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TẬN DỤNG KÊNH PHÂN PHỐI 
BẢN ĐỊA ĐỂ THÂM NHẬP THỊ 
TRƯỜNG EU 

Muốn phát triển tốt ở thị trường EU 
đòi hỏi doanh nghiệp trong ngành da 
giày Việt Nam phải có kế hoạch, 
chiến lược cụ thể. Ngoài việc đáp 
ứng quy định xuất xứ hàng hóa, cần 
thiết xây dựng cho được hệ thống 
phân phối và hiểu rõ các biện pháp 
phòng vệ thương mại tại EU. 

Đây là nhận định của các chuyên 
gia tại hội thảo “Nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho các DN da giày Việt 
Nam mở rộng xuất khẩu sang thị 
trường châu Âu” do Dự án hỗ trợ 
chính sách thương mại và đầu tư của 
châu Âu (EU - MUTRAP) phối hợp 
với Hiệp hội Da giày và Túi xách 
Việt Nam tổ chức ngày 17/10 tại 
TP.HCM. 

 
Theo các chuyên gia, sau khi Mỹ 

rút khỏi TPP, thị trường EU trở thành 
kỳ vọng lớn nhất của ngành da giày 
với cú hích là Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam -EU (EVFTA) dự 

kiến sẽ chính thức ký kết từ năm 
2018. 

Nhận định về cơ hội cho ngành da 
giày Việt Nam tại thị trường EU, 
Giáo sư Sangeeta Khorana, Chuyên 
gia Quốc tế Dự án EU - MUTRAP - 
cho biết, ngành da giày Việt Nam có 
rất nhiều cơ hội tại thị trường EU đặc 
biệt ở phân khúc sản phẩm mà yêu 
cầu của người tiêu dùng tập trung chủ 
yếu và số lượng và mẫu mã chứ 
không đòi hỏi nhiều về thương hiệu. 

Bà Sangeeta Khorana khuyến cáo, 
muốn tiếp cận thị trường EU, các 
doanh nghiệp cần có chiến lược tập 
trung vào từng thị trường cụ thể và sử 
dụng hiệu quả các kênh phân phối tại 
những thị trường (thông qua việc kết 
nối với các nhà phân phối đưa hàng 
vào các siêu thị lớn và các cửa hàng 
bán lẻ). Thậm chí là tự mở cửa hàng 
để đưa hàng đến tận tay người tiêu 
dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
nên tận dụng Internet để tiếp cận 
người tiêu dùng với các dịch vụ thanh 
toán đảm bảo an toàn. 

Bà Sangeeta Khorana cũng lưu ý 
các doanh nghiệp Việt cần hiểu biết 
rõ về các rào cản kỹ thuật trong 
thương mại (TBT) nhất là các quy 
định về hạn chế hoá chất độc hại, quy 
định về an toàn sản phẩm tiêu dùng 
và các biện pháp phòng vệ (chống 
bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp 
giá) được áp dụng tại EU. 

Bởi nếu các doanh nghiệp Việt 
không hiểu rõ về CBPG sẽ rất dễ bị 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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loại khỏi thị trường này. Lý do, các 
công ty/ngành hàng của EU có thể 
khởi xướng hành động CBPG bằng 
cách nộp đơn lên Tổng vụ thương 
mại. Nếu Tổng vụ thương mại nhận 
thấy dấu hiệu bán phá giá (hoặc trợ 
giá trong trường hợp áp thuế CBPG), 
Ủy ban châu Âu sẽ tiến hành một 
cuộc điều tra bổ sung để xác định liệu 
hành vi bán phá giá có gây tổn hại 
đáng kể cho ngành sản xuất trong 
nước hay không. Và trên thực tế là 
các công ty EU tương đối thành công 
trong việc chứng minh hành vi bán 
phá giá của doanh nghiệp nước ngoài, 
khiến cho một số lượng lớn công ty 
EU khác tiếp tục nộp đơn kiến nghị 
lên Tổng vụ thương mại. 

Riêng với Việt Nam, Ủy ban châu 
Âu đã thông báo tiếp tục mở rộng các 
biện pháp CBPG (đã hết hiệu lực từ 
cuối tháng 3/2011) cho mặt hàng giày 
dép có lót trên bằng da của Việt Nam 
trong 15 tháng kể từ tháng 9/2016 và 
thuế bán CBPG là 10%. Vì thế không 
chỉ mặt hàng này mà với tất cả những 
sản phẩm khác doanh nghiệp Việt 
cũng phải có sự tìm hiểu kỹ, lưu ý về 
các phương án phòng vệ thương mại 
của EU để tránh bị kiện. 

EU hiện đang là thị trường xuất 
khẩu lớn thứ hai của ngành da giày 
với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5 tỷ 
USD trong năm 2016. Trong đó kim 
ngạch xuất khẩu các mặt hàng giày 
dép đạt trên 4,1 tỷ USD. EVFTA dự 
kết sẽ chính thức kí kết từ năm 2018 

mở ra một chặng đường mới trong 
quan hệ thương mại giữa Việt Nam 
và EU. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH 
EVFTA ĐỐI VỚI GIAO THÔNG 
VẬN TẢI 

Sau khi có hiệu lực, Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) sẽ có tác động mạnh mẽ tới 
kinh tế vĩ mô cũng như tới từng 
ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó 
có Giao thông vận tải (GTVT).  

Cơ hội 
Thứ nhất, hợp tác thương mại, đầu 

tư giữa Việt Nam và các nước thuộc 
khối EU được tăng cường sẽ làm gia 
tăng các hoạt động vận chuyển hàng 
hóa bằng các phương thức vận tải. 
Việc mở cửa thị trường hàng hóa, tự 
do hóa lĩnh vực đầu tư, dịch vụ… 
trong EVFTA chính là điều kiện tiền 
đề tăng nhu cầu vận chuyển, cung 
ứng, kho bãi. Từ đó, các cam kết này 
kích thích cầu về vận chuyển, đối lưu 
giữa Việt Nam và EU, giúp mở rộng 
thị trường logistics, tăng sản lượng 
vận tải cho doanh nghiệp Việt Nam.  

Thứ hai, các cam kết liên quan đến 
GTVT trong Hiệp định EVFTA cũng 
tạo cơ hội tiếp cận thị trường cho cả 
hai bên, tạo ưu thế trong bối cảnh 
một số đối thủ cạnh tranh của Việt 
Nam chưa có FTA với EU. Ngoài ra, 
EVFTA mở ra cơ hội tiếp cận nguồn 
công nghệ hiện đại, học hỏi kỹ năng 
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quản lý, nâng cao tay nghề, tạo thêm 
việc làm trong lĩnh vực GTVT và 
tăng trưởng bền vững cho Việt Nam. 

Các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận 
thị trường logistics lớn với những ưu 
đãi thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dịch 
vụ; phát huy lợi thế địa – kinh tế 
trong phát triển cơ sở hạ tầng 
logistics như phát triển cảng nước 
sâu, sân bay quốc tế, hệ thống đường 
sắt xuyên Á... Cơ hội đầu tư ra nước 
ngoài cũng tạo đà và động lực để các 
doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng 
lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển. 

Thứ ba, Hiệp định EVFTA cũng tạo 
điều kiện để lĩnh vực GTVT thu hút 
vốn đầu tư chất lượng cao từ nhiều 
tập đoàn lớn của nước ngoài trong 
điều kiện dự báo nguồn vốn phát 
triển cơ sở hạ tầng giao thông đang 
khó khăn. Với những ưu đãi khi gia 
nhập EVFTA, các nước trong khối sẽ 
tăng cường đầu tư vào Việt Nam bao 
gồm cả phát triển kết cấu hạ tầng 
GTVT, hỗ trợ đồng bộ cơ sở hạ tầng 
giao thông như đường bộ, đường sắt, 
cảng biển và sân bay. 

Thách thức 
Ngoài những cơ hội trên, ngành 

GTVT sẽ gặp những thách thức nhất 
định khi Hiệp định EVFTA chính 
thức có hiệu lực. 

Thứ nhất, việc gia nhập hiệp định 
EVFTA sẽ tạo ra môi trường cạnh 
tranh mạnh mẽ đối với doanh nghiệp 
Việt Nam nhất là trong lĩnh vực 
logistics. Đây không phải là vấn đề 

mới do trước đây các doanh nghiệp 
đã thích nghi với cam kết mở cửa thị 
trường trong các khuôn khổ như 
WTO, ASEAN cũng như trong các 
FTA khác, nhưng mức độ cạnh tranh 
trong khuôn khổ EVFTA sẽ mạnh 
mẽ, khốc liệt hơn nhiều. 

Thứ hai, các doanh nghiệp GTVT 
của Việt Nam phần lớn ở quy mô vừa 
và nhỏ, tính chuyên nghiệp chưa cao, 
công tác chuẩn bị cho việc tận dụng 
cơ hội và đối phó với các thách thức 
khi tham gia EVFTA cũng như các 
hiệp định "thế hệ mới" hầu như còn 
thụ động và tự phát, trong khi đó, cơ 
sở hạ tầng GTVT chưa đáp ứng được 
nhu cầu phát triển dẫn đến chi phí 
vận tải cao hơn nhiều so với các 
nước. 

Thứ ba, nhận thức của các doanh 
nghiệp GTVT về các cam kết trong 
khuôn khổ Hiệp định EVFTA tuy đã 
được cải thiện hơn trước, song vẫn 
còn hạn chế và chưa thực sự đầy đủ 
do đây là một Hiệp định phức tạp. 
Các thông tin hướng dẫn chưa dễ tiếp 
cận đối với các doanh nghiệp. Ngoài 
ra, các chính sách, quy định pháp luật 
của Việt Nam hiện nay vẫn đang 
trong quá trình hoàn thiện để đáp ứng 
yêu cầu của Hiệp định, cũng như hỗ 
trợ các doanh nghiệp trong quá trình 
hội nhập có thể gây khó khăn cho 
doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh cho giai đoạn 
sau khi Hiệp định có hiệu lực. 

Thứ tư, năng lực quản lý của các 
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doanh nghiệp Việt Nam ở quy mô 
toàn cầu, nhất là nguồn nhân lực, và 
việc tiếp cận tài chính còn hạn chế. 
Đây cũng chính là khó khăn lớn nhất 
của các doanh nghiệp GTVT trước 
khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. 
Các doanh nghiệp nước ngoài, ngay 
cả ở một số nước Đông Nam Á như 
Singapore, Malaysia,… với nhiều 
kinh nghiệm, trường vốn, sẽ chiếm 
nhiều ưu thế trong cuộc cạnh tranh về 
chất lượng và giá thành. 

