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TIẾN TỚI THỰC THI CPTPP - 
SẴN SÀNG CÁC ĐIỀU KIỆN 
CẦN THIẾT 

Để thực thi Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP), nhà nước 
và doanh nghiệp cần khẩn trương 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết. 

 
CPTPP đã chính thức được ký 

kết. Lợi ích kỳ vọng khi tham gia 
CPTPP không lớn như TPP trước 
đây, song các chuyên gia và nhà 
hoạch định chính sách khẳng định, 
nếu có sự chuẩn bị tốt, Việt Nam 
vẫn có thể thu được những lợi ích 
lớn từ hiệp định này. Bởi lẽ, 
CPTPP cam kết cắt giảm thuế 
quan rất mạnh, gần như 100% sản 
phẩm hàng hóa vào thị trường của 
nhau giữa 11 đối tác sẽ xóa bỏ 
thuế quan ngay hoặc theo lộ trình 
khi CPTPP có hiệu lực. Hàng hóa 
và doanh nghiệp (DN) của Việt 
Nam sẽ có cơ hội tăng cường tiếp 
cận thị trường 10 nước đối tác 

khác, trong đó có những thị 
trường tiềm năng Việt Nam hướng 
đến nhưng chưa ký kết FTA như 
Canada, Mexico hay Bruney; 
đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới 
và sự lựa chọn rộng hơn cho DN 
và hàng hóa Việt Nam tại các thị 
trường Việt Nam đã ký kết FTA 
như: Nhật Bản, Úc, New 
Zealand... 

CPTPP cũng cam kết mạnh mở 
cửa dịch vụ, bảo hộ đầu tư, điều 
này sẽ giúp Việt Nam tăng cường 
thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, nhất là thu hút đầu tư vào 
các lĩnh vực cần khuyến khích và 
có nhu cầu như nông nghiệp, công 
nghiệp, công nghệ cao. Đây cũng 
là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn công cuộc cải cách, 
hoàn thiện thể chế kinh tế. 

Nội dung CPTPP có nhiều cam 
kết liên quan đến cạnh tranh, môi 
trường, lao động, mua sắm công, 
DN nhà nước..., thậm chí cả một 
số vấn đề bên trong đường biên 
giới mà Việt Nam chưa từng cam 
kết. Để đáp ứng đòi hỏi thực thi 
CPTPP, cả DN và cơ quan nhà 
nước ngay từ bây giờ cần khẩn 
trương, nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng 
các điều kiện cần thiết nhằm tận 
dụng hiệu quả các cơ hội, giảm 
thiểu các thách thức. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Theo đại diện VCCI, so với các 
FTA khác, CPTPP được các cơ 
quan nhà nước cũng như cộng 
đồng DN Việt Nam rất quan tâm. 
Một số DN đã nghiên cứu các cam 
kết trong TPP và xây dựng chiến 
lược kinh doanh. Về cơ bản, nội 
dung CPTPP không khác nhiều so 
với phiên bản TPP, một số công 
việc cả nhà nước và DN đã chuẩn 
bị đón đầu TPP trước đây nay vẫn 
còn hữu ích đối với CPTPP. Tuy 
nhiên, đó mới chỉ là bước khởi 
động ban đầu cho một quá trình 
thực thi dài hạn CPTPP. Để khai 
thác tốt cơ hội, hạn chế thách 
thức, các cơ quan nhà nước hữu 
quan cần phải tiến hành rà soát, 
sửa đổi các quy định pháp luật 
trong nước cho tương thích với 
CPTPP. Cần có sự phối hợp của 
nhiều bộ, ban, ngành và sự tham 
gia của cộng đồng DN khi sửa đổi 
các quy định pháp luật làm sao 
vừa phù hợp với CPTPP, vừa 
mang lại lợi ích lớn nhất cho đất 
nước, cho DN. Quá trình sửa đổi 
pháp luật, cần có sự tham vấn chặt 
chẽ cộng đồng DN; thực hiện 
minh bạch, đồng bộ, liên tục, 
tránh các trường hợp tham vấn rời 
rạc, tham vấn chỉ tập trung ở một 
số ngành, DN lớn. 

Đối với cộng đồng DN, cần 

khẩn trương nắm bắt tình hình, 
tìm hiểu kỹ nội dung các cam kết 
từ CPTPP có liên quan đến ngành 
nghề, hoạt động của mình; đánh 
giá những tác động, xây dựng các 
kế hoạch, điều chỉnh chiến lược 
kinh doanh để đón đầu cơ hội, 
giảm thiểu thách thức. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

HOA KỲ ÁP DỤNG CHƯƠNG 
TRÌNH GIÁM SÁT THỦY 
SẢN NHẬP KHẨU (SIMP) VỚI 
NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI 

Undercurrent News đã xác 
nhận: Một sự thay đổi mà các nhà 
nhập khẩu tôm Hoa Kỳ lo ngại có 
thể là một rắc rối về việc tiếp tục 
lưu giữ hồ sơ và có trong dự thảo 
ngân sách nhiều nội dung trị giá 
1,3 nghìn tỷ USD được công bố 
vào tối thứ Tư. 

Các mối quan tâm chính của 
ngành thủy sản là một đoạn có 
trong luật nhằm duy trì nguồn tài 
chính cho các bộ phận Thương 
mại và Tư pháp cũng như Cơ quan 
Hàng không và Không gian Quốc 
gia và các chương trình liên quan 
đến khoa học khác. Nó sẽ cho 
phép Cơ quan Thủy sản Quốc gia 
thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển 
và Đại dương quốc gia Hoa Kỳ 
bắt đầu yêu cầu tôm và bào ngư 
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nhập khẩu phải tuân thủ Chương 
trình Giám sát Nhập khẩu Thủy 
sản mới cho đến cuối năm 2018. 

Cơ quan này đã hoãn áp dụng 
biện pháp này cho hai loài trên khi 
đưa ra các quy tắc có hiệu lực vào 
1/1/2018 đối với cá tuyết Đại Tây 
Dương, cá nục heo, cá mú, cá 
kiếm và năm loại cá ngừ khác 
nhau. Các quy tắc yêu cầu các nhà 
nhập khẩu lưu giữ hồ sơ gồm 17 
yếu tố dữ liệu mới. 

Quy định, trên trang 240 của dự 
luật dài 2.232 trang, một phiên 
bản sửa đổi của ngôn ngữ dự luật 
trước đó, cho phép NOAA chỉ cần 
30 ngày để yêu cầu sự tuân thủ 
của tôm và bào ngư nhập khẩu. 

Ngôn ngữ cập nhật như sau: 
Không muộn hơn 30 ngày sau 

khi Đạo luật này được ban hành, 
Bộ trưởng Thương mại (Bộ 
trưởng) sẽ dỡ bỏ thời hạn có hiệu 
lực của quy tắc cuối cùng đối với 
chương trình giám sát nhập khẩu 
thủy sản do Bộ trưởng ban hành 
vào ngày 9 tháng 12 năm 2016 (81 
Fed, Reg. 88975 et seq.) đối với 
các loài được mô tả trong phần 
300.324 (a) (3) của tiêu đề 50, Bộ 
luật về Quy chế Liên bang: 
ghi rằng ngày tuân thủ đối với các 
loài được mô tả trong mục 2 
300.324 (a) (3 ) của tiêu đề 50, Bộ 

luật về Quy chế Liên bang, sẽ diễn 
ra vào ngày 31 tháng 12 năm 
2018: Không được chậm hơn ngày 
31 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng 
sẽ thiết lập chương trình truy xuất 
nguồn gốc cho nuôi trồng thủy sản 
nội địa, ven biển đối với tôm và 
bào ngư từ điểm sản xuất đến khi 
nhập khẩu vào Hoa Kỳ. 

Kết quả cuối cùng sẽ là sự ùn 
tắc về nhập khẩu tôm vào Hoa Kỳ. 
Do các công ty phải nhanh chóng 
tuân thủ, nhiều lô hàng tôm sẽ bị 
giữ trong các cảng hoặc bị từ chối. 

Tuy nhiên, biện pháp này đã 
được sự ủng hộ từ ngành tôm nội 
địa Hoa Kỳ và nhiều nhà lập pháp 
Hoa Kỳ, trong đó có nhiều người 
từ các bang phía Nam giáp Vịnh 
Mexico. 

(Theo tongcucthuysan.gov.vn) 
 

VƯỢT EU, ASEAN TRỞ 
THÀNH THỊ TRƯỜNG LỚN 
THỨ 3 CỦA CÁ TRA VIỆT 

Theo thông tin mới nhất của 
Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP), 
tháng 1/2018, kim ngạch xuất 
khẩu (XK) cá tra sang thị trường 
Trung Quốc - Hồng Kông và 
ASEAN tăng rất mạnh. Vượt EU, 
ASEAN đã trở thành thị trường 
lớn thứ 3 của cá tra Việt Nam.  
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Tổng giá trị XK cá tra trong 

tháng 1/2018 đạt 172,5 triệu USD, 
tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 
2017. Trong đó giá trị XK sang thị 
trường Trung Quốc - Hồng Kông 
tiếp tục tăng mạnh - 132% so với 
cùng kỳ năm 2017. Đây là thị 
trường XK lớn nhất của cá tra 
Việt Nam với 41 triệu USD, 
chiếm tới 23,9% tổng XK cá tra. 

Cùng với mức tăng trưởng XK 
của thị trường Trung Quốc - Hồng 
Kông, giá trị XK cá tra sang thị 
trường Hoa Kỳ - thị trường lớn 
thứ 2 của cá tra Việt Nam đạt 26 
triệu USD, tăng 31%. 

Trong tháng 1/2018, giá trị XK 
sang 3 thị trường lớn trong khu 
vực ASEAN là Thái Lan, 
Singapore và Philippines tăng 
trưởng tốt, lần lượt tăng 163,5%; 
71,5% và 114,7% so với cùng kỳ 
năm 2017. Tính chung, giá trị XK 
sang thị trường ASEAN đạt 19,1 
triệu USD, tăng 126% so với cùng 
kỳ năm trước. Với giá trị XK tăng 

trưởng mạnh, ASEAN đã vượt EU 
để trở thành thị trường XK cá tra 
lớn thứ 3 của Việt Nam. 

Ba thị trường tiềm năng khác là 
Mexico, Colombia và Ảrập Xêút, 
giá trị XK tăng trưởng tốt, lần lượt 
tăng 55,7%; 81,4% và 78,9%. 
Trong năm 2018, XK cá tra sang 
các thị trường này có thể tiếp tục 
duy trì mức tăng trưởng cao hơn 
so với cùng kỳ năm 2017. 

VASEP cũng dự báo, kim ngạch 
XK cá tra cả nước năm nay có thể 
đạt khoảng 1,85 tỷ USD. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

MỸ ÁP THUẾ CAO KHỦNG 
KHIẾP LÊN CÁ TRA, BASA 
VIỆT NAM: BẢO HỘ QUÁ 
MỨC 

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã 
ra quyết định cuối cùng của kỳ 
xem xét hành chính lần thứ 13 
(POR 13) thuế chống bán phá giá 
cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu 
từ Việt Nam với mức thuế tăng 
cao nhất từ trước đến nay.  

Ngày 15/3/2018, Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành 
kết luận cuối cùng trong vụ việc rà 
soát hành chính lần thứ 13 (POR 
13) biện pháp chống bán phá giá 
cá tra-basa của Việt Nam (giai 
đoạn rà soát từ 1/8/2015 tới 
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31/7/2016). 
Căn cứ kết luận này, các doanh 

nghiệp xuất khẩu cá tra-basa của 
Việt Nam sẽ bị áp dụng mức thuế 
chống bán phá giá từ 2,39 USD/kg 
- 7,74 USD/kg cho giai đoạn rà 
soát nói trên. 

Theo Bộ Công Thương Việt 
Nam, đây là các mức thuế rất cao 
và sẽ có tác động lớn tới xuất khẩu 
cá tra-basa của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ. 

Bộ Công Thương cho biết đã và 
đang phối hợp chặt chẽ với Hiệp 
hội chế biến và xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam (VASEP), các doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam để 
trao đổi thông tin và nêu ý kiến 
với các cơ quan chức năng của 
Hoa Kỳ. 

