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THUẾ TỰ VỆ NGÀNH THÉP 
GẦN NHƯ ĐÃ KHÔNG CÒN 
Ý NGHĨA BẢO HỘ 

Giá phôi và thép xây dựng tại 
Trung Quốc đang cao hơn tại thị 
trường Việt Nam nhờ chính sách 
kích cầu tiêu thụ và thắt chặt 
nguồn cung là một trong những 
nguyên nhân khiến mục tiêu bảo 
vệ các doanh nghiệp thép trong 
nước của thuế tự vệ hiện gần như 
đã không còn ý nghĩa. 

 
Theo Báo cáo ngành thép năm 

2018, Trung Quốc sẽ cắt giảm 
khoảng 12,5% công suất cho tới 
2020. Với nhu cầu nội địa tăng 
trưởng tốt và các biện pháp cắt 
giảm nguồn cung mạnh tay, bức 
tranh ngành thép Trung Quốc đã 
trở nên sáng sủa hơn, ảnh hưởng 
từ sự dư thừa công suất của Trung 
Quốc đối với ngành thép thế giới 
đã giảm đáng kể. 

Sản lượng tiêu thụ nội địa tăng 

khiến sản lượng xuất khẩu của 
Trung Quốc giảm mạnh 31% 
trong 11 tháng 2017. Cùng với đó, 
tồn kho thép Trung Quốc trung 
bình trong 2 năm 2016-2017 giảm 
25% so với giai đoạn 2014-2015 
và đang ở mức thấp nhất trong 
vòng 4 năm trở lại đây. 

Cùng với việc cắt giảm nguồn 
cung, Trung Quốc cũng tiến hành 
chính sách kích cầu tiêu thụ thép 
thông qua việc hỗ trợ thị trường 
bất động sản thông qua các biện 
pháp như giảm lãi suất cho vay, 
giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm tỷ 
lệ đặt cọc mua nhà và bỏ các quy 
định ràng buộc người nước ngoài 
sở hữu bất động sản tại Trung 
Quốc. 

Đồng thời, Trung Quốc cũng 
giảm thuế tiêu thụ để kích cầu ô tô 
(chiếm khoảng 8% nhu cầu tiêu 
thụ thép của Trung Quốc). Giai 
đoạn 2016 - 2017, chi tiêu đầu tư 
công của Trung Quốc tăng trưởng 
bình quân khoảng 20%/năm. 

Năm 2016, Việt Nam đã áp 
dụng thuế tự vệ đối với các sản 
phẩm thép nhập khẩu từ Trung 
Quốc. Kết quả là sản lượng nhập 
khẩu phôi thép từ Trung Quốc 
giảm mạnh, giá bán tăng và các 
doanh nghiệp trong ngành đã có 
những kết quả kinh doanh rất khả 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 



Số 48 - 2/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 2 
 

quan sau khi áp thuế. 
Tuy nhiên, khi thuế tự vệ hết 

hiệu lực, ngành thép Việt Nam 
còn có khả năng cạnh tranh với 
thép Trung Quốc hay không? 

Vai trò bảo hộ của thuế tự vệ 
gần như đã không còn ý nghĩa. 
Hiện tại, tình hình tài chính các 
doanh nghiệp thép Trung Quốc đã 
khỏe mạnh hơn rất nhiều so với 
giai đoạn 2014-2016. 

Do đó, thuế tự vệ với mục tiêu 
bảo vệ các doanh nghiệp thép 
trong nước hiện gần như đã không 
còn ý nghĩa. 

Trong giai đoạn 2018 - 2020, 
Trung Quốc sẽ tiếp tục thực thi 
các biện pháp cải cách ngành thép 
để tăng tính tập trung, loại bỏ các 
doanh nghiệp yếu kém và giảm 
tình trạng dư thừa công suất. Do 
đó, tình trạng chấp nhận bán lỗ 
như năm 2015 để xuất khẩu được 
hàng và gây ảnh hưởng tới các 
quốc gia lân cận sẽ khó có thể xảy 
ra. 

(Theo vietnamfinance.vn) 
 

VẪN MỐI LO VỀ NGUỒN 
NGUYÊN LIỆU 

Trước những thách thức từ quy 
định tại các Hiệp định Thương 
mại tự do (FTA) cũng như mối lo 
đến từ việc nhiều thị trường lớn 

áp dụng các mức thuế chống bán 
phá giá, kiện tụng thương mại do 
nguồn hàng sai quy định…, ngày 
càng nhiều DN cố gắng vươn lên, 
chủ động đáp ứng nguồn nguyên 
phụ liệu trong nước. 

 
Áp lực gia tăng 
Mới đây, Bộ Thương mại Hoa 

Kỳ đã đưa ra mức áp thuế rất cao 
lên tới hàng trăm phần trăm, bao 
gồm cả thuế chống bán phá giá và 
thuế chống lẩn tránh thuế đối với 
2 sản phẩm tôn mạ và thép cuộn 
cán nguội, do nghi ngờ có nguồn 
gốc nguyên liệu từ thép cán nóng 
của Trung Quốc và không có tác 
động nhiều để ra sản phẩm cuối 
cùng. Nếu quyết định này được áp 
dụng, thép Việt Nam sẽ khó có cơ 
hội cạnh tranh tại thị trường NK 
thép lớn này. 

Mặc dù Hiệp hội Thép Việt 
Nam cho rằng, kết luận của Hoa 
Kỳ lần này hoàn toàn không phù 
hợp với pháp luật quốc tế và chính 
pháp luật Mỹ, bởi một số DN Việt 
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Nam là bị đơn bắt buộc trong cuộc 
điều tra đã đưa ra các bằng chứng 
cho thấy tôn mạ kẽm của Việt 
Nam có mức chuyển đổi lớn 
(khoảng 30-50%) từ nguyên liệu 
thép cán nóng của Trung Quốc. 
Nhưng thời gian tới, các DN thép 
vẫn có nguy cơ đối mặt với nhiều 
vụ kiện tương tự khi lượng thép 
nguyên liệu NK từ Trung Quốc về 
Việt Nam không hề nhỏ. Bởi theo 
Hiệp hội này, tính đến cuối tháng 
11/2017, thép NK các loại đạt hơn 
18,2 triệu tấn. Trung Quốc vẫn là 
thị trường NK chính, với lượng 
NK hơn 6,5 triệu tấn thép, giảm 
33% về lượng nhưng chỉ giảm 5% 
về trị giá; tỷ trọng thép NK từ 
quốc gia này chiếm tới xấp xỉ 47% 
tổng lượng thép thành phẩm NK. 

Thực tế là hiện nay, không chỉ 
ngành thép mà nhiều ngành công 
nghiệp khác của Việt Nam đang 
phụ thuộc nhiều vào việc NK 
nguyên phụ liệu. Theo các chuyên 
gia, điều này có thể gây ảnh 
hưởng tiêu cực nếu các DN phải 
đáp ứng theo các quy tắc xuất xứ 
tại các FTA, nặng nề hơn là phải 
đối mặt với các vụ kiện thương 
mại như ngành thép đang đối mặt. 
Theo thống kê của Tổng cục Hải 
quan, năm 2017, tổng trị giá XK 
của ngành dệt may (hàng dệt may 

thành phẩm, vải, xơ, sợi) đạt 
29,63 tỷ USD; ngành da giày có 
kim ngạch XK đạt 14,65 tỷ USD. 
Tuy nhiên, để đạt được giá trị này, 
ngành dệt may, da giày đã phải chi 
11,37 tỷ USD NK vải các loại; chi 
thêm 5,42 tỷ USD NK nguyên phụ 
liệu dệt, may, da, giầy, tăng 7-8% 
so với năm 2016. 

Nguyên nhân của tình trạng 
trên, theo các DN là do nguồn 
nguyên phụ liệu trong nước nhiều 
khi không đạt chuẩn hoặc không 
đầy đủ giấy tờ hợp lệ; thậm chí 
còn do giá thành không phù hợp. 
Mặc dù những năm qua, nhiều dự 
án đầu tư xây dựng nhà máy sản 
xuất nguyên phụ liệu trong nước, 
tuy nhiên, với sức phát triển của 
các ngành công nghiệp, các nhà 
máy này chưa đủ sức đáp ứng 
hoặc cần độ trễ để đáp ứng. 

Chủ động từ doanh nghiệp 
Trong các khuyến nghị về việc 

phát triển DN và cả nền kinh tế, 
các chuyên gia đều cho rằng, DN 
cần tìm cách chủ động nguồn 
nguyên liệu để đáp ứng các tiêu 
chuẩn. Do đó, các DN đều đã lên 
phương án chủ động về nguồn 
nguyên phụ liệu, thậm chí là đầu 
tư nhà máy, liên kết sản xuất giữa 
các DN để tìm ra hướng đi phù 
hợp. 
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Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA) sẽ tác động 
tích cực tới XK da giày của Việt 
Nam do hầu hết các dòng thuế NK 
ba lô, túi, cặp và hơn 40% các 
dòng thuế NK giày dép vào thị 
trường EU sẽ được giảm về 0% và 
toàn bộ các dòng thuế giày dép cắt 
giảm về 0% trong vòng 7 năm sau 
khi hiệp định có hiệu lực. Tuy 
nhiên, để được hưởng ưu đãi này, 
DN phải đáp ứng các quy định về 
nguồn gốc xuất xứ đối với sản 
phẩm da giày, hiểu rõ về các rào 
cản kỹ thuật trong thương mại 
(TBT)… Hiện tỷ lệ nội địa hóa 
của ngành da giày được cải thiện 
đáng kể; một số sản phẩm giày 
vải, giày thể thao đã chủ động đến 
80-90% nguyên phụ liệu. 

Trong lĩnh vực công nghiệp 
nặng, trước sức ép từ các vụ kiện 
thương mại, chống bán phá giá, 
các DN đã “mạnh tay” đầu tư 
hàng loạt dự án để bổ trợ cho việc 
phát triển sản xuất kinh doanh.  

Nhận thức được việc thiếu hụt 
nguồn nguyên phụ liệu trong 
nước, nhiều DN đã chủ động 
chuyển hướng sản xuất nhằm đón 
đầu nhu cầu của các DN.  

Có thể thấy, trong nhiều năm 
qua, các DN đã rất nỗ lực trong 
việc cung ứng, sản xuất nguyên 

phụ liệu để đảm bảo tăng giá trị 
gia tăng, góp vào tăng trưởng cho 
DN nói riêng và nền kinh tế nói 
chung. Hơn nữa, việc đảm bảo 
nguồn nguyên phụ liệu trong nước 
không phải là không làm được mà 
các DN hoàn toàn có thể làm được 
nếu có nguồn lực, động lực và sự 
chủ động; nhưng cùng với đó phải 
là chiến lược và định hướng quản 
lý từ các cơ quan chức năng. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

VN-EAEU FTA VỚI CÁC 
DÒNG THUẾ ĐANG VỀ 0%: 
LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC 

Theo Nghị định ban hành biểu 
thuế về Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-
Âu (VN-EAEU FTA), năm 2018 có 
5.535 dòng thuế cắt giảm về 0% 
và có 3.720 dòng thuế đang tiếp 
tục về 0% gồm các mặt hàng sữa 
và sản phẩm từ sữa, ôtô và phụ 
tùng linh kiện ôtô, sắt thép và sản 
phẩm thép… 

Theo ý kiến của các chuyên gia 
và doanh nghiệp, điều này giúp 
các doanh nghiệp có mặt lợi về thị 
trường nhưng cũng khó khăn khi 
cạnh tranh. 

