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THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT 
NAM SAU 10 NĂM GIA NHẬP 
WTO VÀ VIỄN CẢNH 
TƯƠNG LAI 

Kể từ khi chính thức trở thành 
thành viên Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) đến nay, thị 
trường bán lẻ nước ta đã chứng 
kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. 

 
Sức hút của thị trường bán lẻ 

Việt Nam sau gia nhập WTO 
Tháng 1/2007, Việt Nam chính 

thức trở thành thành viên của 
WTO, bắt đầu thực thi những cam 
kết mở cửa thị trường hàng hóa và 
dịch vụ mạnh mẽ, trong đó có dịch 
vụ phân phối. 

Những cam kết này đã thực sự 
tác động đến ngành công nghiệp 
dịch vụ bán lẻ của nước ta. Vào 
thời điểm Việt Nam gia nhập 
WTO, nhiều quan điểm lo ngại 
rằng, trước sự mở cửa, với sự xâm 

lấn và sáp nhập của các tập đoàn 
bán lẻ từ nước ngoài, nguy cơ sụp 
đổ kênh phân phối bán lẻ truyền 
thống là rất lớn. 

Thực tế đã cho thấy, sau 10 năm 
gia nhập thị trường WTO, thị 
trường bán lẻ Việt Nam đã có 
nhiều thay đổi, phong phú, đa 
dạng, đáp ứng kịp thời các nhu 
cầu thiết yếu của người tiêu dùng 
thời kỳ hội nhập và là một thị 
trường tiềm năng, hấp dẫn đầu tư 
cả trong và ngoài nước. Theo 
thống kê của Hiệp hội các nhà bán 
lẻ Việt Nam (AVR), tổng mức bán 
lẻ của thị trường bán lẻ Việt Nam 
tăng mạnh qua các năm. 

Mức tăng trưởng kinh tế bình 
quân 20 năm đổi mới là 6,8%, 
mức tăng trưởng khá cao. Nhờ đó, 
thu nhập bình quân đầu người của 
nước ta đã tăng lên đáng kể, tính 
chung sau 10 năm đổi mới, thu 
nhập bình quân đầu người của 
Việt Nam tăng từ 86 USD (1986) 
lên 337 USD (1996), tăng 3,9 lần 
và mức thu nhập này đã tăng gấp 
đôi, đạt 637 USD trong 10 năm 
tiếp theo (1996-2006). 

Cùng với việc tăng thu nhập 
bình quân đầu người, sức mua 
trong xã hội cũng có bước chuyển 
mới. Nhờ vậy, tổng mức lưu 
chuyển hàng hóa bán lẻ dịch vụ 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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tiêu dùng cũng tăng mạnh. Nếu 
như năm 2007 ghi nhận con số 
726.113 tỷ đồng, thì sau 5 năm 
tổng mức bán lẻ dịch vụ tiêu dùng 
đã vượt qua 2 triệu tỷ để đạt 2,325 
triệu tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so 
với 2007. 

Sự xâm nhập của các tập đoàn 
bán lẻ đa quốc gia vào nước ta 
cũng đã có tác động nhất định tới 
thị trường bán lẻ Việt Nam về 
mạng lưới, cách quản lý, tổ chức 
nguồn hàng, tổ chức dịch vụ phục 
vụ… 

Viễn cảnh trong tương lai 
Những ghi nhận tại Hội nghị và 

Triển lãm quốc tế về bán lẻ khu 
vực châu Á – Thái Bình Dương 
lần thứ 18 (APRCE 18) vừa được 
tổ chức tại Kuala Lumpur 
Malaysia tháng 10/2017 đã phản 
ánh trung thực và cập nhật tình 
hình ngành công nghiệp bán lẻ 
trên thế giới trước những thay đổi 
nhanh chóng và biến đổi không 
ngừng của khoa học, kỹ thuật và 
công nghệ, cũng như nhu cầu 
ngày càng cao và đa dạng của 
người tiêu dùng. 

Những vấn đề được chú trọng 
tại APRCE 2017 là các chủ đề về 
công nghệ số, thương mại điện tử, 
xu thế tiêu dùng mới và hình thức 
mua sắm trực tuyến… trong đó, 

có những yếu tố sẽ tác động trực 
tiếp đến ngành bán lẻ Việt Nam 
trong thời gian tới như: Giải pháp 
bán lẻ online trong thời gian thực; 
Thách thức từ Me age – thời đại 
của cái tôi; Đầu tư cho vấn đề tư 
vấn tiêu dùng cho cộng đồng và 
hỗ trợ khách hàng; Công nghệ 
Amazon Go! mô hình mua hàng 
không cần thanh toán tại chỗ… 

Robot cũng đang là một trong 
những sắc thái định hình tương lai 
của ngành bán lẻ. Các robot có 
nhiệm vụ phân loại đơn hàng và 
thực tế cho thấy, chúng làm việc 
hiệu quả hơn sức người tới 70%. 
Bên cạnh đó, các robot hoặc thiết 
bị bay không người lái còn vận 
chuyển sản phẩm tới tay người 
tiêu dùng theo đúng lộ trình và 
thời gian đã định. 

Hiện nay, nhà bán lẻ Lowe’s 
đang tiến hành thử nghiệm 
LoweBot, loại Robot có thể nói 
được nhiều thứ tiếng và có thể 
hướng dẫn người tiêu dùng lựa 
chọn hàng hóa. Best Buy cũng đã 
sử dụng Robot để vận chuyển sản 
phẩm hàng hóa; một số trung tâm 
mua sắm khác còn sử dụng Robot 
làm bảo vệ… Ở Việt Nam, điều 
này chưa thể xảy ra trong hiện tại 
song trong tương lai gần, cùng với 
sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
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học công nghệ và kỹ thuật, sự hiện 
diện của robot trong thị trường 
bán lẻ Việt Nam không còn là 
điều phải bàn cãi. 

(Theo tapchitaichinh.vn) 
 

MỘT NĂM THÁO GỠ RÀO 
CẢN KINH DOANH, MỞ 
ĐƯỜNG CHO DOANH 
NGHIỆP 

Rào cản kinh doanh không chỉ 
là nỗi lo lắng và trăn trở của 
doanh nghiệp (DN) mà còn của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
và các bộ, ngành liên quan. Bởi 
vấn đề này ảnh hưởng tới hoạt 
động của DN, tới niềm tin và thái 
độ của nhà đầu tư, gây tác động 
tiêu cực đến nền kinh tế nói 
chung. Vì thế, năm 2017 đã được 
các bộ, ngành triển khai tích cực 
nhiều hoạt động, giải pháp để gỡ 
rào cản cho DN. 

Bớt rào cản – tăng niềm tin 
Theo số liệu của Cục Quản lý 

đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư), trong 11 tháng của 
năm 2017, cả nước có hơn 
116.000 DN thành lập mới với số 
vốn đăng ký là hơn 1.131 nghìn tỷ 
đồng, tăng 14,1% về số lượng và 
tăng 41,9% về số vốn đăng ký so 
với cùng kỳ năm 2016; đáng chú 
ý, cả nước có tới hơn 24.300 DN 

quay trở lại hoạt động. Các con số 
này đã cho thấy tinh thần lạc quan 
và niềm tin vào môi trường kinh 
doanh đã được tăng lên để các DN 
tích cực thành lập và quay trở lại 
hoạt động. Điều này có được là 
nhờ những nỗ lực của Chính phủ 
trong việc chỉ đạo các bộ, ngành 
phải đưa ra nhiều giải pháp để hỗ 
trợ DN, tiến tới mục tiêu có ít nhất 
1 triệu DN hoạt động đến năm 
2020. 

Chính vì nhận được sự ủng hộ 
từ DN, mà vào những tháng cuối 
năm 2017, các bộ, ngành dường 
như bước vào cuộc về cắt giảm 
điều kiện kinh doanh. Đầu tiên là 
tuyên bố cắt giảm 675 điều kiện 
kinh doanh của Bộ Công Thương 
tại 16 ngành nghề đang rất được 
quan tâm như: Xăng dầu, khí hóa 
lỏng, hóa chất, rượu, logistics… 
Tiếp đó, hàng loạt bộ, ngành đưa 
ra con số cắt giảm với quyết tâm 
rất cao. Bộ Xây dựng dự tính bãi 
bỏ 41,3% điều kiện, đơn giản hóa 
43,7% điều kiện đầu tư kinh 
doanh; Bộ Y tế đề xuất cắt giảm 
8/50 điều kiện kinh doanh liên 
quan đến sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, 36/263 điều kiện kinh 
doanh liên quan đến cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm…; Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bãi bỏ 



Số 47 - 1/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 4 
 

21 ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện tại dự thảo Luật sửa đổi , bổ 
sung một số điều của các luật liên 
quan đến đầu tư, kinh doanh.  

Từ những hoạt động và giải 
pháp nêu trên, nên mặc dù vẫn còn 
không ít khó khăn, nhưng khảo sát 
của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa 
ra kết quả đáng ngạc nhiên về con 
số 48% DN vẫn lạc quan khi có xu 
hướng mở rộng quy mô công khai. 
Do đó, tại Báo cáo Môi trường 
kinh doanh năm 2018 của Ngân 
hàng Thế giới (WB), Việt Nam 
tiếp tục được tăng hạng về môi 
trường kinh doanh khi xếp hạng 
68/190 nền kinh tế được đánh giá, 
tăng thêm 14 bậc so với năm 
2017; với số điểm 67,93 trên 
thang 100. Cũng theo báo cáo này, 
Việt Nam và Indonesia là hai 
nước thực hiện nhiều cải cách nhất 
trong 15 năm qua, trong đó mỗi 
nước cùng có 39 cải cách. Hiện 
nay, doanh nhân tại TP.HCM chỉ 
mất 22 ngày và 6,5% thu nhập đầu 
người để đăng ký thành lập DN 
mới, so với 61 ngày và 31,9% vào 
năm 2003. 

Hoan nghênh chủ trương của 
Chính phủ trong việc quyết liệt cắt 
giảm các điều kiện kinh doanh với 
mục tiêu là cắt giảm một nửa các 

điều kiện trong 1-2 năm tới, nếu 
tất cả cùng hành động theo đúng 
mục tiêu thì sẽ “cởi trói”, tạo 
thuận lợi cho hoạt động DN; vì 
thế, việc này cần đưa vào các 
chiến lược, định hướng phát triển 
trọng tâm của các bộ, ngành thời 
gian tới. Thời gian qua, việc các 
bộ, ngành đưa ra những chỉ tiêu 
với sự định lượng cụ thể, thời hạn 
hoàn thành cụ thể đã tạo áp lực tốt 
cho thúc đẩy cải cách của các 
ngành, nên cần được phát huy. 

Đây là nỗ lực của cả 2 phía, khi 
DN đã biết cất lên tiếng nói của 
mình và các cơ quan nhà nước 
biết lắng nghe với tinh thần cầu 
thị. Dẫu rằng, con đường phía 
trước vẫn còn dài và nhiều khó 
khăn, thậm chí không ít chuyên 
gia vẫn lo ngại về hiệu quả và kết 
quả của việc cắt giảm điều kiện 
kinh doanh, nhưng bằng quyết tâm 
của người đứng đầu Chính phủ và 
các bộ, ngành, cùng niềm tin và sự 
ủng hộ từ phía DN, môi trường 
kinh doanh sẽ được cải thiện bền 
vững. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

TRÁI VÚ SỮA VIỆT NAM ĐÃ 
CHÍNH THỨC VÀO THỊ 
TRƯỜNG MỸ 

Cơ quan Kiểm dịch Động Thực 
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vật Mỹ (APHIS) trực thuộc Bộ 
Nông nghiệp Mỹ vừa đăng Công 
báo Liên bang cho biết quả vú sữa 
tươi của Việt Nam đã chính thức 
được chấp thuận nhập khẩu vào 
thị trường Mỹ và quyết định này 
có hiệu lực từ ngày 19/1. 

