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BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
GIÚP THÁO DỠ RÀO CẢN 
THƯƠNG MẠI 

Hiện nay, thị trường tiêu thụ 
trong nước đã và đang ngày càng 
đòi hỏi khắt khe đối với tiêu chuẩn 
an toàn và chất lượng hàng hóa. 

Trong khi đó, thị trường xuất 
khẩu tiếp tục đối mặt với nhiều 
thách thức hơn về rào cản kỹ 
thuật, bảo hộ thương mại... 

Do đó, vấn đề triển khai xây 
dựng nhãn hiệu sản phẩm, kèm 
theo chỉ dẫn địa lý (CDĐL) không 
chỉ là vấn đề sống còn với doanh 
nghiệp, mà còn đối với nền kinh tế 
đất nước. Đây là nhận định của 
các chuyên gia tại "Hội thảo vai 
trò, tác dụng của chỉ dẫn địa lý 
trong phát triển kinh tế địa 
phương", tổ chức tại Tp. Hồ Chí 
Minh, ngày 4/4. 

Mặc dù, Việt Nam đã và đang 
tích cực khai thác lợi thế ưu đãi từ 
các hiệp định thương mại tự do 
(FTA), nhưng nhiều doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu Việt Nam rất vất 
vả với các tiêu chuẩn an toàn và 
chất lượng, cũng như rào cản kỹ 
thuật do nước nhập khẩu áp dụng 
với hàng hóa nước ngoài. 

Trong khi cơ quan quản lý Nhà 
nước còn hạn chế việc hỗ trợ 
doanh nghiệp thì vai trò của các 
hiệp hội doanh nghiệp là rất quan 
trọng trong việc cung cấp thông 
tin, dự báo thị trường... giúp 
doanh nghiệp đáp ứng quy định 
mới của các thị trường xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam. 

Thống kê từ những sản phẩm, 
hàng hóa nhập khẩu vào thị 
trường Mỹ bị thu hồi vì vi phạm 
cảnh báo ghi nhãn dị ứng cho 
thấy, nhiều doanh nghiệp Việt 
Nam bị thiệt hại tài chính và mất 
giá trị thương hiệu, dù vi phạm 
không liên quan đến chất lượng 
sản phẩm. 

Để tăng lợi thế cạnh tranh cho 
hàng hóa nội địa cũng như xuất 
khẩu, song song với việc nâng 
chất lượng sản phẩm, các cơ quan 
quản lý Nhà nước cần hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc xúc tiến 
đăng ký bảo hộ CDĐL. 

Vì trong bối cảnh cạnh tranh của 
thị trường thương mại tự do, sản 
phẩm chất lượng là chưa đủ, vì 
doanh nghiệp có thể gặp rủi ro nếu 
không đáp ứng đầy đủ quy định 
kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. 

Mặc khác, các đơn vị sản xuất 
kinh doanh cần nghiên cứu, nắm 
thông tin về trình bày, ghi nhãn 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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theo quy định của nước nhập khẩu 
để tránh mắc lỗi vi phạm về hình 
thức. 

Bước ra thị trường thế giới, cần 
ý thức nghiêm túc CDĐL, nhân 
hoá các thương hiệu sản phẩm có 
CDĐL thông qua truyền tải thông 
điệp giá trị văn hoá, bản sắc địa 
phương để tăng sự nhận diện. 

Trên thực tế, hình thành và phát 
triển sản phẩm CDĐL đòi hỏi phải 
gắn liền với đặc thù địa phương, 
văn hóa vùng miền, giá trị truyền 
thống... 

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống 
khai thác và quản lý CDĐL, cần 
thành lập tổ chức, hiệp hội sản 
xuất, chế biến, kinh doanh sản 
phẩm quản lý các hộ gia đình, 
doanh nghiệp… về quy trình sản 
xuất, thu mua, chế biến… Tuy 
nhiên, nếu sản phẩm có CDĐL thì 
mang lại giá trị gia tăng cho nhà 
sản xuất và lợi ích kinh tế quốc 
gia. 

Ví dụ, chả mực Hạ Long đã tăng 
giá bán 15% sau khi có CDĐL, 
cam Cao Phong tăng giá 30%... ; 
đồng thời, có thể thúc đẩy phát 
triển du lịch địa phương thông qua 
các chương trình lễ hội, văn hoá 
gắn liền với CDĐL sản phẩm. 

