kỹ 
thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 
181 tiếp tục xây dựng mới 02 TCVN 
về xác định nồng độ tổng số của một 
số nguyên tố trong đồ chơi; Yêu cầu 
và phương pháp thử của sơn bằng tay 
và soát xét 03 TCVN về các yêu cầu 
an toàn liên quan đến tính chất cơ lý; 
Yêu cầu chống cháy; Xích đu, cầu 
trượt và các đồ chơi vận động tương 
tự sử dụng tại gia đình trên cơ sở cập 
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nhật các phiên bản mới nhất của bộ 
tiêu chuẩn quốc tế (ISO 8124). Các 
tiêu chuẩn quốc gia được công bố 
chính là căn cứ khoa học để cập nhật 
cũng như bổ sung các nội dung kỹ 
thuật, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an 
toàn cho trẻ em khi chơi và sử dụng 
đồ chơi cũng như đáp ứng nội dung 
quản lý trong QCVN 
03:2009/BKHCN. 

(Theo vietq.vn) 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ 
TRỮ QUỐC GIA 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đang dự thảo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với thuốc bảo vệ 
thực vật dự trữ quốc gia. 

Thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc 
gia thuộc Quy chuẩn này gồm thuốc 
bảo vệ thực vật có một trong những 
hoạt chất: Buprofezin; 
Thiamethoxam; Fenobucarb; 
Isoprothiolane; Fenoxanil; Fipronil 
và các hoạt chất khác. 

Theo dự thảo, kho chứa thuốc bảo 
vệ thực vật dự trữ quốc gia được bố 
trí trong khu công nghiệp phải đáp 
ứng quy định của khu công nghiệp. 
Kho ngoài khu công nghiệp phải cách 
trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu 
500 m; kho phải có tường bao ngăn 
cách với bên ngoài. 

Diện tích kho phải đủ rộng để bảo 
quản lượng thuốc bảo vệ thực vật 
được giao bảo quản. Cụ thể như sau: 

STT
Lượng thuốc 
(tấn/1.000 lít) 

Diện tích 
kho (m2) 

1 <  50 250 
2 50 - 100 500 
3 101 - 150 750 
4 151 - 200 1.000 
5 201 - 300 1.500 
6 301 - 500 3.000 
7 501 - 1.000 6.000 

Theo dự thảo, phải định kỳ vệ sinh 
kho 1 tháng/lần. Làm sạch trần, 
tường, sàn, các cửa ra vào, cửa thông 
gió, quạt thông gió. Phải dùng chổi 
hoặc dụng cụ thích hợp làm sạch bề 
mặt lô hàng. Bên cạnh đó, thường 
xuyên vệ sinh hè kho, sân kho xung 
quanh từ nền ra 2,5m. 

Định kỳ đảo hàng trong kho mỗi 
quý một lần. Khi đảo hàng, chuyển 
30% lượng hàng sang vị trí khoảng 
kho trống hoặc các giá kê có đủ 
khoảng trống; quét dọn, vệ sinh sạch 
sẽ khu vực chứa hàng; sau đó lần lượt 
chuyển hàng sang kệ bên cạnh và 
cuối cùng chuyển 30% lượng hàng 
đảo chuyển ban đầu vào vị trí. Khi dỡ 
hàng phải lấy lần lượt từ trên xuống. 
Đảm bảo hàng được đảo đều, hàng để 
trên khi đảo phải xếp xuống dưới, 
hàng để dưới khi đảo phải xếp lên 
trên. Kết hợp kiểm tra tình trạng bao 
bì, phát và báo cáo các điểm không 
phù hợp. 

Kiểm tra thường xuyên 
Theo dự thảo, phải kiểm tra thường 

xuyên thuốc bảo vệ thực vật dự trữ 
quốc gia. Cụ thể, hàng ngày, nhân 
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viên kho có trách nhiệm kiểm tra tình 
trạng kho hàng; nếu có bất thường 
cần chủ động có biện pháp xử lý kịp 
thời hoặc báo cáo lên cấp trên. 

Cuối tuần nhân viên kho cần đảm 
bảo việc kiểm tra hàng hóa, vật tư… 
trong kho đảm bảo đủ về mặt số 
lượng, cảm quan (nhãn mác, bao bì). 
Kết quả kiểm tra, các phát hiện, báo 
cáo về số lượng, cảm quan hàng hóa 
và điều kiện bảo quản phải được lập 
và lưu vào hồ sơ. Cuối tháng kiểm tra 
tình trạng kho hàng, hàng hóa (ẩm, 
mốc, nhãn mác, bao bì của từng loại 
hàng hóa). Kết quả kiểm tra, các phát 
hiện, báo cáo về số lượng, cảm quan 
hàng hóa và điều kiện bảo quản phải 
được lập và lưu vào hồ sơ. 

Ba tháng một lần kiểm tra và đảo 
hàng. Kết hợp kiểm tra tình trạng 
nhãn mác, bao bì. Kết quả kiểm tra, 
các phát hiện, báo cáo về số lượng, 
cảm quan hàng hóa và điều kiện bảo 
quản phải được lập và lưu vào hồ sơ. 
Cuối năm kiểm tra số lượng, nhãn 
mác, bao bì, hạn sử dụng của từng 
loại hàng hóa và tình trạng kho hàng. 

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm 
tra việc thực hiện phòng chống cháy 
nổ và lụt bão (đặc biệt chú ý mùa 
nóng, trước mùa mưa bão và trước, 
sau mỗi đợt mưa bão); định kỳ lấy 
mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa 2 
lần/năm đối với mỗi lô thuốc bảo 
quản. 

