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HIỆP ĐỊNH EVFTA: VẬN HỘI 
CHO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

EU - Việt Nam, hai nền kinh tế ở 
hai vùng khí hậu, thổ nhưỡng khác 
nhau, nên nông sản đặc thù và nền 
văn hóa ẩm thực cũng rất khác biệt. 
Nhờ vậy, hai bên bắt tay hợp tác sẽ 
mang tính bổ trợ, đặc biệt trong lĩnh 
vực nông nghiệp. 

Kim ngạch thương mại tăng 
nhanh 

Những năm qua, thương mại Việt 
Nam - EU liên tục tăng trưởng. Cơ 
cấu hàng hóa giao thương đan xen, 
nhưng nhìn chung, Việt Nam liên tục 
xuất siêu, trong đó có mặt hàng nông, 
lâm, thủy sản. Năm 2015, xuất khẩu 
(XK) của Việt Nam sang EU đạt 3,8 
tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 2,3 
tỷ USD, gấp 6,3 lần năm 2000. Tốc 
độ tăng trưởng XK của Việt Nam 
sang EU đạt 14,5%/năm. Gần đây, 
Việt Nam đã nhập khẩu thịt, sữa, hoa 
quả… từ Hoa Kỳ, New Zealand, song 
hàng EU vẫn chiếm đáng kể trong thị 
phần nông sản. 

Ngân hàng Thế giới dự báo, đến 
năm 2030, thương mại Việt Nam - 
EU sẽ tăng hơn 11 lần so với 2016. 

Tương lai rộng mở 
Sau hơn 30 năm Việt Nam thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 
nhưng nông nghiệp chỉ chiếm 3,22% 
tổng số dự án và 1,47% tổng số vốn 

FDI. Vì vậy, sự kỳ vọng FDI từ EU 
là hoàn toàn có cơ sở.  

 
EU có nhu cầu nhập khẩu rau,  

quả rất lớn 
Theo Phòng Thương mại châu Âu 

tại Việt Nam (EuroCham), EU sẽ đầu 
tư vào lĩnh vực nông nghiệp công 
nghệ cao đầy tiềm năng không chỉ là 
vốn mà còn vì cơ hội đẩy mạnh 
chuyển giao giải pháp công nghệ cao 
từ sản xuất, chế biến nông phẩm… 
Sự dồi dào về vốn, cộng với trình độ 
công nghệ tiên tiến của EU, nếu Việt 
Nam "hấp thụ" được, sẽ là cơ hội 
"kép" cho ngành nông nghiệp, nhất là 
khi đầu ra của nhiều nông phẩm đã, 
đang và còn phụ thuộc vào thị trường 
láng giềng khổng lồ có tiếng là "thị 
trường dễ tính", song đổi lại là muôn 
kiểu rủi ro.  

Cơ hội lớn 
Nhu cầu của EU về nông phẩm 

nhiệt đới lớn nhưng Việt Nam chưa 
đáp ứng được nhiều. Vì vậy, cơ hội 
sẽ mở ra khi EVFTA có hiệu lực. 
Trước hết, nhiều mức thuế nhập khẩu 
các loại nông phẩm vào EU sẽ giảm, 
đơn cử như thuế mật ong vào EU 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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hiện là 17,3% sẽ được đưa về 0%. 
Hàng hóa chế biến từ nông phẩm có 
nguồn gốc từ hai bên cũng sẽ được 
ưu đãi thuế quan so với các sản phẩm 
khác nguồn nguyên liệu ngoài khối. 
"Khoảng trống" thị phần cùng với 
giảm thuế sẽ nhân lên cơ hội cho xuất 
khẩu nông phẩm vào EU. 

Hai bên cần thực hiện nghiêm ngặt 
minh bạch hóa thông tin về chính 
sách của mình. Giảm can thiệp của 
nhà nước thay vào đó là hỗ trợ, thuận 
lợi hóa môi trường kinh doanh bằng 
cơ chế minh bạch. 

So với hàng hóa của các ngành 
khác, nhiều nông phẩm của Việt Nam 
chưa có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, 
có khi sản phẩm xuất khẩu phải "núp 
bóng" thương hiệu ngoại bị cảnh báo, 
thậm chí trả về. Vì vậy, cam kết về 
thương hiệu, chỉ dẫn địa lý trong 
EVFTA là điểm nhấn đối với nông 
nghiệp. Việc Dự án EU – MUTRAP 
giúp xây dựng thương hiệu "Nước 
mắm Phú Quốc" là "trái chín sớm" về 
sự hỗ trợ thiết thực của EVFTA. 

Đáng chú ý, ưu tiên tăng cường 
thương mại EU - Việt Nam là mục 
tiêu xuyên suốt trong EVFTA. Điều 
này được thể hiện qua một số cam kết 
trong Hiệp định: 

Tạo điều kiện cho hai bên tham gia, 
mở rộng thương mại, không áp dụng 
hạn chế liên quan đến: (1) số lượng 
doanh nghiệp tham gia; (2) trị giá 
giao dịch; (3) tần suất hoạt động; (4) 
vốn góp của nước ngoài; (5) hình 

thức của pháp nhân; (6) số lượng thể 
nhân được tuyển dụng.  

EVFTA quy định trước khi đưa ra 
các biện pháp phòng vệ thương mại 
tạm thời, đặc biệt là trước khi đưa ra 
quyết định cuối cùng, các bên phải 
cung cấp các thông tin đầy đủ đã 
được sử dụng. Thời gian phải đủ để 
đối tác giải trình khi bị điều tra. 

Về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm 
dịch động, thực vật ( SPS), hai bên 
không tạo ra những quy định cản trở 
thương mại song phương và công 
nhận hiệu lực các biện pháp SPS của 
nhau.  

Với mục đích vừa tạo thuận lợi 
nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát hàng 
hóa thông quan, hai bên phải đăng tải 
công khai các thủ tục hải quan về 
xuất nhập khẩu, có đầu mối thông tin 
để thông báo; xử lý những tranh 
chấp, phí phải tương xứng với chất 
lượng dịch vụ... 

"Cửa" sẽ mở, song với hành trang 
hiện hữu, doanh nghiệp Việt Nam 
không thể chủ quan. Nếu không 
"nhanh chân, sải bước" thì cơ hội sẽ 
dịch xa, thách thức sẽ càng lớn. 

Vượt qua thách thức 
Do nền nông nghiệp nước ta ở vạch 

xuất phát thấp, muốn xuất khẩu nông 
phẩm đạt tiêu chuẩn EU, là khó. Đơn 
cử như mật ong Việt Nam thường 
vướng quy định về mức glycerinne, 
chỉ số HMF, tạp chất 9, đặc biệt là dư 
lượng carbendazim. Nguồn sữa 
nguyên liệu trong nước chỉ cung cấp 
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được 20- 25% nhu cầu chế biến, còn 
lại phải nhập khẩu, khó kiểm soát đầu 
vào. Bao bì gỗ, pallet hay vành đệm 
giá kệ, các vật liệu đóng gói khác đều 
phải được xử lý nghiêm ngặt. 

Đáp lại việc EU giảm thuế đối với 
hàng Việt Nam, Việt Nam cũng cần 
có các cam kết tương ứng. Khi 
EVFTA có hiệu lực, Việt Nam xóa 
bỏ ngay các dòng thuế hiện hành theo 
lộ trình từ 3-5 năm. Dù dư địa do 
giảm thuế không nhiều, song cũng đủ 
khích lệ các nhà nhập khẩu Việt Nam 
"khuân hàng về". 

Không cách nào khác, các doanh 
nghiệp cần chủ động nắm bắt, đầu tư, 
cải tiến mẫu mã, đáp ứng yêu cầu 
kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn 
thực phẩm, giá cả cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng 
cần nắm vững các quy định về phòng 
vệ thương mại, thông tin có liên quan 
đến hàng hóa để giải trình, phản biện. 
Các cơ quan quản lý không chỉ tăng 
cường phổ biến, mà còn tích cực 
kiểm tra, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của doanh nghiệp và tạo môi 
trường thông thoáng nhất để cùng đạt 
mục tiêu phát triển xuất khẩu bền 
vững nông sản vào EU. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 
QUYẾT ĐỊNH MIỄN TRỪ ÁP 
DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ ĐỐI 
VỚI SẢN PHẨM TÔN MÀU 
NHẬP KHẨU CHẤT LƯỢNG CAO 

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). 

Căn cứ Mục 8, Phụ lục 2 của Thông 
báo kèm theo Quyết định 1931 nêu 
trên và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 
miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối 
với doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu 
chất lượng cao của Cục Quản lý cạnh 
tranh tại tin đăng mạng ngày 23 tháng 
6 năm 2017, Cục QLCT đã nhận 
được các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp 
dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu 
nhập khẩu chất lượng cao phục vụ 
sản xuất. 

Sau quá trình thẩm định hồ sơ và 
các thông tin thu thập được, ngày 28 
tháng 7 năm 2017 Bộ Công Thương 
đã ban hành Quyết định miễn trừ áp 
dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu 
nhập khẩu cho 09 doanh nghiệp trong 
năm 2017 

Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông 
báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu 
trên, định kỳ hàng quý, các doanh 
nghiệp được miễn trừ áp dụng biện 
pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo 
mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu 
chất lượng cao đến Cục QLCT trong 
vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp 
theo. Trường hợp doanh nghiệp 
không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục 
QLCT, Bộ Công Thương sẽ thu hồi 
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Quyết định miễn trừ đã cấp. 
Đối với một số doanh nghiệp đã 

nộp hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp 
tự vệ nhưng chưa có tên tại Bảng 1 
nêu trên là do hồ sơ đề nghị miễn trừ 
chưa đầy đủ và cần phải bổ sung 
thông tin theo đúng Hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị miễn trừ của Cục 
QLCT hoặc đang trong quá trình 
thẩm định hồ sơ đề nghị miễn trừ. 
Cục QLCT sẽ xem xét miễn trừ áp 
dụng biện pháp tự vệ khi các doanh 
nghiệp cung cấp đầy đủ các thông tin 
theo Hướng dẫn 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

VASEP PHẢN ĐỐI MỨC THUẾ 
CỦA HOA KỲ ÁP CHO CÁ TRA 
PHI LÊ ĐÔNG LẠNH 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản (VASEP) vừa lên tiếng phản 
đối mức thuế trong quyết định sơ bộ 
của đợt xem xét hành chính thuế 
chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 
13 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(DOC) đối với sản phẩm cá tra phi lê 
đông lạnh từ Việt Nam. 

