
Số 42 - 08/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 
 

 
 
 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 
DO VIỆT NAM - EU: TÁC ĐỘNG 
THỂ CHẾ VÀ ĐIỀU CHỈNH 
CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM 

Hiệp định EVFTA là một trong 
những Hiệp định Thương mại Tự do 
lớn nhất Việt Nam từng tham gia, 
được kỳ vọng sẽ làm thay đổi thể chế 
chính sách và phát triển nền kinh tế 
Việt Nam lên một tầm cao mới khi 
chính thức được thực thi. 

Tham gia vào Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), 
Việt Nam sẽ nâng cao khả năng cạnh 
tranh do tính kinh tế quy mô; gia tăng 
đầu tư trực tiếp nước ngoài để khai 
thác lợi ích của FTA; đồng thời, chắc 
chắn có các cải cách về thể chế, chính 
sách làm tăng tính dự đoán và giảm 
rủi ro; sự bổ trợ từ các nguồn sản 
xuất chất lượng cao và sự bổ trợ do 
tăng cường cạnh tranh tích cực,v.v… 
Do vậy, mục tiêu của Việt Nam là 
EVFTA sẽ được đưa vào thực hiện 
vào năm 2018. 

Giống như TPP, những cam kết 
trong EVFTA không chỉ giới hạn 
trong phạm vi loại bỏ thuế quan và 
tạo thuận lợi cho thương mại, mà sâu 
rộng hơn nhiều. Những cam kết đằng 
sau biên giới bao gồm cách thức quản 
lý nhà nước, ban hành pháp luật, mối 
quan hệ giữa nhà đầu tư và nhà nước, 
vấn đề cạnh tranh bình đẳng giữa các 

thành phần kinh tế, quan hệ lao 
động,v.v... 

Theo kết quả nghiên cứu, trong khi 
những tác động trực tiếp liên quan 
đến việc sửa đổi luật pháp cho phù 
hợp với cam kết của Hiệp định không 
nhiều, những tác động gián tiếp trong 
việc cải cách thể chế kinh tế nói 
chung là rất lớn, đặc biệt là môi 
trường đầu tư, doanh nghiệp nhà 
nước, môi tường kinh doanh và năng 
lực cạnh tranh. Vấn đề trở lên cấp 
thiết hơn khi sự sẵn sàng của nền 
kinh tế và của doanh nghiệp cho thực 
hiện Hiệp định là chưa cao. 

Bên cạnh đó, trong EVFTA, cam 
kết về hải quan và tạo thuận lợi 
thương mại được thể hiện rất rõ trong 
Chương 5 và Chương 20 - Giao thức 
về hợp tác quản lý trong hải quan. 
Những chương trên thể hiện các cam 
kết về hải quan; tạo thuận lợi cho 
thương mại; hỗ trợ trong hải quan; 
hợp tác giữa hải quan của hai bên. 
Hầu hết các cam kết trên phải thực 
hiện ngay lập tức khi thỏa thuận có 
hiệu lực. Do đó, thực hiện EVFTA sẽ 
thúc đẩy Việt Nam hoàn thiện thể 
chế, chính sách liên quan đến vấn đề 
hải quan. 

Vì vậy, Viện Nghiên cứu Quản lý 
Kinh tế Trung ương (CIEM) ra mắt 
ấn phẩm: '"Hiệp định Thương mại Tự 
do Việt Nam - EU: Tác động thể chế 
và điều chỉnh chính sách ở Việt 
Nam" nhằm phân tích và hỗ trợ Việt 
Nam trong việc điều chỉnh cải cách 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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thể chế và chính sách trên nhiều lĩnh 
vực như môi trường đầu tư, kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh; cải 
cách các doanh nghiệp nhà nước, 
v.v… khi thực thi EVFTA. 

(Theo trungtamwto.vn) 
 

EU THÔNG BÁO VỀ HÀNG RÀO 
KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BI Ô XÍT 
VÀ MỸ PHẨM 

Trong tháng 07/2017, EU có đưa ra 
một số thông báo cho các nước thành 
viên WTO liên quan đến hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại đối với sản 
phẩm Bi ô xít và mỹ phẩm. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực sẽ là sau 20 ngày 
kể từ ngày công bố trên Tạp chí 
chính thức của EU. Các nước thành 
viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo 
để tham gia góp ý kiến. Chi tiết như 
sau: 

Liên quan đến sản phẩm Bi ô xít: 

 
Ngày 07/7/2017, EU thông báo về 

việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban 
dựa theo Điều 3 của Quy định (EU) 
số 528/2012 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu về một permethrin có 
chứa thuốc sát trùng dùng với mục 
đích kiểm soát côn trùng trên gia súc. 

Cụ thể, permethrin này sẽ không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy 
định (EU) số 528/2012. 

Sau đó, ngày 13/7/2017, EU tiếp 
tục thông báo về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định Ủy ban phê duyệt propan-
1-ol như là một chất hoạt tính sử 
dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 
1, 2 và 4 và phê duyệt axit lactic L 
(+) như là một chất hoạt tính sử dụng 
trong các sản phẩm bi ô xít loại 2,3 
và 4. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 
sức khoẻ cộng đồng và môi trường và 
hài hòa hoá các sản phẩm bi ô xít trên 
thị trường EU. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 10 năm 2017. 

Liên quan đến sản phẩm mỹ 
phẩm: 

Ngày 29/6/2017, EU thông báo về 
việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban 
sửa đổi phụ lục II và III và V của 
Quy định (EC) số 1223/2009 của 
Nghị viện và Hội đồng Châu âu về 
các sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể,  dự 
thảo quy định này sẽ ngăn cấm hoặc 
hạn chế sử dụng tất cả các chất đã 
được phân loại có khả năng gây ung 
thư, gây đột biến hoặc gây độc hại 
đối với sinh sản trong các sản phẩm 
mỹ phẩm trong thời gian Quy định 
của Ủy ban (EU) 2015/1221 về phân 
loại, dán nhãn và đóng gói các chất 
và hỗn hợp thay thế Quy định (EC) 
1272/2008 về phân loại, ghi nhãn và 
đóng gói các chất và hỗn hợp được 
thông qua để thích nghi với tiến bộ 
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kỹ thuật và khoa học. 
 

 
Đến ngày 10/7/2017, EU tiếp tục 

thông báo về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định Ủy ban sửa đổi phụ lục II 
và III của Quy định (EC) số 
1223/2009 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu âu về các sản phẩm mỹ 
phẩm. Cụ thể,  dự thảo quy định này 
sẽ cấm Tagetes erecta, hạn chế việc 
sử dụng Tagetes patula và minuta 
trong các sản phẩm mỹ phẩm và cấm 
Tagetes patula và minuta trong sản 
phẩm chống nắng theo khuyến cáo 
của Ủy ban Khoa học về Sản phẩm 
Tiêu dùng và Uỷ ban Khoa học về 
An toàn Tiêu dùng.   

Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Thời gian dự kiến thông qua 
vào quý 4 năm 2017. 

(Theo: TBT Việt Nam) 
 

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI RÀO 
CẢN 

Trong số các mặt hàng thủy sản 
xuất khẩu (XK) chủ lực, cá tra có “số 
phận” vất vả hơn cả khi liên tục 
vướng tin đồn thị phi về chất lượng, 

điều kiện nuôi và chế biến, những vụ 
kiện phòng vệ thương mại... 

 
Trên thực tế, dù kim ngạch XK 

đang phục hồi sau những sụt giảm từ 
năm 2015, 2016, cá tra Việt Nam lại 
đối diện thách thức lớn khi Đạo luật 
Farm Bill của Mỹ sẽ được thực thi từ 
tháng 9/2017 và quy định kiểm tra 
của Luật Hiện đại hóa an toàn thực 
phẩm Mỹ (FSMA) áp dụng từ 2/8 tới 
đây. 

Nhằm bảo đảm, duy trì tăng trưởng 
XK cá tra ổn định, lâu dài, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) đã lên các kịch bản để 
cá tra có thể đối phó với rào cản 
thương mại. Theo Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT Vũ Văn Tám, xác định 
các thị trường trọng điểm của cá tra 
Việt Nam vẫn là Mỹ và EU, trước 
mắt, ngành thủy sản sẽ tập trung tháo 
gỡ khó khăn để XK cá tra vào những 
thị trường này. 

Bộ sẽ cùng các cơ quan liên quan 
đàm phán tháo gỡ thị trường, nhất là 
đấu tranh với Đạo luật Farm Bill; 
chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng 
thực hiện khi Hiệp định Thương mại 
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tự do Việt Nam - EU có hiệu lực; chủ 
động ứng phó với rào cản, đặc biệt là 
xử lý việc bôi nhọ sản phẩm cá tra 
trên phương tiện truyền thông nước 
ngoài. Đối với thị trường tiềm năng 
Trung Quốc, tiếp tục đẩy mạnh XK 
theo đường chính ngạch và tăng 
cường quản lý, nâng cao chất lượng. 
Đặc biệt, tìm cách khai mở sâu hơn 
những thị trường tiềm năng như Nhật 
Bản, Brasil, ASEAN. Bộ NN&PTNT 
cũng đang khẩn trương xúc tiến Đề 
án khung sản phẩm quốc gia cá da 
trơn với việc tập trung vào hai dòng 
sản phẩm có giá trị đạt 2.000 tỷ 
đồng/năm. 

Sự chủ động ứng phó ở trên cho 
thấy, khi tham gia sâu vào “sân chơi” 
toàn cầu, cơ quan quản lý nhà nước 
và cả doanh nghiệp đã dần chuẩn bị 
tâm thế từ bị động sang chủ động. Và 
chỉ khi có sự chủ động, các vụ kiện 
phòng vệ hay rào cản thương mại mà 
các quốc gia nhập khẩu đưa ra sẽ 
không còn là nỗi ám ảnh đối với 
doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan 
quản lý… 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

MỸ CHÍNH THỨC TĂNG THUẾ 
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TÔM 
VIỆT 

Mức thuế áp cho các bị đơn bắt 
buộc và tự nguyện lần này cao hơn so 
với mức tính toán sơ bộ hồi tháng 3. 

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ra 
phán quyết cuối cùng áp thuế chống 

bán phá giá với tôm đông lạnh của 
Việt Nam xuất khẩu vào thị trường 
này trong giai đoạn từ 1/2/2014 đến 
31/1/2015. 

Theo đó, mức thuế các doanh 
nghiệp bị đơn bắt buộc và tự nguyện 
phải chịu là 4,78%, cao so với mức 
thuế sơ bộ 3,56% mà DOC công bố 
hồi tháng 3. 