Người tiêu dùng ngày càng quan 
tâm hơn đối với quy trình sản xuất 

sản phẩm, vấn đề đảm bảo an toàn 
và chất lượng, bền vững về môi 
trường, đạo đức về mặt xã hội… 

Tiếp theo đó, là việc có thể truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, trân 
trọng các giá trị truyền thống và 
đặc thù văn hoá vùng miền. Đặc 
biệt, người tiêu dùng sẵn sàng trả 
tiền cho sản phẩm mà họ yêu 
thích, nếu sản phẩm đó có CDĐL 
đảm bảo những yêu cầu kể trên. 

Mới đây, sản phẩm dừa xiêm 
xanh và bưởi da xanh của tỉnh Bến 
Tre đã được Bộ Khoa học và 
Công nghệ cấp CDĐL, đây là tín 
hiệu tích cực và được kỳ vọng sẽ 
thúc đẩy phát triển bảo hộ CDĐL 
cho sản phẩm có nguồn gốc xuất 
xứ từ Việt Nam. 

Đặc biệt, hỗ trợ các đơn vị sản 
xuất kết hợp CDĐL với thương 
hiệu doanh nghiệp lớn, tái cơ cấu 
ngành và cải thiệu cơ chế quản lý 
theo hướng hiện đại đáp ứng nhu 
cầu thị trường và thông lệ quốc tế. 

(Theo trungtamwto.vn) 
 

TRƯỚC ÁP LỰC KIỆN PHÒNG 
VỆ THƯƠNG MẠI: HỌC CÁCH 
“SỐNG CHUNG VỚI LŨ” 

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc 
phòng vệ thương mại (PVTM) 
được khởi xướng điều tra đã nối 
dài chuỗi gian nan, vướng mắc 
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của hàng hóa XK. Dự kiến, các 
biện pháp PVTM được thị trường 
NK áp dụng sẽ còn gia tăng khi 
kinh tế Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới, buộc các DN, ngành hàng 
phải nhanh chóng nâng cao năng 
lực ứng phó, chấp nhận “sống 
chung với lũ”. 

 
Xuất khẩu ít hay nhiều đều bị 

kiện 
Theo Cục PVTM (Bộ Công 

Thương): Tính đến thời điểm hiện 
tại, đã có 128 vụ việc PVTM được 
khởi xướng điều tra bởi 17 quốc 
gia và vùng lãnh thổ đối với hàng 
hoá XK của Việt Nam. Trong số 
đó, Hoa Kỳ là nước khởi xướng 
điều tra nhiều nhất (25 vụ, chiếm 
20%); thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ (19 
vụ, chiếm 15%); thứ ba là Ấn Độ 
(15 vụ, chiếm 12%) và thứ tư là 
EU (14 vụ, chiếm 11%). Dẫn đầu 
là các vụ việc điều tra chống bán 
phá giá (77 vụ việc, chiếm 60%); 
tiếp đó là các vụ việc tự vệ (23 vụ, 

chiếm 18%); thứ ba là các vụ việc 
chống lẩn tránh thuế chống bán 
phá giá (17 vụ việc, chiếm 13%) 
và cuối cùng là các vụ việc chống 
trợ cấp (11 vụ việc, chiếm 9%). 

Hàng hoá là đối tượng bị điều 
tra áp dụng biện pháp PVTM vô 
cùng đa dạng, từ các mặt hàng 
nông, thủy sản cho đến các sản 
phẩm công nghiệp chế biến, chế 
tạo. Trước đây, chỉ những mặt 
hàng có kim ngạch XK lớn như 
thuỷ sản, da giày mới bị kiện, 
nhưng nay, ngay cả những mặt 
hàng có kim ngạch nhỏ cũng phải 
đối mặt với các vụ kiện. Có thể 
nói, bất cứ hàng hoá XK nào cũng 
có khả năng là đối tượng bị điều 
tra áp dụng PVTM. 