 
Trong suốt quá trình rà soát, các 

doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực 
phối hợp, cung cấp thông tin cho 
DOC nhưng rất tiếc DOC vẫn 
quyết định sử dụng dữ liệu bất lợi 

sẵn có (AFA) để xác định mức 
thuế cuối cùng. 

Đồng thời, DOC cũng thay đổi 
thông lệ điều tra của mình khi áp 
mức thuế rất cao tính theo AFA 
cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Bộ Công Thương cho rằng mức 
thuế mà Hoa Kỳ đưa ra là “không 
khách quan, mang tính bảo hộ quá 
mức”. Bộ Công Thương đề nghị 
phía Hoa Kỳ xem xét, điều chỉnh 
lại cách xác định mức thuế đối với 
các công ty liên quan của Việt 
Nam trên nguyên tắc khách quan, 
tuân thủ quy định của WTO, công 
bằng cho tất cả các bên liên quan. 

Bộ Công Thương khẳng định sẽ 
tiếp tục phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan, VASEP và các 
doanh nghiệp xuất khẩu cá tra-
basa của Việt Nam, thảo luận tất 
cả các phương án xử lý để đảm 
bảo quyền lợi chính đáng cho các 
doanh nghiệp Việt Nam. 

Trước đó trao đổi với báo chí 
ngay sau khi biết thông tin về mức 
thuế mới Hoa Kỳ áp đối với cá tra, 
basa Việt Nam, đại diện một 
doanh nghiệp nói: "Đây là mức 
thuế cao nhất khủng khiếp đối với 
con cá tra Việt Nam xuất khẩu 
sang Mỹ. Với mức thuế này thì 
coi như cá tra Việt Nam hết đường 
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xuất khẩu sang Mỹ vì hiện tại giá 
xuất khẩu cá tra sang thị trường 
này đã là 4-5 USD/kg". 

Hôm 8/1/2018, Việt Nam đã 
chính thức gửi yêu cầu tới Mỹ để 
đề nghị tham vấn trong khuôn khổ 
Cơ chế giải quyết tranh chấp 
WTO liên quan tới biện pháp 
chống bán phá giá mà Mỹ áp dụng 
đối với cá tra, basa nhập khẩu từ 
Việt Nam. Việc tham vấn là bước 
đầu tiên, bắt buộc trong quy trình, 
thủ tục giải quyết tranh chấp theo 
quy định của WTO. 

Việt Nam khiếu nại Mỹ vi phạm 
quy định của Hiệp định ADA do 
không thực hiện việc dỡ bỏ lệnh 
áp thuế chống bán phá giá cho 
một số doanh nghiệp Việt Nam 
mặc dù các doanh nghiệp này đáp 
ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do 
có biên độ phá giá bằng 0 trong 3 
lần liên tiếp. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

KIỂM SOÁT CHẶT CHẤT 
LƯỢNG TRÁI VÚ SỮA XUẤT 
KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG 
MỸ 

Ngày 20/3, ông Nguyễn Văn 
Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền 
Giang cho biết, các ngành chức 
năng trong tỉnh đang thực hiện 

nhiều giải pháp quyết liệt nhằm 
kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo 
chất lượng trái vú sữa xuất khẩu 
sang thị trường Mỹ.  

 
Trong đó, tỉnh chú trọng quy 

hoạch, xác định vùng trồng, 
chuyển giao kỹ thuật thâm canh và 
hướng dẫn nông dân quản lý chất 
lượng nông sản đầu vào thông qua 
nhiều giải pháp thiết thực như tập 
huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh 
trên cây vú sữa, không sử dụng 5 
hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật 
mà phía Mỹ cảnh báo dư lượng 
đặc biệt là hoạt chất Carbendazim 
bị cấm sử dụng tại Mỹ. Thay vào 
đó, sử dụng các loại thuốc bảo vệ 
thực vật sinh học khác, hướng dẫn 
bao trái vú sữa và sản xuất theo 
tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh 
đó, hỗ trợ doanh nghiệp xác định 
vùng trồng mới để được cấp mã 
Code đồng thời với mở rộng diện 
tích vùng đã được cấp mã Code. 
Mặt khác, tỉnh yêu cầu các doanh 



Số 49 - 3/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

nghiệp tham gia xuất khẩu vú sữa 
cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan 
quản lý chuyên môn để được hỗ 
trợ kịp thời về mặt kỹ thuật. 

Ông Nguyễn Văn Mẫn cũng cho 
biết, ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn Tiền Giang định 
hướng sản xuất theo quy trình 
VietGAP cho các vùng trồng vú 
sữa đã được cấp mã Code đồng 
thời tiến tới chứng nhận VietGAP 
cho vùng trồng nhằm đảm bảo 
chất lượng trái vú sữa xuất khẩu. 
Qua đó, vừa đảm bảo vệ sinh, an 
toàn thực phẩm và truy xuất được 
nguồn gốc cũng như tiếp tục hỗ 
trợ cho nông dân vùng trồng vú 
sữa các loại thuốc bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc sinh học và túi bao 
trái đạt tiêu chuẩn. 

Để đảm bảo chất lượng trái vú 
sữa xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 
lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Tiền Giang 
cũng kiến nghị Cục Bảo vệ thực 
vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) tiếp tục rà soát việc 
cấp mã Code cho các doanh 
nghiệp tham gia xuất khẩu trái vú 
sữa và kiểm tra chặt chẽ nguồn 
gốc, mẫu mã, chất lượng các lô 
trái vú sữa xuất khẩu của các 
doanh nghiệp trong quá trình làm 
thủ tục xuất khẩu để không làm 

ảnh hưởng đến chất lượng và 
thương hiệu trái vú sữa Việt Nam. 

Đối với tỉnh Tiền Giang, địa 
phương đang tập trung những giải 
pháp đầu tư vùng trồng lâu dài 
mang tính chiến lược nhằm đảm 
bảo sản xuất và cung ứng nguồn 
vú sữa xuất khẩu ổn định với chất 
lượng tốt nhất. Trong đó, tiếp tục 
củng cố, duy trì và mở rộng diện 
tích vú sữa hiện có để được cấp 
mã Code mà trọng tâm là khẩn 
trương xây dựng, triển khai “Dự 
án thí điểm khôi phục cây vú sữa 
Lò Rèn trên địa bàn tỉnh Tiền 
Giang” với những nội dung trọng 
tâm như xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn 
nước phục vụ sản xuất; thiết kế lại 
vườn cây theo hướng chuyên 
canh, tập trung gắn mã Code vùng 
trồng và chuyển giao kỹ thuật 
thâm canh cho nông dân. 

Mặt khác, tổ chức lại sản xuất, 
tiêu thụ theo chuỗi giá trị, lấy liên 
kết chuỗi làm trung tâm; củng cố 
và nâng chất lượng các hợp tác xã, 
tổ hợp tác làm hạt nhân thực hiện 
liên kết chuỗi. Ngoài ra, tăng 
cường hoạt động quảng bá, xúc 
tiến thương mại, đẩy mạnh xuất 
khẩu trái vú sữa sang thị trường 
Mỹ cũng như mở rộng sang thị 
trường các nước khác trong tương 
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lai. 
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, 

Tiền Giang là một trong ba tỉnh có 
diện tích trồng vú sữa tập trung 
lớn trong đó giống vú sữa Lò Rèn 
Vĩnh Kim (Tiền Giang) là một 
trong các loại trái cây đặc sản của 
tỉnh, đã khẳng định được thương 
hiệu trong nước cũng như xuất 
khẩu. 

Cuối tháng 12/2017 vừa qua, tại 
Tiền Giang, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn kết hợp với 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang 
long trọng tổ chức Lễ công bố 
“Xuất khẩu lô vú sữa Việt Nam 
đầu tiên sang thị trường Mỹ” sau 
một thời gian dài 10 năm đàm 
phán. 

Từ sau Lễ công bố đến nay, toàn 
tỉnh đã xuất khẩu được 73 tấn vú 
sữa sang Mỹ thông qua các doanh 
nghiệp chủ lực như Công ty trách 
nhiệm hữu hạn sản xuất và chế 
biến nông sản… 

Đây là thành tựu bước đầu trên 
lĩnh vực xuất khẩu trái vú sữa 
Tiền Giang sang Mỹ. Việc tỉnh 
tiếp tục thực hiện những giải pháp 
quyết liệt và quản lý nghiêm ngặt 
nhằm đảm bảo chất lượng trái vú 
sữa xuất khẩu nhằm phát huy tiềm 
năng và thế mạnh cây trồng đặc 
sản, giúp nông dân làm giàu bền 

vững cũng như tạo nguồn nông 
sản chất lượng cao xuất khẩu ổn 
định để xây dựng đất nước, tạo 
chuyển biến mạnh mẽ về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh 
nhà nói riêng và thương hiệu vú 
sữa Việt Nam nói chung. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
PAKISTAN 'SIẾT' TIÊU 
CHUẨN, XUẤT KHẨU CHÈ 
VIỆT NAM TIẾP TỤC GIẢM 
MẠNH 

Bộ Công Thương cho biết, 
Pakistan vốn là thị trường xuất 
khẩu chè hàng đầu của Việt Nam 
nhưng đầu năm nay, xuất khẩu 
chè sang Pakistan ghi nhận sự sụt 
giảm đáng kể bởi các tiêu chuẩn 
vệ sinh nghiêm ngặt của thị 
trường này. 

 
Theo số liệu thống kê Tổng cục 

Hải quan, xuất khẩu chè trong 
tháng 2/2018 đạt 6 nghìn tấn và 
8,8 triệu USD, nâng lượng và trị 
giá xuất khẩu chè trong 2 tháng 
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đầu năm 2018 đạt 16,5 nghìn tấn 
và 25,8 triệu USD giảm 5,6% về 
lượng nhưng tăng 0,3% trị giá so 
với cùng kỳ năm 2017. 

Trị giá xuất khẩu chè của Việt 
Nam tăng chậm trong 2 tháng đầu 
năm 2018 là do ảnh hưởng từ dịp 
nghỉ lễ Tết Nguyên Đán trong 
tháng 2/2018 đã làm gián đoạn 
hoạt động xuất khẩu của cả nước. 

Trong 2 tháng đầu năm 2018, 
mặc dù giá chè xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường Pakistan tăng 
khá, nhưng lượng chè xuất khẩu 
sang thị trường này lại giảm 
mạnh. Trị giá xuất khẩu chè sang 
Pakistan đạt 5,9 triệu USD với 
lượng đạt 2,8 nghìn tấn, giảm 32% 
về trị giá và giảm 40,9% về lượng 
so với cùng kỳ năm 2017. 

Xuất khẩu chè sang thị trường 
Pakistan giảm mạnh nguyên nhân 
chính là do các tiêu chuẩn vệ sinh 
nghiêm ngặt của nước này. 

Cụ thể, Pakistan đã đưa ra các 
quy định đối với các nhà xuất 
khẩu là phải xuất trình giấy chứng 
nhận mức aflatoxin, quy định này 
đã khiến các nhà nhập khẩu tại 
Pakistan giảm lượng mua hàng 
trong tháng 1/2018 xuống còn 
12.000 tấn so với 24.000 tấn trong 
tháng 1/2017. 

Nguồn cung chè lớn nhất cho 

Pakistan là Kê-ni-a cũng giảm 
50% kim ngạch xuất khẩu tới thị 
trường này trong tháng 1/2018, 
đạt 7,7 tỷ KSh (tương đương với 
36,5 triệu USD). 

Mặt hàng chè của Việt Nam còn 
xuất khẩu sang một số thị trường 
khác trong 2 tháng đầu năm 2018 
như: Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc, 
In-đô-nê-xi-a... Đáng chú ý, trị giá 
và lượng xuất khẩu sang hai thị 
trường chính trong khối EU là Ba 
Lan và Đức đều tăng mạnh. 