Hiệp định EVFTA dự kiến có hiệu 
lực vào năm 2018. Thời gian từ nay 
đến khi Hiệp định có hiệu lực là giai 
đoạn rất quan trọng để các doanh 
nghiệp logistics của Việt Nam chuẩn 
bị cho việc tham gia vào sân chơi 
mới này. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

MUỐN “THOÁT” THẺ VÀNG 
CỦA EU PHẢI DỪNG MUA HẢI 
SẢN “LẬU” CỦA NGƯ DÂN 

Việt Nam chỉ còn 6 tháng để nỗ lực 
thay đổi nhằm tránh cảnh báo vàng 
với ngành khai thác và chế biến xuất 
khẩu hải sản Việt Nam. Nếu không 
thay đổi, Việt Nam rất có thể phải 
chịu mức cảnh báo cao nhất là thẻ 
đỏ, bị cấm xuất khẩu thủy hải sản 
sang EU. 

Chia sẻ về vấn đề đang rất nóng này 
trong hội thảo “Thị trường EU: Cơ 
hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp 
trong bối cảnh mới”, Phó Vụ trưởng 
Vụ Âu Mỹ (Bộ Công Thương) ông 

Trần Ngọc Quân cho biết: “Lời cảnh 
báo này có giá trị trong vòng 6 tháng, 
bắt đầu từ tháng 10/2017 và kết thúc 
vào tháng 4/2018.” 

Theo lý thuyết, nếu Việt Nam có 
chuyển biến tốt về pháp chế và thực 
tiễn, nhất là về pháp chế, khi ban 
hành đủ các văn bản quy phạm pháp 
luật để quản lý. Để làm sao, hạn chế 
việc đánh bắt, khai thác không hợp 
pháp, thì chúng ta sẽ có thêm 6 tháng 
để bàn. Tuy nhiên, cũng trong 6 
tháng đó, chúng ta không làm tốt thì 
từ thẻ vàng sẽ chuyển sang thẻ đỏ, 
điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không 
được xuất khẩu thuỷ sản vào EU. 

Trong thuỷ hải sản của Việt Nam 
xuất khẩu, chúng ta có tôm, cá tra và 
các mặt hàng thuỷ sản. Tôm thì 
chúng ta có nuôi trồng và đánh bắt, 
phần mà chúng tôi thống kê được thì 
đánh bắt chiếm trên 50%, tương đối 
lớn. Nếu bị ngừng lại thì nó ảnh 
hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp. 

 
Lý do các nước bị thẻ vàng và thẻ 

đỏ là do EU nghiên cứu các quyền 
của ngư dân khi đi đánh bắt đã vượt 
qua hải phận của Việt Nam và hải 
phận của các nước khác, đánh bắt này 



Số 46 - 12/2017 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 5 
 

là đánh bắt trái phép. 
Lý do thứ 2 là do, ngư dân của 

chúng ta đi đánh bắt không có sổ theo 
dõi. Điều này có nghĩa là, không 
kiểm soát được việc họ đánh bắt có 
đảm bảo duy trì sinh thái không, hay 
việc họ không được tận dụng tất cả 
nguồn hải sản đánh bắt được. EU rất 
quan tâm đến việc phát triển bền 
vững sinh thái biển, vì thế Việt Nam 
đã “dính” thẻ vàng. 

Để giải cứu ngành thủy sản, hiện 
nay, Chính phủ cũng đã rất tích cực 
ban hành các luật, văn bản, quy định 
và các khuyến nghị về vấn đề này. 

VASEP đã làm việc rất nhiều với 
hiệp hội các DN xuất khẩu để phổ 
biến cho các ngư dân. Tuy nhiên, để 
giải quyết vấn đề này cần sự hợp tác 
rất nhiều từ phía cư dân. 

Một điều rất khó thay đổi vì đó là 
sinh kế của họ. Khi ra khơi là phải có 
lợi nhuận, phải đảm bảo cuộc sống 
gia đình họ. Điều này chính là điểm 
cốt lõi khiến cho các nỗ lực của Việt 
Nam gặp nhiều khó khăn. 

Thế nhưng, vẫn có một cách giải 
quyết, đó là các DN kiên quyết không 
thu mua của những ngư dân vi phạm, 
dần dần nó sẽ thay đổi được hành vi 
của ngư dân. 

 (Theo dantri.com.vn) 
 

THUẾ NHẬP KHẨU TỪ ASEAN 
GIẢM SÂU: CƠ HỘI TIẾP CẬN 
NGUỒN NGUYÊN LIỆU GIÁ RẺ 
CHO DN 

Theo lộ trình cắt giảm thuế quan 
của Hiệp định thương mại hàng hóa 
ASEAN (ATIGA), khoảng 7% số dòng 
thuế linh hoạt, tương đương 687 mặt 
hàng được xem là nhạy cảm theo 
thỏa thuận với ASEAN sẽ được xóa 
bỏ vào năm 2018. 

Thời điểm này, việc cắt giảm sẽ tác 
động mạnh đến hoạt động kinh doanh 
của các doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam; DN cần có sự chuẩn bị chu đáo 
nhằm cạnh tranh với hàng nhập khẩu 
(NK) có mức giá ngày càng giảm. 

Nhiều mặt hàng tận dung được 
ưu đãi 

Sau 20 năm, ASEAN là thị trường 
tiêu thụ hàng hóa xuất xứ Việt Nam 
lớn thứ 4, sau Hoa Kỳ, EU, Trung 
Quốc. Tại Việt Nam, hàng hóa NK từ 
ASEAN đứng thứ 3 sau Trung Quốc 
và Hàn Quốc. Trong khuôn khổ hiệp 
định này, đến năm 2015, cơ bản các 
mặt hàng được xóa bỏ thuế quan và 
7% tổng số dòng thuế được linh hoạt 
đến năm 2018. Một số mặt hàng nông 
nghiệp nhạy cảm của Việt Nam như 
mía đường… được phép duy trì mức 
thuế suất 5% sau giai đoạn 2018. 

Thời điểm năm 2018, khi 7% số 
dòng thuế trong ATIGA cắt giảm 
xuống 0% (trừ mặt hàng xăng dầu có 
lộ trình riêng), những ngành chịu tác 
động lớn nhất từ việc xóa bỏ thuế 
quan cao, tập trung vào các nhóm 
hàng như ô tô, xe máy, phụ tùng linh 
kiện ô tô, xe máy, dầu thực vật, hoa 
quả nhiệt đới, đồ điện dân dụng như 
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tủ lạnh, máy điều hòa, sữa và các sản 
phẩm sữa… 

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu (XK) 
sang ASEAN các nhóm hàng chủ lực 
như: Gạo, dầu thô, sắt thép, điện 
thoại các loại và linh kiện, máy móc 
thiết bị dụng cụ và phụ tùng, xăng 
dầu các loại, máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện… Hàng hóa các 
DN Việt Nam NK từ khu vực này 
chủ yếu là những mặt hàng thiết yếu, 
nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản 
xuất trong nước như: Xăng dầu; 
nguyên phụ liệu ngành dệt may da 
giày; máy vi tính, sản phẩm điện tử - 
linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng; chất dẻo nguyên liệu… 

Sức ép hội nhập tăng dần 
Theo lộ trình cắt giảm thuế quan 

ATIGA, mức thuế suất bình quân dự 
kiến cắt giảm từng năm cho giai đoạn 
2018 - 2022 tính trên tổng biểu thuế 
hiện hành là: 0,07% (năm 2018); 
0,07% (năm 2019); 0,06% (năm 
2020); 0,05% (năm 2021) và 0,04% 
(năm 2022). Riêng mặt hàng xăng 
dầu có lộ trình giảm thuế riêng theo 
kết quả đàm phán trong ASEAN và 
đã được ASEAN thông qua năm 
2010. Theo cam kết, Việt Nam sẽ 
phải xóa bỏ thuế NK các sản phẩm 
xăng dầu trong ASEAN với lộ trình 
dài nhất tới năm 2024. Với cam kết 
này, theo đánh giá của Bộ Tài chính, 
trong trường hợp tăng trưởng kim 
ngạch NK của Việt Nam trong khuôn 
khổ ATIGA không có gì biến đổi, 

ngân sách sẽ bị tác động không đáng 
kể khi thuế từ thị trường này giảm. 

Việc giảm thuế XNK là cơ hội để 
DN giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy 
các cơ hội đầu tư, XK. DN nên tận 
dụng cơ hội để giảm chi phí sản xuất 
kinh doanh, chi phí gia nhập thị 
trường để nâng cao sức cạnh tranh 
của hàng hóa và dịch vụ. 

Thực hiện cam kết ATIGA thuế NK 
ôtô đã cắt giảm xuống 70% vào năm 
2012, 50% vào năm 2014 và sẽ cắt 
giảm hoàn toàn xuống 0% vào năm 
2018, khiến ngành công nghiệp ô tô 
Việt Nam phải gồng mình trước sức 
ép cạnh tranh xe NK từ ASEAN. Hay 
như câu chuyện hàng Thái Lan tràn 
vào chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của 
Việt Nam thời gian qua. 

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn) 
 

RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN KHI 
XUẤT KHẨU VÀO THỊ 
TRƯỜNG NHẬT BẢN 

1. Hạn ngạch: 
Để bảo hộ một số ngành trong nước 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Nhật 
Bản áp dụng hạn ngạch thuế quan 
(TRQ) và hạn ngạch nhập khẩu (IQ) 
cho các sản phẩm nông nghiệp phù 
hợp với quy định của WTO về Nông 
nghiệp. 

Hầu hết các sản phẩm áp dụng TRQ 
đều thuộc nhóm không cam kết giảm 
thuế trong các Hiệp định Đối tác 
Thương mại và Nhật Bản ký kết. Vì 
vậy, đối với các mặt hàng nhạy cảm 
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của nước này, Nhật Bản cũng sẽ 
không mở cửa thêm cho các đối tác 
trong các Hiệp định so với những 
cam kết chung với WTO. Theo số 
liệu WTO cập nhật đến 30/6/2017, 
Nhật Bản hiện đang áp dụng 18 hạn 
ngạch thuế quan và 85 hạn ngạch 
nhập khẩu. 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của 

Nhật cũng là “bức tường” cao với 
hàng Việt. Việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn chất lượng và quy định vệ sinh 
an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt 
buộc đối với mọi nhà nhập khẩu nếu 
muốn tiếp cận thị trường Nhật Bản. 
Các mặt hàng nông sản, thủy sản, dệt 
may, đồ gỗ sẽ là các mặt hàng chịu 
ảnh hưởng lớn từ rào cản kỹ thuật. 

Cần lưu ý là việc áp dụng các tiêu 
chuẩn kỹ thuật của Nhật Bản hoàn 
toàn đáp ứng quy định của WTO, 
không mang tính bảo hộ hay phân 
biệt đối xử giữa hàng hóa trong nước 
và hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra, 
Nhật Bản thường xuyên hợp tác với 
các nước nhằm nâng cao năng lực 
đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của 
các nước để có thể đáp ứng quy định 
của Nhật Bản. Do đó, các doanh 
nghiệp chỉ cần nghiên cứu kỹ các quy 
định pháp luật có liên quan và đáp 
ứng quy định thì hàng hóa sẽ vào 
được thị trường Nhật Bản mà không 
bị gây khó dễ. 