Như vậy đến nay, Mỹ đã đồng ý 
nhập năm loại trái cây của Việt 
Nam là thanh long, chôm chôm, 
vải, nhãn và vú sữa. 

Quyết định này được APHIS 
đưa ra sau khi đã hoàn tất Báo cáo 
phân tích nguy cơ dịch hại để 
đánh giá những nguy cơ liên quan 
đến việc nhập khẩu trái vú sữa 
tươi từ Việt Nam vào lục địa Mỹ. 

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ 
cho hay ngoài việc đáp ứng các 
quy định chung về nhập khẩu rau 
quả vào thị trường Mỹ theo điều 
319.56-3 của Luật về các quy định 
của Liên bang (CFR), trái vú sữa 
tươi nhập khẩu vào Mỹ còn phải 
đáp ứng bốn tiêu chuẩn sau: Chỉ 
được nhập khẩu như hàng hóa 
thương mại; mỗi lô hàng xuất 
khẩu vú sữa tươi đều phải có giấy 
chứng nhận kiểm dịch thực vật do 
Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam 
cấp; từng lô hàng phải được xử lý 
đúng quy định theo mục 7 phần 
305 của CFR; mỗi chuyến hàng 
xuất khẩu trái vú sữa tươi đều là 

đối tượng kiểm tra ngay khi cập 
cảng vào Mỹ. 

Hiện trái vú sữa tươi của Việt 
Nam đang vào vụ thu hoạch, các 
doanh nghiệp trong nước cần 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết về 
mặt hàng theo quy định phải chiếu 
xạ tại Việt Nam và quy định phải 
đóng gói từng quả trong túi nilon 
để thực hiện đúng các quy định 
khi xuất khẩu trái cây đặc biệt này 
vào thị trường Mỹ. 

Ngoài ra, phía Mỹ cũng đang 
xem xét nhập khẩu trái xoài tươi 
từ Việt Nam và sẽ sớm có thông 
báo về quyết định này.  

(Theo vietnamplus.vn) 
 

HIỆP HỘI THÉP LÊN 
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ 
TRƯỚC QUY ĐỊNH THUẾ 
MỚI TỪ HOA KỲ 

Liên quan đến những quyết định 
sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(DOC) trong vụ việc điều tra 
chống lẩn tránh thuế chống bán 
phá giá (AD) và thuế chống trợ 
cấp (CVD) đối với sản phẩm thép 
tấm mạ, thép cán nguội của Việt 
Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam đã 
có những động thái tích cực để 
bảo vệ quyền lợi của các doanh 
nghiệp. 

Thép tấm mạ, thép cán nguội 
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có tỉ lệ nội địa hóa trên 40% 
Theo thống kê của Hiệp hội 

Thép Việt Nam, hiện sản lượng 
xuất khẩu tôn mạ của Việt Nam 
sang thị trường Mỹ là khoảng 
200.000 tấn/năm. Trong đó chủ 
yếu là từ 3 doanh nghiệp là Tôn 
Hoa Sen, Tôn Đông Á và VSC, 
đều là những doanh nghiệp có tỷ 
lệ nội địa hóa trên 40%. 

Các doanh nghiệp trong nước 
thường sử dụng nguồn nguyên 
liệu nhập khẩu thép cán nóng 
(HRC) hoặc sử dụng nguồn 
nguyên liệu trong nước (sau khi 
qua hàng loạt công đoạn) để sản 
xuất ra sản phẩm cuối cùng là tôn 
mạ kẽm hoặc mạ lạnh. Để có được 
sản phẩm ra thị trường thì công 
đoạn sản xuất được thực hiện qua 
4 bước: Thép cán nóng được tẩy rỉ 
sét, sau đó cán nguội, đem phủ 
hợp kim, rồi được phủ màu để trở 
thành tôn mạ màu. 

 
Trong đó, công đoạn cán nguội 

là một bước quan trọng trong dây 

chuyền cán thép dẹt, tạo ra giá trị 
gia tăng từ 30 - 40% trong giá 
thành sản phẩm. 

Chứng minh nguồn gốc thép, 
hợp tác với DOC 

Hiệp hội Thép Việt Nam cho 
biết, hiện phía Mỹ cũng không 
đưa ra quy định cụ thể về hàm 
lượng giá trị gia tăng của hàng hóa 
xuất khẩu từ Việt Nam. Trong khi 
các quốc gia khác thường quy 
định tỷ lệ này ở mức 30% hoặc 
40% nên cáo buộc điều tra AD và 
CVD đối với sản phẩm thép của 
Việt Nam sẽ gây rất nhiều khó 
khăn cho các doanh nghiệp xuất 
khẩu khi bị đánh thuế chung. 

Trong thời gian tới đây, Hiệp 
hội Thép Việt Nam sẽ phối hợp 
chặt chẽ với Cục Phòng vệ 
Thương mại, Bộ Công Thương để 
theo dõi diễn biến tiếp theo của vụ 
việc. Về phía các doanh nghiệp 
đều sẵn sàng cung cấp, chuẩn bị 
các tài liệu chứng minh nguồn gốc 
nguyên liệu đầu vào và hàm lượng 
giá trị gia tăng đối với từng mặt 
hàng tôn mạ và thép cuộn cán 
nguội sản xuất ở Việt Nam. Hiệp 
hội khuyến nghị các doanh nghiệp 
tích cực phối hợp khi DOC thẩm 
tra tại chỗ. 

Trước đó, ngày 5/12, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra 
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quyết định sơ bộ trong vụ việc 
điều tra AD và CVD đối với thép 
các bon chống ăn mòn (thường 
được gọi là tôn mạ) và thép cán 
nguội nhập khẩu từ Việt Nam. 
DOC sơ bộ khẳng định việc lẩn 
tránh thuế đối với hai sản phẩm 
này là có thật, cụ thể là từ Trung 
Quốc qua VN để XK sang Mỹ. 

Theo Bộ Công Thương, 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 DOC 
đã từng kết luận trước đây và vì 
vậy, không tồn tại hành vi lẩn 
tránh thuế như DOC cáo buộc. 

Dự kiến, quyết định cuối cùng 
về cuộc điều tra này sẽ được thông 
báo vào ngày 16/12/2018. 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 thanhtra.com.vn) 

TĂNG TRƯỞNG GIẢM Ở THỊ 
TRƯỜNG MỸ VÀ EU: “BÀI 
HỌC LỚN CHO NGÀNH CÁ 
TRA THAY ĐỔI” 

Thống kê cho thấy tính đến hết 
tháng 11/2017, giá trị xuất khẩu 
(XK) cá tra sang thị trường Mỹ 
đạt 319,7 triệu USD, giảm 9,7% 
so với cùng kỳ năm trước. Còn tại 
thị trường EU, kim ngạch XK đạt 
hơn 180 triệu USD, giảm đến 
22%. 

Điều đáng nói, Mỹ vốn là thị 
trường XK cá tra lớn nhất của 
Việt Nam. Còn thị trường EU tuy 
khiêm tốn hơn, nhưng cũng chiếm 
tỷ lệ đến 11,4%, đứng thứ ba sau 
Trung Quốc và Mỹ. 

Vậy, cá tra Việt đang vướng 
những vấn đề gì tại hai thị trường 
chủ lực này mà đến nỗi phải chìm 
dưới mức tăng trưởng âm trong 
năm 2017? 

Doanh nghiệp “bỏ cuộc”? 
Tại Mỹ, theo lý giải từ phía 

Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản 
Việt Nam (VASEP), số doanh 
nghiệp (DN) XK cá tra vào thị 
trường này càng ngày càng giảm, 
xuất phát từ thuế chống bán phá 
giá của các đợt xem xét hành 
chính đều ở mức cao trong vài 
năm nay. 

Cụ thể, có 62 DN đăng ký XK 
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cá tra vào thị trường Mỹ nhưng 
thực tế chưa tới 10 DN tham gia 
XK và chỉ có 3 DN XK với sản 
lượng đáng kể. 

Ngoài ra, một số ít DN có được 
mức thuế suất thấp thì lại phải đối 
mặt với rào cản kỹ thuật là 
chương trình thanh tra cá da trơn 
theo Đạo luật Nông trại (Farm 
Bill). 

Kể từ ngày 2/8/2017, Cơ quan 
Thanh tra và An toàn thực phẩm 
Mỹ (FSIS) đã tiến hành kiểm tra 
an toàn thực phẩm và bao bì tất cả 
các lô hàng cá tra XK vào Mỹ tại 
các cơ sở kiểm tra nhập khẩu 
(NK) chính thức (i-house, các kho 
bảo quản được chỉ định). 

Việc kiểm tra các lô hàng của 
FSIS khiến cho hoạt động XK cá 
tra vào Mỹ của các DN gặp khó 
khăn do phát sinh chi phí và thời 
gian cho việc tái kiểm tra tại Mỹ. 

Còn tại thị trường EU, theo ông 
vài năm trở lại đây, XK cá tra 
sang thị trường này sụt giảm, từ 
chiếm tỷ trọng 24% năm 2012 
xuống còn 15% hồi năm ngoái. 

Phải tự thay đổi 
Trong khi đó, sự đa dạng và 

phức tạp về các tiêu chuẩn từ các 
nhà NK ở Mỹ, EU là những thách 
thức đối với ngành hàng cá tra, 
đặc biệt là các nhà chế biến XK. 

Các tiêu chuẩn phổ biến trước 
đó như: ACC (Aquaculture 
Certification Council) đối với thị 
trường bán lẻ của Mỹ, Global 
GAP và ASC đối với thị trường 
bán lẻ EU. 

Ngoài ra, có sự gia tăng về các 
tiêu chuẩn an toàn sinh học như 
Naturland và Kraft. Mặc dù xu 
hướng hiện nay là các nhà chế 
biến XK có trang trại nuôi riêng 
và không ngừng đầu tư để đáp ứng 
các tiêu chuẩn quốc tế, song rất 
khó để có thể đáp ứng được tất cả 
các tiêu chuẩn này 

Dù biết đa dạng hóa thị trường 
XK là điều nên làm, nhưng các 
chuyên gia cảnh báo việc chuyển 
hướng từ Mỹ, EU sang thị trường 
Trung Quốc cần thận trọng. 

Đây là thị trường NK thiếu tính 
ổn định với những quy định về hải 
quan, kiểm dịch không rõ ràng, 
thường xuyên thay đổi. 

Số liệu 11 tháng đầu năm 2017 
cho thấy giá trị XK cá tra sang thị 
trường Trung Quốc – Hồng Kông 
đạt 373,3 triệu USD, tăng đến 
37,9% so với cùng kỳ năm 2016, 
chiếm gần 23% tổng XK cá tra. 

Nhìn chung, dù là quốc gia hàng 
đầu về XK cá tra nhưng tính bền 
vững trong sản xuất của ngành 
này ở Việt Nam chưa cao, đang 
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bộc lộ những khuyết điểm lớn từ 
giống, kỹ thuật cho đến thu hoạch, 
chế biến và bảo quản sản phẩm 
sau thu hoạch, tiêu thụ. 

Việc chìm trong tăng trưởng âm 
ở thị trường Mỹ và EU là bài học 
lớn cho ngành cá tra để có những 
điều chỉnh thích hợp để khôi phục 
trong giai đoạn tới. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

TÌM CƠ HỘI TĂNG XUẤT 
KHẨU THỦY SẢN VÀO 
AUSTRALIA 
Thương vụ Việt Nam tại thị 

trường Australia vừa giới thiệu 
báo cáo nghiên cứu “Thị trường 
thuỷ sản của Australia và các giải 
pháp xúc tiến xuất khẩu thuỷ sản 
của Việt Nam vào thị trường này” 
nhằm cung cấp thông tin chính 
thống về thị trường, thúc đẩy xuất 
khẩu thủy sản vào Australia. 