Hiện Việt Nam vẫn đang xuất 
khẩu chủ yếu thép sang các thị 
trường truyền thống ở ASEAN. 
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Còn các nước tại châu Âu, nhất là 
các nước trong EAEU thì Việt 
Nam chưa xuất khẩu thép sang 
nhiều. Do đó, với hiệp định này và 
việc giảm các dòng thuế; trong đó, 
có mặt hàng sắt thép sẽ tạo ra cơ 
hội rất rõ ràng cho doanh nghiệp 
thép. Nhưng doanh nghiệp có nắm 
bắt, tiếp cận được thị trường này, 
tận dụng được hay không lại là 
điều không dễ. 

Các nước trong khối Liên minh 
Kinh tế Á-Âu có ngành công 
nghiệp thép sản xuất từ lâu, chất 
lượng và công nghệ cao, giá thành 
cạnh tranh, do đó Việt Nam có thể 
nhập khẩu nhiều mặt hàng với 
thuế suất 0%. Đồng thời, doanh 
nghiệp Việt cũng có thể thông qua 
đó, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm 
thực tiễn từ các nước này để áp 
dụng vào sản xuất của mình. Tuy 
nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, 
doanh nghiệp Việt cũng sẽ phải 
đối mặt với sự cạnh tranh của các 
nước này, đặc biệt là thép xây 
dựng. 

Việt Nam cũng đã có nhiều 
doanh nghiệp mạnh, đầu tư rất lớn 
để nâng cao chất lượng, giảm giá 
thành, hay đảm bảo thời gian, dịch 
vụ cung ứng sản phẩm, vươn lên 
trong xuất khẩu như Hòa Phát, 
Hoa Sen, Vnsteel, Tôn Phương 

Nam, Nam Kim... Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp này phần lớn hiện 
vẫn là những doanh nghiệp thép 
có quy mô nhỏ, công suất vài trăm 
nghìn tấn, nên năng lực sản xuất, 
tài chính, công nghệ còn kém, làm 
hạn chế năng lực cạnh tranh của 
sản phẩm thép trong nước. 

Để tận dụng được cơ hội từ VN-
EAEU FTA mang lại, ngoài sự nỗ 
lực của doanh nghiệp thì Nhà 
nước cũng có thể hỗ trợ tìm hướng 
mở rộng hơn thị trường xuất khẩu. 
Theo đó, không chỉ tập trung vào 
các thị trường truyền thống như 
ASEAN, mà phải hướng tới các 
thị trường mà Việt Nam đang hội 
nhập, tận dụng lợi thế về ưu đãi 
thuế quan. Chẳng hạn như hỗ trợ 
doanh nghiệp trong vụ việc áp 
thuế tôn mạ của Hoa Kỳ mới 
đây... 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng 
phải có chiến lược trong việc tìm 
hiểu kỹ những quy định, các dòng 
thuế cắt giảm, luật lệ của các nước 
và cả những biện pháp phòng vệ 
thương mại để có ứng phó kịp thời 
và phù hợp. 

Hội nhập và các hiệp định FTA 
nói chung luôn mang lại cả mặt lợi 
về thị trường và những khó khăn 
khi cạnh tranh. Hội nhập, và việc 
giảm thuế chính là cơ hội, để 
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doanh nghiệp tiếp cận thêm về 
công nghệ các nước, mở rộng đối 
tác hơn nữa. Với mức thuế giảm 
về 0%, doanh nghiệp có cơ hội mở 
rộng xuất khẩu. 

Để doanh nghiệp phát triển ngay 
trong hội nhập, quan trọng hơn cả 
vẫn phải đi lên bằng chính nỗ lực 
và nội lực của doanh nghiệp. 
Muốn tham gia vào chuỗi cung 
ứng của các doanh nghiệp lớn, mở 
rộng hơn thị trường, doanh nghiệp 
phải đáp ứng về chất lượng hàng 
hóa, đảm bảo dịch vụ tốt, giao 
hàng đúng hạn, xây dựng mức giá 
cạnh tranh… 

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát 
triển trong quá trình tham gia các 
FTA hiện nay, nhà nước cần tạo 
môi trường kinh doanh bình đẳng 
cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. Doanh nghiệp trong 
nước đến nay có thể nói là hưởng 
lợi rất ít từ các quyết định ưu đãi 
công nghiệp hỗ trợ. Ngoài sự nỗ 
lực từ phía các doanh nghiệp thì 
bàn tay hỗ trợ về thuế, phí, đất 
đai… của nhà nước cũng là rất 
quan trọng. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

AUSTRALIA KIỂM TRA 
CHUỖI SẢN XUẤT TÔM TẠI 
VIỆT NAM 

Từ ngày 26/2 đến ngày 
2/3/2018, đoàn công tác của Bộ 
Nông nghiệp và Nguồn nước Úc 
sẽ làm việc tại Việt Nam để tìm 
hiểu về chuỗi sản xuất tôm xuất 
khẩu từ Việt Nam sang Úc. 

Nội dung làm việc của đoàn 
công tác Úc sẽ tập trung vào bốn 
vấn đề chính: làm việc với các cơ 
quan về công tác phòng, chống và 
giám sát dịch bệnh thủy sản; cấp 
chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu 
tôm; thăm các phòng thử nghiệm 
chịu trách nhiệm xét nghiệm bệnh 
đốm trắng và bệnh đầu vàng trên 
tôm trước khi xuất khẩu; thăm các 
cơ sở có chuỗi sản xuất tôm xuất 
khẩu sang thị trường Úc (trại 
giống, cơ sở nuôi, cơ sở chế biến). 

Trước đó, vào đầu năm 2017, 
Úc đã ban hành lệnh cấm nhập 
khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu 
chín từ các nước châu Á trong đó 
có Việt Nam kể từ ngày 9/1/2017 
do phát hiện virus đốm trắng có 
trong tôm bán tại các cửa hàng và 
nghi ngờ đây là nguyên nhân của 
việc bùng phát dịch đốm trắng tại 
Queensland. 

Lệnh cấm nhập khẩu nêu trên 
cũng đã hết hiệu lực kể từ ngày 
6/7/2017, nhưng phía Úc lại đưa 
ra các điều kiện nhập khẩu chặt 
chẽ hơn để áp dụng sau khi lệnh 
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cấm nhập khẩu hết hiệu lực. Theo 
đó, những sản phẩm tôm chưa nấu 
chín bị phía Úc áp dụng lệnh cấm 
nhập khẩu trước đó sẽ bị kiểm tra 
về bệnh đốm trắng (WSSV) tại 
phòng kiểm nghiệm y tế động vật 
Úc (AAHL) trước khi đưa ra thị 
trường. Trong trường hợp các sản 
phẩm bị phát hiện dương tính với 
bệnh đốm trắng sẽ buộc phải tái 
xuất, tiêu hủy hoặc nấu chín. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

HIỆP ĐỊNH TPP, CPTPP CÓ 
ĐIỂM GÌ GIỐNG VÀ KHÁC 
NHAU? 

Hiệp định TPP và CPTPP khác 
nhau về số lượng thành viên. Hiệp 
định CPTPP về cơ bản sẽ giữ 
nguyên nội dung đã đàm phán của 
Hiệp định TPP nhưng sẽ có thêm 
2 phụ lục. 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) gồm có 12 
thành viên, được ký kết ngày 
4/2/2016. Còn Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) chỉ gồm 11 
thành viên (do Mỹ xin rút). 

- Về quy mô, Hiệp định TPP 
chiếm 40% GDP, 30% thương 
mại toàn cầu và có 800 triệu dân. 
Trong khi đó, Hiệp định CPTPP 
chiếm khoảng 15% GDP, 15% 

tổng thương mại toàn cầu và 500 
triệu dân. 

- Theo văn bản được công bố, 
nội dung Hiệp định TPP gồm 30 
chương bao quát rộng về thương 
mại, thuế quan, đầu tư, sở hữu trí 
tuệ, lao động, môi trường... 

Hiệp định CPTPP về cơ bản sẽ 
giữ nguyên nội dung đã đàm phán 
của TPP nhưng sẽ có thêm 2 phụ 
lục. 

Phụ lục thứ nhất về Danh mục 
20 nghĩa vụ tạm hoãn thực thi của 
TPP và 4 nội dung cần đàm phán 
lại như đầu tư và cấp phép đầu tư; 
giải quyết tranh chấp viễn thông; 
điều kiện tham dự thầu; đối tượng 
có thể cấp bằng độc quyền sáng 
chế; minh bạch và công bằng về 
thủ tục đối với hàng hóa dược 
phẩm và thiết bị y tế… Phụ lục 
thứ 2 về 7 điều liên quan đến 
những điểm kỹ thuật của hiệp định 
mới. 

(Theo vtv.vn) 
 

NHIỀU YẾU TỐ THUẬN LỢI 
CHO XUẤT KHẨU DA GIÀY 
TRONG NĂM 2018 

Với kết quả khả quan đạt 18 tỷ 
USD năm 2017, tăng 10,7% so với 
năm trước, ngành da giày nhiều 
khả năng sẽ có sức bật tốt trong 
năm nay bởi có nhiều yếu tố thuận 
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lợi. 
Cụ thể, đó là thuận lợi bởi Hiệp 

định Thương mại tự do Việt Nam 
- EU (EVFTA) dự kiến sẽ được ký 
kết vào giữa năm 2018. So với đối 
thủ cạnh tranh khác, sản phẩm 
giày, dép của Việt Nam sẽ được 
hưởng chênh lệch thuế từ 3,5 - 
4,2% khi xuất khẩu vào EU tạo lợi 
thế cạnh tranh rất lớn. 

Khi EVFTA có hiệu lực, thuế 
suất giảm về 0%, đặc biệt là mức 
thuế sản phẩm chủ lực giày thể 
thao, chiếm tới 2/3 tổng lượng 
giày xuất khẩu vào EU sẽ giảm 
ngay chứ không chịu mức bảo hộ 
7 năm như giày da. 

 
Hiệp định EVFTA: Lực đẩy 

để doanh nghiệp da giày tăng 
trưởng xuất khẩu 

Tương tự, mặt hàng túi xách 
không bảo hộ nên thuế suất cũng 
sẽ về 0%. Quy tắc xuất xứ áp 
dụng như GSP nên khá thuận lợi 
nên chắc chắn dòng đơn hàng dịch 
chuyển về Việt Nam sẽ rất nhiều. 

Vấn đề chỉ còn là doanh nghiệp 
trong nước sẽ đón nhận cơ hội từ 
hiệp định này ra sao. 

Theo nhiều chuyên gia, hội nhập 
kinh tế quốc tế đã mở ra cơ hội 
thu hút đơn hàng cho ngành da 
giày. Đặc biệt, khi các nhãn hàng 
lớn đến Việt Nam cũng kéo theo 
dòng luân chuyển của vốn và công 
nghệ. 

Sự biến đổi này vừa là cơ hội 
cũng là thách thức buộc doanh 
nghiệp trong nước phải có sự đầu 
tư tương ứng nhằm đủ khả năng 
tiếp nhận được đơn hàng lớn, đáp 
ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và 
thời gian giao hàng. Đồng thời, 
cũng là một cơ hội tốt cho ngành 
da giày biến đổi cả về chất lượng. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ: 
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ CÁC 
RÀO CẢN THƯƠNG MẠI 

Năm 2017, Hoa Kỳ vẫn giữ 
vững vị thế là thị trường lớn nhất 
của hàng hóa nước ta, nhưng tăng 
trưởng xuất khẩu (XK) đang có xu 
hướng chậm lại. Tuy nhiên, theo 
Bộ Công Thương, cơ hội tăng XK 
vào thị trường này thời gian tới 
vẫn còn lớn nhưng đòi hỏi doanh 
nghiệp (DN) nỗ lực nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đồng thời chủ 
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động phối hợp với các cơ quan 
chức năng tháo gỡ những rào cản 
của thị trường. 

