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ÚC TĂNG KIỂM TRA TÔM 
NHẬP KHẨU 

Từ ngày 7-7, tất cả sản phẩm tôm 
chưa nấu chín nhập khẩu từ các thị 
trường vào Úc, bao gồm Việt Nam, sẽ 
bị kiểm tra bệnh đốm trắng và bệnh 
đầu vàng, theo thông báo mới nhất 
của Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên 
nước Úc. 

Cụ thể, thông báo ngày 30-6 của Bộ 
Nông nghiệp và Tài nguyên Úc cho 
biết, lệnh tạm ngưng nhập khẩu tôm 
chưa nấu chín của cơ quan này đối 
với các nước sẽ hết hiệu lực từ ngày 
6-7 và qua ngày 7-7, các quốc gia lâu 
nay vẫn xuất khẩu tôm vào Úc sẽ 
được xuất khẩu trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, những sản phẩm tôm 
chưa nấu chính sẽ chịu sự kiểm tra 
chặt chẽ từ cơ quan có chức năng của 
nước này. Theo đó, tất cả lô hàng sẽ 
phải được kiểm tra là không mang 
virus bệnh đốm trắng và bệnh đầu 
vàng dựa trên các biện pháp xét 
nghiệm được Tổ chức Thú y thế giới 
(OIE) công nhận. 

Thực tế, Úc không chỉ đưa ra những 
điều kiện khắt khe với hai bệnh nói 
trên trên đối với tôm nhập khẩu chưa 
nấu chính mà cũng có những lệnh 
tương tự đối với ngành thủy sản trong 
nước. 

Thương vụ Việt Nam tại Úc cho 
biết, vào giữa tháng 6-2017, Chính 

phủ bang Queensland đã đưa ra thêm 
nhiều hạn chế về đánh bắt cá trên 
sông Logan. Mục đích là ngăn chặn 
sự lây lan của bệnh đốm trắng, một 
bệnh gây chết tôm và động vật giáp 
xác. Úc có lệnh cấm này là do vào 
đầu năm nay, các trang trại nuôi tôm 
trên khu vực sông Logan được phát 
hiện có bệnh này và đến nay 7 trại 
nuôi tôm đều bị đóng cửa. 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, 
trong quí đầu tiên của năm nay, Úc 
đã nhập khẩu gần 6.000 tấn tôm, giá 
trị tương đương gần 59 triệu đô la 
Mỹ, giảm hơn 8% về lượng nhưng lại 
tăng gần 1% về giá trị. Điều này cho 
thấy giá tôm nhập khẩu vào thị 
trường này tăng và Việt Nam cũng 
được hưởng lợi về giá khi xuất khẩu 
vào thị trường này. 

Trong quí 1-2017, Việt Nam trở 
thành quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu 
tôm vào Úc khi lượng xuất khẩu ước 
đạt 1.925 tấn, giá trị gần 20 triệu đô 
la Mỹ, tuy giảm gần 19% về lượng 
nhưng lại tăng 3,5% về giá trị so với 
cùng kỳ. 

Úc có lệnh tạm ngưng nhập khẩu 
tôm chưa nấu chín từ ngày 9-1-2017. 
Do vậy, theo ông Trương Đình Hòe, 
Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và 
xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), thông thường sau thời gian 
này, những sản phẩm tôm chưa nấu 
chín sẽ không thể xuất khẩu vào thị 
trường này được. 

(Theo thesaigontimes.vn) 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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CẢNH BÁO GIAN LẬN THÉP 
KHÔNG GỈ NHẬP KHẨU 

Tình hình gian lận thương mại liên 
quan đến mặt hàng thép không gỉ 
nhập khẩu đang có những diễn biến 
phức tạp, nhất là sau khi nước ta áp 
dụng các biện pháp phòng vệ thương 
mại. 

Ngày 5/9/2014, Bộ Công Thương 
có Quyết định số 7896/QĐ-BCT áp 
dụng biện pháp chống bán phá giá 
đối với một số sản phẩm thép không 
gỉ cán nguội, ở dạng cuộn hoặc tấm 
với độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 
3,5mm, được ủ hoặc được xử lý nhiệt 
bằng phương pháp khác và ngâm 
hoặc được cạo gỉ để loại bỏ tạp chất 
dư thừa trên bề mặt của thép không 
gỉ. Những sản phẩm này có thể được 
tiếp tục xử lý (được cắt hoặc được 
xẻ) với điều kiện là quá trình đó 
không làm thay đổi các đặc điểm kỹ 
thuật của sản phẩm. Các sản phẩm 
này thuộc các mã HS: 7219.32.00; 
7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 
7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 
7220.90.10; 7220.90.90 được nhập 
khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng 
lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung 
Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia 
và lãnh thổ Đài Loan. 

Tiếp theo, ngày 29/4/2016, Bộ 
Công Thương có Quyết định số 
1656/QĐ-BCT tiếp tục áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá đối với mặt 
hàng này nhập khẩu vào Việt Nam. 

Sau khi nước ta áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá thì tình trạng gian 
lận thương mại trong việc nhập khẩu 
thép đã tăng lên. Cách gian lận được 
doanh nghiệp sử dụng gần đây là, khi 
nhập khẩu thép không gỉ thành phẩm 
cán nguội (đối tượng bị áp thuế 
chống bán phá giá) các doanh nghiệp 
khai báo dưới dạng FullHard (thép 
không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc 
ở dạng tấm nhưng không được ủ hoặc 
xử lý nhiệt). Lý do khai như vậy vì 
quyết định của Bộ Công Thương loại 
trừ mặt hàng này và nếu không có 
kinh nghiệm thì không thể phân biệt 
thép được ủ hay không hoặc đã được 
xử lý nhiệt hay không. 

Mặt khác, doanh nghiệp khai thép 
không gỉ cán nguội thành thép không 
gỉ cán nóng; đồng thời khai sai xuất 
xứ nhập khẩu, cụ thể, thép không gỉ 
từ Trung Quốc được chuyển sang 
xuất xứ Hàn Quốc hoặc những quốc 
gia khác không bị áp thuế chống bán 
phá giá để lẩn tránh xuất xứ nên chỉ 
bị áp thuế suất nhập khẩu thép không 
gỉ cán nguội 10% và trốn thuế chống 
bán phá giá từ 17%  đến 25%. 

Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm 
còn có hành vi khai báo khác chủng 
loại. Ví dụ từ thép Inox 304 (thành 
phần chứa 18% Crom và 8% Nikel 
giá hiện nay khoảng 2.000USD/tấn) 
sang thép Inox 204CU (thành phần 
chứa 13% Crom và 1% Nikel giá 
hiện nay khoảng 1.100 USD/tấn)  hay 
430 (thành phần chứa 16% Crom và 
0% Nikel giá hiện nay khoảng 1.200 
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USD/tấn). Hoặc có trường hợp khai 
báo sai mã HS, đó là khai thép không 
gỉ thành một sản phẩm ở nhóm mã 
HS khác. 

Việc gian lận như trên sẽ ảnh hưởng 
bất lợi đến các doanh nghiệp sản xuất 
thép trong nước do nhập khẩu quá 
nhiều dẫn đến vượt cung cầu, giá rẻ. 
Ngược lại, các doanh nghiệp gia công 
thép và xuất khẩu sẽ có lợi vì giá 
nhập khẩu rẻ nâng cao sức cạnh 
tranh. 

 (Theo baohaiquan.vn) 
 

TỪ 2/8 KIỂM TRA TOÀN BỘ CÁ 
TRA XUẤT VÀO HOA KỲ 

Từ ngày 2/8 tới, tất cả các lô hàng 
cá bộ Silurformes (bao gồm cá tra, 
cá basa…) NK vào Hoa Kỳ sẽ được 
Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm 
(FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
thực hiện kiểm tra tại các Cơ sở kiểm 
tra NK chính thức (i-house). 

Theo Cục Quản lý chất lượng Nông 
lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ 
NN&PTNT: Ngày 6/7 vừa qua, 
Nafiqad đã nhận được công thư của 
FSIS thông báo đã ban hành quy định 
số FSIS-2017-0024 về việc sẽ áp 
dụng chính thức điều 9CFR557 (quy 
định về NK) tại Chương trình thanh 
tra bắt buộc đối với cá và sản phẩm 
cá bộ Siluriformes từ ngày 2/8/2017 
thay vì 1/9/2017 (thời điểm chính 
thức áp dụng như quy định tại 
Chương trình và các thông báo của 
FSIS trước đây). 

Theo đó, kể từ ngày 2/8 tới, tất cả 
các lô hàng cá bộ Silurformes NK 
vào Hoa Kỳ sẽ được FSIS thực hiện 
kiểm tra tại các Cơ sở kiểm tra NK 
chính thức (i-house) 

Nhà NK phải gửi đơn đăng ký kiểm 
tra theo mẫu FSIS Form 9540-1 (bản 
giấy hoặc điện tử) cho FSIS trước khi 
lô hàng đến cửa khẩu. Trong đơn 
đăng ký kiểm tra, nhà NK phải ghi rõ 
tên Cơ sở kiểm tra NK chính thức nơi 
FSIS sẽ thực hiện kiểm tra lô hàng. 

Nafiqad thông báo các DN XK cần 
chủ động liên hệ với nhà NK để tuân 
thủ quy định của Hoa Kỳ. Trong đó, 
Nafiqad đặc biệt lưu ý về một số quy 
định. Cụ thể, về quy định ghi nhãn: 
Tên sản phẩm, lưu ý chỉ các loài 
trong họ Ictaluridae mới được dùng 
tên “catfish”; cá tra được sử dụng tên: 
Tra, sutchi, swai, striped pangasius; 
cá basa được sử dụng tên basa. 

Các nhãn công bố các thông tin đặc 
biệt như là sản phẩm hữu cơ, thân 
thiện với môi trường, có chứa thành 
phần dinh dưỡng đặc biệt,… phải 
được đăng ký để FSIS phê duyệt. 

Nafiqad cũng nêu rõ, nội dung kiểm 
tra đối với lô hàng NK gồm: Sự phù 
hợp của chứng thư kèm theo lô hàng; 
kiểm tra cảm quan; kiểm tra ghi 
nhãn; kiểm tra điều kiện bảo quản, 
điều kiện vệ sinh chung; lấy mẫu 
kiểm tra dư lượng hóa chất độc hại, 
định danh loài và vi sinh vật gây 
bệnh… 

Đối với chỉ tiêu kiểm tra về dư 
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lượng hóa chất, kháng sinh: FSIS 
thực hiện phương pháp kiểm nghiệm 
đa dư lượng đối với các chỉ tiêu 
kháng sinh (89 chất), thuốc bảo vệ 
thực vật (108 chất), thuốc nhuộm (4 
chất), kim loại (17 chất). Trong 
trường hợp phát hiện có thể kiểm tra 
khẳng định lại để xác định vi phạm. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
TẤT CẢ LÔ GỖ XUẤT ĐI CHÂU 
ÂU PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ 
FLEGT 

Khi Hiệp định về thương mại giữa 
Việt Nam và EU có hiệu lực đầy đủ, 
tất cả các lô gỗ xuất khẩu đi EU phải 
có chứng chỉ FLEGT, nếu không sẽ 
không được cơ quan chức năng của 
EU thông quan. 