 
Hàng năm Australia tiêu thụ 

khoảng 1 triệu tấn hải sản. Tuy 
nhiên, sản xuất trong nước của 
Australia mới chỉ đáp ứng được 
30% nhu cầu, phải nhập khẩu 70% 

từ nước ngoài, gồm các loại như 
cá hộp, phi lê cá, tôm, mực, bạch 
tuộc… Xu hướng nhập khẩu ngày 
càng tăng theo quy mô dân số và 
thị hiếu tiêu dùng hải sản. 

Với dân số trên 24 triệu người 
(dự kiến tăng lên 40 triệu người 
vào năm 2050) và là một trong 
những nước có tiêu chuẩn sống 
cao nhất trên thế giới với mức tiêu 
thụ thủy sản bình quân đầu người 
tăng từ 10 kg/năm 2000-2001 lên 
khoảng 15 kg/năm 2012-2013. 
Tuy nhiên, mức tiêu thụ bình quân 
này vẫn còn thiếu 40% so với 
khuyến cáo của các tổ chức về sức 
khoẻ của nước này. Do vậy, nhu 
cầu tiêu thụ thuỷ sản của Australia 
sẽ còn tăng hơn nữa và là một thị 
trường tiềm năng cho xuất khẩu 
thuỷ sản của Việt Nam. 

Thương vụ Việt Nam tại 
Australia cũng khuyến cáo, 
Australia là thị trường xuất khẩu 
thủy sản tiềm năng của Việt Nam. 
Vấn đề hiện nay là các quy định 
nghiêm ngặt của Australia về vệ 
sinh an toàn thực phẩm và an toàn 
sinh học. Hàng thuỷ sản của Việt 
Nam vẫn còn vài trường hợp dư 
lượng kháng sinh và dư lượng 
thuốc diệt nấm bị phát hiện và 
điều này ảnh hưởng đến uy tín của 
hàng Việt Nam nếu không loại trừ 
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triệt để. Do đó, báo cáo nghiên 
cứu “Thị trường thuỷ sản của 
Australia và các giải pháp xúc tiến 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 
vào thị trường này” được kỳ vọng 
sẽ là văn bản chính thống mang lại 
những thông tin hữu ích nhất cho 
doanh nghiệp. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

HƯỞNG THUẾ SUẤT 0%, CƠ 
HỘI ĐẨY MẠNH XUẤT 
KHẨU TÔM SANG EU 

Năm 2017, EU đã vươn lên trở 
thành thị trường lớn nhất của tôm 
Việt Nam. Sắp tới, khi Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) có hiệu lực, ngành tôm 
sẽ có thêm nhiều cơ hội đẩy mạnh 
xuất khẩu sang thị trường quan 
trọng này. 

Hiệp hội chế biến xuất khẩu 
thủy sản (Vasep) cho biết, 11 
tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm 
sang EU đạt giá trị 780,2 triệu 
USD tăng 42,4% so với cùng kỳ 
năm 2016. Với giá trị xuất khẩu 
đó, EU đã trở thành thị trường lớn 
nhất và chiếm 22,2% tổng giá trị 
xuất khẩu tôm Việt Nam trong 11 
tháng qua. 

Xuất khẩu tôm sang EU tăng 
mạnh do nhu cầu tiêu thụ tôm tăng 
cao ở thị trường này. Người tiêu 

dùng EU lại ưa chuộng các sản 
phẩm thủy sản giá trị gia tăng, tiện 
lợi cho việc chế biến, sử dụng. 

Hiện tại, mức thuế GSP mà EU 
dành cho Việt Nam đối với tôm 
nguyên liệu đông lạnh là 4,2%; 
tôm chế biến đông lạnh là 7%. 
Tuy nhiên, sản phẩm của Việt 
Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn 
xuất xứ của EU để được hưởng 
mức thuế này. Việt Nam có lợi thế 
hơn so với 2 nước đối thủ là Thái 
Lan và Trung Quốc vì 2 nước này 
không được hưởng GSP của EU. 

Theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, riêng trong tháng 11/2017, 
xuất khẩu tôm sang thị trường EU 
tăng trưởng mạnh nhất trong số 
các thị trường nhập khẩu chính 
tôm Việt Nam với mức tăng 71% 
đạt 86,4 triệu USD. 

(Theo trungtamwto.vn) 
 

DỆT MAY VIỆT NAM: THAY 
ĐỔI TẦM NHÌN ĐỂ NUÔI KỲ 
VỌNG LỚN 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn 
trong những tháng đầu năm 2017, 
tuy nhiên, tới cuối năm, giá trị 
xuất khẩu của dệt may Việt Nam 
đạt mức cao kỷ lục, và được kỳ 
vọng sẽ còn tăng trưởng mạnh khi 
Hiệp định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có 
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hiệu lực. 
Những con số ấn tượng 
Kết thúc năm 2017, xuất khẩu 

toàn ngành ước đạt trên 31 tỷ 
USD, tăng hơn 10% so với năm 
2016. Trong đó, xuất khẩu hàng 
dệt may đạt 25,9 tỷ USD, (tăng 
8,7% so với 2016); xuất khẩu 
hàng xơ sợi đạt 3,5 tỷ USD (tăng 
19,9% so với 2016); xuất khẩu vải 
cũng đạt xấp xỉ 1,1 tỷ USD. 

Đây là những con số được đánh 
giá cực kỳ ngoạn mục vì nhiều 
người từng e ngại ngành dệt may 
lẽ ra phải chịu sức ép lớn do TPP 
không còn khiến hàng loạt dự án 
dệt may đón đầu hiệp định này bị 
trì hoãn. 

Ở phía nhập khẩu, nguyên phụ 
liệu chảy vào Việt Nam cả năm 
2017 ước khoảng 18,9 tỷ USD. 
Nếu chỉ tính nguyên phụ liệu nhập 
khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 
(không tính nhập cho sản xuất và 
tiêu thụ nội địa) thì kim ngạch 
nhập khẩu nguyên liệu dệt may cả 
năm ước khoảng 15,48 tỷ USD, 
như vậy riêng ngành dệt may có 
thặng dư thương mại gần 15,5 tỷ 
USD. Đây là mức thặng dư ấn 
tượng nhờ hàng dệt may Việt Nam 
xuất khẩu ngày càng có hàm 
lượng giá trị gia tăng lớn. 

Con số này còn đặc biệt có ý 

nghĩa trong bối cảnh nhiều mặt 
hàng tuy “có tiếng” là xuất khẩu 
lớn nhưng nếu trừ giá trị “đầu 
vào” phải nhập khẩu để sản xuất 
thì phần thặng dư không còn đáng 
kể. 

Thách thức khi sang trang 
Khi các hiệp định tự do thương 

mại có hiệu lực, nhất là với những 
FTA thế hệ mới như FTA VN-EU, 
không phải mọi DN xuất hàng đi 
các thị trường này đều sẽ được 
hưởng ưu đãi. Kỳ thực, chỉ có 
những DN đủ khả năng đáp ứng 
các yêu cầu của hiệp định mới 
được hưởng ưu đãi. 

Đa số DN dệt may vẫn còn là 
DN nhỏ và vừa. Làm sao để bắt 
kịp những điều kiện về lao động 
và môi trường theo cam kết tại các 
hiệp định này mới là vấn đề đáng 
lo bởi người mua sẽ xuống tận nhà 
máy để kiểm tra. 

Chưa kể đến một thực tế không 
chỉ diễn ra ở DN ngành dệt may, 
đó là hiểu biết của DN nói chung 
về các FTA vẫn còn khá hạn chế, 
ngay cả với những nội dung về 
quy tắc xuất xứ để tận dụng thuế 
suất ưu đãi tại Hiệp định Thương 
mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 
vốn đã bắt đầu có hiệu lực từng 
phần từ năm 2010 và sẽ hoàn toàn 
xóa bỏ hàng rào thuế quan vào 
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khoảng cuối năm 2020. 
Dẫu vậy, có thách thức thì mới 

có phát triển, những người đại 
diện ngành dệt may Việt Nam vẫn 
tự tin đặt mục tiêu đưa kim ngạch 
xuất khẩu cả năm 2018 lên mốc 
son mới, từ 33,5 đến 34 tỷ USD, 
tức tiếp tục tăng thêm 10% so với 
năm 2017. 

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

1. Số: G/TBT/N/AUS/106 
Nước: Australia 
Nội dung: Sinh học; Thực vật 

học; Động vật học  
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/769 
Nội dung: Thuốc lá, sản phẩm 

thuốc lá và các bị liên quan 
- Số: G/TBT/N/BRA/770 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số: G/TBT/N/BRA/771 
Nội dung: Rau quả (ICS 67.080) 
- Số:G/TBT/N/BRA/772 
Nội dung: Thủy sản và sản 

phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) 
- Số: G/TBT/N/BRA/773 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 

(ICS 67.120.10) 
- Số: G/TBT/N/BRA/774 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh 

(ICS 11.120.10) 

- Số: G/TBT/N/BRA/775 
Nội dung: Thuốc trừ cỏ 
- Số: G/TBT/N/BRA/776 
Nội dung: ICS 11.020 
- Số: G/TBT/N/BRA/777 
Nội dung: Thuốc đặc hiệu  
- Số: G/TBT/N/BRA/778 
Nội dung: Hàng hóa và sản 

phẩm  
- Số: G/TBT/N/BRA/779 
- Số: G/TBT/N/BRA/781 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040) 
- Số: G/TBT/N/BRA/780 
- Số: G/TBT/N/BRA/782 
- Số: G/TBT/N/BRA/783 
- Số: G/TBT/N/BRA/784 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120.10) 
3. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/539 
Nội dung: Thuốc và thiết bị y tế  
- Số: G/TBT/N/CAN/540 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  
4. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/428 
Nội dung: Thuốc bảo vệ thực 

vật và các hóa chất nông nghiệp 
khác  

- Số: G/TBT/N/CHL/429 
Nội dung: Vữa (ICS 91.100.10) 
- Số: G/TBT/N/CHL/430 
Nội dung: Sản phẩm nhôm  
- Số: G/TBT/N/CHL/431 
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Nội dung: Ống thông gió  
- Số: G/TBT/N/CHL/432 
- Số: G/TBT/N/CHL/433 
Nội dung: Thủy tinh (ICS 

81.040) 
- Số: G/TBT/N/CHL/434 
Nội dung: Phòng cháy 
5. Số: G/TBT/N/CHN/1246 
Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Thực phẩm 
6. Các thông báo của Ai Cập 
- Số: G/TBT/N/EGY/169 
Nội dung: Gỗ, gỗ khúc và gỗ xẻ  
- Số: G/TBT/N/EGY/170 
Nội dung: Dãy bếp, bàn để làm 

thức ăn, lò và các dụng cụ tương 
tự (ICS: 97.040.20) 

- Số: G/TBT/N/EGY/171 
Nội dung: Phụ kiện xây dựng 

(ICS  91.190) 
- Số: G/TBT/N/EGY/172 
Nội dung: Động cơ đốt trong  
- Số: G/TBT/N/EGY/173 
Nội dung: Thiết bị lau chùi  
- Số: G/TBT/N/EGY/174 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép  
- Số: G/TBT/N/EGY/175 
Nội dung: Dầu mỡ động vật và 

thực vật (ICS 67.200.10 ) 
- Số: G/TBT/N/EGY/176 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa  
- Số: G/TBT/N/EGY/177 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch và tiêm 