(Theo vietq.vn) 
 

EC LƯU Ý VIỆT NAM ĐIỀU 
CẦN QUAN TÂM ĐỂ GỠ 
"THẺ VÀNG" 

Liên quan tới vấn đề gỡ bỏ “thẻ 
vàng” với hải sản VN, theo Tổng 
vụ các vấn đề về biển và Thuỷ sản 
của Ủy ban châu Âu (EC), thời 
gian tới, để tiếp tục khắc phục các 
khuyến nghị trước khi đoàn công 
tác của Tổng vụ sang đánh giá 
sau 6 tháng Việt Nam triển khai, 
bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện 
khung pháp lý, Việt Nam cần đẩy 
mạnh thực thi có hiệu quả việc 
giám sát tàu cá trên biển thông 
qua việc xác định rõ lộ trình lắp 
đặt thiết bị giám sát tàu cá… 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
và làm việc của Bộ trưởng Bộ 
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NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường 
tại Vương quốc Bỉ mới đây, Đoàn 
công tác kỹ thuật về chống khai 
thác IUU đã có 2 phiên đối thoại 
với Bộ phận IUU, Tổng vụ các 
vấn đề về biển và Thuỷ sản tại 
Brussel, Bỉ. 

Phía Việt Nam khẳng định quyết 
tâm của Chính phủ, Bộ 
NN&PTNT về việc triển khai thực 
hiện các khuyến nghị của EC đối 
với khai thác hải sản của Việt 
Nam. Đoàn Việt Nam đã cập nhật 
nỗ lực và tiến bộ của Việt Nam 
trong thực hiện các khuyến nghị 
của EC 5 tháng vừa qua. 

Một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ 
thể như: Từng bước hoàn thiện 
khung pháp lý hướng tới quản lý 
nghề khai thác hải sản bền vững, 
có trách nhiệm và tuân thủ các 
quy định quốc tế. Luật Thuỷ sản 
2017 đã cơ bản tiếp cận được với 
các quy định của quốc tế trong 
quản lý nghề khai thác hải sản, 
hiện tại, đang tập trung vào xây 
dựng và ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn Luật 
Thuỷ sản, theo kế hoạch các văn 
bản này sẽ được hoàn thành và có 
hiệu lực cùng thời điểm với Luật 
Thuỷ sản vào 1/1/2019. 

Bên cạnh đó, Việt Nam còn đẩy 
mạnh truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm khai thác hải sản theo quy 
định để ngăn chặn nguyên liệu 
khai thác từ hoạt động khai thác 
IUU đi vào chuỗi sản xuất … 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên 
truyền rộng rãi hàng ngày trên các 
phương tiện thông tin đại chúng từ 
Trung ương đến địa phương. Qua 
đó, người dân, cán bộ quản lý 
nghề cá đã nhận thức sâu sắc về 
chống khai thác IUU, ý thức chấp 
hành pháp luật của ngư dân đã 
được nâng cao… 

Ghi nhận những nỗ lực và tiến 
bộ của Việt Nam trong việc thực 
hiện các giải pháp để dần đưa khai 
thác hải sản theo hướng bền vững, 
có trách nhiệm, phía Tổng vụ các 
vấn đề về biển và Thuỷ sản của 
EC làm rõ những vấn đề phía Việt 
Nam cần quan tâm trong thời gian 
tới để tiếp tục khắc phục các 
khuyến nghị trước khi đoàn công 
tác của Tổng vụ sang đánh giá sau 
6 tháng Việt Nam triển khai. 

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục 
hoàn thiện khung pháp lý, Việt 
Nam cần đẩy mạnh thực thi có 
hiệu quả việc giám sát tàu cá trên 
biển thông qua việc xác định rõ lộ 
trình lắp đặt thiết bị giám sát tàu 
cá; quản lý đội tàu khai thác phù 
hợp với hiện trạng nguồn lợi hải 
sản; quản lý hiệu quả hệ thống 
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đăng ký và cấp giấy phép khai 
thác hải sản; đẩy mạnh quản lý 
hoạt động khai thác hải sản tại các 
cảng cá; tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử phạt để 
ngăn chặn các hoạt động khai thác 
IUU; tăng cường tuần tra trên biển 
để tiến tới chấm dứt hoàn toàn tàu 
cá Việt Nam khai thác IUU tại 
vùng biển nước ngoài. 

Đại diện của Tổng vụ các vấn đề 
về biển và Thuỷ sản của EC cũng 
khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh 
nghiệm trong xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật, các kế hoạch, 
biện pháp chống khai thác IUU 
với Việt Nam dựa trên kinh 
nghiệm phối hợp với 50 quốc gia 
khác đã và đang chống khai thác 
IUU. Đặc biệt, đối với với 2 Nghị 
định, 1 quyết định của Thủ tướng 
và các Thông tư đang trong quá 
trình xây dựng để hướng dẫn Luật 
Thuỷ sản 2017, phía “bạn” đề 
nghị phía Việt Nam chia sẻ dự 
thảo để có thể hỗ trợ kỹ thuật tốt 
hơn nhằm đưa các quy định của 
quốc tế về quản lý nghề cá vào các 
văn bản dưới Luật. 

Dự kiến, tháng 5 tới, EC sẽ tiến 
hành đánh giá những kết quả Việt 
Nam đạt được trong triển khai các 
khuyến nghị của EC. 

(Theo baohaiquan.vn) 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Đồ chơi trẻ em  
Ngày 05/2/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc sửa đổi đối với Dự 
thảo quy định Cấm đồ chơi trẻ em 
và các sản phẩm chăm sóc trẻ em 
chứa Phthalates mã thông báo 
G/TBT/N/USA/1186. Cụ thể, vào 
ngày 30 tháng 8 năm 2017, Uỷ 
ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng 
ban hành một quy tắc để xác định 
một số chất dẻo và chất phụ gia 
không chứa chất phthalate mà Đạo 
luật Cải thiện An toàn Sản phẩm 
Tiêu dùng năm 2008 (CPSIA) 
cấm sử dụng trong đồ chơi trẻ em 
và các sản phẩm chăm sóc trẻ em. 
Sau đó, Ủy ban ban hành một quy 
tắc loại bỏ một số chất phthalates 
khỏi danh sách cấm và bổ sung 
thêm các chất khác. Lần sửa đổi 
này sẽ thay đổi nguyên tắc xác  
định các chất  phthalates bị cấm 
sử dụng trong đồ chơi trẻ em và 
các sản phẩm chăm sóc     trẻ em. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1186/Rev. 1 

Các chất độc hại 
Ngày 02/3/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 
đổi đối với các quy định kiểm tra 
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động vật. Ủy an An toàn sản phẩm 
tiêu dùng (CPSC) ban hành dự 
thảo này dựa theo Đạo luật liên 
bang về chất độc hại (FHSA). 
Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và an toàn của con 
người, bảo vệ động thực vật. Thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực là ngày 
30/4/2018. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý 
kiến vào ngày 29/3/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1346 

Máy đun nước nóng 
Ngày 08/3/2018, Israel thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa 
đổi lần thứ hai tiêu chuẩn bắt buộc 
áp dụng SI 69: Máy đun nước 
bằng điện. Sửa đổi này thay đổi 
những điều sau đây: 

Thay thế đoạn D-4, xuất bản 
trong Sửa đổi số 1, và thông qua 
các yêu cầu của tiêu chuẩn Đức 
DIN 4753-3: 8/2017 đối với máy 
nước nóng tráng men; 

Thay thế đoạn D-5, xuất bản 
trong Sửa đổi số 1, và thông qua 
các yêu cầu của Tiêu chuẩn Đức 
DIN 4753-4: 8/2017 cho máy 
nước nóng phủ sơn. Mục đích của 
dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. Chưa 

xác định thời gian dự kiến thông 
qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
sau 60 ngày kể từ ngày công bố 
trên công báo Israel. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến vào ngày 
11/5/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/ISR/1008 

Nước tương 
Ngày 12/3/2018, Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc Dự thảo "Quy 
định về ghi nhãn sản phẩm nước 
tương đóng gói” được thông báo 
cho WTO vào ngày 03/8/2016 đã 
ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 
2018 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 
tháng 1 năm 2019.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/241 

(Theo Văn phòng TBT VN)  
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 3/2018 

1. Số: G/TBT/N/ARG/331 
Nước: Argentina 
Nội dung: Rượu vang (ICS 

67.160.10) 
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/793 
Nội dung: ICS 01.060; 

67.120.30; 71.100.40 
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- Số: G/TBT/N/BRA/794 
- Số: G/TBT/N/BRA/795 
- Số: G/TBT/N/BRA/796 
Nội dung: Chăn nuôi gia súc 

(ICS 65.020.30) 
- Số: G/TBT/N/BRA/797 
Nội dung: Nhà phân phối/nhà 

kho 
- Số: G/TBT/N/BRA/798 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh 

(ICS 11.120.10) 
3. Số: G/TBT/N/CAN/544 
Nước: Canada 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 

(ICS 33.060) 
4. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/438 
Nội dung: Hệ thống xe điện 

(ICS 45.120) 
- Số: G/TBT/N/CHL/439 
Nội dung: Chăn nuôi gia súc 

(ICS 65.020.30 ) 
5. Các thông báo của Costa Rica 
- Số: G/TBT/N/CRI/174 
Nội dung: Sản phẩm xi măng 

gia cố sợi (ICS 91.100.40) 
- Số: G/TBT/N/CRI/175 
Nội dung: Bình chứa khí chịu áp 

lực, xi lanh chứa khí  
6. Số: G/TBT/N/DOM/227 
Nước: Cộng hòa Dominican 
Nội dung: Khí dầu mỏ hóa lỏng 
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/552 

Nội dung: Thiram (thuốc trừ sâu 
hoạt chất) 

- Số: G/TBT/N/EU/553 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ  
- Số: G/TBT/N/EU/554 
Nội dung: Pymetrozine (thuốc 

trừ sâu hoạt chất)  
- Số: G/TBT/N/EU/555 
Nội dung: Các sản phẩm thuốc 

và thiết bị y tế  
- Số: G/TBT/N/EU/556 
Nội dung: Dầu oliu nguyên chất  
8. Các thông báo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/1006 
Nội dung: Bộ nối thiết bị  
- Số: G/TBT/N/ISR/1007 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ quá 

dòng  
- Số: G/TBT/N/ISR/1008 
Nội dung: Thiết bị đun nóng 

nước bằng điện  
9. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/587 
Nội dung: Dược phẩm  
- Số: G/TBT/N/JPN/589 
Nội dung: Các chất độc hại  
- Số: G/TBT/N/JPN/588 
- Số: G/TBT/N/JPN/590 
- Số: G/TBT/N/JPN/591 
- Số: G/TBT/N/JPN/592 
- Số: G/TBT/N/JPN/593 
Nội dung: Phân bón 
10. Các thông báo của Kenya 
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- Số: G/TBT/N/KEN/653 
- Số: G/TBT/N/KEN/654 
Nội dung: Đồ uống 
- Số: G/TBT/N/KEN/655 
Nội dung: Giao thông vận tải  
- Số: G/TBT/N/KEN/656 
Nội dung: Vải dệt 
11. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/396 
Nội dung: Thiết bị vệ sinh  
- Số: G/TBT/N/MEX/397 
Nội dung: Vật nuôi  
- Số: G/TBT/N/MEX/398 
Nội dung: Thiết bị đầu cuối viễn 

thông  
- Số: G/TBT/N/MEX/399 
Nội dung: Sản phẩm vệ sinh  
- Số: G/TBT/N/MEX/400 
Nội dung: Vận tải hàng không   
- Số: G/TBT/N/MEX/401 
Nội dung: Cá Totoaba 

(Tổng hợp) 
 
 
 
 

KHUYẾN KÍCH PHÁT 
TRIỂN, CHẾ TẠO, SỬ DỤNG 
THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH 
KHÔNG NUNG 

Nhằm mục đích tham vấn ý kiến 
rộng rãi các chuyên gia, đại biểu 
để đánh giá thực trạng năng lực 
các cơ sở chế tạo thiết bị sản xuất 

gạch không nung (GKN); đánh 
giá hiện trạng cơ chế, chính sách 
cũng như bổ sung, sửa đổi ban 
hành các tiêu chuẩn liên quan đến 
GKN. Ngày 20/3/2018 tại Hà Nội 
đã diễn ra Hội thảo “xây dựng 
chính sách và tiêu chuẩn khuyến 
kích, chế tạo thiết bị gạch không 
nung trong nước”. 