Nếu hồi tháng 3 kết quả sơ bộ áp 
cho 3 đơn vị bắt buộc thì nay chỉ còn 
2 bị đơn bắt buộc. Riêng Tập đoàn 
thủy sản Minh Phú đã được công bố 
là không bán phá giá và được đưa ra 
khỏi danh sách các công ty xem xét 
thuế chống bán phá giá. Mức thuế 
suất toàn quốc áp dụng cho các doanh 
nghiệp khác tại Việt Nam khi xuất 
khẩu tôm vào Mỹ là 25,76%. 

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, 
việc DOC tăng thuế chống bán phá 
giá với tôm Việt sẽ gây khó khăn cho 
xuất khẩu vào thị trường này thời 
gian tới. 7 tháng đầu năm, kim ngạch 
xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Mỹ 
đạt 364,8 triệu USD, tăng 16,3% so 
với cùng kỳ năm ngoái. 

Nguyên nhân là nửa đầu năm Mỹ 
vẫn duy trì đà tăng trưởng nhập khẩu 
tôm từ Việt Nam do nhu cầu thị 
trường này tăng trong khi các nguồn 
cung khác cho Mỹ như Ấn Độ, 
Indonesia, Ecuador, Thái Lan đều 
gặp khó khăn về nguồn cung nguyên 
liệu dẫn tới giá xuất tăng. Mỹ cũng 
đang tăng nhu cầu nhập khẩu tôm sú 
trong khi sản lượng thu hoạch tôm sú 
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ở Ấn Độ và Indonesia đều giảm. 
(Theo vnexpress.net) 

 
MỘT SỐ LƯU Ý KHI XUẤT 
KHẨU THỦY HẢI SẢN SANG 
ALGERIA 

Ngày 4/7/2017, Cơ quan kiểm soát 
kinh tế và trấn áp gian lận thương 
mại Algeria đã có công văn gửi các 
Sở Thương mại và các cảng biển 
nước này về vấn đề sử dụng các chất 
phụ gia bảo quản thực phẩm ký hiệu 
SIN 330, SIN 331 và SIN 451 đối với 
cá nguyên con, cá filet và các sản 
phẩm đánh bắt được đông lạnh. Theo 
đó, trên bao bì hàng nhập khẩu phải 
ghi rõ các chất phụ gia bảo quản nói 
trên, nếu không hàng sẽ bị ách tại 
cảng khi vào Algeria. 

Cụ thể: 
- Chất phụ gia bảo quản thực phẩm 

Axít Xitric (SIN 330) được phép sử 
dụng đối với thủy hải sản. 

- Chất phụ gia bảo quản thực phẩm 
Citrate de Sodium (SIN 331) có thể 
có các dạng sau: 

+ SIN 331 (i): Citrate Biacide de 
Sodium: Được phép sử dụng 

+ SIN 331 (ii): Citrate Monoacide 
Disodique: Không được phép sử 
dụng 

+ SIN 331 (iii): Citrate Trisodique: 
Được phép sử dụng 

- Chất phụ gia bảo quản thực phẩm 
Triphosphates (SIN 451) có thể có 03 
dạng sau: 

+ SIN 451 (i): Triphosphate 

pentasodique: Được phép sử dụng 
+ SIN 451 (ii): Triphosphate 

pentapotassique: Được phép sử dụng. 
+ SIN 451 (iii): Triphosphate de 

sodium et potassium: Không được 
phép sử dụng. 

Đối với hàng hóa nói chung, theo 
quy định của Hải quan Algeria, nếu 
hàng nằm ở cảng quá 81 ngày sẽ bị 
Hải quan tịch thu và sau 6 tháng, nếu 
không có người nhận hàng, Hải quan 
sẽ tiến hành bán đấu giá sung công 
quỹ. Khi tàu đã vào cảng Algeria, 
hàng thuộc trách nhiệm của người 
mua vì bản khai sơ lược hàng hóa 
(manifest) đã mang tên khách hàng. 
Kể cả khi khách không nhận hàng 
cũng như không thanh toán, chủ hàng 
(tức doanh nghiệp xuất khẩu) dù đang 
giữ bộ chứng từ gốc cũng không thể 
tái xuất hàng về nước hoặc bán lại 
cho khách khác nếu không có sự 
đồng ý của người mua cũ. Theo Hải 
quan Algeria, chỉ khi thắng kiện với 
khách hàng ở tòa, doanh nghiệp Việt 
Nam mới có thể kéo hàng về nước 
hoặc bán cho khách hàng khác. 

Tình hình xuất khẩu thủy hải sản 
của Việt Nam sang Algeria 

Thủy hải sản luôn nằm trong tốp 5 
mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn 
nhất của Việt Nam sang Algeria, với 
kim ngạch từ 9-10 triệu USD/năm. 
Năm 2016, giá trị xuất khẩu thủy sản 
(chủ yếu là cá tra, cá ba sa) đạt 6,8 
triệu USD. 

Trong 3 tháng đầu năm nay, kim 
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ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang 
Algeria giảm, chỉ đạt 1,2 triệu USD. 
Cá tra, ba sa của Việt Nam (với tên 
gọi pangasius) đã xuất hiện tại các hệ 
thống siêu thị của Algeria như Ardis, 
Unos… 

(Theo moit.gov.vn) 
 

DÂY THÉP DẠNG CUỘN CỦA VIỆT 
NAM CHƯA BỊ ÁP THUẾ TẠI 
AUSTRALIA 

Ngày 7/8/2017, sau 60 ngày kể từ 
ngày khởi xướng điều tra, Ủy ban 
Chống bán phá giá Australia (ADC) 
đã ra thông báo (Thông báo CBPG 
số 2017/113) tạm thời về việc chưa 
áp dụng biện pháp chống bán phá giá 
(CBPG) sơ bộ đối với sản phẩm dây 
thép dạng cuộn (mã HS: 7213.91.00; 
7227.90.90) nhập khẩu từ Indonesia, 
Hàn Quốc và Việt Nam. 

 
Theo quy định, sau 60 ngày kể từ 

ngày khởi xướng điều tra, ADC sẽ 
hoặc ra quyết định sơ bộ khẳng định 
(Preliminary Affirmative 
Determinations-PAD) từ đó áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá tạm 
thời, hoặc ra thông báo (Status 
Report) nêu rõ lý do không đưa ra 

PAD. 
Trong vụ việc này, sau khi xem xét 

đơn kiện, các thông tin thu được và 
các bản trả lời câu hỏi điều tra của 
các bên liên quan, ADC nhận thấy 
chưa có đủ bằng chứng chứng minh 
hàng hóa liên quan nhập khẩu từ ba 
nước nêu trên vào Australia bị bán 
phá giá và mối quan hệ nhân quả giữa 
việc bán phá giá này với thiệt hại 
đáng kể đối với ngành công nghiệp 
dây thép dạng cuộn Australia, do vậy 
ADC đã không đưa ra PAD. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Phụ gia thực phẩm 
Ngày 20/7/2017, Uganda có thông 

báo số G/TBT/N/UGA/704 thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn 
Uganda DUS 1723:2017, Sucralose – 
Đặc điểm kỹ thuật. 

Mục đích của Dự thảo này nhằm 
thông tin cho người tiêu dùng, việc 
ghi nhãn, ngăn chặn hành vi lừa đảo 
và bảo vệ sức khoẻ, an toàn người 
tiêu dùng, giảm rào cản thương mại. 

Thời gian dự kiến thông qua là vào 
tháng 12 năm 2017, thời gian dự kiến 
có hiệu lực là sau khi được công bố. 
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. 

Chất thải rắn 
Ngày 18/7/2017, Trung Quốc có 
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thông báo số G/TBT/N/CHN/1212 
thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu 
chuẩn quy định chung về chất thải 
rắn. 

Tiêu chuẩn này quy định việc xác 
định các chất thải rắn theo nguồn, các 
quy tắc nhận dạng trong quá trình sử 
dụng và xử lý chất thải rắn, các chất 
không được quản lý như chất thải 
rắn, các chất không được quản lý như 
chất thải lỏng và các yêu cầu giám 
sát. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 
an toàn, sức khoẻ người tiêu dùng và 
bảo vệ môi trường. Thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào ngày 01 tháng 9 năm 
2017. Thời hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến là ngày 01/9/2017.  

Các chất độc hại 
Ngày 17/7/2017, Đài Loan có thông 

báo số G/TBT/N/TPKM/281 thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo hướng dẫn quy 
định về các chất độc hại và quản lý 
việc xử lý các chất độc hại. 

Mục đích của dự thảo nhằm tăng 
cường quản lý hoá chất và tránh các 
hóa chất bất hợp pháp vào nguồn 
cung cấp lương thực, thông tin cho 
người người tiêu dùng, ghi nhãn, bảo 
vệ sức khoẻ và an toàn của con 
người, bảo vệ môi trường. Thời gian 
dự kiến thông qua vào ngày 
01/8/2018 và thời gian dự kiến có 

hiệu lực vào ngày 01 tháng 1 năm 
2018. Thời hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến là ngày 14/8/2017.  

(Theo Phòng TBT) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 8/2016 

1. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/727 
Nội dung: Tinh dầu; Nước hoa, mỹ 

phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh; 
- Số: G/TBT/N/BRA/728 
Nội dung: HS: 3808 
2. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/417 
Nội dung: Thiết bị chiếu sáng thông 

dụng di động (đèn sàn, đèn ngủ và 
đèn bàn) 

- Số: G/TBT/N/CHL/418 
Nội dung: Bếp lò đốt bằng gas được 

trang bị quạt 
- Số: G/TBT/N/CHL/419 
Nội dung: Dây mở rộng điện (dây 

mở rộng và dây cắm mở rộng đa 
năng) 

3. Số: G/TBT/N/CHE/220; 
G/TBT/N/CHE/221; 
G/TBT/N/CHE/222; 
G/TBT/N/CHE/223 

Nước: Thụy sĩ 
Nội dung: Dược phẩm 
4. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/494 
Nội dung: 1-methyl-2-pyrrolidone 

(NMP) 
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- Số: G/TBT/N/EU/495 
Nội dung: Iprodione ( hoạt chất 

thuốc trừ sâu) 
- Số: G/TBT/N/EU/496 
Nội dung: Các chất được phân loại 

là các chất độc gây ung thư, gây biến 
đổi gen và sinh sản (CMR) loại 1A 
và 1B 

5. Số: G/TBT/N/KOR/720 
Nước: Hàn Quốc 
Nội dung: Gỗ xẻ, gỗ gia dụng 
6. Số: G/TBT/N/PRY/99 
Nước: Paraguay 
Nội dung: Khí hóa lỏng (LPG). Các 

nhóm thuế quan: 2711.19.10, 
2711.12.10 và 2711.13.00. 