- Số: G/TBT/N/EGY/178 
Nội dung: Thiết bị điện gia dụng  
7. Các thông báo của EU 
- Số G/TBT/N/EU/530 
- Số G/TBT/N/EU/531 
- Số G/TBT/N/EU/532 
- Số G/TBT/N/EU/533 
Nội dung: Sản phẩm bioxit 
8. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/576 
- Số: G/TBT/N/JPN/578 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ (ICS 43.020) 
- Số: G/TBT/N/JPN/577 
Nội dung:Chất Amiăng 
- Số: G/TBT/N/JPN/579 
Nội dung: Thuốc chữa  
- Số: G/TBT/N/JPN/580 
Nội dung: Thực phẩm  
- Số: G/TBT/N/JPN/581 
Nội dung: Chăn nuôi hữu cơ và 

các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ 
9. Các thông báo của Kenya 
- Số: G/TBT/N/KEN/601 
Nội dung:Vật liệu cách điện  
- Số: G/TBT/N/KEN/602 
- Số: G/TBT/N/KEN/603 
Nội dung: Thịt, sản phẩm thịt và 

sản phẩm từ động vật khác  
- Số: G/TBT/N/KEN/604 
Nội dung:Chăn nuôi gia súc  
- Số: G/TBT/N/KEN/607 
Nội dung: Gia vị 
- Số: G/TBT/N/KEN/615 
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Nội dung: Thiết bị và máy móc 
đường bộ  

- Số: G/TBT/N/KEN/620 
Nội dung: Cấy ghép trong phẫu 

thuật, bộ phận giả và dụng cụ 
chỉnh hinh  

- Số: G/TBT/N/KEN/621 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc và đậu 
đỗ  

- Số: G/TBT/N/KEN/624 
Nội dung: Các quá trình chế 

biến trong công nghệ thực phẩm  
10. Các thông báo của Hàn 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/747 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/748 
Nội dung: Xe cơ giới  
- Số: G/TBT/N/KOR/749 
Nội dung: Thiết bị gia dụng 
11. Số: G/TBT/N/TPKM/313 
Nước thông báo: Đài Loan 
Nội dung: Quạt thông gió;Tủ 

hút  
12. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1326 
Nội dung: Dầu tái sinh 
- Số: G/TBT/N/USA/1327 
Nội dung: Gia súc và gia cầm 

hữu cơ 
- Số: G/TBT/N/USA/1333 
Nội dung: Phát thải khí nhà kính  

(TH) 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 1/2018 

Thiết bị đường sắt  
Ngày 05/12/2017, với mục đích 

tăng cường khả năng tương thích 
với hệ thống đường sắt trong Liên 
minh châu ÂU, EU thông báo cho 
các nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định 
(EU) Số 1301/2014 và Quy định 
1302/2014 quy định về hệ thống 
đo lường năng lượng và hệ thống 
thu thập dữ liệu. Cụ thể, sẽ đóng 
cửa một số điểm mở ra liên quan 
đến hệ thống này. Quy định này sẽ 
góp phần cải tiến và phát triển các 
dịch vụ vận tải đường sắt quốc tế 
trong Liên minh Châu Âu hoặc 
với các nước thứ ba, đồng thời 
góp phần phát triển thị trường 
thiết bị và dịch vụ đường sắt.Thời 
gian dự kiến thông qua bắt đầu từ 
năm 2018. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày 
công bố trên Tạp chí chính thức 
của EU. Hạn cuối cùng để các 
nước thành tham gia góp ý kiến là 
ngày 04/2/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/EU/528 

Rượu vang  
Ngày 11/12/2017, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
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WTO về việc bổ sung phụ lục đối 
với Dự thảo sửa đổi quy định sản 
xuất rượu vang mã thông báo 
G/TBT/N/USA/1230. Cụ thể, Văn 
phòng cơ quan Thuế và Thương 
Mại về Rượu và Thuốc lá (TTB) 
sẽ tăng thời gian góp ý kiến đối 
với dự thảo thêm 90 ngày nữa tiếp 
theo với thời gian góp ý đã được 
tăng thêm gần đây trong Thông 
báo số 164 được đăng trong Sổ 
đăng ký Liên bang vào ngày 22 
tháng 11 năm 2016. Mục đích của 
Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. 
Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1230/Add.2 

Công cụ lưu trữ quần áo  
Ngày 13/12/2017, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc Ủy ban an toàn sản 
phẩm tiêu dùng nước này đang dự 
tính xây dựng quy định nhằm 
ngăn chặn nguy cơ gây thương tổn 
từ công cụ lưu trữ quần áo. Quy 
định này dựa theo Đạo luật an 
toàn sản phẩm tiêu dùng. Hoa Kỳ 
khuyến nghị các bên quan tâm đưa 
ra góp ý đối với quy định này. 
Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng khuyến 
nghị các bên đưa ra tiêu chuẩn tự 
nguyện hiện có của mình liên 
quan đến quy định này. 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 tham gia góp ý là ngày 
29/01/2018. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1323 

(Theo phòng TBT VN) 
 
 
 
 

GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC GIA – TRIỂN 
VỌNG ĐỂ DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia (GTCLQG) là động lực cho 
doanh nghiệp (DN) nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm 
cũng như quảng bá hình ảnh DN ở 
trong và ngoài nước. Hơn 20 năm 
hình thành và phát triển, 
GTCLQG đã thu hút được sự 
quan tâm đặc biệt và tạo được uy 
tín đối với các doanh nghiệp, cộng 
đồng xã hội. Ngoài khuyến khích 
các DN Việt Nam xây dựng và áp 
dụng các hệ thống quản lý, mô 
hình, công cụ cải tiến năng suất – 
chất lượng. 

GTCLQG, trước đây là Giải 
thưởng Chất lượng Việt Nam, ra 
đời từ năm 1996, với mục tiêu 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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khuyến khích các DN sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ của Việt 
Nam thuộc mọi thành phần kinh tế 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, tăng năng suất lao động 
để có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và thế giới. 
GTCLQG được thiết lập và triển 
khai từ năm 1996 trên cơ sở chấp 
nhận mô hình và 7 tiêu chí của 
Giải thưởng Malcolm Baldrige 
(MBA) – GTCLQG của Hoa Kỳ 
đã được nhiều nước trên thế giới 
coi là mô hình chuẩn để nghiên 
cứu học tập khi xây dựng 
GTCLQG của mình. 

GTCLQG được xây dựng và 
triển khai trên thành công của 13 
năm hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Việt Nam (1996 – 2008) và 
do Thủ tướng Chính phủ ký quyết 
định trao tặng. Sự hình thành 
GTCLQG đánh dấu một bước 
phát triển mới cho hoạt động Giải 
thưởng chất lượng của Việt Nam 
nói riêng và phong trào năng suất 
– chất lượng tại Việt Nam nói 
chung; khẳng định vai trò, vị thế 
của Giải thưởng chất lượng đối 
với cộng đồng DN và đối với xã 
hội. 

GTCLQG cũng như các hệ 
thống, công cụ quản lý khác sẽ 
thực sự đem lại lợi ích thiết thực 

cho DN khi mà chính bản thân 
DN thấu hiểu được tầm quan 
trọng của nó, biết áp dụng và duy 
trì một cách có hiệu quả, hiệu lực 
chúng vào trong hoạt động quản 
trị sản xuất kinh danh của DN 
mình. Điều quan trọng nhất là DN 
phải hiểu rõ mục đích của Giải 
thưởng là ngoài mục đích tôn vinh 
thì GTCLQG còn cung cấp công 
cụ mô hình tự đánh giá (self-
assessment), giúp tổ chức, DN 
hoàn thiện hệ thống quản lý của 
mình thông qua việc áp dụng và 
duy trì thành công các mô hình, 
công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến 
và thực hành tốt nhất như đã nêu ở 
trên. 

Đồng thời GTCLQG còn là một 
chuẩn mực, chuẩn đối sánh 
(Bechmarking) và phương pháp 
thực hành tốt (Best practices) để 
DN đánh giá tình trạng của mình 
so với đối thủ cạnh tranh và học 
hỏi kinh nghiệm của những DN 
khác, cải tiến không ngừng các 
hoạt động và quá trình kinh doanh 
của mình. Mục đích này không chỉ 
học hỏi những cái gì đã được tạo 
ra mà cả cách làm thế nào để tạo 
ra nó. Vấn đề đề cập đến không 
chỉ sản phẩm hay dịch vụ mà còn 
cả quá trình, tìm ra phương pháp 
tốt nhất ở đâu không quan trọng, 
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có thể trong bản thân công ty, 
trong ngành hoặc thậm chí ngoài 
ngành, đối tác làm chuẩn so sánh 
tốt nhất không có nghĩa chỉ là đối 
thủ cạnh tranh trực tiếp mà là 
những người đang chạy ở phía 
trước, bất kể trong ngành nào. Có 
làm được như vậy, DN mới thực 
sự nâng cao được khả năng cạnh 
tranh của mình. 

Dự kiến thời gian tổ chức Lễ 
trao GTCLQG và Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái 
Bình Dương năm 2017 vào 
03/2018 tại Hà Nội, truyền hình 
trực tiếp trên VTV. DN có những 
lợi thế khi đạt GTCLQG, đó là: 

- Thông qua quá trình xây dựng 
hồ sơ đề nghị xét tặng GTCLQG, 
tổ chức, DN đã rà soát quy trình 
quản trị của DN từ đó sẽ hoàn 
hiện hệ thống quản trị DN sao cho 
phù hợp nhất, nghĩa là giảm được 
chi phí hoặc kiểm soát chặt chẽ 
chi phí không phù hợp của chu 
trình sản xuất, kinh doanh. 

- Nâng cao uy tín thương hiệu 
của DN đối với người tiêu dùng 
và xã hội, mở mang, tăng trưởng 
về kinh doanh, thị phần và tìm 
kiếm khách hàng mới,… 

- Có lợi thế trong việc cạnh 
tranh chất lượng sản phẩm hàng 
hóa đối với người tiêu dùng trong 

và ngoài nước và đóng góp phát 
triển kính tế - xã hội bền vững của 
Việt Nam. Những đóng góp nổi 
bật của các DN đạt GTCLQG cho 
phát triển kinh tế - xã hội: Trong 
hai mươi năm (1996 - 2016), 
GTCLQG đã tôn vinh 1.690 lượt 
DN tiêu biểu, dẫn đầu trong phong 
trào năng suất - chất lượng. 

(TH) 
 

KHÔNG NÊN BĂN KHOĂN 
VỀ CHẤT LƯỢNG XĂNG E5 

Theo chỉ đạo của Chính phủ, tất 
cả doanh nghiệp kinh doanh xăng 
dầu phải ngừng bán xăng RON 92 
kể từ ngày 1/1/2018, khi đó trên 
thị trường chỉ còn tồn tại xăng 
RON 95 và E5. Trước lo ngại của 
người tiêu dùng khi chuyển đổi từ 
xăng khoáng sang sử dụng xăng 
sinh học E5, nhiều chuyên gia và 
cơ quan quản lý khẳng định, cho 
tới thời điểm hiện tại chưa có bất 
cứ khiếu nại gì về chất lượng xăng 
E5. 

Đảm bảo tối đa nguồn cung 
Tại Hội nghị Tăng cường triển 

khai lộ trình xăng sinh học thực 
hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ 
diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Hoàng Quốc 
Vượng khẳng định, về nguồn cung 
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ứng nguyên liệu E100 cho thị 
trường không quá lo ngại. Hiện 
hai nhà máy của Công ty Tùng 
Lâm sản xuất nguyên liệu E100 sẽ 
đưa ra thị trường 200.000m3/năm, 
tương đương 16.000m3/tháng. Bên 
cạnh đó, dự kiến ngày 15/1/2018, 
Nhà máy etanol Bình Phước sẽ đi 
vào hoạt động với công suất 
100.000m3/năm, tương ứng 
khoảng 7.000m3/tháng. Chưa kể 
nhà máy Dung Quất, dự kiến sẽ 
khôi phục và đi vào hoạt động 
trong quý I/2018 với công suất 
100.000m3/năm. 

