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NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐỐI 
DIỆN VỚI NHIỀU RÀO CẢN KỸ 
THUẬT 

Tính đến tháng 10/2017, Bộ 
NN&PTNT nhận được 45 thông báo, 
trong đó có 35 thông báo liên quan 
đến việc các nước điều chỉnh những 
tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật cho phép trong nông sản. 
Nghĩa là, xuất khẩu nông sản của 
Việt Nam sẽ đối diện ngày càng nhiều 
với những rào cản kỹ thuật từ các thị 
trường. 

Đây là thông tin được đưa ra tại hội 
thảo "Nâng cao năng lực xuất khẩu 
hàng nông sản Việt Nam" do Cục 
Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) 
phối hợp với tổ chức CropLife Việt 
Nam tổ chức ngày 2-11 tại TPHCM. 

Hội thảo lần này, tập trung vào việc 
cung cấp những thông tin cho doanh 
nghiệp về tiêu chuẩn dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật tối đa cho phép trên 
nông sản (MRL) và đưa ra những gợi 
ý trong việc xây dựng, quản lý tiêu 
chuẩn này trong thương mại quốc tế. 

Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực 
vật, xuất khẩu nông sản có đóng góp 
quan trọng trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, xét về 
tỷ trọng thì xuất khẩu nông sản liên 
tục giảm, từ 13% năm 2012 xuống 
còn gần 8,6% năm 2016. Một trong 

các nguyên nhân được chỉ ra đó là do 
hàng nông sản Việt Nam không đạt 
các tiêu chuẩn về MRL do các nước 
nhập khẩu đưa ra. 

Có thể, trong thời gian tới, ngành 
hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam sẽ 
tiếp tục đối diện khó khăn bởi các 
hàng rào kỹ thuật được đưa ra từ các 
nước nhập khẩu. Để củng cố cho 
nhận định này, tại hội thảo, Bộ 
NN&PTNT cho biết, tính đến tháng 
10-2017, cơ quan chức năng của bộ 
nhận được 45 thông báo từ các nước, 
trong đó có đến 35 thông báo liên 
quan đến việc các nước sẽ điều chỉnh 
dư lượng trong thuốc bảo vệ thực vật 
trên các loại nông sản. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, lâu nay 
việc đàm phán với các nước để mở 
cửa cho các loại trái cây rất lâu vì 
phải thống nhất những tiêu chí liên 
quan đến kiểm dịch, dư lượng các 
chất có trong thuốc bảo vệ thực vật. 
Vì thế, để được các nước đồng ý cho 
một loại trái cây nào đó của Việt 
Nam xuất sang nước họ, nhanh thì 2 
năm, còn chậm phải cần đến 8 năm 
(như trái thanh long xuất sang Úc). 

EU: Tranh cãi về chất glyphosate 
gây ung thư trong thuốc diệt cỏ 

Tháng 3-2015, Cơ quan Nghiên cứu 
quốc tế về ung thư (IARC), đã đưa ra 
một báo cáo đánh giá về glyphosate 
(dùng làm thuốc diệt cỏ) và xếp hoạt 
chất này vào nhóm 2A gồm các chất 
có thể gây ung thư ở người. 

Theo IARC, căn cứ để đưa ra kết 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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luận xếp loại hoạt chất này vào nhóm 
2A dựa trên quan điểm của các 
chuyên gia là có những “bằng chứng 
hữu hiệu” cho thấy glyphosate có thể 
gây ung thư trên động vật và “bằng 
chứng hạn chế” cho thấy chất này có 
thể gây ung thư ở người. 

Tuy nhiên, một điều tra mới đây, 
hãng tin Reuters đã phát hiện một 
phần nội dung chính trong bản dự 
thảo đánh giá về glyphosate của 
IARC đã được chỉnh sửa và xóa bỏ 
đáng kể trước khi hoàn thiện và công 
bố. 

Một điểm đáng chú ý nữa trong 
những thay đổi về mặt nội dung giữa 
bản dự thảo với bản được công bố đó 
là việc loại bỏ kết luận của nhiều nhà 
khoa học khẳng định rằng các nghiên 
cứu của họ không cho thấy mối liên 
hệ giữa glyphosate và ung thư trên 
động vật thí nghiệm. 

Hiện EU không gia hạn giấy phép 
lưu hành đối với các sản phẩm chứa 
glyphosate vào cuối năm nay cũng 
đồng nghĩa với việc lệnh cấm của 
liên minh khu vực sẽ bắt đầu có hiệu 
lực từ ngày 1-1-2018. Trước viễn 
cảnh này, thời gian qua, nông dân 
Pháp, Đức đã “biểu tình” kêu gọi 
chính phủ các nước châu Âu gia hạn 
giấy phép cho thuốc trừ cỏ 
glyphosate được bán ra thị trường. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

XUẤT KHẨU MẬT ONG VÀO 
EU: PHẢI XÂY DỰNG THƯƠNG 

HIỆU VÀ CẢI THIỆN CHẤT 
LƯỢNG 

Nhu cầu tiêu thụ ong tại thị trường 
EU đang có mức độ tăng trường từ 
5,5 đến 7% trong khi đàn ong và 
người nuôi tại thị trường này lại có 
xu hướng suy giảm. Đây được cho là 
cơ hội rất lớn để các nhà xuất khẩu 
mật ong Việt Nam thâm nhập, giảm 
sự phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ. 

Thông tin trên được các chuyên gia 
cho biết tại Hội thảo “Duy trì và mở 
rộng thị phần cho mật ong Việt Nam 
xuất khẩu vào châu Âu”, do Dự án 
EU-MUTRAP phối hợp cùng Văn 
phòng SPS tổ chức ngày 1/11. 

EU - Thị trường tiềm năng cho 
mật ong Việt Nam 

Theo Hội nuôi ong Việt Nam, nếu 
như năm 2007 Việt Nam chỉ xuất 
khẩu gần 17.000 tấn mật ong thì đến 
năm 2016 đã tăng lên trên 40.000 tấn. 
Thị trường xuất khẩu chính của Việt 
Nam hiện vẫn là Hoa Kỳ (chiếm 
khoảng 90% với sản lượng 38.514 
tấn), chỉ có 10% còn lại là ở các thị 
trường khác, trong đó có châu Âu. 
Điều đáng nói là thị trường Hoa Kỳ 
lại đang có xu hướng sụt giảm cả về 
giá trị lẫn sản lượng vì nhiều nguyên 
nhân khác nhau, vì vậy Hội nuôi ong 
Việt Nam cho rằng các DN sản xuất 
ong cần phải đa dạng hóa thị trường, 
đẩy mạnh tiêu thụ qua EU để tránh 
việc bỏ trứng vào một rổ. 

Việc phụ thuộc quá nhiều vào thị 
trường Hoa Kỳ sẽ dẫn đến bất lợi cho 
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DN Việt Nam nếu nhu cầu của thị 
trường này đột ngột giảm. Bằng 
chứng là trong năm 2016 và trong 9 
tháng đầu năm nay, sản lượng xuất 
khẩu vào thị trường này đã có sự sụt 
giảm đáng kể; giá xuất khẩu cũng 
giảm mạnh (trước đây tương đương 
với Ấn Độ thì nay thấp hơn 7-10%). 

Trong khi đó, EU cũng là một thị 
trường tiêu thụ mật ong lớn tương 
đương với Hoa Kỳ, có mức độ tăng 
trưởng 5,5-7%/năm. Hiện số lượng 
đàn ong, người nuôi ong tại EU đang 
có xu hướng suy giảm, cùng với đó là 
việc thị trường EU đã mở cửa cho 
mật ong Việt Nam thâm nhập. Theo 
đó, sản lượng xuất khẩu mật ong của 
Việt Nam vào EU đang tăng dần qua 
từng năm. Cụ thể, nếu như năm 2007 
chỉ đạt 293 tấn, đến năm 2015 là 615 
tấn thì đến năm 2016 đã tăng lên 
1.330 tấn và chỉ trong 9 tháng đầu 
năm nay xuất khẩu vào thị trường này 
đã đạt 1.469 tấn. 

Nhiều rào cản cần sớm khắc phục 
Dù biết EU là thị trường tiềm năng 

nhưng trên thực tế các DN sản xuất 
ong lại không mặn mà với thị trường 
này. Các công ty Việt vẫn làm theo 
thói quen, lựa chọn hệ số an toàn vì 
thế họ chọn thị trường truyền thống là 
Mỹ. Đối với thị trường EU, cái khó 
hiện nay của DN là thiếu thông tin thị 
trường, chưa có tổ chức hỗ trợ thực 
chất và chưa có nhóm nghiên cứu 
riêng về thị trường EU. Trong khi đó 
các cơ quan nhà nước chỉ quan tâm 

đến làm sao để mở cửa được thị 
trường EU chứ chưa có chương trình 
quản lý, kết nối để thâm nhập vào thị 
trường EU. Ngoài ra, các nhà nhập 
khẩu EU chưa biết đến sản phẩm mật 
ong của Việt Nam, chưa hiểu rõ chất 
lượng mật ong Việt và mật ong Việt 
đang bị xếp “cùng mặt bằng” với mật 
ong Trung Quốc. 

An toàn thực phẩm, truy xuất nguồn 
gốc là một vấn đề chính trong các 
quy định về thực phẩm của EU và 
DN phải tuân thủ yêu cầu bắt buộc 
này. Đặc biệt, Liên minh châu Âu đã 
đặt ra mức dư lượng tối đa (MRLs) 
đối với thuốc trừ sâu trong các sản 
phẩm thực phẩm nên các DN phải 
lưu ý vấn đề này. 

Đối với mật ong của Việt Nam, 
theo phản ánh của một nhà nhập khẩu 
châu Âu, nhà nhập khẩu này hợp tác 
với các nhà cung cấp mật ong từ Việt 
Nam từ nhiều năm nay và nhiều lần 
gặp phải những vấn đề lặp đi lặp lại 
như: hàm lượng Glycerine, hàm 
lượng nấm men và hàm lượng axit 
quá cao. Tất cả các các thông số này 
chỉ ra mật ong thu hoạch “chưa chín” 
và hậu quả là bị lên men ngoài mong 
muốn hoặc ngừng lên men. Bên cạnh 
những vấn đề chính này, có một vấn 
đề với việc nuôi ong bằng đậu nành 
gây ô nhiễm mật ong. Do đó, các nhà 
sản xuất mật ong phải cải thiện 
phương thức sản xuất ong để có sản 
phẩm chất lượng hơn. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
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XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO MỸ: 
LUẬT FARM BILL ĐÁNG LO 
HƠN THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ 
GIÁ 

Cái khó của cá tra khi vào thị 
trường Mỹ không phải là thuế chống 
bán phá giá mà là Luật Nông trại 
(Farm Bill). 