Tiến trình tự do hoá thương mại 
toàn cầu ngày càng sâu rộng, các 
hàng rào thương mại truyền thống 
như thuế quan dần dần được dỡ 
bỏ, các cam kết mở cửa thị trường 
được đẩy mạnh cùng với sự gia 
tăng của các hiệp định thương mại 
tự do song phương và đa phương. 
Đây được xem là một trong những 
nguyên nhân chính dẫn đến các 
biện pháp PVTM ngày càng được 
sử dụng nhiều như một công cụ 
hợp pháp để bảo hộ sản xuất trong 
nước. Bên cạnh đó, tính chu kỳ 
của các nền kinh tế cũng ảnh 
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hưởng đến sự gia tăng của các 
biện pháp PVTM. Các chuyên gia 
pháp lý về thương mại quốc tế đã 
chỉ ra rằng, số lượng các vụ việc 
PVTM xảy ra nhiều hơn trong 
thời kỳ suy thoái và khủng hoảng 
kinh tế. Khi đó, các ngành sản 
xuất trong nước bị suy giảm có xu 
hướng viện đến các biện pháp 
PVTM để bảo vệ lợi ích của mình. 

Một nguyên nhân khác là các 
chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu 
đang ngày càng được mở rộng và 
liên kết nhiều quốc gia với nhau. 
Vì vậy, các vụ kiện về PVTM phát 
sinh những xu hướng mới như 
kiện chùm (kiện đồng thời nhiều 
nước), kiện chống lẩn tránh thuế 
(kiện một nước để ngăn chặn khả 
năng lẩn tránh một biện pháp thuế 
đã áp cho nước khác), kiện đô-mi-
nô (nước này kiện được thì nước 
khác cũng theo đó đi kiện), kiện 
kép (kiện đồng thời chống bán phá 
giá và chống trợ cấp) làm gia tăng 
số lượng các vụ kiện về  PVTM. 

Thiếu kinh nghiệm ứng phó 
Trong số các vụ kiện PVTM từ 

trước tới nay, điểm dễ nhận thấy 
là công tác kháng kiện của một số 
ngành hàng, DN chưa hiệu quả. 
Nhiều chuyên gia cho rằng, kết 
quả công tác kháng kiện có khả 
quan hay không phụ thuộc vào cả 

lý do chủ quan lẫn khách quan. 
Hiện nay, trào lưu bảo hộ và chủ 
nghĩa đơn phương vẫn tiếp tục 
song hành cùng với tiến trình tự 
do hóa thương mại, do đó việc 
kháng kiện thành công một vụ 
việc không đơn giản, cần sự phối 
hợp chặt chẽ giữa DN, hiệp hội và 
Chính phủ. 

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ 
bị khởi kiện điều tra PVTM từ các 
nước khác, DN cần đa dạng hoá 
thị trường, tìm kiếm thị trường 
XK mới, đa dạng hoá sản phẩm, 
tránh tăng trưởng XK quá nóng 
vào một thị trường, chuyển dần từ 
chiến lược cạnh tranh bằng giá 
sang cạnh tranh bằng chất lượng 
và thương hiệu. Như chúng ta thấy 
phần lớn các sản phẩm bị điều tra 
thường rơi vào những mặt hàng sử 
dụng nhiều lao động, sản xuất 
hàng loạt, sử dụng nhiều tài 
nguyên môi trường, giá rẻ… với 
lượng giá trị gia tăng không cao. 
Do đó, DN cần tăng cường công 
tác nghiên cứu, phát triển, mở 
rộng sản xuất những sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao hơn bằng cách 
đầu tư công nghệ, thiết bị máy 
móc để nâng cao chất lượng và 
nâng cao giá trị gia tăng của sản 
phẩm XK. 

Ngoài ra, năng lực tài chính của 
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các DN Việt Nam còn yếu, trong 
khi chi phí để kháng kiện rất cao, 
để thành công có thể cần phải thuê 
luật sư tư vấn dày dạn kinh 
nghiệm từ chính nước khởi xướng 
điều tra. Bên cạnh đó, nhiều DN 
chưa đáp ứng yêu cầu của cơ quan 
điều tra trong việc cung cấp tài 
liệu, số liệu, hệ thống lưu giữ tài 
liệu, hợp đồng, dữ liệu, hoá đơn 
chưa đầy đủ, khoa học và hệ 
thống. Một số DN còn tâm lý né 
tránh, không tham gia hoặc tham 
gia không đầy đủ vào công tác 
kháng kiện trong khi sự tham gia 
vào toàn bộ quá trình giải quyết 
vụ việc lại có vai trò quyết định cơ 
hội thành công cho DN. 

Làm sao để “sống chung với 
lũ”? 