 
Theo Bộ Công Thương, năm 

2017, kim ngạch XK của nước ta 
sang Hoa Kỳ đạt 41,6 tỷ USD, 
tăng 8,2% so với năm 2016. Kim 
ngạch nhập khẩu (NK) đạt 9,2 tỷ 
USD, tăng gần 5,7%. Tuy nhiên, 
nếu so với mức tăng trưởng của 
vài năm gần đây, có thể nhận thấy, 
tốc độ tăng trưởng cả XK và NK 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang có 
xu hướng chậm lại. Những rào cản 
kỹ thuật mới từ các biện pháp áp 
thuế chống bán phá giá, chống trợ 
cấp cũng như những chính sách 
mới từ thị trường này đang là rào 
cản lớn đối với DN XK. 

Thủy sản đang là mặt hàng chịu 
nhiều áp lực nhất khi XK sang 
Hoa Kỳ khi thị trường này liên tục 
đưa ra các rào cản về thuế chống 
bán phá giá, chống trợ cấp. Đơn 
cử, tháng 9/2017, Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ công bố Kết luận sơ bộ 

đợt rà soát hành chính thuế chống 
bán phá giá lần thứ 13 (POR13) 
đối với sản phẩm cá tra - basa NK 
từ Việt Nam. Theo đó, sau khi 
Hoa Kỳ tiến hành kiểm tra 100% 
lô hàng cá tra Việt Nam từ ngày 
2/8/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
đã quyết định áp mức thuế 2,39 
USD/kg, cao gấp 3 lần mức thuế 
suất riêng lẻ trong kỳ xem xét 
hành chính lần thứ 12. XK cá tra 
sang Hoa Kỳ năm nay dự kiến sẽ 
giảm khoảng 10% so với năm 
2016. 

XK thủy sản sang thị trường này 
dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, 
bởi Chương trình giám sát hải sản 
NK (SIMP) chống lại các hoạt 
động khai thác hải sản bất hợp 
pháp (IUU) và gian lận hải sản 
vào nước này được triển khai từ 
đầu năm 2018, sẽ khiến thủy sản 
XK sang quốc gia này bị kiểm 
soát nguồn gốc chặt hơn. 

Theo các chuyên gia, mức sụt 
giảm tăng trưởng XK sang Hoa 
Kỳ là dấu hiệu đáng lưu tâm vì 
hiện nay, Hoa Kỳ vẫn là thị 
trường XK lớn nhất và là đối tác 
thương mại lớn thứ 3 của nước ta 
(sau Trung Quốc và Hàn Quốc). 
Do đó, với mặt hàng nông - lâm - 
thủy sản, Bộ Công Thương đang 
phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn triển khai các 
chương trình hành động về an 
toàn thực phẩm, đặc biệt là tổ 
chức sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm nông nghiệp, thực phẩm 
theo chuỗi liên kết giữa người sản 
xuất với DN và thị trường. Đồng 
thời, tăng cường nâng cao hoạt 
động thực thi Luật An toàn thực 
phẩm, Luật Thủy sản… 

Trong bối cảnh XK hàng hóa 
sang quốc gia này tăng cao, đối 
diện với các vụ kiện phòng vệ 
thương mại là điều không tránh 
khỏi. Do đó, Bộ Công Thương 
đang tích cực hỗ trợ các hiệp hội, 
DN cập nhật thông tin, ứng phó 
với các vụ việc hàng hóa XK bị 
điều tra áp dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại, thông tin cảnh báo 
về cách phòng tránh, xử lý các vụ 
kiện phòng vệ thương mại nhằm 
đảm bảo quyền và lợi ích chính 
đáng của DN. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

KINH NGHIỆM CỦA HÀN 
QUỐC TRONG VIỆC ĐỐI 
PHÓ VỚI HÀNG RÀO KỸ 
THUẬT TRONG THƯƠNG 
MẠI 

Một số thông tin và kinh nghiệm 
của Hàn Quốc trong việc hợp tác 
giữa các cơ quan nhà nước, hiệp 

hội và doanh nghiệp đối phó với 
các hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại trên thế giới 

Đầu tháng 12 năm 2017 trong 
khuôn khổ Chương trình Chia sẻ 
Kiến thức với Việt Nam của Viện 
Phát triển Hàn Quốc (KDI), một 
đoàn công tác với sự tham gia của 
các thành viên đến từ Bộ Khoa 
học & Công nghệ, Bộ Công 
Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Hội Tiêu chuẩn và Người tiêu 
dùng Việt Nam đã tham dự hội 
thảo và làm việc với một số cơ 
quan, hiệp hội và tập đoàn của 
Hàn Quốc về vấn đề hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại (TBT). 

Dưới đây là một số thông tin và 
kinh nghiệm của Hàn Quốc trong 
việc hợp tác giữa các cơ quan nhà 
nước, hiệp hội và doanh nghiệp 
đối phó với các hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại trên thế giới, 
nhằm hỗ trợ hoạt động xuất nhập 
khẩu và bảo vệ sản xuất, tiêu dùng 
trong nước. 

Hàng rào kỹ thuật là một 
trong các rào cản lớn nhất trong 
thương mại hiện nay 

Đó là tổng kết của Giáo sư Jang, 
Yong Joon - Đại học Kyung Hee 
Hàn Quốc, khi tập hợp các nghiên 
cứu trong hơn 30 năm qua của các 
nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế 
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giới về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại. Theo đó hàng rào kỹ 
thuật được hiểu là các biện pháp 
kỹ thuật được các nước áp dụng 
đối với mọi loại hàng hóa khi qua 
biên giới, bao gồm cả hàng hóa 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu, chịu sự 
tác động của các quy định của quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
(thường gọi là TBT) cũng như 
kiểm dịch động thực vật (thường 
hiểu là SPS). Điều này cũng phù 
hợp với Phân loại năm 2012 của 
UNCTAD về các biện pháp phi 
thuế quan (NTM). Trong Phân 
loại này, tổng số 175 biện pháp 
NTM được các nước trên thế giới 
áp dụng thì có đến 58 biện pháp 
TBT (24) & SPS (34), chiếm 33% 
trong tổng số các biện pháp NTM 
được phân loại. Có nghĩa là cứ 3 
biện pháp NTM thì có 1 biện pháp 
TBT hoặc SPS. 

Người ta nói đến sự trở lại của 
chủ nghĩa bảo bộ mậu dịch sau 
khủng hoảng tài chính toàn cầu 
những năm 2008-2009. Và trong 
bối cảnh hàng rào thuế quan liên 
tục giảm theo các cam kết WTO 
và các FTA và theo đó, hàng rào 
phi thuế, bao gồm cả hàng rào 
TBT và SPS, dường như được sử 
dụng như là một biện pháp để cân 
bằng sự sụt giảm này. Nhưng cũng 

có những yếu tố khác có thể dẫn 
đến sự gia tăng các biện pháp 
TBT&SPS: để có phát triển 
thương mại bền vững, các vấn đề 
môi trường, biến đổi khí hậu, an 
ninh nước, an ninh lương thực, an 
toàn thực phẩm được nhiều nước 
quan tâm trong thời gian gần đây. 

Chính phủ Hàn Quốc nhận thức 
được tác động của hàng rào kỹ 
thuật đến kinh tế, thương mại là to 
lớn, nên có những biện pháp thực 
chất để hạn chế những tác động 
tiêu cực của chúng. 

Chiến lược của Hàn Quốc đối 
phó với hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại 

Chiến lược này bao gồm các yếu 
tố cơ bản sau: (i) một cơ chế đối 
phó thích hợp và có tổ chức, (ii) 
sự hợp tác quốc tế có hiệu quả và 
(iii) các biện pháp hỗ trợ hữu hiệu 
và đúng đối tượng. 

Chiến lược này đã được từng 
bước thực hiện trong hơn 10 năm 
qua và đã thu được những kết quả 
quan trọng. Trong 3 năm 2014-
2016, Hàn Quốc đã đưa ra tại diễn 
đàn WTO 151 quan ngại về TBT, 
trong đó 61 quan ngại được giải 
quyết trong khuôn khổ của diễn 
đàn này và 90 quan ngại được tiếp 
tục giải quyết trong khuôn khổ 
tham vấn song phương, đặc biệt 
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thông qua các buổi làm việc trực 
tiếp với đối tác tại nước đưa ra 
biện pháp TBT. Phương thức làm 
việc trực tiếp này mang lại hiệu 
quả cao: trong hai năm 2014-
2015, trên 84% các vụ việc đã 
được dàn xếp, chỉ còn trên 10% 
vụ việc còn lại được tiếp tục tham 
vấn. 

 
Hệ thống của Hàn Quốc đối phó với 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

Quy trình 4 bước đối phó với 
hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại 

Một quy trình chặt chẽ và đủ sự 
linh hoạt được đề ra để thực hiện 
chiến lược nêu trên. Đó là: Bước 
1: Thu thập thông tin, Bước 2: 
Nghiên cứu & Phân tích, Bước 3: 
Hình thành chiến lược đối phó, và 
Bước 4: Thực hiện các biện pháp 
đối phó. 

Có rất nhiều đối tượng đa dạng 
tham gia vào quy trình đối phó với 
TBT: từ các bộ, ngành cho đến 
các hiệp hội chuyên ngành, từ các 
doanh nghiệp cho đến các trường, 

viện nghiên cứu, từ các phòng thử 
nghiêm cho đến các chuyên gia tư 
vấn độc lập, từ các cơ quan ngoại 
giao cho đến các tổ chức ngoại 
thương của Hàn Quốc ở nước 
ngoài. Một quy trình chặt chẽ và 
phân công trách nhiệm rõ ràng của 
các bên tham gia đã làm cho quy 
trình vận hành suôn sẻ và hiệu 
quả. 

Hệ thống đối phó với hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại 

Hệ thống này bao gồm 3 thành 
phần chính: (1) Ban Thư ký TBT 
(các Bộ, ngành có liên quan), (2) 
Mạng lưới của Hàn Quốc về TBT 
của Thế giới (Korea Network of 
World TBT - KNOW TBT) và (3) 
Liên minh TBT (TBT 
Consortium). 

Trong Hệ thống này, trong khi 
KNOW TBT là một Portal cung 
cấp các thông tin về hàng rào kỹ 
thuật của các nước Thành viên 
WTO và các thông tin có liên 
quan khác, thì Liên minh TBT 
thực hiện phân tích, đánh giá tác 
động của các hàng rào kỹ thuật 
của các nước làm tiền đề cho việc 
xây dựng các biện pháp đối phó. 

Liên minh TBT gắn kết hai 
nhóm đối tượng chủ yếu, cụ thể 
là: 

Nhóm 1: nhóm chịu tác động 
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bởi các biện pháp TBT, bao gồm 
19 hiệp hội chuyên ngành, trong 
đó 5 hiệp hội trong lĩnh vực điện - 
điện tử, 5 hiệp hội trong lĩnh vực 
máy móc thiết bị và kim loại, và 9 
hiệp hội trong lĩnh vực hóa chất 
và hàng tiêu dùng. 

Nhóm 2: nhóm đánh giá các tác 
động gây ra bởi các biện pháp 
TBT, bao gồm 7 Viện (Viện Thử 
nghiệm và Nghiên cứu Hàn Quốc-
KTR, Tập đoàn Viễn thông Hàn 
Quốc-KTC, Hội các Phòng thử 
nghiệm Sự phù hợp Hàn Quốc-
KCL, Viện Thương mại và Đầu 
tư-ITI, Viện Kinh tế Thương mại 
Hàn Quốc-KIEP, Viện Chính sách 
Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc-KIET, 
Hiệp hội Thương mại Quốc tế 
Hàn Quốc-KITA) và Cơ quan Xúc 
tiến Thương mại và Đầu tư Hàn 
Quốc-KOTRA. 