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) có 
thông báo sơ bộ về quyết định xem 
xét hành chính lần thứ 13 (POR13) 
đối với mặt hàng cá tra phi lê đông 
lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị 
trường này. 

Vào tháng 3/2018, Bộ Thương mại 
Mỹ sẽ có quyết định chính thức áp 
thuế chống bán phá giá lên sản phẩm 
cá tra Việt Nam, sau khi thời hạn 
nhận hồ sơ xem xét đối với doanh 
nghiệp Việt Nam kết thúc vào ngày 
12/10/2017. 

Theo đó, mức thuế chống bán phá 
giá trong kỳ 13 là 2,39 USD/kg, cao 
gấp 3 lần so với kỳ áp thuế lần thứ 
12. 

 
Ciệc Bộ Thương mại Mỹ áp thuế 

chống bán phá giá đối với cá tra Việt 
Nam là việc làm được lặp đi lặp lại từ 
nhiều năm qua. Trước mức thuế 

chống bán phá giá của DOC với mặt 
hàng cá tra Việt Nam, thời gian qua, 
vẫn có những doanh nghiệp được 
hưởng mức thuế rất thấp, thậm chí 
bằng 0% như Vĩnh Hoàn, Biển Đông, 
Nam Sông Hậu. 

Cái khó của cá tra khi vào thị 
trường Mỹ không phải là thuế chống 
bán phá giá mà là Luật Nông trại 
(Farm Bill). Theo Luật Farm Bill, khi 
Mỹ không công nhận cá tra Việt Nam 
tương đương với cá catfish của họ thì 
chúng ta không có đường vào. 

Chỉ khi nào Mỹ công nhận cá tra 
tương đương với cá catfish thì doanh 
nghiệp Việt Nam mới thuận lợi hơn 
khi xuất khẩu vào thị trường này. 

Theo Luật Farm Bill, từ ngày 
2/8/2017, tất cả các lô hàng cá tra 
Việt Nam khi vào Mỹ đều phải đưa 
vào các kho lưu trữ do Mỹ chỉ định 
(gọi là các i-house) để kiểm tra chất 
lượng trước khi thông quan. 

Điều này sẽ làm doanh nghiệp tốn 
thêm thời gian và chi phí vận chuyển 
đến các i- house để kiểm tra trước khi 
đưa về kho của mình. 

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp 
Mỹ (USDA), chỉ có 40 kho i-house 
nằm rải rác trên khắp nước Mỹ trong 
khi 100% hàng của Việt Nam khi đến 
Mỹ đều phải đưa vào các kho này. 

Những i-house sẽ tiến hành kiểm 
tra các sản phẩm cá da trơn nhập 
khẩu từ nước ngoài, xem chất lượng 
bên trong có giống với nhãn dán bên 
ngoài hay không. 



Số 45 - 11/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 5 
 

Sau đó, sản phẩm đạt chuẩn sẽ được 
dán nhãn hợp quy trước khi bán ra thị 
trường. 

Theo báo cáo của Hiệp hội Chế 
biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), tính đến hết tháng 9/2017, 
tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị 
trường Trung Quốc và Hồng Kông là 
trên 288 triệu USD, tăng 42,7% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Trong 9 tháng, xuất khẩu cá tra 
sang thị trường này liên tục tăng, điều 
đó cho thấy sự chuyển hướng và 
tham gia tích cực của số lượng đông 
đảo doanh nghiệp cá tra sang thị 
trường này. 

Tuy thị trường Trung Quốc có sự 
tăng trưởng đột phá nhưng vẫn còn 
dấu hiệu đáng lo, do đó, ngành cá tra 
vẫn phải tập trung tại các thị trường 
lớn, khó tính là Mỹ và châu Âu. Nếu 
chúng ta để mất hoặc thất thế ở hai 
thị trường này mà chỉ tập trung vào 
thị trường Trung Quốc thì rủi ro sẽ 
gia tăng. 

Gần đây hiệp hội đã bắt đầu tiếp 
xúc, giới thiệu sản phẩm cá tra với thị 
trường Nhật Bản. Nếu cá tra có thể 
vào được các quốc gia khó tính như 
vậy thì sẽ tránh được rủi ro khi quá 
tập trung vào thị trường Trung Quốc. 
Nếu tính bình quân tại các thị trường 
xuất khẩu của cá tra Việt Nam, Mỹ 
và Trung Quốc khoảng 20%, châu Âu 
khoảng 15% thì tình hình vẫn tương 
đối tốt, chưa có vấn đề gì xảy ra. 

(Theo hoinhap.org.vn) 

THỰC THI EVFTA, CẦN NÂNG 
CAO NHẬN THỨC VỀ KIỂM 
SOÁT AN TOÀN CHẤT LƯỢNG 
NÔNG THỦY SẢN 

Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam – EU (EVFTA) đã được ký kết, 
đang chờ phê chuẩn để đi vào thực 
hiện. Việc áp dụng các biện pháp 
đảm bảo an toàn thực vật và kiểm 
dịch động thực vật (SPS) được quy 
định cụ thể trong Chương SPS của 
Hiệp định EVFTA đòi hỏi Việt Nam 
và EU cần phải có sự thay đổi trong 
quản lý cho phù hợp với yêu cầu thực 
tế khi triển khai. 

Đây là nội dung được các chuyên 
gia chia sẻ tại hội thảo: "Nâng cao 
nhận thức về các điều khoản SPS mới 
của hiệp định thương mại tự do EU-
Việt Nam (EVFTA)", do dự án Hỗ 
trợ chính sách thương mại và đầu tư 
của châu Âu (EU-Mutrap) tổ chức tại 
Hà Nội sáng 8/11/2007. 

Thương mại song phương liên tục 
tăng trưởng 

Theo bà Miriam García Ferrer, 
chuyên gia Phái đoàn Liên mình châu 
Âu tại Việt Nam, Việt Nam là nước 
phát triển thương mại rất nhanh. Việt 
Nam hiện là đối tác thương mại thứ 
hai của Liên minh châu Âu tại Asean, 
sau Singapore. Việt Nam được đặt 
vào vị trí rất quan trọng đối với EU 
trong hợp tác thương mại, và trong 
tương lai sẽ còn tăng lên nữa. 

Đối với xuất nhập khẩu hàng nông 
hải sản thì Liên mình châu Âu là đối 
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tác hàng đầu trên thế giới, nhập khẩu 
rất nhiều sản phẩm nông nghiệp từ 
các quốc gia trên thế giới. 

Những năm qua, thương mại Việt 
Nam-EU liên tục tăng trưởng. Đáng 
chú ý, Việt Nam liên tục xuất siêu, 
trong đó có mặt hàng nông, lâm, thủy 
sản. Sản phẩm xuất khẩu của Việt 
Nam vào Liên mình châu Âu bao 
gồm: chè, cà phê, thủy sản. Về đầu 
tư, Liên mình châu Âu đứng hàng thứ 
5 trong tổng các đối tác đầu tư vào 
Việt Nam. Khi Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 
thì sẽ còn nhiều doanh nghiệp của EU 
đầu tư vào Việt Nam. 

EVFTA là Hiệp định Thương mại 
tự do thế hệ mới, gần như 100% thuế 
quan sẽ bị xóa bỏ.  Trong vòng 7 năm 
kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU 
cam kết xóa bỏ 99,2% số dòng thuế 
trong biểu thuế, tương đương 99,7% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
vào EU. 

Trong Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA), Chương 
SPS là chương quan trọng nhất, tạo 
cơ hội thuận lợi cho thương mại nông 
sản thực phẩm giữa Việt Nam và EU, 
tuy nhiên Việt Nam và EU cũng cần 
phải có sự thay trong quản lý cho phù 
hợp với yêu cầu thực tế khi triển 
khai- bà Miriam García Ferrer nhấn 
mạnh. 

Nâng cao nhận thức về kiểm soát 
an toàn chất lượng 

Theo các chuyên gia đến từ dự án 

EU-Mutrap, để đẩy mạnh xuất khẩu 
vào thị trường Liên mình châu Âu, 
các mặt hàng xuất khẩu của Việt 
Nam, nhất là hàng nông thủy sản phải 
đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực 
phẩm và nguồn gốc xuất xứ theo quy 
định của EU. 

Thực tế hiện nay, nhiều sản phẩm 
nông thủy sản của Việt Nam chưa 
đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn 
thực phẩm của EU do chưa kiểm soát 
được theo chuỗi, từ trang trại đến bàn 
ăn. 

Việt Nam chỉ tận dụng được lợi thế 
từ hiệp định EVFTA khi hiểu rõ Quy 
định về đảm bảo an toàn thực vật và 
kiểm dịch động thực vật (SPS). Việt 
Namneen có sự minh bạch hoàn toàn 
trong các quy trình và yêu cầu nhập 
khẩu, tìm ra các giải pháp cho vấn đề 
cần giải quyết, đơn giản hóa thể chế 
để xác định mức độ bảo hộ phù hợp 

Do các quốc gia thành viên EU đều 
áp dụng các tiêu chuẩn và kiểm soát 
chung của châu Âu, nên Việt Nam 
cần thiết lập các điều kiện nhập khẩu 
theo quy chuẩn chung của Liên mình 
châu Âu, và phải đảm bảo là sản 
phẩm có xuất xứ từ Việt Nam. Bởi 
khi đã đạt các quy chuẩn SPS thì 
hàng hóa nông thủy sản của Việt 
Nam sẽ xuất khẩu được vào tất cả các 
nước thành viên Liên mình châu Âu. 

Các doanh nghiệp muốn xuất khẩu 
vào Liên mình châu Âu chỉ cần đến 
một nơi duy nhất và đưa ra yêu cầu 
chính thức các thủ tục để Ủy ban 
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châu Âu đánh giá các quy định, nếu 
đáp ứng đầy đủ là có thể phê duyệt 
ngay và được công bố công khai trên 
mạng, doanh nghiệp sẽ không mất bất 
cứ chi phí nào. 