Trong xu thế kinh tế Việt Nam 
ngày càng hội nhập sâu với kinh tế 
thế giới, các DN XK cần đối diện 
với các vụ kiện PVTM như “sống 
chung với lũ”. Tuy nhiên, điều 
quan trọng nhất là các DN sẽ phải 
làm gì để hạn chế thấp nhất việc bị 
khởi kiện PVTM cũng như gia 
tăng khả năng thành công khi đã 
bị kiện? 

Về vấn đề này, nhiều chuyên gia 
nêu quan điểm: Trước tiên, các 
DN nên tự bảo vệ bằng cách trang 
bị cho mình những kiến thức cơ 

bản về pháp luật PVTM. Ngoài ra, 
DN nên thường xuyên có hoạt 
động trao đổi thông tin với hiệp 
hội và cơ quan quản lý nhà nước 
nhằm nắm bắt được những thông 
tin cảnh báo sớm về khả năng bị 
khởi kiện tại thị trường XK, từ đó 
lên phương án điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh để tránh bị khởi 
kiện. Bên cạnh đó, để tạo điều 
kiện thuận lợi cho mình trong việc 
tham gia các vụ kiện PVTM, các 
DN Việt Nam cần phải củng cố 
quan hệ với các bạn hàng, đối tác 
bên phía nước ngoài vì nhóm 
những đối tác này cũng là một bên 
có lợi ích bị ảnh hưởng bởi vụ 
việc điều tra PVTM. Tiếng nói 
phản đối việc điều tra của các nhà 
NK cũng sẽ tạo ảnh hưởng tới 
việc ra quyết định của cơ quan 
điều tra nước ngoài. Các nhà NK 
cũng là những người nắm được 
thông tin của thị trường nước NK 
và có thể thông tin kịp thời về các 
động thái của cơ quan điều tra 
nước NK cho DN Việt Nam. 

Khi vụ việc đã được khởi xướng 
điều tra, bước đi phù hợp của DN 
XK là cần tích cực tham gia vào 
công tác kháng kiện, hợp tác đầy 
đủ với cơ quan điều tra để tránh 
trường hợp cơ quan điều tra sử 
dụng dữ liệu sẵn có bất lợi để tính 



Số 50 - 4/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 6 
 

toán biên độ phá giá, trợ cấp. 
Thông thường, mức thuế được 
tính trên dữ liệu sẵn có bất lợi này 
rất cao, có thể dẫn tới việc DN 
hoàn toàn mất khả năng cạnh 
tranh và buộc phải rút khỏi thị 
trường. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

GỠ RÀO CẢN PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI 

Để bảo vệ sản xuất nội địa, tại 
nhiều nước như Mỹ, Canada, Liên 
minh châu Âu… đã và đang áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương 
mại lên sản phẩm nhập khẩu đến 
từ nhiều nước, trong đó có Việt 
Nam. 

Điều này đã gây khó cho doanh 
nghiệp (DN) Việt, nhất là trong 
bối cảnh nội lực sản xuất của DN 
còn yếu, không đủ năng lực tài 
chính, thông tin và kinh nghiệm 
để theo đuổi các vụ kháng kiện 
tranh chấp thương mại. 

124 vụ kiện phòng vệ thương 
mại 

Theo Bộ Công thương, tính đến 
nay đã có 124 vụ việc phòng vệ 
thương mại của nước ngoài điều 
tra và áp dụng đối với hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam (chống 
bán phá giá 75 vụ, chống trợ cấp 
10 vụ, chống lẩn tránh thuế 17 vụ 

và tự vệ 22 vụ). Mỹ vốn là thị 
trường truyền thống và chủ lực 
của hàng xuất khẩu Việt Nam, 
cũng là nước có số vụ điều tra 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
nhiều nhất - 23 vụ. Kế đến là Thổ 
Nhĩ Kỳ 18 vụ, Ấn Độ 15 vụ, liên 
minh các nước châu Âu 15 vụ và 
còn lại là các nước khác. Năm 
2017 là năm có số vụ điều tra 
phòng vệ thương mại lớn nhất, với 
13 vụ. 