7. Số: G/TBT/N/JPN/563 
Nước: Nhật Bản 
Nội dung: Xe cơ giới chở khách, 

phương tiện vận tải vận chuyển hàng 
hóa 

8. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/363 
Nội dung: Thiết bị để chặn tín hiệu 

điện thoại di động, thông tin vô tuyến 
và truyền dữ liệu (85432005) 

- Số: G/TBT/N/MEX/364 
Nội dung: Thiết bị đầu cuối di động 

(ICS 85.17.69.10) 
- Số: G/TBT/N/MEX/365 
Nội dung: Thiết bị khử trùng,  (ICS 

98.06.00.02) 
- Số: G/TBT/N/MEX/366 
Nội dung: Ghế khác (ICS 

94.01.80.01) 
9. Các thông báo của Singapore 
- Số: G/TBT/N/SGP/36 

Nội dung: HS 87,11 x mô tô (kể cả 
xe gắn máy) và xe đạp có gắn động 
cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng 
xe cạnh; 

- Số: G/TBT/N/SGP/37 
Nội dung: Naphthalenes 

polyclorated (PCN) và trichlorfon 
10. Số: G/TBT/N/SLV/197 
Nước: El Salvador 
Nội dung: Áp suất khí, xi lanh khí; 

(ICS 23.020.30) 
11. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/281 
Nội dung: Các chất hóa học độc hại 
- Số: G/TBT/N/TPKM/282 
Nội dung: Thiết bị tần số vô tuyến 

điện công suất thấp 
12. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1301 
Nội dung: Phát thải gỗ 
- Số: G/TBT/N/USA/1302 
Nội dung: Tiêu chuẩn nhiên liệu tái 

tạo 
13. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1211 
Nội dung: HS: Chất thải nhựa; Loại 

giấy phế thải chưa xử lý; Chất thải 
vật liệu dệt; Xỉ, cặn bã (trừ xỉ hạt), đá 
vôi và các chất thải khác từ sản xuất; 
Sắt hoặc thép (HS 2619), tro và phế 
liệu … 

- Số: G/TBT/N/CHN/1212 
Nội dung: Chất thải rắn 
- Số: G/TBT/N/CHN/1213 
Nội dung: Mũ bảo hiểm cho người 

đi xe máy HS: 6506100090 
- Số: G/TBT/N/CHN/1214 
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Nội dung: Chăn điện, miếng đệm và 
các thiết bị sưởi ấm tương tự HS: 
6301100000 ... 

- Số: G/TBT/N/CHN/1215 
14. Số: G/TBT/N/GBR/28 
Nước: Vương quốc Anh 
Nội dung: Mỹ phẩm và các sản 

phẩm chăm sóc cá nhân 
15. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/702 
Nội dung: Hỗn hợp hydrocarbon 

nặng, dầu thô nặng, dầu chưng cất, 
dư lượng, và hỗn hợp tổng hợp. - Dầu 
thô (HS 150810). Hydrocarbon 
Aliphatic (ICS 71.080.10), 
Hydrocarbon thơm (ICS 71.080.15), 
Hydrocarbon Halogen hóa (ICS 
71.080.20). 

- Số: G/TBT/N/UGA/703 
Nội dung: Saccharomyces 

cerevisiae, bột nhào lên men. Ngũ 
cốc, đậu và các sản phẩm có nguồn 
gốc (ICS 67.060), Phụ gia thực phẩm 
(ICS 67.220.20). 

- Số: G/TBT/N/UGA/704 
Nội dung: Sucralose. Phụ gia thực 

phẩm (ICS 67.220.20) 
16. Các thông báo của Uruguay 
- Số: G/TBT/N/URY/15 
Nội dung: Xi măng Portland 
- Số: G/TBT/N/URY/16 
Nội dung: Lốp khí nén cho xe máy, 

xe mô tô, xe gắn máy, xe tay ga và 
các loại xe tương tự (NCM 
4011.40.00) 

17. Số: G/TBT/N/VNM/102 
Nước: Việt Nam 

Nội dung: Dầu bôi trơn cho động cơ 
đốt trong 

(Theo Phòng TBT) 
 
 
 
 

CHUYỂN ĐỔI NHANH - KỸ 
THUẬT NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT SẢN XUẤT 

Từ máy nướng bánh mỳ hai lưỡi 
cho tới máy bay phản lực Boeing, 
dụng cụ và khuôn mẫu đều là những 
thứ chủ đạo trong sản xuất. Và nơi có 
công cụ và khuôn mẫu, sẽ có những 
nhân viên nhàn rỗi và lãng phí trong 
sản xuất. Ba mươi năm trước, Tiến sĩ 
Shigeo Shingo đã giải quyết vấn đề 
này bằng việc giới thiệu về “chuyển 
đổi nhanh” (SMED), một kỹ thuật 
sản xuất tinh gọn được thiết kế để 
giảm thiểu thời gian trang bị dụng cụ 
cần thiết và thay đổi khuôn mẫu. 

“Nhanh” ở đây có nghĩa là một 
khoảng thời gian ít hơn 10 phút – một 
lượng thời gian một chữ số. 

Công cụ, khuôn đúc và khuôn mẫu 
là vật dụng cơ bản để sản xuất. Dụng 
cụ được sử dụng để cắt, thành hình 
cho vật liệu kim loại và các vật liệu 
khác. Khuôn đúc là các dạng kim loại 
được sử dụng để định hình kim loại 
trong hoạt động dập và rèn. Các 
khuôn mẫu, cũng được làm từ kim 
loại, được sử dụng để định hình nhựa, 
gốm sứ và vật liệu composite. Cả đúc 
áp suất thấp và đúc áp suất cao đều 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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sử dụng khuôn thép được gọi là 
“khuôn đúc” để sản xuất các sản 
phẩm từ hộp truyền động ô tô đến 
bánh nhôm. 

Trong sản xuất, thay đổi dụng cụ và 
khuôn mẫu mất một khoảng thời gian 
đáng kể. Trong khi đang thay đổi 
dụng cụ hoặc khuôn mẫu, dây chuyền 
sản xuất phải ngừng hoạt động, dẫn 
đến mất thời gian và các chi phí liên 
quan. Ngoài ra, thời gian chết để thay 
đổi dụng cụ hoặc khuôn đúc gây ảnh 
hưởng đến các quyết định sản xuất 
khác. 

Theo Mike Bangasser của Công ty 
Best Technology, thời gian tốt nhất 
để làm sạch khuôn đúc hoặc khuôn 
mẫu là khi nó được đưa ra khỏi máy 
– chứ không phải là thời gian lúc thử 
và cài đặt lại nó trong máy. 
Bangasser cho biết: “Cần làm sạch 
các chất lỏng, xỉ và các hạt tích tụ 
trên bề mặt của khuôn mẫu hoặc 
khuôn đúc”. Trong các ứng dụng đòi 
hỏi chính xác, điều quan trọng là phải 
làm sạch bề mặt làm việc để đảm bảo 
dung sai chính xác được duy trì.” 

Các công ty chế tạo dụng cụ và 
khuôn mẫu, thường là các doanh 
nghiệp nhỏ có nhân viên kỹ thuật có 
tay nghề, tạo ra sản phẩm cho phép 
khách hàng sản xuất các sản phẩm 
sáng tạo từ bộ phận tự động, đồ gia 
dụng cho đến máy bay chiến đấu. 
Các cửa hàng dụng cụ và khuôn mẫu 
khối lượng lớn đã kết hợp các thiết bị 
“chuyển đổi nhanh” để giảm thời 

gian thiết lập và tăng độ chính xác 
giữa các quy trình gia công. 

Nhân viên của nhà máy Honda tại 
Anna, Ohio, là những siêu sao khi 
thay đổi khuôn mẫu, hoàn thành thay 
đổi trên máy đúc 3,500 tấn trong 
vòng 15 đến 20 phút. Những người 
khác có thể mất đến bốn giờ để thực 
hiện các hoạt động tương tự. 

Lợi ích của Chuyển đổi nhanh 
(SMED) 

Với SMED, việc sản xuất sẽ gia 
tăng mà không cần mua thiết bị mới 
hoặc thuê thêm nhân viên. Vì SMED 
làm giảm thời gian chuyển đổi, nên 
sẽ trở nên kinh tế khi tiến hành sản 
xuất theo lô nhỏ hơn. Điều này đem 
lại một số lợi ích như: 

- Ít vốn tồn dưới dạng hàng tồn kho 
và cần ít không gian tích trữ hàng tồn 
kho hơn. 

- Ít các công việc dở dang, giảm chi 
phí. 

- Khả năng phản ứng nhanh với 
những thay đổi của thị trường. 

- Nâng cao chất lượng và ít lãng 
phí. Khuyết tật có thể được xác định 
và vấn đề được sửa chữa mà không 
có số lượng lớn sản phẩm bị lỗi được 
cho thành hàng tồn kho. 

- Các sáng kiến về sản phẩm mang 
lại lợi thế cạnh tranh có thể được đưa 
ra thị trường sớm hơn vì hàng tồn 
kho của sản phẩm cũ chiếm tỷ lệ nhỏ 
và sẽ được bán nhanh hơn. 

Sử dụng SMED giúp cải thiện năng 
suất và sử dụng thiết bị hiệu quả hơn, 
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nhưng không thể đem lại kết quả 
ngay lập tức. 

(Theo nscl.vn) 
 

VIỆT NAM KHÔNG CÒN SỮA 
TIỆT TRÙNG TỪ NĂM 2018 

Sữa tiệt trùng không còn trên thị 
trường Việt Nam từ ngày 1/3/2018 
khi Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia sữa 
dạng lỏng có hiệu lực. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới 
đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng 
vừa được Bộ Y tế ban hành. Theo đó, 
sữa dạng lỏng được chia thành 3 
nhóm là sữa tươi, sữa hoàn nguyên và 
sữa hỗn hợp, sữa cô đặc và sữa đặc 
có đường.  

Trong đó sữa hoàn nguyên là 
sản phẩm sữa dạng lỏng được chế 
biến chủ yếu từ nước với sữa bột 
hoặc sữa cô đặc. Sữa hỗn hợp được 
chế biến từ hỗn hợp sữa tươi nguyên 
liệu, các sản phẩm sữa hoặc thành 
phần của sữa. 