Dự thảo nêu rõ, kiểm tra đột xuất 
khi có nghi ngờ, có thiên tai hoặc 

theo chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị dự 
trữ quốc gia hoặc cơ quan quản lý có 
thẩm quyền. Kết quả kiểm tra được 
ghi vào sổ theo dõi công tác bảo quản 
(hoặc lập biên bản theo yêu cầu). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đang lấy ý kiến góp ý dự thảo 
này trên Cổng Thông tin điện tử của 
Bộ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

ÁP DỤNG ISO 22000 TRONG 
LĨNH VỰC THỰC PHẨM 
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỢI GÌ? 

Việc áp dụng hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm ISO 22000 là một 
trong những yếu tố giúp doanh 
nghiệp cải tiến và nâng cao năng 
suất chất lượng. 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do 
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban 
hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm 
soát vệ sinh an toàn trong quá trình 
sản xuất, chế biến thực phẩm có 
phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, 
phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế 
toàn cầu. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp 
dụng cho tất cả các loại hình doanh 
nghiệp sản xuất thực phẩm, kinh 
doanh thực phẩm trong chuỗi cung 
cấp thực phẩm không phân biệt quy 
mô, bao gồm: Sản xuất và chế biến 
thức ăn gia súc; Thực phẩm chức 
năng: cho người già, trẻ em, người bị 
bệnh; Doanh nghiệp chế biến rau, củ, 
quả, thịt trứng sữa, thủy hải sản; 
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Doanh nghiệp sản xuất, chế biến đồ 
uống: nước ngọt, nước tinh khiết, 
rượu, bia, cà phê, chè,.. Doanh 
nghiệp sản xuất, chế biến gia vị; Các 
hãng vận chuyển thực phẩm, doanh 
nghiệp sản xuất, chế biến đồ ăn sẵn, 
nhà hàng; Hệ thống siêu thị, bán 
buôn, bán lẻ; Doanh nghiệp sản xuất 
vật liệu bao gói thực phẩm; Trang trại 
trồng trọt và chăn nuôi 3. 

Việc lựa chọn ISO 22000 có thể 
giúp doanh nghiệp kiểm soát một 
cách toàn diện các khía cạnh và quá 
trình liên quan đến an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Bởi lẽ mối nguy về an 
toàn thực phẩm có thể xâm nhập vào 
chuỗi thực phẩm ở bất cứ giai đoạn 
nào, nên kiểm soát một cách đầy đủ 
và trao đổi thông tin trong suốt quy 
trình là điều cần thiết. Chỉ một khâu 
trong chuỗi cung ứng yếu có thể gây 
ra sự không an toàn cho thực phẩm, 
điều này có thể gây ra hàng loạt nguy 
cơ đối với người tiêu dùng và gây tốn 
kém về mặt chi phí cho nhà cung cấp. 
Vì vậy, an toàn thực phẩm là trách 
nhiệm chung của tất cả các bên liên 
quan. 

Một doanh nghiệp trong chuỗi cung 
cấp thực phẩm áp dụng và đạt được 
chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận 
là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt 
an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm 
bảo cung cấp các sản phẩm thực 
phẩm an toàn, chất lượng cho người 
tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 

22000 còn mang lại nhiều lợi ích 
khác như: Tiêu chuẩn hóa toàn bộ 
hoạt động quản lý sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp. Có thể thay 
thế cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau: 
tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn HACCP, 
EUROGAP, tiêu chuẩn BRC, tiêu 
chuẩn SQF, IFS Giảm chi phí bán 
hàng. 

Giảm tối đa các nguy cơ ngộ độc, 
kiện cáo, phàn nàn của khách hàng; 
tăng cường uy tín, sự tin cậy, sự hài 
lòng của nhà phân phối, khách hàng. 
Cải thiện hoạt động tổng thể của 
doanh nghiệp. Thuận tiện trong việc 
tích hợp với các hệ thống quản lý 
khác (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 
14000). 

(Theo vietq.vn) 
 

NHỮNG RÀO CẢN KHIẾN 
DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ 
TRONG NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT 

Hiện nay có hàng ngàn doanh 
nghiệp được Viện Năng suất Việt 
Nam (VNPI) đào tạo và hỗ trợ áp 
dụng các hệ thống quản lý và công cụ 
nâng cao năng suất chất lượng. 

Thế nhưng, không phải tất cả trong 
số các doanh nghiệp được tiếp cận 
các công cụ cải tiến và áp dụng hệ 
thống quản lý đều thành công. Nhiều 
bài học thành công và cũng có những 
bài học thất bại mà các doanh nghiệp 
cần phải đối diện. 

Điểm mặt những khó khăn 
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Khi bắt tay áp dụng bất kỳ hệ thống 
quản lý hay công cụ cải tiến năng 
suất, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ 
bối cảnh của doanh nghiệp mình và 
hiểu rõ về những lợi ích mà từng hệ 
thống quản lý hay công cụ cải tiến có 
thể mang lại cho doanh nghiệp. Nếu 
không rõ doanh nghiệp mạnh hay yếu 
ở những khu vực nào hay doanh 
nghiệp thực sự khó khăn về vấn đề gì 
thì việc áp dụng bất kỳ hệ thống quản 
lý hay công cụ sẽ không đạt hiệu quả 
như mong muốn. 