Theo VASEP, ngày 13/9/2017, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã có 
thông báo về quyết định sơ bộ thuế 
CBPG của đợt xem xét hành chính 
lần thứ 13 (POR13) đối với mặt hàng 
cá tra phi lê đông lạnh từ Việt Nam 
giai đoạn từ 1/8/2015 - 31/7/2016. 

Trong quyết định sơ bộ của POR13, 
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố 
mức thuế 2,39 USD/kg (cao gấp 3 lần 

mức thuế suất riêng lẻ trong kỳ xem 
xét hành chính lần thứ 12). Trải qua 
13 kỳ xem xét hành chính trong vụ 
kiện CBPG thì đây là lần đầu tiên 
DOC đã có những điều chỉnh hoàn 
toàn thiếu cơ sở pháp lý và bỏ qua 
các quy định thông thường từ trước 
đến nay khi đưa ra quyết định sơ bộ 
vừa qua. 

VASEP nhận thấy kết quả sơ bộ đợt 
xem xét hành chính lần thứ 13 thể 
hiện sự không công bằng, trái với các 
qui định về luật chống bán phá giá 
thông thường, đồng thời mang tính áp 
đặt và vô lý đối với các doanh nghiệp 
đang xuất khẩu sản phẩm cá tra phi lê 
đông lạnh vào thị trường Hoa Kỳ. 

Cụ thể, DOC đã áp dụng các yếu tố 
bất lợi có sẵn (Adverse Facts 
Available-AFA) và tính biên độ phá 
giá 2,39 USD/kg đối với Công ty CP 
Gò Đàng (GODACO) khi cho rằng 
công ty không hợp tác trong quá trình 
xem xét và không cung cấp đầy đủ 
các dữ liệu cần thiết cho DOC. 

Điều này hoàn toàn thiếu cơ sở khi 
Công ty GODACO đã có sự chuẩn bị 
tốt nhất trong việc cung cấp đầy đủ 
dữ liệu được yêu cầu liên quan đến 
các yếu tố sản xuất, số liệu bán 
hàng… cũng như trả lời đầy đủ, đúng 
hạn các câu hỏi của DOC. 

Nếu DOC căn cứ vào hồ sơ và số 
liệu do GODACO cung cấp để làm 
cơ sở tính mức thuế phá giá như 
những lần xem xét trước đây thì chắc 
chắn GODACO sẽ có một mức thuế 
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suất không đáng kể. 
VASEP nhấn mạnh thêm: Vô lý 

hơn, DOC đã dùng mức thuế tính 
theo Hiệp định khung ASEAN về 
Dịch vụ (AFAS) để tính mức thuế 
trung bình cho các công ty được 
hưởng thuế suất riêng rẽ khác trong 
khi các công ty này đã cung cấp đầy 
đủ hồ sơ dữ liệu theo đúng thời hạn 
và yêu cầu của DOC. 

Đây là một việc chưa có tiền lệ, thể 
hiện sự áp đặt chủ quan thiếu cơ sở 
của DOC trong quá trình xem xét. Do 
đó, VASEP thay mặt cho các doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra 
Việt Nam phản đối quyết định thiếu 
công bằng của DOC trong quyết định 
sơ bộ của kỳ xem xét hành chính lần 
thứ 13 vừa được công bố. 

VASEP khẳng định: Chúng tôi đề 
nghị DOC phải xem xét một cách kỹ 
lưỡng các hồ sơ, dữ liệu đầy đủ mà 
GODACO đã cung cấp để làm cơ sở 
tính toán và đưa ra mức thuế chính 
xác và hợp lý cho các Công ty, không 
được quyền áp dụng các yếu tố bất 
lợi có sẵn (AFA) để tính mức thuế 
cho các công ty. 

Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược 
của Việt Nam, quan hệ hai nước đã 
có những bước tiến đáng ghi nhận 
trong thời gian qua nhằm thúc đẩy tự 
do thương mại của hai quốc gia. 
Chúng tôi cho rằng quyết định này 
của DOC đi ngược lại tiến trình tự do 
thương mại đồng thời ảnh hưởng tới 
quan hệ thương mại song phương 

Hoa Kỳ - Việt Nam. 
VASEP cũng yêu cầu DOC xem xét 

lại trường hợp của GODACO cũng 
như đưa ra mức thuế hợp lý cho các 
doanh nghiệp dựa trên căn cứ pháp lý 
và cơ sở thực tế khi đưa ra quyết định 
cuối cùng của đợt xem xét hành 
chính lần thứ 13. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

XUẤT KHẨU CÁ TRA SANG MỸ 
KHÓ KHĂN HƠN 

Mặc dù quy định kiểm tra 100% lô 
hàng cá tra XK vào Mỹ mới được áp 
dụng (chương trình thanh tra cá da 
trơn theo Đạo luật Farm Bill của Mỹ) 
hơn một tháng, song các DN cá tra 
đã phải đối mặt với không ít khó 
khăn, thậm chí về lâu dài có thể rơi 
vào tình trạng “hết cửa” làm ăn tại 
thị trường này. 

Gia tăng chi phí 
Theo Hiệp hội Chế biến và XK 

Thủy sản Việt Nam (VASEP): Trong 
tháng 8 vừa qua, XK cá tra sang Mỹ 
chỉ đạt 18,44 triệu USD, giảm 58,5% 
so với tháng 7 và giảm 54,8% so với 
cùng kỳ năm trước. Việc kim ngạch 
XK sụt giảm thể hiện rõ nét hơn cả 
tại DN XK cá tra lớn nhất hiện nay là 
Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC). Cụ 
thể, trước đây mỗi tháng trung bình 
VHC XK sang Mỹ 250 container thì 
trong tháng 8, con số này giảm 
khoảng gần 50%, chỉ còn 130 
container. 

Thông tin phản hồi từ các DN XK 
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cho thấy, hiện nay tồn tại khá nhiều 
khó khăn khi XK cá tra vào Mỹ. Điển 
hình là tình trạng quá tải. Đến thời 
điểm hiện tại, các DN XK cá tra sang 
Mỹ đã ghi nhận việc một số nhà NK 
lớn đã có kho riêng được Bộ Nông 
nghiệp Mỹ (USDA) xét duyệt, tuy 
nhiên đa số các cảng vẫn đang thiếu 
nhân viên kiểm tra của Cơ quan 
Thanh tra và An toàn thực phẩm 
(FSIS) thuộc USDA. Vì vậy, thời 
gian trung bình từ lúc hàng vào kho 
và xin lịch kiểm cho đến ngày kiểm 
hàng trung bình là 6 ngày. Bên cạnh 
đó, đa số kiểm sát viên phải kiểm 
hàng ở ít nhất 2-3 kho/ngày. Điều này 
làm giảm số lượng container hàng có 
thể kiểm, tăng thời gian chờ đợi cũng 
như chi phí kho và chậm việc lưu 
thông hàng hóa trên thị trường. 

Theo tính toán của các DN, nếu các 
kho (I-house) tại khu vực gần cảng 
đến bị quá tải thì sẽ phát sinh dự kiến 
khoảng 1.000-2.000 USD/container 
chi phí vận chuyển nội địa đến kho 
khác. Như vậy, chương trình kiểm tra 
hàng đến của FSIS làm tăng chi phí 
khoảng 0,1-0,25 USD/kg sản phẩm 
(tương đương 3-7% giá bán), qua đó 
làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh 
của cá tra trên thị trường Mỹ. 

Ngoài quá tải, việc thực hiện kiểm 
tra 100% lô hàng đến còn làm DN 
mất nhiều thời gian chờ đợi trước khi 
sản phẩm được chính thức cho phép 
đưa ra thị trường tiêu thụ. Cho đến 
nay, VHC có gần 200 container được 

kiểm và chấp thuận với thời gian bình 
quân là 10 ngày kể từ khi hàng đến 
cảng. Trong trường hợp hàng thuộc 
chế độ kiểm tại phòng thí nghiệm độc 
lập thứ 3, thời gian chờ đợi sẽ mất 
tổng cộng 1-2 tháng tùy theo mức độ 
yêu cầu hồ sơ từ cơ quan FSIS địa 
phương. 

Lúng túng triển khai 
Trao đổi với phóng viên Báo Hải 

quan, ông Trương Đình Hòe, Tổng 
thư ký VASEP cho rằng: Do Mỹ mới 
áp dụng kiểm tra 100% lô hàng cá tra 
XK vào Mỹ nên các DN cũng không 
tránh khỏi những lúng túng trong thời 
gian đầu. Một trong những vấn đề 
điển hình gây khó khăn cho DN 
chính là quy định ghi nhãn. Sau thời 
gian chuyển đổi 18 tháng, sản phẩm 
cá tra XK sang Mỹ phải tuân thủ các 
quy định ghi nhãn của USDA với sự 
khác biệt khá lớn so với quy định 
trước đây. Có những trường hợp, DN 
mất thời gian để hỏi, song lại nhận 
được những hướng dẫn đôi khi mâu 
thuẫn và thay đổi đột ngột. Đặc biệt, 
vào ngày 21/8 vừa qua, FSIS mới 
công bố hướng dẫn bổ sung về ghi 
nhãn cho cá tra khiến DN không kịp 
thay đổi những bao bì được in ấn 
theo quy định cũ dẫn tới thiệt hại 
không nhỏ. Với riêng VHC, DN hiện 
tồn kho bao bì cho hơn 150 container 
với chi phí hơn 5 tỷ đồng mà không 
sử dụng được... 

