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NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐỐI 
MẶT VỚI NHIỀU RÀO CẢN 

Ngoài yêu cầu về mặt an toàn thực 
phẩm (ATTP), nhiều thị trường khó 
tính như Mỹ, EU còn yêu cầu cả về 
tính trách nhiệm đối với các nông sản 
thực phẩm xuất khẩu.  

Ngày 23/5, Hội DN hàng Việt Nam 
chất lượng cao tổ chức Hội thảo quốc 
tế “Những yêu cầu mới về tiêu chuẩn 
để nông sản, thực phẩm Việt hội 
nhập”.  

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận 
định các nước ngày càng gia tăng yêu 
cầu, quy định đối với nông sản thực 
phẩm nhập khẩu. Đơn cử như Mỹ, 
mỗi năm nhập khẩu 15% hàng thực 
phẩm, trong đó có 75% lượng thủy 
sản, 20% hàng rau quả, 50% trái cây 
là nhập khẩu từ nước ngoài. Do đó, 
yêu cầu về ATTP được nước này rất 
quan tâm. Luật hiện đại hóa ATTP 
được Mỹ đưa ra năm 2011 nhằm đảm 
bảo rằng sản phẩm thực phẩm đưa 
vào Mỹ đảm bảo an toàn như được 
sản xuất trong nước. 

Trong đó có quy định hệ thống 
kiểm soát chặt chẽ mang tính phòng 
ngừa, từ văn bản, yêu cầu kiểm tra 
với tần suất ít nhất 600 cơ sở ở nước 
ngoài. Cục Quản lý thực phẩm và 
dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ phản ứng 
kịp thời với những vấn đề phát sinh 
như tạm dừng đăng ký với các DN và 

yêu cầu tăng cường truy xuất. Nếu 
DN tạm ngừng đăng ký về lâu dài mà 
không có thay đổi sẽ bị cấm xuất 
khẩu vĩnh viễn vào thị trường nước 
này. 

Tại khu vực EU, sau sự cố bò điên 
năm 1996, khung pháp lý liên quan 
đến quản lý ATTP cũng được thiết 
lập lại ở phạm vi quốc gia và khu 
vực. Trước đây, ATTP thuộc về trách 
nhiệm của khối công, nhưng hiện nay 
cả khối công và tư nhân cùng gánh 
vác trọng trách này. Đặc biệt, EU 
cũng quy định thực hiện kiểm tra 
ATTP không báo trước, dựa trên rủi 
ro và với tần suất thích hợp. Trao đổi 
với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, 
bà Nguyễn Kim Thanh cho biết thêm, 
trước đây, các thị trường chủ yếu yêu 
cầu về ATTP nhưng nay, nhiều thị 
trường khó tính còn yêu cầu về tính 
trách nhiệm trong sản phẩm nông sản 
thực phẩm. Đó là trách nhiệm với 
người lao động, môi trường sinh thái. 
Đây là yêu cầu rất khó khăn cho xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam. 

Trước những thách thức này, các 
chuyên gia cho rằng cần phải thay đổi 
tư duy sản xuất nông nghiệp trong 
nước, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
chất lượng của thị trường nhập khẩu. 
Hội DN hàng Việt Nam chất lượng 
cao đã đưa ra bộ tiêu chí “Hàng Việt 
Nam chất lượng cao tiêu chuẩn hội 
nhập”. Trong đó khuyến khích các 
DN quan tâm hơn đến tiêu chuẩn, 
quy chuẩn chất lượng của Việt Nam 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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và quốc tế, đáp ứng tốt các yêu cầu 
hiện đại hóa về ATTP của thế giới. 

(Theo kinhtedothi.vn) 
 

TOÀN CẦU HÓA LÀ NỀN TẢNG 
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ THẾ GIỚI 

Hội nghị quốc tế Tương lai châu Á 
lần thứ 23 với chủ đề “Toàn cầu hóa 
trước ngã ba đường - Bước đi tiếp 
theo của châu Á” với tham luận của 
các diễn giả là các nhà lãnh đạo 
chính phủ, các quan chức cấp cao, 
các chuyên gia hàng đầu thế giới, đã 
khẳng định tầm quan trọng của tự do 
thương mại và toàn cầu hóa. 

Chủ nghĩa bảo hộ đang có xu 
hướng gia tăng tại một số nơi trên thế 
giới. Phương Tây, có thể coi là nơi 
khởi xướng tiến trình toàn cầu hóa, 
lại cũng chính là nơi mà các giá trị 
toàn cầu hóa đang bị lung lay. Đà 
toàn cầu hóa dường như đang bị 
chững lại khi các tư tưởng dân tộc 
chủ nghĩa trỗi dậy. 

Châu Á đang đứng trước lựa chọn 
tiếp tục theo đuổi toàn cầu hóa hoặc 
từ bỏ tiến trình này. Việt Nam cũng 
không nằm ngoài chuyển động này 
của kinh tế thế giới. 

Brexit (việc Anh rời khỏi Liên minh 
châu Âu - EU) và kết quả bầu cử 
Tổng thống Mỹ năm 2016 đã làm dấy 
lên những nghi ngờ về lợi ích của 
toàn cầu hóa. 

Trong bối cảnh này, xu hướng 
nghiêng về ưu tiên hợp tác trong 

khuôn khổ song phương đang được 
đẩy lên tại một số nước, trong đó có 
Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới. 
Một trong những diễn biến đáng chú 
ý của xu thế này là việc Mỹ rút khỏi 
Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái 
Bình Dương (TPP). Đây thực sự là 
một động thái bất ngờ đối với không 
chỉ các nước thành viên TPP mà còn 
đối với một số nền kinh tế khác ngoài 
thỏa thuận này. 

TPP được đánh giá là một cơ chế 
hợp tác kinh tế thương mại đa 
phương chất lượng cao, được kỳ 
vọng là hình mẫu cho xu thế hợp tác 
kinh tế thế giới, trở nên bấp bênh khi 
một số nước hoài nghi về tương lai 
của nó. 

Các nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt 
động của các cơ chế hợp tác đa 
phương như TPP, Hiệp định đối tác 
toàn diện khu vực (RCEP) và Sáng 
kiến "Vành đai và Con đường"… vẫn 
đang được triển khai mạnh mẽ. 
Đặc biệt, các diễn giả tham dự Hội 
nghị quốc tế Tương lai châu Á lần 
thứ 23 cho rằng, giờ đây chính là thời 
điểm để châu Á, vốn được đánh giá là 
khu vực năng động, cần phải gánh 
vác vai trò thực hiện thương mại tự 
do và bình đẳng. 

Trong xu thế này, với tư cách là các 
thành viên của TPP và RCEP, hai cơ 
chế đa phương quan trọng hàng đầu 
của khu vực, Việt Nam và Nhật Bản 
đang nổi lên là những quốc gia tích 
cực trong các nỗ lực thúc đẩy hội 
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nhập khu vực. 
Trong bài phát biểu tại Hội nghị 

tương lai châu Á, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên sự 
thành công của Con đường Tơ lụa cổ 
đại, tạo nên một lộ trình thương mại 
nổi tiếng và thịnh vượng nối châu Á 
và châu Âu, để khẳng định rằng lịch 
sử đã chứng minh toàn cầu hóa 
không chỉ đơn thuần là một tiến trình 
kinh tế mà còn đáp ứng được mong 
muốn của nhân loại trong việc thúc 
đẩy hội nhập, trao đổi kinh tế trên cơ 
sở bình đẳng và vì lợi ích của tất cả 
các bên. 

Mỹ là một thị trường xuất khẩu 
quan trọng của Việt Nam, song việc 
thiếu vắng Mỹ trong cơ chế hợp tác 
đa phương TPP sẽ không làm Việt 
Nam từ bỏ các nỗ lực đưa nền kinh tế 
hội nhập với khu vực cũng như trên 
thế giới. 

Với chủ trương hướng hội nhập một 
cách chủ động và tích cực, thông qua 
các cơ chế hợp tác đa phương và 
song phương, Việt Nam đẩy mạnh 
các nỗ lực kết nối với các nền kinh tế 
khác, tạo thêm các thị trường xuất 
khẩu tiềm năng cho hàng hóa Việt 
Nam. 

Bằng việc tích cực cải thiện môi 
trường kinh doanh, điều chỉnh các cơ 
chế chính sách để phù hợp với các 
tiêu chí toàn cầu, Việt Nam đang thực 
hiện một cách vững chắc quá trình 
hội nhập kinh tế. 

Các nỗ lực hội nhập của Chính phủ 

Việt Nam đã gặt hái những thành quả 
ấn tượng. Các tổ chức xếp hạng uy 
tín trên thế giới như Fitch, Moody đã 
nâng triển vọng kinh tế của Việt Nam 
từ mức “ổn định” lên “tích cực” càng 
chứng tỏ Việt Nam đang đi đúng 
hướng trong việc tăng cường hội 
nhập kinh tế. 

Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương 
mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki 
Ishige đã nhận định rằng, với tư cách 
là thành viên của nhiều cơ chế hợp 
tác đa phương chất lượng như Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO), 
TPP, APEC… 

Việt Nam đang trở thành một điểm 
đến được các nhà đầu tư nước ngoài 
chú trọng. Trong xu thế này, hợp tác 
kinh tế Việt Nam-Nhật Bản đang nổi 
lên là một mối quan hệ liên kết thực 
chất và hiệu quả, đóng góp lớn cho sự 
phát triển của nền kinh tế mỗi nước. 
Tại sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư 
Việt Nam tổ chức tại thủ đô Tokyo, 
Nhật Bản ngày 5/6, việc hơn 1.500 
doanh nghiệp đăng ký tham dự, vượt 
quá mức dự tính của Ban Tổ chức, 
cho thấy ngày càng có nhiều doanh 
nghiệp Nhật Bản quan tâm đến triển 
vọng đầu tư vào thị trường Việt Nam. 

Có thể nói, sự quan tâm của đông 
đảo doanh nghiệp Nhật Bản lần này 
bắt nguồn từ những đánh giá tích cực 
của các doanh nghiệp Nhật Bản đang 
hoạt động tại Việt Nam. 

Báo cáo do Chủ tịch JETRO công 
bố cuối tháng 5/2017 cho biết Việt 
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Nam đã trở thành một trong ba thị 
trường xuất khẩu quan trọng của 
Nhật Bản và số lượng các doanh 
nghiệp mong muốn đầu tư tại Việt 
Nam tăng trong hai năm liên tiếp. 

Trong bối cảnh nền kinh tế trong 
thời kỳ giảm phát, Thủ tướng Nhật 
Bản Shinzo Abe đã xác định xuất 
khẩu là một trong những công cụ 
quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế. Theo kết quả thăm dò của 
JETRO, Việt Nam đang được xếp 
hạng là một trong ba thị trường xuất 
khẩu quan trọng hàng đầu của Nhật 
Bản, chỉ sau hai nền kinh tế lớn trên 
thế giới là Mỹ và Tây Âu. Điều này 
cho thấy Việt Nam đang đóng một 
vai trò quan trọng trong chiến lược 
tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. 