Ngày 11-5 vừa qua, Việt Nam và 
EU đã ký tắt văn bản hiệp định đối 
tác tự nguyện và thực thi lâm luật, 
quản trị rừng và thương mại lâm sản 
(VPA/FLEGT). 

Theo Hiệp định VPA/FLEGT, gỗ 
hợp pháp không chỉ là gỗ có nguồn 
gốc hợp pháp, mà còn bao gồm việc 
chủ thể thực hiện khai thác, vận 
chuyển, chế biến, thương mại gỗ phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật 
về lao động, môi trường, nghĩa vụ 
thuế… 

Trước đây, doanh nghiệp Việt Nam 
xuất khẩu gỗ sang EU phải có trách 
nhiệm giải trình về tính hợp pháp của 
gỗ, nhưng khi Hiệp định 
VPA/FLEGT có hiệu lực, dù doanh 

nghiệp châu Âu đồng ý mua sản 
phẩm gỗ của Việt Nam mà không cần 
giấy phép FLEGT thì cơ quan thẩm 
quyền của EU cũng sẽ không cho 
phép lô gỗ hoặc sản phẩm gỗ đó vào 
EU. 

Đối với gỗ và sản phẩm gỗ xuất 
khẩu đi các thị trường khác ngoài EU 
hoặc tiêu thụ nội địa thì không cần 
phải xin cấp phép FLEGT, tuy nhiên, 
cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định 
của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp 
của Việt Nam (VNTLAS). Điều này 
nhằm đảm bảo gỗ và các sản phẩm 
gỗ đều có nguồn gốc hợp pháp, kể cả 
gỗ nhập khẩu. 

Trên thực tế hoạt động của doanh 
nghiệp khai thác, chế biến, vận 
chuyển và thương mại gỗ chịu sự 
điều chỉnh của nhiều luật khác nhau 
mà doanh nghiệp phải có nghĩa vụ 
tuân thủ, như luật đất đai, môi 
trường, quản lý thuế, lao động, bảo 
vệ và phát triển rừng... 

Khi chưa có hiệp định nếu doanh 
nghiệp vi phạm pháp luật liên quan 
đến ngành luật nào thì bị xử lý theo 
quy định của ngành luật đó. Tuy 
nhiên sau khi hiệp định này có hiệu 
lực, nếu không tuân thủ đầy đủ các 
quy định thì ngoài việc bị xử phạt, 
doanh nghiệp còn phải chịu rủi ro 
khác là lô gỗ hoặc sản phẩm gỗ đó 
không đảm bảo tính hợp pháp, tức 
không tuân thủ VNTLAS. Khi đó, lô 
gỗ và sản phẩm gỗ đó sẽ không được 
phép tiêu thụ. 
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Dự đoán hiệp định VPA/FLEGT sẽ 
thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại 
gỗ giữa hai nước lên 2 tỉ đô la 
Mỹ/năm so với khoảng 700-800 triệu 
đô la Mỹ/năm như hiện nay. Theo 
thống kê, EU tiêu thụ gỗ và sản phẩm 
gỗ lên tới 90 tỉ đô la Mỹ/năm nên còn 
rất nhiều dư địa để Việt Nam mở 
rộng xuất khẩu sang thị trường này. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

NHIỀU RÀO CẢN PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ CAO 

Đây là ý kiến được các chuyên gia 
đưa tại hội thảo: “Phát triển nông 
nghiệp chất lượng, hiệu quả tại Việt 
Nam” trong khuôn khổ Diễn đàn kinh 
tế Việt Nam 2017 do Ban Kinh tế 
trung ương phối hợp với Bộ 
NN&PTNT tổ chức chiều nay (27/6), 
tại Hà Nội. 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao (NNUDCNC) là xu thế phát triển 
nông nghiệp trên thế giới, tạo ra 
những đột phá về năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất với trình 
độ công nghệ cao, mô hình quản trị 
tiên tiến theo chuỗi từ sản xuất, chế 
biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản 
quy mô hàng hóa, mang lại lợi ích 
kinh tế vượt trội và đảm bảo an toàn 
thực phẩm đối với sức khỏe con 
người, bảo vệ môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc 
tế. 

Ngành nông nghiệp xác định phát 

triển NNUDCNC là xu hướng chủ 
đạo và tất yếu trong xu thế hội nhập, 
là giải pháp mạnh, hiệu quả trong cơ 
cấu lại nông nghiệp. Trong thời gian 
gần đây đã xuất hiện xu hướng nhiều 
DN tìm hiểu và đầu tư sản xuất 
NNUDCNC, đang khẳng định thế 
mạnh và khả năng cạnh tranh vượt 
trội về năng suất, chất lượng sản 
phẩm, đang trở thành điểm sáng và là 
động lực tăng trưởng của nhiều vùng, 
địa phương trên cả nước. 

Mặc dù nguồn vốn dành cho lĩnh 
vực NNUDCNC có, song thực tế 
điều kiện để DN tiếp cận được nguồn 
vốn còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục 
hành chính còn rườm rà, phức tạp. 
Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa 
quy hoạch khu, vùng NNUDCNC, 
quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 
trọng điểm, quy hoạch phát triển cây 
trồng vật nuôi chủ lực trên địa bàn. 
Thiếu chính sách bảo hiểm nông 
nghiệp đặc biệt cho NNUDCNC với 
chi phí đầu tư lớn. Doanh nghiệp 
chưa chủ động đầu tư nghiên cứu, 
phát triển công nghệ; liên kết giữa 
doanh nghiệp và các tổ chức khoa 
học và công nghệ còn lỏng lẻo. 

Hiện nay nhà nước đã triển khai 
được một số nhiệm vụ thuộc Chương 
trình phát triển NNUDCNC, tuy 
nhiên các dự án hầu hết đều có quy 
mô vừa và nhỏ, do đó tác động đối 
với xã hội về về ngành, lĩnh vực chưa 
lớn. Một số khu NNUDCNC đã được 
Thủ tướng Chính phủ quyết định 
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thành lập nhưng tiến độ triển khai 
xây dựng rất chậm do nhiều nguyên 
nhân khác nhau trong đó có một số 
nguyên nhân chính như: thiếu vốn 
đầu tư; vị trí, quy mô diện tích, các 
phân khu chức năng khu NNUDCNC 
vẫn có những sự bất cập. Cũng theo 
ông Lý Hoàng Tùng với tiến độ xét, 
cấp như hiện tại, mục tiêu số lượng 
doanh nghiệp NNUDCNC như đặt ra 
tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg là 
khó khả thi. 

Nước ta có khoảng hơn 40.000 DN 
hoạt động ở khu vực nông thôn, chỉ 
có 1.500 DN ngành nông, lâm 
nghiệp, thủy sản làm ăn hiệu quả. 
Còn lại đang gặp rất nhiều khó khăn, 
nhất là thiếu vốn và năng lực cạnh 
tranh thấp. Để thúc đẩy phát triển 
NNUDCNC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cần chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính 
và Ngân hàng nhà nước để ra chương 
trình mục tiêu và có cơ chế hỗ trợ, 
thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp 
công nghiệp và dịch vụ hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp nói 
chung, nông nghiệp công nghệ cao 
nói riêng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính 
cần có những chính sách ưu đãi liên 
quan đến phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, nhất là chính sách thuế, thủ 
tục hải quan, chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp. Đồng thời, ngân hàng nhà 
nước cần có chính sách tín dụng ưu 
đãi đối với phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao trong tái cấu trúc 
ngành nông nghiệp nước ta. Nhất là 

chính sách cho vay vốn đối với các 
doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh 
vực chế biến, tiêu thụ nông phẩm. Để 
thúc đẩy khuyến khích phát triển 
NNUDCNC, tạo sự hấp dẫn về cơ 
chế chính sách để thu hút nguồn lực 
xã hội vào nông nghiệp công nghệ 
cao, cần thực thiện đồng bộ các giải 
pháp trọng tâm về rà soát, điều chỉnh 
và nâng cao chất lượng quy hoạch 
phù hợp với thực tiễn; hoàn thiện 
chính sách tạo thuận lợi cho phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao, 
trong đó có chính sách tín dụng phục 
vụ phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Thiết bị sử dụng nước 
Ngày 17/5/2017, Đài Loan thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo yêu cầu bắt buộc 
ghi nhãn hiệu quả trên các sản phẩm 
sử dụng nước và các tiêu chuẩn kỹ 
thuật đối với những sản phẩm này. 
Cụ thể, cơ quan Tài nguyên nước Đài 
Loan sẽ chỉ định nhà vệ sinh và máy 
giặt được coi là thiết bị sử dụng nước, 
thiết bị vệ sinh hoặc các thiết bị khác 
được đề cập trong Khoản 3 Điều 95-1 
của Đạo luật cung cấp nước đòi hỏi 
phải ghi nhãn hiệu quả sử dụng nước. 
Ngày thực hiện dự kiến là ngày 1 
tháng 7 năm 2017. Người vi phạm sẽ 
bị phạt NT $ 40,000 đến NT $ 
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200,000 theo Điều 98-1 của Đạo luật 
này và sẽ phải có hành động khắc 
phục trong một thời hạn nhất định. 
Hình phạt có thể được áp dụng liên 
tiếp đối với những người không thực 
hiện hành động khắc phục trong thời  
hạn. Mục đích của dự thảo này là 
nhằm bảo tồn và bảo vệ nguồn nước.  
Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 
01/7/2017. Các nước thành viên có 
60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến. Thông tin chi 
tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachm
ents/2017/TBT/TPKM/17_2323_00_
x.pdf 

Mã thông báo: /TBT/N/TPKM/273 
Ghế nâng 
Ngày 29/5/2017, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn an 
toàn đối với ghế nâng. Theo Mục 104 
của Đạo luật cải thiện an toàn sản 
phẩm tiêu dùng năm 2008 (CPSIA) 
yêu cầu Ủy ban an toàn sản phẩm 
tiêu dùng Hoa Kỳ(CPSC) ban hành 
tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu 
dùng đối với các sản phẩm dành cho 
trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi. Các 
tiêu chuẩn này phải tương tự các tiêu 
chuẩn tự nguyện áp dụng, hoặc 
nghiêm ngặt hơn nếu Ủy ban kết luận 
rằng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn sẽ 
làm giảm nguy cơ thương tổn từ sản 
phẩm. Ủy ban đang xem xét đưa ra 
một tiêu chuẩn an toàn đối với ghế 

nâng để đáp ứng với tiêu chí theo 
mục 104  (b) của CPSIA. Mục đích 
của dự thảo nhằm ngăn ngừa các 
hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu 
dùng. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên tham gia góp ý kiến vào 
ngày 02 tháng 8 năm 2017. Chưa xác 
định thời gian thông qua và thời gian 
có hiệu lực.  