Khái niệm sữa tiệt trùng sẽ không 
còn tại thị trường Việt Nam. Hiện 
nay, sữa dạng lỏng pha từ sữa bột 
được gọi là sữa tiệt trùng. Tên gọi 
này khiến người dùng không phân 
biệt được đâu là sữa tươi hay pha từ 
sữa bột. 

Sữa tươi cũng được phân biệt thành 
sữa tươi nguyên chất và sữa tươi. 
Cách phân biệt là sữa tươi nguyên 
chất không bổ sung hoặc tách bất cứ 
thành phần nào của sữa; còn sữa tươi 
có thể bổ sung đường và các loại 

nguyên liệu như nước quả, vi chất 
dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm... 

(Theo vnexpress.net) 
 

THAY ĐỔI TƯ DUY SẢN XUẤT 
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU 

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu 
năm 2017 của cả nước ước đạt 115,2 
tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ. 
Đây được xem là tín hiệu lạc quan 
đối với hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam trong năm 2017. Tuy nhiên, 
nhiều chuyên gia nhận định, việc duy 
trì tốc độ xuất khẩu trong những năm 
tới sẽ đối mặt với không ít khó khăn 
thách thức. 

Xuất khẩu còn nhiều thách thức  
Ông Nguyễn Phú Hòa, Phó Cục 

trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 
Thương cho rằng, kinh tế Việt Nam 
nói chung và hoạt động xuất khẩu 
hàng hóa nói riêng hiện đang chịu tác 
động của nhiều yếu tố rủi ro từ các 
điều kiện khách quan lẫn nội tại; 
trong đó, thị trường thế giới đang 
diễn biến khó lường từ khi nước Anh 
quyết định rời khỏi Liên minh châu 
Âu (EU) hay chính sách bảo hộ sản 
xuất trong nước của Tổng thống Mỹ.  

Ngoài ra, với cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, nhiều quốc gia đã thay 
đổi chiến lược kinh tế, thương mại. 
Như Trung Quốc đang tái cơ cấu, tập 
trung vào thị trường nội địa, và có 
những giải pháp mạnh mẽ để cạnh 
tranh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ 
cả về chất lượng sản phẩm và năng 
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suất lao động. Trong khi đó, Nhật 
Bản đã đẩy nhanh việc nâng cao năng 
lực sản xuất dựa vào thành tựu về tự 
động hóa, robot… Hàn Quốc thì tập 
trung phát triển năng lực thiết kế, 
sáng tạo, hoạch định xu hướng và tạo 
dựng sức mạnh để dẫn đầu ở nhiều 
chuỗi sản xuất. 

Những thay đổi nhanh chóng của 
bối cảnh kinh tế, thương mại thế giới, 
khiến chiến lược phát triển của các 
nước dựa vào thu hút đầu tư nước 
ngoài và lợi thế lao động giá rẻ như 
Việt Nam phải đối mặt với bước hụt 
trong việc tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu. 

Thách thức không chỉ đến từ diễn 
biến thị trường mà còn xuất phát từ 
chính nội tại của các ngành sản xuất 
Việt Nam. Ông Phạm Thiết Hòa, 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương 
mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh, cho 
rằng: Việt Nam đang được nhắc đến 
là một trong những quốc gia xuất 
khẩu nhiều nhất thế giới ở nhiều mặt 
hàng. Tuy nhiên, làn sóng xuất khẩu 
đầu tiên của Việt Nam chỉ mới tập 
trung vào việc gia tăng số lượng xuất 
khẩu. Thực tế, Việt Nam đã và đang 
xuất khẩu hầu hết sản phẩm dưới 
dạng thô, xuất khẩu “những gì mình 
có” thay vì xuất khẩu “những gì thị 
trường cần”. 

Có thể nhận thấy qua việc Việt 
Nam luôn nằm trong nhóm các quốc 
gia dẫn đầu về sản lượng xuất khẩu 
gạo, cà phê, hồ tiêu… nhưng giá trị 

thu về lại chưa tương xứng với số 
lượng. Một điển hình khác, xét về 
kim ngạch xuất khẩu thì Việt Nam là 
1 trong 5 quốc gia sản xuất dệt may 
lớn nhất thế giới, nhưng chưa có một 
thương hiệu thời trang nào của Việt 
Nam khẳng định được giá trị trong 
chuỗi cung ứng dệt may của thế giới. 

Không chỉ hạn chế về năng lực sản 
xuất, những yếu kém về hạ tầng giao 
thông vận tải, ô nhiễm môi trường, 
chất lượng nguồn nhân lực và khả 
năng ứng dụng công nghệ cũng là 
những vấn đề mà Việt Nam cần tháo 
gỡ để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu 
nói riêng, phát triển kinh tế nói 
chung. 

 
Cần nhận diện tốt thị trường 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới 

không ngừng biến động, để duy trì 
tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững 
và nâng cao giá trị hàng hóa xuất 
khẩu, Việt Nam cần tạo nên làn sóng 
xuất khẩu thứ hai ra thị trường thế 
giới. Ông Nguyễn Thiết Hòa cho 
rằng, làn sóng xuất khẩu mới cần tập 
trung vào nâng cao chất lượng sản 
phẩm trên cơ sở cải thiện năng lực 
sản xuất của doanh nghiệp, sử dụng 
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nền tảng sản xuất theo hướng hiện đại 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
và tập trung sản xuất hàng hóa theo 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

Để đẩy nhanh hoạt động sản xuất 
trên cơ sở ứng dụng các thành tựu về 
công nghệ, Việt Nam cần tiếp tục cải 
cách thể chế hành chính, chính sách 
tài chính, tạo môi trường thuận lợi để 
doanh nghiệp phát triển, đảm bảo sự 
công bằng giữa nhóm kinh tế Nhà 
nước và kinh tế tư nhân. Trong quá 
trình đó, các doanh nghiệp cần chủ 
động thể hiện vai trò trung tâm, cũng 
như mạnh dạn tham gia vào việc 
hoạch định các chính sách phát triển 
kinh tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
cần phải khắc phục việc nhận diện thị 
trường, tập trung vào những thị 
trường có tiềm năng lớn và có hành 
lang pháp lý về thương mại rõ ràng 
để tránh những rủi ro không thể kiểm 
soát được. 

Cùng quan điểm, ông Jonathan 
Moreno, Chủ tịch Hiệp hội thương 
mại Hoa Kỳ tại Việt Nam 
(AMCHAM) cho rằng, Việt Nam 
đang có nhiều lợi thế xuất khẩu từ 
việc tham gia vào các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) song phương 
và đa phương. Doanh nghiệp sản xuất 
xuất khẩu của Việt Nam nên tận dụng 
tốt các ưu đãi từ các FTA để nhận 
diện các thị trường chính và tập trung 
đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật, 
chất lượng cho thị trường này để gia 
tăng số lượng và giá trị cho các đơn 

hàng xuất khẩu. 
Ở góc độ doanh nghiệp phân phối 

sản phẩm, ông Yuichiro Shiotani, 
Tổng Giám đốc Topvalu Japan chia 
sẻ, các doanh nghiệp có thể đánh giá 
tiềm năng của một thị trường thông 
qua việc tìm hiểu tổng nhu cầu nhập 
khẩu của thị trường đó. Ví dụ, năm 
2016, kim ngạch nhập khẩu các mặt 
hàng may mặc, đồ gia dụng của Nhật 
Bản là hơn 601 triệu USD, trong khi 
đó, kim ngạch nhập khẩu từ Việt 
Nam chỉ mới đạt hơn 28 triệu USD. 
Mặt khác, Nhật Bản hiện có gần 700 
đối tác là các nhà cung cấp hàng hóa 
nước ngoài, trong số đó chỉ có 
khoảng 50 nhà cung cấp Việt Nam. 
Điều này cho thấy nhu cầu nhập khẩu 
của Nhật Bản là rất lớn và là một thị 
trường tiêu thụ đầy tiềm năng. Vấn 
đề còn lại của doanh nghiệp là làm 
thế nào để đáp ứng được các tiêu 
chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu 
của Nhật Bản. 

Theo ông Yuichiro Shiotani, để tiếp 
cận được thị trường Nhật Bản nói 
riêng và thế giới nói chung, tham gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh 
nghiệp cần thay đổi tư duy trong sản 
xuất, tập trung tạo ra giá trị gia tăng 
và sự khác biệt cho sản phẩm, tránh 
việc sản xuất đại trà các mặt hàng có 
giá trị thấp. Ngoài ra, việc xây dựng 
thương hiệu cũng vô cùng quan trọng 
trong việc nâng cao lợi thế và cơ hội 
xuất khẩu cho các doanh nghiệp. 

Đối với vấn đề rủi ro, ông Hary 
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Loh, Tổng giám đốc Ngân hàng 
United Overseas Bank (UOB) tại 
Việt Nam cho rằng, nhận diện rủi ro 
là bước đầu tiên để giảm thiểu và 
phòng tránh nguy cơ tổn thất trong 
hoạt động xuất khẩu. Vì vậy, doanh 
nghiệp phải nắm rõ quy trình xuất – 
nhập khẩu của từng thị trường và dự 
trù trước các giải pháp ứng phó với 
tình huống bất ngờ. Đặc biệt, trước 
khi xuất khẩu sang một thị trường 
mới hoặc giao dịch với một đối tác 
mới doanh nghiệp phải tìm hiểu các 
đặc điểm về văn hóa, tôn giáo, tình 
hình chính trị cũng như năng lực tài 
chính, uy tín nhằm đảm bảo hiệu quả 
của hoạt động xuất nhập khẩu. 

(Theo baotintuc.vn) 
 

XÚC TIẾN XÂY DỰNG HỆ 
THỐNG TIÊU CHUẨN VỀ ĐÔ 
THỊ THÔNG MINH 

Ngày 18/8/2017, Hội thảo APEC 
với chủ đề “Chia sẻ thực hành tốt về 
tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp 
trong lĩnh vực Đô thị thông minh” đã 
diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Hội 
nghị lần thứ ba các quan chức cao 
cấp (SOM3) và các cuộc họp liên 
quan của APEC 2017. 

Tham dự hội thảo có Thượng tướng 
Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ 
Công an, ông Santhi Kanoktanaporn - 
Tổng Thư ký Tổ chức Năng Suất 
Châu Á (APO), ông Francis Anthony 
S. Garcia - Thị trưởng thành phố 

Balanga, Philippines,  đại biểu đến từ 
các nền kinh tế thành viên APEC và 
đại diện đến từ các Bộ ngành, tỉnh 
thành phố, doanh nghiệp đang triển 
khai nghiên cứu và áp dụng mô hình 
Đô thị Thông minh tại Việt Nam. 