 
Tại Hội thảo, TS. Đào Danh 

Tùng – Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ 
Xây dựng), trưởng nhóm tư vấn 
đã báo cáo kết quả thống kê khảo 
sát, đánh giá thực trạng năng lực 
các cơ sở chế tạo thiết bị sản xuất 
GKN trong nước và nhu cầu thị 
trường thiết bị, phụ tùng sản xuất 
thiết bị GKN tại Việt Nam. Đồng 
thời, báo cáo kết quả hiện trạng 
các cơ chế chính sách đã được ban 
hành, đề xuất các cơ chế, chính 
sách cần sửa đổi, bổ sung, ban 
hành mới và tiêu chuẩn khuyến 
kích chế tạo, sử dụng thiết bị sản 
xuất GKN trong nước. 

Về sản xuất thiết bị sản xuất 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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GKN tại Việt Nam hiện có khoảng 
trên 40 doanh nghiệp nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo và cung ứng thiết 
bị sản xuất vật liệu xây dựng 
không nung (VLXDKN). Các 
doanh nghiệp trong nước đã đáp 
ứng được khoảng trên 50% nhu 
cầu về dây chuyền và thiết bị sản 
xuất VLXDKN thị trường trong 
nước, trong đó tập trung chủ yếu 
là các dây chuyền sản xuất gạch xi 
măng. 

Về cơ bản, các doanh nghiệp 
trong nước đã làm chủ được thiết 
kế và chế tạo các dây chuyền thiết 
bị sản xuất gạch xi măng công 
suất đến 40 triệu viên quy tiêu 
chuẩn (QTC)/năm. Tuy nhiên, hầu 
hết các dây chuyền, thiết bị chế 
tạo gạch bê tông khí chưng áp 
AAC chủ yếu được nhập khẩu. 

Một số tồn tại, bất cập trong lĩnh 
vực máy, thiết bị chế tạo GKN 
cũng đã được chỉ ra như: đội ngũ 
nhân lực trình độ cao phục vụ cho 
nghiên cứu, phát triển tại doanh 
nghiệp còn hạn chế trong khi sự 
phối hợp giữa các viện nghiên 
cứu, trường đại học và doanh 
nghiệp chưa phát huy được hiệu 
quả; các mẫu máy do đơn vị tự 
nghiên cứu, phát triển theo kinh 
nghiệm hoặc chép mẫu của nước 
ngoài; hệ thống các tiêu chuẩn 

quốc gia cho lĩnh vực chế tạo máy 
xây dựng còn thiếu, các doanh 
nghiệp chế tạo chưa công bố được 
các tiêu chuẩn cơ sở; hệ thống dây 
chuyền thiết bị sản xuất GKN 
công suất lớn, có tính tự động hóa 
cao hiện nay chủ yếu được nhập 
khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc, Tây 
Ban Nha, Nhật Bản,… 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 
đại biểu đã cùng nhau trao đổi, 
chia sẻ thực tiễn thực hiện, tác 
động những cơ chế chính sách liên 
quan đến lĩnh vực cơ khí, xây 
dựng; đề xuất cơ chế, chính sách 
phù hợp với thực tế; giải pháp hỗ 
trợ các đơn vị trong nước nâng 
cao năng lực nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm có chất lượng 
cao,… đặc biệt là xem xét việc 
xây dựng các tiêu chuẩn về an 
toàn, bảo vệ môi trường (rung 
động, tiếng ồn,…), chất lượng sản 
phẩm đối với dây chuyền, thiết bị 
sản xuất GKN nhằm đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của ngành sản 
xuất VLXDKN trong nước nhằm 
thay thế hoàn toàn sản phẩm gạch 
đất sét nung. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

CÁC THAY ĐỔI CHÍNH CỦA 
ISO 45001 SO VỚI OHSAS 
18001 
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ISO 45001 là một tiêu chuẩn 
quốc tế, áp dụng cấu trúc cấp cao 
ISO (HLS), đảm bảo tăng tính 
tương thích với các tiêu chuẩn 
khác như ISO 9001 và 14001. Nó 
làm cho việc triển khai và tích hợp 
với hệ thống quản lý dễ dàng hơn 
mang lại giá trị cho người dùng. 

Nếu bạn đang áp dụng OHSAS 
18001, bạn sẽ nhận ra hầu hết các 
yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 
45001. Tuy nhiên, có một vài thay 
đổi từ OHSAS 18001 mà bạn phải 
chuẩn bị để chuyển đổi và phù 
hợp theo tiêu chuẩn ISO 45001. 

Những thay đổi quan trọng 
trong tiêu chuẩn ISO 45001 

- Bối cảnh hoạt động: Điều 
khoản 4.1, các vấn đề bên ngoài 
và nội bộ, giới thiệu các điều 
khoản mới để xác định có hệ 
thống và theo dõi bối cảnh của tổ 
chức. 

- Người lao động và các bên 
quan tâm khác: Điều khoản 4.2 
giới thiệu việc tập trung vào nhu 
cầu và mong đợi của người lao 
động và các bên quan tâm khác và 
sự tham gia của người lao động. 
Điều này là để xác định một cách 
có hệ thống các yếu tố cần được 
quản lý thông qua hệ thống quản 
lý. 

- Quản lý rủi ro và cơ hội: Được 

mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 
6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác 
định, xem xét và, khi cần thiết, 
hành động để giải quyết bất kỳ rủi 
ro hoặc cơ hội nào có thể tác động 
(tích cực hoặc tiêu cực) của hệ 
thống quản lý để đưa ra các kết 
quả dự kiến của nó, bao gồm cải 
thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi 
làm việc. 

- Cam kết lãnh đạo và quản lý: 
Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã 
nhấn mạnh hơn vào sự tích cực 
tham gia và chịu trách nhiệm về 
tính hiệu quả của hệ thống quản lý 
của lãnh đạo cao nhất. 

- Mục tiêu và Hoạt động: Tăng 
cường tập trung vào các mục tiêu 
làm động lực thúc đẩy (Điều 
khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá 
hoạt động (Điều khoản 9.1.1). 

Các yêu cầu mở rộng liên quan 
đến: 

1. Sự tham gia, tham vấn của 
người lao động (5.4) 

2. Trao đổi thông tin (7.4): Có 
tính quy định hơn về cơ chế trao 
đổi thông tin, bao gồm xác định 
cái gì, khi nào và trao đổi thông 
tin như thế nào. 

3. Mua sắm, bao gồm các quá 
trình thuê ngoài và nhà thầu 
(8.1.4). 

(Theo tcvn.gov.vn) 
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MUA QUẠT ĐIỆN CÁNH 
NHỰA: NGƯỜI TIÊU DÙNG 
CẦN LƯU Ý TEM NHÃN CR 

Những chiếc quạt cánh nhựa 
(quạt bàn, quạt đứng) đang được 
bày bán tràn lan tại các cửa hàng, 
siêu thị, và không phải sản phẩm 
nào cũng được dán tem CR. 

 
Bắt đầu từ ngày 15/9/2017, bất 

kỳ sản phẩm quạt điện nào nếu 
không có gắn dấu hợp quy CR thì 
đều là sản phẩm vi phạm quy định 
của cơ quan Nhà nước. Vì vậy, 
người tiêu dùng khi đi mua sản 
phẩm quạt bàn, quạt đứng cánh 
nhựa cần lưu ý đến tem dán CR để 
đảm bảo mua được hàng đảm bảo 
chất lượng. 

Thị trường quạt bàn, quạt 
đứng cánh nhựa đa dạng 

Những tháng hè sắp đến, thị 
trường quạt điện vì thế cũng hết 
sức sôi động. Khảo sát của PV cho 
thấy, các sản phẩm quạt cánh 
nhựa có mặt ở hầu hết các cửa 
hàng đồ điện, siêu thị, hay trên các 

trang web bán hàng trực tuyến, và 
các cá nhân bán hàng online. 

Trong đó, sản phẩm quạt bàn, 
quạt đứng cánh nhựa hết sức đa 
dạng về chủng loại và mẫu mã. 
Trong số các sản phẩm có nguồn 
gốc, xuất xứ như Việt Nam, Trung 
Quốc, Nhật Bản hoặc liên doanh... 
thì dòng sản phẩm Việt Nam hoặc 
liên doanh dường như chiếm ưu 
thế trên thị trường với những 
thương hiệu quen thuộc như 
Vinawind, Thống Nhất, Senko...  

Còn một loại sản phẩm khác có 
mức giá rẻ thường là hàng Trung 
Quốc, không bao bì, nhãn mác, và 
tất nhiên không có bất cứ tem CR 
nào. Điều đáng nói, các loại hàng 
Trung Quốc này được bày bán khá 
phổ biến tại các cửa hàng nhỏ lẻ 
trên toàn quốc, hoặc rao bán nhan 
nhản trên mạng. 

Cách lựa chọn quạt cánh nhựa 
đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Theo quy định nhà nước về tiêu 
chuẩn quạt điện, mỗi quạt đạt yêu 
cầu xuất xưởng phải có bản nhãn 
trên đó ghi đầy đủ rõ ràng các 
thông tin như: tên nhà máy sản 
xuất hoặc ký hiệu thương phẩm; 
tên sản phẩm, ký hiệu và quy 
cách; điện áp và tần số định mức; 
công suất tiêu thụ của quạt; lượng 
gió của quạt… 
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Ngoài ra, đầu trục quạt và các 
bề mặt kim loại chưa có lớp bảo 
vệ phải được bảo vệ bằng một lớp 
mỡ và giấy bọc. 

Quạt được bao gói để trong hộp 
bìa cứng, có khả năng chống ẩm, 
chống bụi, giữ cho cách điện và 
vỏ kim loại không bị hư hỏng 
trong quá trình bốc dỡ và vận 
chuyển. 

Bên cạnh đó, một trong những 
điểm tối quan trọng khi người tiêu 
dùng muốn mua quạt cánh nhựa 
đạt tiêu chuẩn chất lượng chính là 
tem CR. 

Trước đó, thiết bị điện kém chất 
lượng đã và đang được sản xuất, 
kinh doanh tràn lan trên thị 
trường. Nó không chỉ gây mất an 
toàn cho người sử dụng mà còn là 
nguyên nhân thất thoát điện năng, 
tăng gánh nặng chi trả tiền điện 
cho người sử dụng vài chục phần 
trăm. Chính vì vậy để tiết kiệm 
điện, an toàn trong sử dụng điện 
và chống hàng giả, hàng nhái... 
Nhà nước đã quy định tất cả các 
sản phẩm quạt điện đủ tiêu chuẩn 
bán trên thị trường phải có dán 
tem CR. 

Do vậy, người tiêu dùng nên 
chọn các sản phẩm có dán nhãn 
CR, bởi nó là những sản phẩm đã 
được các cơ quan quản lý nhà 

nước kiểm tra theo đúng các quy 
định. 

 
Còn tất cả các sản phẩm nếu 

không được gắn dấu hợp quy đều 
được coi hàng không bảo đảm 
chất lượng hoặc hàng giả, và bạn 
hãy cân nhắc trước khi bỏ tiền ra 
mua. 

(Theo vietq.vn) 
 

PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA 
CÁC HIỆP HỘI NGÀNH 
HÀNG THÚC ĐẨY PHONG 
TRÀO NSCL 

Ngày 21/3, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) 
đã tổ chức Hội thảo với các hiệp 
hội về tổ chức Chương trình quốc 
gia Nâng cao năng suất chất 
lượng (Chương trình 712). 

Báo cáo tại Hội thảo, ông Trần 
Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch – Tài Chính (Tổng cục 
TCĐLCL) cho biết, thực hiện mục 
tiêu hướng dẫn doanh nghiệp ứng 
dụng tiến bộ khoa học và đổi mới 
công nghệ, áp dụng các hệ thống 
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng (NSCL), thời 
gian vừa qua Tổng cục TCĐLCL, 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã triển khai mạnh mẽ 
hoạt động này và cho đến nay, từ 



Số 49 - 3/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 19 
 

thực tế triển khai đã nổi lên nhiều 
những mô hình điểm áp dụng 
thành công các công cụ cải tiến 
nâng cao năng suất. 