Mã thông báo: /TBT/N/USA/1293 
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
Ngày 07/6/2017, Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo  Sửa đổi một số 
điều trong tiêu chuẩn của hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi đối với 11 chất và 
bổ sung thêm một số điều trong tiêu 
chuẩn của hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
đối với 15 sản phẩm tiêu dùng hiện 
tại. Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ môi trường. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý kiến 
vào ngày 27 tháng 6 năm 2017. Chưa 
xác định thời gian thông qua và thời 
gian có hiệu lực.  

Mã thông báo: /TBT/N/USA/1294 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 7/2016 

1. Số: G/TBT/N/ARG/323 
Nước: Argentina 
Nội dung: Sản phẩm vệ sinh gia 

đình 
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/722 
Nội dung: Hàng hóa nguy hiểm, 
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hóa chất 
- Số: G/TBT/N/BRA/723 
Nội dung: Thuốc 
3. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/528 
Nội dung: Các sản phẩm thuốc - 

Opioids (ICS: 11.040, 11.120) 
- Số: G/TBT/N/CAN/529 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS: 

43.080.20, 43.040.80). 
4. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/409 
Nội dung: Máy cắt cỏ 
- Số: G/TBT/N/CHL/410 
Nội dung: Orilladoras 
5. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1209 
Nội dung: Thực phẩm (Bao gồm 

một số sản phẩm mã HS 0308) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1209 
Nội dung: Thiết bị y tế 
6. Số: G/TBT/N/COL/225 
Nước: Colombia 
Nội dung: Taximeters điện tử 

(90.29.10.10.00) 
7. Các thông báo của Costa Rica 
- Số: G/TBT/N/CRI/168; 

G/TBT/N/CRI/169 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 
8. Số: G/TBT/N/EU/489 
Nước: EU 
Nội dung: Mỹ phẩm 
9. Các thông báo của Ai Cập 
- Số: G/TBT/N/EGY/164 
Nội dung: Đồ chơi ICS 97.200.50 
- Số: G/TBT/N/EGY/165 

Nội dung: Thiết bị dùng cho trẻ em 
- Số: G/TBT/N/EGY/166 
Nội dung: Thạch cao 
- Số: G/TBT/N/EGY/167 
Nội dung: Trang sức (ICS: 39.060) 
- Số: G/TBT/N/EGY/168 
Nội dung: Thiết bị nhãn khoa ICS 

11.040.70 
10. Các thông báo của Honduras 
- Số: G/TBT/N/HND/89 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 
- Số: G/TBT/N/HND/90 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 
11. Số: G/TBT/N/ITA/30 
Nước: Italy 
Nội dung: Gạo 
12. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/560 
Nội dung: Các chất có thể ảnh 

hưởng tác dụng đối với hệ thần kinh 
trung ương 

- Số: G/TBT/N/JPN/561 
Nội dung: Dược phẩm 
13. Số: G/TBT/N/KOR/719 
Nước: Hàn Quốc 
Nội dung: Hóa chất 

(Theo Phòng TBT) 
 
 
 
 

KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP 
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Ngày 08/07/2017, tại trụ sở Bộ 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Lễ kỷ 
niệm 55 năm thành lập và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhất. 

 
Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng 

Chính phủ - ông Vũ Đức Đam, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN - ông Chu Ngọc 
Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học 
Công nghệ Môi trường Quốc hội - 
ông Phan Xuân Dũng. 

Cách đây 55 năm, ngày 04/04/1962 
Viện Đo lường và Tiêu chuẩn thuộc 
Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước 
được thành lập với tư cách là cơ quan 
TCĐLCL đầu tiên và là tiền thân của 
Tổng cục TCĐLCL ngày nay. Đây là 
mốc đánh dầu hoạt động TCĐLCL 
được chính thức bắt đầu với tư cách 
là một chuyên ngành có sự chỉ đạo và 
quản lý trực tiếp của nhà nước. Trải 
qua 55 năm hình thành và phát triển, 
Tổng cục TCĐLCL cùng với toàn 
ngành TCĐLCL đã có những đóng 
góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng 
đất nước.  

Trong báo cáo đưa ra tại lễ kỷ niệm, 
Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 

Trần Văn Vinh đã nêu lên một số 
thành tựu nổi bật như: 

- Xây dựng được một hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL 
đồng bộ; 

- Hình thành hệ thống tổ chức 
TCĐLCL trong cả nước từ Trung 
ương, các ngành, địa phương đến các 
cơ sở; 

- Công tác tiêu chuẩn được triển 
khai rộng khắp, hỗ trợ đầy đủ các 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ và phù hợp thông lệ quốc tế; xây 
dựng và phát triển được trên 9.500 
Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), trong 
đó 47% hài hòa với tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực và hơn 650 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCVN), là công cụ hữu hiệu góp 
phần đắc lực phục vụ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp và yêu cầu quản lý kinh tế - 
xã hội của đất nước; 

- Hệ thống chuẩn Đo lường Quốc 
gia với 22 chuẩn đo lường quốc gia 
đã được phê duyệt; 33 phép đo của 
Việt Nam được Tổ chức Đo lường 
Quốc tế công nhận trong 06 lĩnh vực 
đo lường; 

- Các hoạt động quản lý chất lượng, 
đảm bảo chất lượng và đánh giá sự 
phù hợp được đẩy mạnh và phù hợp 
với chuẩn mực và tập quán quốc tế; 
hệ thống quản lý chất lượng theo các 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 
22000, HACCP,… đã được chấp 
nhận thành tiêu chuẩn quốc gia, được 
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phổ biến áp dụng thành công ở hàng 
ngàn doanh nghiệp và các đơn vị 
hành chính; chương trình Quốc gia 
“Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đã 
bước đầu tạo ra được phong trào 
năng suất chất lượng ở các Bộ ngành, 
địa phương với 6/8 dự án ngành và 
56/63 dự án địa phương; 

- Là thành viên tại 14 tổ chức quốc 
tế về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, 
chất lượng và mã số mã vạch, duy trì 
hợp tác thường xuyên với hơn 30 tổ 
chức quốc tế, một số nước trên thế 
giới và khu vực; 

- Xây dựng được một hệ thống cơ 
sở dữ liệu về TCVN và tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn của các nước phát 
triển…. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 
hoạt động TCĐLCL trong 55 năm 
qua đã có những phát biểu vượt bậc 
cả về lượng và chất. Về cơ cấu nhân 
sự tổ chức, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng từ một đơn vị chỉ 
có vỏn vẹn hơn 20 người giờ đây đã 
phát triển thành một đơn vị lớn mạnh 
với 1.700 cán bộ, viên chức, người 
lao động hoạt động với các nhiệm vụ, 
chức trách khác nhau. Về hệ thống 
phương tiện kỹ thuật cũng đã có 
nhiều hơn những trang thiết bị hiện 
đại. Dù chưa thể hoàn toàn bắt kịp về 
trang bị kỹ thuật hiện đại so với nhiều 
nước trên thế giới nhưng với những 
trang thiết bị kỹ thuật hiện có, hoạt 

động TCĐLCL đã hiệu quả hơn rất 
nhiều. Ngoài ra, hệ thống quản lý bên 
ngoài Tổng cục cũng phát triển mạnh 
khi nhiều nhiều tổ chức doanh 
nghiệp, cá nhân ở các mức độ khác 
nhau hằng ngày hàng giờ tham gia 
các hoạt đông tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng. 

Ngoài ra, tại Hội thảo, các đại biểu 
đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm 
trong hoạt động TĐC thời gian qua, 
khắc phục những hạn chế thông qua 
các bài trình bày, tham luận như: mã 
số mã vạch thúc đẩy thuận lợi hóa 
thương mại và hội nhập quốc tế; định 
hướng đổi mới hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành – thực thi Nghị quyết 
19-2017/NQ-CP; vai trò của hoạt 
động TĐC trong phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương... 

(TH) 
 

MÃ SỐ MÃ VẠCH KHẲNG 
ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG HÓA 
VIỆT NAM HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

Việc sử dụng mã số mã vạch thể 
hiện tính hòa nhập thông qua thực 
hiện những quy định chung, chuẩn 
mực quốc tế về hàng hóa trên thị 
trường toàn cầu. 

Từ năm 1995, xuất phát từ nhu cầu 
thực tế của việc sản xuất, kinh doanh 
thương mại trong nước cũng như xuất 
khẩu, theo đề nghị của Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ 
Khoa học và Công nghệ), Thủ tướng 
Chính phủ đã cho phép Tổng cục 
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Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) tham gia tổ chức mã số 
mã vạch quốc tế - EAN International 
và từ 2005 đổi tên thành GS1. 

Việt Nam đã có được mã số quốc 
gia 893 và Tổng cục/GS1 Việt Nam 
đã hướng dẫn các tổ chức sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa của Việt Nam 
ghi mã số mã vạch lên sản phẩm 
hàng hóa của mình phục vụ cho việc 
quét và thu nhận dữ liệu tự động, tạo 
thuận lợi cho quá trình quản lý, kinh 
doanh, bán hàng, đáp ứng nhu cầu 
của bạn hàng trong nước và quốc tế. 

Với sự nỗ lực trong công tác xúc 
tiến, nghiên cứu triển khai áp dụng 
mã số mã vạch vào đa ngành kinh tế 
tại Việt Nam, GS1 Việt Nam đã được 
GS1 thừa nhận là hoàn thành xuất sắc 
nghĩa vụ của tổ chức thành viên. 

 
Thời gian quan Tổng cục TCĐLCL 

đã liên tục tăng cường năng lực, triển 
khai các hoạt động về mã số mã vạch 
đối với các sản phẩm hàng hóa. Đặc 
biệt là vấn đề thúc đẩy ứng dụng mã 
số mã vạch trong truy tìm nguồn gốc 
thực phẩm. 

Đại diện Vụ Tiêu Chuẩn, Tổng cục 
TCĐLCL cho biết, mã số mã vạch 
giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm; 
Cung cấp dữ liệu sản phẩm cho đối 
tác nước ngoài thông qua các Mạng 
toàn cầu; Tạo thuận lợi doanh nghiệp 
tham gia thương mại điện tử toàn 
cầu; Tích hợp với dữ liệu Hải quan, 
Thuế tạo thuận lợi cho khai báo, 
thông quan, tính thuế; hỗ trợ kiểm 
soát luồng hàng xuất nhập khẩu; Đáp 
ứng nghĩa vụ thành viên tổ chức GS1 
quốc tế. 

Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, 
mã số mã vạch của sản phẩm, hàng 
hóa có ý nghĩa quan trọng thể hiện 
giá trị, tiêu chuẩn, chất lượng, đo 
lường của sản phẩm, khả năng quản 
lý, tính cạnh tranh, minh bạch của 
doanh nghiệp. Sử dụng mã số, mã 
vạch thể hiện tính hòa nhập thông 
qua thực hiện những quy định chung, 
chuẩn mực quốc tế về hàng hóa trên 
thị trường toàn cầu. 