Thực tế cho thấy, không ít doanh 
nghiệp đã gặp thất bại ngay từ đầu. 
Đó chính là do mục tiêu của doanh 
nghiệp không rõ ràng hoặc nếu có thì 
đó là mục tiêu sai lầm. Cụ thể: 

Nhận thức của Lãnh đạo về hệ 
thống quản lý: Lãnh đạo quyết định 
áp dụng hệ thống quản lý chỉ với mục 
đích có chứng chỉ để đáp ứng yêu cầu 
của khách hàng hoặc yêu cầu của bài 
thầu nào đó; Lãnh đạo cam kết nửa 
vời, lúc đầu rất quyết tâm, sau đó, 
trong quá trình áp dụng không dành 
đủ nguồn lực và thời gian cần thiết do 
phải tập trung lo “cơm áo gạo tiền”, 
thiếu cơ chế chính sách để khuyến 
khích người lao động… 

Ý thức của đội ngũ nhân viên (cả 
nhân viên quản lý) trong quá trình áp 
dụng: Họ thực hiện các yêu cầu với 
tính chất đối phó, làm cho xong việc 
chứ không quan tâm đến chuyện làm 
sao để thực hiện công việc tốt hơn, 
hiệu quả hơn… 

Còn ít doanh nghiệp quan tâm và 
đầu tư cho việc đào tạo, huấn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ hay cung cấp 
kiến thức về quản lý cho nhân viên. 
Họ cho rằng việc đào tạo như vậy chỉ 
làm tăng chi phí hoạt động, ít mang 
lại hiệu quả…điều này được chứng 
minh qua nhiệm vụ “đánh giá thực 
trạng năng suất lao động thông qua 
khảo sát và điều tra 2000 doanh 
nghiệp của 7 ngành kinh tế” do VNPI 
thực hiện. Chỉ có khoảng 34% doanh 
nghiệp quan tâm tới việc đào tạo và 
đào tạo lại cho CBCNV. 

Doanh nghiệp thiếu sự quan tâm 
đầu tư cho các dự án nghiên cứu, phát 
triển và cải tiến năng suất và đổi 
mới công nghệ, một phần do chưa 
nhận thức được sự cần thiết của việc 
đầu tư cho các hoạt động này, một 
phần do sự hạn chế về nguồn lực, 
doanh nghiệp quy mô nhỏ không có 
năng lực cho phát triển khoa học và 
công nghệ nên phải loay hoay trong 
bài toán công nghệ giá rẻ, bên cạnh 
đó các doanh nghiệp cũng đang còn 
thiếu một tầm nhìn chiến lược dài hạn 
về phát triển. (Chỉ khoảng 10% 
doanh nghiệp có đầu tư cho hoạt 
động KH&CN). 

Điểm sáng trong ứng dụng công 
cụ cải tiến Lean 

Trong thời gian qua, đặc biệt từ khi 
có chương trình 712, VNPI đã cung 
cấp rất nhiều giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng. Bao gồm cả các hệ thống 
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theo tiêu chuẩn như ISO 9000, ISO 
22000, ISO 14000, ISO 50000… và 
phi tiêu chuẩn như Lean, TPM, KPIs, 
5S…. và các giải pháp tích hợp các 
hệ thống quản lý và công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng. 

Dưới góc độ của doanh nghiệp 
thông qua những phản hồi ghi nhận 
được, những giải pháp mang lại hiệu 
quả thực sự ấn tượng đối với doanh 
nghiệp có thể nói là: Lean và các 
công cụ của Lean và chương trình 
thực hành tốt 5S. 

Ngoại trừ những doanh nghiệp áp 
dụng Lean, mà chủ yếu trong ngành 
may mặc, có thể thống kê và tính 
toán được sự thay đổi các chỉ tiêu 
năng suất. Hay việc áp dụng 5S cho 
thấy hình ảnh doanh nghiệp và ý thức 
người lao động tốt hơn. Còn hiệu quả 
của các hệ thống quản lý theo tiêu 
chuẩn là điều khó lượng hóa được. 
Hiện nay còn rất nhiều doanh nghiệp 
đang áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 
ở Việt Nam theo kiểu phong trào, 
phục vụ cho mục đích “đánh bóng 
thương hiệu”. Những doanh nghiệp 
này không áp dụng ISO 9000 một 
cách thực chất nên không những 
không gặt hái được thành công mà 
còn tốn kém, lãng phí. 

Trong thời gian qua, VNPI thông 
qua chương trình 712 đã hướng dẫn 
áp dụng Lean cho rất nhiều doanh 
nghiệp trong ngành may mặc như: 
Tổng Công ty may Đức Giang, Công 
ty may Nam Hà… năng suất đã tăng 

bình quân khoảng 15 – 20%. Hay 
việc triển khai chương trình thực 
hành tốt 5S trong các doanh nghiệp 
ngành điện như Tổng Công ty Điện 
lực Miền Bắc – NPC, sau khi thực 
hiện ở các Công ty Điện lực ở địa 
phương, một số cơ quan hành chính ở 
địa phương đã đến học hỏi cách làm 
để về áp dụng tại cơ quan... 

Hầu hết các doanh nghiệp áp dụng 
Lean và 5S đều có phản hồi là năng 
suất lao động và hình ảnh doanh 
nghiệp được cải thiện và quan trọng 
nhất là ý thức của người lao động 
được nâng lên rõ rệt. 