Khi cả 4 nhà máy đi vào hoạt 
động, dự kiến quý 1/2018 có thể 
cung ứng gần 40.000 tấn 
etanol/tháng. Với khối lượng 
E100 đó chúng ta hoàn toàn đáp 
ứng đủ và có thể dư thừa nguồn 
cung. 

Đến giữa tháng 01/2018, với 3 
nhà máy hoạt động sẽ sản xuất 
khoảng 20.000 - 25.000 m3/tháng 
thì vẫn đảm bảo nguồn cung cho 
thị trường. Khi Nhà máy Ethanol 
Dung Quất hoạt động lại có thể 
cung cấp thêm 6.000 – 7.000 
m3/tháng, đến lúc đó, có thể hoàn 
toàn yên tâm về lượng E100. 

Yên tâm về chất lượng 
Người tiêu dùng ngại việc sử 

dụng xăng sinh học E5 sẽ phải cải 

tiến động cơ, bởi cồn trong xăng 
sẽ làm oxy hóa các chi tiết của 
máy dẫn tới hư hỏng là không 
chính xác. Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội và Trung tâm Ứng 
dụng và Chuyển giao công nghệ - 
Viện Dầu khí Việt Nam đã thử 
nghiệm ngâm các chi tiết máy 
trong bồn nhiên liệu sinh học 
1.500 giờ. Kết quả cho thấy các 
chi tiết máy không thay đổi so với 
trước khi ngâm. Do đó, động cơ 
không hề bị ảnh hưởng. 

Việc chuyển đổi xăng khoáng 
sang xăng sinh học, giảm sự phụ 
thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa 
thạch là xu hướng tất yếu mà các 
nước trong khu vực và trên thế 
giới đã triển khai. Tại Việt Nam, 
Chính phủ đã có lộ trình chuẩn bị 
từ nhiều năm trước và đến nay, sự 
chuyển đổi là bắt buộc, thể hiện 
quyết tâm cao của Chính phủ 
trong việc đảm bảo an ninh năng 
lượng, tạo đầu ra cho nông sản và 
thiết thực bảo vệ môi trường. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CỔNG 
THÔNG TIN TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC QUỐC GIA 

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, 
Bộ đã đề xuất xây dựng đề án tổng 
thể về triển khai, áp dụng và quản 
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lý tem truy xuất nguồn gốc. Ngoài 
ra Bộ cũng đề xuất xây dựng, vận 
hành và quản lý Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc quốc gia. 

Đề án tổng thể về triển khai, áp 
dụng và quản lý tem truy xuất 
nguồn gốc nhằm triển khai thực 
hiện việc áp dụng tem truy xuất 
nguồn gốc đối với 3 nhóm sản 
phẩm, hàng hóa trong nước: các 
sản phẩm y tế, nông sản thực 
phẩm, sản phẩm công nghiệp nhẹ. 

Bộ KH&CN cũng đề xuất xây 
dựng, vận hành và quản lý Cổng 
thông tin truy xuất nguồn gốc 
quốc gia; triển khai thí điểm việc 
áp dụng tem truy xuất nguồn gốc 
đối với 1 đến 3 nhóm sản phẩm tại 
các tỉnh, thành phố trên phạm vi 
cả nước theo yêu cầu đề xuất của 
địa phương.  

 
Thông tin từ Bộ KH&CN cho 

biết tại Việt Nam truy xuất nguồn 
gốc là hoạt động còn khá mới, tuy 
nhiên hoạt động này đã và đang 
được triển khai nhanh chóng. Việc 

sử dụng tem truy xuất nguồn gốc 
trên các sản phẩm, hàng hóa ngày 
càng trở nên phổ biến, người tiêu 
dùng và các bên liên quan có thể 
truy xuất thông tin nhanh chóng, 
chính xác, qua đó nâng cao niềm 
tin của người tiêu dùng vào các 
sản phẩm có gắn tem truy xuất 
nguồn gốc. 

Tuy nhiên, hoạt động truy xuất 
nguồn gốc và áp dụng tem truy 
xuất nguồn gốc hiện còn tồn tại 
một số vấn đề khó khăn, bất cập 
như hoạt động truy xuất nguồn 
gốc mới chỉ tập trung áp dụng ở 
một số sản phẩm và một số địa 
phương, thị trường lớn. 

Lý giải cho những nguyên nhân, 
bất cập này, Bộ KH&CN cho rằng 
do việc triển khai hệ thống truy 
xuất nguồn gốc mới chỉ triển khai 
thí điểm ở một số địa phương và 
thị trường lớn (TP.HCM, Hà 
Nội…), chưa có quy định, hướng 
dẫn thống nhất của các bộ ngành 
và cơ quan có liên quan. 

Đề xuất này nhằm tạo điều kiện 
nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi 
dưỡng, thông tin, tuyên truyền và 
hợp tác quốc tế về truy xuất nguồn 
gốc, tem truy xuất nguồn gốc. 
Ngoài ra, dự thảo này cũng nhằm 
phổ biến, nâng cao nhận thức đến 
người dân và các đối tượng thuộc 
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mọi thành phần tham gia kinh 
doanh, cơ quan nhà nước có chức 
năng quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa về hoạt động truy 
xuất nguồn gốc, tem truy xuất 
nguồn gốc; hỗ trợ, khuyến khích 
doanh nghiệp chủ động áp dụng 
tem truy xuất nguồn gốc trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hiện Bộ KH&CN đang lấy ý 
kiến đóng góp rộng rãi của các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân về dự thảo này. 

(Theo motthegioi.vn) 
 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MŨ 
BẢO HIỂM PHẢI TĂNG 
CƯỜNG HẬU KIỂM 

Đề cập giải pháp quản lý chất 
lượng mũ bảo hiểm (MBH), Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
Nguyễn Hoàng Linh cho biết, cần 
phải có nhiều giải pháp đồng bộ, 
trước tiên, cần tăng cường hậu 
kiểm MBH.  

 

Tính đến nay, Việt Nam đã có 
hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật đầy đủ từ quy định về 
chất lượng, quản lý trong hoạt 
động sản xuất, nhập khẩu, phân 
phối MBH, quy định trách nhiệm 
người sử dụng, trách nhiệm cơ 
quan quản lý… 

Tuy nhiên, báo cáo của Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) tại Việt 
Nam chỉ rõ, số người tham gia 
giao thông đội mũ giả mạo MBH 
(mũ lưỡi trai nhựa) là khá cao, 
trung bình khoảng 20% trên cả 
nước, 40% tại các thành phố lớn 
như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. 
Một nghiên cứu gần đây được 
thực hiện tại TP Hồ Chí Minh cho 
thấy, hơn 26% vụ tai nạn giao 
thông mà chủ phương tiện bị văng 
MBH ra đường là do mũ không 
đạt chất lượng hoặc cài dây không 
đúng cách. Nhiều người dân còn 
chưa ý thức được vai trò quan 
trọng của việc đội MBH phù hợp 
với quy chuẩn. 

Để giảm thiểu, ngăn chặn tình 
trạng mũ MBH kém chất lượng 
trên thị trường và nâng cao nhận 
thức của người dân trong việc sử 
dụng MBH đảm bảo chất lượng 
khi tham gia giao thông, các cơ 
quan chức năng cần siết chặt quản 
lý từ khâu cấp phép sản xuất, nhập 
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khẩu, kinh doanh, niêm yết danh 
sách các thương hiệu MBH đạt 
chuẩn để người dân được biết. 

Các cơ quan hữu quan, trong đó 
Ủy ban ATGTQG cần tiếp tục đẩy 
mạnh truyền thông về sự cần thiết 
phải đội MBH đạt chuẩn; các cơ 
quan thực thi như công an, quản lý 
thị trường... kiên quyết xử lý các 
trường hợp cố tình sản xuất, kinh 
doanh MBH giả cũng như các 
hành vi vi phạm khi sử dụng mũ 
không phải MBH khi tham gia 
giao thông. 

(Theo vietq.vn) 
 

ĐO LƯỜNG TRONG LĨNH 
VỰC QUAN TRẮC VÀ BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CÒN 
NHIỀU ‘KẼ HỞ’ 

Theo Luật Đo lường, tất cả các 
thiết bị đo sử dụng trong quan 
trắc, kiểm soát môi trường nhằm 
mục đích bảo vệ môi trường đều 
phải được kiểm soát về đo lường. 

Thế nhưng thực tế, rất nhiều các 
phương tiện đo trong lĩnh vực này 
vẫn còn đang bỏ ngỏ không được 
kiểm soát về đo lường hoặc nếu có 
thì cũng chưa được thực hiện một 
cách chặt chẽ. 

Thông tin trên được chia sẻ tại 
Hội thảo “Đo lường trong lĩnh vực 
quan trắc và bảo vệ môi trường” 

được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ 
chức sáng nay (19/1). 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 
Tổng cục trưởng, Tổng cục 
TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, 
thời gian vừa qua, Tổng cục đã tổ 
chức thực hiện kiểm soát đo lường 
được một số chủng loại phương 
tiện đo sử dụng trong hoạt động 
quan trắc và bảo vệ môi trường 
như: phương tiện đo hàm lượng 
bụi tổng trong không khí, phương 
tiện đo nồng độ các khí SO2, CO2, 
CO, NOx, v.v. Hoạt động kiểm 
định, hiệu chuẩn, đo, thử nghiệm 
các phương tiện đo này đã đóng 
góp một phần không nhỏ vào công 
việc bảo vệ môi trường, nâng cao 
chất lượng cuộc sống. 

Tuy nhiên, số lượng phương tiện 
đo sử dụng trong hoạt động quan 
trắc môi trường rất đa dạng, nhiều 
chủng loại,..; các phép đo trong 
quan trắc môi trường chưa được 
quy định cụ thể; cơ chế, chính 
sách, công tác phối hợp, quản lý 
và tổ chức thực thi kiểm soát đo 
lường trong hoạt động quan trắc, 
bảo vệ môi trường còn hạn chế. 

Việc tìm ra các giải pháp hữu 
hiệu nhằm quản lý và tổ chức 
kiểm soát tốt phương tiện đo và 
phép đo sử dụng trong hoạt động 
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quan trắc và bảo vệ môi trường, 
đồng thời đề xuất, thiết lập những 
cơ chế và phương thức phối hợp 
phù hợp với những yêu cầu, điều 
kiện của biện pháp quản lý mới 
trong giai đoạn hiện nay được đặt 
ra như một yêu cầu cấp thiết. 

Theo Luật Đo lường, tất cả các 
thiết bị đo sử dụng trong quan 
trắc, kiểm soát môi trường nhằm 
mục đích bảo vệ môi trường đều 
nằm trong Danh mục phương tiện 
đo nhóm 2 phải được kiểm soát 
theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. 
Tuy nhiên trên thực tế, nhiều thiết 
bị đo sử dụng trong quan trắc, 
kiểm soát môi trường chưa được 
kiểm soát về đo lường. 

Hiện quy định về đo lường đối 
với phương tiện đo nhóm 2, danh 
mục phương tiện đo nhóm 2 sử 
dụng cho hoạt động quan trắc và 
bảo vệ môi trường mới chỉ có 6 
chủng loại, gồm: Phương tiện đo 
hàm lượng bụi tổng trong không 
khí, Phương tiện đo nồng độ các 
khí SO2, CO2, CO, NOx, Phương 
tiện đo nồng độ khí thải xe cơ 
giới, Phương tiện đo pH, nồng độ 
ôxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục 
của nước, tổng chất rắn hòa tan 
trong nước, Phương tiện đo độ ồn, 
Phương tiện đo độ rung động. 