Một trong những yếu tố quan trọng 
khác giúp cho sự hợp tác kinh tế của 
hai nước ngày càng hiệu quả và thực 
chất là sự đồng thuận trong chủ 
trương thúc đẩy hội nhập toàn cầu và 
sự phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế 
kinh tế đa phương. 

Đặc biệt, trong bối cảnh TPP đang 
đối mặt với thử thách sau khi Mỹ rút 
khỏi thỏa thuận này, việc Nhật Bản 
và Việt Nam nhất trí xúc tiến TPP với 
11 thành viên, có thể nói sẽ tạo thêm 
động lực cho các thành viên còn lại 
tiếp tục theo đuổi tiến trình này. 

Cả Việt Nam và Nhật Bản đều là 
những quốc gia chủ trương ủng hộ tự 
do thương mại và toàn cầu hóa, coi 
đó là nền tảng để thúc đẩy phát triển 

kinh tế bình đẳng và bền vững. 
Sự phối hợp giữa Việt Nam, nền 

kinh tế chủ nhà của Diễn đàn hợp tác 
kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 
(APEC), với Nhật Bản, nền kinh tế 
lớn trong TPP, được đánh giá sẽ tạo 
ra cơ sở quan trọng cho các nỗ lực 
xúc tiến đàm phán lại TPP. 

Việt Nam và Nhật Bản, song song 
với việc tăng cường hợp tác kinh tế 
trong khuôn khổ song phương, sẽ tiếp 
tục ủng hộ xu thế hội nhập khu vực 
cũng như thế giới. Đối với Việt Nam 
và Nhật Bản, các cơ chế hợp tác song 
phương và đa phương sẽ hỗ trợ lẫn 
nhau tạo ra những hiệu ứng tích cực, 
đóng góp cho sự phát triển và thịnh 
vượng của hai quốc gia cũng như của 
khu vực và trên thế giới. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

XUẤT KHẨU GỖ, THỦ CÔNG 
MỸ NGHỆ VÀO CHÂU ÂU 
NHIỀU TRIỂN VỌNG KHẢ 
QUAN 

Kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ và 
thủ công mỹ nghệ tại thị trường châu 
Âu trong năm 2017 được dự báo tăng 
trưởng khả quan hơn nhờ các hoạt 
động xây dựng thị trường được đẩy 
mạnh, tác động của Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) và Hiệp định Đối tác tự 
nguyện về thực thi lâm luật, quản trị 
rừng, thương mại gỗ và sản phẩm gỗ 
(VPA/FLEGT). 

Thông tin trên được cho biết tại hội 
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thảo “Đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ và 
thủ công mỹ nghệ vào thị trường 
châu Âu”, do Cục Xúc tiến thương 
mại (Bộ Công Thương) phối hợp với 
Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ 
Chí Minh và Dự án Hỗ trợ chính sách 
thương mại và đầu tư của châu Âu 
(EU-MUTRAP) tổ chức ngày 13/6. 

Châu Âu là một trong các thị 
trường lớn của ngành đồ gỗ và thủ 
công mỹ nghệ Việt Nam. Theo số 
liệu thống kê của Bộ Công Thương, 
với kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ của Việt Nam sang EU đạt 
741,8 triệu USD trong năm 2016, 
châu Âu hiện là thị trường xuất khẩu 
đứng thứ 4 của Việt Nam sau Hoa 
Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây 
cũng là thị trường lớn của hàng thủ 
công mỹ nghệ Việt Nam, trong đó 
kim ngạch xuất khẩu mặt hàng mây 
tre lá vào thị trường này đạt 95,18 
triệu USD và là thị trường lớn nhất, 
chiếm 35% trong tổng giá trị xuất 
khẩu; kim ngạch xuất khẩu gốm sứ 
mỹ nghệ vào thị trường này trong 
năm qua cũng ghi nhận sự tăng 
trưởng 4,31%, đạt 70,70 triệu USD. 

Triển vọng phát triển ngành gỗ và 
thủ công mỹ nghệ tại thị trường châu 
Âu trong năm 2017 được dự báo tăng 
trưởng khả quan hơn nhờ các hoạt 
động xây dựng thị trường tại EU 
được đẩy mạnh. Bên cạnh đó còn do 
tác động của Hiệp định EVFTA dự 
kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2018 và 
Hiệp định VPA/FLEGT đã được Việt 

Nam và Liên minh châu Âu ký tắt 
vào tháng 5/2017. 

Người châu Âu hiện nay ưa chuộng 
sản phẩm chất lượng cao, có tính độc 
đáo, thú vị. Ngoài ra họ cũng quan 
tâm đến các điều kiện để sản xuất sản 
phẩm đó, chẳng hạn như môi trường, 
lao động có được tuân thủ hay không. 
Nếu sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam 
đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này thì 
cơ hội vào thị trường rất lớn. 

EU là thị trường có truyền thống 
sản xuất đồ gỗ nên khi Việt Nam đưa 
vào EU sẽ phải cạnh tranh với chính 
các nhà sản xuất của EU. Tuy nhiên 
khi đã bán được vào EU thì đồng 
nghĩa với việc tiếp cận các thị trường 
khác sẽ thuận lợi hơn rất nhiều bởi 
các tiêu chuẩn, quy định về mẫu mã 
chất lượng tại thị trường này vô cùng 
khắt khe. 

Hiện nay hình ảnh của ngành gỗ và 
thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã được 
chú ý nhiều hơn bởi các nhà nhập 
khẩu - họ coi Việt Nam là nơi sản 
xuất đồ gỗ của thế giới. Do đó, trong 
thời gian qua đã có rất nhiều người 
mua nước ngoài đến tham gia các hội 
chợ về gỗ, mỹ nghệ tại Việt Nam để 
tìm kiếm sản phẩm. Đây là lợi thế lớn 
cho các doanh nghiệp trong ngành và 
họ nên tận dụng tốt để tiếp cận khách 
hàng quốc tế. 

Mặc dù vậy các doanh nghiệp trong 
ngành vẫn cần cải thiện rất nhiều về 
mẫu mã sản phẩm cũng như việc tuân 
thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về 
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môi trường, lao động cũng như tính 
hợp pháp của nguồn nguyên liệu sản 
xuất để có thể tăng giá trị xuất khẩu 
và thị phần tại châu Âu trong giai 
đoạn tới. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ 
NUÔI, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT 
KHẨU SẢN PHẨM CÁ TRA 

Từ ngày 1/7/2017, Nghị định 
55/2017/NĐ-CP thay thế cho Nghị 
định 36/2014/NĐ-CP về quản lý 
nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm 
cá tra, trong đó có các điều kiện áp 
dụng cho các tổ chức, cá nhân xuất 
khẩu sản phẩm này sẽ bắt đầu có 
hiệu lực. Theo ý kiến của nhiều 
doanh nghiệp, nghị định mới này đã 
phần nào giúp cởi trói cho doanh 
nghiệp, giúp doanh nghiệp rộng 
đường xuất khẩu. 

Quy định rõ về chuẩn vùng nuôi 
Thời gian qua, nhiều lô hàng cá tra 

xuất khẩu bị trả lại nguyên nhân phần 
lớn do các hộ nuôi cá tra tự phát 
thường không theo tuân quy chuẩn, 
tiêu chuẩn, dẫn đến tỷ lệ hao hụt 
trong quá trình nuôi cao (trên 50%). 
Các hộ nuôi lén lút sử dụng thuốc 
kháng sinh, nguồn nước nuôi ô nhiễm 
nghiêm trọng dẫn đến dịch bệnh kéo 
dài, khó kiểm soát. Để tránh những 
trường hợp tương tự có thể xảy ra 
Nghị định 55 đã quy định rất rõ về 
chuẩn vùng nuôi của cá tra thương 
phẩm. Theo đó, nuôi cá tra thương 

phẩm phải đáp ứng đủ 4 điều kiện: 
Thứ nhất, phải có địa điểm, diện tích 
nuôi cá tra phù hợp với quy hoạch về 
sử dụng đất của UBND cấp tỉnh. Thứ 
hai, phải có cơ sở hạ tầng đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá tra 
thương phẩm, có hệ thống cấp, thoát 
nước riêng biệt, có nơi xử lý chất 
thải, bùn thải đáp ứng yêu cầu về bảo 
vệ môi trường và vệ sinh thú y. Thứ 
ba, phải đáp ứng các quy định về điều 
kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo 
quy định của pháp luật về an toàn 
thực phẩm. Và cuối cùng là phải có 
Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao 
nuôi cá tra theo quy định. 

Mã số nhận diện ao nuôi sẽ gồm 11 
số và có cấu trúc AA-BB-CCCC-
DDD, trong đó: AA là mã số tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương áp 
dụng trong quản lý nuôi trồng thủy 
sản; BB là mã số đối tượng nuôi (đối 
với cá tra là 01); CCCC là số thứ tự 
cơ sở nuôi được cấp từ 0001 đến 
9999; DDD là số thứ tự ao nuôi của 
cơ sở nuôi cá Tra, được cấp theo thứ 
tự từ 001 đến 999. Cơ quan quản lý 
nuôi trồng thủy sản cấp tỉnh thực hiện 
cấp mã số nhận diện ao nuôi. Mỗi ao 
nuôi được cấp duy nhất một mã số 
nhận diện. Chủ cơ sở nuôi phải thực 
hiện đăng ký mã số nhận diện ao nuôi 
lần đầu hoặc đăng ký lại khi thay đổi 
chủ cơ sở nuôi hoặc thay đổi diện 
tích ao nuôi. 

Việc quy định các chuẩn vùng nuôi 
cụ thể trong Nghị định 55 sẽ khiến 
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một số hộ nuôi cá nhỏ lẻ gặp khó 
khăn bởi sẽ khó có đủ tiềm lực để đáp 
ứng đủ 4 điều kiện nêu trên. Tuy 
nhiên đây cũng sẽ là cơ hội để các hộ 
nuôi cá tra tự phát phải tự chấn chỉnh 
lại mình.  

Đường xuất khẩu đã thoáng hơn 
Theo quy định trước đây, cơ quan 

hải quan chỉ chấp nhận thông quan 
đối với những lô hàng của hợp đồng 
xuất khẩu sản phẩm cá tra đã được 
Hiệp hội cá tra Việt Nam xác nhận” 
thì nay theo Nghị định 55 quy định 
này đã được bãi bỏ. Như vậy, trong 
thời gian tới tổ chức, cá nhân đáp ứng 
những tiêu chuẩn như quy định sẽ 
không phải xuất trình giấy tờ chứng 
minh đủ điều kiện theo quy định khi 
làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm cá tra 
cho cơ quan hải quan. 