Chưa dừng lại ở đó, ngày 24/8, một 
số cơ quan FSIS địa phương còn ra 



Số 43 - 09/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

thông báo sẽ bắt đầu kiểm ghi nhãn 
vào ngày 1/9 tính theo ngày hàng 
được xếp lịch kiểm. Trong khi đó, khi 
áp dụng kiểm hàng vào ngày 2/8, họ 
tính theo ngày thông quan. Tại cuộc 
họp của FSIS với các DN vào ngày 
27/6, FSIS cũng xác nhận sẽ sử dụng 
ngày thông quan là 1/9. Ông Hòe lý 
giải: Thông thường, hàng hóa đến Mỹ 
sẽ được thông quan khoảng 5 ngày 
trước khi hàng đến. Tuy nhiên, do 
thời gian giao hàng đến kho và xin 
lịch kiểm của FSIS kéo mà có một số 
lô hàng đã thông quan ngày 11/8, đến 
nay vẫn chưa có lịch kiểm. Điều này 
có nghĩa là, các lô hàng này lẽ ra 
không thuộc diện phải tuân thủ quy 
định ghi nhãn mới, nhưng do cách 
tích thay đổi của FSIS và do khoảng 
thời gian khá dài từ lúc thông quan 
đến khi có lịch kiểm mà sẽ bị từ chối 
NK. “Đến thời điểm hiện tại, riêng 
VHC đã có 6 lô hàng bị thông báo từ 
chối NK do ghi nhãn. Đó là chưa kể 
ghi nhãn sản phẩm trong thực tế có 
những trường hợp phát sinh đa dạng 
hơn hướng dẫn của USDA. Nếu nhân 
viên kiểm tra của họ áp dụng luật một 
cách cứng nhắc có thể sẽ xảy ra tình 
trạng hàng hóa bị từ chối NK một 
cách oan uổng. Về vấn đề này, 
VASEP đề nghị Bộ NN&PTNT đề 
xuất kéo dài thời hạn áp dụng từ chối 
nhập hàng vì lý do ghi nhãn đến ít 
nhất cuối tháng 12/2017”, ông Hòe 
nhấn mạnh. 

Tất cả những khó khăn nêu trên của 

DN cá tra khi xuất hàng vào Mỹ được 
VASEP nhận định chỉ là những thách 
thức và ảnh hưởng ban đầu. Farm 
Bill là một rào cản thương mại lớn, vì 
vậy, mối nguy Việt Nam phải ngừng 
XK cá tra sang Mỹ là không nhỏ, khi 
ngoài việc kiểm tra 100% lô hàng đến 
tại cảng, Farm Bill còn có một 
chương trình đánh giá điều kiện 
tương đồng của nước XK khá phức 
tạp. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
Mũ bảo hiểm xe máy 

Ngày 28/7/2017, Trung Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy tắc chứng 
nhận bắt buộc đối với mũ bảo hiểm 
xe máy. Quy tắc này quy định phạm 
vi, mô hình chứng nhận, quy trình 
chứng nhận, các yêu cầu chung đối 
với chứng nhận, giấy chứng nhận, 
quy tắc sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận bắt buộc, lệ phí … của mũ bảo 
hiểm xe máy. Mục đích của Dự thảo 
này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn của con người. Thời gian dự 
kiến thông qua vào 01/11/2017. Thời 
gian dự kiến có hiệu vào 01/8/2017. 
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1213 
Hoạt chất clothianidin 
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Ngày 04/8/2017, EU thông báo cho 
các nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban sửa 
đổi Quy định (EU) số 540/2011 về 
điều kiện chấp thuận hoạt chất 
clothianidin. Các điều kiện cho phép 
hiện có đối với các sản phẩm bảo vệ 
thực vật có chứa hoạt chất 
clothianidin sẽ được sửa đổi hoặc thu 
hồi khỏi thị trường. Quyết định này 
liên quan đến việc cho phép tiêu thụ 
trên thị trường của chất này và không 
ảnh hưởng đến mức dư lượng tối đa 
(MRLs) đối với dư lượng thuốc trừ 
sâu có liên quan. Thời gian dự kiến 
thông qua vào Quý 4 năm 2017. Thời 
gian dự kiến có hiệu lực 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. 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/497 
Vật liệu xây dựng 
Ngày 11/8/2017, EU thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo Quyết định của Uỷ 
ban về các hệ thống đánh giá và kiểm 
tra tính ổn định của việc sử dụng các 
tấm panel cách nhiệt bằng kim loại 
theo Quy định EU 305/2011 của 
Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. 
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo 
yêu cầu về chất lượng. Thời gian dự 
kiến thông qua vào tháng 11 năm 
2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào Quý I năm 2018. Các nước thành 
viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo 

để tham gia góp ý kiến.  
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/500 
Thực phẩm 
Ngày 09/8/2017, Đài Loan thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo quy định kiểm 
soát nguồn gốc thực phẩm và các sản 
phẩm có liên quan. Cụ thể, Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y 
tế và Phúc lợi đề xuất sửa đổi "Quy 
định Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm 
và các sản phẩm liên quan" theo 
Khoản 4 Điều 9 của Đạo luật về 
Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm 
trong việc cho phép cơ quan có thẩm 
quyền trung ương quy định các vấn 
đề phải ghi chép và các vấn đề khác 
phải tuân thủ theo hệ thống truy xuất 
nguồn gốc. Các sửa đổi, đề xuất tăng 
cường an toàn thực phẩm và quản lý 
hiệu quả sẽ yêu cầu các doanh nghiệp 
thực phẩm thiết lập hệ thống truy 
xuất nguồn gốc thông tin về nguyên 
liệu thực phẩm biến đổi gen, các sản 
phẩm khác (như hàng tồn kho, các 
vật phẩm bỏ đi). Mục đích của dự 
thảo này là nhằm cung cấp thông tin 
đến người tiêu dùng. Chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. Các nước 
thành viên có 60 ngày kể từ ngày 
thông báo để tham gia góp ý kiến.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/283 

Dây cáp thép 
Ngày 09/8/2017, Đài Loan thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
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việc đưa ra Dự thảo Đề xuất sửa đổi 
các yêu cầu kiểm tra bắt buộc đối với 
dây cáp thép. Dây cáp thép chịu sự 
kiểm tra bắt buộc theo hệ thống 
chứng nhận của Cục tiêu chuẩn, đo 
lường và kiểm định (BSMI). BSMI sẽ 
sử dụng tiêu chuẩn đã sửa đổi CNS 
941 (2015) đối với “dây cáp” làm 
tiêu chuẩn thử nghiệm và kiểm tra 
mới, thay cho tiểu chuẩn CNS 941 
(2000) hiện tại. BSMI đề xuất bắt đầu 
từ ngày 1/7/2018, dây cáp trong 
phạm vi quản lý phải tuân thủ CNS 
941 đã được sửa đổi khi nhập khẩu 
hoặc tiêu thụ trên thị trường. Quy 
trình đánh giá sự phù hợp của dây 
cáp thép sẽ là kiểm tra hàng loạt hoặc 
đăng ký chương trình chứng nhận sản 
phẩm (RPC). Mục đích của dự thảo 
này là nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn con người. Hiện tại, Đài Loan 
chưa xác định thời gian dự kiến thông 
qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào 01/7/2018. Các nước thành viên 
có 60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến.  
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/284 

(Văn phòng TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 9/2017 

1. Các thông báo của Argentina 
- Số: G/TBT/N/ARG/326 
Nội dung: Cà chua tiêu thụ tại 

natura 
- Số: G/TBT/N/ARG/327 

Nội dung: Đo lường và phép đo. 
Hiện tượng vật lý ICS 11.040.17 

2. Các thông báo của Armenia 
- Số:  G/TBT/N/ARM/81 
Nội dung: Hàng hoá (sản phẩm) 

phải kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch 
(giám sát) 

- Số:  G/TBT/N/ARM/82 
Nội dung: Hàng hoá (sản phẩm) 

phải kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch 
(giám sát) 

3. Các thông báo của Brazil 
- Số:  G/TBT/N/BRA/741 
Nội dung: Methanol (methyl 

alcohol). Nhiên liệu ICS 75.160; 
- Số:  G/TBT/N/BRA/742 
Nội dung: Dược phẩm. Thuốc chữa 

bệnh ICS 11.120.10 
4. Số:  G/TBT/N/CAN/532 
Nước: Canada 
Nội dung: Thông tin vô tuyến (ICS 

33.060) và Viễn thông (ICS 33.050); 
5. Số:  G/TBT/N/COL/228 
Nước:  Colombia 
Nội dung: Pin và acquy điện ICS 

29.220 
6. Các thông báo của Ecuador 
- Số:  G/TBT/N/ECU/335 
- Số:  G/TBT/N/ECU/336 
Nội dung: Thiết bị làm lạnh gia 

dụng ICS 97.040.30; 
7. Các thông báo của EU 
- Số:  G/TBT/N/EU/502 
- Số:  G/TBT/N/EU/503 
Nội dung: Sản phẩm bioxit; 
- Số:  G/TBT/N/EU/504 
Nội dung: Đồ chơi trẻ em dưới 14 
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tuổi 
- Số:  G/TBT/N/EU/505 
- Số:  G/TBT/N/EU/506 
- Số:  G/TBT/N/EU/507 
Nội dung: Thuốc lá, sản phẩm 

thuốc lá và thiết bị liên quan ICS 
65.160; 

- Số:  G/TBT/N/EU/508 
Nội dung: Bifenthrin (thuốc trừ sâu 

hoạt chất). ISC 65.100; 
8. Các thông báo của Georgia 
- Số:  G/TBT/N/GEO/101 
Nội dung: Chất thải ICS 13.030; 
- Số:  G/TBT/N/GEO/102  

Nội dung: Nhiên liệu lỏng 
- Số:  G/TBT/N/GEO/103 

Nội dung: Vận tải đường bộ ICS 
03.220.20; 

9. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số:  G/TBT/N/JPN/565 
Nội dung:  Cần cẩu di động; 
- Số:  G/TBT/N/JPN/566 

Nội dung: Các chất có tác dụng lên 
hệ thần kinh trung ương; 

- Số:  G/TBT/N/JPN/567 
Nội dung: Phân bón ICS 65.080; 

- Số:   G/TBT/N/JPN/568 
Nội dung: Dược phẩm. Thuốc chữa 
bệnh ICS 11.120.10; 

10. Số: G/TBT/N/KOR/726 
Nước:  Hàn Quốc 
Nội dung: Gỗ, ván ép,…; 
11. Số: G/TBT/N/MEX/370 
Nước:  Mexico 
Nội dung: Thùng chứa, container để 

vận chuyển vật liệu phóng xạ trên 
lãnh thổ quốc gia, bao gồm cả lưu 

trữ; 
12. Số: G/TBT/N/NOR/24 
Nước:  Norway 
Nội dung: Phân bón ICS 65.080; 
13. Các thông báo của Rwanda 
- Số:  G/TBT/N/RWA/76 
- Số:  G/TBT/N/RWA/77 
- Số:  G/TBT/N/RWA/78 

Nội dung: Đồ uống không cồn ICS 
67.160.20; 