Trong phát biểu khai mạc hội thảo, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh vai 
trò quan trọng của việc hợp tác và 
chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc 
gia thành viên của APEC. Theo ông, 
“phát triển và thúc đẩy hoạt động tiêu 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp để hỗ 
trợ nền kinh tế kỹ thuật số” là một 
lĩnh vực khá mới, ứng dụng khoa học 
công nghệ cao, đòi hỏi các thành viên 
APEC phối hợp chặt chẽ, cùng nhau 
chia sẻ các kinh nghiệm thực hành tốt 
nhất trong xây dựng, áp dụng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, chứng nhận sản phẩm 
 hàng hóa, dịch vụ. Theo đánh giá 
của Thứ trưởng, hội thảo này sẽ đem 
lại nhiều kết quả tốt đẹp cho các nền 
kinh tế thành viên, các bên liên quan 
và góp phần cải thiện các hoạt động 
chuẩn hóa khu vực APEC. 

 
Tại hội thảo, các đại biểu đã được 

nghe báo cáo của các báo cáo viên 
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đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung 
Quốc, Pháp, Việt Nam và các Tổ 
chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO, 
IEC liên quan đến một số vấn đề như: 

- Định hướng phát triển, xây dựng 
hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (ISO, 
IEC) trong lĩnh vực Đô thị thông 
minh, 

- Chia sẻ kinh nghiệm của một số 
nước phát triển về hoạch định chính 
sách phát triển đô thị thông minh tại 
các quốc gia, 

- Định hướng phát triển đô thị 
thông minh phù hợp với tiêu chí đánh 
giá phát triển của UN, 

- Chia sẻ kinh nghiệm triển khai 
hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá 
sự phù hợp trên nền tảng phát triển 
khoa học công nghệ trong một số lĩnh 
vực cụ thể trong khu vực APEC (giao 
thông thông minh, tòa nhà thông 
minh, quản lý nguồn nước, phương 
tiện giao thông thế hệ mới tiết kiệm 
năng lượng, hạ tầng công nghệ thông 
tin và các ứng dụng công nghệ thông 
minh áp dụng vào đời sống…) 

Hội thảo APEC về Đô thị thông 
minh lần này là cơ hội tốt để các nền 
kinh tế thành viên APEC, các tổ chức 
quốc tế liên quan cùng nhau chia sẻ, 
trao đổi, thảo luận những biện pháp 
cải tiến và thúc đẩy việc xây dựng, áp 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào 
hoạt động tiêu chuẩn, chứng nhận 
hướng tới phát triển bền vững mô 
hình Đô thị thông minh trong khu 
vực APEC. Đây cũng là cơ hội tốt để 

các nền kinh tế đang phát triển của 
APEC như Việt Nam, Thái Lan, 
Philipine... có cơ hội học hỏi những 
mô hình điểm, kinh nghiệm tốt về 
nghiên cứu, triển khai, ứng dụng tiến 
bộ khoa học công nghệ về phát triểu 
Đô thị thông minh từ các nền kinh tế 
có trình độ khoa học công nghệ cao 
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore... 
hướng tới mục tiêu ưu tiên của năm 
APEC 2017 là phát triển Nền kinh tế 
số trong bối cảnh diễn ra cuộc cách 
mạng khoa học công nghiệp lần thứ 
tư đang diễn ra. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

NÂNG CHẤT ĐỒ GỖ VIỆT 
Việt Nam và Liên minh châu Âu 

(EU) vừa 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 đó, gỗ 
sản xuất trong nước phải bảo đảm 
tính hợp pháp mới có thể XK sang 
EU. 

 
Theo Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt 

Nam (Vifores), EU là thị trường lớn 
thứ 2 của Việt Nam về các mặt hàng 
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đồ gỗ (HS 94). Hiện, Việt Nam XK 
sang EU khoảng 700-800 triệu 
USD/năm, trong khi nhu cầu tiêu 
dùng mặt hàng gỗ của EU lên tới 85 
tỷ USD/năm. Việc ký kết Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
cũng như Hiệp định VPA/FLEGT sẽ 
giúp cho việc XK gỗ sang EU tăng 
lên khoảng 1 tỷ USD/năm. 

Việc ký kết VPA/FLEGT là cơ hội 
và cũng là thách thức với ngành XK 
gỗ. Thuận lợi là Việt Nam có thể chủ 
động trong cấp phép, tạo điều kiện để 
đồ mộc của Việt Nam vào thị trường 
EU. Nhưng mặt khác VPA/FLEGT là 
vấn đề mới đối với cả cơ quan quản 
lý nhà nước và bản thân các DN. Để 
có thể cấp giấy phép FLEGT, Việt 
Nam sẽ phải xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn kỹ thuật được đánh giá độc 
lập, bảo đảm gỗ hợp pháp 
(VNTLAS). Chỉ khi nào Hệ thống 
VNTLAS hoàn thành các khâu chuẩn 
bị cần thiết, đáp ứng các tiêu chí quy 
định và được các bên thông báo cho 
nhau thông qua Ủy ban Thực thi 
chung (gồm đại diện của Việt Nam 
và EU), hai bên thống nhất thời điểm 
vận hành chính thức cơ chế cấp phép 
FLEGT. Vì vậy, khó dự tính được 
mốc thời gian cụ thể Việt Nam sẵn 
sàng cấp phép FLEGT cho lô hàng gỗ 
đầu tiên sang EU. 

Theo nội dung của Hệ thống 
VNTLAS, tất cả các tổ chức tham gia 
vào chuỗi cung gồm: Công ty lâm 
nghiệp, công ty chế biến, công ty 

thương mại… sẽ được phân loại theo 
các loại hình rủi ro khác nhau với 4 
tiêu chí khắt khe. 

Tất cả các tổ chức sẽ được phân 
loại thành 2 nhóm chính: Tuân thủ và 
không tuân thủ. Đối với các tổ chức 
không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, 
quá trình kiểm tra, giám sát của các 
cơ quan chức năng có liên quan sẽ 
chặt chẽ hơn. Cụ thể, đối với DN XK 
thuộc nhóm 2, các yêu cầu cũng như 
kiểm tra trực tiếp các lô hàng XK sẽ 
chặt chẽ hơn rất nhiều so với các DN 
XK thuộc nhóm 1. 

Theo các chuyên gia, khi đáp ứng 
được tiêu chuẩn của EU, sản phẩm gỗ 
Việt Nam sẽ dễ dàng tiếp cận các thị 
trường khó tính khác, thậm chí có thể 
đạt tiêu chuẩn XK chung của thế giới. 
Do đó, việc đáp ứng các yêu cầu của 
thị trường EU cần sự chung tay của 
cả cơ quan quản lý nhà nước và DN 
XK gỗ Việt Nam. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THEO 
HIỆP ĐỊNH TBT 

Ngày 21 tháng 8 năm 2017 tại 
Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra 
Hội thảo APEC/SCSC về Tăng cường 
năng lực nghiệp vụ quản lý theo Hiệp 
định về Rào cản kỹ thuật đối với 
Thương mại (WTO/TBT). Hội thảo 
nằm trong khuôn khổ Hội nghị lần 
thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM3) 
và các cuộc họp liên quan tại Thành 
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phố Hồ Chính Minh. 
Hội thảo có sự tham gia của trên 

100 đại diện đến từ các nền kinh tế 
thành viên APEC các tổ chức quốc tế 
WTO, OECD, ISO, IEC và khách 
mời đến từ Campuchia, Lào, 
Myanmar…. 

 
Toàn cảnh hội thảo 

Mục đích hội thảo là cung cấp 
thông tin cập nhật, chia sẻ mô hình 
tốt, kinh nghiệp hay trong xây 
dựng/áp dụng các quy chuẩn kỹ 
thuật, cơ chế đánh giá sự phù hợp và 
áp dụng hiệu quả Hiệp định TBT, 
phối hợp với khu vực công - tư trong 
xây dựng/áp dụngquy chuẩn kỹ thuật 
và các quy định về đánh giá sự phù 
hợp. 

APEC hy vọng Hội thảo sẽ giúp 
tăng cường chuyên môn, kỹ thuật 
nghiệp vụ cho các nền kinh tế thành 
viên nhằm hướng tới cải thiện, nâng 
cao năng lực thực hiện toàn bộ Hiệp 
định WTO/TBT. Tiếp tục cắt giảm 
các rào cản kỹ thuật đối với thương 
mại không cần thiết, mang lại lợi ích 
cho hệ thống thương mại đa biên nói 
chung, cũng như các doanh nghiệp 
trong từng nền kinh tế APEC, đặc 

biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs) đang phải vật lộn để cạnh 
tranh trong nền kinh tế thế giới. 

Các thành viên APEC đã nỗ lực 
không ngừng trong việc chia sẻ kinh 
nghiệm, cải thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của mình 
theo hướng phù hợp hơn với quy định 
Hiệp định TBT, thông lệ quốc tế, 
nhằm thúc đẩy thương mại & đầu tư 
khu vực APEC, hướng đến Mục tiêu 
Borgo và Kế hoạch Hành động thực 
hiện Tuyên bố Lima (2017-2020). 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG 
BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 25/7/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Quyết định số 
1961/QĐ-BKHCN về việc công bố 
Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

TCVN 11633:2017 Bê tông nhựa - 
Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau 
khi chiết bằng phương pháp Abson 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH 
VỰC THÚ Y 

Từ ngày 15/09/2017, việc xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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thú y sẽ được áp dụng theo quy định 
của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP do 
Chính phủ ban hành ngày 
31/07/2017. 

Nghị định này quy định, phạt từ 20 
- 25 triệu đồng đối với hành vi ngâm, 
tẩm hóa chất vào sản phẩm động vật; 
phạt từ 15 - 20 triệu đồng với hành vi 
giết mổ động vật, thu hoạch động vật 
thủy sản dùng làm thực phẩm trước 
thời gian ngừng sử dụng thuốc thú y 
không theo hướng dẫn sử dụng hoặc 
hành vi đưa nước, các loại chất khác 
vào động vật trước khi giết mổ. Với 
hành vi sản xuất, sơ chế, chế biến, 
kinh doanh sản phẩm động vật có 
chứa chất cấm sử dụng trong chăn 
nuôi, thú y; Giết mổ động vật mắc 
bệnh, kinh doanh sản phẩm động vật 
mang mầm bệnh, mức phạt được quy 
định từ 25 - 30 triệu đồng. 