Để hỗ trợ cho nhóm 2 trên, một 
lực lượng gồm 274 các nhà 
chuyên gia trong 90 nhóm vấn đề 
và 10 lĩnh vực được tập hợp, có 
nhiệm vụ tư vấn cho các viện 
tương ứng. Các viện được cung 
cấp tài chính để thực hiện trách 
nhiệm, nhiệm vụ được giao và các 
chuyên gia được trả tiền cho các 
hoạt động tư vấn của mình. 

Các nhóm biện pháp đối phó 
chủ yếu bao gồm: 

1. Góp ý, nêu quan ngại đối với 
các biện pháp TBT của nước 
ngoài trong khuôn khổ WTO và 
các FTA, nhằm yêu cầu các nước 
điều chỉnh biện pháp TBT, hạn 
chế những tác động tiêu cực của 
các biện pháp này đối với thương 
mại của Hàn Quốc; 

2. Thiết lập các cơ chế hợp tác 
ví dụ MRA, MOU... và chuyển 
giao công nghệ/trang thiết bị cho 
các nước đang phát triển, nhằm 
tăng cường việc thừa nhận, công 
nhận lẫn nhau, giảm các thử 
nghiệm, chứng nhận không cần 
thiết tại nước nhập khẩu, thông 
qua đó giảm chi phí và thời gian 
tiếp cận thị trường. 

4. Các hoạt động nghiên cứu 
triển khai, đào tạo, tập huấn nhằm 
nâng cao khả năng đối phó với 
TBT: chủ yếu dành cho các doanh 
nghiệp SME dưới dạng dự án, 
kinh phí khoảng 0,2 tỷ won/năm 
(~200.000 USD) cho một vấn 
đề/dự án. 

Một vài suy nghĩ về sự thành 
công của Hàn Quốc trong việc 
đối phó với TBT 

Sự bảo đảm cho sự thành công 
nói trên chính là nhận thức của 
Chính phủ Hàn Quốc và nguồn tài 
chính từ ngân sách để duy trì một 
hệ thống đối phó với TBT với một 
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chiến lược và quy trình làm việc, 
phối hợp hết sức rõ ràng và khoa 
học. 

Liên hệ với Việt Nam, bóng 
dáng của hệ thống và quy trình xử 
lý TBT của Hàn Quốc cũng được 
thể hiện trong Quy trình số 
09/2006/QĐ-BKHCN do Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành trước 
khi Việt Nam trở thành thành viên 
của WTO. Ngoài ra một Ban liên 
ngành TBT và Mạng lưới TBT 
cũng được thành lập. 

Tuy nhiên, cái Việt Nam không 
có được đó là một chiến lược đối 
phó có mục tiêu và sự bảo đảm tài 
chính của Chính phủ cho các hoạt 
động thường xuyên của hệ thống 
đối phó. Một điểm dễ nhận thấy 
trong Liên minh TBT đó là sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa hai 
khối: khối chịu tác động (hiệp hội 
chuyên ngành, doanh nghiệp) và 
khối học giả (đến từ các trường 
đại học và các viện nghiên cứu) 
trong đánh giá tác động của biện 
pháp TBT nước ngoài, trước khi 
báo cáo đánh giá tác động được 
chuyển cho các cơ quan có liên 
quan của các Bộ, ngành xử lý và 
áp dụng các biện pháp đối phó. 

Các biện pháp đối phó của Việt 
Nam cũng khác với của Hàn 
Quốc: biện pháp của Việt Nam chỉ 

bao gồm nhóm 1 trong 3 nhóm 
biện pháp đối phó của Hàn Quốc. 
Các nhóm biện pháp đối phó 2 & 
3 của Hàn Quốc nhằm hai mục 
đích: 

1. Tăng cường hợp tác với các 
nước đưa ra biện pháp TBT&SPS 
ảnh hưởng tới thương mại của 
Hàn Quốc để các nước này giải 
quyết những khó khăn về pháp 
luật và hạ tầng tiêu chuẩn và đánh 
giá sự phù hợp giúp các nước này 
đáp ứng tốt hơn các nghĩa vụ 
TBT&SPS của WTO, tránh đưa ra 
các biện pháp trái với nguyên tắc 
của WTO hạn chế thương mại của 
nước khác, trong đó có Hàn Quốc. 

Biện pháp này Hàn Quốc đã áp 
dụng đã từ lâu với Việt Nam 
thông qua các dự án về thử 
nghiệm, đo lường và thành lập chi 
nhánh tại Việt Nam (giữa Quacert 
và KTR). 

2. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
SME thông qua các dự án nhằm 
tăng cường năng lực đối phó với 
TBT của các doanh nghiệp này. 
Lưu ý, Chính phủ Hàn Quốc sau 
khi đánh giá tác động, chỉ cung 
cấp tài chính thực hiện dự án cho 
các SME, mà không cho các 
doanh nghiệp lớn và cho các 
chaebol lại càng không, vì cho 
rằng họ hoàn toàn đủ nguồn lực 
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(nhân lực và tài chính) để đối phó 
với hàng rào kỹ thuật của nước 
ngoài. 

Điểm cuối cùng cũng nên nhắc 
đến đó là Việt Nam dễ trong việc 
thành lập tổ chức nhưng nuôi sống 
và để nó phục vụ cho mục tiêu 
chiến lược thì thiếu quan tâm. 
Nhớ lại phát biểu của đại diện 
phái đoàn TBT của Hoa Kỳ tại 
Cuộc họp của Ủy ban TBT năm 
2006 của WTO biểu dương Việt 
Nam thành lập Ban liên ngành 
TBT và Mạng lưới TBT, cho đây 
là một ví dụ điển hình của một 
nước đang đàm phán gia nhập 
WTO, nhưng đã có sự chuẩn bị 
hết sức chu đáo để thực thi các 
nghĩa vụ của Hiệp định TBT và 
bảo vệ lợi ích thương mại của 
mình khi trở thành thành viên của 
Tổ chức này. Tuy nhiên, kết quả 
của sự chuẩn bị chu đáo này là: 
trong suốt 10 năm là thành viên 
của Tổ chức này, VN chưa một 
lần nêu quan ngại về TBT nào tại 
diễn đàn này và Việt Nam cũng 
chưa cử một đoàn làm việc nào để 
tham vấn với các nước đưa ra biện 
pháp TBT ảnh hưởng tới thương 
mại của mình. Điều này thật đáng 
để các bên liên quan suy nghĩ và 
hành động. 

(Theo tbt.gov.vn) 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Dầu tái sinh  
Ngày 09/1/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 
trình thử nghiệm và tiêu chuẩn ghi 
nhãn đối với dầu tái sinh. Uỷ ban 
thương mại liên bang Hoa Kỳ 
(FTC) đề nghị mọi người đưa ra ý 
kiến về chi phí, lợi ích và những 
ảnh hưởng về mặt pháp lý và kinh 
tế của Dự thảo này như một phần 
của việc xem xét có hệ thống các 
quy định của FTC. Hạn cuối cùng 
để các nước thành viên tham gia 
góp ý vào ngày 12/2/2018. Hiện 
tại Hoa Kỳ chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1326  

Chất làm lạnh xe cơ giới  
Ngày 05/1/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc bổ sung đối với Dự 
thảo quy định quản lý đối với chất 
làm lạnh sử dụng cho xe cơ giới. 

 Mã thông báo:  
G/TBT/N/USA/1307.  

Cụ thể, Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ rút lại 
quy định này sau khi nhận được 
một số nhật xét bất lợi.  
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Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1307/Add.2  

Cây giống  
Ngày 09/1/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc bổ sung đối với Dự 
thảo quy định về sử dụng thuốc 
trừ sâu đối với cây giống. Cụ thể, 
sẽ thông qua những thay đổi khác 
nhau có liên quan đến quy định 
này.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1234/Add.2   

Sản phẩm bi ô xít  
Ngày 05/1/2018, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy định của 
Ủy ban về việc Phê duyệt PHMB 
(1415; 4.7) là chất hoạt tính sử 
dụng trong các sản phẩm bi ô xít 
loại 2 và 4. Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 
và môi trường và hài hòa hoá thị 
trường sản phẩm bi ô xít. Thời 
gian dự kiến thông qua vào tháng 
3 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 
vào 06/3/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/EU/530  

 (Văn phòng TBT Việt Nam) 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 2/2018 

1. Số: G/TBT/N/BRA/789 
Nước: Brazil 
Nội dung: Bộ điện thoại cho 

mạng di động và mạng không dây 
2. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/542 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 

(ICS 33.060) 
- Số: G/TBT/N/CAN/543 
Nội dung: Các sản phẩm đóng 

gói sẵn ( ICS: 67.040, 67.230) 
3. Số: G/TBT/N/HKG/50 
- Nước: Hồng Kong, Trung 

Quốc 
Nội dung: Nhà vệ sinh (ICS 

91.140.70) 
4. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/538 
Nội dung: Công nghệ hóa học 
- Số: G/TBT/N/EU/539, 540 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040) 
- Số: G/TBT/N/EU/541 
Nội dung: Thiết bị điện và điện 

tử 
5. Số: G/TBT/N/ESP/37 
Nước: Tây Ban Nha 
Nội dung Chăn nuôi gia súc 

(ICS 65.020.30 ) 
6. Số: G/TBT/N/GTM/95 
Nước: Guatemala 
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Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa. 
Quy định chung (ICS 67.100.01) 

7. Các thông báo của Kenya 
- Số: G/TBT/N/KEN/634 
Nội dung: Dầu thực vật (ICS: 

67.200.10) 
- Số: G/TBT/N/KEN/635 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

chế biến (ICS 67.100.10) 
- Số: G/TBT/N/KEN/636, 637 
Nội dung: Bơ (ICS 67.100.30) 
- Số: G/TBT/N/KEN/638 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

chế biến (ICS 67.100.10) 
- Số: G/TBT/N/KEN/639 
Nội dung: Kem và kẹo có nhân 

kem (ICS 67.100.40) 
- Số: G/TBT/N/KEN/639 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

chế biến (ICS 67.100.10) 
8. Số: G/TBT/N/LBR/1 
Nước: Liberia 
Nội dung: Trà; Cà phê, các chất 

thay thế cà phê; Cacao 
9. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/390 
Nội dung: Sữa chua (ICS 

67.100.10) 
- Số: G/TBT/N/MEX/391 
Nội dung: Sữa bột/ Sữa khô 

(ICS 67.100.10) 
- Số: G/TBT/N/MEX/392 
Nội dung: Thiết bị gây tê, hô 

hấp và hồi phục (ICS 11.040.10) 

- Số: G/TBT/N/MEX/393 
Nội dung:Thuốc trong phòng thí 

nghiệm (ICS11.100) 
- Số: G/TBT/N/MEX/394 
Nội dung: Máy bay và không 

gian xe nói chung (ICS 49.020) 
10. Số: G/TBT/N/MOZ/13 
Nước: Mozambique 
Nội dung: Phòng chống hàng 

nguy hiểm ICS 13.300 
11. Số: G/TBT/N/OMN/343 
Nước: Oman 
Nội dung: Yêu cầu an toàn đối 

với xe điện (ICS 43.120) 
12. Số: G/TBT/N/PAN/95 
Nước: Panama 
Nội dung: Đồ uống (ICS 

67.160) 
13. Số: G/TBT/N/PHL/202 
Nước: Philippines 
Nội dung: Đèn và thiết bị liên 

quan (ICS 29.140) 
13. Số: G/TBT/N/SAU/1039 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
Nội dung: Công nghệ năng 

lượng mặt trời (ICS 27.160) 
(Theo phòng TBT) 

 
 
 
 

ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ THÉP 
NK ĐƯỢC PHÂN LOẠI VÀO 
“THÉP CỐT BÊ TÔNG”? 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Trường hợp mặt hàng thép NK 
đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
thép cốt bê tông nhưng không 
dùng trong cấu kiện bê tông cốt 
thép sử dụng trong xây dựng mà 
DN NK trực tiếp đưa vào sản xuất 
thì không áp dụng mã số “thép cốt 
bê tông” tại nhóm 72.13, 72.14, 
72.15 Biểu thuế NK ưu đãi… 

 
Tổng cục Hải quan vừa có công 

văn hướng dẫn một số DN và hải 
quan các tỉnh, thành phố trong 
việc phân loại mã số mặt hàng 
thép cốt bê tông NK. 