Theo đó, trong năm qua, các 
hoạt động thông tin, tuyên truyền 
đã cung cấp các thông tin hữu ích, 
giúp các doanh nghiệp nâng cao 
nhận thức, cách thức tiếp cận với 
các phương pháp quản lý chất 
lượng tiên tiến, nâng cao kỹ năng 
để triển khai các hoạt động quản 
lý chất lượng theo hướng hội 
nhập. Các thông tin về khoa học 
kỹ thuật tiên tiến trên thế giới như 
các tiêu chuẩn quốc tế, các văn 
bản pháp luật liên quan đến hoạt 
động TCĐLCL, các văn bản khác 
của Nhà nước được cung cấp 
thường xuyên, kịp thời cho doanh 
nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm 
bắt và áp dụng kịp thời. 

Bộ KH&CN và Tổng cục 
TCĐLCL đã phối hợp với nhiều 
hiệp hội tổ chức hội thảo NSCL. 
Đồng thời triển khai nghiên cứu 
và tổ chức các hội thảo về cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 với 
việc nâng cao NSCL ngành. Cùng 
với đó, công tác đào tạo chuyên 
gia tư vấn NSCL, cán bộ thực 
hành cải tiến NSCL tại doanh 
nghiệp cũng được chú trọng. 
Trong khuôn khổ các dự án NSCL 

thuộc Chương trình, hoạt động 
đào tạo vẫn luôn được các cơ quan 
quản lý dự án quan tâm, chú trọng 
thực hiện. 

Tính đến hết năm 2017 xây 
dựng được khoảng 10.500 TCVN 
cho 98 lĩnh vực, tỷ lệ hài hòa quốc 
tế khoảng 49%; Xây dựng khoảng 
700 QCVN, đảm bảo sản phẩm 
hàng hóa nhóm 2 được quản lý 
bằng QCVN; Các Chương trình 
như chuyên đề NSCL/sáng tạo 
Việt/VTV3, phổ biến kiến thức 
NSCL/VTV2, các cuộc thi, 
chương trình giao lưu trực tuyến; 
Biên soạn, hoàn thành 30 chương 
trình, hơn 40 bộ giáo trình; tổ 
chức hơn 200 khóa đào tạo cho 
khoảng 10.000 học viên. 

Hàng chục nghìn doanh nghiệp 
được phổ biến, tư vấn, áp dụng hệ 
thống, mô hình, công cụ như: ISO 
9001, 50001, 31000, 22000, 
ISO/IEC 27001, ISO 14000, 3834, 
ISO/TS 16949, Hệ thống quản lý 
tích hợp; mô hình: API Spec Q1, 
Spec A10, GLOBAL G.A.P, 
VietGAP....; các công cụ: 5S, 
LEAN, TPM, MFCA; KPIs; BSC, 
7 Tools, FMEA, GHK,.... . (Tập 
đoàn dầu khí, Tổng cty Đức giang, 
Rạng Đông, Lộc trời, Nhựa tiền 
phong…) 

Hội thảo là cơ hội để các bên 
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chia sẻ thông tin, cùng trao đổi về 
các mục tiêu, các nhu cầu để đảm 
bảo rằng các chương trình, dự án 
đưa ra trong những năm tiếp theo 
thực sự phục vụ cho các doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng, bám 
sát nhu cầu thiết thực của các 
doanh nghiệp. Theo đó, hiệu quả 
của chương trình 712 sẽ được 
nâng cao. 

Tại buổi hội thảo, các đại biểu 
đã được nghe các thông tin khái 
quát về chương trình 712, các kết 
quả của chương trình và định 
hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 
các năm tiếp theo của chương 
trình. Đại diện Tổng cục TCĐLCL 
và đại diện các hiệp hội đã cùng 
nhau trao đổi, tháo gỡ nhiều 
vướng mắc. Đồng thời nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của công tác 
phối hợp chặt chẽ giữa các hiệp 
hội ngành hàng, hiệp hội để thúc 
đẩy phong trào NSCL, triển khai 
đồng bộ các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ VÀ 
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA 

Ngày 05/12 và 29/12/2017, Bộ 

KH&CN ban hành các Quyết định 
về việc hủy bỏ và công bố các 
Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn 
Quốc gia 

1. Quyết định 3435/QĐ-BKHCN 
(05/12/2017) 

TCVN 9514:2012 Thực phẩm – 
Xác định vitamin B12 bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu 
năng cao (HPLC) 

TCVN 9515: 2012 Thực phẩm – 
Xác định 5-mononucleotid bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu 
năng cao (HPLC) 

TCVN 9520:2012 Thực phẩm – 
Xác định crom, selen và molypden 
bằng phương pháp phổ khối lượng 
plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) 

2. Quyết định 3891/QĐ-BKHCN 
(29/12/2017) 

TCVN 7607:2007 Thực phẩm – 
Phương pháp phân tích để phát 
hiện sinh vật biến đổi gen và sản 
phẩm có nguồn gốc biến đổi gen – 
Phương pháp dựa trên protein 

Quyết định công bố Tiêu 
chuẩn Quốc gia 

Quyết định 3436/QĐ-BKHCN 
(05/12/2017) 

TCVN 9514: 2017 Thức ăn 
công thức dành cho trẻ sơ sinh và 
thực phẩm dinh dưỡng cho người 
lớn – Xác định vitamin b12 bằng 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo 
(RP-HPLC) 

TCVN 9515:2017 Thức ăn công 
thức dành cho trẻ sơ sinh – Xác 
định các nucleotide bằng sắc kí 
lỏng 

TCVN 9520: 2017 Thức ăn 
công thức dành cho trẻ sơ sinh và 
thực phẩm dinh dưỡng cho người 
lớn – Xác định crom, selen và 
molypden – Phương pháp đo phổ 
khối lượng plasma cảm ứng cao 
tần (ICP-MS) 

TCVN 11912:2017 Thức ăn 
công thức dành cho trẻ sơ sinh và 
thực phẩm dinh dưỡng cho người 
lớn – Xác định myo-inositol bằng 
sắc kí lỏng và đo ampe xung 

TCVN 11913:2017 Thực phẩm 
– Xác định immunoglobulin G 
trong sữa non của bò, sữa bột và 
thực phẩm bổ sung có nguồn gốc 
từ bò – Phương pháp sắc kí lỏng 
ái lực sử dụng protein G 

Quyết định 3892/QĐ-BKHCN 
(29/12/2017) 

TCVN 7605-2:2017 Phương 
pháp phân tích dấu ấn sinh học 
phân tử – Phương pháp phân tích 
phát hiện sinh vật biến đổi gen và 
sản phẩm có nguồn gốc biến đổi 
gen - Phần 2: Phương pháp real-
time PCR đặc hiệu cấu trúc để 
phát hiện sự kiện FP967 của dòng 

hạt lanh và sản phẩm từ hạt lanh. 
TCVN 7605-3:2017 Phương 

pháp phân tích dấu ấn sinh học 
phân tử – Phương pháp phân tích 
để phát hiện sinh vật biến đổi gen 
và sản phẩm có nguồn gốc biến 
đổi gen - Phần 3: Phương pháp 
real-time PCR đặc hiệu cấu trúc 
để phát hiện trình tự p35S-pat 
trong sàng lọc sinh vật biến đổi 
gen. 

TCVN 7607:2017 Thực phẩm – 
Phân tích dấu ấn sinh học phân tử 
– Phương pháp dựa trên protein 

TCVN 11933:2017 Phân tích 
dấu ấn sinh học phân tử – Thuật 
ngữ và định nghĩa 

TCVN 11934:2017 Phân tích 
dấu ấn sinh học phân tử – Định 
nghĩa và các yêu cầu chung đối 
với phát hiện các trình tự axit 
nucleic đặc hiệu bằng microarray. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM 
CÓ BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 
VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
công bố ban hành bộ tiêu chuẩn 
TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Bộ 
tiêu chuẩn này có hiệu lực bắt đầu 
từ 29/12/2017. 

Đây là bộ tiêu chuẩn đầu tiên 
dành riêng cho sản xuất, trồng 
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trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi 
nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ và yêu cầu đối với tổ chức 
đánh giá, chứng nhận hệ thống sản 
xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ. 

 
Bộ TCVN về nông nghiệp hữu 

cơ vừa được công bố quy định cụ 
thể về các lĩnh vực: 

• Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: 
Yêu cầu chung đối với sản xuất, 
chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ 

• Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2: 
Trồng trọt hữu cơ 

• Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: 
Chăn nuôi hữu cơ 

• Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu 
đối với tổ chức đánh giá, chứng 
nhận hệ thống sản xuất và chế 
biến sản phẩm hữu cơ 

Việc xây dựng các TCVN nêu 
trên thực hiện trên cơ sở tham 
khảo các tiêu chuẩn quốc tế về 
nông nghiệp hữu cơ (CODEX, 
IFOAM), quy định và tiêu chuẩn 
khu vực (EU, ASEAN), tiêu 

chuẩn nước ngoài của Hoa Kỳ, 
Nhật Bản hay tiêu chuẩn của các 
nước trong khu vực như Thái Lan, 
Philippines, Trung Quốc…, đảm 
bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
nước ngoài tiên tiến. 

Mặt khác, để phù hợp với thực 
tế sản xuất, kinh doanh của Việt 
Nam, Tiểu Ban kỹ thuật tiêu 
chuẩn quốc gia đã tổ chức khảo 
sát, khảo nghiệm tiêu chuẩn tại 
một số cơ sở sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ và định hướng hữu cơ và 
có sự góp ý cho dự thảo TCVN 
cho các tiêu chuẩn này. 

Riêng về tiêu chuẩn Yêu cầu đối 
với tổ chức đánh giá, chứng nhận 
hệ thống sản xuất và chế biến sản 
phẩm hữu cơ, tiêu chuẩn này được 
xây dựng với mục tiêu chính là 
đưa ra các yêu cầu cho các tổ chức 
cung cấp dịch vụ liên quan đến 
hoạt động chứng nhận sản phẩm 
hữu cơ tại Việt Nam phù hợp với 
các tiêu chuẩn TCVN về trồng trọt 
hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ và các 
tiêu chuẩn quốc tế nhằm thúc đẩy 
và khuyến khích phát triển và áp 
dụng các mô hình sản xuất, chế 
biến thực phẩm hữu cơ phù hợp 
các tiêu chuẩn quốc gia và quốc 
tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp 
và thiết thực trong việc nâng cao 
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năng suất chất lượng cho các sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt 
Nam. 

Cùng với hiệu lực của bộ TCVN 
về nông nghiệp hữu cơ, Bộ 
KH&CN cũng ra quyết định hủy 
bỏ tiêu chuẩn TCVN 11041: 2015 
Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi 
nhãn và tiếp thị thực phẩm được 
sản xuất theo phương pháp hữu 
cơ. 

Theo báo cáo của Cục Trồng 
trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, đến nay cả nước mới 
có vài chục cơ sở trồng trọt hữu 
cơ ở 15 tỉnh, thành phố (Lào Cai, 
Quảng Trị, Hòa Bình, Bến Tre, 
Quảng Ninh, Cà Mau, Lâm Ðồng, 
Hà Nội, Hà Nam, Quảng Bình, 
Quảng Nam, Thái Bình, Thái 
Nguyên, Hà Giang, Trà Vinh…) 
với tổng diện tích khoảng bốn 
nghìn héc-ta. Các cây chủ yếu là 
dừa, chè, lúa và rau. Trong số đó, 
Bến Tre có diện tích trồng trọt 
hữu cơ nhiều nhất với hơn ba 
nghìn héc-ta, chủ yếu là dừa. Các 
mô hình chăn nuôi khá hiệu quả 
như nuôi cá ba sa hữu cơ tại An 
Giang, nuôi tôm sinh thái ở rừng 
ngập mặn Cà Mau đã có chứng 
nhận hữu cơ khoảng 10 nghìn héc-
ta xuất khẩu sang EU. 