Nhằm thúc đẩy nông sản xuất khẩu 
sang EU, các chuyên gia cũng kiến 
nghị Nhà nước phải quản lý chặt 
khâu sản xuất, xây dựng được hệ 
thống xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc 
tế, để đảm bảo được chất lượng nông 
sản Việt Nam xuất khẩu. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

CÁC NƯỚC G20 HẠN CHẾ SỬ 
DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM 
SOÁT THƯƠNG MẠI MỚI 

Báo cáo giám sát lần thứ 18 của 
WTO về nhóm các nước G20 vừa 
được công bố ngày 9/11 cho thấy, 
các nền kinh tế G20 đã sử dụng ít 
biện pháp hạn chế thương mại hơn so 
với giai đoạn trước. Ước tính, phạm 
vi thương mại của các biện pháp hạn 
chế từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 
10/2017 đã tăng nhẹ so với các biện 
pháp tạo thuận lợi thương mại.  

Tổng số 16 biện pháp hạn chế mới 
được G20 thông qua trong giai đoạn 
rà soát, bao gồm thuế quan mới hoặc 
tăng lên, hạn chế xuất khẩu và hàm 
lượng giá trị nội địa. Tính bình quân 
chỉ có 3 biện pháp hạn chế thương 
mại mỗi tháng so với 6 biện pháp 
trong giai đoạn giữa tháng 10/2016 
đến giữa tháng 5/2017. Các nền kinh 
tế G20 cũng đã thực thi 28 biện pháp, 

nhằm tạo thuận lợi thương mại trong 
giai đoạn rà soát, bao gồm xóa bỏ 
hoặc cắt giảm thuế quan, đơn giản 
hóa thủ tục hải quan. Bình quân có 
khoảng 6 biện pháp thuận lợi mỗi 
tháng, tương đương mức bình quân 
của giai đoạn rà soát trước đó và cả 
năm 2016. Giá trị thương mại ước 
tính của các biện pháp tạo thuận lợi 
nhập khẩu do G20 thực thi là khoảng 
27 tỷ USD, thấp hơn giá trị thương 
mại của các biện pháp hạn chế (32 tỷ 
USD). Điều này ngược chiều so với 
giai đoạn trước khi giá trị các biện 
pháp thuận lợi cao hơn 3 lần so với 
giá trị các biện pháp hạn chế. 

Triển khai điều tra phòng vệ thương 
mại trong giai đoạn rà soát chiếm hơn 
50% các biện pháp thương mại được 
ghi nhận. Tuy nhiên, giá trị thương 
mại tương đối nhỏ (29 tỷ USD cho 
triển khai phòng vệ thương mại và 1 
tỷ USD cho xác nhận biện pháp). Các 
ngành chính chịu tác động của phòng 
vệ thương mại chủ yếu là máy móc 
điện và linh kiện, hóa chất hữu cơ và 
sản phẩm giấy. Các ngành bị áp thuế 
phòng vệ thương mại được xác định 
là hóa chất hữu cơ, sắt thép. 
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Các nền kinh tế G20 gồm 
Achentina, Australia, Brazil, Canada, 
Trung Quốc, EU, Pháp, Đức, Ấn Độ, 
Indonesia, Italia, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Mexico, Nga, Ả rập Saudi, 
Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Hoa 
Kỳ. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
TRONG THÁNG 11/2017 

1. Số: G/TBT/N/ARM/83 
Nước TB: Armenia 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
2. Số: G/TBT/N/ARG/328 
Nước TB: Argentina 
Nội dung: Thiết bị giặt ủi (ICS 

97.060) 
3. Các thông báo của Brazil: 
 - Số: G/TBT/N/BRA/755 
Nội dung: Kính an toàn, kính cường 

lực hoặc thủy tinh  
- Số: G/TBT/N/BRA/756 
Nội dung:Thiết bị y tế  
4. Các thông báo của Botswana: 
  - Số: G/TBT/N/BWA/75 
Nội dung: Dây cáp (ICS 29.060.20) 
  - Số: G/TBT/N/BWA/76 
Nội dung: Kinh tế hộ gia đình ICS 

97.020 
- Số: G/TBT/N/BWA/77 
Nội dung: Bàn ủi điện (ICS 13.120; 

97.060) 
5. Các thông báo của Canada: 
  - Số: G/TBT/N/CAN/534 

Nội dung: Dược phẩm (ICS 11.120) 
  - Số: G/TBT/N/CAN/535 
Nội dung: Đồ chơi từ tính cho trẻ 

em 
6. Các thông báo của Trung Quốc: 
  - Số: G/TBT/N/CHN/1221 
Nội dung: Thuốc ICS: 11.120.10  
- Số: G/TBT/N/CHN/1222 
Nội dung: An toàn gia đình  
- Số: G/TBT/N/CHN/1223 
Nội dung: Thuốc ICS: 11.120.10  
- Số: G/TBT/N/CHN/1224 
Nội dung: Mùn xỉ  
- Số: G/TBT/N/CHN/1225 
Nội dung: Phế liệu và phế liệu của 

giấy hoặc các tông  
- Số: G/TBT/N/CHN/1226 
Nội dung: Gỗ và phát thải gỗ  
- Số: G/TBT/N/CHN/1227 
Nội dung: Chất thải và phế liệu sắt, 

thép  
- Số: G/TBT/N/CHN/1228 
Nội dung: Chất thải rắn  
- Số: G/TBT/N/CHN/1229 
Nội dung: Chất thải động cơ điện  
- Số: G/TBT/N/CHN/1230 
Nội dung: Dây và cáp phế liệu   
- Số: G/TBT/N/CHN/1231 
Nội dung: Phế liệu gia dụng sử 

dụng điện và bằng kim loại   
- Số:G/TBT/N/CHN/1232  
Nội dung: Chất thải rắn  
- Số: G/TBT/N/CHN/1233 
Nội dung: Chất thải và phế liệu của 

nhựa  
- Số: G/TBT/N/CHN/1234 
Nội dung: Máy nén phế liệu  



Số 45 - 11/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

7. Số: G/TBT/N/JPN/571 
Nước TB: Nhật Bản 
Nội dung: Dược phẩm  
8. Số: G/TBT/N/KOR/735 
Nước TB: Hàn Quốc 
Nội dung: Pin Lithium  
9. Số: G/TBT/N/PRY/103 
Nước TB: Paraguay 
Nội dung: Thuốc trừ sâu và các chất 

nông nghiệp khác 
10. Số: G/TBT/N/EU/524 
Nước TB: EU 
Nội dung: Thiết bị hàng hải  
11. Số: G/TBT/N/SGP/40 
Nước TB: Singapore 
Nội dung: Thực phẩm bao gói sẵn 

và chế biến sẵn (ICS 67.230) 
12. Các thông báo của Hoa Kỳ: 
- Số: G/TBT/N/USA/1311 
- Số: G/TBT/N/USA/1312 
- Số: G/TBT/N/USA/1313 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
- Số: G/TBT/N/USA/1314 
Nội dung: Ghi nhãn thực phẩm 

(ICS 67.040 ) 
- Số: G/TBT/N/USA/1315 
Nội dung: Đồ chơi và các sản phẩm 

chăm sóc trẻ em có chứa chất 
phthalates 

- Số: G/TBT/N/USA/1316 
Nội dung: Rotorcraft (ICS 49.020) 

(Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO  

Thuốc thú y 

Ngày 29/9/2017, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định 
về đánh giá an toàn và hiệu quả đối 
với các sản phẩm thuốc thú y. Cụ thể, 
bổ sung "tiêu chí đánh giá tính an 
toàn và hiệu quả đối với sản phẩm tế 
bào động vật và các sản phẩm trị liệu 
bằng gen" Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ động thực vật. 
Thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 11 
năm 2017. Các nước thành viên có 60 
ngày kể từ ngày thông báo để tham 
gia góp ý kiến.  

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/728 
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
Ngày 05/10/2017, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc bổ sung phụ lục đối với Dự thảo 
quy định về phát thải các hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi mã thông báo 
G/TBT/N/USA/1294. Cụ thể, Hoa 
Kỳ sẽ đưa ra các tiêu chuẩn đối với 
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi cho 11 
sản phẩm mới và tăng cường các tiêu 
chuẩn đối với hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi cho 15 sản phẩm hiện có. Mục 
đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi 
trường. Hiện tại Hoa Kỳ chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1294/Add.1 

Hóa chất 
Ngày 11/10/2017, Việt Nam thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
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việc đưa ra Dự thảo Thông tư quy 
định cụ thể và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hóa chất và 
Nghị định số /2017/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật 
Hóa chất. Thông tư này hướng dẫn 
thi hành và quy định cụ thể: 

1. Thể thức trình bày, bố cục và nội 
dung Kế hoạch và Biện pháp phòng 
ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 
lĩnh vực công nghiệp. 

2. Phân loại và ghi nhãn hóa chất. 
3. Hướng dẫn xây dựng Phiếu an 

toàn hóa chất 
4. Các loại biểu mẫu để các tổ 

chức, cá nhân có liên quan sử dụng 
5. Chế độ báo cáo về quản lý hóa 

chất trong ngành Công Thương. 
6. Trách nhiệm cấp, cấp lại, điều 

chỉnh, gia hạn giấy phép liên quan 
đến hoá chất. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ 
sức khỏe và sự an toàn của con 
người. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý kiến 
vào 10/12/2017. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/VNM/107 

Phân bón 
Ngày 12/10/2017, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu 
chuẩn đối với phân bón thông 
thường. Cụ thể, bãi bỏ yêu cầu đối 

với các thành phần của "Phân nitơ 
lỏng". Mục đích của dự thảo nhằm 
đáp ứng sự tiến bộ của công nghệ 
nông nghiệp và khoa học, góp phần 
đảm bảo sức khoẻ con người và thúc 
đẩy năng suất nông nghiệp. Thời gian 
dự kiến thông qua vào tháng 11 năm 
2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào tháng 12 năm 2017. Các nước 
thành viên có 60 ngày kể từ ngày 
thông báo để tham gia góp ý kiến.  

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/569 
(VP TBT Việt Nam) 

 
 
 
 

ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
HÀNG HÓA TRONG SIÊU THỊ 

Với khoảng 23.000 DN đã đăng ký 
sử dụng mã số mã vạch, điều này đã 
tạo thuận lợi cho hàng triệu sản 
phẩm của Việt Nam được định danh 
trên kệ hàng của các siêu thị. 