Nghị định 55 cũng quy định rõ, sản 
phẩm cá tra xuất khẩu phải được chế 
biến từ cơ sở chế biến cá tra đáp ứng 
các điều kiện chế biến cá tra nêu trên. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân xuất 
khẩu sản phẩm cá tra không có cơ sở 
chế biến đáp ứng các điều kiện trên 
thì phải đảm bảo một trong hai điều 
kiện: Có hợp đồng mua sản phẩm cá 
tra được chế biến tại cơ sở chế biến 
cá tra đáp ứng điều kiện nêu trên 
hoặc có hợp đồng gia công, chế biến 
với chủ sở hữu cơ sở chế biến đáp 
ứng điều kiện chế biến cá tra. Ngoài 
ra, sản phẩm cá tra xuất đi phải đáp 
ứng được quy định của quốc gia nhập 
khẩu. Trường hợp quốc gia nhập 

khẩu có quy định khác với pháp luật 
Việt Nam sẽ áp dụng theo quy định 
của quốc gia nhập khẩu. 

Ngoài ra, một quy định cũng đã 
từng gây tranh cãi rất nhiều là quy 
định về mạ băng và hàm ẩm cũng 
được loại bỏ. Trước đó Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Thông tư 07/2017/TT-
BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia sản phẩm thủy sản cá tra 
phile đông lạnh đã nâng tỷ lệ mạ 
băng và hàm lượng nước theo chiều 
hướng mang lại thuận lợi cho doanh 
nghiệp xuất khẩu. Cụ thể, tỷ lệ mạ 
băng trong cá tra phi lê xuất khẩu 
không được lớn hơn 20%, cao hơn so 
với tỷ lệ mạ băng trong quy định cũ 
khoảng 10%; còn hàm lượng nước tối 
đa cũng được tăng lên thêm 3% so 
với quy định cũ, không vượt quá 86% 
so với khối lượng tịnh. 

Những đột phá về chính sách trên 
đã tạo được khung pháp lý chung về 
chất lượng cho sản phẩm cá tra Việt 
Nam xuất khẩu. Khi Nghị định 55 có 
hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu 
cá tra sẽ giảm được rất nhiều thời 
gian, chi phí phát sinh không cần 
thiết. Lĩnh vực nuôi cá tra cũng sẽ 
được siết chặt quản lý, còn doanh 
nghiệp chế biến xuất khẩu cũng có 
những giải pháp hỗ trợ giúp công 
việc kinh doanh thuận lợi hơn. Đã có 
khung pháp lý chung về chất lượng 
cho sản phẩm cá tra xuất khẩu và đã 
bãi bỏ một số quy định bất lợi cho 
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doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, giờ 
cái doanh nghiệp cần là có thêm sự 
hỗ trợ về vốn để mở rộng quy trình 
sản xuất, chế biến và có thêm nguồn 
vốn hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi cá 
tra để tạo vùng liên kết về nuôi cá tra 
đạt chuẩn. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

TÔM AUSTRALIA CHẾ BIẾN Ở 
VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP PHÉP 
TÁI NHẤP VÀO AUSTRALIA 

Ngày 15/06/2017, Bộ Nông nghiệp 
và Tài nguyên nước Australia đưa ra 
thông báo về việc Bộ này đã nhận 
được văn bản xác nhận của cơ quan 
có thẩm quyền tại Việt Nam, đó là 
Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm 
sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam về việc có thể đáp ứng 
được các điều kiện nhập khẩu được 
đưa ra trong giấy chứng nhận kiểm 
dịch mới. 

Kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2017, 
Bộ Nông nghiệp Australia sẽ chấp 
nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối 
với mặt hàng tôm chưa nấu chín được 
đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi xuất 
khẩu sang Việt Nam để chế biến sau 
đó tái nhập lại Australia. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu về các điều 
kiện an toàn sinh học nhập khẩu 
(BICON) đã được Bộ Nông nghiệp 
Australia cập nhật các yêu cầu mới 
này. 

Các đơn xin phép nhập khẩu đối với 

mặt hàng tôm chưa nấu chín được 
đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi 
được chế biến ở các quốc gia khác 
không phải Việt Nam sẽ chỉ được 
chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền 
tại các quốc gia đó đảm bảo rằng họ 
có thể đáp ứng được các điều kiện 
nhập khẩu mới của Australia. 

Mới gần đây, ngày 29/5/2017, Trợ 
lý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tài 
nguyên nước Australia đã gửi thư cho 
Cục Thú y Việt Nam thông báo về 
việc Chính phủ Australia quyết định 
nới lỏng Lệnh tạm dừng NK tôm lần 
thứ 4. Phía Australia sẽ bắt đầu chấp 
nhận các đơn đặt hàng NK đối 
với tôm tẩm ướp và thịt tôm tẩm ướp 
chưa qua nấu chín từ ngày 12/7/2017 
với điều kiện đáp ứng nghiêm ngặt 
các qui định của Australia. 

Như vậy, sau khi ban hành lệnh 
cấm NK tôm từ 9/1/2017, đến nay 
Australia đã 5 lần thông báo nới lỏng 
lệnh cấm, chính phủ nước này đã loại 
trừ 08 sản phẩm tôm ra khỏi lệnh tạm 
dừng NK trong đó thông báo mới 
nhất là cho phép tôm xuất xứ 
Australia chế biến ở Việt Nam được 
phép tái nhập vào thị trường 
Australia. 

(Theo vasep.com.vn) 
 

NẾU ÁP DỤNG NHIỀU RÀO 
CẢN THƯƠNG MẠI, VIỆT NAM 
ĐÃ LÀ NƯỚC XUẤT SIÊU 

Nếu nói Việt Nam áp dụng nhiều 
rào cản với thương mại thế giới thì về 
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tổng thể Việt Nam phải là nước xuất 
siêu, nhưng thực tế chúng tôi vẫn là 
nước nhập siêu. Đặc biệt, chúng tôi 
không tìm cách đổ lỗi vì rào cản của 
các nước, mà chúng tôi luôn tìm cách 
nâng cao chất lượng sản phẩm, gia 
tăng cạnh tranh. 

Đây là khẳng định của Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh 
tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
giữa kỳ 2017 (VBF) diễn ra tại Hà 
Nội ngày 16/6. 

Ông Jonathan Moreno, Chủ tịch 
DN Hoa Kỳ (AmCham) tin tưởng 
rằng có rất nhiều con đường tích cực 
mới mở ra để tăng cường thương mại 
và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. 
Trong các hướng hợp tác mới, Hoa 
Kỳ ủng hộ đường hướng cho hiệp 
định thương mại tự do (FTA) giữa 
hai quốc gia. Để thực hiện một hiệp 
định thương mại tự do, điều kiện 
công bằng về lợi ích cho tất cả các 
bên là yêu cầu cần thiết. 

Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ 
tại Việt Nam luôn sẵn sàng cam kết 
thực hiện để đưa mục tiêu này thành 
hiện thực. Bước đi đầu tiên là việc ký 
Biên bản ghi nhớ (MOU) với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) vào tháng 4/2017 để 
thành lập Ban Lãnh đạo Doanh 
nghiệp Hoa Kỳ - Việt Nam nhằm vận 
động cho Hiệp định Thương mại Tự 
do (FTA). Trong thời gian này, Hiệp 
định Khung về Thương mại và Đầu 
tư (TIFA) sẽ là công cụ giúp giải 

quyết những vấn đề quan trọng cho 
cộng đồng doanh nghiệp. AmCham 
ủng hộ những nỗ lực không ngừng 
của Chính phủ Việt Nam trong công 
tác cải thiện môi trường kinh doanh 
bằng các biện pháp cắt giảm chi phí 
và nâng cao hiệu quả. 

Ông Moreno kiến nghị, các bộ 
ngành khác nhau đưa ra yêu cầu kiểm 
tra một loạt các mặt hàng nhập khẩu, 
chẳng hạn như kiểm tra từng lô hàng 
nhập khẩu, bất chấp việc kiểm tra này 
đã được thực hiện bởi nhà sản xuất, 
hay đã có giấy chứng nhận vận 
chuyển đáng tin cậy đến Việt Nam. 
Hầu hết các yêu cầu kiểm tra không 
đề cập đến nguy cơ rủi ro cụ thể mà 
việc kiểm tra được thực hiện để giúp 
giảm nguy cơ. Sự bắt buộc thi hành 
này có khuynh hướng xảy ra tại hải 
quan biên giới. Vì vậy, những kiểm 
tra tương tự không áp dụng một cách 
công bằng cho nhà sản xuất nội địa.  
Đồng thời, liên quan tới những rào 
cản phía sau biên giới, AmCham cho 
biết, một số những rào cản phía sau 
biên giới làm cản trở thương mại 
bằng cách ngăn chặn doanh nghiệp 
Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động kinh 
doanh cơ bản như giao dịch trực tiếp 
với người tiêu dùng hoặc giới thiệu 
sản phẩm mới mà không cần phải 
đăng ký mới hoặc sửa đổi giấy phép. 
Ví dụ cụ thể như các cửa hàng bán lẻ, 
việc kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 
làm hạn chế nhà đầu tư nước ngoài 
mở cửa hàng bán lẻ. Việc “Kiểm tra” 
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này không áp dụng các hệ thống tiêu 
chuẩn khách quan và minh bạch, mà 
việc xác định đối tượng bị hạn chế sẽ 
phụ thuộc vào sự xem xét của cơ 
quan chức năng. 

"Yêu cầu doanh nghiệp phân phối 
nước ngoài liệt kê danh sách các mã 
HS trong giấy phép và chỉnh sửa giấy 
phép của họ mỗi lần nhập khẩu hàng 
hóa có mã HS mới, ngay cả khi 
không có hạn chế đối với các mặt 
hàng nhập khẩu đó, trong khi các 
công ty phân phối trong nước không 
phải đối mặt với những yêu cầu 
tương tự, dường như vi phạm cam kết 
của Việt Nam về đối xử quốc gia theo 
WTO", ông Moreno cho biết. 

Tuy nhiên, trả lời về những vấn đề 
này, Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh, khẳng định, về 
hàng rào thuế quan, trong thương mại 
quốc tế, một nước được áp dụng biện 
pháp thuế tại biên giới, miễn sao đáp 
ứng tuân thủ quy định của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO), chưa 
bao giờ Việt Nam bị WTO kiện vì vi 
phạm điều này. 

Do vậy, nếu nói Việt Nam áp dụng 
nhiều rào cản với thương mại thế giới 
thì về tổng thể Việt Nam phải là nước 
xuất siêu, nhưng thực tế chúng tôi 
vẫn là nước nhập siêu. Đặc biệt, 
chúng tôi không tìm cách đổ lỗi vì 
rào cản của các nước, mà chúng tôi 
luôn tìm cách nâng cao chất lượng 
sản phẩm, gia tăng cạnh tranh. 