Cụ thể, Tổng cục Hải quan 
hướng dẫn, đối với các tờ khai 
đăng ký NK trước ngày 1/1/2018: 
Trường hợp mặt hàng thép NK 
đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
thép cốt bê tông nhưng không 
dùng trong cấu kiện bê tông cốt 
thép sử dụng trong xây dựng mà 
DN NK trực tiếp đưa vào sản xuất 
thì không áp dụng mã số “thép cốt 
bê tông” tại nhóm 72.13, 72.14, 
72.15 Biểu thuế NK ưu đãi kèm 

theo Nghị định số 122/2016/NĐ-
CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, 
được phân loại vào mã số “loại 
khác” thuộc cùng phân nhóm 6 số 
với mặt hàng “thép cốt bê tông” 
tại các nhóm 72.13, 72.14, 72.15. 

Theo đó, với những trường hợp 
này, Tổng cục Hải quan giao cục 
Hải quan tỉnh, thành phố nơi phát 
sinh tờ khai đăng ký NK của Công 
ty kiểm tra thực tế việc sử dụng 
các mặt hàng thép thuộc đối tượng 
nêu trên của Công ty để làm cơ sở 
xác định mặt hàng có hay không 
đáp ứng điều kiện nêu trên. 

Đối với các tờ khai đăng ký NK 
từ ngày 1/1/2018: Thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị Định số 
125/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 
1/9/2016 có hiệu lực áp dụng từ 
ngày 1/1/2018. Cụ thể: mặt hàng 
“Thép cốt bê tông” thuộc nhóm 
72.13, 72.14, 72.15 là loại thép 
đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn sau đây: QCVN 
7:2011; JIS G 3109; JIS G 3112; 
JIS G 3117; GB 1499:1998 và các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn thép cốt bê 
tông quốc tế hoặc nước khác. 

Tổng cục Hải quan cho biết, 
trường hợp các tiêu chuẩn, quy 



Số 48 - 2/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 19 
 

chuẩn thép cốt bê tông nêu trên 
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế thì thực hiện theo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế đó. 

Trong trường hợp DN NK khai 
báo vào thép “loại khác” thì phải 
xuất trình được giấy chứng nhận 
của nhà sản xuất hoặc giám định 
của cơ quan, đơn vị có chức năng 
thực hiện giám định xác nhận mặt 
hàng thép NK không thuộc một 
trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
nêu trên. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

NHÃN NĂNG LƯỢNG MỚI 
CÓ ĐẶC ĐIỂM KHÁC BIỆT 
NÀO SO VỚI NHÃN NĂNG 
LƯỢNG CŨ? 

Nhãn năng lượng mới có nhiều 
điểm khác biệt với nhãn năng 
lượng cũ, người dùng cần đặc biệt 
chú ý. Ngày 28 tháng 12 năm 
2016, Bộ Công Thương đã ban 
hành Thông tư số 36/2016/TT-
BCT quy định dán nhãn năng 
lượng cho các phương tiện, thiết 
bị sử dụng năng lượng thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công 
Thương. 

Theo đó, hình thức của nhãn so 
sánh và nhãn xác nhận có sự thay 
đổi. Dưới đây là cách phân biệt 

nhãn năng lượng cũ theo Thông tư 
số 07/2012/TT-BCT ngày 04 
tháng 4 năm 2012 và nhãn năng 
lượng mới theo Thông tư số 
36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 
12 năm 2016 quy định dán nhãn 
năng lượng cho các phương tiện, 
thiết bị sử dụng năng lượng thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công 
Thương. 

 
Liên quan đến hoạt động dán 

nhãn năng lượng cho phương tiện, 
thiết bị, Bộ Giao thông Vận tải 
cũng ban hành Thông tư 40/2017 
hướng dẫn việc dán nhãn năng 
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lượng với ôtô con loại từ trên 7 
chỗ đến 9 chỗ. 

Theo đó, các cơ sở sản xuất, lắp 
ráp, nhập khẩu và thực hiện việc 
bán, phân phối xe ra thị trường 
phải thực hiện đúng lộ trình theo 
quy định từ ngày 1/1/2018, ôtô từ 
trên 7 chỗ đến 9 chỗ được sản 
xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn 
toàn mới; xe nhập khẩu chưa qua 
sử dụng phải được dán nhãn năng 
lượng trước khi đưa ra thị trường. 

Thông tư này không bắt buộc áp 
dụng với các trường hợp sau: xe 
được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu 
sử dụng trực tiếp vào mục đích 
quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an; xe tạm nhập 
tái xuất; xe quá cảnh, chuyển 
khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự; 
xe nhập khẩu đơn chiếc và không 
vì mục đích kinh doanh xe; xe 
nhập khẩu theo quy định riêng của 
Thủ tướng; xe sử dụng nhiên liệu 
không phải là xăng, điêzen, khí 
dầu mỏ hóa lỏng, khí tự nhiên. 

Theo Thông tư, nhãn năng 
lượng của xe được hiểu là nhãn 
cung cấp các thông tin liên quan 
đến loại nhiên liệu sử dụng, mức 
tiêu thụ nhiên liệu của xe giúp 
người tiêu dùng nhận biết và lựa 
chọn xe theo nhu cầu. 

(Theo vietq.vn) 

THƯƠNG NHÂN KINH 
DOANH XĂNG DẦU VÀ QUY 
ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TCVN 
ISO 9001 VÀ ISO/TS 29001 

Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN không bắt buộc hệ thống 
quản lý chất lượng (HTQLCL) của 
thương nhân kinh doanh xăng dầu 
phải có Giấy chứng nhận phù hợp 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc 
ISO/TS 29001. 

Ngày 25/8/2015, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ban hành Thông 
tư số 15/2015/TT-BKHCN quy 
định về quản lý đo lường chất 
lượng trong Kinh doanh xăng dầu 
(sau đây viết tắt là Thông tư 15). 

Ngay sau đó, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng cũng 
đã ban hành văn bản số 562/TĐC-
HCHQ hướng dẫn thực hiện 
Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN 
về quản lý đo lường, chất lượng 
trong kinh doanh xăng dầu. Trong 
đó, có hướng dẫn cụ thể về việc 
xây dựng, áp dụng và duy trì 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001 hoặc ISO/TS 29001 tại 
các tổ chức có mô hình đơn giản 
(lãnh đạo và trực tiếp bán lẻ xăng 
dầu). 

Theo đó, việc xây dựng, áp dụng 
và duy trì các quy trình/ quy chế, 
thủ tục, tài liệu gồm các nội dung 
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như: Chính sách chất lượng dạng 
văn bản thể hiện cam kết cung cấp 
cho khách hàng xăng dầu có đầy 
đủ số lượng và chất lượng phù 
hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
và tiêu chuẩn công bố áp dụng; 
Quản lý mẫu (lấy mẫu, niêm 
phong mẫu, bàn giao mẫu và lưu 
mẫu xăng dầu phục vụ việc đối 
chứng khi có tranh chấp về chất 
lượng) và thực hiện quy chế kiểm 
tra, giám sát việc tuân thủ các quy 
định về chất lượng, đo lường 
trong hoạt động kinh doanh xăng 
dầu.  

Xây dựng kế hoạch và thực hiện 
định kỳ tự kiểm tra theo hướng 
dẫn tại Khoản 5 Mục I Công văn 
số 314/TĐC-ĐL về kiểm định lại 
cột đo xăng dầu để bán xăng E5 
và thực hiện quy định gắn thiết bị 
in chứng từ bán hàng cho cột đo 
xăng dầu; Lưu giữ hồ sơ thực hiện 
việc định kỳ tự kiểm tra, biên bản 
sửa chữa và giấy chứng nhận kiểm 
định cột đo xăng dầu tại cửa hàng 
bán lẻ; Kiểm soát sự phù hợp của 
hệ thống bể chứa xăng dầu tại cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu; 

Xử lý xăng dầu không phù hợp, 
Giải quyết khiếu nại, Kiểm soát 
hồ sơ (các hồ sơ cần lưu giữ), các 
tài liệu khác (nếu cần) dựa trên 
nhu cầu quản lý của tổ chức và do 

tổ chức tự quy định. 
Về bằng chứng xây dựng, áp 

dụng và duy trì Hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001 hoặc ISO/TS 
29001, Thông tư số 15/2013/TT-
BKHCN không bắt buộc hệ thống 
quản lý chất lượng (HTQLCL) 
của thương nhân kinh doanh xăng 
dầu phải được tổ chức chứng nhận 
đánh giá và cấp giấy chứng nhận 
phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001 hoặc ISO/TS 29001. Thương 
nhân kinh doanh xăng dầu có thể 
chứng minh bằng việc tự tổ chức 
duy trì các quy trình/quy chế, thủ 
tục, tài liệu của mình phù hợp với 
các nguyên tắc cơ bản của tiêu 
chuẩn áp dụng và các quy định về 
quản lý đo lường, chất lượng quy 
định tại Thông tư 15. 

Trường hợp, thương nhân kinh 
doanh xăng dầu có Giấy chứng 
nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001 hoặc ISO/TSS 29001 do 
tổ chức chứng nhận cấp (tổ chức 
chứng nhận là tổ chức đã đăng ký 
lĩnh vực hoạt động chứng nhận 
theo quy định của pháp luật chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa) thì 
Giấy chứng nhận này có thể là 
bằng chứng chứng minh thương 
nhân kinh doanh xăng dầu đã xây 
dựng, áp dụng và duy trì 
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HTQLCL này. 
Cũng theo quy định tại Thông tư 

15/2015/TT-BKHCN thì từ 
1/7/2018, cột đo xăng dầu phải có 
thiết bị in chứng từ bán hàng để 
cung cấp cho khách hàng. Chỉ có 
các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập 
khẩu có thiết bị in chứng từ đã 
được phê duyệt mẫu và kiểm định 
mới được đưa vào sử dụng trong 
mua bán xăng dầu. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Trần Văn Vinh, Thông tư 
15/2015/TT-BKHCN không quy 
định cụ thể "phải gắn thiết bị in 
chứng từ cho mỗi cột đo xăng 
dầu" và cũng không quy định cụ 
thể "phải in chứng từ sau mỗi lần 
bơm xăng dầu cho khách hàng". 
Vì vậy, trường hợp có nhiều cột 
đo xăng dầu tại một địa điểm có 
thể sử dụng chung thiết bị in 
chứng từ cho nhiều cột đo xăng 
dầu nhưng không được gây nhầm 
lẫn cho khách hàng. 

Thống kê từ Vụ Đo lường - 
Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cho thấy, tính 
đến ngày 30/1/2018 đã có 17 cơ 
sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ 
đăng ký phê duyệt mẫu cột đo 
xăng dầu có chức năng in. 

Trong trường hợp cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu vi phạm quy định 
cột đo xăng dầu phải có thiết bị in 
chứng từ bán hàng thì sẽ bị xử lý 
theo quy định tại Nghị định 
119/2017/NĐ-CP. 