(Theo vietq.vn) 
 

CÙNG NHAU ĐỊNH HƯỚNG 
NĂNG SUẤT TƯƠNG LAI 

Từ ngày 10-12/4/2017 tại nước 
Cộng hòa hồi giáo Iran đã diễn ra 
Hội nghị Ban Điều hành APO năm 
2017. Đây là cuộc họp cấp cao nhất 
của APO được tổ chức hằng năm với 
sự tham gia của Tổng Thư ký APO, 
các Giám đốc APO và các cố vấn có 
liên quan từ các quốc gia/nền kinh tế 
thành viên. Thông điệp năm 2017 của 
Tổ chức Năng suất Châu là “Cùng 
nhau định hướng năng suất tương 
lai”. 

Cộng hòa Iran đã phải đối mặt với 
những thách thức nghiêm trọng trong 
nền kinh tế, bao gồm khủng hoảng tài 
chính toàn cầu, sự trừng phạt kinh tế 
và biến động của giá dầu quốc tế. 
Việc thúc đẩy tăng năng suất đã được 
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xác định là một chiến lược cơ bản để 
giải quyết những vấn đề này, đặc biệt 
là sau khi Nhà Lãnh đạo tối cao của 
Nhà nước chọn năm 2017 là năm 
"Phục hồi kinh tế, sản xuất và việc 
làm". Chính phủ Iran đưa mục tiêu 
nâng cao năng suất là một trong 
những chiến lược quan trọng mang 
tính nền tảng nhằm đưa đất nước 
vượt qua những thách thức mang tính 
toàn cầu. Với mục tiêu chung tăng 
trưởng 8%/năm trong 5 năm tiếp 
theo, Iran đặt mục tiêu đóng góp của 
năng suất yếu tố tổng hợp 2,8%.  

Trong bài phát biểu khai mạc hội 
nghị Chủ tịch APO – Tiến sỹ Elba S. 
Cruz phát biểu các nền kinh tế thành 
viên Châu Á Thái Bình Dương đã 
chứng tỏ khả năng thích ứng cao 
trong những năm gần đây và hy vọng 
rằng vào năm 2017 tất cả các nền 
kinh tế thành viên của APO sẽ có thể 
duy trì tăng trưởng kinh tế. Để phát 
triển mạnh mẽ và có tính cạnh tranh, 
tăng trưởng năng suất bền vững sẽ 
tiếp tục duy trì như một trong những 
ưu tiên hàng đầu cho tất cả quốc gia. 
Bà cũng chỉ ra rằng để đạt được mục 
tiêu của Lộ trình 2020, APO sẽ tiếp 
tục nỗ lực để cải thiện năng suất và 
khả năng cạnh tranh của các nước 
thành viên đã nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của việc định hướng phát 
triển năng suất, chất lượng trong bối 
cảnh diễn ra cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4, trong thời đại phát 
triển như vũ bão của kỷ nguyên số. 

Tại phiên toàn thể, Tổng thư ký 
APO ngài Santhi Kanoktanaporn 
trình bày báo cáo về tài chính và kết 
quả hoạt động trong năm 2016, kế 
hoạch hoạt động của APO năm 2018. 
Hội nghị cũng thảo luận, xem xét 
việc lựa chọn Ấn Độ là đầu mối xây 
dựng Trung tâm chia sẻ tri thức về IT 
trong năm 2017 (APO Center of 
Excellence on IT for Industry 4.0). 
Trong khuôn khổ Hội nghị, các quốc 
gia sẽ trình bày và thảo luận về Định 
hướng chính sách năng suất chất 
lượng của các quốc gia trong 2017-
2018. Đây là nền tảng và định hướng 
hoạt động của APO trong thời gian 
tới. 

APO là tổ chức liên chính phủ, phi 
lợi nhuận quốc tế được thành lập vào 
ngày 11/05/1961 với vai trò hỗ trợ 
các nước thành viên nâng cao năng 
suất, góp phần vào sự phát triển kinh 
tế xã hội bền vững của khu vực châu 
Á Thái Bình Dương 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
DOANH NGHIỆP NGÀNH CƠ KHÍ: 
TÌM HƯỚNG ĐI RIÊNG 

Để tồn tại và phát triển trong bối 
cảnh hội nhập, tăng năng lực cạnh 
tranh là yêu cầu bắt buộc đối với 
doanh nghiệp (DN) ngành cơ khí. Dù 
còn gặp nhiều khó khăn với bài toán 
về vốn, công nghệ và nhân lực, 
nhưng một số DN đã bắt đầu thích 
ứng và tìm được hướng đi riêng… 
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Giá trị gia tăng thấp 
Tại hội thảo “Những ứng dụng thiết 

bị và công nghệ mới trong sản xuất 
sản phẩm cơ khí” diễn ra mới đây, 
ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch Hiệp 
hội Cơ khí Việt Nam (VAMI) - cho 
biết, doanh thu sản phẩm cơ khí tăng 
đều trên 20% trong khoảng 10 năm 
trở lại đây. Nhiều sản phẩm cơ khí 
như thiết bị đồng bộ, đóng tàu, lắp 
ráp ôtô, máy nông nghiệp, phụ tùng 
cơ khí đã có thương hiệu trên thị 
trường trong nước và quốc tế. Những 
sản phẩm cơ khí công nghệ cao cũng 
đã xuất hiện như: Thiết kế chế tạo 
thủy công, thiết kế chế tạo thiết bị 
nhà máy xi măng, chế tạo giàn khoan 
dầu khí tự nâng 90m và bước đầu 
thiết kế chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt 
điện chạy than. “Tuy nhiên, giá trị gia 
tăng của các sản phẩm cơ khí Việt 
Nam còn thấp, chưa tạo đầu ra cho 
sản phẩm” - ông Nguyễn Văn Thụ 
nhận định. 