Ngoài ra, liên quan tới các điểm bán 

lẻ, Thứ trưởng Khánh cũng cho rằng, 
WTO cho phép áp dụng kiểm tra nhu 
cầu kinh tế, nhiều thành viên của 
WTO cũng áp dụng. Từ đó, Việt 
Nam cũng đưa ra những khó khăn 
nhất định, tuy nhiên điều đó không 
ngăn cản các nhà bán lẻ nước ngoài 
đang có mặt hết sức "hoành tráng" tại 
Việt Nam. Hệ thống bán lẻ của DN 
nước ngoài đều hiện diện và thậm chí 
đang chèn ép các nhà bán lẻ Việt 
Nam. 

(Theo thoibaokinhdoanh.vn) 
 

BIỆN PHÁP TỰ VỆ VỚI THÉP: 
ĐƯỢC GÌ? 

Thép đang là mặt hàng đi đầu trong 
việc sử dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại, trong đó có việc áp thuế 
tự vệ để bảo vệ sản xuất trong nước. 
Song đây cũng chỉ là biện pháp tạm 
thời, DN vẫn phải tự vươn lên để 
cạnh tranh là chính. 

Chiếm gần một nửa tổng số vụ 
kiện 

Vài năm trở lại đây, việc sử dụng 
công cụ phòng vệ thương mại của 
Việt Nam đã trở nên phổ biến hơn. 
Tính tới thời điểm này, Việt Nam đã 
9 lần sử dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại (kể cả vụ việc điều tra tự 
vệ đối với mặt hàng kính nổi vào năm 
2009), trong đó có 3 vụ chống bán 
phá giá và 6 vụ liên quan đến biện 
pháp tự vệ. Đáng chú ý, trong 9 vụ 
việc nói trên, có đến 5 vụ điều tra liên 
quan đến mặt hàng thép.  
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Có thể kể đến các vụ việc kiện 
chống bán phá giá và điều tra tự vệ 
mà Việt Nam đã từng áp dụng với 
mặt hàng thép gồm: Áp thuế chống 
bán phá giá thép không gỉ cán nguội 
NK từ Trung Quốc, Indonesia, 
Malaysia, lãnh thổ Đài Loan; áp thuế 
chống bán phá giá mặt hàng tôn mạ 
kẽm; điều tra chống bán phá giá với 
mặt hàng thép chữ H. NK vào Việt 
Nam; áp thuế tự vệ đối với phôi thép 
và thép dài; áp thuế tự vệ đối với sản 
phẩm tôn màu NK. 

Thống kê của Cục Quản lý cạnh 
tranh (Bộ Công Thương) cho thấy, có 
đến 90% DN tìm đến cơ quan này để 
tham vấn là DN trong ngành thép. 
Đây là tin vui bởi xu hướng này phù 
hợp với guồng quay của thế giới, khi 
sản phẩm thép chiếm tới 80% các vụ 
điều tra phòng vệ thương mại. Ví dụ, 
trong năm 2015, cả thế giới có 41 vụ 
kiện phòng vệ thương mại đối với 
mặt hàng thép. Song Việt Nam chủ 
yếu kiện thép thành phẩm và chủ yếu 
là điều tra thuế vệ tự. Theo phân tích 
của bà Trang, điều tra tự vệ dễ hơn 
biện pháp chống bán phá giá bởi chỉ 
cần chứng minh thông tin số liệu từ 
phía mình. Do vậy, DN sử dụng 
nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, sự gia tăng đột biến 
của hàng NK khiến cho sản xuất 
trong nước điêu đứng chính là 
nguyên nhân là các nhà sản xuất đưa 
ra để đề nghị áp dụng biện pháp tự 
vệ. Chính vì lẽ đó việc sử dụng biện 

pháp phòng vệ là cần thiết. Các nước 
trên thế giới cũng đã sử dụng thành 
thạo công cụ này như Mỹ - nước có 
nền kinh tế lớn nhạy bén áp dụng 
nhiều vụ phòng vệ. 

Biện pháp ngắn hạn 
Có thể nói, áp thuế tự vệ được áp 

dụng trong điều kiện thương mại 
công bằng là van an toàn trong một 
khoảng thời gian nhất định khi hàng 
hóa NK đang cạnh tranh chính đáng 
với hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, 
theo ông Nguyễn Phương Nam, Phó 
cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, 
khi sử dụng biện pháp này, nước áp 
dụng có thể sẽ phải đối mặt với yêu 
cầu đền bù từ nước bị áp dụng. 

Không chỉ vậy, trước mỗi vụ việc 
điều tra cho đến áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại đều có sự xung 
đột về quyền lợi giữa đại diện các 
DN sản xuất và DN NK, người tiêu 
dùng. Dẫn chứng dễ nhận thấy nhất là 
vụ việc điều tra tự vệ với mặt hàng 
phôi thép và thép dài đã khiến cơ 
quan quản lý đau đầu. 

Tuy nhiên biện pháp phòng vệ 
thương mại không bao giờ đạt được 
sự hài lòng giữa các bên. Khi áp dụng 
biện pháp phòng vệ thương mại, 
người tiêu dùng ít nhiều chịu thiệt 
hại. Nhưng về lâu dài, nếu không có 
sự bảo vệ nào thì với “đại công 
trường” Trung Quốc sẽ không có 
ngành công nghiệp nào của Việt Nam 
có thể trụ vững. 

Tất nhiên, việc sử dụng biện pháp 
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phòng vệ này để bảo vệ ngành thép 
trong nước là chính đáng, phù hợp 
với thông lệ quốc tế. Thế nhưng, đây 
cũng chỉ là biện pháp trong ngắn hạn 
giúp cho ngành sản xuất trong nước 
trong bối cảnh mới thành lập, quy mô 
còn nhỏ… có điều kiện đầu tư công 
nghệ, quản lý để nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong quá trình hội nhập. 
Về lâu dài, muốn tồn tại ông Sưa 
khẳng định, DN ngành thép buộc 
phải nâng cao năng lực cạnh tranh. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Điện thoại sử dụng công nghệ 
truyền thông không dây số cải tiến  

Ngày 24/4/2017, Nhật Bản thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần 
các quy định liên quan đến thiết bị vô 
tuyến. 

 Mục đích của Dự thảo này nhằm 
giới thiệu điện thoại sử dụng công 
nghệ truyền thông không dây số cải 
tiến và công nghệ mạng LTE. Thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực vào tháng 8 năm 
2017. Các nước thành viên có 60 
ngày kể từ ngày thông báo để tham 
gia góp ý kiến.  

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/554 
Vật liệu xây dựng  
Ngày 28/4/2017, EU thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc 
EU đưa ra Dự thảo Quy định về các 

điều kiện để phân loại không qua thử 
nghiệm các sản phẩm gỗ dán ghép 
thuộc phạm vi điều chỉnh bởi tiêu 
chuẩn EN 16351 và các sản phẩm gỗ 
dán ván lát thuộc phạm vi điều chỉnh 
bởi tiêu chuẩn EN 14374 liên quan 
đến các phản ứng của nhóm sản 
phẩm này đối với lửa.  

Mục đích của dự thảo nhằm giảm 
các chi phí hành chính không cần 
thiết. Thời gian dự kiến thông qua 
vào quý 4 năm 2017. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào quý 1 năm 2018. 
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến.  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/482 
Mỹ phẩm 
Ngày 02/5/2017, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc 
công nhận độ tin cậy của các tổ chức 
chứng nhận trong việc ghi nhãn và 
quảng cáo Mỹ phẩm".  

Dự thảo này đưa ra để phù hợp với 
các sửa đổi của Đạo luật Mỹ phẩm. 
Ngoài ra, cho phép việc ghi nhãn và 
quảng cáo các chứng chỉ như Halal, 
Kosher, Vegan, vv được ban hành bởi 
các cơ quan chứng nhận và công 
nhận quốc tế, các tổ chức quốc tế 
hoặc các cơ quan chính phủ. 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.  
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Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/716 
Các chất độc hại 
Ngày 08/5/2017, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật 
An toàn và Sức khoẻ Công nghiệp và 
các quy định có liên quan đối với 10 
chất. Mục đích của dự thảo này là để 
ngăn ngừa sự suy yếu sức khoẻ của 
người lao động do các chất hoá học 
độc hại gây ra. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 7 năm 2017. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 8 năm 2018. 

Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên đóng góp ý kiến vào 15/6/2017.  

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/557 
(Nguồn VP TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 6/2016 

1. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/714 
Nội dung: Quả việt quốc tươi 
- Số: G/TBT/N/BRA/715 
Nội dung: Động cơ điện 
2. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/523 
Nội dung: Dược phẩm (ICS: 

11.040, 11.120) 
- Số: G/TBT/N/CAN/524 
Nội dung: Đồ chơi trẻ em (ICS: 

97.140, 97.190) 
- Số: G/TBT/N/CAN/525 
Nội dung: Dược phẩm (ICS: 

11.040, 11.120) 

3. Số: G/TBT/N/TPKM/271 
Nước: Đài Loan 
Nội dung: Nồi áp suất gia dụng 
4. Số: G/TBT/N/EU/484 
Nước: EU  
Nội dung: Các thiết bị tầm ngắn 
5. Số: G/TBT/N/JPN/558  
Nước: Nhật Bản 
Nội dung: Bóng đèn: Bóng đèn sợi 

đốt, đèn thủy ngân cao áp có bộ ổn 
định bên trong, đèn huỳnh quang tự 
phát ... 

6. Số: G/TBT/N/KOR/716 
Nước: Hàn Quốc 
Nội dung: Mỹ phẩm 
7. Số: G/TBT/N/OMN/303 
Nước: Oman 
Nội dung: Xe 
8. Số: G/TBT/N/PRY/92 
Nước: Paraguay 
Nội dung: Đèn sợi đốt và đèn 

huỳnh quang 
9. Số: G/TBT/N/PER/92; 

G/TBT/N/PER/93 
Nước: Peru 
Nội dung: Dược phẩm 
10. Số: G/TBT/N/SAU/982 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ (ICS 43.020) 
11. Các thông báo của Thụy Sĩ 
Số: G/TBT/N/CHE/217 
Nội dung: Thiết bị khí đốt 
Số: G/TBT/N/CHE/218 
Nội dung: Thiết bị bảo hộ cá nhân 

PPE 
Số: G/TBT/N/CHE/219 
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Nội dung: Cáp treo chở người 
12. Các thông báo của Uganda 
Số: G/TBT/N/UGA/665 
Nội dung: Sản phẩm dầu mỏ ICS 

75.080); Nhiên liệu (ICS 75.160.01 ); 
Số: G/TBT/N/UGA/666 
Nội dung: Dầu khí 
Số: G/TBT/N/UGA/667 
Nội dung: Ethanol, Ethanol Pha 

trộn, pha loãng ethanol 
Số: G/TBT/N/UGA/668 
Nội dung: Hóa chất công nghiệp 
Số: G/TBT/N/UGA/669 
Nội dung: Chất lỏng hữu cơ 
Số: G/TBT/N/UGA/670 
Nội dung: Dầu thô, dầu bôi trơn 
Số: G/TBT/N/UGA/671, 

G/TBT/N/UGA/672 
Nội dung: Dầu khí, sản phẩm dầu 

mỏ 
13. Số: G/TBT/N/USA/1288 
Nước: Hoa Kỳ 
Nội dung: Thực phẩm hữu cơ 

(Theo Phòng TBT) 
 
 
 
 

NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP CỦA 
CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG 
HÓA GIÚP THÁO GỠ CHO 
DOANH NGHIỆP VÀ BẢO VỆ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP (Nghị định 43) 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: 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 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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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 (Nghị định 
89) 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. 