 Đồng thời, hành vi vận chuyển, lưu 
giữ, giết mổ động vật để làm thực 
phẩm mà động vật đó bị sử dụng 
thuốc an thần không theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản 
lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền 
bị phạt từ 30 - 35 triệu đồng. 

Cũng theo Nghị định, phạt từ 
600.000 đồng - 800.000 đồng đối với 
một trong các hành vi: Không tiêm 
phòng vắc xin phòng bệnh Dại cho 
động vật bắt buộc phải tiêm phòng; 
Không đeo rọ mõm cho chó hoặc 
không xích giữ chó, không có người 
dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

15/09/2017. 
(Theo tcvn.gov.vn) 

 
CÔNG BỐ LUẬT HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Ngày 22/6/2017 Chủ tịch Nước 
Trần Đại Quang đã ký Lệnh số 
01/2017/L-CTN về việc công bố Luật 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Luật quy định về nguyên tắc, nội 
dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, 
tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tất cả 
gói gọn trong 4 chương với 35 điều 
và có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/1/2018. 

Luật được thiết kế theo hướng các 
hỗ trợ trọng tâm chỉ tập trung cho 3 
đối tượng doanh nghiệp, gồm 
DNNVV được thành lập trên cơ sở 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh, 
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và 
DNNVV tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị. 

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo Luật gồm: (1) Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh 
nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và 
doanh nghiệp vừa, có số lao động 
tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 
năm không quá 200 người và đáp ứng 
01 trong 02 tiêu chí sau: Tổng nguồn 
vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng 
doanh thu của năm trước liền kề 
không quá 300 tỷ đồng. (2) Doanh 
nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và 
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doanh nghiệp vừa được xác định theo 
lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy sản; công nghiệp và xây dựng; 
thương mại và dịch vụ. 

Bên cạnh các quy định rõ ràng về 
nguyên tắc và các hành vi bị nghiêm 
cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, Luật cũng có một số quy 
định nhằm thu hút các nguồn lực của 
xã hội ngoài ngân sách như khuyến 
khích thành lập các tổ chức tư vấn 
độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hình thành các cơ 
sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm 
việc chung, chuỗi phân phối sản 
phẩm, công nhận địa vị pháp lý của 
quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được 
hình thành từ vốn góp của các nhà 
đầu tư tư nhân… 

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

 Mỹ áp thuế chống trợ giá đối với 
nhôm lá Trung Quốc 

Bộ Thương mại Mỹ ngày 8-8 thông 
báo áp thuế chống trợ giá đối với các 
sản phẩm nhôm lá nhập khẩu từ 
Trung Quốc với mức từ 16,56-
80,97% sau khi phát hiện thấy các 
công ty sản xuất nhôm lá Trung Quốc 
được chính phủ trợ giá. 

Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp 
mức thuế chống trợ giá sơ bộ 28,33% 
cho Công ty Dingsheng Aluminum 
Industries và 16,56% cho Công ty 

Jiangsu Zhongji Lamination 
Materials. Đây là hai công ty Trung 
Quốc hợp tác trong quá trình điều tra 
chống trợ giá. 

Ba công ty Trung Quốc khác gồm 
Loften Aluminum, Manakin 
Industries và Suzhou Manakin 
Aluminum Processing Technology 
không cung cấp thông tin theo yêu 
cầu hoặc cung cấp thông tin không 
đúng về tình hình sản xuất của họ bị 
áp thuế chống trợ giá lên đến 
80,97%. 

Theo hãng tin Reuters, quyết định 
trên được đưa ra sau khi các nhà sản 
xuất nhôm lá của Mỹ đệ đơn kiện lên 
Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc các 
công ty sản xuất nhôm lá Trung Quốc 
nhận được các khoản trợ giá của 
chính phủ và bán các sản phẩm của 
họ dưới giá thị trường tại Mỹ. 

Năm 2016, Mỹ nhập nhôm lá của 
Trung Quốc với trị giá 389 triệu đô la 
Mỹ. Nhôm lá thường được sử dụng 
để đóng gói các thực phẩm từ khoai 
tây chiên cho đến sữa chua. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

 Úc ra kết luận cuối cùng vụ việc 
điều tra chống bán phá giá và 
chống trợ cấp đối với sản phẩm 
thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt 
Nam, Ấn Độ và Malaysia 

Theo thông tin do Thương vụ Việt 
Nam tại Úc gửi và trang thông tin 
điện tử của Ủy ban Chống bán phá 
giá Úc (Anti-dumping Commission - 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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ADC) (thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi 
mới và Khoa học), ngày 16 tháng 8 
năm 2017, ADC - cơ quan điều tra đã 
công bố Báo cáo cuối cùng (REP 
370) và người có thẩm quyền 
(Parliamentary Secretary của Bộ 
trưởng Bộ Công nghiệp, Đổi mới và 
Khoa học) đã ra quyết định cuối cùng 
(Thông báo số 2017/99) đồng ý với 
khuyến nghị của Ủy viên của ADC về 
cuộc điều tra chống bán phá giá 
(CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối 
với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu 
từ Ấn Độ, Malaysia và Việt Nam. 

Riêng cuộc điều tra CTC chỉ áp 
dụng đối với Ấn Độ do trước đó, vào 
ngày 17 tháng 7 năm 2017, ADC đã 
ra thông báo (Thông báo số 2017/98) 
chấm dứt điều tra CTC và không áp 
dụng biện pháp CTC đối với sản 
phẩm này nhập khẩu từ Việt Nam. 

1. Một số thông tin chung 
- Hàng hóa bị điều tra: Thép mạ 

kẽm (zinc coated/galvanized steel) 
mã HS: 7210.49.00, 7212.30.00, 
7225.92.00 và 7226.99.00. 

- Ngày khởi xướng: 16 tháng 8 năm 
2016. 

- Giai đoạn điều tra phá giá và trợ 
cấp: 01/7/2015 – 30/06/2016 

- Nước bị điều tra: Việt Nam, 
Malaysia, Ấn Độ. 

- Ngày 31/5/2017, ADC đã ra quyết 
định sơ bộ và công bố bản dữ liệu 
trọng yếu (SEF) vụ việc. 

2. Nội dung kết luận của vụ việc 
(i) Chống bán phá giá 

ADC đã sử dụng phương pháp so 
sánh giá trị bình quân gia quyền của 
giá xuất khẩu với giá trị bình quân 
gia quyền của giá trị thông thường 
tương ứng trong giai đoạn điều tra để 
so sánh giá xuất khẩu và giá trị thông 
thường từ đó chứng minh hành vi bán 
phá giá và xác định biên độ phá giá. 

Theo đó, ADC kết luận rằng giá 
xuất khẩu thấp hơn giá trị thông 
thường của hàng hóa liên quan và do 
đó gây thiệt hại hoặc có khả năng gây 
thiệt hại đáng kể đối với ngành công 
nghiệp sản xuất hàng hóa tương tự 
của Úc (giảm lợi nhuận, hiệu suất lợi 
nhuận, cắt giảm việc làm, có sự kìm 
giá, ép giá). 

Đồng thời ADC kết luận rằng thiệt 
hại đối với ngành công nghiệp thép 
mạ kẽm Úc bị gây ra bởi hàng hóa 
nhập khẩu bán phá giá/được trợ cấp. 
Biên độ phá giá (BĐPG) cụ thể như 
sau: 

- Đối với Việt Nam: BĐPG cho 01 
nhà SXXK hợp tác là 8,4%; BĐPG 
cho các công ty không hợp tác và các 
nhà xuất khẩu khác là 14,2 %. Trước 
đó, tại thông báo chấm dứt một phần 
vụ việc CBPG đối với Việt Nam 
được ADC công bố vào ngày 
17/7/2017 (Thông báo số 2017/98), 2 
nhà SXXK hợp tác của Việt Nam đã 
được loại khỏi cuộc điều tra do có 
biên độ phá giá thấp hơn mức tối 
thiểu, 

- Đối với Malaysia: BĐPG cho các 
nhà SXXK hợp tác là từ 14,5% đến 
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16,5%. BĐPG cho các công ty không 
hợp tác và các nhà xuất khẩu khác là 
16,5%; 

- Đối với Ấn Độ: BĐPG cho các 
nhà SXXK hợp tác là từ 7,6% đến 
9%. BĐPG cho các công ty không 
hợp tác và các nhà xuất khẩu khác là 
12%; 

(ii) Chống trợ cấp 
Thuế CTC chỉ áp dụng đối với các 

nhà SXXK Ấn Độ. 
- Biên độ trợ cấp đối với các nhà 

SXXK hợp tác là từ 3,6% đến 5%. 
- Biên độ trợ cấp đối với các nhà 

SXXK không hợp tác và các nhà 
SXXK còn lại là 5,9%. 

Các bên liên quan có thể khiếu nại 
quyết định này bằng cách nộp đơn tới 
Ban Hội thẩm rà soát CBPG trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày công bố 
thông báo này. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Việt Nam và Israel đẩy mạnh 
hợp tác trong lĩnh vực Tiêu chuẩn 
và Đánh giá sự phù hợp 

Khóa họp lần thứ hai Ủy ban liên 
Chính phủ Việt Nam - Israel về Hợp 
tác Kinh tế, Khoa học và Công nghệ 
và các lĩnh vực khác được tổ chức tại 
Jerusalem, Israel từ ngày 24-
26/7/2017. Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Chu Ngọc Anh, trưởng 
đoàn đại biểu Việt Nam, đồng chủ trì 
Khóa họp cùng người đồng cấp phía 
bạn là Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công 

nghiệp Eli Cohen. 
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó 

Tổng cục trưởng, đại diện cho Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tham gia đoàn công tác để thảo luận 
về các vấn đề hợp tác liên quan đến 
tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù 
hợp. 

 
Tại Khóa họp, hai Bên cùng điểm 

lại những thành tựu hợp tác giữa hai 
nước trong thời gian qua, đáng chú ý 
là kim ngạch thương mại song 
phương tăng gấp 5 lần trong giai 
đoạn 2010-2016, Hiệp đinh Thương 
mại Tự do (FTA) Việt Nam – Israel 
chính thức khởi động đàm phán và 
Israel thừa nhận Việt Nam có nền 
kinh tế thị trường. 