14. Các thông báo của Vương quốc 
Ả Rập Saudi 

- Số:  G/TBT/N/SAU/997 
Nội dung: Máy thông gió, quạt, 

máy điều hòa không khí ICS 23.120; 
- Số:  G/TBT/N/SAU/998 

Nội dung: Thiết bị làm lạnh gia dụng 
ICS: 97.040.30 

15. Các thông báo của Ukraine 
- Số:  G/TBT/N/UKR/120 

Nội dung:  Đồ chơi; 
- Số:  G/TBT/N/UKR/121 

Nội dung:  Pháo hoa 
- Số:  G/TBT/N/UKR/122 

Nội dung: Xe máy điện; 
- Số: G/TBT/N/UKR/123 

Nội dung: Đèn và thiết bị liên quan 
ICS 29.140 

 - Số: G/TBT/N/UKR/124 
Nội dung: Máy biến áp, Máy kháng 
điện ICS 29.180 

 - Số: G/TBT/N/UKR/125 
Nội dung: Bơm nhiệt. ICS 27.080 

- Số: G/TBT/N/UKR/126 
Nội dung: Bơm ICS 23.080 

- Số: G/TBT/N/UKR/127 
Nội dung: Máy thông gió, quạt, máy 
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điều hòa không khí ICS 23.120 
- Số:   G/TBT/N/UKR/128 

Nội dung: Các sản phẩm liên quan 
đến năng lượng 

16. Số: G/TBT/N/USA/1304 
Nước:  Hoa Kỳ 
Nội dung: Vật liệu phóng xạ; 

(Theo phòng TBT) 
 
 
 

 
VIỆT NAM LÀ NƯỚC DUY 
NHẤT ĐƯỢC CẤP PHÉP XUẤT 
KHẨU THANH LONG VÀO ÚC 

Sau trái vải và trái xoài là hai trái 
cây tươi đầu tiên của Việt Nam được 
nhập khẩu vào Úc, ngày 24/8/2017, 
Úc đã chính thức công bố cho phép 
nhập khẩu trái thanh long của Việt 
Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, 
Việt Nam là nước đầu tiên và duy 
nhất được cấp phép nhập khẩu thanh 
long tươi vào Úc. 

Thanh long là mặt hàng trái cây 
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với 
kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 
895,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 
50,3% trong xuất khẩu trái cây tươi 
và 36,1% trong tổng xuất khẩu rau 
quả của Việt Nam. 

Thanh long tươi là một trong những 
mặt hàng nông nghiệp được ưu tiên 
hàng đầu để tiếp cận thị trường Úc. 
Úc cũng đang đẩy nhanh tiến độ xét 
duyệt cho các loại quả tươi khác của 
Việt Nam vào thị trường Úc. 

Năm ngoái, mùa vải năm 2016, các 
doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 
được khoảng 30 tấn vải thiều vào thị 
trường Úc và năm nay dự tính đạt 
khoảng 100 tấn. Trong năm 2017, 
ngoài vải thiều, quả xoài của tỉnh Sơn 
La cũng sẽ được xử lý chiếu xạ để 
xuất khẩu vào Úc. 

Bộ Công Thương cho biết, để có 
thể xuất khẩu vào thị trường Úc, 
doanh nghiệp xuất khẩu phải đảm 
bảo hàng loạt các quy định khắt khe. 

Cụ thể, trước khi nhập khẩu vào 
Úc, doanh nghiệp cần có giấy phép 
hợp lệ do Bộ Nông nghiệp và Nguồn 
nước Úc cấp. Muốn có giấy phép, 
doanh nghiệp nhập khẩu cần nộp đơn 
xin phép nhập khẩu. 

Trước khi xuất khẩu, thanh long 
cũng phải được Cục Bảo vệ Thực vật 
Việt Nam kiểm dịch và cấp giấy 
chứng nhận không bị nhiễm côn 
trùng trong diện kiểm soát an toàn 
sinh học (kiểm dịch). Thanh long 
phải có nguồn gốc, sản xuất và xuất 
khẩu từ Việt Nam phù hợp với các 
điều kiện và chương trình có liên 
quan. 

Để chứng minh cho sự phù hợp với 
các yêu cầu này, trên giấy chứng 
nhận kiểm dịch thực vật gốc phải 
được cấp bởi Cục Bảo vệ Thực vật 
Việt Nam. 

Đáng lưu ý, thanh long tươi từ Việt 
Nam phải được xử lý trước khi vận 
chuyển hàng bằng phương pháp nhiệt 
hơi (VHT) với thời gian 40 phút ở 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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nhiệt độ 46,5 độ C, độ ẩm 90% trở 
lên tại một cơ sở xử lý được Cục Bảo 
vệ Thực vật Việt Nam phê duyệt. 

Hàng hoá phải không có côn trùng 
và bệnh dịch và không được lẫn các 
chất ô nhiễm, bao gồm lá cây, cành 
cây, đất, hạt cỏ dại, mảnh vụn và các 
loại thực vật khác trừ 1cm cuống của 
quả thanh long. 

Bao bì phải được làm từ vật liệu 
tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao 
nếu có nguồn gốc thực vật. Bao bì 
không được làm bằng nguyên liệu 
thực vật chưa qua chế biến chẳng hạn 
như rơm. 

Các thùng carton hoặc kiện hàng 
đơn lẻ phải được dán nhãn với một số 
nhận dạng duy nhất để thuận tiện cho 
việc truy xuất nguồn gốc. Kiện hàng 
phải được buộc chắc chắn. 

Sản phẩm đã được xử lý phải được 
bảo vệ khỏi các côn trùng gây hại 
trong quá trình đóng gói và sau khi 
đóng gói, xử lý, lưu kho và vận 
chuyển giữa các địa điểm. Sản phẩm 
đã được kiểm tra và chứng nhận của 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
phải được duy trì trong điều kiện an 
toàn để không bị lẫn với trái cây xuất 
khẩu đi các thị trường khác hoặc để 
tiêu thụ tại thị trường trong nước. 

Container phải được kiểm tra bởi 
Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam trước 
khi xếp hàng để đảm bảo không có 
côn trùng và các lỗ thông hơi phải 
được phủ kín không cho côn trùng 
xâm nhập. 

Bộ Nông nghiệp Úc có thể rà soát 
chính sách nhập khẩu bất cứ lúc nào 
sau khi thương mại bắt đầu hoặc khi 
tình trạng sâu bệnh và kiểm dịch thực 
vật tại Việt Nam bị thay đổi. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

NHANH CHÓNG NẮM BẮT QUY 
ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 
XUẤT KHẨU VÀO MỸ 

Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang 
Mỹ liên tục gặp rào cản, Luật Hiện 
đại hóa an toàn thực phẩm, Cục 
Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ 
(FDA) có rất nhiều quy định mới, do 
đó doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần 
nhanh chóng nắm bắt để có thể tuân 
thủ những quy định mới này nhằm 
duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh và xuất khẩu các mặt hàng 
nông sản, thực phẩm vào thị trường 
Mỹ. 

Đây là vấn đề được các đại biểu 
quan tâm thảo luận tại Diễn đàn An 
toàn thực phẩm toàn cầu với chủ đề 
"Phát triển thị trường cho hàng Việt 
Nam", do Hiệp hội Thương mại Mỹ 
tại Việt Nam (AmCham Vietnam) và 
Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam 
chất lượng cao tổ chức ở TP. Hồ Chí 
Minh ngày 28/8. 

Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Kim 
Tiến- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, 
vấn đề an toàn thực phẩm luôn được 
Việt Nam quan tâm và chú trọng, 
trong đó các quy định, tiêu chuẩn về 
chất lượng hàng hóa ngày càng được 
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nâng cao và kiểm soát chặt chẽ vì đây 
là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe con người, quyền lợi người tiêu 
dùng và sự phát triển bền vững của 
nền kinh tế. Bộ Y tế cũng thường 
xuyên rà soát và bổ sung những cơ 
chế chính sách, thông tin hỗ trợ DN 
xuất khẩu. Thông qua diễn đàn lần 
này, Bộ Y tế mong muốn tiếp thu 
những ý kiến, kiến nghị của các tổ 
chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng và 
DN để có những giải pháp điều chỉnh 
cơ chế chính sách phù hợp hơn trong 
tình hình mới, đáp ứng những đòi hỏi 
về an toàn thực phẩm của các thị 
trường xuất khẩu. 

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà 
nước về khoa học công nghệ 
(KHCN), ông Trần Văn Tùng- Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ- 
cho biết, trước tình hình nhiều mặt 
hàng xuất khẩu của Việt Nam đang 
gặp khó khăn tại một số thị trường 
nước ngoài do chưa kịp thời nắm bắt 
các quy định an toàn thực phẩm, Bộ 
KH-CN đang tích cực hỗ trợ các đơn 
vị sản xuất kinh doanh phát triển 
nhiều mặt hàng xuất khẩu đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Thực tế cho thấy, ngành nông 
nghiệp, thủy hải sản và thực phẩm 
chiếm khoảng 46% lực lượng lao 
động của Việt Nam, đem lại giá trị 
xuất khẩu đáng kể cho Việt Nam. Chỉ 
riêng ngành hải sản đã đạt 7 tỷ USD 
trong kim ngạch xuất khẩu Việt Nam 
năm 2016. 

Tuy nhiên, theo quy định mới về an 
toàn thực phẩm dành cho sản phẩm 
nhập khẩu, dựa vào Luật Hiện đại 
hóa an toàn thực phẩm, FDA và sự 
dịch chuyển trách nhiệm trong điều 
tra nhập khẩu cá da trơn từ FDA sang 
Bộ Nông nghiệp (USDA) thì nhiều 
mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất 
sang thị trường Hoa Kỳ đang gặp 
phải nhiều rào cản. 

Các chuyên gia quan ngại rằng, việc 
thiếu hiểu biết các quy định mới có 
thể gây ra sự giảm sút đáng kể về kim 
ngạch xuất khẩu nông nghiệp và thực 
phẩm của Việt Nam vào Mỹ. Do đó 
DN Việt Nam cần nhanh chóng nắm 
bắt để có thể tuân thủ những quy định 
mới này, từ đó duy trì hoạt động sản 
xuất kinh doanh và xuất khẩu đối với 
mặt hàng nông sản, thực phẩm giữa 
Việt Nam và Mỹ. 