Đối với thiết bị quan trắc môi 

trường chưa quy định trong Danh 
mục nhóm 2 như: Phương tiện đo 
các thông số trong nước mặt và 
nước thải, Phương tiện đo nồng độ 
khí thải và không khí xung quanh, 
Phương tiện đo chấn động và ảnh 
hưởng sóng không khí v.v… vẫn 
chưa được quan tâm kiểm soát về 
đo lường. Không chỉ còn nhiều 
phương tiện đo chưa được kiểm 
soát về đo lường mà các phương 
tiện đo sử dụng trong quan trắc 
môi trường thuộc Danh mục nhóm 
2 và chất chuẩn sử dụng trong 
thiết bị phân tích quan trắc môi 
trường thời gian qua cũng chưa 
được kiểm soát tốt. 

Thực trạng trên đã dẫn tới một 
số thiết bị quan trắc môi trường 
chưa bảo đảm chính xác theo quy 
định, kém độ tin cậy gây sai lệch 
kết quả đánh giá, kiểm soát, không 
ứng phó kịp thời với các sự cố 
môi trường có thể gây ra các hậu 
quả nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, hoàn thiện văn bản 
quy phạm pháp luật về đo lường, 
xây dựng các tổ chức kiểm định, 
hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc 
môi trường và thực hiện quy định 
về phép đo đồng thời, tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra đo 
lường đối với thiết bị quan trắc 
môi trường. 
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Hiện Bộ Khoa học và Công 
nghệ đang hoàn thiện dự thảo cuối 
để ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
23/2013/TT-BKHCN quy định về 
đo lường đối với phương tiện đo 
nhóm 2. Thông tư này sẽ bổ sung 
các phương tiện đo sử dụng trong 
lĩnh vực quan trắc môi trường vào 
quản lý và đóng góp cho công tác 
bảo vệ môi trường. 

(Nguồn:vietq.vn) 
 

TRÁI CÂY CỦA HAGL CUNG 
CẤP KHÔNG ĐỦ HÀNG ĐỂ 
BÁN SAU KHI ÁP DỤNG 
GLOBALGAP 

Hiện nay tiêu chuẩn GlobalGAP 
được hầu hết các nước phát triển 
áp dụng để sản xuất nông nghiệp 
hướng theo tiêu chuẩn quốc tế. 
Đây còn là một điều kiện quan 
trọng để nhập khẩu rau quả của 
các nước tiên tiến. Không chỉ đảm 
bảo an toàn cho sản phẩm. 
GlobalGAP còn có các quy định 
nhằm liên quan tới bền vững môi 
trường xã hội. 

Theo như thống kê của Bộ Nông 
Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 
thì tới thời điểm này tổng diện tích 
cây trồng áp dụng tiêu chuẩn 
GlobalGAP chỉ chiếm chưa tới 
3%. Giải thích cho việc này mỗi 

hộ nông dân cho biết do quy mô 
mỗi hộ gia đình quá nhỏ nên 
không thể hình thành được vùng 
trồng chuyên biệt để có đủ nguồn 
hàng áp dụng tiêu chuẩn 
GlobalGAP cho xuất khẩu. 

Do đó, trái cây có chứng nhận 
GlobalGAP cũng chỉ được thương 
lái nhỏ thu mua cùng với trái cây 
phổ thông dẫn tới hiệu quả thấp 
trong khi phải tuân thủ các quy 
trình và nhiều điều kiện khắt khe. 

Chính vì thế mà cho dù kim 
ngạch xuất khẩu hoa quả trái cây 
của nước ta thời gian gần đây có 
tăng trưởng bùng nổ nhưng phần 
lớn sản lượng vẫn dành cho phân 
khúc phổ thông và với mức giá 
không được cao. 

Xuất khẩu rau quả Việt Nam 
tăng hơn 7 lần trong 7 năm 2010-
2017 

Một số ít Công ty có quy mô lớn 
tại Việt Nam đang mạnh dạn áp 
dụng tiêu chuẩn GAP vào sản 
xuất. Có thể kể đến như chuối 
Fohla Long An và chuối 3T Hưng 
Yên với hơn 120 ha và 70ha theo 
tiêu chuẩn VietGAP. Thanh Long 
Hoàng Hậu với 300ha theo tiêu 
chuẩn GlobalGAP. Với những thế 
mạnh này thì hàng của các đơn vị 
này sản xuất ra đến đâu hết đến đó 
thậm chí không đủ hàng để bán. 
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Đơn vị này luôn trong tình trạng 
cháy hàng không đủ cho các hệ 
thống siêu thị lớn ở nước ngoài. 

Vừa qua, Tập đoàn HAGL đã 
công bố phần diện tích vườn cây 
ăn trái đã đi vào thu hoạch và 
được cấp chứng nhận GlobalGAP 
lên tới 1.364ha trên nhiều nông 
trường trồng chuối, thanh long và 
chanh dây tại cả ba nước Đông 
Dương. Theo chiến lược, HAGL 
sẽ hướng tới sản phẩm trái cây cao 
cấp đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang 
những thị trường khó tính và toàn 
bộ 18.600ha vườn cây ăn trái đều 
đang áp dụng tiêu chuẩn 
GlobalGAP. 

Kết quả ban đầu của việc áp 
dụng tiêu chuẩn GlobalGAP vào 
mô hình trồng của HAGL đã cho 
thấy hiệu quả rất rõ rệt. Trong 
những tháng tới, hàng ngàn ha 
thanh long, xoài cát, mít Thái, 
bưởi da xanh… theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP sẽ lần lượt đi vào khai 
thác. HAGL đang nhắm tới việc 
cung ứng ra thị trường hàng chục 
ngàn tấn trái cây cho vụ cuối năm 
và giáp Tết, 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ XUẤT 
NHẬP KHẨU CÓ HIỆU LỰC 
TỪ 1/1/2018 

Bước vào năm 2018, là thời 
điểm một số chính sách mới có 
hiệu lực, liên quan và có tác động 
trực tiếp đến hoạt động xuất nhập 
khẩu (XNK), sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp (DN); trong đó, 
tiêu biểu là Luật Quản lý ngoại 
thương và Nghị định 
125/2017/NĐ-CP… 

Áp dụng nhiều biện pháp 
phòng vệ thương mại 

Luật Quản lý ngoại thương có 
hiệu lực từ 1/1/2018 là chính sách 
mới sẽ thu hút được sự chú ý của 
cộng đồng DN XNK, bởi trong đó 
có nhiều quy định nổi bật về biện 
pháp quản lý ngoại thương, phát 
triển hoạt động ngoại thương, giải 
quyết tranh chấp. 

Đáng chú ý, các biện pháp 
phòng vệ thương mại bao gồm 
biện pháp chống bán phá giá, biện 
pháp chống trợ cấp và biện pháp 
tự vệ lần đầu tiên được đưa vào 
luật. 

Luật Quản lý ngoại thương quy 
định thương nhân nước ngoài 
không hiện diện tại Việt Nam có 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên. 

Trong Luật cũng quy định cụ 
thể về các biện pháp hành chính 



Số 47 - 1/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 25 
 

như: Cấm xuất khẩu, cấm nhập 
khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, tạm 
ngừng nhập khẩu; hạn chế xuất 
khẩu, hạn chế nhập khẩu; quản lý 
theo giấy phép, theo điều kiện 
xuất khẩu, nhập khẩu; chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa; chứng nhận lưu 
hành tự do... 

Ưu đãi thuế nhập khẩu với 
DN sản xuất ô tô 

Kể từ 1/1/2018, Nghị định 
125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định 122/2016/NĐ-CP về Biểu 
thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh 
mục hàng hóa và mức thuế tuyệt 
đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu 
ngoài hạn ngạch sẽ chính thức có 
hiệu lực. 

Theo đó, chương trình ưu đãi 
thuế được áp dụng đối với DN 
đảm bảo tiêu chuẩn DN sản xuất, 
lắp ráp ô tô theo quy định của 
Chính phủ về điều kiện sản xuất, 
lắp ráp, nhập khẩu ô tô. 

Bên cạnh đó, kể từ 1/1/2018, 
Thông tư 40/2017/TT-BGTVT về 
dán nhãn năng lượng do Bộ Giao 
thông vận tải ban hành sẽ có hiệu 
lực. 

Theo đó, xe ô tô con trên 7 đến 
9 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ 
linh kiện rời hoàn toàn mới hoặc 
nhập khẩu (NK) chưa qua sử dụng 
phải được dán nhãn năng lượng 

trước khi đưa ra thị trường. 
Thông tư 40/2017/TT-BGTVT 

không áp dụng đối với các xe trực 
tiếp phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh, xe ngoại giao, 
lãnh sự... 

Gỡ bỏ một số quy định về 
XNK 

Kể từ 1/1/2018, Thông tư số 
28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số Thông tư 
trong lĩnh vực kinh doanh xăng 
dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp và XNK thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Công thương sẽ 
có hiệu lực. 
 (Theo thoibaotaichinhvietnam.vn) 

 
 
 

CÔNG BỐ DANH MỤC SẢN 
PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ 
NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký 
quyết định công bố sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 - (sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn) thuộc trách nhiệm quản lý 
của bộ. 

Theo đó, Khí dầu mỏ dạng hóa 
lỏng (LPG) và xăng, nhiên liệu 
điezen và nhiên liệu sinh học sẽ 
được quản lý theo nhóm hàng hóa 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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có khả năng gây mất an toàn. 
Quyết định công bố nêu rõ các 

nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, 
mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia (QCVN) tương ứng và văn bản 
quy phạm pháp luật quản lý. 

Đối với sản phẩm hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 
27/2012/TT-BKHCN quy định 
việc kiểm tra nhà nước về chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ 
KH&CN và Thông tư số 
07/2017/TT-BKHCN về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 27 trong quá trình nhập 
khẩu sản phẩm, hàng hóa. 

Cùng với hiệu lực của quyết 
định này, quyết định số 1171/QĐ-
BKHCN năm 2015 về công bố 
Danh mục hàng hóa nhập khẩu 
phải kiểm tra chất lượng theo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi 
quan thuộc trách nhiệm của Bộ 
KH&CN sẽ không còn hiệu lực. 

Thực hiện Nghị quyết 19, Nghị 
quyết 75 của Chính phủ, hiện Bộ 
KH&CN đã chuyển 91% nhóm 
sản phẩm, hàng hóa do Bộ quản lý 
sang cơ chế hậu kiểm, giảm 96% 
số lô hàng nhập khẩu phải kiểm 
tra trước thông quan và tất cả các 
sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ 
KH&CN trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng đều đã được 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia và các biện pháp quản lý, cụ 
thể Bộ KH&CN đã ban hành 07 
QCVN. 

(Theo vietq.vn) 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẤT 
QUỐC GIA VỀ MÃ LUẬT KHÍ 
TƯỢNG TRÊN CAO VÀ RA 
ĐA THỜI TIẾT 

Tại Thông tư số 48/2017/TT-
BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về mã luật khí tượng trên cao 
và ra đa thời tiết, mã số QCVN 
64:2017/BTNMT đã được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành 
ngày 20/11/2017. 