Hợp tác về khoa học và công nghệ 
cũng đạt được bước tiến đáng kể. 
Nhân dịp này, hai nước đã ký Biên 
bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ 
Khoa học và Công nghệ để triển khai 
Chương trình đồng cấp vốn cho các 
hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa 
Việt Nam – Israel. Trong thời gian 
tới, hai Bên sẽ phối hợp chặt chẽ để 
xây dựng quy trình kêu gọi và cấp 
vốn cho các đề tài hợp tác nghiên cứu 
chung hướng tới triển khai hiệu quả 
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Biên bản ghi nhớ giữa hai bên. 
Trong khuôn khổ Khóa họp, ông 

Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã làm việc với 
Ông Yaacov Watchtel, Cục trưởng 
Cục Tiêu chuẩn trực thuộc Bộ Kinh 
tế và Công nghiệp Israel để bàn 
phương án đẩy mạnh hợp tác giữa hai 
nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường và đánh giá sự phù hợp. Hai 
Bên nhất trí sẽ trao đổi thông tin và 
chia sẻ kinh nghiệm đối với các vấn 
đề hai Bên cùng quan tâm. Việt Nam 
mong muốn học hỏi kinh nghiệm của 
Israel về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế 
như tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng 
tiêu chuẩn về tiết kiệm nước. Trong 
thời gian tới, hai Bên sẽ phối hợp tổ 
chức hội thảo về kinh nghiệm của 
Israel về tiêu chuẩn tiết kiệm nước 
dành cho các chuyên gia, nhà quản 
lý, doanh nghiệp và các bên liên quan 
của hai nước. 

Kết thúc Khóa họp, Biên bản Khóa 
học được ký kết, ghi nhận những kết 
quả của trao đổi hai bên, thống nhất 
các biện pháp để nâng cao hiệu quả 
hợp tác giữa hai nước và một loạt các 
biện pháp thúc đẩy hợp tác về khoa 
học và công nghệ, nông nghiệp, hải 
quan, tài nguyên nước, văn hóa và 
giáo dục. Trên cơ sở đó, hợp tác về 
tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù 
hợp sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong 
thời gian tới. 

(Theo tcvn.gov.vn) 

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng nhận cờ thi đua của 
Chính phủ 

Sáng 4/8, nhiều tập thể thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
đã được trao Cờ thi đua của Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ 
KH&CN. 

Theo đó, tại quyết định số 571/QĐ- 
TTg ngày 25/04/2017 Quyết định 
tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 
các tập thể: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng; Vụ Đánh giá, 
Thẩm định và Giám định công nghệ, 
Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ 
thuật; Văn phòng các Chương trình 
trọng điểm cấp nhà nước - đã hoàn 
thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ 
công tác, dẫn đầu phong trào thi đua 
yêu nước năm 2016 của Bộ KH&CN. 

Tại quyết định số 571/QĐ - 
BKHCN ngày 24/03/2017 về việc 
tặng Cờ thi đua cho các tập thể thuộc 
Bộ KH&CN đã có nhiều thành tích 
trong công tác năm 2016. Danh sách 
các đơn được Bộ trưởng Bộ KH&CN 
tặng Cờ thi đua năm 2016 bao gồm: 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng; Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc; Vụ Khoa học Xã hội và 
Tự nhiên; Vụ Đánh giá, Thẩm định 
và Giám định công nghệ; Vụ 
KH&CN các ngành kinh tế - kỹ 
thuật; Viện Đánh giá khoa học và 
Định giá công nghệ; Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Vùng; Văn phòng 
các Chương trình trọng điểm cấp Nhà 
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nước; Trung tâm Tin học; Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng 1; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 2; Trung 
tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng; Viện Nghiên 
cứu hạt nhân; Trung tâm Nghiên cứu 
và Triển khai Công nghệ Bức xạ. 

 
Đại điện các đơn vị trong Bộ nhận cờ thi 

đua của Bộ KH&CN 

Trong năm 2016, các đơn vị trên đã 
đạt được nhiều kết quả toàn diện. Thể 
hiện sinh động trên nhiều mặt, cả về 
quản lý nhà nước, dịch vụ..., phủ 
rộng trên khắp mọi miền cả nước. 

Với các nhiệm vụ trọng tâm của 
đơn vị mình, 04 đơn vị đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ đối với Bộ, với 
Chính phủ, đặc biệt là trong điều kiện 
như hiện nay góp phần vào các hoạt 
động quan trọng nhất thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt, mới đây Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã được 
vinh danh tại “Vinh Quang Việt Nam 
2017”. Cùng với thế đi lên của đất 
nước, ngành tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng, đặc biệt là Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ngày 

càng đóng vai trò quan trọng, là công 
cụ đắc lực giải quyết các vấn đề an 
sinh xã hội, đảm bảo sự công bằng 
trong buôn bán, giao dịch, bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường. 

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trong năm qua đã luôn 
được đổi mới và hội nhập sâu rộng để 
kịp thời phục vụ, trang bị hành trang 
cho doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng 
hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp 
chung cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi 
mới. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Việt Nam – APO: Thúc đẩy các 
hoạt động năng suất chất lượng 

Ngày 17/8/2017, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Chu Ngọc Anh đã có buổi tiếp và làm 
việc với ông Santhi Kanoktanaporn - 
Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu 
Á (APO). 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam có nhiều chủ trương, 
chính sách tập trung đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao động, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế. 

Với chủ trương trên, Chính phủ đã 
giao cho Bộ KH&CN “chủ trì thực 
hiện chương trình quốc gia nâng cao 
năng suất, chất lượng và khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; 
thực hiện các thoả thuận và điều ước 
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quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau 
đối với kết quả đánh giá sự phù hợp 
về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, 
đo lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa”. Thủ tướng Chính phủ 
cũng giao cho Bộ KH&CN là cơ 
quan đầu mối về “Chiến lược, quy 
hoạch, chương trình, đề án, dự án 
quan trọng quốc gia về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa”. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp và làm việc 

với ông Santhi Kanoktanaporn – 
 Tổng thư ký APO 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá 
cao những hỗ trợ của APO đối với 
Việt Nam trong thời gian qua 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng 
đã nhấn mạnh rằng Bộ KH&CN nói 
chung và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL) nói 
riêng phải đóng vai trò tạo động lực 
phát triển hướng tới việc gia tăng 
năng suất chất lượng, cũng như hoạt 
động tích cục hơn nữa và hoạt động 
của APO vì mục tiêu phát triển đất 
nước, tạo ra những sản phẩm chất 
lượng cao với chi phí thấp giúp cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao 
khả năng cạnh trên thị trường trong 
nước và quốc tế. 

Về những hoạt động của APO thời 
gian qua, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
đánh giá cao những hỗ trợ của APO 
đối với Việt Nam và mong muốn 
năng suất, chất lượng tại Việt Nam 
cũng như tổ chức APO sẽ tiếp tục có 
những ủng hộ để thúc đẩy phong trào 
năng suất, chất lượng tại Việt Nam. 

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục 
nhận được sự quan tâm, ủng hộ của 
ông Santhi Kanoktanaporn đối với 
Việt Nam, đặc biệt là trong những 
vấn đề về năng suất chất lượng, cách 
mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp 
thông minh, đô thị thông minh, nâng 
cao năng lực Chính phủ... Đồng thời 
muốn được chia sẻ thêm những kinh 
nghiệm thực tiễn ở các quốc gia để 
Việt Nam có thể học tập" - Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh nói. 

Tại buổi tiếp, ông Santhi 
Kanoktanaporn đánh giá cao những 
nỗ lực của Việt Nam thời gian qua 
trong việc thúc đẩy phong trào năng 
suất chất lượng và khẳng định, APO 
sẽ tiếp tục tăng cường tiếp cận các 
phương thức đổi mới, cải tiến năng 
suất chất lượng của các nước, phát 
triển các công cụ, mô hình nâng cao 
năng suất, ứng dụng tại các doanh 
nghiệp của các nước như: 5S, 
Kaizen,... 

Với vai trò là cơ quan đầu mối hoạt 
động APO tại Việt Nam, Bộ trưởng 
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Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Tổng 
cục TCĐLCL tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với APO, trao đổi và thông tin 
kịp thời tới ngài Tổng Thư ký APO 
và các cấp lãnh đạo để xúc tiến các 
hoạt động cụ thể trong thời gian tới. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Sản xuất thông minh: Biến nhà 
máy dệt – may thành robot khổng 
lồ 

Không như hình dung của nhiều 
người về nhà máy thông minh với 
hàng loạt robot thế hệ mới, một số 
nhà máy dệt – may Việt Nam đang 
thông minh hóa theo hướng tận dụng 
thành tựu công nghệ thông tin 
(CNTT) thời cách mạng 4.0. 

Để kết nối mọi khâu, khai thác tối 
đa dữ liệu trong thời gian thực nhằm 
tăng năng suất lao động, loại bỏ các 
thao tác thừa và thời gian “chết”, 
khiến cả nhà máy hoạt động nhịp 
nhàng như một robot khổng lồ. 

Tăng 49% năng suất lao động 
Công ty may Minh Anh (Hưng 

Yên) hiện có 3 nhà máy với khoảng 
5.000 lao động. Năm 2014, công ty 
chi 10.000USD mua hệ thống quản 
trị sản xuất dệt – may GPro (Garment 
professional) ở khâu kiểm soát chất 
lượng hàng hóa cho 10 trạm chuyền. 
Nhờ đó, năng suất lao động của công 
nhân tăng 49% sau năm đầu tiên và 
tăng đều 5-10% ở mỗi năm tiếp theo. 

Công ty may Minh Anh là một ví 
dụ về xu hướng ứng dụng thành tựu 

CNTT trong dệt – may Việt Nam – 
ngành vốn bị coi là dựa vào lợi thế 
lao động giá rẻ và việc đầu tư hiện 
đại hóa chỉ tập trung vào mua sắm 
máy móc. Tuy nhiên, theo Phó Giáo 
sư – tiến sỹ (PGS-TS) Phan Thanh 
Thảo – Viện trưởng Viện Dệt may – 
Da giày và Thời trang, Đại học Bách 
khoa Hà Nội, hiện chỉ có khoảng 
10% số doanh nghiệp dệt – may Việt 
Nam áp dụng hệ thống quản trị sản 
xuất như GPro. 

Kết nối để giải quyết các vướng 
mắc 

Nói về sản xuất thông minh trong 
dệt – may, thạc sỹ Vũ Đức Tân – 
Giảng viên Đại học Dệt – may Hà 
Nội – cho rằng: “Có thể hiểu nhà 
máy dệt – may thông minh sẽ ứng 
dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý 
sản xuất, kết nối thông tin giữa mọi 
khâu, biến nhà máy thành một robot 
khổng lồ, các số liệu về hoạt động 
của cả nhà máy được cập nhật liên 
tục, chính xác từng phút để người 
quản lý nắm được và có quyết định 
kịp thời”. 