(Theo baomoi.com) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành các Quyết 
định về việc công bố và hủy bỏ 
các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn 
Quốc gia 

Quyết định 3866/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 8021-1:2008 Công 

nghệ thông tin – Mã phân định 
đơn nhất – Phần 1: Mã phân định 
đơn nhất đối với các đơn vị vận tải 

2. TCVN 8021-2:2008 Công 
nghệ thông tin – Mã phân định 
đơn nhất – Phần 2: Thủ tục đăng 
ký 

3. TCVN 8021-3:2009 Công 
nghệ thông tin – Mã phân định 
đơn nhất – Phần 3: Quy tắc chung 
đối với các mã phân định đơn nhất 

4. TCVN 8021-4:2009 Công 
nghệ thông tin – Mã phân định 
đơn nhất – Phần 4: Vật phẩm 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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riêng 
5. TCVN 8021-5:2009 Công 

nghệ thông tin – Mã phân định 
đơn nhất – Phần 5: Mã phân định 
đơn nhất đối với vật phẩm là đơn 
vị vận tải có thể quay vòng (RTIs) 

6. TCVN 8021-6:2009 Công 
nghệ thông tin – Mã phân định 
đơn nhất – Phần 6: Mã phân định 
đơn nhất đối với đơn vị nhóm sản 
phẩm 

Quyết định công bố Tiêu 
chuẩn Quốc gia 

Quyết định 3861/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 12106:2017 Dịch vụ 

Tài chính – Mã phân định thực thể 
pháp nhân 

Quyết định 3867/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 8021-1:2017 Công 

nghệ thông tin – Kĩ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động – 
Phân định đơn nhất – Phần 1: Đơn 
vị vận tải đơn chiếc. 

2. TCVN 8021-2:2017 Công 
nghệ thông tin – Kĩ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động – 
Phân định đơn nhất – Phần 2: Thủ 
tục đăng ký 

3. TCVN 8021-3:2017 Công 
nghệ thông tin – Kĩ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động – 
Phân định đơn nhất – Phần 3: Quy 
tắc chung. 

4. TCVN 8021-4:2017 Công 

nghệ thông tin - Kỹ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động – 
Phân định đơn nhất - Phần 4: Sản 
phẩm đơn chiếc và gói sản phẩm 

5. TCVN 8021-5:2017 Công 
nghệ thông tin – Kỹ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động – 
Phân định đơn nhất - Phần 5: Đơn 
vị vận tải đơn chiếc có thể quay 
vòng (RTIs) 

6. TCVN 8021-6:2017 Công 
nghệ thông tin – Kỹ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động – 
Phân định đơn nhất – Phần 6: 
Nhóm. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH 

Mã số mã vạch là một trong 
những công nghệ nhận dạng và 
thu thập dữ liệu tự động dựa trên 
nguyên tắc: đặt cho đối tượng cần 
quản lý một dãy số (hoặc dãy chữ 
và số), sau đó thể hiện dưới dạng 
mã vạch để máy quét có thể đọc 
được. Trong quản lý hàng hoá 
người ta gọi dãy số và dãy vạch 
đó là mã số mã vạch (MSMV) của 
hàng hoá. 

Mã số mã vạch đầu tiên được 
chế tạo và đưa vào sử dụng trên 
thế giới từ những năm thập kỷ 70 
của thế kỷ 20. Do yêu cầu phát 
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triển sản xuất và kinh doanh 
thương mại, công nghệ mã số mã 
vạch ngày càng được nghiên cứu 
hoàn thiện, phát triển và được ứng 
dụng rộng rãi trong đa ngành kinh 
tế và trên toàn thế giới. Năm 1973 
tổ chức MSMV đầu tiên được 
thành lập, đó là Hội đồng mã 
thống nhất của Mỹ (viết tắt tên 
tiếng Anh là UCC). Năm 1977, 
Hội mã số vật phẩm Châu âu 
(EAN) ra đời do sáng kiến của 12 
nước Châu Âu, đến năm 1984 đổi 
thành EAN International, là một tổ 
chức phi lợi nhuận, hoạt động trên 
cơ sở trung lập với mục đích 
chính là đẩy mạnh áp dụng hệ 
thống EAN trên toàn cầu trong tất 
cả các ngành kinh tế – xã hội 
nhằm cung cấp ngôn ngữ chung 
cho thương mại quốc tế. Từ năm 
2005, hai tổ chức EAN 
International và UCC hợp nhất 
thành một tổ chức phân định toàn 
cầu có tên là GS1. 

Một số tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) về MSMV 

1. TCVN 6380:2007 Thông tin 
và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn Quốc 
tế cho sách (ISBN) 

2. TCVN 6381:2007 Thông tin 
và tư liệu. Mã số tiêu chuẩn quốc 
tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ 
(ISSN) 

3. TCVN 6384:1998 Mã số mã 
vạch vật phẩm. Mã UPC-A. Yêu 
cầu kỹ thuật 

4. TCVN 6512:2007 Mã số mã 
vạch vật phẩm. Mã số đơn vị 
thương mại. Yêu cầu kỹ thuật 

5. TCVN 6513:1999 Mã số mã 
vạch vật phẩm. Mã vạch ITF. Yêu 
cầu kỹ thuật 

6. TCVN 6754:2007 Mã số và 
mã vạch vật phẩm. Số phân định 
ứng dụng GS1 

7. TCVN 6755:2000 Mã số và 
mã vạch vật phẩm. Mã vạch 
EAN.UCC-128. Quy định kỹ thuật 

8. TCVN 6756:2000 Mã số và 
mã vạch vật phẩm. Mã số mã vạch 
EAN cho sách và xuất bản phẩm 
nhiều kỳ. Quy định kỹ thuật 

9. TCVN 6939:2007 Mã số vật 
phẩm. Mã số thương phẩm toàn 
cầu 13 chữ số. Yêu cầu kỹ thuật 

10. TCVN 6940:2007 Mã số vật 
phẩm. Mã số thương phẩm toàn 
cầu 8 chữ số. Yêu cầu kỹ thuật 

11. TCVN 7199:2007 Phân định 
và thu thập dữ liệu tự động. Mã số 
địa điểm toàn cầu GS1. Yêu cầu 
kỹ thuật 

12. TCVN 7200:2007 Mã số mã 
vạch vật phẩm. Mã côngtenơ vận 
chuyển theo xê-ri (SSCC). Yêu 
cầu kỹ thuật 

13. TCVN 7201:2007 Phân định 
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và thu nhận dữ liệu tự động. Nhãn 
đơn vị hậu cần GS1. Yêu cầu kỹ 
thuật 

14. TCVN 7202:2002 Phân định 
và thu nhận dữ liệu tự động. Mã 
vạch 3.9. Yêu cầu kỹ thuật 

15. TCVN 7203:2002 Mã số mã 
vạch vật phẩm. Yêu cầu kiểm tra 
xác nhận chất lượng mã vạch 

16. TCVN 7322:2003 Công 
nghệ thông tin. Kỹ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động. 
Công nghệ mã vạch. Mã QR 

17. TCVN 7454:2004 Phân định 
và thu thập dữ liệu tự động. Danh 
mục tên dữ liệu mô tả thương 
phẩm sử dụng mã số EAN.UCC 

18. TCVN 7626:2007 Công 
nghệ thông tin. Kỹ thuật phân 
định và thu nhận dữ liệu tự động. 
Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểm tra 
chất lượng in mã vạch. Mã vạch 
một chiều 

19. TCVN 7639:2007 Mã toàn 
cầu phân định tài sản có thể quay 
vòng (GRAI) và mã toàn cầu phân 
định tài sản riêng (GIAI). Yêu cầu 
kỹ thuật 

20. TCVN 7825:2007 Công 
nghệ thông tin. Kỹ thuật phân 
định và thu thập dữ liệu tự động. 
Yêu cầu kỹ thuật mã vạch. 
EAN/UPC. 

(Theo tcvn.gov.vn) 

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN 
KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây 
dựng với mục tiêu đến năm 2030, 
hoàn thành biên soạn và ban hành 
100% tiêu chuẩn quốc gia ngành 
Xây dựng theo quy hoạch định 
hướng mới. 

Phạm vi của Đề án hoàn thiện 
hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật xây dựng bao gồm: Quy 
hoạch xây dựng, vật liệu xây 
dựng, cơ khí xây dựng và khảo 
sát, thiết kế, thi công xây dựng, 
nghiệm thu, kiểm định, bảo trì, 
sửa chữa các công trình xây dựng 
(công trình dân dụng, công trình 
hạ tầng kỹ thuật, công trình công 
nghiệp, công trình giao thông, 
công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, công trình an 
ninh, công trình quốc phòng và 
các công trình xây dựng khác). 

Phạm vi của Đề án liên quan 
đến toàn bộ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật xây dựng đang áp 
dụng trên lãnh thổ Việt Nam bao 
gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương (QCĐP), tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN), tiêu chuẩn cơ sở 
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(TCCS), tiêu chuẩn nước ngoài 
(TCNN), tiêu chuẩn quốc tế 
(TCQT), tiêu chuẩn khu vực 
(TCKV). 

Các địa phương nếu xét thấy có 
các điều kiện đặc thù (về địa hình, 
địa chất, khí hậu, đô thị hiện 
hữu...) rà soát, đề xuất quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương (QCĐP) về 
xây dựng, thống nhất với Bộ Xây 
dựng, bộ quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành có liên quan 
để đưa vào quy hoạch quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương. Thời hạn 
hoàn thành trước ngày 
31/12/2018. 

Về biên soạn, soát xét, sửa đổi 
hệ thống quy chuẩn kỹ thuật xây 
dựng, các bộ/ngành tổ chức biên 
soạn, soát xét, sửa đổi và ban hành 
theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia ngành Xây dựng 
được phân công theo quy hoạch 
đã được phê duyệt. Thời hạn hoàn 
thành trước ngày 31/12/2021. 

Trên cơ sở quy hoạch quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương đã được xác 
định, các địa phương tổ chức biên 
soạn và ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương theo thẩm 
quyền. Nội dung quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương phải được Bộ 
Xây dựng, bộ quản lý công trình 
xây dựng chuyên ngành thống 

nhất trước khi ban hành. Thời hạn 
hoàn thành trước ngày 
31/12/2021. 

Nhà nước ưu tiên bố trí vốn 
ngân sách để hoàn thành biên soạn 
“Bộ quy chuẩn kỹ thuật xây dựng 
(QCVN, QCĐP) ”. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
 
 

NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP: 
NHIỀU ĐIỂM MỚI TRONG 
VIỆC QUẢN LÝ AN TOÀN 
THỰC PHẨM 

Theo nội dung Nghị định 
15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị 
định số 38/2012/NĐ-CP hướng 
dẫn một số điều của Luật An toàn 
thực phẩm do Chính phủ ban hành 
có hiệu lực từ ngày 2/2/2018, việc 
quản lý an toàn thực phẩm 
(ATTP) sẽ có nhiều thay đổi, tạo 
thuận lợi cho DN. 

Nghị định mới quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm này được xây 
dựng theo hướng cắt giảm mạnh 
thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra 
chuyên ngành về thực phẩm, 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu 
kiểm. Việc điều chỉnh nhằm tạo 
hành lang thông thoáng và điều 
kiện thuận lợi nhất cho DN song 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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vẫn trên cơ sở lấy việc đảm bảo 
sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ 
hàng đầu. 

 
Điểm mới đầu tiên trong Nghị 

định theo lãnh đạo Cục An toàn 
thực phẩm là DN được tự công bố 
sản phẩm của mình và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về công bố 
đó, thay vì gửi bản hồ sơ công bố 
tới các cơ quan nhà nước để xác 
nhận, chỉ trừ một số sản phẩm 
phải công bố tại Bộ Y tế và Sở Y 
tế. 

Cụ thể, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp 
có công dụng mới sẽ đăng ký bản 
công bố tại Cục An toàn thực 
phẩm, Bộ Y tế; sản phẩm dinh 
dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, 
DN đăng ký bản công bố tại Sở Y 
tế địa phương; các sản phẩm còn 
lại DN tự công bố theo hướng dẫn. 