Quy chuẩn này quy định việc 
mã hóa số liệu quan trắc khí tượng 
trên cao, ra đa thời tiết, ô dôn và 
bức xạ cực tím trong các Bản tin 
quan trắc khí áp, nhiệt độ, độ ẩm 
và gió trên cao từ trạm cố định 
trên mặt đất, từ trạm trên biển, từ 
máy bay, từ trạm di động trên mặt 
đất; Bản tin quan trắc tổng lượng 
ô dôn (TOTAL OZONE); Bản tin 
số liệu khí hậu trên cao hàng 
tháng từ trạm cố định trên mặt đất 
(CLIMAT TEMP)… Trong đó, 
dãy số liệu dùng để tính các trị số 
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trong mã điện CLIMAT TEMP 
phải nhiều hơn 10 lần (ngày) 
nhưng không được gián đoạn quá 
05 lần liên tiếp. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu trao đổi việc mã 
hóa thông tin khí tượng trên cao, 
ra đa thời tiết, ô dôn và bức xạ cực 
tím gửi danh sách về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường để quản lý 
và công khai sử dụng. 

Thông tư này có hiệu lực từ 
ngày 21/05/2018. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
CÔNG BỐ TCVN 11856:2017 
VỀ CHỢ KINH DOANH 
THỰC PHẨM 

TCVN 11856:2017 do Viện 
Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị 
trường trong nước - Bộ Công 
Thương biên soạn, Bộ Công 
Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm 
định, Bộ Khoa học và Công nghệ 
công bố. 

Tiêu chuẩn này quy định các 
yêu cầu và phương pháp đánh giá 
chợ kinh doanh thực phẩm. Tiêu 
chuẩn này không áp dụng đối với 
các chợ đầu mối, đấu giá nông 
sản; chợ tạm; chợ nổi (trên sông, 
biển). 

Tổ chức quản lý chợ bao gồm: 

doanh nghiệp, hợp tác xã, ban 
quản lý, tổ quản lý được cơ quan 
có thẩm quyền giao hoặc trúng 
thầu về kinh doanh, khai thác và 
quản lý chợ. 

Yêu cầu về vị trí, địa điểm: Chợ 
không bị ngập nước, đọng nước; 
không bị ảnh hưởng đến an toàn 
thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm 
bụi, hóa chất độc hại, các nguồn 
gây ô nhiễm khác; cách các nguồn 
gây ô nhiễm tối thiểu 500m. 

Chợ phải đáp ứng các yêu cầu 
về an toàn phòng cháy và chữa 
cháy theo quy định trong TCVN 
6161. và các quy định hiện hành. 
Khi thiết kế hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy và hệ thống kỹ thuật 
khác có liên quan phải tuân thủ 
theo các quy định hiện hành về 
phòng cháy và chữa cháy. 

(Theo moit.gov.vn) 
 
 
 

BAN HÀNH 10 NGHỊ ĐỊNH 
VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
vừa ký ban hành Nghị định 
150/2017 của Chính phủ về biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định thương mại với một số nước. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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1. Theo đó, về biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
để thực hiện Hiệp định Thương 
mại tự do giữa một bên là Việt 
Nam và bên kia là Liên minh Kinh 
tế Á - Âu và các nước thành viên 
giai đoạn 2018 - 2022. 

Nghị định này quy định thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Thương mại tự do giữa 
một bên là Việt Nam và bên kia là 
Liên minh Kinh tế Á - Âu và các 
nước thành viên (Hiệp định VN-
EAEU FTA) giai đoạn 2018 - 
2022 và điều kiện được hưởng 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt theo Hiệp định này. 

2. Nghị định 153/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 
2018 - 2022. 

Nghị định này quy định thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 
2018 - 2022 và điều kiện được 
hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định 
này. 

3. Bên cạnh đó là Nghị định 

154/2017/NĐ-CP về biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 
Nam để thực hiện Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Chile giai đoạn 2018 - 2022. 

4. Nghị định 155/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật 
Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 
2018 - 2023. 

5. Nghị định 156/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định thương mại Hàng hóa 
ASEAN giai đoạn 2018 - 2022. 

6. Nghị định 158/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định thành lập Khu vực 
Thương mại tự do ASEAN - 
Australia - Newzealand giai đoạn 
2018 - 2022. 

7. Nghị định 159/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 
2022. 

8. Nghị định 160/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 
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2018 - 2023. 
9. Nghị định 147/2017/NĐ-CP 

về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 
2018 - 2022. 

10. Nghị định 157/2017/NĐ-CP 
về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 
biệt của Việt Nam để thực hiện 
Hiệp định Thương mại Hàng hóa 
ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 
2018 - 2023. 

10 Nghị định trên có hiệu lực từ 
1/1/2018. 

(Theo trungtamwto.vn) 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN 
TOÀN THỰC PHẨM TẾT 
NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 
VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2018 

 

Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ 
hội Xuân 2018 đang đến gần, thời 
gian nghỉ Tết thường kéo dài, 
đồng thời sau Tết Nguyên đán là 
mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả 
nước, nhiều lễ hội kéo dài với 
hàng triệu lượt khách tham dự. 

Đây cũng là thời điểm tiêu thụ 
thực phẩm lớn nhất trong năm, 
nhất là các thực phẩm thịt, cá, 
trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia 
nước giải khát, các loại hạt có 
dầu… Để đáp ứng nhu cầu của thị 
trường, nhiều cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm cũng gia tăng 
việc sản xuất, kinh doanh của 
mình. Bên cạnh đó, thời gian này 
thời tiết phía Bắc thường ẩm ướt, 
phía Nam thường nắng nóng gay 
gắt. Đây là những yếu tố ảnh 
hưởng rất lớn đến việc bảo đảm 
chất lượng an toàn thực phẩm. 

Để đảm bảo chất lượng an toàn 
thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 
2018 phục vụ nhân dân đón Tết, 
vui Xuân an toàn, bảo đảm sức 
khỏe, đồng thời ổn định sản xuất, 
kinh doanh, phát triển và cạnh 
tranh lành mạnh của các cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh, xuất 
nhập khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo 
liên ngành Trung ương về vệ sinh 
an toàn thực phẩm triển khai Kế 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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hoạch cụ thể như sau: 
1. Mục tiêu chung: 
Kiểm soát bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, chế biến, 
kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng 
thực phẩm; tăng cường phòng 
chống ngộ độc thực phẩm trong 
dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và 
mùa Lễ hội Xuân năm 2018. 

2. Mục tiêu cụ thể: 
- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc 

thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội 
Xuân 2018. 

- Thành lập các đoàn thanh tra, 
kiểm tra liên ngành từ trung ương 
đến cấp xã phường tập trung vào 
các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều 
trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố 
nguy cơ cao, các làng nghề chế 
biến thực phẩm, các tỉnh có cửa 
khẩu, các thành phố lớn. 

- Huy động tối đa các kênh 
truyền thông phổ biến các quy 
định của pháp luật về an toàn thực 
phẩm cũng như các kiến thức 
trong lựa chọn, bảo quản, chế biến 
và tiêu dùng thực phẩm đến người 
dân. 

-Thời gian triển khai: Từ 
01/01/2018 đến hết 02/4/2018. 

- Phạm vi: Trên phạm vi cả 
nước. 

(Theo vfa.gov.vn) 

ĐỒ ĂN VẶT BÁN TRƯỚC 
CỔNG TRƯỜNG HỌC LÀ 
MỐI ĐE DỌA LỚN CHO CON 
BẠN 

Những đồ ăn vặt thơm ngon, 
nhiều màu sắc bắt mắt nhưng 
nguồn gốc không rõ ràng, được 
"treo" trước cổng trường học là 
mối đe dọa lớn đối với sức khỏe 
con bạn. 

Đồ ăn vặt được sản xuất theo 
công thức của... Trung Quốc 

Bim bim, bò cay, thịt hổ... là 
những món ăn vặt rất được yêu 
thích của nhiều trẻ nhỏ được bày 
bán phổ biến ở nhiều cổng trường 
học. Những món quà vặt có màu 
sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon 
này được chế biến từ những 
nguyên liệu gì? quá trình chế biến 
như thế nào? Và liệu những món 
ăn vặt có giá siêu rẻ này mang lại 
nguy cơ nào cho người sử dụng? 

Giật mình với thực phẩm phai 
màu, nổi váng khi cho vào nước 

Những sản phẩm được cho là 
khô bò, thịt hổ và mực khô cay 
mua được ở đây về thử nghiệm, 
ngay sau khi cho những sản phẩm 
này nhanh chóng phai ra màu. 
Khô bò, thịt hổ cho vào nước 
nhanh cũng chóng tan ra, nổi váng 
vẩn đục. Còn sản phẩm được cho 
là mực khô, ban đầu thực chất chỉ 
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là một mảng bột được tẩm ướp 
nhiều loại gia vị, phụ gia khác. 

Những thực phẩm chế biến sẵn, 
có nguồn gốc mập mờ và giá rẻ 
bất thường luôn là mối hiểm họa 
tại các trường học đối với trẻ nhỏ. 
Do vậy, việc lựa chọn kỹ lưỡng 
các sản phẩm trước khi đưa vào sử 
dụng, hạn chế mua những sản 
phẩm có nhiều thành phần tạo 
màu, mùi, hương vị không tự 
nhiên là cách để bảo vệ sức khỏe 
cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ 
nhỏ. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Mỹ áp thuế chống bán phá 
giá đối với nhiên liệu sinh học 
của Argentina 

Chính quyền Mỹ ngày 4/1 đã 
chính thức quyết định áp mức thuế 
chống bán phá giá và (chống) trợ 
cấp lên tới hơn 70% đối với sản 
phẩm nhiên liệu sinh học nhập 
khẩu từ Argentina. 

Điều đồng nghĩa với việc Mỹ 
đóng cửa thị trường đối với mặt 
hàng này của quốc gia Nam Mỹ. 

Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu xem 
xét để đưa ra quyết định đó từ 
tháng 11/2017, với mức thuế từ 

71,45% tới 72,28% đối với mặt 
hàng nhiên liệu sinh học được sản 
xuất từ dầu đậu tương. Mỹ cho 
rằng Chính phủ Argentina trợ giá 
sản xuất nhiên liệu sinh học. 

Chính phủ Tổng thống Mauricio 
Macri cho rằng đây là thông tin rất 
bất lợi bởi kim ngạch xuất khẩu 
nhiên liệu sinh học của nền kinh tế 
lớn thứ ba Mỹ Latinh này sang thị 
trường Mỹ hiện đạt khoảng 1,6 tỷ 
USD/năm, chiếm tới 1/4 tổng kim 
ngạch xuất khẩu của Argentina 
sang Mỹ. 

Mỹ là bạn hàng nhập khẩu nhiên 
liệu sinh học chủ chốt của 
Argentina, chiếm tới 90%. Chủ 
tịch Phòng Nhiên liệu sinh học 
Argentina (Carbio) Luis 
Zubizarreta chỉ trích chính sách 
của Nhà Trắng là vô lý và mang 
tính bảo hộ, không tuân thủ quy 
định của Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO). 

Theo ông Zubizarreta. Chính 
phủ Argentina không trợ cấp sản 
xuất mặt hàng này và cho rằng khi 
quyết định của Nhà Trắng có hiệu 
lực thì việc xuất mặt hàng này 
sang Mỹ sẽ bị ngừng ngay lập tức, 
ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động 
của ngành sản xuất đậu tương 
trong nước. 

Trước đó, đầu tháng 12/2017, 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ 
(ITC) cho rằng việc nhập khẩu 
nhiên liệu sinh học từ Argentina 
và Indonesia gây thiệt hại cho các 
nhà sản xuất Mỹ. Mức thuế chống 
bán phá giá kể trên sẽ có hiệu lực 
ít nhất 5 năm. 

Tháng 3/2017, Ủy ban Nhiên 
liệu sinh học quốc gia, một tổ 
chức đại diện cho các nhà sản xuất 
Mỹ, đã yêu cầu áp đặt thuế này 
bởi cho rằng hàng nhập khẩu vào 
nước Mỹ rẻ hơn các nhà sản xuất 
trong nước. Donnell Rehagen, 
Giám đốc điều hành tổ chức trên, 
cho biết (chính sách) trợ cấp của 
chính phủ nước ngoài làm các nhà 
sản xuất của Mỹ gần như không 
thể cạnh tranh được. 