 
Nhằm nâng cao uy tín và hiệu quả 

kinh doanh của hệ thống siêu thị 
thông qua việc đảm bảo chất lượng 
thông tin liên quan đến mã số mã 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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vạch (MSMV), ngày 2/11, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã tổ chức hội thảo 
“Nâng cao hiệu quả ứng dụng 
MSMV đối với các sản phẩm, hàng 
hóa trong siêu thị Việt Nam”. 

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục 
trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn 
Vinh khẳng định, ứng dụng MSMV 
trong chuỗi cung ứng đã tạo nên 
phương thức bán hàng văn minh, đáp 
ứng khách hàng hiệu quả, hàng hóa 
lưu thông thông suốt, giảm lao động 
thủ công, đem lại lợi ích cho tất cả 
các bên. 

Tuy nhiên, khi nhận định về vị trí 
của MSMV trong hoạt động của 
doanh nghiệp, ông Trần Văn Vinh 
cho rằng dù MSMV rất quan trọng, 
hoạt động này đóng góp cho sự phát 
triển của doanh nghiệp, cộng đồng và 
văn minh thương mại nhưng trên thực 
tế tại Việt Nam việc ứng dụng công 
nghệ MSMV vẫn còn hạn chế, chưa 
đem lại hiệu quả cao, tác dụng đúng. 

Việc sử dụng MSMV ở nước ta 
theo các chuyên gia vẫn còn nhiều 
hạn chế. Tình hình vi phạm sử dụng 
MSMV đang có chiều hướng gia tăng 
như hiện tượng sử dụng MSMV 
không đăng ký, chưa đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật cũng như chất lượng in, 
sử dụng MSMV nước ngoài không 
khai báo hoặc không được chủ sở 
hữu mã cho phép, ủy quyền... dẫn 
đến tình trạng thông tin sản phẩm 
trao đổi trong chuỗi cung ứng bị sai 

lệch, gây nhầm lẫn trong khâu quản 
lý, bán hàng, giao nhận, vận chuyển, 
thanh toán làm ảnh hưởng không nhỏ 
đến uy tín và hiệu quả của các đơn vị 
ứng dụng MSMV cụ thể là các siêu 
thị. 

Hiện nay đầu vào của các siêu thị 
có nguồn hàng phức tạp, nhiều tổ 
chức sản xuất chưa tham gia MSMV, 
do vậy công tác thu mua hàng hóa, 
bán ra gặp rất nhiều khó khăn. Việc 
áp dụng MSMV vào việc truy xuất 
nguồn gốc hàng hóa với một vài sản 
phẩm thiết yếu như thịt lợn, gà trứng 
ở TP. HCM đã triển khai nhiều tháng 
nay song vẫn còn nhiều trục trặc. 

Truy xuất nguồn gốc thông qua 
MSMV là điều kiện cần chứ chưa đủ, 
chúng ta cần nghiên cứu một cách 
nghiêm túc để có thể sử dụng công cụ 
MSMV một cách hiệu quả hơn vào 
sản xuất kinh doanh và hệ thống phân 
phối nội địa ở Việt Nam. 

Theo ông Đinh Tiến Thành – Tổng 
giám đốc Công ty Cổ phần Intimex 
Việt Nam, hiện nay trong hệ thống 
siêu thị hiện nay các mặt hàng sản 
phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ 
quả, hoa quả... chưa có mã vạch mà 
mới chỉ có mã do các siêu thị tự gắn 
để quản lý hàng hóa. Do đó, đại diện 
hệ thống siêu thị Intimex đề xuất 
Tổng cục cần xây dựng quy chế riêng 
về mã vạch cho hàng hóa tươi sống 
để cho mỗi siêu thị đăng ký mã riêng 
từ đó có sự đồng nhất giúp cho người 
tiêu dùng nhận diện hàng hóa dễ dàng 
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hơn. 
Đến nay, đến nay, có khoảng 

23.000 doanh nghiệp Việt Nam đã 
đăng ký sử dụng MSMV tạo thuận lợi 
cho hàng triệu sản phẩm của Việt 
Nam gắn MSMV đầu 893 lưu thông 
trên thị trường trong nước và quốc tế. 

(Theo vietq.vn) 
 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 
DO VIỆT NAM-EU CÓ HIỆU 
LỰC: BỐN LỢI ÍCH LỚN VỚI 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam-EU (EVFTA) đã kết thúc đàm 
phán vào cuối năm 2015. Có rất 
nhiều lý do để các doanh nghiệp Việt 
Nam mong chờ hiệp định chính thức 
được thực thi. Trong đó, những lợi 
ích tiềm tàng về thương mại và đầu 
tư đã và đang được coi là động cơ 
mạnh mẽ nhất. 

 
Thứ nhất, cơ hội gia tăng xuất khẩu 

sang thị trường EU trở nên rõ ràng 
hơn bao giờ hết. 

EU là một thị trường cực rộng lớn 
với quy mô hơn 500 triệu người tiêu 
dùng có mức thu nhập cao trên thế 
giới. Đây vốn đã là một trong những 

thị trường xuất khẩu lớn của doanh 
nghiệp Việt Nam trong suốt thời gian 
qua. Tuy nhiên, trên thực tế, mức 
xuất khẩu 34 tỷ đô la Mỹ năm 2016 
của Việt Nam sang EU mới chỉ đạt 
khoảng 1,5% tổng kim ngạch nhập 
khẩu của EU. Ngoài ra, chưa đến một 
nửa trong số các mặt hàng xuất khẩu 
hiện nay của Việt Nam sang thị 
trường lớn này được hưởng mức thuế 
0%. Những con số còn khiêm tốn này 
có thể được lý giải bởi các yếu tố 
khác nhau như thuế nhập khẩu mà 
EU đánh vào nhiều mặt hàng từ Việt 
Nam còn cao, yêu cầu về chất lượng 
hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm 
khắt khe hơn so với nhiều thị trường 
khác, chi phí vận chuyển tốn kém do 
xa xôi về địa lý... Có thể nói, với mức 
độ tự do hóa thuế quan mạnh mẽ lên 
tới gần 100% diện mặt hàng được 
xóa bỏ thuế nhập khẩu và các cơ chế 
xử lý đối với hàng rào phi thuế quan, 
Hiệp định EVFTA sẽ giúp tháo gỡ 
những trở ngại trên cho doanh 
nghiệp. 

Thứ hai, Hiệp định EVFTA sẽ thiết 
lập một cơ chế ưu đãi thuế quan ổn 
định và lâu dài hơn cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Hiện tại, một trong những lý do 
doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 
được nhiều hàng hóa sang EU là do 
đang được hưởng mức thuế quan 
tương đối ưu đãi từ Chương trình ưu 
đãi thuế quan phổ cập (GSP). Đây là 
cơ chế ưu đãi thuế do EU đơn 
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phương áp dụng để hỗ trợ các nước 
kém phát triển xuất khẩu hàng hóa 
sang EU. Do được áp dụng đơn 
phương, cơ chế này được phía EU rà 
soát định kỳ theo tiêu chí riêng và 
việc Việt Nam hoặc hàng hóa Việt 
Nam có được hưởng thuế GSP cho 
giai đoạn tiếp theo hay không hoàn 
toàn do EU quyết định. Ngoài ra, các 
mặt hàng được cho là nhạy cảm, quan 
trọng đối với phía EU cũng sẽ không 
được xóa bỏ thuế quan hoàn toàn. 
Tuy nhiên, khi Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực, một cơ chế ưu đãi song 
phương ổn định sẽ được thiết lập. 
Thuế nhập khẩu vào thị trường EU sẽ 
được cắt giảm dần theo cam kết mà 
hai bên đã thống nhất. Sau 7 năm kể 
từ khi hiệp định có hiệu lực, hơn 99% 
hàng hóa, kể cả nhiều mặt hàng nhạy 
cảm sẽ được hưởng mức thuế 0%. 

Thứ ba, doanh nghiệp sản xuất 
trong nước sẽ có thêm một nguồn 
nhập khẩu với giá cả hợp lý và chất 
lượng tốt hơn hẳn. 

Bên cạnh các hoạt động xuất khẩu, 
doanh nghiệp nước ta cũng có nhu 
cầu nhập khẩu các loại máy móc, 
trang thiết bị hoặc nguyên phụ liệu 
phục vụ sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp. Người dân Việt Nam cũng 
ngày càng đa dạng hóa nhu cầu tiêu 
dùng, hướng tới những nhóm sản 
phẩm chất lượng cao mà sản xuất 
trong nước còn hạn chế như ôtô, hóa 
mỹ phẩm, dược phẩm… Hàng hóa 
của EU luôn dẫn đầu thế giới về chất 

lượng; tuy nhiên, giá thành tương đối 
cao so với các nguồn nhập khẩu mà 
doanh nghiệp ta đã và đang khai thác. 
Với việc xóa bỏ thuế nhập khẩu trong 
Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ 
hội sử dụng các mặt hàng trên với 
mức giá hợp lý hơn. Một lợi ích khác 
không kém phần quan trọng là thị 
trường EU sẽ giúp doanh nghiệp 
trong nước đa dạng hóa thị trường 
nhập khẩu, tránh phụ thuộc quá nhiều 
vào các thị trường quen thuộc trước 
đây. 

Thứ tư, EU là khu vực kinh tế có 
trình độ phát triển cao với công nghệ 
hiện đại bậc nhất. 

Do đó, các doanh nghiệp trong 
nước có cơ hội hợp tác, tăng cường 
quan hệ với doanh nghiệp EU, kể cả 
thông qua đầu tư của EU, đều giúp 
tăng cường năng lực sáng tạo, học 
hỏi kỹ năng quản lý, tận dụng nguồn 
công nghệ hiện đại. 

Bên cạnh các lợi ích to lớn, Việt 
Nam cũng không thể xem nhẹ những 
thách thức mà Hiệp định EVFTA có 
thể đưa đến. Trong đó, sức ép cạnh 
tranh có lẽ là quan ngại lớn nhất đối 
với doanh nghiệp Việt Nam. Tuy 
nhiên, tác động này của Hiệp định 
EVFTA dự kiến sẽ không quá tiêu 
cực do cơ cấu thương mại giữa hai 
bên mang tính bổ trợ cho nhau nhiều 
hơn. Nói cách khác, các mặt hàng 
Việt Nam nhập khẩu từ EU chủ yếu 
là trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào 
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cần thiết để phục vụ cho sản xuất 
hoặc nhóm hàng tiêu dùng chất lượng 
cao mà nguồn cung trong nước còn 
hạn chế, nên dự kiến sẽ không nhiều 
đối đầu giữa hàng trong nước và hàng 
nhập khẩu từ EU. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ: 
CẦN CHÚ TRỌNG CẢ CHẤT VÀ 
LƯỢNG 

Hoa Kỳ vốn là thị trường lớn mà 
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu muốn 
thâm nhập. Tuy nhiên, không dễ gì để 
đặt chân vào thị trường này bởi các 
điều kiện tiêu chuẩn mà thị trường 
này đặt ra cho các loại hàng hóa 
cũng rất khắt khe. Bởi vậy, tuân thủ 
nghiêm chỉnh tiêu chuẩn của thị 
trường, chú trọng tăng cường cả chất 
và lượng là chìa khóa để mở rộng 
cánh cửa vào thị trường này. 