Nội lực của DN cơ khí cũng là 
nguyên nhân dẫn đến những hạn chế 
của ngành. Theo thống kê của Viện 
Nghiên cứu chiến lược và chính sách 
công nghiệp (Bộ Công Thương), cả 
nước có 14.800 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm cơ khí, nhưng chỉ có 
gần 100 DN có quy mô vốn hơn 500 
tỷ đồng. Khó khăn chính là do chưa 
phát triển được một số ngành mũi 
nhọn trong chế tạo cơ khí dẫn đến 
tình trạng thiếu định hướng, thiếu tập 
trung trong phát triển ngành. Các DN 

cơ khí chủ yếu là DN vừa và nhỏ, 
điều kiện tài chính khó khăn nên 
chưa có khả năng tích lũy nhiều về tài 
chính cũng như công nghệ. 

Ngoài ra, các sản phẩm chính của 
ngành hiện nay vẫn chủ yếu là gia 
công, giá trị kinh tế thấp, sản xuất 
trên dây chuyền, nhà máy cũ, phần 
lớn máy móc, thiết bị đều phải nhập 
từ bên ngoài không đồng bộ, thiếu 
nguồn nguyên liệu... 

Đẩy mạnh liên kết 
Theo VAMI, muốn phát triển ngành 

cơ khí phải có mạng lưới liên kết 
hùng hậu, các DN cơ khí cần xây 
dựng lại mô hình sản xuất theo hướng 
liên kết trở thành “mắt xích” trong 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

Hiện tại, các DN cơ khí thành viên 
của VAMI đã phối hợp trong cung 
ứng và hợp tác thực hiện các dự án có 
khối lượng lớn, nhiều hợp đồng sản 
xuất, kinh doanh đã được triển khai. 
Đơn cử như các DN quốc phòng Z17, 
Z25, Z179… đã liên kết cung cấp các 
loại bánh răng, chi tiết sản phẩm gia 
công kim loại cho các DN cơ khí 
thành viên. Hay như Công ty Động 
cơ và máy nông nghiệp miền Nam từ 
nhiều năm nay vẫn đặt hàng các chi 
tiết sản phẩm với trên 25 DN để sản 
xuất chế tạo các sản phẩm, thiết bị 
phục vụ thị trường trong và ngoài 
nước. 

Thương hiệu máy nông nghiệp, ôtô, 
công nghiệp phụ trợ của VEAM và 
các đơn vị thành viên chưa được biết 
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đến nhiều ở thị trường nước ngoài. 
Chính vì vậy, VEAM đã mở rộng liên 
kết với các DN trong và ngoài nước 
để khơi thông thị trường. Thời gian 
tới, VEAM sẽ tăng cường khâu 
quảng bá thương hiệu, sản phẩm và 
năng lực, tạo sự khác biệt với các đối 
thủ cạnh tranh. 

 
Để tăng năng lực cho ngành cơ khí 

Việt Nam, cần đẩy mạnh hợp tác sản 
xuất giữa các DN cơ khí trong nước, 
tránh đầu tư trùng lắp để chống lãng 
phí. Cụ thể, VAMI đã làm việc trực 
tiếp với các đơn vị, công ty thành 
viên như Vinalift, Lilama, Lisemco, 
Cơ khí Phổ Yên, Cơ khí Đông Anh, 
VEAM… để nắm bắt tình hình sản 
xuất, những thuận lợi và hỗ trợ cho 
các DN trong việc liên kết chuỗi, tìm 
việc làm, ổn định sản xuất của DN. 

Về phía các DN cũng phải chủ động 
cơ cấu lại sản xuất, tìm hướng đi 
thích hợp, tích cực đổi mới, chủ động 
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, liên 
kết quá trình sản xuất của các tập 
đoàn lớn trên thế giới để mở rộng thị 
trường xuất khẩu và tranh thủ tiếp thu 
công nghệ mới. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 28/4/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

Quyết định 966/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 11791:2017 Thép kết cấu 

– Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp 
thép chịu ăn mòn khí quyển. 

Quyết định 967/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 11805:2017 Đường sắt đô 

thị - Hệ thống hãm – Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp thử. 

2. TCVN 11806:2017 Ứng dụng 
đường sắt – Độ thoải mái của hành 
khách – Đo lường và đánh giá. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
BỘ TIÊU CHUẨN ISO VỀ DỊCH 
VỤ NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN 
THOẠI 

Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại 
di động không chỉ giúp cuộc sống của 
chúng ta dễ  dàng hơn, nó còn cho 
phép những đối tượng không có tài 
khoản ngân hàng có thể tiếp cận dịch 
vụ ngân hàng. Một bộ tiêu chuẩn ISO 
vừa được ban hành mới đây sẽ cung 
cấp nền tảng cho sự phát triển và mở 
rộng của công nghệ này, mang lại 
các dịch vụ ngân hàng mạnh mẽ và 
an toàn cho nhiều người hơn bao giờ 
hết. 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Theo Ngân hàng Thế giới, trên toàn 
thế giới có khoảng 2 tỷ người không 
tiếp cận với tài khoản ngân hàng. 
Tiền mặt là ông vua và cũng mang lại 
những rắc rối riêng. Tuy nhiên, có thể 
thấy ngày càng có nhiều người sở 
hữu thiết bị di động, điển hình là ở 
các nước đang phát triển. Chức năng 
của chúng trong thế giới tài chính 
đang phát triển từng ngày, đem lại 
nhiều hơn nữa các dịch vụ và giao 
dịch.   