Việc ban hành bộ TCVN về 

nông nghiệp hữu cơ, hài hòa với 
quốc tế là rất cần thiết cho mọi 
thành phần tham gia. Bộ tiêu 
chuẩn sẽ đóng góp một vai trò 
quan trọng cho nền sản xuất và 
kinh doanh nông nghiệp hữu cơ 
ổn định, bền vững. 

Các tiêu chuẩn này đều nhằm 
thúc đẩy hoạt động sản xuất nông 
nghiệp nói chung, sản xuất hữu cơ 
nói riêng, góp phần tăng giá trị sản 
phẩm, tăng chất lượng sản phẩm, 
hàng lưu thông trong nước và xuất 
khẩu, phù hợp với mục tiêu của 
Chương trình quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020”. 

(Theo vietq.vn)  
 

GIỐNG VÀ KHÁC NHAU 
GIỮA QUY TRÌNH VIETGAP 
CŨ VÀ TIÊU CHUẨN 
VIETGAP MỚI 

Tiêu chuẩn VietGAP mới theo 
TCVN 11892-1:2017 phần 1 trồng 
trọt theo Quyết định số 2802/QĐ-
BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ 
Khoa học và công nghệ.  

Quy trình VietGAP cũ phần 
trồng trọt theo phụ lục IX B thông 
tư 48/2012/TT-BNNPTNT ban 
hành ngày 26/09/2012 và theo 
Quyết định số 379 /QĐ-BNN-
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KHCN ngày 28 tháng 01 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi 
an toàn). Quyết định 
2998/2010/QĐ-BNNPTNT ngày 
09 tháng 11 năm 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt cho lúa an toàn). 
Quyết định 1121/2008/QĐ-BNN-
KHCN ngày 14 tháng 04 năm 
2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (quy trình thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP) cho chè búp an toàn). 
Quyết định 2999/QĐ-BNN-TT 
ngày 09 tháng 11 năm 2010 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt 
(VietGAP) cho cà phê). 

Giống nhau 
Về Tổng thể Quy trình VietGAP 

cũ và Tiêu chuẩn VietGAP mới áp 
dụng cho vùng sản xuất và sơ chế 
giống nhau dựa trên 4 yêu cầu 
chính: 

1: An toàn thực phẩm 
2: An toàn môi trường 
3: An toàn cho người lao động 
4: Truy xuất được nguồn gốc 
Quản lý trong quá trình sản xuất 

bao gồm: Giống và gốc ghép, đất 
và giá thể, nước tưới, phân bón và 
chất phụ gia, hóa chất và thuốc 
bảo vệ thực vật, ghi chép hồ sơ 
sản xuất, quản lý chất thải, bảo vệ 
người lao động, kiểm tra nội bộ, 
giải quyết khiếu nại: 

Khác nhau 
– Tiêu chuẩn VietGAP mới các 

mục tiêu chí rõ ràng hơn so với 
Quy trình VietGAP cũ như 

+ Bảo quản thuốc BVTV yêu 
cầu tiêu chuẩn mới có dụng cụ 
chứa hoặc kho thuốc BVTV, có 
dụng cụ chống chảy tràn. 

+ Phải có sơ đồ khu vực sản 
xuất; nơi chứa phân bón, thuốc 
BVTV, trang thiết bị, máy móc, 
dụng cụ phục vụ sản xuất, sơ chế; 
nơi sơ chế, bảo quản sản phẩm 
(nếu có) và khu vực xung quanh. 

+ Lấy mẫu phân tích sản phẩm 
dựa trên đánh giá mối nguy ảnh 
hưởng tới sản xuất. 

+ Trong đánh giá nội bộ nếu có 
điểm không phù hợp phải khắc 
phục trước khi bán sản phẩm cho 
khách hàng. 

+ Khu vực sản xuất VietGAP 
trồng trọt của cơ sở có nhiều địa 
điểm phải có tên hoặc mã số cho 
từng địa điểm. 

+ Cần có danh mục các thuốc 
BVTV được phép sử dụng trên 
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cây trồng dự kiến sản xuất, trong 
đó bao gồm tên thương mại, hoạt 
chất, đối tượng cây trồng và dịch 
hại. 

+ Đối với rau mầm không được 
dùng phân bón và TBVTV. 

+ Đối với sản xuất chè phải loại 
hết cỏ dại chứa độc tố 
Pyrrolizidine alkaloids. 

– Tiêu chuẩn VietGAP mới yều 
cầu xây dựng tài liệu cụ thể hơn 
so với quy trình VietGAP cũ như 
quy định kiểm soát tài liệu và hồ 
sơ, quy trình sản xuất cho từng 
cây trồng, quy định đánh giá nội 
bộ, quy định xử lý sản phẩm 
không phù hợp, quy định khiếu 
nại… 

- Phân tích các mối nguy ảnh 
hưởng đến quá trình sản xuất và 
sơ chế và có kế hoạch kiểm soát 
các mối nguy. 

Tiêu chuẩn VietGAP mới dễ áp 
dụng hơn so với quy trình 
VietGAP cũ. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

QUY ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 31/2018/NĐ-CP quy định chi 
tiết Luật Quản lý ngoại thương về 

xuất xứ hàng hoá. 
Trong đó, Nghị định quy định 

hàng hoá được coi là có xuất xứ 
khi thuộc một trong các trường 
hợp sau: 1- Hàng hóa có xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại một nước, nhóm nước, hoặc 
vùng lãnh thổ theo quy định; 2- 
Hàng hóa có xuất xứ không thuần 
túy hoặc không được sản xuất 
toàn bộ tại một nước, nhóm nước, 
hoặc vùng lãnh thổ, nhưng đáp 
ứng các quy định. 

Hàng hóa được coi là có xuất xứ 
thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại lãnh thổ của một nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ 
trong các trường hợp sau: 

1- Cây trồng và các sản phẩm từ 
cây trồng được trồng và thu hoạch 
tại nước, nhóm nước, hoặc vùng 
lãnh thổ đó. 

2- Động vật sống được sinh ra 
và nuôi dưỡng tại nước, nhóm 
nước, hoặc vùng lãnh thổ đó. 

3- Các sản phẩm từ động vật 
sống nêu tại điểm 2. 

4- Các sản phẩm thu được từ săn 
bắn, đặt bẫy, đánh bắt, nuôi trồng, 
thu lượm hoặc săn bắt tại nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ 
đó. 

5- Các khoáng sản và các chất 
sản sinh tự nhiên, không được liệt 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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kê từ điểm 1 đến điểm 4, được 
chiết xuất hoặc lấy ra từ đất, nước, 
đáy biển hoặc dưới đáy biển của 
một nước, nhóm nước, hoặc vùng 
lãnh thổ đó. 

6- Các sản phẩm lấy từ nước, 
đáy biển hoặc dưới đáy biển bên 
ngoài lãnh hải của một nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ, 
với điều kiện nước, nhóm nước, 
hoặc vùng lãnh thổ đó có quyền 
khai thác đối với vùng nước, đáy 
biển và dưới đáy biển theo luật 
pháp quốc tế. 

7- Các sản phẩm đánh bắt và các 
hải sản khác đánh bắt từ vùng biển 
cả bằng tàu được đăng ký ở nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ đó 
và được phép treo cờ của nước, 
nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ 
đó. 

8- Các sản phẩm được chế biến 
hoặc được sản xuất ngay trên tàu 
từ các sản phẩm nêu tại điểm 7 
được đăng ký ở nước, nhóm nước, 
hoặc vùng lãnh thổ đó và được 
phép treo cờ của nước, nhóm 
nước, hoặc vùng lãnh thổ đó. 

9- Các vật phẩm thu được trong 
quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng 
ở nước, nhóm nước, hoặc vùng 
lãnh thổ đó hiện không còn thực 
hiện được chức năng ban đầu, 
không thể sửa chữa hay khôi phục 

được và chỉ có thể vứt bỏ hoặc 
dùng làm các nguyên liệu, vật liệu 
thô, hoặc sử dụng vào mục đích 
tái chế. 

10- Các hàng hoá thu được hoặc 
được sản xuất từ các sản phẩm 
nêu từ điểm 1 đến điểm 9 tại 
nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh 
thổ đó. 

Nghị định quy định hàng hóa 
được coi là có xuất xứ không 
thuần túy hoặc không được sản 
xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một 
nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh 
thổ nếu hàng hóa đó đáp ứng tiêu 
chí xuất xứ thuộc Danh mục Quy 
tắc cụ thể mặt hàng do Bộ Công 
Thương quy định. 

Xác định xuất xứ của bao bì, 
phụ kiện... 

Nghị định nêu rõ, trường hợp 
hàng hóa áp dụng tiêu chí “chuyển 
đổi mã số hàng hóa”, vật liệu đóng 
gói và bao gói chứa đựng hàng 
hóa dùng để bán lẻ, khi được phân 
loại cùng hàng hóa đó, được loại 
trừ khỏi các nguyên liệu không có 
xuất xứ được sử dụng trong việc 
sản xuất ra hàng hóa. 

Trường hợp hàng hóa áp dụng 
tiêu chí “tỷ lệ phần trăm giá trị”, 
trị giá của vật liệu đóng gói và bao 
gói chứa đựng hàng hóa dùng để 
bán lẻ được coi là một phần cấu 
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thành của hàng hóa và được tính 
đến khi xác định xuất xứ hàng 
hóa. 

Vật liệu đóng gói và bao gói 
dùng để chuyên chở và vận 
chuyển hàng hóa sẽ không được 
tính đến khi xác định xuất xứ của 
hàng hóa đó. 

Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử 
dụng hàng hoá; phụ kiện, phụ 
tùng, dụng cụ đi kèm hàng hoá với 
chủng loại số lượng phù hợp được 
coi là có cùng xuất xứ với hàng 
hoá đó. 

Hàng hoá chưa được lắp ráp 
hoặc đang ở tình trạng bị tháo rời 
được nhập khẩu thành nhiều 
chuyến hàng do điều kiện vận tải 
hoặc sản xuất không thể nhập 
khẩu trong một chuyến hàng, nếu 
người nhập khẩu có yêu cầu, xuất 
xứ của hàng hóa trong từng 
chuyến hàng được coi là có cùng 
xuất xứ với hàng hoá đó. 

Thương nhân đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần 
đầu tiên phải đăng ký hồ sơ 
thương nhân với cơ quan, tổ chức 
cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa và chỉ được xem xét cấp 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa khi đã đăng ký hồ sơ thương 
nhân đầy đủ và hợp lệ. 

(Theo baochinhphu.vn) 

QUY ĐỊNH GẮN THIẾT BỊ IN 
CHỨNG TỪ BÁN HÀNG CHO 
CỘT ĐO XĂNG DẦU 

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban 
hành công văn số 614/TĐC-ĐL về 
việc thực hiện quy định gắn thiết 
bị in chứng từ bán hàng cho cột 
đo xăng dầu. 

 
Theo quy định tại Khoản 7 Điều 

6 của Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định 
về đo lường, chất lượng trong 
kinh doanh xăng dầu (Thông tư 
15) từ ngày 01 tháng 7  năm 2018, 
cột đo xăng dầu phải có thiết bị in 
chứng từ bán hàng để sẵn sàng in 
và cung cấp chứng từ cho khách 
hàng khi có yêu cầu trong hoạt 
động bán lẻ xăng dầu. 

Đề nghị Quý doanh nghiệp 
nghiên cứu thực hiện các nội dung 
của công văn này trong hệ thống 
bán lẻ trực thuộc và phổ biến tới 
các tổng đại lý, đại lý, thương 
nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu 
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của doanh nghiệp. 
(Theo tcvn.gov.vn) 

 
90% SẢN PHẨM THỰC 
PHẨM NHẬP KHẨU SẼ 
ĐƯỢC TỰ CÔNG BỐ CHẤT 
LƯỢNG 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP vừa 
có hiệu lực được đánh giá là làm 
thay đổi cơ bản phương thức quản 
lý thực phẩm ở Việt Nam. Theo đó 
các nội dung mới của Nghị định 
đã tạo điều kiện thông thoáng cho 
các DN nhập khẩu thực phẩm. 