Tháng 8/2017, Mỹ đã áp thuế sơ 
bộ từ 50,29% đến 64,17% đối với 
nhiên liệu sinh học nhập khẩu từ 
Argentina, khiến mặt hàng này 
xuất sang Mỹ trong quý III/2017 
giảm tới 30%. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
Mỹ của Tổng thống Mauricio 
Macri hồi tháng 11 vừa qua, giới 
chức hai nước đã đàm phán song 
phương về vấn đề này nhưng đã 
không đạt được thỏa thuận. 

Tổng thống Macri khẳng định sẽ 
tiếp tục bảo vệ lợi ích của các 
doanh nghiệp và nếu quyết định 

tăng thuế nêu trên của Washington 
vẫn kéo dài, Buenos Aires sẽ đưa 
vụ việc lên WTO. 

(Theo bnews.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Doanh nghiệp nhập khẩu hoá 
chất chính thức được khai báo 
thủ tục qua internet 

Doanh nghiệp có thể thực hiện 
thủ tục khai báo hoá chất 24/24h 
và ở bất cứ địa điểm nào cũng 
như không phải trực tiếp nộp bản 
cứng tại Bộ Công Thương và Hải 
quan. 

 
Chiều 11/1, tại Hà Nội, Bộ 

Công Thương tổ chức Lễ Công bố 
chính thức thực hiện khai báo hóa 
chất nhập khẩu qua cổng thông tin 
một cửa quốc gia. 

Theo đó, khi tổ chức, cá nhân 
khai báo thông tin qua Cổng thông 
tin một cửa quốc gia tại địa chỉ 
https://vnsw.gov.vn, thông tin sẽ 
tự động chuyển đến hệ thống của 
Bộ Công Thương. 
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Theo số liệu thống kê, hàng năm 
có khoảng 70.000 bộ hồ sơ khai 
báo hóa chất do gần 4.000 doanh 
nghiệp thực hiện tại Bộ Công 
Thương. 

Việc khai báo hóa chất nhập 
khẩu theo quy định cũ được thực 
hiện trên hai hình thức hồ sơ giấy 
và hồ sơ trực tuyến nhưng kết quả 
vẫn được trả bằng bản giấy, dẫn 
đến việc không đồng bộ hóa thủ 
tục và gây khó khăn cho các đơn 
vị ở xa thường phải đi lại và 
không tự chủ trong quá trình làm 
thủ tục, đôi khi gặp trở ngại trong 
việc gửi hồ sơ và nhận kết quả. 

Mặc dù thời gian khai báo hóa 
chất nhập khẩu đã được Bộ Công 
Thương điều chỉnh từ 7 ngày làm 
việc xuống 5 ngày làm việc, 
nhưng do chưa đồng bộ hóa thủ 
tục, kết quả được trả qua đường 
bưu điện, dẫn đến việc thực tế tổ 
chức, cá nhân nhận được kết quả 
xác nhận khai báo muộn hơn so 
với thời điểm có Giấy xác nhận. 

Hệ thống điện tử chưa đồng bộ, 
vẫn còn khó khăn trong việc tích 
hợp thiết bị chữ ký số, chế độ báo 
cáo hoặc các thông tin trên trang 
điện tử vẫn chưa hoàn thiện. 
Những bất cập, hạn chế trên đôi 
khi làm ảnh hưởng đến việc làm 
thủ tục thông quan mặt hàng hóa 

chất nhập khẩu. 
Khai báo hóa chất nhập khẩu 

theo hình thức mới có thể chia làm 
3 giai đoạn và được thực hiện qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
và hệ thống xử lý của Bộ Công 
Thương. 

Tính từ thời điểm doanh nghiệp 
truyền hồ sơ đến lúc nhận kết quả 
khoảng 15 giây tùy theo điều kiện 
đường truyền. Trong trường hợp 
phát sinh sự cố, doanh nghiệp có 
thể thực hiện qua hệ thống dự 
phòng của Cổng thông tin một cửa 
quốc gia và hệ thống dự phòng 
của Bộ Công Thương. 

Đáng chú ý, doanh nghiệp có 
thể thực hiện thủ tục khai báo 
24/24h và ở bất cứ địa điểm nào, 
cũng như không phải trực tiếp nộp 
bản cứng tại Bộ Công Thương và 
Hải quan, điều này giúp tiết kiệm 
thời gian đi lại nộp hồ sơ, giảm 
thời gian thông quan hàng hóa cho 
doanh nghiệp. 

Đến thời điểm hiện nay, Hệ 
thống khai báo hóa chất qua Cổng 
thông tin một cửa quốc gia đã ổn 
định và nhận được phản hồi tích 
cực của các doanh nghiệp như 
Công ty TNHH Hoya Glass Việt 
Nam, Công ty Nokwon C&I… có 
thể nói đây là cải cách lớn về mặt 
thủ tục hành chính nhằm mục đích 
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hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 
2017 của Bộ Công Thương. 

Với sự gia tăng nhanh của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, công 
nghiệp hóa chất cũng tăng trưởng 
cực kỳ nhanh chóng, giá trị sản 
phẩm hóa chất toàn cầu năm 1970 
đạt 171 tỷ USD, đến năm 2010 đã 
đạt 4,12 nghìn tỷ USD (theo số 
liệu Global Chemical Outlook). 

Cùng với việc tăng trưởng 
nhanh chóng của ngành công 
nghiệp hóa chất, Chính phủ nhiều 
nước đã ban hành luật, quy định 
quản lý các hóa chất nguy hiểm, 
trong đó có thủ tục Khai báo hóa 
chất, nhằm mục đích phân loại, 
cung cấp thông tin phục vụ quản 
lý, xây dựng Cơ sơ dữ liệu hóa 
chất quốc gia, quy định khai báo 
hóa chất nhập khẩu đã được Quốc 
hội đưa vào Luật hóa chất số 
06/2007/QH12. 

Thứ trưởng cho biết, với 
phương châm Chính phủ kiến tạo, 
tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp để phát triển kinh tế, 
Bộ Công Thương đã lần lượt rút 
ngắn thời gian cấp giấy xác nhận 
khai báo hóa chất từ 7 ngày xuống 
còn 5 ngày và hiện nay doanh 
nghiệp sẽ nhận được kết quả ngay 
khi nộp hồ sơ qua Cổng thông tin 

một cửa quốc gia nhằm mang lại 
các lợi ích cho các doanh nghiệp 
trực tiếp và liên quan đến lĩnh vực 
hóa chất, các cơ quan quản lý từ 
Trung ương đến địa phương. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Phổ biến quy chuẩn, chia sẻ 
kinh nghiệm về an toàn pin 
lithium-ion 

Ngày 9/1, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng phối hợp 
với tổ chức UL tổ chức Hội thảo 
về An toàn pin lithium-ion. 

Thực hiện chương trình hợp tác 
trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp 
tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng và Tổ chức 
Underwritter Laboratory (UL) của 
Hoa Kỳ, ngày 09/1/2018, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng phối hợp với tổ chức UL tổ 
chức Hội thảo về An toàn pin 
lithium. 
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Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
ông Phạm Lê Cường, Giám đốc 
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp 
cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia (QCVN 101:2016/BTTTT) về 
pin lithium cho thiết bị cầm tay đã 
chính thức được áp dụng kể từ 
ngày 01/10/2017. 

Theo đó, các sản phẩm pin 
lithium cho điện thoại di động, 
máy tính bảng và máy tính xách 
tay, bao gồm cả pin rời và pin tích 
hợp bên trong các thiết bị này 
được sản xuất hay nhập khẩu bởi 
các tổ chức, cá nhân có hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ 
Việt Nam phải công bố hợp quy 
theo quy định tại Thông tư số 
30/2011/TT-BTTTT đối với yêu 
cầu về an toàn. 

Tuy nhiên, lĩnh vực về thử 
nghiệm an toàn Pin còn khá mới ở 
Việt Nam nên khi Quy chuẩn 
được ban hành và chính thức có 
hiệu lực, các cơ quan chức năng 
cũng như các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh các mặt hàng 
thuộc phạm vi quản lý của Quy 
chuẩn này gặp khá nhiều vướng 
mắc trong quá trình thực thi. 
Ngoài ra, trong năm 2018, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng cũng có kế hoạch xây dựng 
dự thảo và trình Bộ KH&CN ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn Pin lithium đối với các 
thiết bị khác chưa thuộc phạm vi 
quản lý của Quy chuẩn này. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 
đại biểu cũng được nghe chuyên 
gia khác của UL, Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng 3 nói về năng lực thử 
nghiệm pin của Việt Nam (trong 
đó giới thiệu về năng lực, hạ tầng 
thử nghiệm pin của Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng 3; Nguy cơ, thách thức và 
phương pháp giảm thiểu pin 
lithium-ion cho các ứng dụng 
khác nhau; Tình hình xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia pin lithium-
nion của Việt Nam và các tiêu 
chuẩn liên quan (UL và IEC) đến 
an toàn pin lithium-ion. 

 (Theo vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 8 năm 2017 

Ngày 28/12, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng 
nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình 
Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất 
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lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020”  

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 13 
doanh nghiệp với tổng kinh phí hỗ 
trợ dự kiến khoảng 702 triệu đồng, 
cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Thiên Phúc, 
nội dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
hệ thống nước thải sinh hoạt công 
suất 100m3/ngày.đêm; 

2. Công ty cổ phần sữa Bà Rịa - 
Vũng Tàu, nội dung được hỗ trợ 
là: Tư vấn, chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2008; 

3. Công ty TNHH TMDV Ca 
cao Thành Đạt, nội dung được hỗ 
trợ là: Xây dựng website và Tư 
vấn, chứng nhận hệ thống ISO 
22000:2005; 

4. Công ty cổ phần khách sạn du 
lịch Tháng Mười, nội dung được 
hỗ trợ là: Xây dựng hệ thồng nước 
thải sinh hoạt công suất 
130m3/ngày.đêm; 

5. Công ty cổ phần Hùng Vinh, 
nội dung được hỗ trợ là: Chứng 
nhận hệ thống ISO 9001: 2015, 
chứng nhận 5S, chứng nhận sản 
phẩm hợp quy; 

6. Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển đô thị tỉnh BR-VT, nội 

dung được hỗ trợ là: Xây dựng 
website; 

7. Công ty TNHH dịch vụ tài 
chính - kế toán - thuế Rồng Việt, 
nội dung được hỗ trợ là: Đào tạo 
nhận thức, phương pháp đánh giá 
nội bộ, đánh giá chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 

8. Công ty cổ phần bê tông và 
xây dựng Hodeco, nội dung được 
hỗ trợ là: Tư vấn, đánh giá chứng 
nhận hệ thống ISO 9001:2015; 

9. Công ty TNHH may Vạn 
Tường, nội dung được hỗ trợ là: 
Tư vấn, đánh giá chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 

10. Công ty cổ phần Hải Việt, 
nội dung được hỗ trợ là: Đánh giá 
tái chứng nhận ISO/IEC 
17025:2005 và  đánh giá tái chứng 
nhận hệ thống BRC-7; 

11. Công ty TNHH Thanh Châu 
Phát, nội dung được hỗ trợ là: 
Đánh giá giám sát hệ thống ISO 
9001:2008 (lần 1); 

12. Công ty TNHH TMDV xây 
dựng nội thất An Khang, nội dung 
được hỗ trợ là: Xây dựng website; 

13. Hợp tác xã Nông nghiệp - 
Thương mại - Du lịch Bầu Mây, 
nội dung được hỗ trợ là: Tư vấn 
chứng nhận Globalgap và xây 
dựng website; 

(Theo Sở KH&CN) 