 
Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã 

xuất siêu sang thị trường Mỹ 24 tỷ 
USD, vươn lên trở thành nhà xuất 
khẩu lớn thứ 12 tại thị trường Mỹ. 
Trong đó, ngành dệt may, da giày có 
kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 

ngoạn mục nhất, đạt từ 8,74% - 
11,83% và đứng vị trí nhà xuất khẩu 
lớn thứ 2 sau Trung Quốc. 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu 
lớn nhất của Việt Nam 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục 
Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 
2017, kim ngạch xuất khẩu vào thị 
trường Mỹ của Việt Nam đạt gần 31 
tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ 
năm trước. Với kết quả này, Việt 
Nam đang xuất siêu sang thị trường 
Mỹ hơn 24,1 tỷ USD trong 9 tháng 
đầu năm, đưa Mỹ trở thành thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. 

Mặc dù các nhà bán lẻ và người tiêu 
dùng Mỹ đã đánh giá cao, nhận thấy 
được các điểm mạnh về chất lượng, 
giá cả và cam kết giao hàng của Việt 
Nam. Tuy nhiên, nhìn nhận về khả 
năng tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa Việt Nam nói chung 
và hàng dệt may, da giày nói riêng 
vào thị trường Mỹ trong thời gian tới, 
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, 
doanh nghiệp Việt vẫn sẽ gặp nhiều 
khó khăn. 

Bởi lẽ, hàng hóa xuất xứ từ Việt 
Nam đang bị áp mức thuế cao hơn 
các nước phát triển khác như Nhật 
Bản, Anh, Pháp, Đức, Thái Lan, 
Campuchia… Thậm chí, có những 
dòng hàng hóa bị áp mức thuế trên 
17% - 30%. Việt Nam đang xếp thứ 
12 về xuất khẩu hàng hóa nói chung 
sang thị trường Mỹ với hơn 30,1 tỷ 
USD, nhưng lại đóng thuế đến 2,2 tỷ 
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USD, đứng vị trí thứ 2 về nộp thuế 
trong tổng số các nước xuất khẩu 
hàng vào Mỹ. 

Thuế và hàng loạt rào cản đối với 
hàng hóa Việt 

Việc đánh thuế, chính sách hải quan 
đối với hàng Việt xuất khẩu vào thị 
trường Hoa Kỳ đang là vấn đề quan 
tâm lớn của các nhà làm chính sách. 
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng 
Tài chính APEC 2017 diễn ra tại Hội 
An vừa qua, Bộ trưởng Tài chính 
Việt Nam có đề nghị Chính phủ Hoa 
Kỳ xem xét đẩy nhanh việc phê 
chuẩn Hiệp định Tránh đánh thuế hai 
lần Việt Nam – Hoa Kỳ. Trong khi 
trước đó, tháng 2/2107, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký Nghị 
quyết số 29 về việc phê duyệt Hiệp 
định và Nghị định thư giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần. 

Có thể thấy, thuế cùng với hàng loạt 
rào cản về thương mại, kỹ thuật khác 
từ Hoa Kỳ đang là chướng ngại vật 
rất lớn cho nỗ lực của các doanh 
nghiệp từ Việt Nam muốn đẩy mạnh 
xuất khẩu vào thị trường quan trọng 
bậc nhất này. 

Việt Nam cần chủ động thích ứng 
với các rào cản kỹ thuật 

Để có thể giữ vững, cũng như tăng 
khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam tại thị trường thế 
giới nói chung và thị trường Mỹ nói 
riêng, trong thời gian tới, Việt Nam 
cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán 
của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 

diện khu vực (RCEP), Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh châu Âu, Hiệp định Thương 
mại tự do Á - Âu... để mở rộng thị 
trường xuất khẩu. 

Mặt khác, Việt Nam phải đẩy mạnh 
hơn nữa tiến trình xây dựng hệ thống 
pháp lý công bằng, minh bạch. Đây là 
yếu tố then chốt để thu hút đầu tư 
FDI và tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp nội phát triển. 

(Theo tapchitaichinh.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU 
CẦU AN TOÀN THỰC PHẨM 
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 

Các nhà xuất khẩu nông sản Việt 
Nam cần tìm hiểu thêm các yêu cầu 
về an toàn thực phẩm và MRL 
(Maximum Residue Limit - là mức dư 
lượng tối đa cho phép lưu tồn trong 
nông sản mà không ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người, vật nuôi) của 
các nước nhập khẩu để đảm an toàn 
và tránh rủi ro khi xuất khẩu. 

 
Đây cũng là vấn đề được các nhà 

quản lý, chuyên gia nhấn mạnh tại 
hội thảo tại Nâng cao năng lực xuất 
khẩu nông sản do Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn và Tổ chức 
CropLife tổ chức vào ngày 2/11/2017 
vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh. 

Theo ông Chu Văn Chương, Phó 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) xuất khẩu hàng 
nông sản đã đóng góp rất lớn vào 
tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt tốc độ 
tăng trưởng bình quân 2,4%/năm 
trong 5 năm qua. Trong 10 tháng đầu 
năm 2017, cả nước đã thu được 15,62 
tỷ USD từ xuất khẩu nông sản, tăng 
15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo đánh giá của Cục Bảo vệ thực 
vật (Bộ NN&PTNT) xuất khẩu trái 
cây, rau quả và hạt điều tăng mạnh, 
nhưng nhiều sản phẩm nông nghiệp 
đã bị trả về vì không đáp ứng được 
yêu cầu MRL do các nước nhập khẩu 
đưa ra, gây thiệt hại cho DN. 

Các nước nhập khẩu thường xuyên 
thay đổi các quy định về an toàn thực 
phẩm đối với nông sản. Vì có nhiều 
hệ thống MRL trên toàn thế giới nên 
việc tuân thủ có thể khó khăn vì một 
số hàng xuất khẩu có thể đạt tiêu 
chuẩn MRL của một nước nhập khẩu 
này nhưng có thể không đạt được đối 
với nước khác. 

Ngoài ra, có rất nhiều yếu tố dẫn 
đến dư lượng thuốc trừ sâu trong các 
sản phẩm nông nghiệp, bao gồm các 
tính chất vật lý và đặc tính hóa học 
của thuốc trừ sâu (ổn định trong môi 
trường); sử dụng không đúng cách 
thuốc trừ sâu (như sử dụng quá mức 

và sử dụng không đúng trước khi thu 
hoạch) và các vấn đề trong bảo quản. 
Vì thế việc đáp ứng tiêu chuẩn MRL 
đòi hỏi sự tham gia và trách nhiệm 
giải trình của tất cả các bên liên quan 
trong chuỗi giá trị, bao gồm các cơ 
quan quản lý nhà nước, nông dân, các 
nhà sản xuất thuốc trừ sâu và các 
công ty chế biến nông sản thực phẩm. 

Ngoài ra, để giảm nguy cơ dư lượng 
thuốc trừ sâu trong nông sản, người 
sản xuất và các nhà xuất khẩu nên 
hiểu các yêu cầu về MRL của nước 
nhập khẩu, phải biết danh mục thuốc 
trừ sâu được sử dụng trong nước 
nhập khẩu, và chú ý đến thuốc trừ sâu 
bị cấm. Do tiêu chuẩn MRL không 
thống nhất giữa các quốc gia, vì thế 
các nước trong khu vực nên hợp tác 
để phát triển một chương trình dữ 
liệu chung, thừa nhận lẫn nhau về dữ 
liệu dư lượng và thông qua các MRL 
chung. 

 (Theo baocongthuong.com.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ 
LÝ TÌNH TRẠNG HÀNG GIẢ, 
HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG DỊP 
CUỐI NĂM 

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương 
đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị 
trường tăng cường kiểm tra, xử lý các 
hành vi sản xuất, kinh doanh hàng 
nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất 
lượng và các hành vi gian lận thương 
mại. 

Buôn bán hàng giả, hàng cấm 
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diễn biến phức tạp 
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 

Quốc gia, từ đầu năm đến nay, hoạt 
động vận chuyển, buôn bán hàng 
cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến 
phức tạp, tập trung chủ yếu vào các 
mặt hàng có giá cả chênh lệch lớn 
giữa trong nước và ngoài nước, mức 
thuế nhập khẩu cao hoặc bị áp dụng 
hạn ngạch như: rượu, thuốc lá, mỹ 
phẩm, thuốc tân dược, điện tử,... các 
mặt hàng tiêu thụ nhiều như bánh 
kẹo, nước giải khát, thực phẩm, hàng 
may mặc… Đáng chú ý, buôn lậu 
rượu ngoại, thuốc lá điếu và đường 
cát diễn biến phức tạp tại khu vực 
biên giới miền Trung và miền Tây 
Nam Bộ. 

Buôn lậu, vận chuyển trái phép các 
loại thực phẩm tươi sống như gia 
cầm, sản phẩm gia cầm, gia súc,… 
vẫn còn xảy ra, chủ yếu ở các tỉnh: 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao 
Bằng,…. Bên cạnh đó là tình trạng 
vận chuyển hàng lậu trên tuyến 
đường sắt vẫn tiếp diễn. 

Đối với hàng giả, hàng kém chất 
lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ tập 
trung vào các nhóm hàng may mặc, 
thiết bị điện tử, đồ gia dụng, hàng 
tiêu dùng,...các mặt hàng này chủ yếu 
được làm giả từ nước ngoài và vận 
chuyển trái phép vào Việt Nam. 