Cho phép doanh nghiệp tự 
công bố sản phẩm 

Trong đó, 90% sản phẩm thực 
phẩm được tự công bố, với 2 hình 
thức là tự công bố và đăng ký bản 
công bố sản phẩm với cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền. 

Các nhóm sản phẩm phải đăng 
ký với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền trước khi lưu thông trên thị 
trường, đó 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 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi; 

Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có 
công dụng mới, phụ gia thực 
phẩm không thuộc trong danh 
mục phụ gia được phép sử dụng 
trong thực phẩm hoặc không đúng 

đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy 
định. 

Còn các sản phẩm khác, tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm tự công bố và thông báo cho 
cơ quan quản lý nhà nước do 
UBND tỉnh chỉ định. 

Giảm thủ tục hành chính, tăng 
trách nhiệm cho doanh nghiệp 
thực phẩm 

Đối với hình thức phải đăng ký 
bản công bố sản phẩm: Về trình 
tự, thủ tục đăng ký bản công bố 
được giảm các giấy tờ và thời gian 
thẩm định hồ sơ rút ngắn từ 15 
ngày xuống 7 ngày trừ nhóm thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe từ 30 ngày 
xuống 21 ngày. 

Điểm mới của Nghị định 15 lần 
này là thay đổi cơ bản về phương 
thức kiểm tra nhà nước đối với 
thực phẩm nhập khẩu: 

Phương thức kiểm tra giảm: 
Trước đây là kiểm tra hồ sơ đối 
với tất cả các sản phẩm thuộc diện 
kiểm tra giảm, tại Nghị định mới 
quy định chỉ kiểm tra xác suất tối 
đa 5% lô hàng do cơ quan hải 
quan chọn ngẫu nhiên và thực 
hiện việc kiểm tra hồ sơ. Như vậy, 
có đến 95% lô hàng thuộc diện 
kiểm tra giảm không phải kiểm tra 
nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Phương thức kiểm tra thông 
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thường là chỉ kiểm tra hồ sơ thay 
vì trước đây là kiểm tra cảm quan 
và lấy mẫu kiểm nghiệm nếu có 
nghi ngờ. Thời gian kiểm tra 
thông thường cũng được rút ngắn 
từ 7 ngày xuống chỉ còn 3 ngày. 
Ngoài ra, cứ sau 3 lần kiểm tra 
thông thường đạt thì được chuyển 
sang phương thức kiểm tra giảm. 

Phương thức kiểm tra chặt chỉ 
áp dụng đối với trường hợp sản 
phẩm có cảnh báo của Bộ quản lý 
chuyên ngành, UBND cấp tỉnh 
hoặc cơ quan có thẩm quyền tại 
nước ngoài hoặc của nhà sản xuất 
hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu 
tại lần kiểm tra trước đó. Tuy 
nhiên, thời gian kiểm tra chặt 
được rút ngắn từ 10 xuống còn 7 
ngày. 

Từ ngày 01/7/2019, các cơ sở 
sản xuất thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe phải được cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành 
sản xuất tốt. 

Bổ sung thêm các trường hợp 
được miễn kiểm tra nhà nước về 
an toàn thực phẩm bao gồm: sản 
phẩm là quà tặng, quà biếu trong 
định mức miễn thuế nhập khẩu; 
Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, 
trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, 
gửi kho ngoại quan; Sản phẩm 

nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia 
công nội bộ trong cơ sở; Sản 
phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận 
bản đăng ký công bố sản phẩm; 
hàng hoá nhập khẩu phục vụ yêu 
cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của 
Chính phủ, thủ tướng Chính phủ. 

Theo đánh giá của Viện Nghiên 
cứu Quản lý kinh tế Trung ương, 
việc triển khai riêng thủ tục công 
bố, kiểm tra chuyên ngành theo 
nghị định 15 tiết kiệm được hơn 
7,7 triệu ngày công, cắt giảm chi 
phí được hơn 3.000 tỷ đồng. 

(Theo vietq.vn) 
 
 

 
 
TỬ VONG DO NGỘ ĐỘC 
RƯỢU BỔ TỰ NGÂM  

Việc uống rượu “tự chế” vô 
cùng nguy hiểm, mới đây 3 người 
ở Nghệ An đã tử vong do ngộ độc 
rượu ngâm rễ cây. 

Chiều ngày 12/3, vợ chồng anh 
Moong Văn Đi (40 tuổi), chị Lô 
Thị Văn (39 tuổi); Moong Văn 
Tuệ (34 tuổi, em ruột anh Đi) và 
Lữ Văn Khăm (25 tuổi, em rể anh 
Đi) được chuyển tới Trung tâm y 
tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu trong 
tình trạng hôn mê, có người ngưng 
thở. 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Sau nửa giờ tập trung cứu chữa, 
ba người tử vong, riêng anh Lữ 
Văn Khăm qua cơn nguy kịch. 
Người thân trình báo, trưa cùng 
ngày bốn người ăn cơm, uống 
rượu tại nhà vợ chồng anh Đi. Họ 
cùng uống một chai rượu ngâm 
bằng rễ cây chặt ở rừng. Chai 
rượu đã được mang tới Trung tâm 
y tế. 

Nhà chức trách xác định ba nạn 
nhân tử vong do ngộ độc rượu. 
Song loại rượu được ngâm bằng rễ 
cây gì thì chưa được làm rõ. 

Đây không phải là lần đầu tiên 
người dân bị ngộ độc vì rượu tự 
ngâm, trước đó vào cuối năm 
2017, Cục ATTP cho biết, đã xác 
định được nguyên nhân gây ra vụ 
7 người ngộ độc rượu tự ngâm quả 
khô tại Thái Bình. Tiến sĩ Lâm 
Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám 
sát ngộ độc thực phẩm (Cục 
ATTP) nhận định, đây là loại ngộ 
độc do nhóm Alcaloid gây ra. Nếu 
không được điều trị kịp thời nguy 
cơ tử vong rất cao. Loại chất độc 
này có trong cà độc dược (cà gai) 
- dược liệu dùng ngâm rượu mà 
các nạn nhân uống. Trước đó, là 
vụ ngộ độc rượu ngâm củ ấu tàu 
tại tỉnh Bắc Kạn, hay các vụ ngộ 
độc do trào lưu ngâm rượu với hoa 
anh túc... 

Theo các bác sĩ Trung tâm 
chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, 
rượu ngâm hoa anh túc rất độc và 
nguy hiểm. Bởi rượu đã độc, hoa 
anh túc (cây thuốc phiện) cũng 
độc. Khi uống rượu này tức là 
chúng ta đã mang vào cơ thể hai 
mầm hại, hại do rượu và hại do 
nhựa cây thuốc phiện. Nếu không 
may bị ngộ độc cấp thì nguy cơ tử 
vong tăng lên gấp hai lần. 

PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, 
Cục trưởng Cục An toàn thực 
phẩm (ATTP) cho biết, việc ngâm 
rượu với dược liệu là truyền thống 
lâu đời ở các quốc gia có chữa 
bệnh bằng thuốc đông y, thuốc 
nam. Nhưng đó phải là các loại 
dược liệu đã được chứng minh về 
hiệu quả một cách khoa học. Ngay 
cả các loại dược liệu cũng cần có 
chỉ định của bác sĩ về tác dụng tốt 
cho bệnh lý này, hại cho bệnh lý 
kia. Và, cho dù là vị thuốc hay, 
nhưng dùng không đúng cách 
cũng sẽ trở thành độc hại, huống 
chi là các loại cây, lá chưa được 
khoa học chứng minh công dụng 
với sức khỏe… 

Do vậy, người dân không nên 
nghe lời về công dụng của dược 
liệu mà tự ngâm, tự uống, rồi tự 
rước họa cho mình. 

(Theo vietq.vn) 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Đồ chơi Magnetic Putty chứa 
lượng asen cao gấp 7 lần cho 
phép 

Một cảnh báo trên toàn châu Âu 
đã được đưa ra đối với đồ chơi trẻ 
em Magnetic Putty do có chứa 
hàm lượng asen cao nguy hiểm. 

Cơ quan Tiêu chuẩn Thương 
mại quận Northamptonshire Anh 
(NTS) đã phát hiện, đồ chơi 
"Magnetic Putty" có chứa lượng 
asen cao gấp 7 lần mức cho phép. 

Amazon, eBay và Groupon hiện 
đều đã ngưng bán loại đồ chơi này 
trên trang web của mình. 

Tuần trước, một nữ sinh được 
phát hiện có mức asen trong cơ 
thể gấp 10 lần mức an toàn sau khi 
tiếp xúc với loại đồ chơi này. 

NTS cũng phát hiện ra đồ chơi 
này có lực từ cao gấp 29 lần cho 
phép và người dùng rất dễ nuốt 
phải loại đồ chơi này. 

 
Cơ quan này cũng cấm một loại 

đồ chơi Magnetic Putty không có 
dấu CE chứng tỏ sản phẩm tuân 
thủ các yêu cầu an toàn cần thiết 
với đồ chơi. Đồng thời họ cũng 
phát hiện chúng có chứa lượng chì 
cao gấp 2 lần cho phép. 

Theo trang web Hệ thống Báo 
động Nhanh của Liên minh châu 
Âu cho các sản phẩm tiêu dùng, 
nhà phân phối đã được yêu cầu 
thu hồi sản phẩm khỏi thị trường. 

Cảnh báo cho biết: "Asen là chất 
độc và tiếp xúc với chì có hại cho 
sức khỏe con người. Nó có thể gây 
hại cho hệ thần kinh đang phát 
triển. Nếu một đứa trẻ nuốt phải 
nam châm nhỏ và các vật kim loại 
khác, các vật này có thể hút nhau 
gây tắc nghẽn đường ruột hoặc 
thủng ruột." 

(Theo vietq.vn) 
 

 EU cảnh báo đồ chơi Fidget 
spinner cực kì nguy hiểm cho 
trẻ em 

Theo một báo cáo mới của EU 
về các sản phẩm nguy hiểm, mặc 
dù trở thành một trong những 
‘cơn sốt’ đồ chơi trên toàn thế 
giới nhưng Fidget spinner cũng là 
một trong số những loại đồ chơi 
có thể gây thương tích nghiêm 
trọng cho trẻ em. 

Các nhà chức trách cảnh báo 

TIN HOẠT ĐỘNG 



Số 49 - 3/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 32 
 

rằng, đồ chơi spinner đèn led có 
thể gây bỏng thực quản và ruột do 
có bộ phận pin bị lỏng lẻo dẫn đến 
việc người dùng nhất là trẻ em có 
thể nuốt phải.  

Theo Ủy ban châu Âu, cơ quan 
giám sát của 28 quốc gia EU, các 
loại spinner phổ biến khác có 
vòng bi trung tâm, có thể bị lỏng 
và dẫn đến tai nạn cho trẻ nhỏ. 

Các báo cáo khẩn cấp cũng cảnh 
báo rằng nhiều trẻ nhỏ có thể đã 
nuốt phải những mảnh vỡ hoặc 
pin của loại đồ chơi này dẫn đến 
những tai nạn nghiêm trọng. 
Trong các trường hợp này, sự can 
thiệp của bệnh viện là cần thiết và 
khẩn cấp. Do đó, các sản phẩm 
fidget spinner nguy hiểm có thể bị 
kiểm soát chặt chẽ, bị chặn lại ở 
biên giới, cảng hoặc đã bị đem đi 
tiêu hủy. 

EU cho biết họ đã phát hành 
2.201 cảnh báo sản phẩm nguy 
hiểm vào năm 2017. Đồ chơi là 
nhóm lớn nhất với 29%, tiếp theo 
là xe có động cơ 20% và quần áo 
với 12%. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Argentina ban hành kết luận 
cuối cùng trong điều tra CBPG 
đối với sản phẩm (tấm) gạch ốp 
lát nhập khẩu từ Việt Nam 

Ngày 14 tháng 03 năm 2018, 
Cục Phòng vệ thương mại nhận 
được thông tin về việc Bộ Sản xuất 
Argentina đã ban hành quyết định 
cuối cùng trong vụ việc điều tra 
chống bán phá giá (CBPG) đối 
với sản phẩm (tấm) gạch ốp lát.  