Theo đó, tùy vào mặt hàng chủ 
lực xuất khẩu của DN Việt Nam 
vào thị trường mỗi nước mà các 
mặt hàng bị điều tra cũng khác 
nhau, phổ biến cả cho một số sản 
phẩm có kim ngạch xuất khẩu 
hàng tỷ USD như sắt, thép, thủy 
sản, máy giặt, xơ sợi, đến những 
mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 
nhỏ (chưa tới 1 triệu USD) như tủ 
dụng cụ, tháp gió, giày dép, túi ni 
lông, lốp xe máy và xe đạp, đèn 
huỳnh quang… 

 
Một số vụ việc nổi bật và có tác 

động tiêu cực đến sản xuất của 
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DN trong nước như Mỹ điều tra 
áp dụng biện pháp tự vệ với pin 
năng lượng mặt trời, thép cán 
nguội và thép carbon chống mòn, 
tôm, cá da trơn... Còn Australia thì 
điều tra chống bán phá giá với dây 
thép. Thậm chí, trong cuộc điều 
tra này, Australia đã áp dụng điều 
kiện thị trường đặc biệt - một điều 
khoản tương đương với việc xác 
định nền kinh tế phi thị trường. 
Riêng Canada thì điều tra chống 
bán phá giá và chống trợ cấp đối 
với sản phẩm khớp nối bằng đồng 
của Việt Nam… 

Một vấn đề khác được các hiệp 
hội DN đưa ra là thực tế thời gian 
qua, thông tin hàng hóa của Việt 
Nam đến thị trường nước ngoài 
còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, 
nhiều báo chí trong và ngoài nước 
liên tục phản ánh hàng hóa Việt 
Nam có gian lận xuất xứ. Do vậy, 
các nước đã đặt nghi vấn về việc 
một lượng lớn hàng hóa của các 
nước khác di chuyển sang Việt 
Nam để gian lận xuất xứ, nhằm 
tận dụng tối đa ưu đãi thuế xuất 
khẩu. 

Tăng phòng vệ 
Liên quan đến vấn đề này, Bộ 

Công thương cho biết, phải sau 
ngày 31-12-2018, theo cam kết 
WTO, các nước sẽ không còn 

được mặc nhiên coi Việt Nam là 
nền kinh tế phi thị trường. Tuy 
nhiên, trong thời gian này, Bộ 
Công thương chủ động thu thập 
thông tin liên quan và cùng với 
tham tán thương mại của Việt 
Nam tại nước ngoài hỗ trợ DN 
làm việc trực tiếp với các tổ chức, 
các bên liên quan đến điều tra 
phòng vệ thương mại. Trên cơ sở 
đó, xây dựng phương án ứng phó 
để đảm bảo lợi ích cho các DN 
Việt Nam. Hiện bộ đã cùng với 
các DN tháo gỡ 37 vụ điều tra 
thương mại đối với hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, bộ cũng hỗ trợ các 
DN trong nước thực hiện khởi 
xướng điều tra phòng vệ thương 
mại với những hàng hóa nhập 
khẩu vào Việt Nam.  

Ngược lại, các vụ việc phòng vệ 
thương mại mà DN nội phải đối 
mặt trên thị trường thế giới dự báo 
cũng sẽ ngày càng nhiều, nhất là 
trong bối cảnh chính sách bảo hộ 
thương mại cực đoan đang được 
nhiều nước tận dụng. Do đó, biện 
pháp khả thi nhất nhằm giảm thiểu 
rủi ro chính là DN phải chủ động 
mở rộng thị trường xuất khẩu. 
Hiện Việt Nam đang có giao 
thương với 200 quốc gia trên thế 
giới nhưng hàng hóa Việt chỉ mới 
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xuất khẩu hơn 50 nước. Trong 
thời gian tới, Bộ Công thương yêu 
cầu các tham tán thương mại hỗ 
trợ DN tiếp cận và mở rộng hơn 
nữa thị trường xuất khẩu. Song 
song đó, bộ đẩy mạnh làm việc 
với phía Mỹ và châu Âu để xem 
xét lại chính sách kinh tế thị 
trường đối với Việt Nam. 

 (Theo sggp.org.vn) 
 

THỰC HIỆN IUU LÀ ‘MỞ 
RỘNG CỬA’ CHO THỦY SẢN 
XUẤT KHẨU 

Ngành khai thác thủy sản Việt 
Nam đang tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền cũng như 
thực thi các biện pháp mạnh nhằm 
gỡ bằng được “thẻ vàng” của EC 
sau 6 tháng thực hiện khuyến nghị 
về chống đánh bắt bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo quy 
định (IUU). 