Nghị định mới về nhãn hàng hóa có 
nhiều điểm mới tháo gỡ khó khăn, 
tạo thuận lợi, giảm chi phí phát sinh 
cho doanh nghiệp đồng thời cũng có 
những quy định mới nhằm bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Triển khai 
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 
06/02 của Chính phủ về những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
việc rà soát các quy định về nhãn 
hàng hóa tại các văn bản luật được 
Bộ KH&CN chú trọng triển khai 
nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về nhãn hàng hóa, tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát và 

xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa nhập 
khẩu sau thông quan, lưu thông trên 
thị trường theo hướng “hậu kiểm”, 
giảm thiểu thời gian thông quan, 
nhưng đồng thời bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người tiêu dùng để 
thống nhất, tránh chồng chéo trong 
quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa. 

So với Nghị định 89, Nghị định 43 
có những điểm mới cơ bản như sau: 

Thứ nhất: Nghị định 43 có nhiều 
điểm mới tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giảm chi 
phí phát sinh cho doanh nghiệp như: 
Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa 
là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ 
sửa chữa, bảo hành, không nhằm mục 
đích mua bán; Miễn ghi nhãn phụ đối 
với hàng hóa là nguyên liệu nhập 
khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm 
mục đích mua bán. 

Hàng hóa xuất khẩu không xuất 
khẩu được quay trở lại lưu thông 
trong nước cho phép gắn nhãn phụ, 
không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng 
hóa. Cho phép doanh nghiệp tự xác 
định và ghi xuất xứ hàng hóa theo 
quy định của pháp luật về xuất xứ 
hàng hóa và các Hiệp định Việt Nam 
tham gia. Cho phép doanh nghiệp có 
hàng hóa được sản xuất tại nhiều cơ 
sở khác nhau có cùng tiêu chuẩn chất 
lượng thì được ghi tên và địa chỉ của 
tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về 
hàng hóa, không phải ghi tất cả các 
địa chỉ sản xuất như quy định cũ. Cho 
thời gian chuyển tiếp là 2 năm để các 
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doanh nghiệp có thể sử dụng tất cả 
những nhãn cũ đã được in sẵn tránh 
gây lãng phí cho DN. 

Thứ hai: Nghị định 43 cũng có 
những quy định mới nhằm bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, chống 
hàng lậu, hàng giả và bảo vệ an ninh 
quốc phòng như: Quy định bắt buộc 
phải công khai thông tin đối với 
những hàng hóa là thực phẩm, hóa 
chất gia dụng dạng rời, đóng gói đơn 
giản không có bao bì thương phẩm và 
bán trực tiếp cho người tiêu dùng. 
Quy định cụ thể việc gắn nhãn phụ 
đối với hàng nhập khẩu, hàng xuất 
khẩu tiêu thụ nội địa tránh gian lận. 
Quy định việc ghi ngày sản xuất, hạn 
sử dụng đối với hàng hóa sang chia, 
sang chiết tránh gian lận về thời hạn 
sử dụng của hàng hóa để bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Thứ ba: Nghị định 43 quy định việc 
ghi nhãn hàng hóa đối với nhiều 
nhóm hàng hóa mới phát sinh và tích 
hợp nội dung của các văn bản quản lý 
chuyên ngành có liên quan đến nhãn 
hàng hóa nhằm đảm bảo tính mới, 
tính thống nhất của văn bản pháp 
luật. 

(TH) 
 

NGÀNH DỆT MAY: NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN 
LỰC 

Trong bối cảnh hội nhập, các 
doanh nghiệp (DN) dệt may có nhiều 
cơ hội tiến sâu vào chuỗi cung ứng 

toàn cầu. Tuy nhiên, để tăng năng 
suất lao động (NSLĐ), bên cạnh việc 
áp dụng khoa học công nghệ (KHCN) 
các doanh nghiệp đã triển khai nhiều 
giải pháp nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực. Phóng viên Báo Công 
Thương có cuộc trao đổi với TS. 
Hoàng Xuân Hiệp- Hiệu trưởng 
Trường Đại học Công nghiệp Dệt 
may Hà Nội về vấn đề này. 

 
Bất kể trong lĩnh vực sản xuất nào, 

NSLĐ đều phụ thuộc lớn vào các yếu 
tố: KHCN, công cụ quản lý và chất 
lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, đối 
với các lĩnh vực sản xuất sử dụng 
nhiều lao động như dệt may thì 
nguồn nhân lực chất lượng cao giữ 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 
nâng cao năng suất, chất lượng. 

Nguồn nhân lực chất lượng cao 
giúp DN khai thác được các khâu có 
giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị 
toàn cầu của ngành dệt may như khâu 
thiết kế thời trang, cung ứng nguyên 
phụ liệu, xuất khẩu và marketing. 
Qua đó, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, năng suất lao động tính bằng 
giá trị của các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất 



Số 40 - 06/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 17 
 

lượng cao còn giúp các DN có thể 
ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình 
sản xuất nhằm tự động hóa, số hóa 
quá trình sản xuất của ngành dệt may, 
qua đó nâng cao nhanh NSLĐ và chất 
lượng sản phẩm của các DN dệt may. 
Đồng thời, giúp DN có thể ứng dụng 
nhanh chóng các mô hình quản trị 
hiện đại như: Mô hình sản xuất tinh 
gọn (LEAN), quản trị đúng lúc (Just 
In Time) vào quá trình sản xuất, giúp 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả của toàn bộ quá trình sản 
xuất. 

Theo đánh giá, hiện lao động đã 
qua đào tạo trong các DN dệt may 
chiếm khoảng 25%. Như vậy vẫn còn 
khoảng 75% lao động trong lĩnh vực 
này chưa qua đào tạo hoặc chỉ được 
đào tạo dưới 3 tháng. Đây là thách 
thức rất lớn khi ngành dệt may đang 
trong xu thế vươn lên để cạnh tranh 
bằng năng suất, chất lượng, thời trang 
hóa ngành dệt may, nâng cao tỷ lệ nội 
địa hóa và tiếp cận với công nghiệp 
4.0. 

Vấn đề áp dụng công nghệ mới 
trong lĩnh vực dệt may đã được các 
DN quan tâm. Trong lĩnh vực may 
mặc, nhiều dây chuyền sản xuất hiện 
đại, công nghệ mới trong đó có cả 
công nghệ 4.0 đã được đưa vào ứng 
dụng như: Hệ thống thiết bị cắt tự 
động, các thiết bị may tự động và 
hoàn thiện tự động trong khâu là… 
Hệ thống IoT đã được ứng dụng rộng 
rãi trong khâu thiết kế sản phẩm, làm 

mẫu và thương mại điện tử phục vụ 
cho quá trình sản xuất và thương mại 
hóa các sản phẩm may mặc. 

Trong lĩnh vực sản xuất sợi, công 
nghệ tự động đã được áp dụng tại 
nhiều nhà máy mới đầu tư trong vòng 
5 năm trở lại đây, mức độ tự động đã 
được thiết lập từ khâu xử lý bông đến 
các khâu đóng gói, hoàn thiện. Nhờ 
áp dụng công nghệ mới mà số lao 
động cần thiết cho sản xuất sợi đã 
giảm từ 100 xuống còn 50-70 
người/1 vạn cọc sợi. 

Bên cạnh đó, các mô hình và công 
cụ quản trị hiện đại cũng được nhiều 
DN áp dụng. Điển hình là việc áp 
dụng mô hình sản xuất tinh gọn 
(LEAN) và mô hình quản trị đúng lúc 
(JIT) nhằm tối thiểu hóa các chi phí, 
giảm thiểu thời gian sản xuất, nâng 
cao NSLĐ và chất lượng sản phẩm. 
Các công cụ quản trị khác như hệ 
thống lập kế hoạch nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP), hệ thống quản trị chất 
lượng ISO9001:2000, công cụ hỗ trợ 
quản lý chất lượng 5S, công cụ quản 
lý chất lượng 6 Sigma… cũng là 
những công cụ được các DN dệt may 
áp dụng phổ biến nhằm nâng cao hiệu 
quả quản trị nhà máy, quản lý năng 
suất, chất lượng trong DN. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
 
 
 

ISO 9004 - CHÌA KHÓA CHO 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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THÀNH CÔNG BỀN VỮNG CỦA 
DOANH NGHIỆP 

Vì sao có những tổ chức có thể tồn 
tại đến hàng trăm năm trong khi có 
những tổ chức khác chỉ có thể tồn tại 
trong năm phút? Chìa khóa ở đây là 
tạo dựng thành công lâu dài. ISO 
9004 cung cấp các chỉ dẫn giúp 
doanh nghiệp đạt được “thành công 
bền vững”. Công tác soát xét tiêu 
chuẩn này đang bước sang giai đoạn 
quan trọng. 

ISO 9004 Quản lý chất lượng - 
Chất lượng của một tổ chức - Chỉ dẫn 
để đạt được thành công bền vững, 
hiện đang được soát xét lại và đang 
tiến đến khâu Dự thảo Tiêu chuẩn 
Quốc tế (DIS). Điều này có nghĩa là 
các đơn vị có quan tâm có thể trình 
góp ý về dự thảo trước khi nó được 
chính thức công bố vào năm 2018. 

Tiêu chuẩn cung cấp một khung 
làm việc dựa trên cách tiếp cận về 
quản lý chất lượng, trong đó, một tổ 
chức có thể đạt thành công tiếp diễn 
thông qua việc xác định các điểm 
mạnh và điểm yếu, và các cơ hội cải 
thiện hoặc thay đổi. Nó đưa ra chỉ 
dẫn cho phép nâng cao chất lượng 
tổng thể của một tổ chức thông qua 
cải thiện “độ chín” của tổ chức đó ở 
các khía cạnh: chiến lược, lãnh đạo, 
nguồn lực, và quy trình. 