Theo đó, đối tượng chủ yếu tìm 
mua các loại hàng hóa, nguyên liệu 
bán thành phẩm giá rẻ, không rõ chất 
lượng, nguồn gốc, xuất xứ và bao bì, 

nhãn mác nhái các thương hiệu nổi 
tiếng, sau đó tổ chức đóng gói thủ 
công hoặc sử dụng dây chuyền, máy 
móc thô sơ để gia công, dán nhãn và 
cung cấp ra thị trường; các sản phẩm 
này được bán trà trộn với hàng thật 
hoặc đưa về vùng sâu, vùng xa tiêu 
thụ, gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời 
sống, sức khỏe người tiêu dùng. 

Trong thị trường nội địa, tình hình 
buôn bán, vận chuyển hàng cấm, 
hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, 
tiêu thụ hàng giả, hàng hóa không rõ 
nguồn gốc, hàng không đảm bảo an 
toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra và chủ 
yếu là ở các tỉnh, thành phố lớn, sức 
tiêu thụ cao như Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương. Các hành vi vi phạm về niêm 
yết giá bán hàng, kinh doanh hàng 
hóa hết hạn sử dụng có chiều hướng 
gia tăng trong các dịp lễ, mùa du lịch. 

Đồng thời, Chi cục Quản lý thị 
trường các địa phương đã phối hợp 
chặt chẽ với lực lượng Công an trên 
các địa bàn, tăng cường công tác bảo 
đảm an ninh trật tự; sẵn sàng phối 
hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng 
trên địa bàn triển khai nhiệm vụ 
chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán 
hàng giả, hàng cấm; kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ mặt hàng pháo các loại, 
đồ chơi trẻ em bạo lực; an toàn thực 
phẩm, vệ sinh môi trường... 

Tăng cường kiểm soát chất lượng 
hàng hóa dịp cuối năm 

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 
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389 Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực 
lượng Quản lý thị trường tăng cường 
kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, 
kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, 
hàng kém chất lượng và các hành vi 
gian lận thương mại. 

Trong đó, thực hiện kiểm tra có 
trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào 
các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản 
xuất, đời sống, nhất là chuẩn bị cho 
đón Tết Mậu Tuất 2018 như mặt 
hàng nông sản, thực phẩm, rượu bia, 
nước giải khát…nhằm góp phần ổn 
định thị trường, bảo vệ sản xuất trong 
nước, bảo vệ người tiêu dùng. 

Từ nay đến cuối năm và dịp giáp 
Tết, lực lượng Quản lý thị trường tiếp 
tục tập trung kiểm tra, kiểm soát tại 
các địa bàn trọng điểm; các mặt hàng 
trọng điểm như xăng dầu, khí dầu mỏ 
hóa lỏng, phân bón, vật tư nông 
nghiệp, thuốc lá ngoại, đường,…; 
Tiếp tục rà soát, phát hiện những sơ 
hở, bất cập trong cơ chế, chính sách 
về công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, hàng giả để kiến nghị 
với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 
ngành xem xét, sửa đổi nhằm khắc 
phục các hạn chế, tồn tại trong công 
tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. 

Đề cao vai trò và gắn trách nhiệm 
của người đứng đầu đơn vị, địa bàn 
nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả trên 
địa bàn. 

(Theo vietq.vn) 
 

XĂNG RON 92 SẼ CHÍNH THỨC 
DỪNG BÁN TRONG THÁNG 
12/2017 

Kể từ ngày 15/12/2017, trên toàn hệ 
thống Petrolimex cả nước, với 
khoảng 2.400 cửa hàng, sẽ chỉ kinh 
doanh hai loại là xăng E5 và xăng 
RON 95. Theo đó, xăng RON 92 sẽ bị 
"khai tử" sớm hơn so với kế hoạch 15 
ngày. 

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải mới 
đây, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng 
dầu Việt Nam (Petrolimex), ông Bùi 
Ngọc Bảo cho biết, Petrolimex sẽ 
thực hiện việc kinh doanh xăng E5 
trên toàn hệ thống sớm hơn kế hoạch 
đề ra ít nhất là 15 ngày. 

Như vậy, xăng RON 92 sẽ bị "khai 
tử" muộn nhất từ ngày 15/12/2017, 
theo đó, trên toàn hệ thống 
Petrolimex cả nước, với khoảng 
2.400 cửa hàng, sẽ chỉ kinh doanh hai 
loại là xăng E5 và xăng RON 95. 

Đối với những địa bàn miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, do điều kiện địa 
lý và đặc thù riêng, việc thực hiện có 
thể chậm hơn các khu vực trung tâm, 
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song lộ trình vẫn đảm bảo đúng kế 
hoạch đã đề ra. 

Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên 
HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn 
xăng dầu Việt Nam cho biết, với hệ 
thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc, 
tính đến ngày 10/11/2017, đã chuyển 
đổi khoảng 40% cửa hàng xăng dầu 
và mục tiêu chậm nhất đến ngày 
25/12 sẽ ngừng bán xăng RON 92. 

Dự kiến nửa đầu năm 2018, 
Petrolimex sẽ đầu tư thêm 2 điểm 
phối trộn E5 (inline) với công suất 
tương tự như 5 trạm hiện hữu tại địa 
bàn tỉnh Bình Định và Nghệ An; 
đồng thời, nâng cấp điểm phối trộn 
E5 tại kho của cửa hàng xăng dầu 
khu vực 5. Theo đó, trong 6 tháng 
đầu năm 2018, công suất của điểm 
phối trộn E5 (inline) sẽ cung cấp E5 
khoảng 1,8 triệu m3/năm (bình quân 
150.000 m3/tháng). 

Trước đó, Bộ Công thương đã đưa 
phương án triển khai thí điểm thay 
thế hoàn toàn xăng A92 bằng xăng 
E5 tại TP.HCM và Hà Nội từ ngày 
1/7/2017 trước khi mở rộng ra cả 
nước, thay thế hoàn toàn xăng A92 
vào đầu năm 2018. 

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ 
Công thương Hoàng Quốc Vượng - 
người phát ngôn của Bộ Công 
thương, sau khi tính toán và trao đổi 
với doanh nghiệp, Bộ Công thương 
đã “chốt” phương án triển khai đồng 
loạt trong cả nước từ ngày 1/1/2018. 

(Theo tcvn.gov.vn) 

XUẤT KHẨU DA GIÀY - ĐÁP 
ỨNG QUY TẮC XUẤT XỨ ĐỂ 
TẬN DỤNG TỐT HIỆP ĐỊNH 
EVFTA 

Khi Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA) được phê 
chuẩn, xuất khẩu da giày vào thị 
trường EU có khả năng tăng trưởng 
mạnh do được hưởng lợi nhiều về 
giảm thuế. Tuy nhiên, để tận dụng 
được cơ hội này, các doanh nghiệp 
da giày phải đáp ứng được Quy tắc 
Xuất xứ đối với sản phẩm và hiểu biết 
rõ về các rào cản kỹ thuật trong 
thương mại… 

Thông tin trên được các chuyên gia 
chia sẻ tại Hội thảo “Nâng cao năng 
lực cho các doanh nghiệp da giày 
Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang thị 
trường châu Âu” diễn ra sáng 
15/11/2017, do Hiệp hội da giày - túi 
xách Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ 
của Dự án Hỗ trợ chính sách thương 
mại và đầu tư châu Âu (EU - 
Mutrap). 

 
Da giày là một trong những mặt 

hàng xuất khẩu mang lại kim ngạch 
cao của Việt Nam. Năm 2016, kim 
ngạch xuất khẩu da giày đạt trên 16 
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tỷ USD, riêng xuất khẩu giày dép đạt 
13 tỷ USD, chiếm 9% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam, và là 
ngành có giá trị xuất khẩu lớn thứ tư 
của cả nước chỉ sau điện thoại và linh 
kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản 
phẩm điện tử và linh kiện. Chỉ tính 
riêng 9 tháng đầu năm 2017, kim 
ngạch xuất khẩu da giày đạt 13,1 tỷ 
USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 
2016. 

Hiện EU là thị trường xuất khẩu da 
giày lớn thứ hai của Việt Nam, sau 
Hoa Kỳ. Năm 2016, xuất khẩu da 
giầy của Việt Nam vào EU đạt gần 5 
tỷ USD. 

khi Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu 
xuất khẩu da giày của Việt Nam sang 
các nước thuộc EU sẽ có cơ hội tăng 
trưởng mạnh, do hầu hết các dòng 
thuế nhập khẩu ba lô-túi-cặp và hơn 
40% các dòng thuế nhập khẩu giày 
dép vào thị trường EU sẽ được giảm 
về 0% và toàn bộ các dòng thuế giày 
dép cắt giảm về 0% trong vòng 7 
năm sau khi hiệp định có hiệu lực. 

Tuy nhiên, để được hưởng cắt giảm 
thuế quan khi xuất khẩu sang thị 
trường EU cũng không phải là điều 
đơn giản. các doanh nghiệp phải đáp 
ứng các quy định về nguồn gốc xuất 
xứ đối với sản phẩm da giày. Các 
doanh nghiệp cũng cần hiểu biết rõ 
về các rào cản kỹ thuật trong thương 
mại (TBT), nhất là các quy định về 
hạn chế hóa chất độc hại, quy định về 

an toàn sản phẩm tiêu dùng và các 
biện pháp phòng vệ (chống bán phá 
giá, chống trợ cấp giá…) được áp 
dụng tại EU. 

Mặc dù Hiệp định EVFTA được ký 
kết với nhiều dòng thuế về 0%, song 
các doanh nghiệp phải thực hiện tốt 
Quy tắc xuất xứ, bởi nếu không đáp 
ứng được yêu cầu về Quy tắc xuất xứ 
thì những ưu đãi trên sẽ mất hết. 

Hội thảo đã cập nhật cho các doanh 
nghiệp ngành da giày các quy định về 
nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, thủ tục 
“Tự xác nhận nguồn gốc xuất xứ” và 
các thủ tục khai báo hải quan khi xuất 
khẩu sang EU; các rào cản kỹ thuật, 
cũng như các biện pháp phòng vệ tại 
thị trường này EU; cơ hội và ưu đãi 
của FTA Việt Nam EU. 