Kể từ tháng 10/2017, thời điểm 
Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo 
thẻ vàng vì tình trạng đánh bắt 
thủy sản bất hợp pháp, đến nay, 
ngành khai thác thủy sản Việt 
Nam vẫn tiếp tục triển khai quyết 
liệt các biện pháp chống hoạt động 
khai thác hải sản bất hợp pháp để 
hướng tới mục tiêu không chỉ "gỡ 
được thẻ vàng" mà còn phát triển 
nghề cá bền vững. 

Quản lý khai thác thủy sản 
trên biển không là chuyện hô 
hào 

Bình Thuận, một trong những 
địa phương có số lượng tàu cá và 
ngư dân khai thác thủy sản bất 
hợp pháp tại vùng biển nước ngoài 
bị bắt giữ khá lớn, đã áp dụng 
những biện pháp mạnh trong thực 
hiện IUU. 

Theo đó, chủ tàu và thuyền 
trưởng vi phạm sẽ bị kiểm điểm 
trước cộng đồng ngư dân địa 
phương; tàu cá vi phạm bị công 
khai danh tính trên phương tiện 
thông tin đại chúng; tàu khai thác 
xa bờ bắt buộc phải trang bị đủ 
100% máy thông tin liên lạc tầm 
xa có tích hợp thiết bị hệ thống 
định vị vệ tinh (GPS) để giám sát 
hành trình trên biển. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình 
Thuận ban hành Chỉ thị 30, trong 
đó chốt thời điểm chấm dứt tình 
trạng tàu cá và ngư dân tỉnh này 
xâm phạm vùng biển nước ngoài 
trái phép trước ngày 30/4/2018. 

Tại Phú Yên, địa phương có hơn 
1.000 tàu cá đánh bắt xa bờ, trong 
số này chủ yếu là khai thác cá ngừ 
đại dương, xảy ra tình trạng do 
mải theo luồng cá nên một số tàu 
của ngư dân đã vi phạm vùng biển 
nước ngoài. 
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Để ngăn chặn tình trạng này, 
Phú Yên đã thực hiện việc giám 
sát tàu cá xa bờ thông qua hệ 
thống thông tin liên lạc bằng sóng 
HF tầm xa có tích hợp định vị vệ 
tinh; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ 
chức đưa tàu ra vùng biển nước 
ngoài khai thác bất hợp pháp; các 
chủ tàu phải ký cam kết không vi 
phạm vùng biển nước ngoài mới 
được ra khơi. 

Với hai cảng cá lớn của tỉnh là 
Đông Tác và Phú Lạc, 100% tàu 
cá khi cập bến, chủ tàu phải khai 
báo nguồn gốc khai thác; 100% 
tàu cá rời bến phải được kiểm tra 
hồ sơ và kiểm tra thực tế khi xuất 
bến (chú trọng các tàu lưới kéo, 
tàu có dấu hiệu nghi ngờ đánh bắt 
thủy sản ở vùng biển nước 
ngoài…). 

Tại Bình Định, chủ tàu cá phải 
ký cam kết không vi phạm vùng 
biển nước ngoài mới được phép ra 
khơi. Bên cạnh đó, lực lượng biên 
phòng đẩy mạnh tuyên truyền để 
các chủ tàu ký cam kết không vi 
phạm vùng biển nước ngoài, nhất 
là ở 3 cảng cá lớn (Quy Nhơn, Đề 
Gi, Tam Quan Bắc). 

Không thu mua hải sản khai 
thác bất hợp pháp 

Tổng cục Thủy sản cho biết một 
trong những giải pháp thực hiện 

kiểm soát khai thác hải sản bất 
hợp pháp là thông qua khâu thu 
mua của doanh nghiệp, trong đó 
có việc kiểm soát nguồn gốc cá 
ngừ đại dương ở các tỉnh Nam 
Trung Bộ. 

Hiện tại, các doanh nghiệp thu 
mua cá ngừ đại dương ở các tỉnh 
Nam Trung Bộ rất quan tâm đến 
việc truy xuất nguồn gốc hải sản. 
Lý do là cá ngừ đại dương chủ yếu 
để xuất khẩu, mà để xuất khẩu thì 
phải đáp ứng những yêu cầu về 
khai thác hợp pháp. 