Khi mã số mã vạch được hiểu là 
một chỉ số của thương hiệu có giá trị 
không thể nhầm lẫn, tranh chấp của 
nhà sản xuất; là trình độ, niềm tự hào 
của doanh nghiệp và của quốc gia thì 
lúc đó sẽ có tự tin vươn ra biển lớn, 
tham gia hội nhập thị trường toàn cầu 
hóa hiện nay. 

Hiện nay xuất xứ hàng hóa và việc 
xác định xuất xứ hàng hóa có rất 
nhiều quy định khác nhau và phức 
tạp. Do đó cần được quy định cho 



Số 41 - 07/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 12 
 

thống nhất và phù hợp, tránh vi phạm 
các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã 
tham gia. 

Có thể khẳng định, việc áp dụng mã 
số mã vạch không những giúp cho 
doanh nghiệp quản lý sản phẩm mà 
còn giúp cho các cơ quan quản lý 
kiểm soát được tình hình thị trường. 
Với người tiêu dùng, họ cần hơn nữa 
sự truyền thông rộng rãi về lợi ích 
của mã số mã vạch để nhận diện 
được đúng sản phẩm thật, vừa giúp 
các doanh nghiệp có giải pháp phòng 
chống hàng giả, hàng nhái vừa bảo vệ 
quyền lợi của chính mình. 

Tổng cục TCĐLCL là cơ quan quản 
lý nhà nước về mã số mã vạch, thành 
viên chính thức đóng vai trò của GS1 
Việt Nam trong tổ chức GS1 quốc tế. 
Cho tới nay, hệ thống các tổ chức, 
doanh nghiệp đã đăng ký để sử dụng 
mã số mã vạch với đầu số quốc gia 
893 tại Tổng cục TCĐLCL là trên 
21.000 tổ chức. 

Trong giai đoạn tới, cùng với xu thế 
ứng dụng mã số mã vạch đang được 
triển khai rộng rãi trên thế giới, Tổng 
cục TCĐLCL sẽ tiếp tục hoàn thiện 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về chất lượng sản phẩm hàng hóa áp 
dụng công nghệ mã số mã vạch, phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức và đơn 
vị liên quan để đẩy mạnh việc ứng 
dụng các tiêu chuẩn về mã số mã 
vạch trong nhiều lĩnh vực như dịch 
vụ y tế, dịch vụ logistic, an toàn thực 
phẩm, dịch vụ quản lý thông tin tư 

liệu… 
(Theo vietq.vn) 

 
HÀNG VIỆT BỊ TRẢ LẠI VÌ 
KHÔNG HIỂU LUẬT MỸ 

Nhiều mặt hàng nông sản Việt bị 
trả về vì... không hiểu quy định của 
các nước nhập khẩu. 

Hàng loạt công ty xuất khẩu rau 
quả, thủy sản đang “ngồi trên đống 
lửa” vì các lô hàng xuất khẩu có nguy 
cơ bị tiêu hủy, trả về. Một trong 
những nguyên nhân chính dẫn đến 
tình trạng trên là do các đơn vị xuất 
khẩu không nắm thông tin cũng như 
quy định của nước nhập khẩu. 

Thế giới cấm, Việt Nam còn cho 
“lộ trình” sử dụng 

Là một trong những công ty xuất 
khẩu trái cây hàng đầu vào thị trường 
Mỹ nhiều năm qua, ông Nguyễn Đình 
Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Xuất 
nhập khẩu Vina T&T, chia sẻ: 
“Chúng tôi đang lo sốt vó vì đã nhận 
được cảnh báo từ phía nhà nhập khẩu 
Mỹ về các chất cấm mà nước này quy 
định với sản phẩm rau quả nhập từ 
Việt Nam. Trong đó lo nhất là hoạt 
chất carbendazim - chất diệt nấm - 
được sử dụng nhiều trong trồng cây 
ăn quả. Bởi sau khi phát hiện một số 
lô hàng rau quả Việt Nam dính chất 
này, Mỹ đã tiến hành xử phạt, bắt tiêu 
hủy và cảnh báo sẽ ngừng nhập nếu 
còn vi phạm”. 

Cũng theo ông Tùng, cơ quan chức 
năng của Mỹ cũng xử phạt nhà nhập 
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khẩu của nước này nếu vi phạm quy 
định trên. Đơn cử mới đây, một lô 
hàng của doanh nghiệp (DN) Việt 
xuất khẩu sang Mỹ bị phát hiện có 
chất carbendazim. Lập tức lô hàng 
của nhà nhập khẩu Mỹ bị cơ quan 
chức năng nước này tiêu hủy và phạt 
hơn 50.000 USD. Sau đó nhà nhập 
khẩu đã gửi cảnh báo cho phía DN 
Việt, nếu còn vi phạm chất cấm thì 
nguy cơ sẽ mất thị trường xuất khẩu. 

Không chỉ DN của ông Tùng mà 
nhiều công ty xuất khẩu rau quả, trái 
cây sang Mỹ cũng bị ảnh hưởng 
tương tự. 

Một số DN thừa nhận quy định về 
chất cấm trên của Mỹ đã có từ lâu 
nhưng DN có phần chủ quan nên chịu 
thiệt hại. Bên cạnh đó, các DN loay 
hoay tìm chất thay thế chất cấm 
nhưng lại không có. Ví dụ với chất 
cấm carbendazim, sau khi DN phản 
ánh thì đến tháng 1-2017, Bộ 
NN&PTNT mới có quyết định loại 
bỏ các loại thuốc bảo vệ thực vật có 
chứa ba hoạt chất gồm carbendazim, 
benomyl và thiophanate-methyl ra 
khỏi danh mục được phép sử dụng tại 
Việt Nam; đồng thời các loại thuốc 
bảo vệ thực vật có chứa ba hoạt chất 
trên được buôn bán, sử dụng tối đa 
hai năm kể từ ngày 3-1-2017. Tức từ 
nay đến năm 2019 thì chất cấm trên 
mới bị cấm hoàn toàn. Điều này cũng 
đồng nghĩa nguy cơ rau quả, trái cây 
xuất khẩu sang Mỹ bị trả về vẫn treo 
lơ lửng. 

“Đáng lẽ Bộ NN&PTNT phải có 
quyết định thu hồi, tiêu hủy thuốc 
bảo vệ thực vật có chứa chất trên 
ngay lập tức, tránh thiệt hại cho xuất 
khẩu sang Mỹ. Bản thân DN cũng 
phải thay đổi cách quản lý, tổ chức 
lại vùng nguyên liệu để kiểm soát 
chất lượng sản phẩm” - đại diện một 
công ty xuất khẩu trái cây đề nghị. 

Hàng trăm DN bị hủy mã số kinh 
doanh 

Tại hội thảo quốc tế liên quan đến 
các yêu cầu mới trong tiêu chuẩn chất 
lượng nông sản, thực phẩm diễn ra tại 
Cần Thơ mới đây, ông Herb Cochran, 
cố vấn Hiệp hội Thương mại Mỹ tại 
Việt Nam (Amcham), cho rằng các 
DN cần phải biết về bộ tiêu chuẩn 
của luật hiện đại hóa an toàn vệ sinh 
thực phẩm (FSMA) của Mỹ để giảm 
rủi ro, tránh chuyện hàng bị trả về. 

Đặc biệt, nếu không tuân thủ yêu 
cầu mới thì sẽ gặp rắc rối nghiêm 
trọng với các cơ quan chức năng của 
Mỹ và có nguy cơ bị phạt rất nhiều 
tiền, bao gồm cả việc bị cấm xuất 
khẩu sang thị trường này. 

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN 
hàng Việt Nam chất lượng cao, dẫn 
chứng mặc dù đạo luật trên đã được 
ban hành từ rất lâu nhưng các cơ 
quan, DN lại ít chú ý về những quy 
định trong đạo luật này. Hệ quả là 
hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ gặp 
nhiều khó khăn và gặp nhiều rủi ro. 
Ví dụ, chỉ trong sáu tháng đầu năm 
nay đã có tới 45% kiện hàng xuất 
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sang Mỹ bị dội lại do thiếu các hồ sơ 
quy trình của sản phẩm, chưa kể đến 
chất lượng của sản phẩm. 

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ mới 
đây cũng cho hay theo quy định của 
FSMA, cứ hai năm một lần, nghĩa là 
vào các năm chẵn, các DN nước 
ngoài, trong đó có các DN Việt Nam 
đang xuất hàng thực phẩm và đồ 
uống cho người và động vật vào thị 
trường Mỹ phải đăng ký lại cơ sở sản 
xuất và người đại diện tại Mỹ với 
Cục Quản lý thực phẩm và dược 
phẩm Mỹ (FDA) để được cấp mã số 
kinh doanh hợp lệ mới. 

Tuy nhiên, theo thống kê gần đây 
của FDA, trước thời gian cho phép 
đăng ký lại, Việt Nam có tổng cộng 
1.485 cơ sở sản xuất được FDA cấp 
mã số kinh doanh hợp lệ nhưng con 
số này hiện giảm xuống chỉ còn 806. 
Như vậy, có tới 679 cơ sở sản xuất tại 
Việt Nam đã bị hủy mã số kinh 
doanh do không tiến hành đăng ký lại 
hoặc có tiến hành đăng ký lại với 
FDA nhưng không đúng thủ tục hiện 
hành vốn đã có nhiều thay đổi so với 
trước đây. 

Các cơ sở sản xuất tại Việt Nam do 
không biết mã số kinh doanh với 
FDA đã bị hủy và không còn giá trị 
vẫn cứ xuất hàng vào Mỹ sẽ bị từ 
chối không cho giao hàng hoặc tàu 
chở hàng bị từ chối không cho cập 
cảng. Hơn nữa, việc không có mã số 
kinh doanh hợp lệ của FDA mà vẫn 
cứ tiến hành giao hàng sẽ cấu thành 

tội “bị cấm nhưng vẫn làm” và có thể 
bị xử lý hình sự hoặc bị phạt rất nặng 
theo đạo luật về thực phẩm, thuốc và 
mỹ phẩm của Mỹ. 

Trước thực tế trên, Thương vụ Việt 
Nam tại Mỹ khuyến cáo các công ty 
xuất nhập khẩu hàng thực phẩm và 
đồ uống cho người và động vật vào 
thị trường Mỹ cần kiểm tra ngay với 
FDA xem mã số kinh doanh có còn 
hợp lệ hay không. Nếu mã số đã bị 
hủy, cần làm các thủ tục để đăng ký 
lại cơ sở sản xuất và người đại diện 
tại Mỹ với FDA để được cấp mã số 
kinh doanh hợp lệ mới. Tất cả công 
việc này đều cần phải hoàn tất trước 
khi xuất hàng vào Mỹ. 

 
Chuyên gia của Cục Quản lý thực phẩm và 

dược phẩm Mỹ (FDA) đang kiểm tra trái cây 
Việt trước khi đưa vào chiếu xạ. 