Căn cứ công bố của DN, cơ 
quan quản lý nhà nước sẽ tăng 
cường hậu kiểm, kiểm tra, xử phạt 
nếu phát hiện sai phạm, trong đó 

sẽ mở rộng phạm vi, nâng cao 
mức xử phạt theo quy định pháp 
luật. Đặc biệt, có một số mặt hàng 
sẽ được miễn công bố. 

Với quy định trên, theo tính toán 
của Viện nghiên cứu Kinh tế 
Trung ương, có khoảng 95% sản 
phẩm thực phẩm không cần phải 
tiến hành các thủ tục về mặt hành 
chính. Nếu làm được theo đúng 
tinh thần này thì có thể tiết kiệm 
được 1,8 triệu ngày công và hơn 
600 tỉ đồng. 

Điểm mới tiếp theo của Nghị 
định là thay đổi quy định về điều 
kiện sản xuất, kinh doanh để đảm 
bảo ATTP, tiệm cận với các 
phương thức quản lý chung trên 
toàn cầu. Đó là mở rộng diện các 
DN không cần phải có giấy xác 
nhận đủ điều kiện ATTP cũng như 
mở rộng đối tượng các cơ sở được 
miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện ATTP. 

Theo đó, các cơ sở sản xuất ban 
đầu nhỏ lẻ, các cơ sở sơ chế sản 
phẩm ban đầu, các nhà hàng, cửa 
hàng ăn uống… sẽ không phải xin 
cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP mà được quyền tự 
công bố và chịu trách nhiệm. “Tất 
cả quy định mới này nhằm giảm 
tối đa thủ tục hành chính. Song để 
triển khai hiệu quả mà vẫn đảm 
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bảo ATTP, sẽ phân cấp triệt để 
cho chính quyền các địa phương”, 
ông Phong nhấn mạnh. 

Nghị định lần này cũng quy 
định cụ thể các thực phẩm phải 
đăng ký nội dung trước khi quảng 
cáo là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 
thực phẩm dinh dưỡng y học, thực 
phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 
đến 36 tháng tuổi không thuộc 
trường hợp cấm quảng cáo quy 
định tại Điều 7 của Luật quảng 
cáo. 

Về phân công trách nhiệm quản 
lý nhà nước về an toàn thực phẩm, 
Nghị định đã phân công rõ trách 
nhiệm quản lý của 3 Bộ gồm Y tế, 
Công Thương, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn theo hướng 
các Bộ quản lý theo nhóm ngành 
hàng từ đầu đến cuối. 

Riêng với một số DN sản xuất 
nhiều loại sản phẩm thực phẩm 
giao thoa thuộc thẩm quyền quản 
lý của 2 Bộ trở lên thì sản phẩm 
có sản lượng lớn thuộc thẩm 
quyền quản lý của cơ quan nào, cơ 
quan đó sẽ quản lý. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
BAN HÀNH THÔNG TƯ 
65/2017/TT-BTC VỀ DANH 
MỤC HÀNG HÓA XUẤT 

KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT 
NAM 

Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành 
Thông tư 65/2017/TT-BTC về 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam. Thông tư 
này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2018, thay thế Danh mục 
cũ tại Thông tư 103/2015/TT-BTC 
ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

Để phù hợp với quy định tại 
Thông tư 65 nêu trên, ngày 09 
tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương đã ban hành quyết 
định sửa đổi, bổ sung các quyết 
định áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại đang có hiệu lực mà 
có sự thay đổi về mã HS, cụ thể 
như sau: 

- Quyết định số 536/QĐ-BCT về 
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 
năm 2017 áp dụng biện pháp tự vệ 
chính thức đối với mặt hàng tôn 
màu nhập khẩu; 

- Quyết định số 537/QĐ-BCT về 
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 
năm 2017 áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá chính thức đối 
với một số mặt hàng thép hình chữ 
H có xuất xứ từ Trung Quốc. 

- Quyết định số 538/QĐ-BCT về 
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việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 
năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ 
chính thức đối với mặt hàng phôi 
thép và thép dài nhập khẩu; 

- Quyết định số 539/QĐ-BCT về 
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 1105/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 
năm 2017 áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá chính thức đối 
với sản phẩm thép mạ có xuất xứ 
từ Trung Quốc và Hàn Quốc; 

Các quyết định nêu trên có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2018. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 
 
 
 

THỰC PHẨM CÀNG TRẮNG 
CÀNG NHIỀU NGUY HIỂM 

Bún phở, bánh bao, măng tươi 
tẩy trắng, hải sản tẩy bằng urea 
hay javel... là những thực phẩm dễ 
được làm trắng bằng hóa chất ẩn 
chứa những mối nguy hại khôn 
lường. 

Rất nhiều người lầm tưởng, thực 
phẩm trắng mới sạch nên khi mua 
thực phẩm đều dựa vào màu sắc 
bên ngoài để lựa chọn. Thế nhưng 
ít ai ngờ rằng, vẻ tươi ngon trắng 
sáng đó đôi khi lại được tạo ra bởi 

những loại hóa chất vô cùng độc 
hại. 

Điển hình những loại thực phẩm 
trong nhóm trắng sáng có thể 
được mông má bằng hóa chất như 
các loại bún, phở, bánh canh, hủ 
tiếu, bánh bao, bắp chuối bào (hoa 
chuối), củ kiệu, ngó sen, lá sách 
bò, lòng heo, tai heo, nấm tuyết, 
chân gà rút xương, da heo, măng 
ngâm chua… 

 
Trước đó tại TP. HCM, một đợt 

khảo sát từng ghi nhận 80% các 
mẫu bún, phở, bánh canh, bánh 
ướt, bánh hỏi, thậm chí là cơm 
trắng và bánh bao... có sử dụng 
chất làm trắng huỳnh quang 
(tinopal). 

Bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, 
nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ 
sinh y tế công cộng TP.HCM (Bộ 
Y tế) cho biết, tinopal là chất tăng 
trắng quang học, không phải chất 
làm trắng quang học. Tinopal 
được sử dụng trong ngành công 
nghiệp dệt vải, cấm dùng cho thực 
phẩm. Khi bún, bánh canh, bánh 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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hỏi, bánh phở, bánh cuốn, bánh 
ướt có chứa tinopal sẽ dội ngược 
ánh sáng, trở nên trắng muốt. 

Với nhóm thực phẩm nội tạng, 
để đẹp mắt và không còn mùi, 
nhiều tiểu thương đã dùng chất 
hoá học tẩy trắng lòng, mề, dạ 
dày... để phù hợp với thị hiếu 
người tiêu dùng. 

Thậm chí, với những bịch hóa 
chất tẩy trắng không bao bì, nhãn 
mác rõ ràng được bán tràn lan trên 
thị trường với giá chỉ từ 40.000 
đồng – 120.000 đồng/kg, chủ 
buôn đã có thể “hô biến” hàng 
chục thùng nội tạng đã bốc mùi 
trở nên trắng nõn. 

Trong khi đó, giới kinh doanh 
hải sản có rất nhiều thủ thuật để 
qua mặt người tiêu dùng. Tráng 
đạm là công nghệ đơn giản nhất. 
Với lượng hàng lớn được đánh bắt 
lâu ngày trên biển, sau khi đưa về 
bờ toàn bộ cá sẽ được nhúng vào 
thùng nước đá có pha đạm urea, 
sau đó vớt ra sạp bán cho khách 
hàng. Những loại cá vận chuyển 
đến các tỉnh xa, đầu nậu phải rắc 
thêm urea vào trong đá cây, nhờ 
đó mà 4-5 ngày sau thậm chí cả 
tuần cá vẫn tươi. 

Ngoài phương pháp dùng urea, 
dùng thuốc tẩy javel để ngâm hải 
sản còn dễ dàng hơn. Đống mực, 

bạch tuộc lấy từ ghe lên đen thui 
một màu, nhưng chỉ trong vòng 30 
phút là trở nên trắng bóc. 

Với lượng chất tẩy còn sót lại 
trong hải sản, khi chuyển hóa vào 
cơ thể người sẽ phá hủy tế bào, rối 
loạn gen, ung thư... Còn urea tích 
luỹ ở thận dưới dạng tinh thể gây 
sạn thận, hoặc đi vào chu trình 
thải đạm amoni của thận, gây độc 
cho tế bào, viêm cầu thận vô cùng 
nguy hiểm. 

(Theo vietq.vn) 
 

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG 
NÊN ĂN MĂNG TÂY 

Măng tây là một món ăn ngon 
và có lợi cho sức khỏe. Người ta 
có thể chế biến nhiều món ngon từ 
măng tây như măng tây xào thịt 
bò, súp măng tây... Tuy nhiên, có 
những người không nên ăn măng 
tây vì sẽ không có lợi cho sức 
khỏe của họ. 

Những người không nên ăn 
măng tây 

Măng tây chứa nhiều nước, giàu 
chất xơ, vitamin và khoáng chất 
nên nó đem đến nhiều lợi ích sức 
khỏe. Là thực phẩm chống lão hóa 
tự nhiên hiệu quả, măng tây có 
nhiều chất xơ, chất glutathione có 
khả năng giải độc, asparagines - 
một axít amin thiết yếu, và một số 
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chất khác có đặc tính chống ung 
thư. Tuy nhiên, măng tây cũng 
gây ra một số tác dụng phụ ít 
nhiều cũng ảnh hưởng tới sức 
khỏe người sử dụng. 

 
Những người bị phù nề không 

nên ăn măng tây 
Nếu người bệnh bị phù nề do 

các chứng rối loạn suy tim hoặc 
thận, vui lòng không động đến các 
món ăn chế biến từ măng tây. 
Nghiên cứu cho rằng loại rau này 
có thể gây hại cho những bệnh 
nhân bị phù nề. Để tránh các biến 
chứng, điều quan trọng là phải 
kiêng kỵ và hỏi ý kiến bác sĩ trước 
khi sử dụng thực phẩm. 

Những người uống thuốc ngừa 
cao huyết áp không nên ăn 
măng tây 

Măng tây được biết đến là một 
nhân tố đóng vai trò tích cực trong 
việc điều chỉnh huyết áp, do đó có 
thể giảm các rủi ro do tăng huyết 
áp. Tuy nhiên, nếu người bệnh 
tăng huyết áp và đang trong giai 

đoạn uống thuốc chống tăng, hãy 
thận trọng trong việc ăn măng tây 
vì nó có thể phản ứng với thuốc, 
khiến cho huyết áp giảm xuống 
đột ngột gây nguy hại cho cơ thể. 

Những người bệnh gút không 
nên ăn măng tây 

Các bác sĩ thường khuyên các 
bệnh nhân mắc bệnh gút nên có 
chế độ ăn uống hợp lý nhằm giúp 
hạ axit uric huyết bằng hạn chế 
đưa nhân purin vào cơ thể. Măng 
tây nằm trong nhóm có nhân purin 
cao nhất (trên 150mg/100g thực 
phẩm) nên cần tránh cho người bị 
gút vì chúng có thể làm người 
bệnh đau khớp khi dùng. 

(Theo baomoi.com) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Hoa Kỳ dừng nhập khẩu cá 
tra hun khói từ Việt Nam 

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế 
biến và xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP), trong thời gian tới, 
Hoa Kỳ sẽ không nhập khẩu các 
sản phẩm cá tra hun khói từ Việt 
Nam. 

Theo đó, Cơ quan Thanh tra an 
toàn thực phẩm (FSIS) của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ không 
cho phép cá tra nào Việt Nam đã 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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được xử lý bằng cách "hun khói 
không vị" nhập khẩu vào nước 
này trong thời gian tới. 

 
Cụ thể, VASEP cho biết, mới 

đây, FSIS đã từ chối nhập cảng lô 
hàng 39.000 pao “philê cá swai 
xông khói” đông lạnh (swai thuộc 
họ cá tra) từ Việt Nam đưa vào 
cảng Los Angeles, California vào 
ngày 19/12/2017. Quyết định này 
chủ yếu dựa trên lô hàng được dán 
nhãn là đã được xử lý bằng hỗn 
hợp các hoá chất và khí có chứa 
carbon monoxide và được sử dụng 
để giữ màu sắc, kết cấu và hương 
vị của thịt. 