Trong doanh nghiệp, một yếu tố 
quan trọng là số liệu “sống” – báo 
cáo tức thời về hoạt động của nhà 
máy theo thời gian thực, như người 
lao động đang làm gì, các trạm 
chuyền hoạt động trơn tru hay đang 
mắc ở khâu nào… “Sự cố trong dệt – 
may là chuyện thường ngày, vì thế 
khi thông tin được kết nối, mọi thứ sẽ 
được giải quyết tức thì, đồng bộ để 
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năng suất đạt cao nhất. Lãnh đạo có 
thể kiểm soát từng phút về hoạt động 
của nhà máy từ bất cứ đâu” – ông 
Tân nói. 

Còn PGS Thảo đánh giá cao tầm 
quan trọng của việc chuẩn hóa thao 
tác trong sản xuất bằng CNTT. Để có 
phần mềm chuẩn hóa thao tác cho 
một mã hàng, kỹ thuật viên phải khảo 
sát kỹ các thao tác của công nhân, 
tính toán các yếu tố ảnh hưởng đến 
thao tác để đưa ra quy trình may hợp 
lý nhất về các bước thực hiện và thời 
gian cho mỗi bước, giúp loại bỏ thao 
tác thừa, tăng năng suất. Quy trình 
này được mã hóa và sử dụng để huấn 
luyện cho công nhân, đồng thời giám 
sát chất lượng công việc của họ. 

Bà Thảo cho biết đang phối hợp với 
các chuyên gia Đại học Bách khoa 
Hà Nội nghiên cứu phần mềm chuẩn 
hóa thao tác may phù hợp với đặc 
điểm con người và dây chuyền áp 
dụng tại Việt Nam: “Chúng tôi đang 
thử nghiệm các thuật toán để tìm quy 
trình và giá trị thời gian chuẩn cho 
người lao động. Nếu mọi việc thuận 
lợi, sản phẩm sẽ ra mắt vào năm 
2018, giá chỉ bằng 1/3-1/4 sản phẩm 
nước ngoài”. 

Cũng theo PGS Thảo, hiện nhiều 
doanh nghiệp dệt – may đã chủ động 
phối hợp với các nhóm nghiên cứu 
CNTT để đưa ra phần mềm cân bằng 
chuyền (bố trí công việc cho các công 
nhân thuộc các khâu trong dây 
chuyền để tối ưu hiệu quả của cả 

chuyền): “Ví dụ như một công ty 
may ở Thái Nguyên, nếu có sản phẩm 
mới, với dữ liệu sẵn có trên máy, hệ 
thống sẽ tự tính toán và chỉ vài giờ đã 
có phương án cân bằng chuyền cho tổ 
trưởng bố trí công nhân sản xuất, 
trong khi nếu tính toán thủ công thì 
phải mất vài ngày”. 

“Tắc” ở tư tưởng người lãnh đạo 
Tăng năng suất lao động của công 

nhân, giảm thời gian lãng phí…. là 
ưu điểm vượt trội của các quy trình 
sản xuất thông minh, nhưng đến nay 
chưa có nhiều doanh nghiệp áp dụng. 
Theo ông Nguyễn Xuân Dương – 
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty may 
Hưng Yên, việc áp dụng đòi hỏi hội 
tụ đủ 3 yếu tố: Vốn, con người và nền 
tảng CNTT. 

Trong khi đó, trình độ của công 
nhân hiện chưa đồng đều, cần được 
đào tạo. Về vai trò của nền tảng 
CNTT, có thể thấy rõ ở trường hợp 
Viettel: Có công nghệ hỗ trợ, họ phản 
ứng rất nhanh với những thay đổi của 
thế giới. Các doanh nghiệp dệt – may 
không có được nền tảng CNTT tốt 
như vậy nên còn nhiều băn khoăn. 

Ông Dương thừa nhận, những thách 
thức trên khiến người làm lãnh đạo 
như ông chưa thực sự mạnh dạn: “Có 
nhiều nỗi lo lắng vì khi đầu tư công 
nghệ mới với số vốn lớn, nếu năng 
suất bước đầu không tăng, giá thành 
bị đội lên. Nếu năng suất tăng mạnh, 
lương công nhân – vốn được trả theo 
sản phẩm – có thể lên tới 15-17 triệu 
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đồng/tháng, gấp 4-5 lần hiện nay. 
Như vậy, công nghệ không thay thế 
được nhiều lao động, chi phí mọi mặt 
tăng, về giá thành chúng tôi lấy gì để 
cạnh tranh?”. 

Hiểu băn khoăn đó, thạc sỹ Vũ Đức 
Tân cho rằng, sản xuất thông minh 
được áp dụng trong dệt – may nhanh 
hay chậm phụ thuộc nhiều nhất vào 
tầm nhìn người lãnh đạo: “Họ phải 
nhìn ra, thấu hiểu về lợi ích và đường 
đi, có quyết tâm mới làm được. Áp 
lực về doanh thu và lợi nhuận là thứ 
không phải doanh nghiệp nào cũng 
dễ dàng vượt qua. Do đó, sự thông 
minh hóa này đang chủ yếu tập trung 
ở các doanh nghiệp lớn hoặc doanh 
nghiệp mới đầu tư từ đầu”. 

Còn PGS Thảo đề xuất: “Ngành dệt 
– may Việt Nam nên có một trung 
tâm nghiên cứu, là trung tâm thông 
tin để doanh nghiệp chia sẻ khó khăn 
và kết nối với chuyên gia CNTT. Nếu 
không, doanh nghiệp sẽ cứ loay hoay 
mãi”. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương KH&CN 
Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1 năm 
2017 

Ngày 28/7, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu 
đề án của các doanh nghiệp tham gia 
“Chương trình Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất chất lượng sản phẩm hàng hóa 
của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-
2020”. Ông Mai Thanh Quang - 
Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội 
đồng nghiệm thu.  

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 
được của đề án cũng như hồ sơ pháp 
lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí 
nghiệm thu đề án của 20 doanh 
nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 908,5 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty Cổ phần cảng Đông 
Xuyên, nội dung được hỗ trợ là: 
Giám sát hệ thống ISO 9001:2008 và 
OHSAS 18001:2007; 

2. Công ty TNHH thương mại vận 
tải Thiên Thiên Lộc, nội dung được 
hỗ trợ là: Tư vấn, chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2008; 

3. Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch 
vụ Phương Nam, nội dung được hỗ 
trợ là: Tư vấn, chứng nhận hệ thống 
VietGAP; 

4. Công ty TNHH Cơ khí Bắc 
Giang, nội dung được hỗ trợ là: Giám 
sát hệ thống ISO 9001:2008; 

5. Công ty TNHH Mật ong rừng 
Forny, nội dung được hỗ trợ là: Tư 
vấn hệ thống ISO 22000:2005 (bao 
gồm HACCP), chứng nhận hệ thống 
ISO 22000:2005 và HACCP codex 
và xây dựng website; 

6. Công ty Cổ phần China Steel 
Sumikin Việt Nam, nội dung được hỗ 
trợ là: Chứng nhận sản phẩm phù hợp 
tiêu chuẩn (gồm chi phí chứng nhận 
và thử nghiệm mẫu), đào tạo "Nhận 



Số 42 - 08/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 28 
 

thức, đánh giá nội bộ và năm công cụ 
theo hệ thống ISO/TS 16949:2009", 
tái chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008, giám sát hệ thống ISO/TS 
16949:2009, giám sát hệ thống ISO 
14001:2015; 

7. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt 
Nam, nội dung được hỗ trợ là: Tái 
chứng nhận hệ thống ISO 9001, 
FSSC 22000 và HACCP; 

8. Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí 
Tiền Cảng, nội dung được hỗ trợ là: 
Đánh giá tái chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2015 ; 

9. Công ty Cổ phần Thủy sản và 
Xuất nhập khẩu Côn Đảo , nội dung 
được hỗ trợ là: Kiểm nghiệm mẫu và 
đánh giá chứng nhận phù hợp quy 
định an toàn thực phẩm cho 14 sản 
phẩm; 

10. Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia 
công và Thử nghiệm Vũng Tàu, nội 
dung được hỗ trợ là: Đào tạo quản lý 
phòng thí nghiệm và đánh giá giám 
sát hệ thống theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025:2005 ; 

11. Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Huy Bảo, nội dung 
được hỗ trợ là: Đánh giá giám sát hệ 
thống ISO 9001:2008; 

12. Công ty TNHH TE AN Việt 
Nam, nội dung được hỗ trợ là: Đánh 
giá chứng nhận hợp quy cho 05 sản 
phẩm và thử nghiệm mẫu; 

13. Công ty Cổ phần Kỹ thuật nhiệt 
Mèo Đen, nội dung được hỗ trợ là: 
Đánh giá tái chứng nhận và đào tạo 

hệ thống ISO 9001:2015; 
14. Công ty Cổ phần Định vị Thiên 

Nam, nội dung được hỗ trợ là:Đào 
tạo và đánh giá tái chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 

15. Công ty TNHH Thương mại và 
Sản xuất Mạnh Hà, nội dung được hỗ 
trợ là: Đánh giá giám sát hệ thống 
ISO 14001:2004 và Đánh giá tái 
chứng nhận hệ thống BRC; 

16. Công ty cổ phần thiết kế DK, 
nội dung được hỗ trợ là: Đánh giá 
giám sát lần 1 hệ thống ISO 
9001:2008, đào tạo nhận thức tích 
hợp hệ thống ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 và OHSAS 18001:2007 
và đánh giá chứng nhận tích hợp hệ 
thống ISO 14001:2015 và OHSAS 
18001:2007; 

17. Công ty Dịch vụ Dầu khí Vũng 
Tàu, nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo 
đánh giá nội bộ hệ thống ISO 
9001:2015 và đánh giá giám sát hệ 
thống HACCP; 

18. Công ty TNHH Dịch vụ Sản 
xuất Thiết bị Dầu khí Sao Vàng, nội 
dung được hỗ trợ là: Tư vấn và đánh 
giá chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015; 

19. HTX nông nghiệp và dịch vụ 
An Nhứt, nội dung được hỗ trợ là: Tư 
vấn và chứng nhận hệ thống Vietgap; 

20. Công ty TNHH Thảo Nguyên , 
nội dung được hỗ trợ là: Đánh giá 
giám sát hệ thống FSSC 22000 (Lần 
2); 

(Theo Sở KH&CN) 