Theo đó, mức thuế CBPG áp 
dụng đối với sản phẩm của Việt 
Nam là 31,15%, mức thuế CBPG 
áp dụng đối với hàng hoá bị điều 
tra nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn 
Độ, Ma-lai-xia, Bra-xin lần lượt là 
27,7%, 75,8%, 32%, 48,2%. 

Các bên liên quan có thể gửi ý 
kiến hoặc đề nghị tham vấn về 
quyết định này tới Cục hỗ trợ 
Ngoại thương của Ban ngoại 
thương, Bộ Sản xuất Argentina 
theo địa chỉ: Mesa General de 
Entradas, sita en Avda. Presidente 
Julio Argentino Roca 651, Planta 
Baja, Sector 2, de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires từ 9h 
đến 17h. Điện thoại DCD 
(5411)4349-3949. 

Một số thông tin về vụ việc: 
- Sản phẩm bị điều tra: (tấm) 

gạch ốp lát có mã HS (theo biểu 
thuế MERCOSUR) là: 6907.21.00 

- Ngày khởi xướng điều tra: 
ngày 18 tháng 8 năm 2016 

- Giai đoạn điều tra phá giá: 
2015-2016 
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- Giai đoạn điều tra thiệt hại: 
2013-2016 

- Nguyên đơn: Tập đoàn Polytex 
Fibers và Công ty TNHH 
ProAmpac. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

 Úc chuẩn bị 'siết' quy định 
ghi nhãn thực phẩm với thành 
viên WTO 

Úc dự kiến sửa đổi các quy định 
về ghi nhãn xuất xứ đối với thực 
phẩm nhập khẩu vào nước này. 

Ngày 7/12/2015, theo quy định 
của Hiệp định về Hàng rào Kỹ 
thuật trong Thương mại (TBT) 
của Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO), Úc đã thông báo cho các 
nước thành viên của WTO về việc 
nước này dự kiến sửa đổi các quy 
định về ghi nhãn xuất xứ đối với 
thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu 
của người tiêu dùng về việc cần 
cung cấp thông tin rõ ràng và 
chính xác hơn trên nhãn sản phẩm 
(G/TBT/N/AUS/100). 

Ngày 24/6/2016, Úc tiếp tục 
thông báo bổ sung cho các nước 
thành viên của WTO về việc chính 
phủ Úc đã ban hành quy định về 
ghi nhãn xuất xứ thực phẩm bán lẻ 
trên thị trường nước này, được gọi 
là tiêu chuẩn cung cấp thông tin 
ghi nhãn xuất xứ thực phẩm 2016 

(G/TBT/N/AUS/100/Add.1). Tiêu 
chuẩn cung cấp thông tin mới có 
hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Các 
doanh nghiệp có 2 năm chuyển 
tiếp để thực hiện theo quy định 
mới. Thời gian chuyển tiếp sẽ kết 
thúc vào ngày 30/06/2018. 

Tiêu chuẩn này đưa ra các quy 
định mới về ghi nhãn xuất xứ cho 
thực phẩm bán lẻ tại Úc và được 
xây dựng căn cứ trên Luật Người 
tiêu dùng của Úc. Trước thời điểm 
hiệu lực tất cả hàng hóa đang lưu 
thông trên thị trường thực thi theo 
quy định cũ. Trong thời gian 
chuyển tiếp, việc ghi nhãn thực 
phẩm bán lẻ phải tuân thủ theo 
Tiêu chuẩn Cung cấp Thông tin 
mới hoặc theo quy định ghi nhãn 
hiện hành (Quy định Tiêu chuẩn 
Thực phẩm Úc New Zealand). 

Theo quy định mới, thực phẩm 
nhập khẩu vào Úc sẽ tiếp tục phải 
có thông tin xuất xứ trên nhãn, ví 
dụ sản phẩm của Thái Lan 
(Product of Thailand) hay sản xuất 
tại Canada (Made in Canada), tuy 
nhiên bổ sung thêm một số quy 
định như các loại thực phẩm 
không ưu tiên, tức là các loại thực 
phẩm người tiêu dùng quan tâm 
nhiều nhất tới xuất xứ được sản 
xuất trong nước và nhập khẩu, bắt 
buộc phải có thông tin về xuất xứ 



Số 49 - 3/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 34 
 

của các thành phẩm thực phẩm 
(food contents/ingredients) theo 
dạng biểu đồ kèm logo và phải 
đưa thông tin vào một ô xác định 
trên sản phẩm; các thực phẩm 
không ưu tiên bao gồm: bột ngọt, 
mứt kẹo, bánh quy và đồ ăn vặt, 
nước đóng chai, nước ngọt và 
nước tăng lực, trà và cà phê, đồ 
uống có cồn có thể tự nguyện 
cung cấp thông tin bổ sung. 

Theo số liệu của Bộ Công 
Thương, Úc là một trong những 
thị trường xuất khẩu nông thủy 
sản lớn của Việt Nam với tốc độ 
tăng trưởng xuất khẩu đạt 
8,3%/năm và kim ngạch bình quân 
khoảng 450 triệu USD/năm trong 
giai đoạn 2011-2016. 

Sau khi Hiệp định Thương mại 
tự do giữa ASEAN với Úc, New 
Zealand (AANZFTA) có hiệu lực 
từ năm 2010, với mức thuế suất về 
0% ngay khi hiệp định có hiệu 
lực, xuất khẩu nông thủy sản Việt 
Nam sang Úc đã có tốc độ tăng 
trưởng đáng kể trong giai đoạn 
2011-2016. Cụ thể, các mặt hàng 
xuất khẩu rau quả tăng 
27,7%/năm, hạt điều tăng 
12,9%/năm, thủy sản tăng 
6,9%/năm... 

Trong công tác tháo gỡ rào cản 
kỹ thuật để mở cửa thị trường Úc 

đối với mặt hàng tôm và một số 
loại trái cây tươi, dù quá trình đàm 
phán đối với mỗi mặt hàng gặp 
nhiều khó khăn và mất thời gian 
thường từ 5-10 năm, như vải mất 
12 năm, xoài mất 7 năm. Nhưng 
đến nay, Bộ Công Thương đã, 
đang phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
hoàn tất việc thâm nhập thị trường 
Úc cho vải thiều, xoài tạo thêm thị 
trường mới cho các loại trái cây 
tươi của Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam thu hồi 3 sản phẩm 
chì kẻ mắt, nước hoa Dior 

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa 
thông báo đình chỉ lưu hành, thu 
hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của 
thương hiệu nổi tiếng Dior hiện 
đang lưu hành tại Việt Nam. 

Cục Quản lý Dược vừa liên tiếp 
gửi 2 công văn đến Sở Y tế các 
tỉnh thành phố trong cả nước, 
thông báo việc đình chỉ lưu hành, 
thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của 
thương hiệu nổi tiếng Dior hiện 
đang lưu hành tại Việt Nam. 

Trong đó, có sản phẩm chì kẻ 
mắt Dior Sourcil Poudre Crayon à 
sourcils mine poudre Powder 
Eyebrow Pencil (số phiếu tiếp 
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nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm 
do Cục Quản lý Dược cấp là 
94410/14/CBMP-QLD, ngày cấp 
10/4/2014) với 3 màu: 093 black, 
593 brown và 453 sand. 

Sản phẩm này bị thu hồi do có 
chứa chất Propylparaben có hàm 
lượng vượt quá giới hạn cho phép 
theo quy định của Asean. 

2 sản phẩm còn lại là 2 dòng 
nước hoa nổi tiếng: Dior Homme 
Sport very cool spray fresh eau de 
toillete (nước hoa cho nam) có số 
phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm 
mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược 
cấp là 54907/18/CBMP-QLD, 
ngày cấp 3/1/2018 và Dior 
J’Adore L’or Essence de Parfum 
(nước hoa cho nữ) có số phiếu tiếp 
nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm 
do Cục Quản lý Dược cấp là 
37433/17/CBMP-CLD, ngày cấp 
26/1/2017 bị Cục Quản lý Dược 
thu hồi do có thành phần công 
thức ghi trên nhãn và công thức 
sản xuất không đúng như hồ sơ đã 
công bố. 

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y 
tế TP.Hồ Chí Minh kiểm tra, giám 
sát việc thu hồi 3 sản phẩm mỹ 
phẩm nói trên và báo cáo về Cục. 
Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành 
phố thông báo cho các cơ sở kinh 
doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa 

bàn thu hồi lô mỹ phẩm này, kiểm 
tra và giám sát các đơn vị thực 
hiện thông báo đình chỉ, thu hồi 
của Cục. 

Theo Cục Quản lý Dược, các 
quyết định đình chỉ lưu hành, thu 
hồi sản phẩm trên toàn quốc và 
thu hồi số phiếu tiếp nhận này 
được đưa ra dựa trên kết quả kiểm 
tra hậu kiểm tại công ty TNHH L-
Beauty Việt Nam vào ngày 31/1 
vừa qua. 

Được biết, các dẫn chất paraben 
được sử dụng phổ biến trong 
thành phần mỹ phẩm với vai trò 
bảo quản. Paraben là chất kháng 
khuẩn và kháng nấm, giúp ngăn 
ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế 
sự phân hủy của các hoạt chất dẫn 
đến giảm hiệu quả thuốc, mỹ 
phẩm. 

5 dẫn chất paraben bị cấm dùng 
trong mỹ phẩm gần đây vì nghi 
ngờ gây ung thư vú gồm 
isopropylparaben, isobutylparaben 
phenylparaben, benzylparaben và 
pentylparaben. Theo Hội đồng 
khoa học châu Âu, chưa có công 
bố cụ thể nào về tác hại của sản 
phẩm có chứa các thành phần này. 
Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích và 
an toàn cho người tiêu dùng, Cộng 
đồng châu Âu và Hội đồng Mỹ 
phẩm ASEAN đã khuyến cáo 
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ngưng sử dụng các chất này và 
thay thế bằng chất bảo quản an 
toàn hơn. 

Riêng dẫn chất propylparaben 
và các muối được phép dùng riêng 
lẻ với nồng độ tối đa 0,14%; dạng 
hỗn hợp các paraben với tổng 
nồng độ tối đa là 0,8% (tính theo 
acid). 

(Theo dangcongsan.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 1 năm 2018 

Ngày 3/4/2018, Sở KH&CN đã 
tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm 
định nội dung và kinh phí các đề 
án của các doanh nghiệp tham gia 
Chương trình “Khoa học và công 
nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2014-2020” đợt 1 năm 
2018 do Ông Mai Thanh Quang – 
GĐ Sở chủ trì Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh 
đề án của các đơn vị tham gia, Hội 
đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án 
của 5 đơn vị (trong tổng số 10 đơn 
vị) tham gia xét duyệt, với tổng 
mức hỗ trợ dự kiến là 48 triệu 
đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty CP Gạch ngói gốm 
xây dựng Mỹ Xuân với lĩnh vực 
hoạt động chính là: Sản xuất gạch, 
ngói… Nội dung được hỗ trợ là 
Đào tạo và tái chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 

2. Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Du lịch tỉnh BRVT - Khách sạn 
Vũng Tàu - Sammy với lĩnh vực 
hoạt động chính là: Kinh doanh 
lưu trú, ăn uống… Nội dung được 
hỗ trợ là Giám sát hệ thống ISO 
9001:2015 và HACCP; 

3. Công ty Cổ phần Ứng dụng 
Công nghệ Sao Việt Nam với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Kinh 
doanh thiết bị máy tính, ứng dụng 
phần mềm… Nội dung được hỗ 
trợ là Chi phí đăng ký nhãn hiệu 
Ybank; 

4. Công ty Cổ phần Thép 
Pomina 2 với lĩnh vực hoạt động 
chính là: Luyện phôi thép, sản 
xuất thép thanh vằn… Nội dung 
được hỗ trợ là Chi phí đánh giá 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, 
hợp quy; 

5. Công ty TNHH Giải pháp và 
Công nghệ Sao Việt với lĩnh vực 
hoạt động chính là: Sản xuất phần 
mềm CNTT… Nội dung được hỗ 
trợ là Chi phí đăng ký nhãn hiệu 
và bằng độc quyền sáng chế; 

(Sở KH&CN) 