Theo FSIS, đến khi việc xử lý 
hun khói không vị được xác định 
trên 126 trang danh sách “an toàn 
và bền vững” của cơ quan này, 
FSIS sẽ tiếp tục ngăn chặn việc 
nhập khẩu sản phẩm trên. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 Chế độ nhập khẩu vào Ma- 

rốc 
Ma - rốc là nước Bắc Phi có 

tình hình chính trị- xã hội khá ổn 
định, đang đẩy mạnh quá trình mở 
cửa thị trường, tăng cường hợp 
tác, hội nhập quốc tế và đang tiến 
hành cắt giảm thuế quan theo cam 
kết với WTO. Với vị trí chiến lược, 
Ma-rốc còn là cửa ngõ để hàng 
của ta thâm nhập thị trường Châu 
Âu và Tây Thi. Tài liệu chế độ 
nhập khẩu vào Ma - rốc do Bộ 
Công Thương cung cấp, sẽ giúp 
doanh nghiệp có thêm thông tin để 
mở rộng tại Ma- rốc. 

 
Các thông tin chi tiết: 
1. Các loại thuế tại Maroc 
b. Thuế giá trị gia tăng (VAT) 
c. Thuế tiêu thụ nội địa 
d. Thuế nhập khẩu đặc biệt 
e. Các loại thuế và phí khác 
f. Định giá thuế quan 
2. Thông quan hàng hóa tại 

Maroc 
a. Thông quan 
b. Đăng ký nhà nhập khẩu 
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c. Giấy phép nhập khẩu 
d. Những chứng từ phải xuất 

trình để thông quan hàng hóa 
e. Địa điểm và thời hạn thông 

quan 
3. Các chế độ kinh tế hải quan 
4. Kiểm dịch động thực vật 
5. Dán nhãn và tiêu chuẩn 
6. Quy định về chứng từ nhập 

khẩu 
7. Các mặt hàng cấm và hạn chế 

nhập khẩu 
8. Thuế nhập khẩu 
9. Ưu đãi thuế quan 
10. Biện pháp bảo vệ thương 

mại tạm thời 
11. Quy định về bao bì, nhãn 

mác 
(Theo baomoi.com) 

 
 Mỹ đề xuất áp thuế cao với 
nhôm, thép nhập khẩu 

Bộ Thương mại Mỹ đề xuất áp 
đặt các biện pháp ngặt nghèo 
nhằm bảo hộ ngành công nghiệp 
sản phẩm nhôm, thép trong nước. 

Bộ Thương mại Mỹ đang hối 
thúc Tổng thống Mỹ áp đặt mức 
thuế cao hoặc hạn ngạch đối với 
sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu. 
Lý do được đưa ra là các sản 
phẩm nhập khẩu này "đe dọa an 
ninh quốc gia Mỹ". 

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ 

Wilbur Ross đã đề xuất 3 phương 
án áp thuế, trong đó có phương án 
mà sản phẩm thép nhập khẩu có 
thể phải chịu mức thuế lên tới 
53%, còn sản phẩm nhôm là mức 
thuế 23,6%. Theo ông Ross, các 
sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu 
đe dọa làm suy yếu an ninh quốc 
gia Mỹ cũng như gây tổn hại cho 
các nhà sản xuất Mỹ. 

Những biện pháp mà Bộ 
Thương mại đề xuất đồng nghĩa 
Mỹ sẽ tăng lượng sản xuất nhôm, 
thép lên tới 80%. Tổng thống Mỹ 
sẽ đưa ra quyết định về đề xuất 
trên vào khoảng trung tuần tháng 
4 này. 

(Theo baomoi.com) 
 

 Trung Quốc bỏ thuế chống 
bán phá giá với sản phẩm thịt 
gà từ Mỹ 

 
Ngày 27/2, Bộ Thương mại 

Trung Quốc đã gỡ bỏ các biện 
pháp chống bán phá giá và chống 
trợ cấp đối với gà thịt của Mỹ, 
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trong bối cảnh căng thẳng thương 
mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất 
thế giới tiếp tục gia tăng. 

Động thái này được xem là khép 
lại một hồ sơ tranh chấp thương 
mại nông sản kéo dài nhiều năm 
giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Quyết định này được đưa ra sau 
khi tháng trước, Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) đã ra phán 
quyết buộc Bắc Kinh giảm thuế 
nói trên, trừ khi nước này đưa ra 
được kháng cáo trong vòng 20 
ngày. Thuế chống bán phá giá đối 
với gà thịt của Mỹ lần đầu tiên 
được Trung Quốc áp đặt vào năm 
2010 và đã được gia hạn thêm 5 
năm vào năm 2016. 

Tuy nhiên, thực chất quyết định 
giảm thuế nhập khẩu thịt gà chế 
biến sẵn không quan trọng đối với 
ngành công nghiệp gia cầm ở Mỹ, 
vì lệnh cấm nhập khẩu của Trung 
Quốc đối với gia cầm, sản phẩm 
gia cầm và trứng của Mỹ do cúm 
gia cầm áp đặt từ năm 2015 đến 
nay vẫn còn hiệu lực. 

Trong tháng 1, Hiệp hội Nông 
nghiệp Trung Quốc đã thúc giục 
chính phủ bãi bỏ lệnh cấm nhập 
khẩu mà họ cho là không còn giá 
trị nữa sau khi không còn các dịch 
bệnh cúm gia cầm nguy hiểm nữa. 
Trước thời điểm có lệnh cấm nhập 

khẩu, xuất khẩu gia cầm và trứng 
từ Mỹ vào Trung Quốc hàng năm 
trị giá hàng trăm triệu USD. 

Theo tờ China Daily, Cố vấn 
kinh tế hàng đầu của Chủ tịch 
Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Mỹ để 
tham gia các cuộc đàm phán 
thương mại, động thái được cho là 
chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng cùng 
Washington giải quyết các bất 
đồng trong lĩnh vực thương mại. 

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ 
và Trung Quốc đang gia tăng 
trong thời gian vừa qua, sau khi 
chính quyền của Tổng thống 
Donald Trump áp thuế mới đối 
với các tấm pin năng lượng Mặt 
Trời và máy giặt của Trung Quốc. 
Đồng thời Tổng thống Trump 
đang cân nhắc áp đặt các biện 
pháp cứng rắn đối với thép và 
nhôm từ Trung Quốc. 

Trong khi đó, Trung Quốc cũng 
tiến hành các biện pháp đáp trả 
vào sản phẩm lúa miến của Mỹ. 
Các vụ tranh chấp này đã làm dấy 
lên lo ngại rằng đậu nành cũng có 
thể bị đưa vào các vụ kiện thương 
mại. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ Công thương yêu cầu rà 
soát thép Trung Quốc, Hàn 
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Quốc nhập khẩu vào Việt Nam 

 
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 

Công thương vừa thông báo tiếp 
nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ 
nhất biện pháp chống bán phá giá 
đối với một số sản phẩm thép mạ 
nhập khẩu vào Việt Nam. 

Theo đó, hồ sơ phải được điền 
đầy đủ và nộp trực tiếp tới cơ 
quan điều tra, trước ngày 
8/3/2018. 

Trước đó, ngày 30/3/2017, Bộ 
trưởng Bộ Công thương đã ban 
hành Quyết định số 1105/QĐ-
BCT áp dụng biện pháp chống bán 
phá giá đối với một số sản phẩm 
thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam. 

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng 
thuế chống bán phá giá là thép mạ 
(còn gọi là tôn mạ): là một số sản 
phẩm thép cacbon cán phẳng ở 
dạng cuộn và không phải dạng 
cuộn, chứa hàm lượng cacbon 
dưới 0,60% tính theo trọng lượng, 
có tráng, mạ hay phủ kim loại 
chống gỉ như kẽm hoặc nhôm 
hoặc các hợp kim gốc sắt theo tất 
cả các phương pháp phủ kẽm hợp 

kim gốc sắt, bất kể độ dày và 
chiều rộng. 

Các sản phẩm này được phân 
loại theo mã HS: 7210.41.11; 
7210.41.12; 7210.41.19; 
7210.49.11; 7210.49.12; 
7210.49.13; 7210.49.19; 
7210.50.00; 7210.61.11; 
7210.61.12; 7210.61.19; 
7210.69.11; 7210.69.12; 
7210.69.19; 7210.90.10; 
7210.90.90; 7212.30.10; 
7212.30.20; 7212.30.91; 
7212.30.99; 7212.50.11; 
7212.50.12; 7212.50.19; 
7212.50.21; 7212.50.22; 
7212.50.29; 7212.50.91; 
7212.50.92; 7212.50.99; 
7212.60.10; 7212.60.20; 
7212.60.90; 7225.92.90; 
7226.99.11; 7226.99.91. 

Căn cứ Điều 82 (1) (a) của Luật 
Quản lý ngoại thương số 
05/2017/QH14 về việc rà soát việc 
áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá, Cơ quan điều tra thông báo về 
việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà 
soát lần thứ nhất đối với vụ việc 
nêu trên. 

Các bên liên quan theo quy định 
tại Điều 74 của Luật Quản lý 
ngoại thương số 05/2017/QH14 có 
quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát. 
Phạm vi đề nghị rà soát bao gồm 
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nhưng không giới hạn bởi các nội 
dung sau: Phạm vi hàng hóa thuộc 
đối tượng áp dụng biện pháp 
CBPG; biên độ bán phá giá đang 
áp dụng đối với một hoặc một số 
doanh nghiệp nước ngoài cụ thể; 
thiệt hại của ngành sản xuất trong 
nước. 

Việc tiến hành các thủ tục liên 
quan đến quá trình rà soát sẽ 
không gây cản trở tới việc áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá đang 
có hiệu lực. 

Thép mạ thường được dùng làm 
vật liệu xây dựng, bộ phận xe ô tô, 
vách ngăn, khung lưng tủ lạnh, vỏ 
máy vi tính, ống thông gió, vách 
sau máy điều hòa không khí, kim 
loại có tráng men, ống, đai thùng 
đồ nội thất, cửa ra vào, thanh 
trượt,... 

Ngoài ra, thép mạ còn có thể 
được sử dụng làm vật liệu nền cho 
tôn mạ màu. Sản phẩm này có thể 
ứng dụng trong nhiều trường hợp 
khác nhau tùy theo yêu cầu của 
khách hàng về chất lượng, đặc 
tính vật lý, hạng và ứng dụng của 
sản phẩm. 

Hàng hóa bị áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá là sản phẩm 
thép nhập khẩu vào Việt Nam có 
xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm 
Hồng Kông) và Hàn Quốc. 

Trong thời gian qua, nhờ áp 
dụng biện pháp tự vệ khẩn cấp, 
sản xuất thép của Việt Nam đã 
hoạt động trở lại. Khi áp dụng 
biện pháp đối với các mã HS đó, 
lượng nhập khẩu đã giảm đáng kể, 
sản xuất trong nước đã được phục 
hồi và tăng trưởng. 

(Theo theleader.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Triển khai Quyết định công 
bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 
thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ 

Ngày 18/01/2018, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu ban hành công văn số 
36/SKHCN-TĐC về việc triển khai 
Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN 
ngày 08/12/2017 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính 
đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các 
tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản 
xuất, kinh doanh có liên quan 
nghiên cứu, thực hiện. 

Xem chi tiết cụ thể Quyết định 
3482/QĐ-BKHCN và Công văn 
36/SKHCN-TĐC 

Link download: http://chicuctdc. 
baria-vungtau.gov.vn 
/admin/images/files/CV.PDF 

(Theo Chi cục TDC BR-VT ) 