 Các thiết bị di động có thể thực 
hiện giao dịch giữa số lượng lớn các 
nền hệ thống và các tổ chức tài chính 
là nhờ có hiệu quả hoạt động và giao 
diện mạnh mẽ. Một bộ các tiêu chuẩn 
quốc tế và yêu cầu kỹ thuật vừa mới 
được xuất bản gần đây. Tiêu chuẩn 
ISO 12812 “Hoạt động ngân hàng 
cốt lõi - Dịch vụ tài chính qua điện 
thoại di động” xác định các khái 
niệm cơ bản và các yêu cầu cần thiết 
cho một khả năng tương tác cao hơn. 
Nó quy định các thành tố kỹ thuật và 
giao diện của chúng và vai trò của 
các bên khác nhau sao cho tất cả mọi 
người đều nhất trí. 

Patrice Hertzog - Chủ tịch Tiểu ban 
kỹ thuật ISO/TC 68/SC 7 chịu trách 
nhiệm xây dựng bộ tiêu chuẩn này 
cho biết: với thực tế là trên thế giới 
số lượng người sở hữu điện thoại di 
động đã vượt quá số người sở hữu tài 
khoản ngân hàng, phát triển công 
nghệ này sẽ mang lại các dịch vụ tài 
chính an toàn cho phạm vi đối tượng 

rộng hơn. 
“Tiếp cận về tài chính mang lại rất 

nhiều lợi ích. Nó cho phép mọi người 
và các doanh nghiệp có thể lên kế 
hoạch cho cuộc sống của mình, và 
đầu tư vào những thứ như giáo dục 
và sức khỏe và tiếp cận với bảo hiểm. 
Ngân hàng Thế giới đã đề ra mục tiêu 
phổ cập tiếp cận tài chính vào năm 
2020, và các tiêu chuẩn này sẽ góp 
phần vào việc đó. 

Thêm vào đó, thông qua hỗ trợ phát 
triển và áp dụng công nghệ trong lĩnh 
vực này, các tiêu chuẩn sẽ cung cấp 
một chất xúc tác để tinh lọc và nâng 
cao kinh nghiệm của người sử dụng 
cuối cùng bằng cách bổ sung các tiêu 
chuẩn khác trong ngành như ISO 
20022 cho tin nhắn tài chính. 

Bộ tiêu chuẩn này do nhóm làm 
việc WG 10 của ISO/TC 68/SC 7 
chịu trách nhiệm xây dựng. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP CỦA 
CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG 
HÓA CÓ HIỆU LỰC TỪ 1/6/2017 

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập 
khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho 
hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Bất động sản; Hành lý của người 
xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di 
chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, 
sống, thực phẩm chế biến không có 
bao bì và bán trực tiếp cho người 
dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; 
Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ 
nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, 
nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế 
liệu không có bao bì và bán trực tiếp 
cho người tiêu dùng… 

Trong đó, nhãn hàng hóa bắt buộc 
phải thể hiện các nội dung gồm: Tên 
hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, 
cá nhân chịu trách nhiệm về hàng 
hóa; Xuất xứ hàng hóa và các nội 
dung khác theo tính chất của mỗi loại 
hàng hóa. Cụ thể, với nhóm hàng hóa 
là lương thực, nhãn hàng hóa bắt 
buộc phải có định lượng, ngày sản 
xuất, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo 
(nếu có); với rượu, phải có định 
lượng, hàm lượng etanol, hạn sử 
dụng (nếu có), hướng dẫn bảo quản 
(đối với rượu vang), thông tin cảnh 
báo (nếu có), mã nhận diện lô (nếu 
có); đối với thuốc lá, thông tin bắt 
buộc trên nhãn bao gồm định lượng, 
ngày sản xuất, thông tin cảnh báo, 
hạn sử dụng và mã số, mã vạch… 

Với hàng hóa nhập khẩu vào Việt 
Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc 
thể hiện chưa đủ những nội dung bắt 
buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn 
phụ thể hiện những nội dung bắt buộc 
bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn 
gốc của hàng hóa. Nhãn phụ cũng 

được sử dụng với hàng hóa không 
xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra 
lưu thông trên thị trường, đồng thời, 
phải có dòng chữ in đậm “Được sản 
xuất tại Việt Nam”. 

Riêng với nhãn hàng hóa, bao bì 
thương phẩm gắn nhãn hàng hóa 
được sản xuất, in ấn trước ngày 
01/06/2017 vẫn được tiếp tục sử dụng 
đến hết ngày 01/06/2019. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Nghị 
định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa hết hiệu lực kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Thổ Nhĩ Kỳ điều tra áp dụng 
biện pháp tự vệ đối với các sản 
phẩm bàn chải đánh răng 

Vừa qua, trang tin điện tử của WTO 
đã đăng tải thông tin về việc Thổ Nhĩ 
Kỳ đã tiến hành điều tra áp dụng 
biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm 
bàn chải đánh răng. 

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ 
Công Thương, vụ việc này được khởi 
xướng điều tra từ ngày 22/4/2017. 
Sản phẩm bị điều tra lần này là bàn 
chải đánh răng (toothbrushes) có mã 
HS: 9603.21.00.00.00. 

Cụ thể, Nguyên đơn cáo buộc sự 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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gia tăng nhập khẩu sản phẩm trên đã 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành 
sản xuất trong nước thể hiện qua sự 
giảm sút về lợi nhuận, thị phần; hàng 
tồn kho tăng của ngành sản xuất nội 
địa. 