3. Quy định liên quan đến hàng 
tiêu dùng 

Hàng tiêu dùng xuất khẩu vào Nhật 
Bản cần lưu ý một số vấn đề sau: 

- Nhật Bản có áp dụng hạn ngạch 
nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng. 
Mức hạn ngạch được thông báo bởi 
Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 
Nghiệp (METI). 

- Đối với các sản phẩm được làm từ 
động thực vật hoang dã, tuân thủ 
Hiệp ước Thương mại Quốc tế về các 
loài Động thực vật nguy hiểm 
(CITES), Nhật Bản sẽ yêu cầu các 
nhà xuất khẩu cung cấp văn bản của 
Bộ Thương mại ở nước Xuất khẩu 
chứng nhận xuất xứ và xác nhận là 
sản phẩm không bị cấm theo quy 
định tại Hiệp ước CITES. Chẳng hạn 
như giày dép, túi xách bằng da động 
vật. 

- Lưu ý về vấn đề bảo hộ sở hữu trí 
tuệ (không xuất khẩu hàng giả, hàng 
sao chép, vi phạm các quy định về 
bản quyền,…), vấn đề dán nhãn xuất 
xứ của sản phẩm. 

(Theo hoinhap.org.vn) 
 

TẬN DỤNG “LỢI THẾ KÉP” 
CỦA EVFTA KHI LÀM ĂN VỚI 
CHÂU ÂU 

Doanh nghiệp 2 bên được tận dụng 
mức thuế ưu đãi từ hiệp định thương 
mại tự do EVFTA trong xuất nhập 
khẩu cũng như thu hút nguồn lực đầu 
tư. 

Tổng kim ngạch thương mại song 
phương giữa Việt Nam và EU đã tăng 
gần 11 lần, từ khoảng 4,1 tỷ USD 
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năm 2000 lên hơn 45 tỷ USD năm 
2016. Thương mại hàng hóa giữa hai 
bên mang tính bổ sung lợi thế, ít mặt 
hàng mang tính đối đầu, cạnh tranh 
trực tiếp khi xuất – nhập khẩu. 

Chính vì thế, Hiệp định thương mại 
tự do song phương EVFTA giữa VN 
và EU dự kiến có hiệu lực vào đầu 
năm 2018 được tin tưởng sẽ mang lại 
lợi ích kinh tế to lớn cho doanh 
nghiệp và người dân của cả hai bên. 

Hiệp định thương mại tự do 
EVFTA giữa Việt Nam và EU đang 
tạo cơ hội lớn, lợi thế kép cho doanh 
nghiệp Việt Nam, trong bối cảnh các 
đối thủ cạnh tranh của Việt Nam 
chưa tham gia hiệp định này. 

 
Cụ thể, các DN VN không chỉ được 

tạo lợi thế khi các dòng thuế giảm về 
0% mà còn hưởng các lợi thế so sánh 
khác. Điều này đưa đến cơ hội trong 
tương lai, các DN sẽ khai thác thị 
trường lớn của EU với mức thuế ưu 
đãi. Cùng với đó, việc cắt giảm thuế 
còn thu hút mạnh nguồn đầu tư các 
DN của EU vào VN để đầu tư, sản 
xuất và xuất khẩu sang thị tường EU. 

Trong từng ngành hàng cụ thể, cần 
phải đưa ra được những bộ quy tắc về 

sản xuất, trong bộ quy tắc này sẽ giới 
thiệu những ưu đãi mà Việt Nam 
được hưởng từ hiệp định thương mại 
tự do, đồng thời phải đi kèm những gì 
các doanh nghiệp bắt buộc phải làm. 

Để xuất khẩu bền vững sang EU, 
sản phẩm của Việt Nam phải có một 
bộ chuẩn hóa tương tự một quy chuẩn 
ISO, đồng bộ hóa toàn bộ quá trình 
sản xuất cho đến khi xuất khẩu, từ 
sản phẩm đầu vào đến sản phẩm cuối 
cùng, đảm bảo rằng bất cứ lúc nào thị 
trường EU có yêu cầu thông tin, 
doanh nghiệp đều có tư liệu để cung 
cấp cho họ một cách đầy đủ. 

Cơ hội tại thị trường EU rất lớn và 
không chỉ tập trung vào một đầu mối 
mà doanh nghiệp Việt Nam còn có cơ 
hội tiếp cận rất nhiều thị trường mới 
khác, từ đó tự thân hàng hóa của Việt 
Nam sẽ đẩy mạnh giá trị gia tăng. 

(Theo vov.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

1. Các thông báo của Các Tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 

- Số: G/TBT/N/ARE/394 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm. 

Quy định chung (ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/ARE/395 
Nội dung: An toàn sản phẩm  
- Số: G/TBT/N/ARE/396 
Nội dung: Cà phê và các chất thay 

thế cà phê (ICS 67.140.20) 
- Số: G/TBT/N/ARE/397 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu 
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(ICS 67.200) 
- Số: G/TBT/N/ARE/398 
Nội dung: Đường, sản phẩm đường, 

tinh bột (ICS 67.180) 
2. Các thông báo của Bahrain 
- Số: G/TBT/N/BHR/507 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm. 

Quy định chung (ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/BHR/508 
Nội dung: Cà phê và các chất thay 

thế cà phê (ICS 67.140.20) 
- Số: G/TBT/N/BHR/509 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu 

(ICS 67.200) 
- Số: G/TBT/N/BHR/510 
Nội dung: Đường, sản phẩm đường, 

tinh bột (ICS 67.180) 
3. Các thông báo của Kuwait 
- Số: G/TBT/N/KWT/389 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm. 

Quy định chung (ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/KWT/390 
Nội dung: Cà phê và các chất thay 

thế cà phê (ICS 67.140.20) 
- Số: G/TBT/N/KWT/391 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu 

(ICS 67.200) 
- Số: G/TBT/N/KWT/392 
Nội dung: Đường, sản phẩm đường, 

tinh bột (ICS 67.180) 
4. Các thông báo của Albania 
- Số: G/TBT/N/ALB/84, 85, 

86,87,88 
Nội dung: Ngành công nghiệp khí 

đốt 
5. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/757 

Nội dung: Y học thí nghiệm ICS 
11.100 

- Số: G/TBT/N/BRA/758 
Nội dung: ICS 11.040.20 
- Số: G/TBT/N/BRA/759 
Nội dung: Thiết bị điện; Hệ thống 

âm thanh và Máy khử trùng máy giặt 
6. Số: G/TBT/N/BWA/78 
Nước: Botswana 
Nội dung: Các thiết bị điện gia 

dụng. Máy chiếu và các thiết bị tương 
tự. (ICS 97.180) 

7. Số: G/TBT/N/COL/229 
Nước: Colombia 
Nội dung: Hóa chất 
8. Số: G/TBT/N/CHL/423 
Nước: Chi Lê 
Nội dung: Thanh thép trơn 
9. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1235 
Nội dung: Xe thương mại nặng 

ICS: 43.020 HS: 87 
- Số: G/TBT/N/CHN/1236 
Nội dung: Mô tô và xe máy. ICS: 

43.140 HS: 87 
- Số: G/TBT/N/CHN/1237 
Nội dung: Xe chuyên dụng (ICS 

43.160) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1238 
Nội dung: Dụng cụ đốt bằng gas 

dùng trong thương mại 
- Số: G/TBT/N/CHN/1239 
Nội dung: Bộ điều chỉnh áp suất 

cho bình khí hóa lỏng 
- Số: G/TBT/N/CHN/1240 
Nội dung: Động cơ nén khí trong 

máy điều hòa HS: 8415. ICS: 27.010. 
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- Số: G/TBT/N/CHN/1241 
Nội dung: ộ tiếp điểm AC HS: 

8536. ICS: 27.010. 
- Số: G/TBT/N/CHN/1242 
Nội dung: Dầu động cơ cho xe máy 

bốn thì (ICS 75.100 ) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1243 
Nội dung: Tàu (ICS 42.020) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1244 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ (ICS 43.020) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1245 
Nội dung: Xe máy và xe máy. HS: 

87. ICS: 43.140 
10. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/295 
Nội dung: Các sản phẩm dược 
- Số: G/TBT/N/TPKM/296 
Nội dung: Hệ thống cung cấp khí 

đốt(ICS 91.140.40) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/297 
Nội dung: Các sản phẩm nông 

nghiệp bao gồm thực vật, tảo gốc, 
đông lạnh và chế biến (ICS 67.040; 
67.080) 

- Số: G/TBT/N/TPKM/298 
Nội dung: Bình nước nóng lạnh 

(ICS 91.140.65; 97.040.50) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/299 
Nội dung: Nồi cơm điện (CCCN 

8516.60) (ICS 97.040.50 ) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/300 
Nội dung: Bật lửa (HS 961310), 

(HS 961320), (HS 961380) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/301 
Nội dung: Thiết bị chiếu sáng (ICS 

97.180) 

- Số: G/TBT/N/TPKM/302 
Nội dung: Thành phần hoạt chất 

dược phẩm (API) (ICS 11.120.10) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/303 
Nội dung: Sơn và vecni ICS 87.040 
- Số: G/TBT/N/TPKM/304 
Nội dung: Sơn chống cháy cho các 

tòa nhà 
- Số: G/TBT/N/TPKM/305, 306 
Nội dung: Thực phẩm đóng gói sẵn 

ICS 67.230 
- Số: G/TBT/N/TPKM/307 
Nội dung: Thiết bị giảm áp cho 

thiết bị hàn hồ quang AC (ICS 
25.160.30) 

- Số: G/TBT/N/TPKM/308 
Nội dung: Hệ thống phương tiện 

giao thông đường bộ (ICS 43.040) 
10. Các thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ 
- Số: G/TBT/N/TUR/108 
Nội dung: Các sản phẩm ướp lạnh 
- Số: G/TBT/N/TUR/109 
Nội dung: Kem (ICS 67.100.40) 
11. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/525 
Nội dung: Propineb (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) (ICS 65.100) 
- Số: G/TBT/N/EU/526 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/EU/527 
Nội dung: Mỹ phẩm 

(Tổng hợp) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 12/2017 

Phế liệu từ giấy hoặc bìa các tông 
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Ngày 14/11/2017, Trung Quốc 
thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn kiểm soát và bảo vệ môi 
trường đối với các chất thải rắn nhập 
khẩu dùng làm nguyên liệu thô. 

Cụ thể, tiêu chuẩn này sẽ áp dụng 
đối với phế liệu từ giấy hoặc bìa các 
tông. Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khỏe và sự an toàn của con 
người và bảo vệ môi trường. Thời 
gian dự kiến thông qua vào 
31/12/2017. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào 01/3/2018. Hạn cuối 
cùng để các nước thành tham gia góp 
ý kiến vào 15/12/2017.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1225 

Xỉ 
Ngày 14/11/2017, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn kiểm soát và bảo vệ môi 
trường đối với các chất thải rắn nhập 
khẩu dùng làm nguyên liệu thô. 