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp 
cũng được giới thiệu về nhu cầu và 
các kênh phân phối sản phẩm da giày 
tại thị trường EU. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

Ngày 23/10/2017; 24/10/2017 và 
03/11/2017, Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành các Quyết định về 
việc hủy bỏ và Công bố Tiêu chuẩn 
Quốc gia sau: 

Quyết định hủy bỏ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 



Số 45 - 11/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 21 
 

Quyết  định 2865/QĐ-BKHCN 
(23/10/2017) 

1. TCVN 8782:2011 Bóng đèn Led 
có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng 
thông dụng làm việc ở điện áp lớn 
50V – Quy định về an toàn 

Quyết định 2885/QĐ-BKHCN 
(24/10/2017) 

1. TCVN 5756:2001 Mũ bảo vệ cho 
người đi mô tô và xe máy 

2. TCVN 6070:2001 Mũ bảo hiểm 
cho trẻ em khi tham gia giao thông 
trên mô tô và xe máy 

Quyết định công bố 
Quyết định 2866/QĐ-BKHCN 

(23/10/2017) 
1. TCVN 11846:2017 Bóng đèn 

LED hai đầu được thiết kế để thay 
thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng 
– Quy định về an toàn 

2. TCVN 8782:2017 Bóng đền 
LED có balát lắp liền dùng cho chiếu 
sáng thông dụng làm việc ở điện áp 
lớn hơn 50V – Quy định về an toàn 

3. TCVN 11847:2017 Máy tính để 
bàn và máy tính xách tay – Đo điện 
năng tiêu thụ 

4. TCVN 11848:2017 Máy tính 
xách tay – Hiệu suất năng lượng 

Quyết định 2886/QĐ-BKHCN 
(24/10/2017) 

- TCVN 5756:2017 Mũ bảo hiểm 
cho người đi ô tô, xe máy 

Quyết định 3042/QĐ-BKHCN 
(03/11/2017) 

- TCVN 11858:2017 Máy lọc 
không khí – Yêu cầu về tính năng và 

phương pháp thử 
(Theo tcvn.gov.vn) 

 
 
 
 

VI PHẠM TRONG SẢN XUẤT 
MŨ BẢO HIỂM, PHẠT ĐẾN 40 
TRIỆU ĐỒNG 

Từ ngày 15/12/2017, việc xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa sẽ được áp dụng 
theo quy định của Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP; thay thế cho Nghị 
định số 80/2013/NĐ-CP. 

Một trong những nội dung mới, 
đáng chú ý của Nghị định này là quy 
định về mức xử phạt đối với các hành 
vi vi phạm trong sản xuất mũ bảo 
hiểm. Cụ thể, phạt tiền từ 30 - 40 
triệu đồng đối với một trong các hành 
vi: Sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa 
được cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất mũ bảo hiểm; Sử dụng Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ 
bảo hiểm đã hết hiệu lực. 

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy 
định cụ thể về mức phạt đối với các 
vi phạm trong sản xuất, pha chế khí, 
pha chế xăng dầu. Theo đó, phạt tiền 
từ 40 - 60 triệu đồng đối với một 
trong các hành vi: Sản xuất, pha chế 
khí, xăng dầu khi chưa được cấp 
Giấy chứng nhận; Sử dụng Giấy 
chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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khí, xăng dầu đã hết hiệu lực. 
Trong cả hai trường hợp vi phạm 

trong sản xuất mũ bảo hiểm và trong 
sản xuất, pha chế khí, xăng dầu nêu 
trên, đối tượng vi phạm sẽ bị áp dụng 
các biện pháp khắc phục hậu quả 
như: Buộc nộp lại số lợi bất hợp 
pháp; Buộc thu hồi Giấy chứng nhận. 

Cũng theo Nghị định, hành vi vi 
phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa 
trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa 
sẽ bị phạt tiền với mức tối thiểu là 
500.000 đồng và tối đa là 30 triệu 
đồng, tùy vào giá trị của hàng hóa; 
thay cho mức từ 100.000 đồng - 10 
triệu đồng như quy định cũ. 

Nghị định này được Chính phủ ban 
hành ngày 01/11/2017. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
TỪ 1/11/2017: RƯỢU THỦ CÔNG 
PHẢI DÁN TEM VÀ GHI NHÃN 
THEO QUY ĐỊNH 

Nghị định nêu rõ, rượu sản xuất để 
tiêu thụ trong nước và rượu nhập 
khẩu phải được dán tem và ghi nhãn 
hàng hóa theo đúng quy định. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 
105/2017/NĐ-CP, quy định về kinh 
doanh rượu. Nghị định này này 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 có hiệu lực từ 
1/11/2017. 

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 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. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản 
xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh, phân 
phối rượu, bán buôn, bán lẻ, bán rượu 
tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép 
theo quy định. Tổ chức, cá nhân sản 
xuất rượu thủ công bán cho doanh 
nghiệp có giấy phép sản xuất rượu 
công nghiệp để chế biến lại phải đăng 
ký với UBND 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 
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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. 
(Theo vietq.vn) 

 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Hoa Kỳ kết luận sơ bộ đợt rà 
soát thuế CBPG lần thứ 4 với tháp 
gió của Việt Nam 

Ngày 6 tháng 11 năm 2017, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng 
trên Công báo Liên bang kết luận sơ 
bộ của đợt rà soát hành chính thuế 
chống bán phá giá (CBPG) lần thứ 4 
(POR4 - giai đoạn rà soát từ 01 
tháng 02 năm 2016 đến 31 tháng 01 
năm 2017) đối với sản phẩm tháp gió 
nhập khẩu từ Việt Nam (mã HS. 
7308200020 hoặc 8502310000). 

Theo đó, DOC quyết định hủy bỏ 
một phần rà soát đối với hai công ty 
mà nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát 
và không có bên liên quan nào khác 
có ý kiến về vấn đề này. Đối với công 
ty còn lại, DOC sẽ xem xét các 
chuyến hàng trong giai đoạn rà soát 
của công ty trong bối cảnh công ty là 
(i) nhà sản xuất nhưng không phải 
nhà xuất khẩu hoặc là (ii) nhà xuất 
khẩu nhưng không phải là nhà sản 
xuất hàng hóa bị điều tra. Căn cứ vào 
các thông tin thu thập được, DOC đã 
sơ bộ xác định rằng công ty nói trên 
không xuất khẩu chuyến hàng liên 
quan như (i) và (ii) trong thời kỳ rà 
soát. Tuy nhiên, DOC vẫn sẽ tiếp tục 
tiến hành đợt rà soát hành chính này 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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để có căn cứ đưa ra hướng dẫn tính 
thuế CBPG thích hợp cho Cơ quan 
Hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ 
khi có kết luận cuối cùng. 

Các bên liên quan có thể nộp bản 
lập luận trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày công bố kết luận sơ bộ này 
trong Công báo liên bang. Bản phản 
biện phải được nộp trong vòng 5 
ngày sau thời hạn nộp bản lập luận vụ 
việc. 

Căn cứ theo quy định tại Mục 19 
CFR 351.310(c), các bên liên quan 
mong muốn tổ chức phiên điều trần 
cần nộp yêu cầu bằng văn bản tới Trợ 
lý Bộ trưởng phụ trách vấn đề Thực 
thi và Tuân thủ trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày ban hành thông báo này. 
Bản yêu cầu tổ chức phiên điều trần 
cần có các thông tin sau: (i) Tên, địa 
chỉ, điện thoại của bên liên quan yêu 
cầu; (ii) Số người tham dự; (iii) danh 
sách các vấn đề mà các bên dự định 
thảo luận. 

DOC dự kiến ban hành kết luận 
cuối cùng của đợt rà soát hành chính 
này trong vòng 120 ngày kể từ ngày 
ban hành kết luận sơ bộ (có thể gia 
hạn). 

Trước đó, ngày 10 tháng 4 năm 
2017, DOC đã thông báo khởi xướng 
rà soát hành chính lệnh áp thuế 
CBPG lần thứ 4 cho giai đoạn 
1/2/2016 đến 31/01/2017 đối với 03 
doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu 
sản phẩm tháp gió từ Việt Nam. 

(Theo moit.gov.vn) 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Diễn đàn Chất lượng Quốc gia 
năm 2017 “Hỗ trợ các doanh 
nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế 
và khu vực” 

Ngày 3/11/2017 tại thành phố Hồ 
Chí Minh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) phối hợp với Viện Vật lý 
Kỹ thuật Cộng hòa liên bang Đức 
(PTB) tổ chức Diễn đàn Chất lượng 
Quốc gia năm 2017 với chủ đề “Hỗ 
trợ các doanh nghiệp Việt Nam hội 
nhập quốc tế và khu vực”. 

Đây là Diễn đàn Chất lượng quốc 
gia đầu tiên được tổ chức tại Việt 
Nam cùng với ý tưởng tổ chức các 
Diễn đàn chất lượng ở các nước 
ASEAN thực thi “Kế hoạch Chiến 
lược của ASEAN về Tiêu chuẩn và 
Đánh giá sự phù hợp giai đoạn 2016-
2025”. 

Diễn đàn có sự tham gia của hai 
diễn giả quốc tế là các chuyên gia 
hàng đầu đến từ Châu Âu và 
ASEAN. Ông Graham Talbot đã từng 
đảm nhiệm vị trí thành viên Ban 
Giám đốc Cơ quan Công nhận Quốc 
gia Vương quốc Anh, từng điều hành 
Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng 
thử nghiệm quốc tế và Diễn đàn 
Công nhận quốc tế, chỉ đạo các dự án 
quốc tế lớn. Ông Rajinder Raj Sud là 
chuyên gia tư vấn chính trong Dự án 
Hỗ trợ Hội nhập Khu vực của Liên 
minh Châu Âu dành cho ASEAN 
(ARISE), hỗ trợ Ban Thư ký ASEAN 
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trong các hoạt động hội nhập thị 
trường hướng tới thành lập Cộng 
đồng Kinh tế ASEAN cùng các diễn 
giả trong nước giàu kinh nghiệm.  

Là một trong các hoạt động thiết 
thực triển khai Nghị quyết 35 của 
Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 2020 trong 
quá trình hội nhập, Diễn đàn nhằm 
tăng cường sự hiểu biết của khối nhà 
nước và tư nhân, đặc biệt là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), 
về vai trò của hạ tầng chất lượng 
quốc gia (NQI) bao gồm tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và đánh 
giá sự phù hợp; hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 
ASEAN, các công cụ hỗ trợ thương 
mại, giúp doanh nghiệp hội nhập hiệu 
quả vào nền kinh tế khu vực và quốc 
tế. 

Đồng thời, Diễn đàn cung cấp cái 
nhìn tổng quan hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại và các quy định về 
TBT tại các thị trường xuất khẩu 
trọng điểm của Việt Nam cũng như 
cách thức tiếp cận và vượt qua các 
hàng rào kỹ thuật để  thúc đẩy xuất 
khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt 
Nam vào các thị trường lớn trên thế 
giới.  