Cảnh báo nhưng vẫn thờ ơ 
Các DN xuất khẩu tôm cũng đang 

đứng trước nguy cơ mất hàng loạt thị 
trường vì khó khăn đáp ứng quy định 
mới hàng rào kỹ thuật về bệnh dịch, 
tồn dư kháng sinh. 

Cụ thể, vừa qua sáu thị trường gồm 
Úc, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Trung 
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Quốc, Brazil và Mexico đã yêu cầu 
các lô hàng tôm của Việt Nam phải 
xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh. 
Nếu không thì từng lô phải có chứng 
nhận sạch bệnh đối với sản phẩm tôm 
chưa nấu chín. Những thị trường này 
hiện chiếm đến hơn 25% tỉ trọng xuất 
khẩu tôm của Việt Nam, tương 
đương 800 triệu USD/năm. 

Tuy nhiên, theo Cục Thú y, đơn vị 
này đã nhiều lần cảnh báo về các quy 
định từ phía nước ngoài để phối hợp 
ứng phó nhưng các DN vẫn khá thờ 
ơ. Ngay như hội nghị mới đây được 
tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn về 
vấn đề này cho DN, Cục Thú y mời 
gần 40 DN để triển khai nhưng chỉ 
có… ba DN tham dự. 

Rau quả xuất khẩu của nước ta đã 
được sản xuất theo quy trình 
VietGAP, GlobalG.A.P. Nhưng kẽ hở 
chính là cách quản lý. Cụ thể, một số 
DN bỏ mặc khâu giám sát quá trình 
trồng trọt dẫn đến tình trạng sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho 
phép. Ngoài ra, cơ quan chức năng 
quản lý lỏng lẻo khiến thị trường 
thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn 
gốc vẫn bán tràn lan. 

(Theo plo.vn) 
 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN MỚI 
VỀ THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH 
VỰC THỰC PHẨM: THỊ 
TRƯỜNG NÔNG SẢN QUỐC TẾ 
TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN 
HƠN 

Theo thông cáo chung của Tổ chức 
Nông nghiệp và Lương thực Liên 
Hiệp quốc (FAO) và Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) đưa ra ngày 
12/7/2017, các nước đang hưởng lợi 
từ thương mại toàn cầu và chuẩn bị 
đối mặt với những thay đổi công 
nghệ phải tham gia xây dựng các tiêu 
chuẩn quốc tế mới về thương mại 
trong lĩnh vực thực phẩm. 

Thông cáo nhấn mạnh: Các nước 
đang phát triển nên đầu tư vào năng 
lực và kỹ năng để tham gia hiệu quả 
vào các tổ chức thể chế và đa phương 
là những cơ quan hàng đầu của thế 
giới về xây dựng tiêu chuẩn thực 
phẩm. 

 
Khi các nước có cam kết hiệu quả 

hơn cũng có thể làm cho thị trường 
nông sản quốc tế trị giá 1,7 nghìn tỷ 
USD có sự tăng trưởng toàn diện 
hơn, cho phép các nhà sản xuất thực 
phẩm quy mô nhỏ tham gia các chuỗi 
giá trị quy mô lớn; dòi hỏi các chính 
phủ chú trọng và tập trung ưu tiên 
chính sách lương thực quốc gia. Cách 
tiếp cận này đang ngày càng trở nên 
cấp bách tại thời điểm người tiêu 
dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề 
an toàn thực phẩm, các loại vi khuẩn, 
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thuốc trừ sâu, chất phụ gia thực 
phẩm, chất dinh dưỡng và năng lực 
công nghệ để kiểm soát chất lượng, 
sự an toàn cũng như nguồn gốc của 
thực phẩm. Vì vậy, cả khu vực nhà 
nước và tư nhân, các đối tác trong 
chuỗi giá trị thực phẩm, các nhà 
nghiên cứu… đều có vai trò cần thiết 
trong xây dựng hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm tin cậy. 

Cơ quan hàng đầu về tiêu chuẩn 
thực phẩm trên thế giới là Ủy ban 
Tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế 
có sự tham gia của FAO và Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO). Codex có 188 
thành viên đại diện cho 99% dân số 
thế giới, được thành lập năm 1963 đã 
ban hành các tiêu chuẩn thực phẩm, 
hướng dẫn và quy tắc thực hành của 
khoảng 200 mặt hàng thực phẩm và 
hơn 300 phụ gia thực phẩm với gần 
5.000 giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu 
tối đa. 

Hiệp định SPS và TBT của WTO 
đặt ra các quy tắc cơ bản để các chính 
phủ có thể áp dụng các biện pháp an 
toàn thực phẩm và kiểm dịch động 
thực vật cũng như các quy định kỹ 
thuật về mục tiêu chính sách liên 
quan đến sức khỏe và sự an toàn của 
con người, bảo vệ môi trường và 
thông tin cho người tiêu dùng. Hiệp 
định SPS đề cập cụ thể đến các tiêu 
chuẩn của Codex về an toàn thực 
phẩm, và các thành viên WTO 
thường dẫn chiếu các tiêu chuẩn này 
khi thảo luận trong Ủy ban TBT. 

Trong khi các nền kinh tế mới nổi đã 
bắt đầu tăng cường tham gia vào 
Codex và các Ủy ban của WTO, thì 
mức độ tham gia của nhiều nước kém 
phát triển vẫn rất thấp. 

Một thông điệp quan trọng được 
gửi tới là các nước sẽ nhận được 
nhiều giá trị nhất khi tham gia cùng 
với các chính phủ, các chuyên gia về 
nông nghiệp, y tế, công nghiệp và 
thương mại, người tiêu dùng và các 
nhà sản xuất để xác định mức độ an 
toàn thực phẩm quốc gia và ưu tiên 
chất lượng thực phẩm, xác định các 
biện pháp để giải quyết các vấn đề 
liên quan. Động lực để thay đổi trong 
lĩnh vực quy định thực phẩm hiện 
nay là công nghệ số hóa, công nghệ 
sản xuất và chế biến mới, thương mại 
điện tử cùng với xu hướng dán nhãn, 
các hiệp định thương mại mới và 
những thay đổi chế độ ăn uống và sở 
thích tiêu dùng. Tất cả đều có tác 
động sâu sắc đối với thương mại thực 
phẩm và an toàn thực phẩm. 

Việc truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm ngày càng là nghĩa vụ bắt buộc 
phải đáp ứng nhanh chóng trước sự 
bùng phát của bệnh dịch về thực 
phẩm. Các phương pháp đo bức xạ, 
thuốc trừ sâu và các chất gây ô nhiễm 
hóa học trong thực phẩm ngày càng 
nhạy cảm và đòi hỏi các nước đang 
phát triển phải nâng cao năng lực để 
giải quyết các rủi ro và quản lý rủi ro 
theo cách phù hợp nhất. 

Ủy ban Codex Việt Nam được 



Số 41 - 07/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 17 
 

thành lập từ năm 1994 do Bộ Khoa 
học & Công nghệ chủ trì, có chức 
năng tham mưu về công tác tiêu 
chuẩn hóa cho các cơ quan quản lý 
nhà nước có liên quan đến thực 
phẩm, thay mặt Chính phủ tham gia 
các hoạt động về tiêu chuẩn hóa thực 
phẩm trong các tổ chức quốc tế và 
khu vực, đồng thời đề xuất các chính 
sách quản lý tiêu chuẩn chất lượng và 
vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt 
Nam. Với chủ trương hội nhập quốc 
tế, hài hòa các quy định luật pháp của 
Việt Nam với quốc tế, hầu hết các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của 
Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thực 
phẩm đã được thực hiện hài hòa với 
tiêu chuẩn Codex. Bên cạnh đó, Ủy 
ban Codex Việt Nam cũng là cầu nối 
giữa các doanh nghiệp trong nước với 
các tổ chức quốc tế, là cơ quan quản 
lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; 
nhằm bảo vệ người tiêu dùng và công 
bằng thương mại. Ủy ban Codex Việt 
Nam còn phối hợp với các bộ, ngành, 
doanh nghiệp liên quan tham gia góp 
ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế 
có liên quan đến sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm của nước ta như: Tiêu 
chuẩn Codex quốc tế về nước mắm; 
khuyến nghị về ghi nhãn thực phẩm 
và thành phần thực phẩm thu được 
bằng kỹ thuật biến đổi gien/kỹ thuật 
gen; hướng dẫn áp dụng các nguyên 
tắc chung về vệ sinh thực phẩm để 
kiểm soát vi-rút trong thực phẩm; 
soát  xét hướng dẫn thiết lập các tiêu 

chí vi sinh vật trong thực phẩm; giới 
hạn tối đa Melamine trong sữa lỏng 
cho trẻ em... 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 07/12/2016, 13/6/2017 và 
21/6/2017, Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành các Quyết định về 
việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

Quyết định 1536/QĐ-BKHCN 
(13/6/2017) 

1. TCVN 11792:2017 Xe điện 
bốn bánh – Yêu cầu kỹ thuật chung 

Quyết định 1628/QĐ-BKHCN 
(21/6/2017) 

1. TCVN 11710:2017 Nhựa đường 
– Thử nghiệm xác định ảnh hưởng 
của nhiệt và không khí bằng phương 
pháp sấy màng mỏng xoay 

2. TCVN 11711:2017 Nhựa đường 
– Thử nghiệm xác định ảnh hưởng 
của nhiệt và không khí bằng phương 
pháp sấy màng mỏng 

Quyết định 3888/QĐ-BKHCN 
(07/12/2016) 

1. TCVN 11647:2016 Chất hoạt 
động bề mặt. Alkan sulfonat kỹ thuật. 
Xác định tổng hàm lượng alkan 
monusulfonat bằng phương pháp 
chuẩn độ hai pha trực tiếp 

2. TCVN 11648:2016 Chất hoạt 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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động bề mặt. Alkan sulfonat kỹ thuật. 
Xác định tổng hàm lượng alkan 
monusulfonat 

3. TCVN 11649:2016 Chất hoạt 
động bề mặt. Amin béo ethoxylat kỹ 
thuật. Phương pháp phân tích 

4. TCVN 11650:2016 Chất hoạt 
động bề mặt anion. Xác định đặc tính 
dòng chảy sử dụng nhớt kế quay 

5. TCVN 11651:2016 Chất hoạt 
động bề mặt anion. Xác định độ tan 
trong nước 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

TIÊU CHUẨN GIÚP XỬ LÝ 
TÌNH TRẠNG TRỄ TÀU 

Cho dù là do sự cố ở đường ray, do 
công nhân đình công hay do các vấn 
đề về tín hiệu, đối với rất nhiều nơi, 
việc trễ tàu là một phần của cuộc 
sống. Tuy nhiên, một bộ hướng dẫn 
mới được ban hành gần đây có thể 
giúp thay đổi điều đó thông qua 
mang lại một cách tiếp cận từ góc độ 
quản lý chất lượng đối với mảng 
đường sắt. 