 Cụ thể, tiêu chuẩn này sẽ áp dụng 
đối với xỉ nhập khẩu. Mục đích của 
dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự 
an toàn của con người và bảo vệ môi 
trường. Thời gian dự kiến thông qua 
vào 31/12/2017. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào 01/3/2018. Hạn cuối 
cùng để các nước thành tham gia góp 
ý kiến vào 15/12/2017.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1224 

Dược phẩm 

Ngày 08/11/2017, Trung Quốc 
thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông 
báo về việc điều chỉnh liên quan đến 
chấp nhận đăng ký thuốc. 

Cụ thể, tất cả các thủ tục hiện nay 
sẽ do Cục quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Trung Quốc thực hiện 
thay thế cho Cơ quan quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm địa phương 
trước đây. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn 
của con người. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào 01/12/2017. 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/1223 

Sản phẩm tiêu dùng 
Ngày 02/11/2017, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 
định hành chính về thu hồi các sản 
phẩm tiêu dùng bị lỗi. 

Quy định này chỉ rõ phạm vi, trách 
nhiệm pháp lý của cơ quan chính phủ 
và bộ phận kỹ thuật của sản phẩm đó. 
Ngoài ra, cũng quy định việc quản lý 
thông tin, kiểm tra lỗi, vận hành và 
quản lý thu hồi, trách nhiệm pháp lý 
của các cơ quan có liên quan. Quy 
định này sẽ tiếp tục cải thiện hệ thống 
hành chính trong quản lý sản phẩm 
tiêu dùng bị lỗi phải thu hồi. Mục 
đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 
khỏe và sự an toàn của con người. 
Chưa xác định thời gian dự kiến 
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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/CHN/1222 

(Văn phòng TBT Việt Nam) 
 
 
 

 
SẼ SỚM CHUẨN HÓA TEM 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

Trong bối cảnh thực phẩm mất an 
toàn đang bủa vây người tiêu dùng 
thì dự án truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm qua điện thoại thông minh là 
cần thiết và được đông đảo người 
tiêu dùng ủng hộ. 

Theo đánh giá của một số chuyên 
gia về kinh tế thì cần nghiên cứu, 
hoàn thiện hệ thống quét mã vạch và 
mở rộng hơn nữa là chuẩn hóa tem 
truy xuất nguồn gốc để thúc đẩy hiệu 
quả và toàn diện của hoạt động này.  

 
Khảo sát của Bộ Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) tại TP.HCM về việc 
sử dụng tem truy xuất nguồn gốc 

trong các chương trình truy xuất 
nguồn gốc cho rau, quả và thịt lợn tại 
địa bàn thành phố cho thấy bước đầu 
đã đem lại các kết quả tích cực như 
làm thay đổi nhận thức về cách thức 
canh tác, nuôi trồng của người sản 
xuất nhỏ lẻ sang tập trung, liên kết. 
Bên cạnh đó, việc truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm cũng cải thiện được 
niềm tin của người tiêu dùng vào sản 
phẩm được dán tem. 

Trên bao nhãn sản phẩm hiện nay 
có rất nhiều loại tem và dấu hiệu như: 
tem chống giả, mã vạch phục vụ bán 
lẻ, mã vạch QR của nội bộ đơn vị, 
nhãn chỉ dẫn địa lý, mã vạch nội bộ 
của siêu thị... Vì tem truy xuất nguồn 
gốc chưa được chuẩn hóa về hình 
thức và cách thức nhận diện nên dễ 
làm cho người tiêu dùng bối rối và 
nhầm lẫn với các loại tem, dấu hiệu 
khác từ đó cho rằng "loạn tem”. 

Bên cạnh đó, còn có tình trạng 
ngoài các sản phẩm có gắn tem trong 
các chương trình, trên thị trường còn 
có các ản phẩm do các doanh nghiệp 
không tham gia chương trình đã tự 
dán tem truy xuất. Những thông tin 
truy xuất từ con tem của các sản 
phẩm mày không thống nhất với 
thông tin truy xuất của tem sản phẩm 
thuộc chương trình, từ đó làm cho 
người tiêu dùng nghi ngại về tính 
thống nhất quản lý tem, cũng như 
mức độ trung thực của thông tin truy 
xuất, chuyên gia này cho biết thêm. 

Với sự chủ động và quyết tâm cao 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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trong việc triển khai nhằm quản lý 
thống nhất và thúc đẩy áp dụng hiệu 
quả, toàn diện tem truy xuất nguồn 
gốc, Bộ KH&CN đã được Chính phủ 
giao chủ trì phối hợp với các cơ quan 
liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống 
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về mã số mã vạch liên 
quan đến truy xuất nguồn gốc. 

Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ 
KH&CN xây dựng Đề án tổng thể về 
triển khai, áp dụng, quản lý tem truy 
xuất nguồn gốc trong phạm vi cả 
nước. 

(Theo vietq.vn) 
 

QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI 
DÁN NHÃN HÀNG NHẬP KHẨU 
VÀO ÚC 

Khi nhập khẩu, DN có thể cần dán 
nhãn hàng hoá nhập khẩu theo một 
cách nhất định. Ngoài các quy định 
ghi nhãn chung của Đạo luật Cạnh 
tranh và Người tiêu dùng năm 2010. 
Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp 
hai yêu cầu cụ thể đối với hàng nhập 
khẩu vào Úc, để DN tham khảo. 

 
Có hai yêu cầu cụ thể đối với hàng 

nhập khẩu mà DN nên xem xét: 

1. Mô tả thương mại: 
Theo quy định của pháp luật Úc, có 

những mặt hàng nhất định phải gắn 
nhãn đúng cách, có nội dung mô tả 
thương mại trung thực thì mới được 
nhập khẩu vào Úc. 

Không phải tất cả các mặt hàng 
nhập khẩu đều phải gắn nhãn. Những 
mặt hàng nhập khẩu có gắn nhãn 
những không đáp ứng yêu cầu quy 
định về nhãn hàng thì vẫn không 
được phép nhập khẩu vào Úc. 

2. Nhãn xuất xứ 
Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu 

dùng năm 2010 cấm việc đưa ra các 
tuyên bố sai lệch hoặc gây nhầm lẫn 
về nơi xuất xứ của hàng hoá. Trang 
gốc của Ủy ban Cạnh tranh và Cạnh 
tranh Úc (ACCC) qui định cách sử 
dụng nhãn hiệu nước xuất xứ và các 
quy định về biểu tượng “Australian 
Made”. 

(Theo vietnamexport.com) 
 

HIỆP ĐỊNH EVFTA: TẠO ĐỘT 
PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
MÔI TRƯỜNG 

Trên hành trình hội nhập và phát 
triển, VN đã đạt nhiều thành tựu to 
lớn, có ý nghĩa lịch sử nhưng đang 
phải đối mặt với sự xuống cấp của 
môi trường. Vấn đề càng nóng lên khi 
nhiều sự cố môi trường đe dọa cuộc 
sống hiện tại, ẩn họa tương lai. Cũng 
may chúng ta sớm nhận ra điều đó và 
đã lấy việc phát triển dịch vụ môi 
trường (DVMT) làm điểm nhấn... 
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Từ thực trạng… 
Việt Nam đã đưa ra nhiều chủ 

trương phát triển DVMT, trong đó có 
Đề án "Phát triển dịch vụ môi trường 
đến năm 2020" với 3 trọng tâm: Hành 
lang pháp lý; phát triển doanh nghiệp 
và thị trường; đào tạo nhân lực với 
nhiều biện pháp thực thi. 

Giữ gìn môi trường được nhà nước 
quan tâm, toàn dân vào cuộc. Khái 
niệm này không đơn thuần chỉ là việc 
dọn dẹp mà có nội hàm rất rộng, như 
tìm năng lượng mới, năng lượng tái 
tạo, tái chế, xử lý nước, rác, khí thải... 
Môi trường gắn liền với phát triển.  

Nhờ vậy, tỷ trọng của ngành 
DVMT trong GDP tăng dần từ 0,51% 
vào năm 2005 lên 0,57% năm 2013, 
đáp ứng 5% nhu cầu xử lý nước thải 
đô thị, 15% chất thải rắn và 14% 
lượng chất thải nguy hại. Theo Trung 
tâm Thương mại quốc tế (ITC), quy 
mô thị trường DVMT của Việt Nam 
tăng bình quân 8%/năm. 

 
Trên đà phát triển, xuất nhập khẩu 

được mở ra. Xuất khẩu DVMT giai 
đoạn 2008-2014 bình quân đạt 1,4 tỷ 
USD/ năm, song còn khiêm tốn ngay 
trong ASEAN, thấp nhất trong 
APEC. Việc nhập khẩu các thiết bị, 

phụ tùng cho các Dự án năng lượng 
tái tạo, tiết kiệm điện, nhà máy tái 
chế, xử lý nước, rác, khí thải... tạo 
sắc thái mới cho DVMT. 

Cam kết tự do dịch chuyển lao động 
sẽ lọc ra được lực lượng lao động có 
chất lượng. Nhưng vì đẳng cấp 
DVMT của Việt Nam thấp nên lao 
động của EU quan tâm đầu quân vào 
Việt Nam sẽ không nhiều. Ngược lại, 
một bộ phận lao động trong lĩnh vực 
môi trường của Việt Nam, trước hết 
là các chuyên gia được đào tạo bài 
bản, sẽ được thu hút sang EU. 

Đến cơ hội phát triển  
Với EVFTA, nhà đầu tư EU được 

thành lập doanh nghiệp DVMT tại 
Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy 
ngành DVMT nước ta: Mở lĩnh vực 
mới; thêm việc làm; đào tạo nhân lực; 
cải thiện sức cạnh tranh; nâng cao 
năng lực xuất khẩu; dễ dàng nhập 
khẩu thiết bị, dụng cụ từ EU, hiện đại 
hóa ngành DVMT nước nhà. 

Phát triển DVMT sẽ tạo sắc thái 
mới cho nhiều ngành khác. Với cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp sẽ hút khách du 
lịch. Hàng xuất khẩu được sản xuất 
trong môi trường chuẩn, đỡ bị nhà 
nhập khẩu săm soi. 