Theo đơn kiện bản công khai, tổng 
giá trị nhập khẩu sản phẩm nói trên 
vào Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 là khoảng 
29 triệu USD. Việt Nam là nước xuất 
khẩu sản phẩm nói trên lớn thứ hai 
sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016, chiếm 
khoảng 30% lượng nhập khẩu sản 
phẩm trên của Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, 
các bên muốn đăng ký làm bên liên 
quan phải gửi “Đơn đăng ký bên liên 
quan” (theo mẫu) tới cơ quan có thẩm 
quyền của Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 20 
ngày kể từ ngày ban hành thông báo. 
Các bên liên quan có thể đề nghị 
tham vấn với cơ quan điều tra trong 
đơn đăng ký của mình. Thời gian và 
địa điểm tổ chức tham vấn được công 
bố trên website của Bộ Kinh tế Thổ 
Nhĩ Kỳ (www.ekonomi.gov.tr). 

(baocongthuong.com.vn) 
 

 Mỹ hủy bỏ điều tra đối với sản 
phẩm mắc áo thép Việt 

Ngày 5/5/2017, Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo 
liên bang về việc hủy bỏ điều tra rà 
soát hành chính thuế chống bán phá 
giá đối với sản phẩm mắc áo thép 
của Việt Nam trong giai đoạn từ 
1/2/2016 – 31/1/2017. 

Trước đó, ngày 10/4/2017, căn cứ 
trên yêu cầu rà soát của công ty 
M&B Metal Products Company, Inc 
(Nguyên đơn), DOC đã đăng thông 
báo về việc tiến hành rà soát hành 
chính lệnh áp thuế chống bán phá giá 
đối với sản phẩm nói trên. Yêu cầu rà 
soát bao gồm 66 doanh nghiệp xuất 
khẩu của Việt Nam.  

 
Tuy nhiên, đến ngày 24/4/2017, 

Nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát 
hành chính đối với 66 doanh nghiệp 
liệt kê trong Thông báo khởi xướng 
điều tra. Căn cứ Quy định 19 CFR 
351.213 (d) (1), DOC sẽ hủy bỏ điều 
tra rà soát hành chính nếu bên liên 
quan rút yêu cầu đúng thời hạn (90 
ngày kể từ ngày thông báo khởi 
xướng điều tra rà soát). Trong vụ việc 
này, Nguyên đơn đã xin rút yêu cầu 
rà soát đúng hạn, thêm vào đó, không 
có bên liên quan nào khác yêu cầu rà 
soát nên DOC sẽ hủy bỏ rà soát hành 
chính đối với sản phẩm mắc áo thép 
nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn 
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1/2/2016 – 31/1/2017. Do DOC hủy 
bỏ rà soát, nên thuế chống bán phá 
giá đối với những lô hàng nhập khẩu 
trong giai đoạn nói trên sẽ được thu 
tương đương với mức tiền đặt cọc 
thuế tạm tính tại thời điểm nhập khẩu 
hoặc xuất kho để tiêu thụ. 

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công 
Thương cho biết, sản phẩm mắc áo 
thép nhập khẩu từ Việt Nam đã bị 
DOC áp dụng thuế chống bán phá giá 
và chống trợ cấp từ năm 2013 với 
mức tương ứng: 157% - 220.68% và 
31.58% - 90.42%. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Khóa đào tạo trực tuyến của 
APO về Công cụ và kỹ thuật năng 
suất 

Từ 1/4 – 30/11/2017, Tổ chức Năng 
suất Châu Á (APO) tổ chức khóa đào 
tạo trực tuyến miễn phí về Công cụ 
và kỹ thuật năng suất (Chương trình 
cơ bản) nhằm cung cấp cho các học 
viên về nền tảng các khái niệm, 
nguyên tắc, công cụ, kỹ thuật năng 
suất cơ bản. Đối tượng tham gia của 
khóa đào tạo là giám đốc, cán bộ của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, cán bộ của 
các cơ quan nhà nước, giảng viên, 
chuyên gia tư vấn. 

 Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh. 
Toàn bộ khóa học được tương tác 
trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa 
học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và 
được cấp giấy chứng nhận (điện tử) 

khi đạt 70% yêu cầu. 
 Để tham gia khóa học, học viên 

đăng ký trực tiếp với APO trên 
website của APO theo đường 
link http://apo-ipro.org/.  

(tcvn.gov.vn) 
 

 Cần thiết xây dựng khung chuẩn 
trao đổi thông tin số 

Sáng 12/05/2017, tại Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã diễn ra hội thảo khoa 
học “Cách tiếp cận và xây dựng mẫu 
khung chuẩn trao đổi thông tin số 
quốc gia”.  

 
Hội thảo do Viện Khoa học Công 

nghệ VINASA (VSTI) cùng 04 đơn 
vị gồm: Viện Tiêu chuẩn chất lượng 
Việt Nam (VSQI), Viện công nghiệp 
phần mềm và nội dung số Việt Nam 
(NISCI) - Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Viện công nghệ thông tin (ITI) 
- Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện 
công nghệ thông tin và truyền thông 
(SoICT) - Đại học Bách khoa Hà Nội 
đồng phối hợp tổ chức. Tổng cục 
TCĐLCL là đơn vị bảo trợ cho hội 
thảo. Đại diện cho lãnh đạo Tổng 
cục, ông Nguyễn Nam Hải - Phó 
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Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 
tham dự hội thảo. 