Ông Mark Gillin - Phó Chủ tịch 
AmCham Vietnam tại TP. Hồ Chí 
Minh cho biết: Theo quy định mới 
trong Luật Hiện đại hóa an toàn thực 
phẩm, tất cả các nhà máy đăng ký 
phải gia hạn đăng ký sau mỗi hai 
năm, bắt đầu từ năm 2016, trong 
khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến 
31/12. Trong tháng 12/2016, có 1.845 
nhà máy thực phẩm ở Việt Nam đăng 
ký với FDA để xuất khẩu vào Mỹ 
nhưng trong tháng 1/2017 con số này 
rớt xuống còn 806 nhà máy. Nguyên 
nhân là do hơn 1.000 công ty Việt 
Nam không biết quy định mới này và 
không gia hạn đăng ký nên rớt khỏi 



Số 43 - 09/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 14 
 

danh sách và hiện nay không thể xuất 
khẩu hàng vào Mỹ. Ngoài ra, 
AmCham quan ngại rằng, việc thiếu 
hiểu biết các quy định mới có thể gây 
ra sự giảm sút đáng kể về kim ngạch 
xuất khẩu nông nghiệp và thực phẩm 
của Việt Nam vào Mỹ. 

Đại diện nhiều DN Việt Nam có 
hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ cho biết, 
để xuất khẩu hàng hóa sang thị 
trường Mỹ vốn đã không phải là điều 
dễ dàng đối với DN Việt Nam, vì thị 
trường này luôn có những quy định 
rất khắt khe đối với những mặt hàng 
nhập khẩu. Song song đó, DN Việt 
Nam cũng lúng túng khi nắm bắt kịp 
thời những thay đổi về tiêu chuẩn 
hàng hóa do FDA cập nhật, do đó 
ngày càng nhiều DN vướng luật này 
và nằm trong danh sách cảnh báo của 
Mỹ. 

Để tháo gỡ khó khăn cho DN Việt 
Nam, ông Vũ Văn Tám- Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cho biết, giai đoạn năm 2016 - 
2017 là thời gian quan trọng triển 
khai các chương trình hành động về 
an toàn thực phẩm, đặc biệt là tổ 
chức sản xuất kinh doanh sản phẩm 
nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi 
liên kết giữa người sản xuất với DN 
và thị trường. Trong đó, tăng cường 
nâng cao thực thi pháp luật như Luật 
An toàn thực phẩm, thú y và sắp tới 
là đối với ngành hàng thủy hải sản. 
Đồng thời, kết nối tuyên truyền các 
địa chỉ cung cấp sản phẩm nông sản 

an toàn đến người tiêu dùng. 
Cũng ở góc độ đơn vị quản lý Nhà 

nước, bà Trần Việt Nga- Phó Cục 
trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y 
tế cho biết, đối với quản lý thực phẩm 
xuất khẩu, khi có yêu cầu của nước 
nhập khẩu, Việt Nam sẽ cấp chứng 
nhận CFS, HC, CO hoặc giấy chứng 
nhận khác có liên quan. Trong thời 
gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục triển khai 
cấp độ 4 đối với thủ tục hành chính 
cho sản phẩm xuất khẩu, nhằm tạo 
điều kiện tối đa cho các DN Việt 
Nam thâm nhập và mở rộng các thị 
trường xuất khẩu. 

Về phía hiệp hội, bà Vũ Kim Hạnh, 
Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam 
chất lượng cao cho biết, nhằm giúp 
DN đáp ứng những đòi hỏi trong quy 
định mới về an toàn thực phẩm tại 
các thị trường xuất khẩu, hội đã đưa 
ra sáng kiến xây dựng Bộ tiêu chí 
mới "Hàng Việt Nam chất lượng cao 
- Chuẩn hội nhập". Phương thức xây 
dựng Bộ Tiêu chí này được dựa trên 
nền tảng cơ sở tuân thủ hệ thống văn 
bản pháp lý về chất lượng sản phẩm 
của Việt Nam, tổng hợp những tiêu 
chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng 
quốc tế có tính phổ quát phù hợp 
hoặc tương đương. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

MŨ BẢO HIỂM, ĐỒ CHƠI TRẺ 
EM KHÔNG CÒN PHẢI KIỂM 
TRA CHẤT LƯỢNG KHI NHẬP 
KHẨU 
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Theo Quyết định số 37/2017/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều 
danh mục sản phẩm, hàng hóa phải 
kiểm tra chất lượng sẽ được bãi bỏ từ 
ngày 5/10/2017. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg ngày 
17/8/2017 bãi bỏ Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất 
lượng theo Quyết định số 
50/2006/QĐ-TTg. 

Theo quy định hiện hành, các cá 
nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc 
114 danh mục phải phối hợp với cơ 
quan có thẩm quyền tiến hành kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

 
Các tổ chức kỹ thuật được chỉ định 

kiểm tra chất lượng phải dựa trên tiêu 
chuẩn về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, 
môi trường để tiến hành kiểm tra chất 
lượng trước khi đưa vào lưu thông 
trên thị trường trong nước. 

Với việc Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 
50/2006/QĐ-TTg, từ 5/10 tới đây, 
các cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà 
nước liên quan sẽ không bắt buộc 
phải kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa thuộc danh mục cho đến khi 
có hướng dẫn mới. 

Có 114 sản phẩm, hàng hóa đã 
được đưa ra khỏi danh mục phải kiểm 
tra chất lượng khi nhập khẩu. 

Trong danh mục này có các nhóm 
sản phẩm gồm: Trang thiết bị và công 
trình y tế, vắc xin phòng bệnh, thức 
ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản, 
thủy sản và sản phẩm thủy sản (phải 
gia nhiệt trước khi ăn), sản phẩm 
thủy sản ăn liền, thuốc bảo vệ thực 
vật, phân bón, thuốc thú y và nguyên 
liệu làm thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi. 

Một số sản phẩm thuốc nổ và các 
thiết bị phòng nổ dùng trong khai 
thác hầm lò, một số sản phẩm thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải như cần cẩu, máy xây 
dựng công trình giao thông, máy kéo, 
ô tô chở 10 người trở lên…; một số 
mặt hàng xi măng, dầm bê tông cốt 
thép; mũ an toàn công nghiệp, găng 
tay cách điện, nồi hơi, thang máy, 
thang cuốn… cũng không còn phải 
kiểm tra chất lượng. 

Trong danh mục không phải kiểm 
tra chất lượng khi nhập khẩu cũng có 
một số sản phẩm quen thuộc với 
người tiêu dùng như: Mũ bảo hiểm, 
một số sản phẩm gia dụng như dụng 
cụ đun nước nóng, bàn là, bếp điện, 
lò nướng điện, chảo điện, vỉ nướng 
điện… đồ chơi dành cho trẻ em dưới 
36 tháng tuổi. 

(Theo vietq.vn) 
 

NHỮNG TRƯỜNG HỢP HÀNG 
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HÓA KHÔNG PHẢI GHI NHÃN 
PHỤ 

Đối với một số sản phẩm hàng hóa 
được nhập về để sản xuất, không bán 
ra thị trường thì không phải ghi nhãn 
phụ. 

Việc ghi nhãn phụ đối với sản phẩm 
hàng hóa được quy định tại Điều 8 
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn 
hàng hóa. Theo đó: 

Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóa 
nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 
Điều 7 của Nghị định này. 

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 
43/2017/NĐ-CP Hàng hóa nhập khẩu 
vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể 
hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội 
dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì 
phải có nhãn phụ thể hiện những nội 
dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ 
nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội 
dung ghi bằng tiếng Việt phải tương 
ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. 

Nhãn phụ được sử dụng đối với 
hàng hóa không xuất khẩu được hoặc 
bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị 
trường. 

Nhãn phụ phải được gắn trên hàng 
hóa hoặc bao bì thương phẩm của 
hàng hóa và không được che khuất 
những nội dung bắt buộc của nhãn 
gốc. 

Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội 
dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các 
nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc 
và bổ sung các nội dung bắt buộc 
khác còn thiếu theo tính chất của 

hàng hóa theo quy định tại Nghị định 
này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của nội dung ghi. Nội 
dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội 
dung được ghi bổ sung không làm 
hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và 
phải phản ánh đúng bản chất và 
nguồn gốc của hàng hóa. 

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

Những hàng hóa sau đây không 
phải ghi nhãn phụ gồm: Linh kiện 
nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị 
hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng 
hóa của tổ chức, cá nhân chịu trách 
nhiệm đối với hàng hóa đó, không 
bán ra thị trường; Nguyên liệu, phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm, linh kiện nhập khẩu về để 
sản xuất, không bán ra thị trường. 

(Theo vietq.vn) 
 
MUỐN VÀO CHUỖI CUNG ỨNG 
TOÀN CẦU PHẢI CÓ THỰC 
LỰC VỀ CÔNG NGHỆ 

Sáng ngày 15/9 tại Hà Nội đã diễn 
ra Hội thảo “Hệ thống và công cụ 
quản lý nâng cao năng suất chất 
lượng - Nền tảng cho doanh nghiệp 
tham gia vào ngành Công nghiệp 
Phụ trợ và hội nhập quốc tế”. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 



Số 43 - 09/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 17 
 

lường Chất lượng (TCĐLCL) 
Nguyễn Nam Hải cho rằng, một 
doanh nghiệp muốn tham gia vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu thì cần phải 
có thực lực công nghệ. Công nghệ để 
tạo ra được các sản phẩm hàng hóa 
đáp ứng các chỉ tiêu của bạn hàng. 
Tuy nhiên, có công nghệ nhưng cần 
phải quản lý tốt. 

“Nếu chúng ta không quản lý tốt sẽ 
xảy ra 2 vấn đề. Thứ nhất là có công 
nghệ nhưng các biện pháp quản lý 
không chuẩn sẽ dẫn đến sản phẩm tạo 
ra bởi công nghệ đó chưa chắc đã đáp 
ứng được các chỉ tiêu chất lượng mà 
bạn hàng đặt ra. 

Thứ hai, ngay cả khi có nền công 
nghệ và làm ra chất lượng sản phẩm 
tốt nhưng làm ra chi phí không phù 
hợp thì sẽ không thể giải được bài 
toán lợi nhuận. Do đó, một trong 
những vấn đề giải được bài toán trên 
chính là nâng cao năng suất chất 
lượng” - Phó Tổng cục trưởng 
Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh. 