Một thời, các doanh nghiệp DVMT 
chủ yếu là của nhà nước, sau đó đã có 
các thành phần kinh tế khác. Sắp tới, 
EVFTA sẽ khích lệ khu vực ngoài 
nhà nước tham gia vào DVMT, buộc 
các doanh nghiệp DVMT của nhà 
nước vươn lên, nếu không muốn bị 
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tụt hậu. 
(Theo baocongthuong.com.vn) 

 
BỘ CÔNG THƯƠNG LÊN 
TIẾNG VIỆC MỸ NGHI THÉP 
VIỆT XUẤT XỨ TRUNG QUỐC 

Bộ Công Thương khẳng định không 
tồn tại hành vi lẩn tránh thuế đối với 
hai sản phẩm tôn mạ và thép cán 
nguội như Bộ Thương mại Mỹ cáo 
buộc. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 
Công Thương ngày 5/12/2017, Bộ 
Thương mại Mỹ đã đưa ra quyết định 
sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn 
tránh thuế chống bán phá giá (AD) và 
thuế chống trợ cấp (CVD) đối với 
thép các bon chống ăn mòn (thường 
được gọi là tôn mạ) và thép cán nguội 
nhập khẩu từ Việt Nam. 

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ sơ bộ 
khẳng định việc lẩn tránh thuế đối 
với hai sản phẩm này là có thật, cụ 
thể là từ Trung Quốc qua Việt Nam 
để xuất khẩu sang Mỹ. 

Trước đó, năm 2015, Mỹ đã khởi 
xướng điều tra để áp thuế AD và 
CVD đối với 2 sản phẩm trên của 
Trung Quốc. Năm 2016, Mỹ chính 
thức áp thuế AD là 199,43% và CVD 
là 39,05% đối với tôn mạ của Trung 
Quốc. Đối với thép cán nguội, mức 
thuế AD là 265,79% và CVD là 
256,44%. 

Trên cơ sở quyết định sơ bộ của Bộ 
Thương mại Mỹ, Hải quan Mỹ sẽ bắt 
đầu thu tiền đặt cọc đối với tôn mạ và 

thép cán nguội nhập khẩu từ Việt 
Nam nếu các sản phẩm này được sản 
xuất từ nguyên liệu là thép cán nóng 
của Trung Quốc. 

Khoản tiền đặt cọc sẽ tương đương 
với mức thuế AD và CVD mà Mỹ 
đang áp dụng cho tôn mạ và thép cán 
nguội có xuất xứ Trung Quốc như đã 
nêu ở trên. Các doanh nghiệp sẽ 
không phải đặt tiền cọc nếu chứng 
minh được rằng tôn mạ và thép cán 
nguội không được sản xuất từ thép 
cán nóng của Trung Quốc. 

Theo quy định tại Hiệp định về Quy 
tắc xuất xứ của WTO, một sản phẩm 
sẽ được coi là có xuất xứ của một 
nước nếu tại nước đó đã diễn ra một 
quá trình chuyển đổi đáng kể 
(substantial transformation) để tạo ra 
sản phẩm đó. 

Theo thông lệ từ trước tới nay của 
quốc tế cũng như của chính Mỹ, thép 
cán nóng qua xử lý để trở thành thép 
cán nguội, sau đó tiếp tục xử lý để trở 
thành tôn mạ được coi là một sự 
"chuyển đổi đáng kể" và vì vậy, tôn 
mạ sản xuất tại Việt Nam, dù sử dụng 
đầu vào là thép cán nóng của nước 
khác, vẫn được coi là sản phẩm của 
Việt Nam (có xuất xứ Việt Nam). 

Điểm mấu chốt trong sự việc lần 
này là Mỹ đã đi ngược lại thông lệ 
của chính mình khi không coi quá 
trình chuyển đổi mô tả ở trên là quá 
trình "chuyển đổi đáng kể" nữa. 

Tôn mạ và thép cán nguội, nếu sử 
dụng đầu vào là thép cán nóng của 
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Trung Quốc, sẽ được coi là tôn mạ và 
thép cán nguội Trung Quốc và phải 
chịu mức thuế AD và CVD rất cao 
như đã trình bày trên. 

Việt Nam và nhiều nước khác đã 
thể hiện sự quan ngại rất lớn trước sự 
thay đổi quan điểm của Mỹ. Trong 
suốt quá trình điều tra vụ việc, Chính 
phủ và doanh nghiệp Việt Nam đã 
hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu của cơ quan điều tra 
Mỹ. 

Trong đó, Việt Nam khẳng định 
việc chuyển đổi từ thép cán nóng 
sang thép cán nguội và tôn mạ phải 
được coi là sự "chuyển đổi đáng kể" 
như Bộ Thương mại Mỹ đã từng kết 
luận trước đây và vì vậy, không tồn 
tại hành vi lẩn tránh thuế như Bộ 
Thương mại Mỹ cáo buộc. 

Dự kiến, DOC sẽ thông báo quyết 
định cuối cùng về cuộc điều tra này 
vào ngày 16/2/2018. Bộ Công 
Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các 
cơ quan liên quan, Hiệp hội Thép 
Việt Nam và các doanh nghiệp trong 
giai đoạn tiếp theo của vụ việc để bảo 
vệ quyền và lợi ích chính đáng của 
doanh nghiệp, phù hợp với quy định 
tại các Hiệp định có liên quan của 
WTO. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

NĂNG SUẤT QUỐC GIA: BÀI 
HỌC TỪ SINGAPORE 

Nâng cao năng suất quốc gia phải 
bắt đầu từ thay đổi nhận thức của 

toàn xã hội. Theo kinh nghiệm của 
Singapore, giai đoạn này cần bảo 
đảm doanh nghiệp tiếp cận được 
những hỗ trợ, tư vấn, đào tạo do 
chính phủ cung cấp. 

Việt Nam cần xây dựng chương 
trình nâng cao năng suất quốc gia có 
tính lâu dài. Muốn vậy, cần xác định 
năng suất lao động là vấn đề mang 
tính chiến lược với sự cam kết của 
lãnh đạo cao nhất, tương tự sự quan 
tâm của Thủ tướng Lý Quang Diệu 
dành cho "Phong trào năng suất" ở 
Singapore - một yếu tố quan trọng 
cho thành công của các chính sách 
lớn, mang tính bao trùm, tác động 
đến mọi ngành, mọi lĩnh vực. 

Nâng cao năng suất quốc gia phải 
bắt đầu từ thay đổi nhận thức của 
toàn xã hội. Theo kinh nghiệm của 
Singapore, giai đoạn này cần bảo 
đảm doanh nghiệp tiếp cận được 
những hỗ trợ, tư vấn, đào tạo do 
chính phủ cung cấp. 

Bên cạnh các chính sách chung áp 
dụng cho nền kinh tế, cần lựa chọn 
những ngành, lĩnh vực ưu tiên để tập 
trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc 
độ cải tiến năng suất. Phải biến các 
giải pháp tăng năng suất trở thành 
nhu cầu tự thân của doanh nghiệp, 
của người lao động, đồng thời phải 
hình thành được đội ngũ chuyên gia 
tư vấn về quản lý, năng suất, kỹ năng 
đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp. 

Việt Nam phải xây dựng được 
khung thể chế đủ năng lực điều phối 
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và thực hiện chính sách năng suất 
quốc gia được thực thi trên thực tế tại 
các tổ chức và doanh nghiệp. Trong 
đó, quan trọng nhất là phải hình 
thành một cơ quan quốc gia về năng 
suất với vị thế và tiềm lực đủ mạnh. 

Kinh nghiệm từ Singapore là trên 
cơ sở một "đơn vị năng suất" ban đầu 
trực thuộc Cơ quan Phát triển kinh tế 
Singapore, Cơ quan Năng suất 
Singapore được thành lập trực thuộc 
Bộ Nhân lực, được giao triển khai 
"Phong trào năng suất" quốc gia. 
Điều này cho thấy Chính phủ 
Singapore đánh giá cao tầm quan 
trọng của vấn đề năng suất và kết quả 
của việc triển khai các chính sách về 
năng suất trên thực tế. 

Cạnh đó, khi xây dựng chính sách 
về năng suất quốc gia phải bảo đảm 
"tiếng nói" đầy đủ từ chính phủ, 
doanh nghiệp và người lao động 
(công đoàn). Hội đồng Năng suất 
Quốc gia Singapore - cơ quan chính 
sách cấp cao nhất do một bộ trưởng 
làm chủ tịch, cùng với sự tham gia 
của khoảng 20 thành viên từ các cơ 
quan chính phủ, giới doanh nghiệp, 
công đoàn và các nhà khoa học. 

Đến năm 2010, Hội đồng Quốc gia 
về năng suất và giáo dục thường 
xuyên do một Phó thủ tướng Chính 
phủ Singapore làm Chủ tịch. Các 
chính sách, cơ chế được xây dựng 
trên sự tham gia mạnh mẽ và hỗ trợ 
của ba bên: khu vực công, công đoàn 
và doanh nghiệp. Điều này đã tạo ra 

sự đồng thuận về mặt chính sách, tạo 
thuận lợi cho việc triển khai thực 
hiện. 

Cơ cấu này cũng bảo đảm sự tham 
gia tối đa của khu vực tư nhân vào 
các sáng kiến chính sách. Ví dụ, sự 
kết nối giữa Cơ quan Phát triển kinh 
tế Singapore và các doanh nghiệp lớn 
của Singapore đã hình thành được đội 
ngũ chuyên gia tư vấn tư nhân. Đây 
chính là những nhân tố tạo điều kiện 
cho "Phong trào năng suất" duy trì 
trong dài hạn, hay nói cách khác là 
bảo đảm tính bền vững của chính 
sách. 

Việt Nam cần thành lập một hội 
đồng quốc gia về năng suất do Thủ 
tướng làm chủ tịch, thành viên gồm 
đại diện các bộ, ngành liên quan, 
Tổng Liên đoàn Lao động và các 
chuyên gia, nhà khoa học uy tín. Kế 
đến là thành lập cơ quan chịu trách 
nhiệm về triển khai thực hiện chính 
sách năng suất, tương tự Cơ quan 
Phát triển kinh tế Singapore của 
Singapore, có thể trên cơ sở Viện 
Năng suất Việt Nam. 

Chương trình nâng cao năng suất 
phải được thực hiện ở cả khu vực 
công. Hiện nay, khái niệm năng suất 
chủ yếu gắn với khu vực doanh 
nghiệp. Trong khi ở Singapore, ngay 
từ đầu, vấn đề năng suất của khu vực 
công đã được quan tâm, chiến dịch về 
nâng cao năng suất được thực hiện 
trong tất cả các bộ, ngành. Điều này 
giúp tạo nhận thức chung và đồng 
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thuận trong xã hội, rằng việc nâng 
cao năng suất quốc gia thực sự là việc 
của mọi tổ chức, cá nhân. Ngược lại, 
hiệu quả hoạt động của khối hành 
chính, dịch vụ công cũng ảnh hưởng 
rất lớn đến năng suất thực tế của 
doanh nghiệp. 