ISO/TS 22163, Ứng dụng đường 
sắt - Hệ thống quản lý chất lượng - 
Yêu cầu về hệ thống quản lý kinh 
doanh đối với các tổ chức đường sắt: 
ISO 9001:2015 và các yêu cầu áp 
dụng trong lĩnh vực đường sắt, 
hướng tới hỗ trợ các nhà tích hợp hệ 
thống và các nhà sản xuất thiết bị 
trong ngành đường sắt cải thiện chất 
lượng thông qua các thông lệ tốt nhất. 

ISO 9001: 2015 với nhan đề Hệ 

thống quản lý chất lượng - Các yêu 
cầu là tiêu chuẩn quốc tế được sử 
dụng rộng rãi nhất và là một chuẩn 
mực để nâng cao chất lượng. Tiêu 
chuẩn kỹ thuật này là một ứng dụng 
của ISO 9001:2015 cho một ngành cụ 
thể. Nó được xây dựng với sự hợp tác 
của Hiệp hội ngành Đường sắt Châu 
Âu (UNIFE), xây dựng dựa trên tiêu 
chuẩn ngành đã được sử dụng bởi số 
lượng lớn các công ty trên toàn thế 
giới của hiệp hôi. 

ISO/TS 22163 xác định các yêu cầu 
về hệ thống quản lý chất lượng cho 
ngành đường sắt. Các yêu cầu này có 
thể áp dụng trên toàn bộ chuỗi cung 
ứng bao gồm thiết kế và phát triển, 
sản xuất và các hoạt động bảo trì, 
nhấn mạnh vào những cải tiến liên 
tục và các khía cạnh an toàn. 

Yuji Nishie, Chủ tịch ISO/TC 269 - 
ban kỹ thuật chịu trách nhiệm xây 
dựng tiêu chuẩn ISO/TS 22163, nói 
rằng việc sử dụng rộng rãi các tiêu 
chuẩn kỹ thuật sẽ mang lại các dịch 
vụ đường sắt tốt hơn và một ngành 
công nghiệp mạnh hơn. 

Ông nói: "Các tổ chức tập trung vào 
chất lượng chắc chắn sẽ mang lại 
nhiều sản phẩm và dịch vụ hiệu quả 
hơn và đáng tin cậy hơn, thông qua 
việc xây dựng văn hoá hướng tới đáp 
ứng mong đợi của khách hàng”. "Đối 
với ngành đường sắt, phản ứng dây 
chuyền lại càng to lớn, với tiềm năng 
cải thiện không chỉ độ tin cậy và an 
toàn của các dịch vụ đường sắt mà 
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còn tạo ra nền tảng cho những đổi 
mới lớn hơn." 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
TIÊU CHUẨN VỀ MÔ HÌNH 
KHÁI NIỆM ĐÔ THỊ THÔNG 
MINH 

Mười năm trước, Liên Hợp Quốc 
đưa ra tuyên bố rằng loại người đã 
đạt đến một đỉnh điểm. Năm 2007 là 
năm đánh dấu cho việc có đến hơn 
50% dân số thế giới sống ở các thành 
phố. Ngày nay, con số đó còn cao 
hơn rất nhiều và đối với hàng tỷ con 
người, cuộc sống thành thị sẽ là viễn 
cảnh duy nhất họ có thể hình dung 
ra. Trong bối cảnh đó, ISO/IEC đã 
cho ra đời một tiêu chuẩn nhằm giúp 
đảm bảo tính bền vững và an toàn 
của sự tăng trưởng liên tục này.  

Nếu được hỏi, có lẽ hầu hết tất cả 
mọi người đều sẽ nhất trí rằng các đô 
thị cần thiết phải trở nên thông minh 
hơn. Ngày từ đầu, chúng cần phải 
được thiết kế một cách thông minh 
hết sức có thể và sau đó là sự phát 
triển, sự mở rộng của chúng cũng cần 
phải thông minh. Tuy nhiên, thật có 
để đưa ra một nhận thức chung về 
khái niệm đô thị thông minh thực 
chất là như thế nào. Và 
ISO/IEC/JTC1 đã vào cuộc từ chính 
khúc mắc này. 

Giữa những tiêu chuẩn về công 
nghệ thông tin và truyền thông nổi 
tiếng và phổ cập nhất trên thế giới, 
ISO/IEC đã xây dựng một tiêu chuẩn 

quốc tế mới, cung cấp những “khái 
niệm” cần thiết. Các thành tố vô hình 
này của cuộc sống thành thị là những 
thứ như nơi chốn, cộng đồng, dịch vụ 
và tài nguyên. Được ban hành vào 
tháng 05/2017, ISO/IEC 30182 Mô 
hình khái niệm về đô thị thông minh - 
Chỉ dẫn thiết lập mô hình tương tác 
dữ liệu đưa ra các chỉ dẫn về mô hình 
khái niệm của đô thị thông minh. 
Không chỉ xác định các khái niệm, 
ISO/IEC 30182 còn xác định các mối 
quan hệ giữa các khái niệm này, ví dụ 
như các tài nguyên của một tổ chức, 
hay sự kiện ở một nơi chốn. 

Không có một thành phố nào có thể 
mang tính đại diện cho tất cả các 
thành phố nói chung, tương tự như 
vậy, không có một đề án đô thị thông 
minh đơn lẻ nào có thể áp dụng cho 
tất cả mọi nơi. Tuy nhiên, bằng việc 
cung cấp một mô hình khái niệm, 
ISO/IEC khuyến khích việc chia sẻ 
các ý tưởng, thông tin và giải pháp. 
Điều này có nghĩa là cải thiện lưu 
thông, giảm ô nhiễm, thông tin nhanh 
nhạy và an toàn hơn, con người hạnh 
phúc hơn và kết nối với nhau cả trên 
mạng lưới ảo và ngoài đời thực như 
một cộng đồng. 

Dữ liệu đang được sử dụng đơn 
thuần như một yếu tố giúp thuận tiện 
hóa các dịch vụ của thành phố. Một 
trong những mục đích của Tiêu chuẩn 
Quốc tế này đó là nhìn xa hơn, vượt 
ra ngoài điều đó. Mục tiêu ở đây là 
khuyến khích những người đưa ra 
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quyết sách khám phá việc tái sử dụng 
dữ liệu như một tài nguyên giúp đổi 
mới hướng đi trong tương lai của các 
hệ thống và dịch vụ. Thông qua việc 
khám phá một loạt các quan niệm 
khác nhau (mang tính hoạt động, tới 
hạn, phân tích và chiến lược) 
ISO/IEC 30182 làm việc với cả dữ 
liệu mở (được chia sẻ theo giấy phép 
mở) và dữ liệu đóng (tính bảo mật và 
riêng tư của nội dung được bảo vệ). 
Khi áp dụng cùng một mô hình khái 
niệm cho tất cả, chúng ta có thể xác 
định được nơi số liệu thống kê và 
phân tích được lấy từ dữ liệu hoạt 
động, và quan sát tác động của các 
quyết định chiến lược. 

Như vậy, bên cạnh các ứng dụng 
thực tiễn và tức thời giúp cư dân 
thành thị có thể có một cuộc sống 
“thông minh hơn”, ISO/IEC 30182 
còn mang lại nhiều hơn thế nữa. Đó 
là một công cụ mang lại những thuận 
lợi cho một thảo luận quan trọng 
trong hơn mười năm qua: đâu là 
những cách thức thông minh nhất cho 
phép người dân kết nối và tận dụng 
tốt nhất các nguồn lực của mình. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐO 
LƯỜNG ĐỐI VỚI PHÉP ĐO 
KHỐI LƯỢNG TRONG 
THƯƠNG MẠI BÁN LẺ 

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư số 
09/2017/TT-BKHCN quy định về đo 
lường đối với phép đo khối lượng 
trong thương mại bán lẻ.  

Thông tư này quy định về đo lường 
đối với phép đo khối lượng trong 
thương mại bán lẻ. 

Đối tượng áp dụng: là Tổ chức, cá 
nhân  thực hiện phép đo khối lượng 
trong thương mại bán lẻ và cơ quan 
nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

NGHỊ ĐỊNH 38/2012/NĐ-CP: 
CHÍNH PHỦ YÊU CẦU SỬA ĐỔI 
KHÔNG CHẬM TRỄ 

Thủ tục xác nhận công bố phù hợp 
với quy định an toàn thực phẩm 
(ATTP) trong Nghị định 38/2012/NĐ-
CP đã khiến cộng đồng doanh nghiệp 
(DN) và hàng loạt các hiệp hội trong 
và ngoài nước có ý kiến phản đối. 

Mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam và Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ đã cùng có ý kiến chỉ đạo cần 
phải sửa đổi, không gây phiền hà cho 
DN.  

Chính phủ chỉ đạo sửa đổi Thủ tục 
Công bố phù hợp quy định ATTP, 
theo đó phải giảm thời gian giải 
quyết, quán triệt tinh thần “hậu kiểm” 
không gây phiền hà cho DN 

Doanh nghiệp kêu khó 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Mới đây, hàng loạt DN và hiệp hội 
trong và ngoài nước như Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Hiệp hội Chế biến và 
xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), Hiệp hội Chè Việt Nam 
(Vinatea), Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương (CIEM), Hiệp hội 
DN Mỹ (Amcham), Hiệp hội DN 
châu Âu (Eurocham) đã có thư kiến 
nghị lên Chính phủ yêu cầu sửa đổi 
các quy định trong Nghị định 38 vì 
đã tạo một giấy phép con gây phiền 
hà, tốn kém cho DN mà không giúp 
ích gì cho ATTP. 

Cụ thể, chia sẻ với phóng viên về 
những vướng mắc các DN gặp phải 
khi triển khai Nghị định 38, ông 
Nguyễn Hoài Nam- Phó Tổng thư ký 
VASEP cho hay, bất cập lớn nhất, 
gây khó nhất cho DN tại Nghị định 
38 là thủ tục công bố hợp quy và 
công bố phù hợp quy định ATTP. 

Đơn cử, công bố hợp quy là việc tổ 
chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 
của mình phù hợp với quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng do cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền ban hành và DN 
tự chịu trách nhiệm về việc công bố 
đó. Tuy nhiên, theo Nghị định 38, để 
được cấp chứng nhận hợp quy và phù 
hợp với quy định về ATTP, DN phải 
gửi mẫu sản phẩm đến các phòng 
kiểm nghiệm được chỉ định nhằm 
kiểm nghiệm sản phẩm đạt chất 
lượng. Sau đó, DN công bố chất 
lượng sản phẩm. Tiếp theo, DN xin 

xác nhận công bố phù hợp ATTP 
bằng cách nộp hồ sơ cho Cục ATTP 
– Bộ Y tế về kết quả kiểm nghiệm đạt 
chất lượng và một số giấy tờ khác. 
Cục ATTP thẩm xét giấy tờ, rồi cấp 
giấy xác nhận công bố phù hợp 
ATTP. Cuối cùng, ở khâu hậu kiểm, 
cơ quan quản lý đi kiểm tra và lấy 
mẫu sản phẩm trên thị trường để 
kiểm nghiệm. 