Tổng cục TCĐLCL, Bộ Khoa học 
và Công nghệ nhận thấy đây là nội 
dung cần thiết đối với doanh nghiệp 
Việt Nam, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhỏ lẻ, doanh nghiệp muốn 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu. Nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm hàng hóa không phải là vấn 
đề mới, đã được triển khai tại Việt 
Nam trong thời gian gần đây. Nhưng 
nó phải thay đổi, phải cải tiến và bổ 
sung thêm nhiều hoạt động khác. 

“Dưới áp lực của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 nó đặt chúng ta phải 
giải bài toán năng suất chất lượng 
trong một hoàn cảnh mới. Vì dụ, nếu 
có hoạt động tham gia của robot 
trong sẽ thay thế được công nhân. Do 
đó, bài toán năng suất chất lượng cần 
phải phát triển, nghiên cứu, thay đổi, 
và triển khai trong bối cảnh mới” - 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam 
Hải chia sẻ. 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam 
Hải cho rằng việc nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm là vấn đề cốt 
tử của các doanh nghiệp, đặc biệt 
trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 
sâu với kinh tế thế giới qua các hiệp 
định thương mại tự do. Muốn vậy, 
các doanh nghiệp phải có các kiến 
thức sâu về năng suất và chất lượng. 

Tại Hội thảo các diễn giả đã giới 
thiệu đến doanh nghiệp nhiều chương 
trình đào tạo, các dự án hỗ trợ doanh 
nghiệp, tư vấn về đổi mới sáng tạo, 
về quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 
14000, ISO 17025, về các công cụ cải 
tiến năng suất như 5S, Kaizen, 6 
Sigma, Lean, KPI… Hội thảo hy 
vọng là cầu nối để những doanh 
nghiệp có thể tiếp cận đến “Chương 
trình quốc gia Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020”. 

Được biết, trong giai đoạn tới, các 
hoạt động của phong trào năng suất, 
chất lượng sẽ tiếp tục hướng vào các 
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mục tiêu cụ thể gồm: Tập trung vào 
những ngành kinh tế mũi nhọn, lợi 
thế cao và tác dụng lan tỏa tới các 
ngành khác thông qua các chương 
trình hỗ trợ, chương trình ứng dụng 
các công cụ cải tiến liên tục, chương 
trình hỗ trợ về phát triển khoa học và 
công nghệ 

Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công 
nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 
xây dựng văn hóa cải tiến năng suất 
và ý thức công nghiệp; xây dựng, đào 
tạo và phát triển chuyên gia chuyên 
sâu trong lĩnh vực năng suất; đẩy 
mạnh các khóa đào tạo, nâng cao 
năng suất lao động, nâng cao trình độ 
văn hóa nhận thức về pháp luật cho 
người lao động. Nhà nước cũng sẽ 
tập trung tăng cường khích lệ doanh 
nghiệp đầu tư cho khoa học và công 
nghệ, là yếu tố quan trọng để nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm. 

Bên cạnh đó, các chính sách cũng 
tập trung thúc đẩy phát triển các 
doanh nghiệp nhỏ tiềm năng tăng 
trưởng về quy mô thông qua các giải 
pháp tạo môi trường kinh doanh 
thông thoáng, giúp các doanh nghiệp 
có cơ hội tiếp cận vốn phát triển kinh 
doanh. Đặc biệt, sẽ hỗ trợ thông tin, 
kiến thức để các doanh nghiệp có thể 
xây dựng được các định hướng phát 
triển dài hạn. 

Riêng đối với các doanh nghiệp 
ngành công nghiệp của Việt Nam, 
giải pháp chung được đưa ra là tạo 
môi trường cho doanh nghiệp phát 

triển về quy mô; khuyến khích phát 
triển khoa học công nghệ; phát triển 
nguồn nhân lực cung ứng cho thị 
trường; ứng dụng hệ thống quản lý 
theo tiêu chuẩn quốc tế và công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng tiên 
tiến, hiện đại. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC 
GIAO QUẢN LÝ AN TOÀN 
THỰC PHẨM VỚI RƯỢU 

Theo đó Nghị định 105/2017/NĐ-
CP có hiệu lực từ ngày 1/11/2017 
quy định về hoạt động kinh doanh 
rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, 
nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán 
lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu 
dùng tại chỗ. Nghị định này sẽ thay 
thế Nghị định 94/2012/NĐ-CP. 

 
Nghị định 105 xác định kinh doanh 

rượu thuộc danh mục ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ 
chức, cá nhân sản xuất  rượu công 
nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm 
mục đích kinh doanh, phân phối 
rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, 
bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có 
giấy phép theo quy định tại nghị định 
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này. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 
thủ công để bán cho doanh nghiệp có 
giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
để chế biến lại phải đăng ký với ủy 
ban nhân dân cấp xã. 

Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải 
được công bố hợp quy và đăng ký 
bản công bố hợp quy với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền trước khi đưa ra 
lưu thông trên thị trường. Rượu chưa 
có quy chuẩn kỹ thuật phải được 
công bố phù hợp quy định an toàn 
thực phẩm và đăng ký bản công bố 
phù hợp quy định an toàn thực phẩm 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trước khi đưa ra lưu thông trên thị 
trường cho đến khi quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng được ban hành và có 
hiệu lực. 

Thủ tục công bố hợp quy và công 
bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm theo quy định của Luật An toàn 
thực phẩm, Nghị định của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật An toàn thực phẩm và các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện 
hành khác liên quan. 

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong 
nước và rượu nhập khẩu phải được 
dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo 
quy định, trừ trường hợp rượu được 
sản xuất thủ công để bán cho doanh 
nghiệp có giấy phép sản xuất rượu 
công nghiệp để chế biến lại; rượu bán 
thành phẩm nhập khẩu không phải 
dán tem. 

Nghị định quy định rõ các hành vi 

vi phạm quy định của pháp luật về 
kinh doanh rượu gồm: Kinh doanh 
rượu không có giấy phép hoặc không 
đúng với nội dung ghi trong giấy 
phép theo quy định tại nghị định này; 
sử dụng cồn thực phẩm không đáp 
ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc 
nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, 
pha chế rượu; cho thuê, cho mượn 
giấy phép kinh doanh rượu; trưng 
bày, mua, bán, lưu thông, tiêu thụ các 
loại rượu không có tem, nhãn đúng 
quy định của pháp luật, rượu không 
bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, an 
toàn thực phẩm, rượu không có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; bán rượu 
cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có 
nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua 
mạng Internet, bán rượu bằng máy 
bán hàng tự động; quảng cáo, khuyến 
mại rượu trái quy định của pháp luật. 

Chính phủ giao Bộ Công Thương 
chủ trì, phối hợp với các bộ ngành 
liên quan hướng dẫn thực hiện nghị 
định này. Đặc biệt nhằm tránh tình 
trạng chồng chéo, Chính phủ tại nghị 
định này đã giao Bộ Công Thương 
phụ trách công tác quản lý an toàn 
thực phẩm với rượu trong khi Bộ Y tế 
được giao việc kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các quy định về phòng 
chống tác hại của rượu. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN 
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 
9001:2015? 
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Việc chấp nhận áp dụng ISO 
9001:2015 là một quyết định chiến 
lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp 
cải tiến hoạt động, nâng cao năng 
suất chất lượng. 

ISO 9001 là một hệ thống quản lý 
chất lượng cơ bản có thể được sử 
dụng trong mọi ngành nghề với mọi 
quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. 
Đạt được chứng nhận ISO 9001 
(hoặc các hệ thống quản lý/ tiêu 
chuẩn khác) cung cấp những bằng 
chứng khách quan chứng minh được 
rằng một doanh nghiệp đã triển khai 
hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả 
và thỏa mãn mọi yêu cầu của tiêu 
chuẩn đang áp dụng. 

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 
9001:2015 đã được ban hành vào 
15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có 
những thay đổi quan trọng mà theo 
cách nói của Nigel Croft, chủ tịch 
ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm 
xây dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá 
trình này giống một “bước tiến hóa” 
hơn là một “cuộc cách mạng”. 

Dưới đây là những lý do chính để 
các doanh nghiệp nên thực hiện ISO 
9001:2015. 

Nắm bắt yêu cầu của khách hàng 
Lợi ích dễ nhận thấy nhất của 

chứng chỉ ISO 9001: 2015 là việc có 
thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng. Nhiều khách hàng 
yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ có 
thương hiệu và chất lượng cao nhất. 
Thông qua các quy trình theo tiêu 

chuẩn, ISO 9001: 2015 giúp đảm bảo 
yêu cầu của khách hàng về mặt chất 
lượng sản phẩm. Bằng cách liên tục 
cải thiện chất lượng sản phẩm và quy 
trình, doanh nghiệp có thể làm tốt 
hơn mong đợi của khách hàng – có 
nghĩa là tăng khả năng khách hàng 
trở lại những lần tiếp theo trong 
tương lai. 

Tăng doanh thu từ những khách 
hàng mới 

Một khi doanh nghiệp đạt được 
chứng nhận ISO 9001, có thể quảng 
cáo về chứng nhận hệ thống quản lý 
chất lượng của bạn và đáp ứng các 
yêu cầu trích dẫn (RFQ) từ các công 
ty chứng nhận ISO 9001 là "không 
thể thiếu". Chứng nhận ISO 9001 có 
thể mở ra nhiều thị trường mới. 

 
ISO 9001:2015 có thể thúc đẩy và trao 

quyền cho nhân viên. 

Cải thiện chất lượng tổ chức và 
dịch vụ 

ISO 9001:2015 là một hệ thống 
quản lý chất lượng. Vì vậy, khi áp 
dụng ISO 9001:2015, doanh nghiệp 
có thể mong đợi sự gia tăng trong 
chất lượng của mỗi sản phẩm và toàn 
bộ quá trình tổ chức. Điều này bao 
gồm hệ thống quản lý an toàn, quy 



Số 43 - 09/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 21 
 

trình đào tạo và cả bảng phân công 
nhân viên. 

Nâng cao sự hài lòng của khách 
hàng 

Chất lượng có nghĩa là bất cứ thứ gì 
bạn sản xuất sẽ như là khách hàng 
mong đợi. Doanh nghiệp sẽ phải đáp 
ứng không chỉ các yêu cầu đã nêu - 
mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu 
ngụ ý của họ. Chất lượng đồng nghĩa 
với việc doanh nghiệp sẽ ít sự phàn 
nàn hơn và làm tốt hơn các công việc. 