(Theo aecvcci.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VĂN 
BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 
VIỆT NAM 

Ngày 8/11/2017, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban 
hành 19 Văn bản Kỹ thuật Đo lường 
Việt Nam tại Quyết định số 1782/QĐ-
TĐC, theo đó có 17 Quy trình kiểm 
định được thay thế và 02 Quy trình 
kiểm định ban hành mới, gồm: 

1. Phương tiện đo kiểm tra tốc độ 
phương tiện giao thông- Quy trình 
kiểm định 

2. Phương tiện đo kiểm tra tốc độ 
phương tiện giao thông - Quy trình 
thử nghiệm 

3. Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới 
xách tay – Quy trình kiểm định 

4. Đồng hồ đo nước - Quy trình 
kiểm định 

5. Đồng hồ đo nước - Quy trình thử 
nghiệm 

6. Xi téc ô tô – Quy trình kiểm định 
7. Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng - 

Quy trình kiểm định 

8. Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ 
cấu cực tiểu - Quy trình kiểm định 

9. Nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có 
cơ cấu cực tiểu – Quy trình kiểm định 

10. Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy 
ngân – Quy trình kiểm định 

11. Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc 
có cơ cấu cực đại – Quy trình kiểm 
định 

12. Tỷ trọng kế - Quy trình kiểm 
định 

13. Phương tiện đo hàm lượng bụi 
tổng trong không khí – Quy trình 
kiểm định 

14. Phương tiện đo pH – Quy trình 
kiểm định 

15. Phương tiện đo tổng chất rắn 
hòa tan trong nước – Quy trình kiểm 
định 

16. Phương tiện đo điện tim – Quy 
trình kiểm định 

17. Phương tiện đo điện não – Quy 
trình kiểm định 

18. Máy thở dùng trong y tế - Quy 
trình kiểm định 

19. Máy theo dõi bệnh nhân – Quy 
trình kiểm định 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

Quyết định 3395/QĐ-BKHCN 
TCVN 11808:2017 Nhựa đường - 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Xác định các đặc tính lưu biến bằng 
lưu biến kế cắt động 

Quyết định 3396/QĐ-BKHCN 
TCVN 11893:2017 Bentonite - 

Phương pháp thử 
(Theo tcvn.gov.vn) 

 
 
 

 
KHÁNG SINH TRONG THỨC 
ĂN CHĂN NUÔI PHẢI CÔNG BỐ 
TÊN, HÀM LƯỢNG 

Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc thú 
y có thành phần kháng sinh trong 
thức ăn chăn nuôi phải công bố tên, 
hàm lượng...trên nhãn hàng hóa hoặc 
nhãn phụ, bao bì. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn vừa ban hành Thông tư 
20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn 
chi tiết một số nội dung của Nghị 
định số 39/2017/NĐ-CP ngày 
4/4/2017 của Chính phủ về quản lý 
thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trong đó 
quy định về việc sử dụng thuốc thú y 
có thành phần kháng sinh trong thức 
ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Theo Thông tư, thuốc thú y được sử 
dụng trộn vào thức ăn chăn nuôi 
nhằm mục đích phòng bệnh, trị bệnh 
cho gia súc, gia cầm phải có tên trong 
danh mục thuốc thú y được phép lưu 
hành tại Việt Nam hoặc được Cơ 
quan thẩm quyền cho phép để phòng 
bệnh, trị bệnh cho gia súc, gia cầm. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc thú 

y có thành phần kháng sinh trong 
thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích 
phòng bệnh cho gia súc, gia cầm non 
và trị bệnh cho gia súc, gia cầm 
không phải công bố tên, hàm lượng 
của kháng sinh trong tiêu chuẩn công 
bố áp dụng và mẫu nhãn sản phẩm 
khi đăng ký sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi được phép lưu hành tại Việt 
Nam nhưng phải công bố tên, hàm 
lượng kháng sinh, hướng dẫn sử 
dụng, thời gian ngừng sử dụng trên 
nhãn hàng hóa hoặc nhãn phụ, bao bì 
hoặc tài liệu kèm theo khi lưu hành 
trên thị trường; lưu các thông tin về 
kháng sinh nêu trên trong hồ sơ sản 
xuất.  

 
Thông tư nêu rõ, việc kê đơn thuốc 

thú y có thành phần kháng sinh trong 
thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích 
phòng bệnh, trị bệnh cho gia súc, gia 
cầm được thực hiện bởi bác sĩ thú y 
có chứng chỉ hành nghề về phòng 
bệnh, trị bệnh cho động vật. 

Đơn kê phải thể hiện tên thuốc, hoạt 
chất, công dụng, liều dùng, thời gian 
sử dụng, thời gian ngừng sử dụng 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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thuốc đảm bảo không gây kháng 
thuốc và tồn dư kháng sinh, hóa chất 
ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm sản 
phẩm chăn nuôi và những khuyến cáo 
khác (nếu có). 

Thuốc thú y trộn vào thức ăn chăn 
nuôi trong quá trình chế biến phải 
đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu 
quả của thuốc trong thời hạn sử dụng 
của từng loại thức ăn chăn nuôi. Chỉ 
được sử dụng thuốc thú y nhằm mục 
đích phòng bệnh, trị bệnh trong thức 
ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, 
gia cầm; thức ăn tinh cho gia súc ăn 
cỏ được phép lưu hành tại Việt Nam. 

Cơ sở chăn nuôi sử dụng thức ăn 
chăn nuôi có chứa thuốc thú y nhằm 
mục đích phòng bệnh, trị bệnh cho 
gia súc, gia cầm phải theo đúng 
hướng dẫn của nhà sản xuất và ghi 
nhật ký quá trình sử dụng. 

Ngày 7/11 WHO đã ra thông cáo 
báo chí khuyến cáo các nhà chăn nuôi 
gia súc và ngành công nghiệp thực 
phẩm ngừng sử dụng kháng sinh một 
cách thường xuyên để thúc đẩy tăng 
trưởng và ngăn ngừa bệnh ở các động 
vật nuôi khỏe mạnh. 

Các khuyến cáo mới của WHO 
nhằm mục đích duy trì hiệu quả của 
các thuốc kháng sinh quan trọng đối 
với việc chữa trị cho con người thông 
qua việc hạn chế sử dụng kháng sinh 
không cần thiết cho động vật. Ở một 
số quốc gia, khoảng 80% kháng sinh 
quan trọng đối với chữa trị cho con 
người được tiêu thụ trong ngành thú 

y, và chủ yếu là để thúc đẩy sự tăng 
trưởng của động vật khỏe mạnh. 

Sử dụng kháng sinh thái quá và 
không phù hợp ở người và động vật 
làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Một 
số loại vi khuẩn có khả năng gây 
nhiễm trùng nghiêm trọng ở người đã 
trở nên kháng với hầu hết các phương 
pháp điều trị hiện có và rất ít các lựa 
chọn điều trị hứa hẹn đang được phát 
triển để có thể thay thế các kháng 
sinh bị vô hiệu. 

Cần thiết có hành hành động mạnh 
mẽ và bền vững giữa các ngành và 
lĩnh vực, để chống lại tình hình kháng 
thuốc và bảo vệ sức khoẻ của người 
dân trên toàn thế giới. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Úc bắt đầu cho phép nhập khẩu 
trở lại tôm chưa nấu chín 

Theo China Daily, gần 100 tấn tôm 
trị giá 1,9 triệu USD vừa được các 
nhà XK tôm giao từ Trung Quốc tới 
Úc. 

Sự kiện này cho thấy các nhà XK 
tôm thẻ từ các nước đã được cho 
phép hiện đang bắt đầu quay trở lại 
thị trường Úc. 

Lệnh cấm NK tôm xanh được đưa 
ra sau khi bùng phát dịch đốm trắng 
tại các trang trại nuôi tôm phía đông 
nam bang Queensland của Úc vào 
tháng 12/2016. Người nuôi tôm của 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Úc đã đổ lỗi cho các sản phẩm NK 
chính là nguồn gốc của sự lây lan 
bệnh dịch này, tuy nhiên chính quyền 
vẫn chưa xác định được điều đó có 
đúng hay không. Lệnh cấm có hiệu 
lực thi hành từ ngày 9/1/2017. Lệnh 
cấm NK được áp dụng với tôm và thịt 
tôm chưa nấu chín; tôm và thịt tôm 
chưa nấu chín được tẩm ướp gia vị 
dùng làm thực phẩm. 

Lệnh cấm XK tôm chưa chế biến 
tới Úc đã gây ra thiệt hại đáng kể cho 
các nhà cung ứng tôm tại Trung Quốc 
và các nước châu Á trong đó có Việt 
Nam. Úc là thị trường tiềm năng của 
Việt Nam bởi thị trường này đang có 
sức hấp dẫn với DN khi nhu cầu tiêu 
thụ tôm tăng. 

Để xuất tôm sang Úc, các nước XK 
cần xác nhận rằng tôm chưa chế biến 
đã qua kiểm tra và không có các virus 
đốm trắng (WSSV) và đầu vàng 
(YHV). Khi cập cảng tại Úc, tôm 
phải được kiểm tra âm tính một lần 
nữa với WSSV và YHV trong phòng 
thí nghiệm có máy quét của Úc trước 
khi được phân phối ra thị trường. 

(Theo nongnghiep.vn) 
 

 Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu dầu 
ăn lên mức cao nhất trong một 
thập kỷ 

Theo một sắc lệnh mới đây, Chính 
phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu 
dầu thực vật lên mức cao nhất trong 
hơn một thập kỷ, giữa lúc chính phủ 
đang cố gắng hỗ trợ người nông dân 

trong nước. 
Cụ thể, Chính phủ Ấn Độ ngày 

17/11 vừa qua đã ra thông báo tăng 
thuế nhập khẩu dầu cọ thô lên 30%, 
trong khi thuế áp lên dầu cọ tinh chế 
đã tăng lên 40% từ mức 25%. 

Thuế nhập khẩu dầu đậu tương thô 
cũng tăng từ 17,5% lên 30%, còn đối 
với dầu đậu tương tinh chế là từ 20% 
lên 35%. 

Chính phủ cũng tăng thuế nhập 
khẩu áp lên hạt đậu tương, dầu hạt cải 
canola và dầu hướng dương. 

Việc tăng thuế trên sẽ làm tăng giá 
bán của dầu thực vật và hỗ trợ ngành 
nghiền hạt ép dầu tại thị trường trong 
nước của Ấn Độ, giúp nước này hạn 
chế hoạt động nhập khẩu dầu ăn 
trong năm tài chính 2017/2018 

Ngành nghiền hạt lấy dầu của Ấn 
Độ đang phải cạnh tranh khốc liệt với 
dầu nhập khẩu giá rẻ từ Indonesia, 
Malaysia, Brazil và Argentina, làm 
giảm nhu cầu về hạt cải dầu và hạt 
đậu nành trồng tại nước này kể cả khi 
giá hạt có dầu giảm mạnh. 

Theo ông B.V Mehta, Giám đốc 
điều hành của Hiệp hội các nhà chiết 
xuất chất dung môi Ấn Độ (SEA) có 
trụ sở tại Mumbai, việc Chính phủ 
Ấn Độ tăng thuế nhập khẩu lần thứ 
hai trong vòng chưa đầy ba tháng sẽ 
đẩy giá dầu ăn lên cao và hỗ trợ giá 
các loại hạt có dầu trong nước như 
đậu tương và cải dầu. 