Ở khâu xin xác nhận công bố phù 
hợp ATTP, thời gian quy định là 1,5 
tháng (đối với thực phẩm bổ sung). 
Tuy nhiên, thực tế, phần lớn thời gian 
kéo dài hơn, thậm chí nhiều trường 
hợp lên đến 3-6 tháng. Do đó, theo 
các hiệp hội, việc chờ đợi để được 
cấp “giấy xác nhận” thay vì công bố 
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. 

Chính phủ yêu cầu sửa đổi 
Với những kiến nghị của DN, mới 

đây, trong cuộc họp Ban chỉ đạo liên 
ngành Trung ương về vệ sinh ATTP, 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ 
đạo: “Về sửa đổi quy định công bố 
hợp quy, hợp chuẩn, yêu cầu phải 
giảm thời gian giải quyết, quán triệt 
tinh thần “hậu kiểm” không gây 
phiền hà cho DN, quy định rõ các 
bước thực hiện để DN có thể làm 
được ngay”. 

Bên cạnh đó, chủ trì phiên họp thứ 
hai của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về 
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Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương 
mại, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
cũng yêu cầu: “Các Bộ liên quan, chủ 
yếu là Bộ Công Thương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y 
tế nhanh chóng sửa đổi pháp luật liên 
quan đến kiểm tra chuyên ngành; áp 
dụng biện pháp công nhận lẫn nhau 
về quy trình sản xuất, truy xuất sản 
phẩm ngay tại nơi sản xuất để hạn 
chế kiểm tra, tăng cường hậu kiểm; 
giao cho DN tự công bố chất lượng 
sản phẩm nhập khẩu...”. 

Trước đó, Chính phủ đã có nhiều 
chỉ đạo liên quan đến vấn đề này. 
Trong Nghị quyết 19/2017 ngày 
6/2/2017 của Chính phủ đã chỉ đạo: 
“Rà soát, sửa đổi các quy định về tiếp 
nhận công bố hợp quy đối với hàng 
hóa nhập khẩu theo hướng bãi bỏ 
hoặc đơn giản hóa thủ tục, không yêu 
cầu tiếp nhận công bố hợp quy đối 
với sản phẩm, hàng hóa chưa có quy 
chuẩn quốc gia”. 

 Theo VASEP, thủ tục công bố hợp 
quy và công bố phù hợp quy định 
ATTP đã tạo gánh nặng cho DN như 
một giấy phép con gây phiền hà, tốn 
kém thời gian, chi phí, làm tăng chi 
phí giá thành sản phẩm… Cộng đồng 
DN mong rằng, với chỉ đạo mới nhất 
của cả 2 Phó Thủ tướng, Bộ Y tế sẽ 
sớm bãi bỏ và thay thế thủ tục xác 
nhận công bố phù hợp với quy định 
ATTP trong Nghị định 38. 

(Theo vietq.vn) 

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP 
DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI 
VỚI SẢN PHẨM TÔN MÀU 
NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM  

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ 
Công Thương đã ban hành Quyết 
định số 1931/QĐ-BCT về việc áp 
dụng biện pháp tự vệ đối với sản 
phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt 
Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ 
khác nhau (mã vụ việc SG05). 

 
Để thuận tiện cho các doanh nghiệp 

nhập khẩu sản phẩm tôn màu, Tổng 
cục Hải quan đã có công văn số 
4458/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 7 
năm 2017 gửi Cục Hải quan các tỉnh, 
thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết 
định 1931/QĐ-BCT của Bộ Công 
Thương. 

Theo công văn số 4458/TCHQ-
GSQL nêu trên, doanh nghiệp nhập 
khẩu sản phẩm tôn màu cần lưu ý 
một số vấn đề sau: 

- Các doanh nghiệp nhập khẩu 
muốn áp dụng mức thuế tự vệ trong 
hạn ngạch phải nộp Giấy chứng nhận 
hạn ngạch thuế quan cho cơ quan hải 
quan khi đăng ký tờ khai hải quan. 

- Đối với tôn màu nhập khẩu có 
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Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế 
quan do cơ quan có thẩm quyền của 
Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ 
Đài Loan cấp: Doanh nghiệp làm 
công văn gửi Tổng cục Hải quan 
(Cục Giám sát quản lý về Hải quan), 
công văn gồm các thông tin: tên, địa 
chỉ người xuất khẩu, người nhập 
khẩu, tên hàng hóa, mã số HS, lượng 
hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, 
thời gian dự kiến làm thủ tục hải 
quan, Chi cục Hải quan nơi dự kiến 
làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời gửi 
kèm: bản sao Giấy chứng nhận hạn 
ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm 
quyền của nước xuất khẩu cấp. 

Trong thời hạn 08h làm việc kể từ 
khi nhận được công văn đề nghị, Cục 
Giám sát quản lý về Hải quan thực 
hiện đối chiếu với thông tin do cơ 
quan có thẩm quyền của nước xuất 
khẩu cung cấp định kỳ. Nếu thông tin 
phù hợp thì ban hành công văn xác 
nhận (có đóng dấu giáp lai của Cục 
Giám sát quản lý về Hải quan lên 
công văn và bản sao Giấy chứng nhận 
hạn ngạch thuế quan do doanh nghiệp 
cung cấp) gửi Chi cục Hải quan cửa 
khẩu nơi làm thủ tục để giải quyết thủ 
tục hải quan theo quy định. Trường 
hợp thông tin không phù hợp thì có 
văn bản yêu cầu doanh nghiệp liên hệ 
với cơ quan cấp để xác nhận lại. 

(Theo moit.gov.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Australia khởi xướng điều tra 
chống bán phá giá với tháp gió Việt 
Nam 

Theo thông tin từ Phòng Xử lý các 
vụ kiện phòng vệ thương mại của 
nước ngoài - Cục Quản lý cạnh 
tranh, Bộ Công Thương: sản phẩm bị 
điều tra trong vụ kiện lần này là tháp 
gió có mã HS: 7308.20.00, 
7308.90.00, 8502.31.10 (sản phẩm 
này đang chịu thuế nhập khẩu vào 
Australia ở mức 5%). 

 
Ngày 8/6/2017, Ủy ban Chống bán 

phá giá Australia (ADC) đã khởi 
xướng điều tra chống bán phá giá với 
tháp gió (wind tower) nhập khẩu từ 
Việt Nam. 

Nguyên đơn trong vụ kiện là Công 
ty Keppel Prince Engineering và 
Công ty Ottoway Fabrication. Giai 
đoạn bị điều tra là từ ngày 1/1/2015 
đến 31/12/2016, giai đoạn thiệt hại từ 
1/1/2013 đến nay. Biên độ phá giá 
được ADC ước tính là 15,7%. 

ADC cho biết đã ban hành bản câu 
hỏi và thời hạn cho việc. Dự kiến 
ADC sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ đối 
với doanh nghiệp liên quan trong 
tháng 8/2017. 

Trước đó, vào năm 2014, Australia 
TIN HOẠT ĐỘNG 
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đã điều tra chống bán phá giá với 
cùng sản phẩm nhập khẩu từ Trung 
Quốc và Hàn Quốc, với mức thuế áp 
cho Trung Quốc là 15-15,6%, mức 
thuế áp cho Hàn Quốc là 17,2% - 
18,8%. 

Ngoài ra, vào năm 2012, Hoa Kỳ đã 
điều tra chống bán phá giá với cùng 
sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam và 
Đài Loan. Mức thuế cuối cùng dành 
cho Việt Nam trong vụ việc là 
51,50% với bị đơn bắt buộc và 
58,49% với các nhà sản xuất/xuất 
khẩu khác. Tuy nhiên, sau đó, công 
ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam đã 
khởi kiện quyết định áp thuế của Hoa 
Kỳ lên Tòa thương mại quốc tế Hoa 
Kỳ và cuối cùng công ty này đã được 
loại khỏi lệnh áp thuế, trong khi mức 
thuế với các nhà sản xuất/xuất khẩu 
khác vẫn giữ nguyên. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 Chuỗi siêu thị lớn của Nhật Bản 
lần đầu tiên bán cá tra Việt Nam 
nướng 

Trên 1700 cửa hàng thuộc hệ thống 
AEON và một số chuỗi siêu thị lớn 
của Nhật Bản lần đầu tiên bán cá tra 
Việt Nam nướng. 

Nhiều người Nhật có truyền thống 
ăn món lươn nướng vào các dịp hè 
nóng nực để tăng cường bồi bổ sức 
khỏe. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá 
lươn tăng những năm gần đây, một 
chuỗi siêu thị lớn sẽ bán cá tra 
nướng, một lựa chọn rẻ hơn so với 

lươn nướng. 
Trên 1700 cửa hàng thuộc hệ thống 

AEON và một số chuỗi siêu thị lớn 
của Nhật Bản lần đầu tiên bán cá tra 
Việt Nam nướng. 

 
Aeon cho biết lần đầu tiên bán cá 

tra nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam 
(là loại cá tra được chứng nhận ASC) 
được tẩm ướp dầu Oliu trên bề mặt 
da cá nướng với hương vị của món 
lươn nướng truyền thống sẽ đem đến 
sự bất ngờ không nhỏ đối với các bà 
nội trợ và gia đình Nhật Bản. Một túi 
nửa con tương đương 160 gam cá tra 
nướng được bán với giá khoảng 645 
Yên, bằng khoảng 1/3 so với giá của 
lươn nuôi ở Nhật bán tại cùng chuỗi 
siêu thị. 

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến 
và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), trong 5 tháng đầu năm 
2017, xuất khẩu cá tra của Việt Nam 
đạt trên 665 triệu USD, tăng 2,4% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù xuất 
khẩu cá tra sang Hoa Kỳ và EU sụt 
giảm mạnh nhưng xuất khẩu sang 
Trung Quốc, Brazil, Mexico tăng 
mạnh đã giúp cho giá trị xuất khẩu cá 
tra vẫn tăng trưởng nhẹ. 

(Theo vietnamexport.com) 
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 Xuất khẩu dệt may, da giày sang 
Australia: Tận dụng cơ hội 

Thị trường Australia hiện có nhu 
cầu cao về mặt hàng da giày, dệt 
may. Tuy nhiên, việc đẩy mạnh xuất 
khẩu (XK) sang thị trường này không 
dễ do yêu cầu chất lượng sản phẩm 
cao, đơn hàng nhỏ và nhà máy buộc 
phải có chứng nhận của tổ chức kiểm 
định chất lượng. 

Yêu cầu cao 
Từ năm 2014-2016, kim ngạch XK 

hàng dệt may của Việt Nam sang thị 
trường Australia tăng 60%, da giày 
tăng tới 90%. Việt Nam hiện đứng 
thứ 2 và thứ 5 trong các nước XK sản 
phẩm giày dép, may mặc vào 
Australia. 

Mặc dù là thị trường nhỏ, dân số ít 
hơn Mỹ và EU nhưng do thu nhập 
trung bình cao nên người tiêu dùng 
Australia rất chịu chi, cởi mở đối với 
hàng hóa nhập khẩu. Đây là yếu tố 
thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) 
Việt đẩy mạnh XK sang thị trường 
này. 