Tạo nên văn hóa kinh doanh 
chuyên nghiệp 

ISO 9001:2015 có thể thúc đẩy và 
trao quyền cho nhân viên. Một hệ 
thống quản lý chất lượng thiết thực 
cung cấp cho nhân viên tất cả mọi thứ 
họ cần để thực hiện tốt: nhiệm vụ 
mục tiêu rõ ràng, các công cụ cần 
thiết để thực hiện nhiệm vụ theo kế 
hoạch, và nhanh chóng có phản hồi 
đánh giá hiệu suất làm việc của nhân 
viên. Một hệ thống quản lý chất 
lượng thiết thực tại doanh nghiệp sẽ 
giúp ích rất nhiều trong việc xây 
dựng văn hóa làm việc chuyên 
nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển 
vững vàng. 

Cải thiện hiệu quả, giảm sự lãng 
phí và tiết kiệm tiền 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001 là không hoàn hảo bởi thực chất 
không có quá trình nào và không ai là 
hoàn hảo. (Tại sao tiêu chuẩn lại 
dành một điều khoản để "cải tiến liên 
tục"?) Một hệ thống quản lý chất 

lượng tốt sẽ giúp các công ty, doanh 
nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn. Khi 
quy trình của bạn cải thiện, trở nên 
nhất quán hơn, và doanh nghiệp sẽ 
đạt được các mục tiêu với tính chính 
xác cao hơn, bạn sẽ thấy các kết quả 
hữu hình. Đồng nghĩa với việc sự 
lãng phí trong quy trình sẽ giảm đi. 

Sự lãng phí là tiền sẽ mất đi mãi 
mãi. Chất lượng kém và không hiệu 
quả chính là nguyên nhân dẫn đến sự 
lãng phí. Kết quả không hiệu quả 
xuất phát từ sự biến đổi và các quá 
trình không nhất quán. Giảm sự thay 
đổi, cải tiến sự nhất quán, và doanh 
nghiệp sẽ hạn chế sự lãng phí. 

(Theo vietq.vn) 
 
SẢN XUẤT, MUA BÁN THUỐC 
LÁ SẼ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP 

Đây là nội dung vừa được bổ sung 
tại Nghị định số 106/2017/NĐ-
CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

Theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP 
thì kinh doanh thuốc lá là ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán 
sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên 
liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu 
thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá 
phải có giấy phép theo quy định. 

Nghị định quy định thương nhân 
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phân phối sản phẩm thuốc lá là 
thương nhân mua sản phẩm thuốc lá 
trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm 
thuốc lá hoặc thương nhân phân phối 
sản phẩm thuốc lá để bán cho các 
thương nhân bán buôn sản phẩm 
thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá. 

Thương nhân phân phối sản phẩm 
thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá 
từ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc 
lá hoặc thương nhân phân phối sản 
phẩm thuốc lá khác để bán cho các 
thương nhân mua bán sản phẩm 
thuốc lá hoặc bán tại các điểm bán lẻ 
của thương nhân trên phạm vi địa bàn 
được cấp phép. 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá là thương nhân mua sản 
phẩm thuốc lá từ thương nhân phân 
phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương 
nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để 
bán trực tiếp cho người tiêu dùng. 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá 
từ thương nhân phân phối sản phẩm 
thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn 
sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa 
điểm được cấp phép. 

Thương nhân mua bán sản phẩm 
thuốc lá bao gồm: Thương nhân phân 
phối sản phẩm thuốc lá, Thương nhân 
bán buôn sản phẩm thuốc lá và 
Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc 
lá. 

Nghị định 106/2017/NĐ-CP cũng 
sửa đổi, thương nhân phân phối sản 

phẩm thuốc lá được mua sản phẩm 
thuốc lá từ các Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc thương nhân 
phân phối sản phẩm thuốc lá khác để 
bán cho các thương nhân mua bán 
sản phẩm thuốc lá hoặc bán tại các 
điểm bán lẻ của thương nhân trên 
phạm vi địa bàn được cấp phép. 

Thương nhân bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá 
từ thương nhân phân phối sản phẩm 
thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn 
sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa 
điểm được cấp phép. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc 
gia sau đây: 

Quyết định 2167/QĐ-BKHCN 
TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 

1000 mm - Yêu cầu thiết kế tuyến 
Quyết định 2168/QĐ-BKHCN 
TCVN 11818:2017 An toàn hệ 

thống bảo mật DNS (DNSSEC) - 
Thay đổi trong giao thức 

TCVN 11819:2017 Khối truy nhập 
có điều kiện dùng trong truyền hình 
kỹ thuật số - Yêu cầu kỹ thuật đối với 
giao diện chung mở rộng (CI PLUS) 

(Theo tcvn.gov.vn) 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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BÃI BỎ QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI 
CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG 
LỎNG 

Ngày 11/09/2017, Bộ Y tế đã ra 
Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ 
Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 
22/03/2017 về việc ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-
1:2017/BYT đối với các sản phẩm 
sữa dạng lỏng. 

Cụ thể, Bộ Y tế đã chính thức bãi 
bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư 
03/2017/TT-BYT ngày 22/03/2017; 
như vậy, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia đối với các sản phẩm sữa dạng 
lỏng được ban hành kèm theo Thông 
tư này cũng sẽ không còn được áp 
dụng từ ngày 01/11/2017. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 
01/11/2017. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ DANH 
MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 
PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 
định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết 
định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 
07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất 
lượng. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 05/10/2017. 
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, 

để triển khai Pháp lệnh Chất lượng 
hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 
179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 
của Chính phủ quy định quản lý nhà 
nước về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, ngày 07/3/2006, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về 
chất lượng kèm theo Quyết định số 
50/2006/QĐ-TTg. Danh mục này 
cũng là căn cứ để kiểm tra chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm quản lý của các Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực, trong đó chỉ định các 
tổ chức kỹ thuật là cơ quan kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 
XII, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa đã được Quốc hội thông qua 
ngày 21/11/2007. Theo quy định tại 
Luật này, hoạt động kiểm tra nhà 
nước về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và hoạt động đánh giá sự phù 
hợp (đánh giá chất lượng như thử 
nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm 
định) đã được tách bạch. Việc kiểm 
tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa do cơ quan quản lý nhà 
nước được phân công trách nhiệm 
kiểm tra (cơ quan kiểm tra) thực hiện; 
việc đánh giá sự phù hợp do tổ chức 
đánh giá sự phù hợp (các tổ chức thử 
nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm 
định có thể là đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp thuộc các thành phần 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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kinh tế được thành lập theo quy định 
tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, 
Luật Khoa học và Công nghệ) thực 
hiện. 

Đồng thời, tại Điều 71 Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa đã hủy bỏ 
hiệu lực của Pháp lệnh Chất lượng 
hàng hóa năm 1999 và Nghị định số 
179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004. 
Các nội dung quy định liên quan đến 
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg đã 
được thể hiện tại Điều 5 Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và nghị 
định hướng dẫn Luật này. 

Như vậy, căn cứ pháp lý ban hành 
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg là 
Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 
1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-
CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ 
quy định quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá, đến nay 
đã hết hiệu lực. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Thông báo quy định kiểm dịch 
của Hàn Quốc 

Các lô hàng nhập khẩu bột chùm 
ngây và thực phẩm chế biến từ cá nóc 
phải xuất trình chứng thư kiểm định 
của các trung tâm kiểm đinh chất 
lượng được Bộ An toàn Thực phẩm 
và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) 
công nhận. 

Theo thông báo của Bộ An toàn 
Thực phẩm và Dược phẩm Hàn 
Quốc, kể từ ngày 30 tháng 8 năm 
2017 cơ quan chức năng của Hàn 
Quốc yêu cầu các lô hàng nhập khẩu 
bột chùm ngây (moringa oleifera 
lam) và thực phẩm chế biến có chứa 
cá nóc phải xuất trình chứng thư 
giám định của trung tâm kiểm tra 
chất lượng được phía Hàn Quốc công 
nhận. Chi tiết cụ thể như sau: 

1. Đối với các sản phẩm dạng bột 
có hàm lượng chùm ngây (moringa 
oleifera lam) từ 50% trở lên phải có 
kết quả kiểm tra hàm lượng kim loại. 

2. Đối với các loại thực phẩm chế 
biến có chứa cá nóc phải có kết quả 
kiểm tra gen cá nóc. 

Tại Việt Nam hiện tại có 7 trung 
tâm kiểm tra chất lượng được phía 
Hàn Quốc công nhận. Các doanh 
nghiệp Việt Nam xuất khẩu các mặt 
hàng trên có thể liên hệ với các trung 
tâm này để kiểm tra chất lượng hàng 
và được cấp chứng thư trước khi xuất 
khẩu: 

1. Đối với bột chùm ngây: Phòng 
Thí nghiệm Chi nhánh Cần Thơ của 
công ty TNHH Intertek Việt Nam 

2. Đối với thực phẩm chế biến có 
chứa cá nóc: 

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản Vùng 1 (Hải Phòng) 

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản Vùng 2 (Đà Nẵng) 

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản Vùng 3 (Nha Trang) 

TIN HOẠT ĐỘNG 



Số 43 - 09/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 25 
 

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản Vùng 4 (Tp. Hồ Chí Minh) 

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản Vùng 5 (Cà Mau) 

- Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 
Thủy sản Vùng 6 (Cần Thơ) 

- Phòng Thí nghiệm Chi nhánh Cần 
Thơ của công ty TNHH Intertek Việt 
Nam 

(Theo vietnamexport.com) 
 

 Ủy ban Thương mại Hàn Quốc 
ra quyết định cuối cùng áp thuế 
chống bán phá giá đối với mặt 
hàng hợp kim Ferro-Silico-
Manganese nhập khẩu từ một số 
nước trong đó có Việt Nam  

Theo thông tin từ trang tin điện tử 
Yongnap của Hàn Quốc, Ủy ban 
Thương mại Hàn Quốc (KTC), ngày 
14 tháng 9 năm 2017, đã ban hành 
kết luận cuối cùng vụ việc điều tra áp 
dụng biện pháp chống bán phá giá 
đối với sản phẩm Ferro-Silico-
Manganese nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt 
Nam và Ukraine . 