Diễn đàn là dịp để các doanh 
nghiệp tham dự trao đổi về những 
vấn đề doanh nghiệp quan tâm trong 
hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng. 

(Theo tcvn.gov.vn) 

 Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo Việt Nam năm 2017 

Từ ngày 14-15/11/2017, Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ 
tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo Việt Nam năm 2017 
(Techfest 2017). 

Đây là hoạt động hàng năm trong 
khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025” được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ngày 18 tháng 
05 năm 2016 tại Quyết định số 
844/QĐ-TTg. TECHFEST 2017, với 
vai trò một nền tảng liên kết giúp kết 
nối các đối tượng tham gia vào hệ 
sinh thái khởi nghiệp trong nước và 
quốc tế, với các hoạt động: Triển lãm 
sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (DNKN 
ĐMST), tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 
quỹ đầu tư; Kết nối đầu tư; Chuỗi hội 
thảo, toạ đàm về chính sách và kinh 
nghiệm quốc tế về xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp, các xu hướng công 
nghệ, câu chuyện khởi nghiệp, kinh 
nghiệm đầu tư cho khởi nghiệp và 
Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp. 

TECHFEST 2017 sẽ tập trung tham 
vấn cho các nhà hoạch định chính 
sách những vấn đề nhằm phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp ĐMST và thúc 
đẩy hoạt động của các tổ chức, cá 
nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp 
diễn ra hiệu quả; thảo luận về các xu 
hướng công nghệ trên thế giới; chia 
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sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu 
tư cho khởi nghiệp của những nhà 
đầu tư, diễn giả, chuyên gia hàng đầu. 
Sự kiện cũng tạo ra nền tảng kết nối 
các đối tượng của hệ sinh thái khởi 
nghiệp ở Việt Nam với nhau và với 
cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực 
và trên thế giới; là cơ hội để các 
chuyên gia về công nghệ và khởi 
nghiệp ĐMST chia sẻ kinh nghiệm, 
các sáng kiến và công cụ hỗ trợ khởi 
nghiệp; hình thành một cộng đồng 
khởi nghiệp Việt Nam gắn kết, ngày 
càng khẳng định uy tín và thu hút sự 
quan tâm của các đối tác nước ngoài. 
Không gian tổ chức TECHFEST 
2017 được chia theo 6 lĩnh vực cụ thể 
dành cho các Làng khởi nghiệp, gồm 
có: Làng Các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (Community 
village); Làng Công nghệ nông 
nghiệp (AgriTech village); Làng 
Công nghệ giáo dục (EdTech 
village); Làng Công nghệ Y tế 
(MedTech village); Làng Công nghệ 
du lịch và ẩm thực (Tourism and 
Food & Beverage village); Làng 
Công nghệ tiềm năng (Emerging 
Tech village) và Công nghệ tiên 
phong (Frontier and Fin Tech). 

Với chủ đề “Kết nối hệ sinh thái 
khởi nghiệp”, TECHFEST 2017 hy 
vọng sẽ là bước nhảy vọt cho các thế 
hệ trẻ Việt Nam có ý chí, hoài bão 
bay xa hơn trên con đường khởi 
nghiệp của mình, đặc biệt là khởi 

nghiệp ĐMST. Qua sự kiện này, Ban 
tổ chức cũng hy vọng sẽ có nhiều hợp 
đồng đầu tư lớn được ký kết để có thể 
đưa được nhiều sản phẩm, dịch vụ 
đổi mới sáng tạo ra thị trường và góp 
phần đưa nền kinh tế Việt Nam phát 
triển dựa trên nền kinh tế tri thức. 

Trước đó, một loạt các sự kiện 
TECHFEST vùng cũng được triển 
khai trên nhiều tỉnh, thành phố: TP 
Hồ Chí Minh, Hải phòng, Thái 
Nguyên, Cần Thơ…, đã tạo nên sự 
lan tỏa của tinh thần khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo ở nhiều vùng miền trên 
cả nước. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 Tăng cường kiểm soát phân bón 
giả, kém chất lượng 

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các 
đơn vị trực thuộc tăng cường công 
tác kiểm tra, kiểm soát qua cửa khẩu, 
đường mòn, lối mở, ngăn chặn phân 
bón giả, kém chất lượng thẩm lậu từ 
nước ngoài vào Việt Nam. 

Nhằm tăng cường kiểm soát chặt 
chẽ hoạt động nhập khẩu mặt hàng 
phân bón, ngăn chặn tình trạng nhập 
khẩu phân bón giả, kém chất lượng, 
Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục 
hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn 
và kiểm tra các tổ chức, cá nhân có 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực 
phân bón tại Việt Nam, đảm bảo 
đúng quy định về chính sách quản lý 
đối với phân bón xuất khẩu, nhập 
khẩu (theo Nghị định số 
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108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của 
Chính phủ). 

Các đơn vị tăng cường công tác thu 
thập, xử lý thông tin, nắm tình hình 
hàng hóa nhập khẩu, nhất là các mặt 
hàng phân bón, qua đó phát hiện, 
ngăn chặn kịp thời tình trạng nhập 
lậu phân bón, phân bón giả, kém chất 
lượng vào Việt Nam, nhất là kiểm tra, 
kiểm soát đường mòn, lối mở, cánh 
gà cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, 
khu thương mại, khu vực tập kết 
hàng hóa gần biên giới… 

Các cục hải quan tỉnh, thành phố 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn rà soát cơ chế chính 
sách về mặt hàng phân bón nhằm 
phát hiện những bất cập, tiềm ẩn 
nguy cơ buôn lậu, gian lận thương 
mại và vận chuyển trái phép phân 
bón qua biên giới. Đồng thời, phối 
hợp với các lực lượng như: Biên 
phòng, Công an, Quản lý thị trường, 
Cảnh sát biển… chia sẻ thông tin, 
tuần tra kiểm soát; kiên quyết xử lý 
nghiêm cá nhân, tập thể thiếu tinh 
thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp 
tay cho buôn lậu diễn ra trên tuyến, 
địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

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

Ngày 03/11/2017, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội 

dung và kinh phí đề án của các 
doanh nghiệp tham gia “Chương 
trình KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2014-2020” đợt 6 năm 2017 với 
nội dung: các hệ thống quản lý, 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn hợp 
quy, …. Ông Mai Thanh Quang – GĐ 
Sở KH&CN chủ trì Hội đồng xét 
duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, 
nội dung các bản thuyết minh đề án 
của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã 
nhất trí hỗ trợ các đề án của 14 đơn vị 
(trong tổng số 15 đơn vị) tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
331 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty Cổ phần Cảng Đông 
Xuyên với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Dịch vụ cung ứng cầu cảng. Nội 
dung được hỗ trợ là: Đào tạo ISO 
9001:2015 và tái chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015, OHSAS 
18001:2007; 

2. Công ty Cổ phần Tàu Dịch vụ 
Dầu khí HD Marine với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Dịch vụ du lịch, khai 
thác đá, cát. Nội dung được hỗ trợ là: 
Giám sát hệ thống ISO 9001:2008 
(lần 2); 

3. Công ty TNHH Du lịch, Sản xuất 
Thương mại Hương Phong với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Hoàn thiện 
công trình xây dựng. Nội dung được 
hỗ trợ là: Tư vấn chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 
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4. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 
Phương Nam với lĩnh vực hoạt động 
chính là: Dịch vụ bảo vệ. Nội dung 
được hỗ trợ là: Giám sát ISO 
9001:2008 (lần 1); 

5. Công ty TNHH Khí công nghiệp 
Hải Yến với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Sản xuất kinh doanh khí CNG, 
Oxygen, Nitrogen.... Nội dung được 
hỗ trợ là: Giám sát ISO 9001:2008 
(lần 2); 

6. Công ty TNHH Một thành viên 
Công nghiệp hoá chất mỏ Nam Bộ 
MICCO với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Sản xuất kinh doanh sản phẩm nổ, 
dịch vụ nổ. Nội dung được hỗ trợ là: 
Tái chứng nhận hệ thống ISO/IEC 
17025:2005 và tư vấn chứng nhận hệ 
thống ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007; 

7. Công ty Cổ phần Liên hợp Mê 
Kông với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Sản xuất cáp ép. Nội dung được 
hỗ trợ là: . Đào tạo ISO 9001:2015 và 
tư vấn chứng nhận ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007; 

8. Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Sản xuất Huy Bảo với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Sản xuất 
phân bón. Nội dung được hỗ trợ là: 
Đào tạo ISO 9001:2015; Tư vấn 
chứng nhận ISO 14001:2015; Tư vấn 
chứng nhận GlobalGAP và Tư vấn 
chứng nhận USDA Organic; 

9. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Sản xuất kinh doanh sản phẩm bột 

mì. Nội dung được hỗ trợ là: Giám 
sát duy trì hệ thống ISO 9001, FSSC 
22000, HACCP (lần 1); Giám sát duy 
trì hệ thống ISO 14001 (lần 1); 

10. Công ty Cổ phần LDT với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn. Nội dung được hỗ 
trợ là: Tái chứng nhận hệ thống 
ISO/IEC 17025:2005; 

11. Công ty Cổ phần Bao bì đạm 
Phú Mỹ với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Sản xuất kinh doanh bao bì… Nội 
dung được hỗ trợ là: Đào tạo nhận 
thức và yêu cầu đối với ISO 
9001:2015; Đào tạo nhận thức và yêu 
cầu đối với ISO 14001:2015 và đánh 
giá tái chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007; 

12. Công ty Cổ phần thép Pomina 2 
với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản 
xuất kinh doanh thép xây dựng. Nội 
dung được hỗ trợ là: Chứng nhận hợp 
chuẩn hợp quy cho 02 sản phẩm; 

13. Công ty TNHH MTV Vật liệu 
xây dựng Hoa Sen với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Sản xuất kinh doanh 
VLXD. Nội dung được hỗ trợ là: Tái 
chứng nhận ISO 9001:2015 và giám 
sát ISO 14001, OHSAS 18001; 

14. Công ty TNHH thực phẩm Ngôi 
Sao Sáng với lĩnh vực hoạt động 
chính là: Nhà hàng và dịch vụ ăn 
uống. Nội dung được hỗ trợ là: Tư 
vấn, đánh giá chứng nhận ISO 
9001:2015; 

(Theo Sở KH&CN) 