Nigel Croft, Chủ tịch của ban kỹ 
thuật chịu trách nhiệm soát xét tiêu 
chuẩn ISO 9004 (ISO/TC 176/SC 2) 
cho biết: “Phiên bản mới của ISSO 

9004 củng cố và phát triển các chỉ 
dẫn của phiên bản năm 2009 và sẽ 
giúp các tổ chức cải thiện hiệu suất 
tổng thể của mình thông qua phát huy 
toàn bộ năng lực của hệ thống quản 
lý chất lượng.” 

“Trong khi ISO 9001 tập trung vào 
cung cấp niềm tin vào khả năng đưa 
ra các sản phẩm và dịch vụ mang tính 
nhất quán và hợp chuẩn của tổ chức, 
ISO 9004 hướng đến cung cấp niềm 
tin vào bản thân tổ chức và sụ thành 
công bền vững xét trong dài hạn của 
tổ chức. Nó sẽ giúp tổ chức nhận diện 
và cân bằng các nhu cầu và kỳ vọng 
của khách hàng với các nhu cầu và kỳ 
vọng của các bên liên quan trong một 
môi trường kinh doanh phức tạp, yêu 
cầu cao và luôn biến đổi.” 

ISO 9004 không được thiết kế để 
được chứng nhận, tuy nhiên tiêu 
chuẩn này có cung cấp công cụ tự 
đánh giá cho phép các tổ chức có thể 
đánh giá “độ chín” của các yếu tố 
khác nhau trong hệ thông, cũng như 
xác định và ưu tiên hóa các khu vực 
tiềm năng phát triển. Nó sẽ giúp các 
tổ chức vươn lên một tầm cao mới, 
vượt xa hơn ISO 9001 bằng cách 
nhằm đến các vấn đề như sự hợp lý 
và việc triển khai các chiến lược, 
chính sách và mục tiêu trong bối cảnh 
rộng lớn hơn như tầm nhìn, giá trị, 
nhiệm vụ và văn hóa của tổ chức. 

Bản soát xét của ISO 9004 dự kiến 
ban hành vào năm 2018. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
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QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 12/5/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

Quyết định 1153/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 11794:2017 Cơ sở bảo 

dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương 
tiện tương tự - Yêu cầu chung 

Quyết định  1154/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 11807:2017 Bê tông nhựa 

– Phương pháp xác định độ góc cạnh 
của cốt liệu thô 

Quyết định 1155/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 11781:2017 Nhựa đường 

– Phương pháp xác định độ cứng 
chống uốn từ biến bằng lưu biến kế 
dầm chịu uốn (BBR) 

Quyết định 1156/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 11782:2017 Bê tông nhựa 

– Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương 
pháp đầm lăn bánh thép 

Quyết định 1158/QĐ-BKHCN 
1. TCVN ISO/IEC 27006:2017  

Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an 
toàn. Yêu cầu đối với tổ chức đánh 
giá và chứng nhận hệ thống quản lý 
an toàn thông tin 

2. TCVN ISO/IEC 27015:2017  
Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an 
tòa. Hướng dẫn quản lý an toàn thông 
tin cho dịch vụ tài chính 

3. TCVN ISO/IEC 27031:2017  
Công nghệ thông tin. Các ký thuật an 
tòa. Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng 
về công nghệ thông tin và truyền 

thông cho tính liên tục của hoạt động 
4. TCVN 11795-8:2017  Công nghệ 

thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, 
âm thanh. Phần 8: Truyền tải nội 
dung mã hóa theo chuẩn iso/iec 
14496 trên mạng ip 

5. TCVN 11795-14:2017 Công 
nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng 
hình ảnh, âm thanh. Phần 14: Định 
dạng tệp mp4 

6. TCVN 11795-17:2017 Công 
nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng 
hình ảnh, âm thanh. Phần 17: Tạo 
dòng định dạng văn bản 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

SỬA ĐỒI QCVN 1:2015/BKHCN- 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU 
ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH 
HỌC 

Ngày 22/5/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư số 
04/2017/TT-BKHCN  về việc sửa đổi 
1:2017 QCVN1:2015/BKHCN quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, 
nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 
học. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2017. 

Các sản phẩm xăng dầu, nhiên liệu 
điêzen và nhiên liệu sinh học sản 
xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị 
trường áp dụng các quy định sửa đổi 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN kể từ 
ngày 01/11/2017. 

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

Ngày 12/5/2017, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban 
hành các Quyết định số 701/QĐ-TĐC 
và 702/QĐ-TĐC về việc ban hành 
các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt 
Nam sau: 

Quyết định 701/QĐ-TĐC 
ĐLVN 214: 2017 Phương tiện đo 

khí thải xe cơ giới - Quy trình kiểm 
định 

Quyết định 702/QĐ-TĐC 
Quy trình kiểm định tạm thời các 

phương tiện đo trong dây chuyền 
kiểm định phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo 
lường quốc gia vì mục tiêu phát 
triển 

Ngày 22-23/05/2017, Hội thảo 
"Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đo lường 
quốc gia: Những vấn đề chính - cách 
tiếp cận - bài học kinh nghiệm" đã 
diễn ra tại Malaysia. Hội thảo do 
Chương trình Đo lường Châu Á - 
Thái Bình Dương (APMP) và Diễn 

đàn Đo lường Pháp định Thái Bình 
Dương (APLMF), Viện Đo lường 
Quốc gia Đức (PTB) và Viện Đo 
lường Quốc gia Malaysia phối hợp tổ 
chức. 

Cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia 
bao gồm đo lường pháp định, đo 
lường khoa học và đo lường công 
nghiệp thông qua các hoạt động kiểm 
soát pháp lý (phương tiện đo, phê 
duyệt mẫu, kiểm định, kiểm tra, 
thanh tra) và hoạt động dẫn xuất 
chuẩn (đơn vị đo pháp định, chuẩn 
quốc gia, chất chuẩn, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm). Các hoạt động này phối kết 
hợp với nhau để tạo nên cơ sở hạ tầng 
đo lường chặt chẽ nhằm hỗ trợ các 
nhu cầu khác nhau của xã hội. 

Nằm trong khuôn khổ của chương 
trình MEDEA, hội thảo được xây 
dựng để cung cấp cho những người 
tham dự các công cụ và thông lệ tốt 
nhằm đổi mới cơ sở hạ tầng đo lường 
quốc gia đáp ứng các yêu cầu của nền 
kinh tế. Hội thảo này có ý nghĩa quan 
trọng đối với những nhà quản lý, kỹ 
thuật có liên quan đến xây dựng, 
củng cố, tăng cường, đổi mới cơ sở 
hạ tầng đo lường quốc gia. Tại hội 
thảo, các đại biểu đã phân tích và 
thảo luận các vấn đề chính phát sinh 
khi phát triển và hiện đại hoá cơ sở 
hạ tầng đo lường quốc gia; xác định 
các lĩnh vực quan tâm và hợp tác 
giữa đo lường khoa học và đo lường 
pháp định để có thể giải quyết các 
vấn đề quan trọng, thách thức của đo 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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lường; chia sẻ kinh nghiệm, phương 
pháp tiếp cận và các nguồn lực sẵn có 
đã được áp dụng hiệu quả trong thực 
tiễn phát triển cơ sở hạ tầng đo lường 
quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương; xác định các ưu tiên và 
cách tiến hành đối với việc cải thiện 
cơ sở hạ tầng đo lường ở cấp quốc 
gia và khu vực. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Hoa Kỳ chấm dứt điều tra mặt 
hàng đinh thép nhập khẩu từ Việt 
Nam 

Ngày 6/6, Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(DOC) ban hành kết luận sơ bộ và 
thông báo sẽ chấm dứt một phần điều 
tra rà soát hành chính biện pháp 
chống bán phá giá đối với sản phẩm 
đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam. 

DOC xác định sơ bộ, một số công 
ty xuất khẩu đinh thép của Việt Nam 
trong đợt rà soát này không được 
hưởng mức thuế suất riêng rẽ do 
không chứng minh được điều kiện 
theo quy định pháp luật chống bán 
phá giá Hoa Kỳ. Do đó, các công ty 
này sẽ bị áp mức thuế suất toàn quốc. 

Do nguyên đơn (Công ty Mid 
Continent Steel & Wire, Inc.) đã rút 
yêu cầu rà soát đúng thời hạn đối với 
8 trong tổng số 11 công ty được đề 
nghị rà soát lần này nên DOC sẽ xem 
xét hủy rà soát hành chính đối với 8 
công ty này. DOC sơ bộ xác định 
biên độ bán phá giá của các công ty 
còn lại là 323,99% trong giai đoạn 

29/12/2014-30/1/2016. 
DOC cũng thông báo tạo điều kiện 

cho các bên trình bày quan điểm 
thông qua nộp bản bình luận trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng 
công báo; bản phản biện sẽ phải nộp 
trong thời hạn 5 ngày sau thời hạn 
nộp bản bình luận. Ngoài ra, bên liên 
quan có thể yêu cầu tổ chức phiên 
điều trần bằng cách nộp yêu cầu bằng 
văn bản tới Trợ lý Bộ trưởng phụ 
trách Cơ quan Thực thi và Tuân thủ 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 
đăng công báo. 

Theo lịch trình dự kiến, DOC sẽ 
ban hành kết luận cuối cùng trong lần 
rà soát hành chính lần này trong 
khoảng 120 ngày kể từ ngày đăng 
công báo kết luận sơ bộ. Kết luận 
cuối cùng sẽ là căn cứ để DOC và Cơ 
quan Hải quan và Bảo vệ biên giới 
(CBP) của Hoa Kỳ đánh giá thuế 
chống bán phá giá và các khoản tiền 
đặt cọc đối với các lô hàng đinh thép 
(sản phẩm trong phạm vi áp thuế) 
nhập khẩu từ Việt Nam. 

Trước đó, sản phẩm đinh thép của 
Việt Nam đã bị DOC khởi xướng 
điều tra chống bán phá giá và chống 
trợ cấp vào năm 2014. Tháng 5/2015, 
DOC ban hành kết luận cuối cùng 
cho rằng sản phẩm đinh thép bị điều 
tra của Việt Nam bán phá giá ở mức 
323,99% và trợ cấp ở mức 288,56% - 
313,97%. Căn cứ trên kết luận này, 
DOC đã ban hành lệnh áp thuế chống 
bán phá giá và trợ cấp đối với sản 
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phẩm đinh thép bị điều tra của Việt 
Nam. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 Australia nới lỏng lệnh tạm 
ngừng nhập khẩu tôm và thịt tôm 
chưa nấu chín 

Việc Australia điều chỉnh điều kiện 
nhập khẩu tôm chưa nấu chín và đưa 
mặt hàng tôm tẩm ướp ra khỏi danh 
sách tạm ngừng nhập khẩu là động 
thái tích cực của phía Australia trước 
phản ứng của các cơ quan chức năng 
Việt Nam. 