Hiện 70% lượng dầu ăn tiêu thụ tại 
Ấn độ đến từ nhập khẩu, tăng từ mức 
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44% hồi tài khóa 2001-2002 đến nay. 
Tuy nhiên theo ông Sandeep 

Bajoria, Tổng giám đốc tập đoàn 
nhập khẩu dầu thực vật Sunvin, ngay 
cả khi tăng thuế, Ấn Độ vẫn sẽ phải 
nhập khẩu khoảng 15,5 triệu tấn dầu 
ăn trong tài khóa 2017/2018, dù thấp 
hơn so với ước tính ban đầu là 15,9 
triệu tấn nhưng vẫn cao hơn so với 
con số 15 triệu tấn dầu nhập khẩu hồi 
năm ngoái.  

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 Canada tăng nhập tôm từ Việt 
Nam và Ấn Độ 

Canada đứng thứ 14 về NK tôm 
trên thế giới, chiếm 2,2% tổng giá trị 
NK tôm của toàn thế giới năm 2016. 

Canada NK trung bình trên 50 tấn 
tôm mỗi năm. Trong 10 năm (2007-
2016), khối lượng NK tôm vào 
Canada có xu hướng giảm từ khoảng 
59 nghìn tấn năm 2007 giảm xuống 
còn khoảng 51 nghìn tấn năm 2016, 
giảm 13,4%. Về giá trị, Canada NK 
trung bình gần 500 triệu USD tôm 
mỗi năm. Giá trị NK tôm vào Canada 
đạt cao nhất năm 2014 với trên 628 
triệu USD và thấp nhất vào năm 2008 
với trên 371 triệu USD. 

Chín tháng đầu năm 2017, NK tôm 
vào Canada đạt 367,2 triệu USD; 
tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. 
Tốp 4 nước cung cấp tôm lớn nhất 
cho Hàn Quốc gồm Việt Nam, Ấn 
Độ, Thái Lan và Trung Quốc. Việt 
Nam là nguồn cung tôm lớn nhất cho 

Canada, chiếm 26,9% tổng giá trị NK 
của thị trường trong năm 2016. Ấn 
Độ đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 
24,9%. Tiếp đó, Thái Lan, Trung 
Quốc lần lượt chiếm 19,3% và 
14,5%. Từ 2007-2012, Việt Nam ổn 
định ở vị trí thứ 3 về cung cấp tôm 
cho Canada sau Thái Lan và Trung 
Quốc. Năm 2013, Việt Nam vươn lên 
vị trí thứ 2 chiếm tỷ trọng 21,3%. Từ 
năm 2014 đến nay, Việt Nam vượt 
qua Thái Lan trở thành nhà cung cấp 
tôm lớn nhất cho Canada. 

Trên thị trường Canada, tỷ trọng giá 
trị tôm Thái Lan có xu hướng giảm từ 
42,7% năm 2007 xuống còn 24,9% 
năm 2016. Trung Quốc giảm từ 
17,3% năm 2007 xuống còn 14,7% 
năm 2016. Trong khi tỷ trọng của 
Việt Nam và Ấn Độ có xu hướng 
tăng. Tỷ trọng giá trị tôm Việt Nam 
tăng từ 16,3% năm 2007 lên 24,8% 
năm 2016. Ấn Độ tăng từ 12,3% năm 
2007 lên 22,4% năm 2016. 

Năm 2016, NK tôm từ Việt Nam và 
Ấn Độ vào Canada giảm tuy nhiên 9 
tháng đầu năm nay, NK tôm từ 2 
nguồn cung này vào Canada đạt mức 
tăng trưởng 2 con số. 

Xu hướng trên chứng tỏ Việt Nam 
và Ấn Độ có nhiều tiềm năng đẩy 
mạnh XK sang Canada hơn so với 
Thái Lan và Trung Quốc. Việt Nam 
và Ấn Độ sẽ 2 là đối thủ cạnh tranh, 
bám đuổi sát sao nhau trên thị trường 
này. 

Tôm nước ấm nguyên liệu đông 
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lạnh (HS 030617) là sản phẩm tôm 
chính NK vào Canada, chiếm khoảng 
71% tổng NK tôm của Canada. Tiếp 
đó là tôm chế biến không đóng túi 
kín khí (HS 160521) chiếm tỷ trọng 
khoảng 25%. 

Ấn Độ là nguồn cung tôm nước ấm 
đông lạnh (HS 030617) lớn nhất cho 
Canada chiếm 28,7% thị phần. Việt 
Nam đứng thứ hai với chiếm 23,7% 
thị phần. Tiếp đó Thái Lan chiếm 
20%. 

Canada ưu tiên NK mặt hàng này từ 
các nguồn cung ở châu Á như Ấn Độ, 
Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, 
Indonesia. Thuế đối với mặt hàng 
tôm nguyên liệu mã HS 030617 
Canada dành cho các nhà cung cấp 
chính ở châu Á đều ở mức 0%. 

Trong nhiều năm qua, Canada luôn 
có tên trong số 10 thị trường NK tôm 
hàng đầu của Việt Nam. XK tôm 
sang thị trường này mặc dù không 
tăng trưởng mạnh và liên tục nhưng 
Canada được coi là thị trường tiềm 
năng đối với mặt hàng tôm Việt Nam 
do vị trí nằm sát với nước Mỹ và 
người dân ở đây có mức sống cao. 

Hiện nay, Canada là thị trường NK 
tôm lớn thứ 6 của Việt Nam và chiếm 
khoảng 4% tổng XK tôm của Việt 
Nam đi các thị trường. 

Canada NK nhiều tôm chân trắng từ 
Việt Nam hơn tôm sú với tỷ trọng 
tôm chân trắng trung bình 58%, tỷ 
trọng tôm sú chiếm 41%. 

Những năm gần đây, một phần là 

do sản lượng khai thác tôm nước lạnh 
giảm mạnh, Canada tiêu thụ khá 
nhiều tôm nước ấm (như tôm sú, tôm 
chân trắng) từ Đông Nam Á. Người 
tiêu dùng Canada ngày càng ưa 
chuộng sản phẩm thủy sản chế biến, 
nhất là tôm chế biến và tôm đông 
lạnh, do tính tiện dụng cao. Trong 
thực đơn nhiều nhà hàng, các món 
chế biến từ tôm ngày càng phổ biến. 

Để XK tôm sang Canada, DN nên 
tập trung vào phân khúc hàng giá trị 
gia tăng và đối với các sản phẩm tươi 
sống nhà XK nên cung cấp cho khách 
hàng Canada thông tin về cách chuẩn 
bị hoặc cách chế biến sản phẩm đó. 
Bên cạnh đó, DN nên quan tâm nhiều 
hơn đến mẫu mã hàng hóa, phát triển 
mặt hàng mới, chú trọng chất lượng 
dịch vụ, bao gói, nhãn mác, giá cả 
phù hợp. 

(Theo vinanet.vn) 
 

 Úc ra thông báo gia hạn thời 
gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện 
trọng yếu và Báo cáo cuối cùng 
trong vụ việc điều tra chống bán 
phá giá với sản phẩm tháp gió 
nhập khẩu từ Việt Nam 

Ngày 7 tháng 9 năm 2017, Ủy Ban 
Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc 
Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa 
học Úc đã ra thông báo (Thông báo 
số 2017/126) về việc gia hạn thời 
gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện 
trọng yếu (SEF-Statement of 
Essential Facts) và Báo cáo về 
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khuyến nghị của ADC (Final Report) 
trong vụ việc điều tra CBPG với sản 
phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt 
Nam và Malaysia. 

Theo đó, để có thêm thông tin về 
vai trò của các bên liên quan trong 
việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm 
liên quan  vào Úc và để xác minh 
thông tin mà các bên liên quan cung 
cấp, thời hạn để Ủy viên Ủy ban 
Chống bán phá giá Úc ban hành SEF 
được gia hạn đến ngày 5/11/2017 và 
thời hạn cung cấp Báo cáo về các 
khuyến nghị của ADC tới người có 
thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, 
Đổi mới và Khoa học Úc 
(Paliarmentary Secretary) được gia 
hạn tới trước/hoặc vào ngày 
20/12/2017. Sau khi ban hành SEF, 
các bên liên quan có thể nộp bản đệ 
trình trình bày ý kiến về Báo cáo này 
trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban 
hành.  

Trước đó, ngày 8 tháng 6 năm 
2017, ADC đã ra Thông báo khởi 
xướng điều tra (Thông báo số 
2017/78), theo đó, SEF dự kiến được 
ban hành vào ngày 26 tháng 9 năm 
2017, và bản Báo cáo cuối cùng dự 
kiến được ban hành vào hoặc trước 
ngày 10 tháng 11 năm 2017. Ngày 7 
tháng 8 năm 2017, Ủy ban Chống 
bán phá giá Úc (ADC) đã ra thông 
báo tạm thời (Thông báo CBPG số 
D60REP 405) về việc chưa áp dụng 
biện pháp CBPG sơ bộ đối với tháp 
gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 

8502.31.10) nhập khẩu từ Việt Nam. 
Một số thông tin chung về vụ việc: 
- Nguyên đơn: Công ty Keppel 

Prince Engineering và Công ty 
Ottoway Fabrication. 

- Giai đoạn điều tra bán phá giá: 
1/1/2015 – 31/12/2016. 

- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 
1/1/2013 đến nay. 

- Biên độ bán phá giá ước tính của 
ADC là 15,7%. 

Lịch trình tiếp theo của vụ việc: 
 ADC sẽ ban hành Báo cáo về dữ 

kiện trọng yếu (Statement of 
Essential Facts) vào ngày 5/11/2017 
và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để 
bình luận. 

- Báo cáo về khuyến nghị của ADC 
sẽ được gửi tới người có thẩm quyền 
(Parliamentary Secretary): trước hoặc 
vào ngày 20/12/2017 (hoặc có thể 
được gia hạn). Parliamentary 
Secretary phải ra quyết định trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được 
báo cáo về khuyến nghị của ADC 
(hoặc được gia hạn). 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Phát động Giải thưởng Quốc gia 
về Hiệu quả Năng lượng trong 
Công nghiệp năm 2017 

Nằm trong khuôn khổ dự án Năng 
lượng tái tạo và hiệu quả, ngày 
20/11/2017 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 
Phát động Giải thưởng Quốc gia về 
Hiệu quả Năng lượng trong Công 
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nghiệp năm 2017 với sự hiện diện 
của hơn 60 đại điện đến từ Bộ Công 
Thương, VECEA, GIZ cùng các công 
ty trong các ngành sản xuất công 
nghiệp. 

Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả 
Năng lượng trong Công nghiệp năm 
2017 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11 
năm 2017 đến cuối tháng 1 năm 
2018. Hội Khoa học và Công nghệ sử 
dụng năng lượng Tiết kiệm và Hiệu 
quả Việt Nam (VECEA) là đơn vị tổ 
chức giải thưởng, với sự hỗ trợ của 
GIZ. Đối tượng tham gia giải thưởng 
là các doanh nghiệp công nghiệp 
đang hoạt động trên lãnh thổ Việt 
Nam, có mức tiêu thụ năng lượng từ 
300 TOE/năm trở lên (tương đương 
với 2.000.000 kWh điện/năm) và đã 
thực hiện các giải pháp về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
trong khoảng thời gian từ 2011 - 
2016. 

 
Mục tiêu của giải thưởng là ghi 

nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã 
thực hiện thành công các biện pháp 
tiết kiệm năng lượng, cũng như 
quảng bá những giải pháp này. Giải 
thưởng cũng nhằm mục đích nâng 

cao nhận thức của các doanh nghiệp 
trong cả nước về nội dung hiệu quả 
năng lượng. 

Đây sẽ là giải thưởng thường niên 
với mục tiêu tăng cường nhận thức và 
cam kết về sử dụng năng lượng hiệu 
quả trong các ngành công nghiệp. 
Đối tượng tham gia là các doanh 
nghiệp có các biện pháp và kinh 
nghiệm trong các giải pháp tiết kiệm 
chi phí năng lượng, quản lý nguồn 
lực hiệu quả và các mô hình kinh 
doanh thân thiện với môi trường. 

Tại Việt Nam, các ngành công 
nghiệp hiện đang tiêu thụ đến 47% 
tổng sản lượng năng lượng. Tiết kiệm 
năng lượng do đó không chỉ là ưu 
tiên hàng đầu, để giảm chi phí về 
năng lượng, mà còn nhằm giúp các 
công ty tăng sức cạnh tranh.  

Giải thưởng Quốc gia về Hiệu quả 
Năng lượng trong Công nghiệp năm 
2017 sẽ có 02 hạng mục giải thưởng 
(1) Giải thưởng Giải pháp Tiết kiệm 
năng lượng tiêu biểu và (2) Giải 
thưởng Giải pháp Tiết kiệm năng 
lượng độc đáo, sáng tạo. Kết quả của 
Giải thưởng sẽ được công bố tại Lễ 
Trao giải, dự kiến diễn ra vào tháng 1 
năm 2018. Doanh nghiệp được giải sẽ 
được nhận Chứng chỉ của Bộ Công 
thương/VECEA và được vinh danh 
trên các phương tiện báo chí và kênh 
truyền hình quốc gia, cũng như trên 
website của Bộ Công thương.  

Ngoài ra các doanh nghiệp đạt giải 
cũng có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia 
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năng lượng hàng đầu tại Việt Nam. 
(Theo baocongthuong.com.vn) 

 
 Quy chế hoạt động Mạng lưới 
TBT Việt Nam 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
Quy chế quy định về tổ chức và hoạt 
động của Mạng lưới các cơ quan 
thông báo và hỏi đáp của Việt Nam 
về hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại (Mạng lưới TBT VN) và Ban liên 
ngành về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (Ban liên ngành TBT) 
nhằm thực thi các điều ước quốc tế 
có liên quan mà VN là thành viên. 

Tổ chức và hoạt động Mạng lưới 
TBT 

Theo quy chế, Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức, quản lý hoạt 
động của Mạng lưới TBT Việt Nam, 
bao gồm cơ quan thông báo và hỏi 
đáp về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại của quốc gia (Điểm TBT 
quốc gia), cơ quan thông báo và hỏi 
đáp về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại của các bộ (Điểm TBT 
của bộ) và cơ quan thực hiện hoạt 
động TBT ở địa phương. 

Hoạt động TBT cấp quốc gia thực 
hiện thông qua Điểm TBT quốc gia là 
Văn phòng Thông báo và hỏi đáp 
quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Văn phòng TBT Việt 
Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Hoạt động TBT cấp Bộ thực hiện 

thông qua các Điểm TBT của bộ là 
cơ quan được chỉ định thực hiện 
nhiệm vụ về TBT của các Bộ: Công 
Thương; Giao thông vận tải; Khoa 
học và Công nghệ; Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Tài nguyên 
và Môi trường; Thông tin và Truyền 
thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Xây dựng và Y tế. 

Hoạt động TBT địa phương thực 
hiện thông qua Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

Mạng lưới TBT Việt Nam có chức 
năng thực hiện nghĩa vụ thông báo và 
nghĩa vụ hỏi đáp về TBT của Việt 
Nam trong việc thực thi các điều ước 
quốc tế liên quan đến TBT; giúp Ban 
liên ngành TBT thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 
tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế 
này; vận hành Cổng Thông tin TBT 
Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi 
đáp về TBT của Việt Nam trong việc 
thực thi các điều ước quốc tế liên 
quan đến TBT; hỗ trợ nâng cao nhận 
thức của cộng đồng, cung cấp thông 
tin, tư vấn cho doanh nghiệp về TBT 
nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị 
trường của hàng hóa Việt Nam ở thị 
trường trong nước và nước ngoài. 

Chức năng Ban liên ngành TBT 
Ban liên ngành TBT là tổ chức phối 

hợp liên ngành có chức năng tham 
mưu, tư vấn, đề xuất cho Thủ tướng 
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Chính phủ, các bộ, ngành và địa 
phương trong đàm phán, ký kết các 
điều ước quốc tế liên quan đến TBT; 
thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam 
trong các điều ước quốc tế liên quan 
đến TBT mà Việt Nam là thành viên; 
giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, 
tranh chấp về TBT giữa Việt Nam và 
các thành viên ký kết các điều ước 
quốc tế liên quan đến TBT. 

Ban liên ngành TBT có nhiệm vụ 
nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị các 
cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa 
đổi và bổ sung các văn bản quy phạm 
pháp luật; tư vấn giải quyết các vấn 
đề phát sinh trong thực thi các điều 
ước quốc tế liên quan đến TBT và kết 
luận các vấn đề chuyên môn liên 
ngành làm cơ sở cho việc thực hiện 
nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp; đề 
xuất các chương trình hành động, giải 
pháp nhằm thực thi các nghĩa vụ và 
bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong 
quá trình thực hiện các điều ước quốc 
tế liên quan đến TBT; tham gia các 
hoạt động về TBT ở trong nước và 
ngoài nước theo đề xuất của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; các chương trình, 
đề án, dự án liên quan đến TBT; tiếp 
cận thông tin về TBT từ các tổ chức 
trong nước và ngoài nước; tham dự 
và thảo luận về các vấn đề liên quan 
đến TBT trong các diễn đàn có liên 
quan; sử dụng nhân lực, phương tiện 
của Điểm TBT quốc gia để triển khai 
thực hiện nhiệm vụ. 

(Theo baochinhphu.vn) 

 Cơ hội nâng cao năng lực sản 
xuất cho doanh nghiệp dệt may 

Từ ngày 29/11 - 2/12/2017 tại 
Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài 
Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, 
quận 7, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra 
“Triển lãm quốc thiết bị và công 
nghệ in thêu dệt may tại Việt Nam - 
Vietnam Texprint 2017”. 

 
Triển lãm tập trung giới thiệu các 

loại máy móc thiết bị hiện đại, 
chuyên dùng trong ngành in thêu trên 
vải theo công nghệ tiên tiến nhất; 
cùng với đó là các loại máy móc thiết 
bị về sản xuất sợi, dệt, nhuộm; dây 
chuyền dệt in, thêu, may tự động; 
phần mềm thiết kế; nguyên phụ liệu, 
vải, sợi; các giải pháp công nghệ 
ngành dệt in, thêu, may… 

Vietnam Texprint 2017 được kỳ 
vọng là cơ hội lý tưởng cho các 
doanh nghiệp dệt may trong nước 
tham gia, tham quan, tìm hiểu và trao 
đổi kinh nghiệm với các chuyên gia 
hàng đầu trên thế giới và trong ngành 
dệt may nhằm mục đích phát triển 
kinh doanh và nâng cao chất lượng 
sản xuất trong nước và xuất khẩu. 
Triển lãm cũng là cơ hội tốt, giúp các 
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doanh nghiệp dệt may Việt Nam đổi 
mới máy móc thiết bị, tiếp cận công 
nghệ tiên tiến, qua đó sẽ hỗ trợ các 
doanh nghiệp Việt Nam áp dụng hệ 
thống quản lý đáp ứng yêu cầu của 
chuỗi sản xuất toàn cầu. 

Trong khuôn khổ triển lãm còn có 
các hoạt động tọa đàm chuyên ngành 
về công nghệ in, thêu, dệt, may kỹ 
thuật số của các nước tiên tiến trên 
thế giới, các hoạt động giao thương 
B2B, tọa đàm kết nối doanh nghiệp… 

Triển lãm do Công ty CP Hội chợ 
triển lãm và quảng cáo Việt Nam 
(Vietfair) và Tập đoàn HongKong 
Allallinfo Media Group phối hợp tổ 
chức. 

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

 Nghiệm thu đợt 5 và xét duyệt 
đợt 7, 8 đề án của các doanh nghiệp 
tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ 
doanh nghiệp năm 2017 

Ngày 29/11 và ngày 01/12, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 
Hội đồng nghiệm thu đợt 5 và xét 
duyệt đợt 7, 8 đề án của các doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình Khoa 
học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai 
đoạn 2014-2020”. Ông Mai Thanh 
Quang - Giám đốc Sở KH&CN chủ 
trì Hội đồng.  

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 
được của đề án cũng như hồ sơ pháp 

lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí 
nghiệm thu đề án của 2 doanh nghiệp 
với nội dung: Hỗ trợ sản xuất sạch 
hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường,… tổng kinh phí hỗ trợ 380 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Khách sạn Phương Nam – Chi 
nhánh Tổng công ty thép Việt Nam, 
nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt 40 
m3/ngày đêm; 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Tân Phước Thịnh, nội dung 
được hỗ trợ là: Đề án "Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của 
Cụm CN-TTCN An Ngãi giai đoạn 2 
công suất 180m3/ngày đêm"; 

Về xét duyệt đề án của các đơn vị 
tham gia đợt 7, 8 với nội dung: Hỗ 
trợ ứng dụng CNTT, hội đồng đã 
nhất trí hỗ trợ các đề án của 2 đơn vị 
(trong tổng số 4 đơn vị) tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
120 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty Cổ phần W360S, nội 
dung được hỗ trợ là đề án “Áp dụng 
phần mềm quản lý doanh nghiệp 
Cloud Social Intranet nâng cao chất 
lượng sản xuất và quản lý doanh 
nghiệp. 

2. Công ty Cổ phần Ứng dụng Công 
nghệ Sao Việt Nam, nội dung được 
hỗ trợ là đề án “Xây dựng ứng dụng 
kết nối các lĩnh vực tài chính – tiền tệ 
– hàng hóa – dịch vụ trên điện thoại 
thông minh”. 

(Theo Sở KH&CN) 