Xét về mẫu mã cũng như chất 
lượng sản phẩm, DN trong nước hoàn 
toàn có thể đáp ứng được, giá đơn 
hàng cũng tương đối ổn định. Tuy 
nhiên, việc tiếp cận thị trường không 
dễ. Australia cũng nhập khẩu rất 
nhiều sản phẩm từ các nước châu Á - 
Thái Bình Dương, do đó, hàng Việt 
Nam phải chịu sức ép cạnh tranh rất 
lớn. Chính sách thương mại và thuế 
của Australia khá minh bạch nhưng 

hàng rào phi thuế quan rất chặt chẽ. 
Sản phẩm dệt may, da giày Việt 

Nam có mặt tại thị trường Australia 
khá nhiều nhưng nhà nhập khẩu chưa 
thấy DN trực tiếp mang hàng sang 
trưng bày nên chưa tạo được lòng tin 
với người tiêu dùng. 

Cạnh tranh bằng chất lượng 
Tiềm năng XK của Việt Nam sang 

Australia được nhận định còn rất lớn 
khi Việt Nam chỉ chiếm 1,6% tỷ 
trọng trong tổng giá trị nhập khẩu của 
thị trường này. Các chuyên gia 
thương mại cũng khuyến cáo, cơ hội 
để hàng Việt tiếp cận thị trường 
Australia rất lớn nhưng ngược lại yêu 
cầu cũng khắt khe. Do vậy, DN cần 
đạt các tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của người tiêu 
dùng và cạnh tranh được với hàng 
hóa đến từ nhiều quốc gia khác. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hệ 
thống quản lý chất lượng của nhà 
máy sản xuất bằng cách đạt được 
những chứng nhận quốc tế và tuân 
thủ các tiêu chuẩn về thuốc bảo vệ 
thực vật, phẩm màu, phụ gia. Có thể 
mời chuyên gia kiểm soát chất lượng 
sản phẩm và công nhân lành nghề của 
Australia đến Việt Nam làm việc theo 
hợp đồng có thời hạn để vừa nâng 
cao chất lượng sản phẩm, đồng thời 
tìm hiểu thông tin thị trường. DN 
cũng cần tận dụng những thỏa thuận 
trong Hiệp định Thương mại tự do 
ASEAN - Australia/New Zealand, đề 
xuất với phía Australia áp dụng cơ 
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chế tự chứng nhận xuất xứ nhằm vừa 
tiết kiệm được thời gian và chi phí, 
vừa tăng tỷ lệ tận dụng C/O trong 
xuất khẩu hàng hóa. 

Về phía cơ quan quản lý, cần giúp 
DN nâng cao năng lực ứng phó với 
hàng rào phi thuế quan của Australia 
bằng cách xây dựng hệ thống chứng 
nhận đạt chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng 
từ trung ương tới địa phương… 

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

 Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 

Chiều 07/07/2017, tại Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã diễn ra Hội thảo về 
“Đổi mới, nâng cao vai trò đóng góp 
của hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trong phát triển kinh tế - 
xã hội và hội nhập Quốc tế” 

Hội thảo có sự tham dự của lãnh 
đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị 
trực thuộc Tổng cục, đại diện của các 
sở KHCN, đại diện của các doanh 
nghiệp…. 

Hoạt động TCĐLCL đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội trên 
nhiều khía cạnh. Tại hội thảo, các đại 
biểu đã được nghe các tham luận, đưa 
ra các trao đổi, thảo luận về một số 
vấn đề nổi bật như: đo lường cho 
doanh nghiệp, vai trò của mã số mã 
vạch, đổi mới hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành,… 

Liên quan đến vấn đề Đo lường cho 

doanh nghiệp, ông Trần Quý Giàu - 
Phó vụ trưởng vụ Đo lường thuộc 
Tổng cục TCĐLCL chia sẻ: các thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực này vẫn 
còn khá phức tạp, sự phát triển nhanh 
chóng của công nghệ về đo lường 
trên thế giới khiến Việt Nam có nguy 
cơ trở thành bãi thải công nghệ cũ… 
Để khắc phục các tồn tại, hạn chế đó, 
theo ông Giàu, các doanh nghiệp nên 
nhận thức rõ quyền và lợi ích của 
mình, chủ động áp dụng các chính 
sách của nhà nước về triển khai các 
công nghệ tiên tiến trên cơ sở đo 
lường 4.0 để đáp ứng yêu cầu của 
CMCN lần thứ 4, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Ông 
cũng đề xuất phía Sở KH&CN và chi 
cục TCĐLCL tăng cường thanh tra, 
kiểm tra về đo lường, xử lý vi phạm 
về đo lường tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh; phía Bộ KHCN và 
Tổng cục TCĐLCL tổ chức và triển 
khai các nội dung về đo lường hỗ trợ 
cho doanh nghiệp để tăng cường 
năng lực tiếp cận CMCN lần thứ 4. 

Trong tham luận tại hội thảo, đại 
diện Vụ Tiêu chuẩn của Tổng cục 
TCĐLCL đã khẳng định vai trò của 
mã số mã vạch trong thúc đẩy thuận 
lợi hóa thương mại và Hội nhập Quốc 
tế. Cụ thể, vai trò này được thực hiện 
thông qua việc : giúp truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, cung cấp giữ liệu sản 
phẩm cho đối tác nước ngoài , tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia 
thương mại điện tử toàn cầu; tích hợp 
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với dữ liệu hải quan, thuế tạo thuận 
lợi cho khai báo, thông quan, tính 
thuế, hỗ trợ kiểm soát luồng hàng 
xuất nhập khẩu,… 

Liên quan đến định hướng đổi mới 
hoạt động kiểm tra chuyên ngành 
thực thi Nghị quyết 19-2017/NQ-CP 
ngày 06/02/2017 của Chính phủ về 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia năm 2017, định hướng đến 
năm 2020, đại diện Vụ đánh giá Hợp 
chuẩn và Hợp quy có kiến nghị: cần 
rà soát, thống nhất danh mục phải 
kiểm tra chuyên ngành để tránh 
chồng chéo; rà soát làm rõ danh mục 
phải tiến hành tiền kiểm theo hướng 
ít nhất có thể, chuyển mạnh sang hậu 
kiểm và cần thiết phải quy định rõ 
các biện pháp quản lý trong các Quy 
chuẩn…. 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu 
được nghe đại diện của các chi cục 
TCĐLCL địa phương chia sẻ về 
những đóng góp của hoạt động 
TCĐLCL đối với phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. 

Phát biểu tại hội thảo, đại diện của 
Daikin Việt Nam khẳng định việc 
phổ biến tiêu chuẩn/quy chuẩn cho 
người tiêu dùng là một việc làm thiết 
thực và cần thiết. Daikin đã phối hợp 
cùng Tổng cục TCĐLCL phổ biến 
cho khách hàng của Daikin QCVN 
09:2012/BKHCN (Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về tương thích điện từ 

đối với thiết bị điện và điện tử gia 
dụng và các mục đích tương tự.) và 
TCVN 6104:2015 (Hệ thống lạnh và 
bơm nhiệt - Yêu cầu về an toàn và 
môi trường). Điều này nhằm cung 
cấp kiến thức pháp luật, tiêu chuẩn về 
sản phẩm cho khách hàng từ đó giúp 
họ có thể lựa chọn được sản phẩm uy 
tín, đạt chất lượng giữa vô vàn sản 
phẩm được cung cấp trên thị trường. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Hội nghị hướng dẫn chuyên 
môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa 

Sáng 20/7/2017, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã tổ chức hội nghị 
“Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ 
về nhãn hàng hóa theo Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 
năm 2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa” tại thành phố Hồ Chí 
Minh. Trước đó, hội nghị đã được tổ 
chức tại Hà Nội vào ngày 14/7/2017. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL, ông Nguyễn Nam Hải, 
tham dự và phát biểu khai mạc hội 
nghị. 

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, 
cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng 
Sản phẩm Hàng hóa, đã giới thiệu 
những nội dung cơ bản và mới của 
Nghị định 43/2017/NĐ-CP. So với 
Nghị định 89/2006/NĐ-CP, Nghị 
định mới này có tất cả 17 điểm sửa 
đổi, điều chỉnh và bãi bỏ. 

Hội nghị lần này đã thu hút sự quan 
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tâm của rất đông đại biểu đến từ các 
cơ quan chức năng, các hiệp hội và 
doanh nghiệp từ miền Trung trở vào 
các tỉnh thành phía Nam. Tất cả đều 
dành sự quan tâm nghiêm túc tới 
Nghị định 43 nhằm nắm rõ những qui 
định mới để triển khai, áp dụng một 
cách đúng đắn và hiệu quả. 

Các đại biểu khu vực phía nam, sau 
khi lắng nghe những hướng dẫn về 
cách hiểu cũng như cách thức thực 
hiện các quy định mới của Nghị định 
43, đã sôi nổi trao đổi và thảo luận 
những điểm còn vướng mắc. Ban tọa 
đàm đã rất nhiệt tình đưa ra câu trả 
lời thỏa đáng cho các thắc mắc của 
các đại biểu. Bên cạnh đó, ban tọa 
đàm cũng cung cấp một số cách thức 
để đại biểu có thể tiếp tục liên hệ gửi 
ý kiến thông qua trang cổng thông tin 
điện tử của các bộ ngành, của chính 
phủ. 

Với mong muốn Nghị định 43 được 
ban hành có thể mang lại lợi ích cho 
cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng, Tổng cục TCĐLCL 
sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức 
để có thể trao đổi thêm thông tin giữa 
các bên, như sẽ thiết lập mục hỏi đáp 
trên cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục nhằm giúp các đối tượng không 
có điều kiện tham dự buổi hội nghị 
này nắm được thông tin về Nghị 
định, đồng thời giúp giải đáp thắc 
mắc từng trường hợp cụ thể khi 
doanh nghiệp áp dụng và gặp vướng 
mắc. Từ đó, hướng đến sự thống nhất 

về cách hiểu giữa cơ quan quản lý và 
doanh nghiệp và căn cứ là nguồn 
thông tin chính thống từ Tổng cục 
TCĐLCL. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

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

Ngày 06/7/2017, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội 
dung và kinh phí đề án của các doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 
2014-2020” đợt 5 năm 2017 với nội 
dung: Hỗ trợ đổi mới công nghệ thiết 
bị. Ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở 
KH&CN 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 đề án của 1 đơn vị 
tham gia xét duyệt (trong tổng số 2 
đơn vị), với tổng mức hỗ trợ dự kiến 
là 220 triệu đồng, cụ thể như sau: 
Công ty cổ phần sữa Bà Rịa - Vũng 
Tàu với lĩnh vực hoạt động chính là 
sản xuất kinh doanh sữa tươi thanh 
trùng. Nội dung được hỗ trợ là đề án 
“Đổi mới dây chuyền sản xuất sữa 
thanh trùng và sữa chua để nâng cao 
năng suất chất lượng sữa và sữa 
chua” 

(Theo Sở KH&CN) 