Ngày 7/1/2017, Bộ Nông nghiệp và 
Tài nguyên nước Australia đã ra 
thông báo về việc thực thi khẩn cấp 
lệnh tạm ngừng nhập khẩu tôm và 
thịt tôm chưa nấu chín đối với các 
nước châu Á do lo ngại bùng phát 
bệnh dịch đốm trắng tại Australia. 
Lệnh tạm ngừng trên có hiệu lực từ 
ngày 9/1/2017 và kéo dài trong vòng 
6 tháng. 

Kể từ khi Australia tạm ngừng nhập 
khẩu mặt hàng tôm chưa nấu chín, tại 
các cuộc tiếp xúc song phương với 
phía Australia, lãnh đạo Bộ Công 
Thương liên tục đề cập đến vụ việc 
và đề nghị Chính phủ Australia xem 
xét, dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu 
hoặc áp dụng biện pháp khác ít gây 
ảnh hưởng tiêu cực hơn. 

Trước những phản ứng mạnh mẽ 
của Bộ Công Thương và các cơ quan 
liên quan của Việt Nam, truyền thông 
của Australia cũng đã thể hiện sự 

quan tâm tới vụ việc. Phóng viên Đài 
truyền hình ABC của Australia, ông 
Marty McCarthy đã trực tiếp đặt các 
câu hỏi liên quan tới quan điểm và 
động thái của Việt Nam sau khi 
Australia áp dụng lệnh tạm ngừng 
nhập khẩu một số sản phẩm tôm chưa 
nấu chín từ Việt Nam. 

Lượng tôm của Việt Nam xuất khẩu 
sang Australia chưa phải là quá lớn 
nhưng với nông dân Việt Nam, 
những người có thu nhập rất thấp, 
lệnh cấm đã có tác động không nhỏ 
tới thu nhập của họ, nhất là các hộ ở 
những vùng chuyên sản xuất tôm để 
xuất khẩu đi Australia. Về lâu dài, 
lệnh cấm này còn có khả năng ảnh 
hưởng đến uy tín sản phẩm tôm xuất 
khẩu của Việt Nam trên các thị 
trường khác, từ đó gây thiệt hại lớn 
hơn nhiều cho người nuôi tôm và các 
doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm 
của Việt Nam. 

Theo quy định của WTO, các thành 
viên WTO phải đảm bảo rằng bất kỳ 
biện pháp SPS nào cũng chỉ được áp 
dụng ở mức độ cần thiết dựa trên các 
nguyên tắc, căn cứ khoa học và 
không được duy trì khi thiếu căn cứ 
khoa học xác đáng. Trong khi đó, 
tôm Việt Nam đang được xuất khẩu 
sang nhiều nước trên thế giới và 
không bị dừng nhập khẩu. 

Ngày 8/3/2017, Bộ trưởng Nông 
nghiệp và Tài nguyên nước Australia 
và ngày 30/4/2017, Bộ trưởng 
Thương mại, Du lịch, Đầu tư 
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Australia đã có thư trả lời Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Việt Nam. Trong 
đó, phía Úc thông báo lệnh tạm 
ngừng nhập khẩu mặt hàng tôm chưa 
nấu chín sẽ không “kéo dài hơn mức 
cần thiết” và hoạt động thương mại 
an toàn sản phẩm tôm sẽ được tái 
thiết lập sau khi Bộ Nông nghiệp và 
Tài nguyên nước Australia hoàn 
thành việc rà soát các điều kiện nhập 
khẩu đối với các mặt hàng bị ảnh 
hưởng của lệnh tạm ngừng nhập 
khẩu. 

Ngày 16/5/2017, Bộ Nông nghiệp 
và Tài nguyên nước Australia đã có 
Thông báo số 53-2017 về việc đưa 
sản phẩm tôm và thịt tôm chưa nấu 
chín được tẩm ướp với mục đích làm 
thực phẩm ra khỏi danh sách tạm 
ngừng nhập khẩu. 

Ngày 31/5/2017, Bộ Nông nghiệp 
và Tài nguyên nước Australia đã có 
Thông báo số 55-2017 về các biện 
pháp quản lý rủi ro nhập khẩu đối với 
mặt hàng tôm chưa nấu chín tẩm ướp. 
Theo đó, nhà xuất khẩu muốn xuất 
khẩu mặt hàng tôm tẩm ướp dùng 
làm thực phẩm sang Australia phải 
đáp ứng được các biện pháp quản lý 
rủi ro nhập khẩu như sau: 

* Yêu cầu đối với mặt hàng tôm 
- Trước khi xuất khẩu, tôm phải 

được chứng nhận sạch bệnh đốm 
trắng và đầu vàng dựa trên các biện 
pháp kiểm tra được Tổ chức Thú y 
thế giới công nhận; 

- Các lô hàng khi tới Australia phải 

được kiểm tra niêm phong còn 
nguyên và kiểm tra bệnh đốm trắng 
và đầu vàng tại Phòng kiểm nghiệm 
Agrigen, Advanced Analytical 
Australia hoặc Elizabeth MacArthur 
Agricultural Institute công nhận; và 
phải đi kèm giấy chứng nhận kiểm 
dịch do cơ quan chức năng của nước 
xuất khẩu cung cấp; 

- Tôm phải được chế biến sâu như: 
(i) bỏ đầu, bỏ vỏ, đáp ứng một trong 
những điều kiện kỹ thuật về tỷ lệ gia 
vị nước, gia vị khô hoặc quy định tẩm 
ướp và đóng gói bán lẻ hoặc (ii) ít 
nhất bỏ đầu, xẻ bướm và đáp ứng các 
điều kiện đối với gia vị tẩm ướt và 
gia vị tẩm khô. 

* Yêu cầu đối với việc cấp phép 
nhập khẩu cho doanh nghiệp 

- Đối với các doanh nghiệp nhập 
khẩu hiện đã có giấy phép nhập khẩu 
các sản phẩm tôm tẩm ướp, các giấy 
phép này sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến 
khi có thông báo mới. Bộ Nông 
nghiệp và Tài nguyên nước Australia 
sẽ bổ sung các điều kiện nhập khẩu 
mới trong các giấy phép nhập khẩu 
này. Những điều kiện này có thể khác 
nhau đối với từng quốc gia xuất khẩu. 
Việc bổ sung này chỉ được thực hiện 
sau khi các cơ quan chức năng của 
nước xuất khẩu đảm bảo có thể đáp 
ứng các điều kiện mới. 

- Đối với các doanh nghiệp xin giấy 
phép nhập khẩu mới cho sản phẩm 
tôm tẩm ướp, Bộ Nông nghiệp 
Australia và Tài nguyên nước 
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Australia sẽ chỉ chấp nhận đơn xin 
phép nhập khẩu sau khi các cơ quan 
chức năng của nước xuất khẩu xác 
nhận có thể đáp ứng các điều kiện 
nhập khẩu. 

Việc Australia điều chỉnh điều kiện 
nhập khẩu tôm chưa nấu chín và đưa 
mặt hàng tôm tẩm ướp ra khỏi danh 
sách tạm ngừng nhập khẩu là động 
thái tích cực của phía Australia trước 
phản ứng của các cơ quan chức năng 
Việt Nam. Tuy nhiên, động thái này 
vẫn chưa đủ để giải tỏa các quan ngại 
của phía Việt Nam. Vì vậy, trong thời 
gian tới, để tái thiết lập hoạt động 
thương mại an toàn đối với sản phẩm 
tôm, cần có vai trò tích cực hơn của 
các Bộ ngành liên quan, đặc biệt là 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

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

 Doanh nghiệp thủy sản đề nghị 
sửa đổi công bố hợp quy và an toàn 
thực phẩm 

Góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa 
đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP, các 
DN thủy sản cho rằng bất cập lớn 
nhất, gây khó cho DN là thủ tục công 
bố hợp quy và công bố phù hợp quy 
định an toàn thực phẩm, cần phải sửa 
đổi.  

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu thủy sản, trong thời gian qua, 
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 
25/4/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn thực phẩm (ATTP) được coi 
là nghị định “nóng” nhất vì có nhiều 
vấn đề bất cập, không chỉ đối với DN 
sản xuất kinh doanh trong ngành thủy 
sản mà cả các ngành thực phẩm khác. 
Trong đó, bất cập lớn nhất, gây khó 
cho DN là thủ tục công bố hợp quy 
và công bố phù hợp quy định ATTP. 

 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố 

phù hợp với quy định ATTP đã và 
đang tạo ra không ít khó khăn cho 
các tổ chức, cá nhân. Theo quy định 
tại khoản 4, Điều 4, Nghị định 
38/2012/NĐ-CP, việc chờ đợi ít nhất 
15 ngày làm việc để được cấp “Giấy 
xác nhận” đang có tính chất tạo thêm 
một “Giấy phép con” cho các tổ 
chức, cá nhân, đi ngược lại tinh thần 
giảm bớt quy định và thủ tục hành 
chính trong giai đoạn hiện nay. 
Hơn nữa, hiện nay phương thức quản 
lý ATTP của nhiều nước trên thế giới 
(EU, Mỹ, Nhật Bản,…) không có 
phương thức tương tự và các nước 
chỉ thực hiện công tác quản lý nhà 
nước dựa trên 3 hoạt động chính: 
đánh giá điều kiện sản xuất, lấy mẫu 
phân tích và thanh, kiểm tra. 
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VASEP cho rằng, từ nhận định, chủ 
trương của Chính phủ cùng với khẳng 
định của Bộ Y tế, việc sửa đổi Nghị 
định 38 theo hướng bãi bỏ quy định 
“Công bố phù hợp ATTP là việc cần 
thiết và cần áp dụng ngay”. 

Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định sửa 
đổi Nghị định 38/2012 (Dự thảo NĐ) 
về cơ bản, chưa giải quyết được các 
vấn đề cần tháo gỡ và đã được nêu 
trong các Nghị quyết 19/NQ-CP. 
Trong khi chờ sửa Luật ATTP, trước 
mắt có một số điểm cơ bản cần sửa 
lại tại Dự thảo Nghị định này: 

Theo đó, đề nghị bãi bỏ quy định 
“Công bố phù hợp quy định ATTP”, 
vì Luật ATTP không hề có quy định 
này. Chính vì có quy định này tại NĐ 
38 mà Bộ Y tế nói riêng, các bộ có 
chức năng về quản lý ATTP nói 
chung không chịu xây dựng các quy 
chuẩn (QCVN) cần thiết, cứ để cho 
phần lớn các sản phẩm thực phẩm 
được quản lý bằng quy định này. Vì 
không có chuẩn nên thủ tục không 
minh bạch, gây vô vàn khó khăn cho 
DN. 