Hội thảo nhằm mục đích làm rõ cơ 
sở khoa học và lựa chọn cách tiếp cận 
xây dựng khung chuẩn trao đổi thông 
tin số phù hợp với thực tiễn tại Việt 
Nam, định hướng cho việc xây dựng 
và ban hành hệ thống chuẩn quốc gia 
và chuẩn ngành về trao đổi thông tin 
số, tạo điều kiện đảm bảo cho việc 
xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin 
quốc gia đồng bộ, kết nối liên thông, 
góp phần thúc đẩy ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) một cách hiệu 
quả trong đời sống kinh tế - xã hội, 
xây dựng các đô thị thông minh tại 
Việt Nam trong xu thế của Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 Hội thảo kỷ niệm ngày Đo lường 
Thế giới 20/05/2017  

Sáng 19/05/2017, trong không khí 
kỷ niệm ngày Đo lường Thế giới 
(20/05), tại Viện Đo lường Việt Nam 
đã diễn ra Hội thảo “Đo lường phục 
vụ an toàn và tin cậy trong giao 
thông vận tải”. 

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn 
Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL), GS-TS Đặng Vũ 
Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS 
Cao Xuân Quân - Viện trưởng Viện 
Đo lường Việt Nam và nhiều đại biểu 
đáng quý khác. 

 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải phát 

biểu tại Hội thảo 
Chủ đề Ngày đo lường thế giới năm 

nay là “Đo lường đối với vận tải”. 
Thông điệp của Giám đốc Viện cân 
đo quốc tế BIPM nhân Ngày Đo 
lường Thế giới 2017 có khẳng định: 
các phương tiện vận chuyển ngày 
càng phải đáp ứng những yêu cầu cao 
hơn về tính năng kinh tế và môi 
trường. Mọi hình thức vận chuyển, từ 
xe đạp đến tàu thuỷ chở hàng, từ ô tô 
đến tàu vũ trụ, đều được yêu cầu phải 
phù hợp với các tiêu chuẩn tương 
ứng. Những tiêu chuẩn này là cơ sở 
của các quy định quốc gia và quốc tế. 
Chúng có thể quy định các yêu cầu 
về mọi khía cạnh của tính năng, từ an 
toàn và kinh tế, tới sự phát thải. Việc 
áp dụng các tiêu chuẩn phụ thuộc vào 
công nghệ đo và chuẩn đo lường”. 
Như được đề cập trong Thông điệp 
nhân Ngày Đo lường Thế giới 2017 
của Giám đốc Văn phòng đo lường 
pháp định quốc tế BIML, có khoảng 
30 các Khuyến nghị của OIML liên 
quan đến các hình thức vận chuyển 
và cung cấp tiêu chuẩn cho các thiết 
bị dùng để đo lường những khía cạnh 
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khác nhau của một kênh vận 
chuyển…. 

Chia sẻ tại Hội thảo, Phó Tổng cục 
trưởng Nguyễn Nam Hải cho biết: 
trong nhiều năm qua Tổng cục 
TCĐLCL đã xây dựng và ban hành 
rất nhiều quy định, văn bản liên quan 
đến đo lường trong lĩnh vực giao 
thông vận tải; những quy trình hiệu 
chuẩn, kiểm định các phương tiện đo 
liên quan đến giao thông…Trong số 
đó có thể kể đến các văn bản về kiểm 
soát tải trọng xe cơ giới, kiểm soát hệ 
thống cân ô tô tự động, kiểm soát 
phương tiện đo, nồng độ khí thải xe 
cơ giới….Các hoạt động này đóng 
góp không nhỏ vào việc đảm bảo an 
toàn cho các phương tiện giao thông 
cũng như công trình giao thông, đảm 
bảo tính mạng cho người tham gia 
giao thông và bảo vệ môi trường. Tuy 
nhiên, bên cạnh các thành tựu như 
vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần tiếp 
tục triển khai gắn liền với các nội 
dung như sự phát triển của hệ thống 
giao thông, sự gia tăng tải trọng của 
xe tham gia giao thông…. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được 
nghe các tham luận, trao đổi về các 
vấn đề như: hệ thống chuẩn đo lường 
quốc gia phục vụ an toàn và tin cậy 
trong giao thông vận tải, đo lường 
phục vụ kiểm soát vận chuyển quá tải 
trong giao thông; phục vụ kiểm soát 
tốc độ; phục vụ kiểm soát khí thải xe 
cộ; phục vụ kiểm soát hàm lượng cồn 
trong hơi thở và các vấn đề liên quan 

khác… 
(tcvn.gov.vn) 

 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Tập huấn về Giải thưởng Chất 
lượng quốc gia năm 2017 

Ngày 05/5/2017 Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã tổ chức lớp 
tập huấn về nghiệp vụ Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2017 tại 
Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng do Ông Phùng 
Mạnh Trường, Phó viện trưởng Viện 
Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 
giảng dạy.  

Tham dự tập huấn có đại diện Lãnh 
đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, các thành viên của hội 
đồng sơ tuyển và đại diện các doanh 
nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2017. 

Nội dung của khóa tập huấn bao 
gồm giới thiệu các tiêu chí đánh giá 
của Giải thưởng chất lượng quốc gia; 
hướng dẫn doanh nghiệp cách thức 
viết báo cáo giới thiệu doanh nghiệp 
và báo cáo tự đánh giá theo các tiêu 
chí của Giải thưởng chất lượng quốc 
gia. 

Khóa tập huấn nhằm tạo điều kiện 
cho Hội đồng Sơ tuyển và các doanh 
nghiệp tham dự Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia năm 2017 tiếp cận 
các tiêu chí đánh giá của Giải thưởng 
và hướng dẫn cách viết các báo cáo 
tham dự. 

(Theo Chi cục TĐC) 