Theo đó, KTC xác định sản phẩm 
bị điều tra bán phá giá đã gây thiệt 
hại đáng kể cho ngành sản xuất trong 
nước. Căn cứ kết luận này, KTC đề 
xuất mức thuế chống bán phá giá áp 
dụng đối với các nhà sản xuất/xuất 
khẩu của các nước bị điều tra là: 
4,06% - 19.06%. 

Trước đó, ngày 07 tháng 12 năm 
2016, KTC đã ra thông báo khởi 
xướng điều tra chống bán phá giá đối 

với sản phẩm nói trên nhập khẩu từ 
Việt Nam, Ukraine và Ấn Độ theo 
điều 60.3 của Luật Hải quan Hàn 
Quốc. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, KTC 
đã áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá tạm thời với mức thuế 7,48% đối 
với các nhà sản xuất/xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Một số thông tin chung: 
- Nguyên đơn: Dongbu Metal, 

Simpac Metal, Simpac Metalloy và 
Taekyung Industrial. 

- Sản phẩm bị cáo buộc: Hợp kim 
Ferro-Silico-Manganese có mã HS: 
7202.30.0000. 

- Ngày nộp đơn kiện: 29 tháng 9 
năm 2016. 

- Giai đoạn điều tra phá giá: 
1/7/2015 – 30/6/2016 

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 
1/1/2013 – 30/6/2016 

(Cục Quản lý cạnh tranh) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Từ 1/1/2018: Petrolimex ngừng 
bán xăng RON 92, thay thế bằng 
xăng E5 

Theo quyết định của Tổng giám đốc 
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(Petrolimex) Trần Văn Thịnh, kể từ 
ngày 1/1/2018, Petrolimex sẽ triển 
khai kinh doanh xăng E5 RON 92 
trên toàn hệ thống phân phối, thay 
thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92.   

Quyết định này được cụ thể hóa 
bằng văn bản số 1200/PLX-KTXD 
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gửi các đơn vị thành viên Petrolimex 
về việc kinh doanh xăng E5 RON 92. 

Hoạt động triển khai xăng E5 RON 
92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng 
RON 92 của Petrolimex được thực 
hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 
Công Thương, Tờ trình số 
1127/PLX-KTXD của Tổng giám 
đốc Petrolimex và Công văn số 
1195/PLX-HĐQT của HĐQT 
Petrolimex. 

Để việc chuyển đổi diễn ra đúng lộ 
trình, tại văn bản số 1200, Tổng giám 
đốc Petrolimex cũng yêu cầu các đơn 
vị bám sát kế hoạch cụ thể và quy 
định về đầu tư thiết bị phối trộn (in-
line & in tank); tổ chức đường vận 
động hàng hóa tối ưu, kiểm tra đánh 
giá và hoàn thiện các yêu cầu kỹ 
thuật trong tồn chứa - vận chuyển - 
kinh doanh xăng E5 RON 92 nhằm 
bảo đảm an toàn, duy trì chất lượng 
trong quá trình lưu thông. 

Tập đoàn cũng khuyến khích các 
công ty tuyến sau thực hiện chuyển 
đổi sớm hơn thời điểm nói trên trong 
trường hợp nếu đơn vị đã hoàn tất 
công tác chuẩn bị các điều kiện tại 
cửa hàng xăng dầu và nguồn xăng E5 
RON 92 từ các công ty tuyến trước 
đã sẵn sàng để đáp ứng. 

Tổng giám đốc Petrolimex giao các 
đơn vị xây dựng phương án cụ thể về 
chuyển đổi xăng E5 RON 92 thay thế 
xăng khoáng RON 92 cho phù hợp 
với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 
và nhu cầu thị trường theo hướng: 

Tại 1 CHXD kinh doanh đồng thời cả 
2 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95-
và xăng E5 RON 92; 1 CHXD chỉ 
kinh doanh 1 mặt hàng: Xăng khoáng 
RON 95-hoặc xăng E5 RON 92. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 Bộ Công Thương tạo thuận lợi 
tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu 

Nhằm tạo môi trường thông thoáng, 
minh bạch, công bằng cho hoạt động 
xuất nhập khẩu (XNK) của doanh 
nghiệp (DN), cải cách hành chính là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
đã và đang được Bộ Công Thương 
tích cực triển khai. 

Tiết kiệm từ 25 - 80% nhờ dịch 
vụ công trực tuyến 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công Thương), nhằm giảm thiểu tối 
đa thời gian và chi phí cho DN khi 
thực hiện các thủ tục XNK, Bộ Công 
Thương đã và đang tích cực áp dụng 
những giải pháp triển khai dịch vụ 
công trực tuyến. Theo đó, nhiều dịch 
vụ công trực tuyến của Bộ Công 
Thương trong lĩnh vực XNK đã đạt 
đến cấp độ 3, 4, được DN đánh giá 
cao. 

Đơn cử, tính đến tháng 8/2017, 
100% thủ tục cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa (C/O) được Bộ 
Công Thương triển khai theo hình 
thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3. Trong đó, thủ tục cấp C/O mẫu D 
đã được kết nối với Cổng thông tin 
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một cửa quốc gia và một cửa 
ASEAN. Bộ Công Thương cũng ban 
hành Quyết định số 2412/ QĐ-BCT 
ngày 15/6/2016 và Quyết định số 
1313/QĐ-BCT ngày 17/4/2017 về 
quy trình cấp C/O ưu đãi qua 
Internet. Theo các quyết định này, 
thương nhân được lựa chọn nộp hồ sơ 
đề nghị cấp C/O ưu đãi qua Internet 
hoặc bằng giấy đối với tất cả mẫu 
C/O; riêng C/O mẫu D, EAV, VC 
được thực hiện hoàn toàn qua 
Internet. Việc cấp C/O qua Intertnet 
giúp DN tiết kiệm từ 25 - 80% thời 
gian (tùy thủ tục), từ đó, tăng sức 
cạnh tranh cho hàng hóa. 

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ 
nghiên cứu và triển khai kết nối tất cả 
các mẫu C/O với Cổng thông tin một 
cửa quốc gia theo đúng lộ trình và 
phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng 
mạng. Đồng thời, thay vì chỉ bắt buộc 
áp dụng C/O qua Internet với những 
bộ hồ sơ XK hàng hóa sang khu vực 
ASEAN như hiện nay, Bộ Công 
Thương sẽ mở rộng cấp C/O điện tử 
mang tính bắt buộc sang các nước mà 
ta đã có hiệp định thương mại tự do 
(FTA) như Chile, Liên minh Kinh tế 
Á - Âu, các nước SNG cũ, giúp DN 
thuận lợi trong làm hồ sơ XNK. 

Sửa đổi văn bản quy phạm pháp 
luật 

Hiện nay, một số văn bản quy phạm 
pháp luật trong lĩnh vực XNK được 
Bộ Công Thương sửa đổi theo hướng 
tạo thuận lợi cho DN như: Nghị định 

quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh, sản xuất, lắp ráp nhập khẩu xe 
ôtô; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 109/2010/ NĐ-CP về kinh 
doanh xuất khẩu (XK) gạo. Đơn cử, 
dự thảo nghị định thay thế Nghị định 
109 về XK gạo là văn bản mới nhất 
vừa được Bộ Công Thương xây dựng 
xong và trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, phê duyệt. Dự thảo nghị 
định này được kỳ vọng tạo bước đột 
phá cho hoạt động XK gạo với hàng 
loạt quy định không còn phù hợp 
được dỡ bỏ (không bắt buộc thương 
nhân phải sở hữu kho chứa, cơ sở 
xay, xát hoặc chế biến thóc, gạo; 
không quy định quy mô công suất cơ 
sở xay, xát, chế biến…) 

Trong lĩnh vực phân bón, ngày 
5/7/2017, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương đã ký Quyết định số 
2557/QĐ-BCT bãi bỏ 3 thủ tục hành 
chính (TTHC) lĩnh vực XNK phân 
bón gồm: Cấp, cấp lại và cấp sửa đổi 
giấy phép NK tự động đối với một số 
mặt hàng phân bón. Việc bãi bỏ 
TTHC này giúp DN hoạt động trong 
lĩnh vực NK phân bón thuận lợi hơn, 
giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí, 
góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

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

Sáng 8/8, Sở Khoa học và Công 
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nghệ 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”. Tham dự hội nghị có ông 
Mai Thanh Quang – GĐ Sở Khoa 
học và Công nghệ, gần 100 đại biểu 
đại diện các sở, ngành, địa phương, 
các DN hoạt động trong các lĩnh vực 
sản xuất, xuất nhập khẩu. 

 
Tại hội nghị, các đại biểu được 

nghe bà Cao Thị Bích Hà, trưởng 
phòng Nhãn hàng hóa, Cục Quản lý 
chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ 
KH-CN), phổ biển những nội dung 
cơ bản và mới của Nghị định 
43/2017/NĐ-CP. 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 có một trong những điểm 
mới, như: Quy định tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại 
Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa 
phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một 
số hàng hóa quy định tại Khoản 2 
Điều 1 Nghị định như: Bất động sản; 
Hàng hóa tạm nhập tái xuất; hàng hóa 
tạm nhập để tham gia hội chợ, triển 

lãm sau đó tái xuất; hàng hóa quá 
cảnh, hàng hóa chuyển khẩu; hàng 
hóa trung chuyển; Hành lý của người 
xuất cảnh, nhập cảnh; tài sản di 
chuyển; Hàng hóa bị tịch thu bán đấu 
giá; Hàng hóa là thực phẩm tươi, 
sống, thực phẩm chế biến không có 
bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu 
dùng; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên 
liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), 
vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, 
cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, 
hỗn hợp bê tông thương phẩm), phế 
liệu (trong sản xuất, kinh doanh) 
không có bao bì và bán trực tiếp cho 
người tiêu dùng; Hàng hóa là xăng 
dầu, khí (LPG, CNG, LNG) chất 
lỏng, xi măng rời không có bao bì 
thương phẩm đựng trong container, 
xi tec; Hàng hóa đã qua sử dụng. 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/04/2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa có hiệu lực từ ngày 
01/6/2017, thay thế Nghị định số 
89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2016. 
Đây là quy định quan trọng trong 
công tác quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được 
nghe, chia sẻ về  những điểm mới 
đồng thời trao đổi, thảo luận sôi nổi 
thẳng thắn nhằm tháo gỡ những 
vướng mắc, khó khăn trong thực hiện  
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa để thống 
nhất triển khai. 

(Theo Sở KH&CN) 