Cụ thể, các doanh nghiệp thủy sản 
đề nghị bãi bỏ khoản 2 Điều 3 (Sản 
phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật 
phải được công bố phù hợp quy định 
an toàn thực phẩm); Khoản 4, khoản 
5 Điều 4 và các quy định về công bố, 
cấp giấy xác nhận hồ sơ công bố phù 
hợp tại các khoản khác của Điều 4; 
Bãi bỏ Điều 6 (Hồ sơ công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm đối 

với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ 
thuật); bỏ cụm từ “hoặc công bố phù 
hợp quy định an toàn thực phẩm” tại 
các Điều 7, Điều 8 và tiết h khoản 2 
Điều 20. 

Theo phản ánh của các DN, trong 
thủ tục công bố sản phẩm, một công 
việc mất nhiều chi phí và thời gian là 
kiểm nghiệm. Theo dự thảo nghị 
định, dù là tự công bố, DN vẫn phải 
tiến hành kiểm nghiệm và phải kiểm 
nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được 
chỉ định. Tức là, về cơ bản, chẳng 
khác gì việc công bố trên cơ sở chứng 
nhận hợp quy. 

Từ thực tế trên, DN đề nghị, trường 
hợp DN tự công bố thì việc có cần 
kiểm nghiệm hay không là do DN 
quyết định. Nếu có cơ sở để tin rằng 
sản phẩm đáp ứng QCVN (ví dụ sản 
phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng, sản 
phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên 
liệu sạch, người NK đã trực tiếp kiểm 
tra từ gốc…) thì không nhất thiết phải 
kiểm nghiệm. 

Theo quy định hiện hành, từng lô 
hàng NK phải kiểm tra chuyên 
ngành, trong đó, đối với sản phẩm 
động vật hoặc có chứa sản phẩm 
động vật còn chịu 2 loại kiểm tra là 
kiểm dịch thú y và kiểm tra ATTP. 
Quy định này quá phức tạp, gây tốn 
kém không cần thiết cho DN. 

Trong khi chưa sửa Luật ATTP, căn 
cứ yêu cầu của Nghị quyết 19 về áp 
dụng quản lý rủi ro, chế độ DN ưu 
tiên trong quản lý, kiểm tra chuyên 
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ngành đối với hàng hoá NK, đề nghị 
bổ sung vào khoản 2 (các trường hợp 
sau đây được miễn kiểm tra nhà nước 
về ATTP đối với thực phẩm NK) 
Điều 14 NĐ 38 nội dung sau: Miễn 
kiểm tra đối với sản phẩm đáp ứng 
đầy đủ các tiêu chí: đã công bố hợp 
quy, do người có lịch sử tuân thủ tốt 
pháp luật ATTP nhập khẩu, mặt hàng 
quen thuộc, tại thời điểm làm thủ tục 
nhập khẩu không có các dấu hiệu, 
thông tin về rủi ro ATTP. Việc kiểm 
tra được thực hiện tại khâu lưu thông. 

Miễn kiểm tra hoặc không kiểm tra 
tại khâu thông quan, thực hiện kiểm 
tra tại khâu lưu thông đối với sản 
phẩm, hàng hoá chế biến sâu, bao gói 
công nghiệp. 

Đề nghị quy định rõ nội hàm 3 
phương thức kiểm tra, không để mỗi 
bộ quy định mỗi khác như hiện nay. 
Đồng thời, quy định điều kiện, thủ 
tục xét áp dụng phương thức kiểm tra 
giảm một cách đơn giản để nhiều mặt 
hàng đã được kiểm tra được áp dụng 
phương thức kiểm tra này (hiện nay 
thủ tục rất phức tạp, tỷ lệ mặt hàng 
được áp dụng vô cùng nhỏ, thời gian 
được áp dụng quá ngắn). 

Đề nghị bổ sung vào Điều 15 quy 
định với nội dung: Áp dụng chế độ 
kiểm tra tại nguồn, tại gốc (kiểm tra 
các giai đoạn nuôi trồng, chế biến tại 
nước sản xuất, nước xuất khẩu). Chế 
độ này áp dụng cho những DN có 
nhu cầu và trả chi phí cho việc kiểm 
tra. 

Vấn đề quản lý, kiểm tra chồng 
chéo, theo VASEP, hiện nay, phần 
lớn các sản phẩm thực phẩm chịu sự 
quản lý của nhiều hơn 1 bộ (nhất là 
kiểm tra ATTP của  Bộ Y tế và kiểm 
dịch thú y của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn). 

Đề nghị quy định một mặt hàng vừa 
phải kiểm dịch, vừa phải kiểm tra 
ATTP thì giao cho cơ quan kiểm dịch 
thực hiện. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
3 và đợt 4 năm 2017 

Ngày 26/5 và 16/6/2017, 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 3 và đợt 4 năm 2017. Ông 
Mai Thanh Quang – Giám đốc 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 các đơn 
sau: 

Đợt 3 hỗ trợ 15 đơn vị (trong tổng 
số 16 đơn vị) tham gia xét duyệt, với 
tổng mức hỗ trợ dự kiến là 424 triệu 
đồng 
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1. Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Xây dựng 
công trình và sản xuất bê tông. Nội 
dung được hỗ trợ là chi phí xây dựng 
website; 

2. Công ty TNHH DOBLA Châu Á 
với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản 
xuất chocolate trang trí. Nội dung 
được hỗ trợ là chi phí đánh giá giám 
sát hệ thống SA 8000:2014, chi phí 
tái chứng nhận tiêu chuẩn BRC và 
chi phí đánh giá tiêu chuẩn Costco; 

3. Công ty TNHH Thiết bị Dịch vụ 
Xa bờ O.S với lĩnh vực hoạt động 
chính là: Tư vấn, thiết kế, khảo sát 
các kết cấu cơ khí, dịch vụ kiểm tra 
không phá hủy. Nội dung được hỗ trợ 
là chi phí giám sát hệ thống ISO 
9001:2008; 

4. Công ty TNHH In Văn Hóa với 
lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ 
in ấn, quảng cáo và kinh doanh Vpp 
… Nội dung được hỗ trợ là chi phí 
thiết kế, xây dựng website và hướng 
dẫn sử dụng; 

5. Công ty TNHH Thực phẩm Ngôi 
Sao Sáng với lĩnh vực hoạt động 
chính: Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
lưu động. Nội dung được hỗ trợ là 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong 
nước và xây dựng website; 

6. Công ty TNHH Cơ khí Bắc 
Giang với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Gia công cơ khí, cho thuê máy 
móc thiết bị. Nội dung được hỗ trợ là 
chi phí giám sát hệ thống ISO 

9001:2008 (lần 1); 
7. Công ty TNHH Dịch vụ giếng 

khoan dầu khí Toàn Cầu với lĩnh vực 
hoạt động chính là: Gia công cơ khí, 
dịch vụ dầu khí. Nội dung được hỗ 
trợ là chi phí giám sát hệ thống ISO 
9001:2008; 

8. Công ty Cổ phần Cao su Thống 
Nhất với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Trồng, khai thác mua bán cao su, hạt 
điều. Nội dung được hỗ trợ là chi phí 
đánh giá tái chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015; 

9. Công ty TNHH Dịch vụ Tài 
chính - Kế toán - Thuế Rồng Việt với 
lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ 
kế toán, kiểm toán. Nội dung được hỗ 
trợ là chi phí đào tạo nhận thức, 
phương pháp đánh giá nội bộ và tái 
đánh giá chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015; 

10. Công ty CP Hải Việt với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Chế biến, 
kinh doanh thủy sản. Nội dung được 
hỗ trợ là chi phí tái chứng nhận hệ 
thống ISO/IEC 17025:2005 và đánh 
giá tái chứng nhận hệ thống BRC-7; 

11. Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ Việt Sáng với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Trang trại trồng rau 
sạch công nghệ cao. Nội dung được 
hỗ trợ là Xây dựng hệ thống Global-
GAP và ISO 9001:2015; 

12. Công ty TNHH Thanh Châu 
Phát với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Mua bán xăng dầu, dịch vụ tàu 
biển…. Nội dung được hỗ trợ là chi 
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phí giám sát hệ thống ISO 9001:2008 
(lần 1); 

13. Công ty Cổ phần Bê tông và 
Xây lắp Hodeco với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Xây dựng dân dụng, 
sản xuất VLXD… Nội dung được hỗ 
trợ là chi phí tư vấn chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 

14. Công ty TNHH May Vạn 
Tường với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Sản xuất quần áo các loại. Nội 
dung được hỗ trợ là tư vấn, chứng 
nhận hệ thống ISO 9001:2015; 

15. Công ty TNHH Thảo Nguyên 
với lĩnh vực hoạt động chính là: thu 
mua, sản xuất, chế biến kinh doanh 
hạt điều. Nội dung được hỗ trợ là chi 
phí đánh giá giám sát (lần 2). 

Đợt 4 hỗ trợ các đề án của 16 đơn 
vị tham gia xét duyệt, với tổng mức 
hỗ trợ dự kiến là 527,5 triệu đồng 

1. Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch vụ - Xây dựng nội thất An 
Khang với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Hoàn thiện công trình xây dựng. 
Nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
website; 

2. DNTN Thương mại Gas An toàn 
với lĩnh vực hoạt động chính là: Bán 
buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí. Nội 
dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
Website; 

3. Công ty Cổ phần Bò Kạp với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Kinh doanh 
nội thất. Nội dung được hỗ trợ là: 
Xây dựng Website; 

4. Hợp tác xã Nông nghiệp - 

Thương mại - Du lịch Bầu Mây với 
lĩnh vực hoạt động chính là: Chăn 
nuôi, trồng trọt, du lịch, thương mại. 
Nội dung được hỗ trợ là: Tư vấn, 
chứng nhận GlobalGAP cho sản 
phẩm hồ tiêu, xây dựng Website và 
bảo hộ nhãn hiệu; 

5. Công ty TNHH SIGEN với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Nghiên cứu 
phát triển thực nghiệm khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật. Nội dung được hỗ 
trợ là: Đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu 
và đăng ký 04 sáng chế; 

6. Công ty TNHH Sản xuất Thương 
mại Quang Ngọc với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Sản xuất kinh doanh 
thực phẩm chức năng. Nội dung được 
hỗ trợ là: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
"Thực phẩm bổ sung V-Life Elite 
Nutrition"; 

7. Công ty TNHH Xây dựng và 
Dịch vụ Âu Cơ với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Dịch vụ xây dựng và 
kinh doanh nông sản sạch. Nội dung 
được hỗ trợ là: Tư vấn, chứng nhận 
hệ thống ISO 9001:2015, tư vấn 
chứng nhận hệ thống HACCP, xây 
dựng Website và chi phí giám sát 
VietGAP (lần 1); 

8. Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu 
khí Toàn Cầu với lĩnh vực hoạt động 
chính là: Cung cấp nhân lực, cho thuê 
thiết bị dầu khí. Nội dung được hỗ trợ 
là: Đào tạo chuyên gia đánh giá 
trưởng EMS và giám sát hệ thống 
ISO 9001:2008 (lần 2); 

(Theo Sở KH&CN) 