Theo đó, doanh nghiệp chỉ thu 
mua cá ngừ khi ngư dân chứng 
minh đó là sản phẩm không vi 
phạm đánh bắt bất hợp pháp bằng 
nhật ký khai thác (lịch trình 
chuyến biển, vùng biển khai 
thác...). Nếu không chứng minh 
được, số cá ngừ đó sẽ không được 
thu mua. 

Doanh nghiệp cho rằng với biện 
pháp mạnh này, ngư dân sẽ nhận 
rõ lợi ích của việc khai thác có 
trách nhiệm vì mỗi chuyển chi phí 
lên tới cả trăm triệu đồng. 

Việc ngư dân cam kết đánh bắt 
có trách nhiệm và doanh nghiệp từ 
chối thu mua thủy sản khai thác 
bất hợp pháp chính là vì quyền lợi 
của ngư dân và doanh nghiệp, là 
mở rộng của cho thủy sản xuất 
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khẩu của Việt Nam. 
Trong cuộc họp với lãnh đạo 

ngành thủy sản 28 tỉnh, thành phố 
ven biển trên cả nước tổ chức tại 
Khánh Hòa ngày 5/4, Bộ trưởng 
Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân 
Cường đề nghị các địa phương 
ven biển tiếp tục thực hiện quyết 
liệt những khuyến nghị của EC 
trong bối cảnh đoàn công tác của 
EC chuẩn bị tới Việt Nam để kiểm 
tra việc thực hiện IUU sau 6 tháng 
(tháng 10/2017-tháng 4/2018). 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

WTO: CHỦ NGHĨA BẢO HỘ 
THƯƠNG MẠI SẼ HỦY HOẠI 
THÀNH QUẢ TĂNG 
TRƯỞNG THƯƠNG MẠI 
TOÀN CẦU 

Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) cảnh báo tăng trưởng 
thương mại sẽ bị hủy hoại nếu các 
chính phủ thực thi các biện pháp 
bảo hộ thương mại. 

Trong báo cáo công bố ngày 
13/4, WTO dự báo trao đổi 
thương mại thế giới sẽ đạt mức 
tăng trưởng 4,4% trong năm 2018 
và khoảng 4% trong năm 2019. 
Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WTO 
Roberto Azevedo cảnh báo rằng 
tiến bộ quan trọng này có thể 
nhanh chóng bị phá hoại nếu các 

chính phủ chỉ dựa vào các chính 
sách thương mại hạn chế, đặc biệt 
các biện pháp trả đũa thương mại 
leo thang không thể kiểm soát nổi. 

Theo ông Roberto Azevedo, 
năm 2017 đã chứng kiến sự tăng 
trưởng mạnh mẽ nhất về trao đổi 
thương mại kể từ năm 2011, điều 
này càng làm gia tăng hy vọng 
rằng kinh tế thế giới đang trên đà 
phục hồi vững chắc sau cuộc 
khủng hoảng tài chính được coi là 
tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế 
giới lần thứ Hai. 

Trong dự báo đưa ra mới nhất, 
WTO cho rằng mặc dù những rủi 
ro đối với nền kinh tế được kiểm 
soát ở mức ổn định hơn so với bất 
kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu năm 
2008-2009, nhưng bất ổn lại đang 
gia tăng. Theo WTO, bất kỳ biện 
pháp bảo hộ thương mại nào, nếu 
Mỹ thực thi đều gây bất ổn cho 
kinh tế thế giới. 

Tổng Giám đốc WTO nhắc lại 
lời kêu gọi các quốc gia nỗ lực để 
giải quyết những tranh cãi thông 
qua hệ thống đa phương thay vì sự 
đối đầu. Những bất đồng giữa các 
nước thành viên WTO tốt nhất là 
được giải quyết thông qua hành 
động tập thể và các chính phủ nền 
thể hiện sự kiềm chế và giải quyết 
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những khác biệt thông qua đối 
thoại nghiêm túc. 

Việc Mỹ và Trung Quốc liên tục 
đưa ra chính sách thuế đối đầu 
trong thời gian gần đây đã làm dấy 
lên quan ngại về một cuộc chiến 
thương mại. Washington đã công 
bố danh sách các mặt hàng nhập 
từ Trung Quốc với tổng trị giá 
khoảng 50 tỷ USD sẽ chịu mức 
thuế nhập khẩu cao hơn. 

Bắc Kinh cũng đáp trả với một 
danh mục các mặt hàng xuất khẩu 
chủ đạo của Mỹ như đậu nành, ô 
tô và máy bay hạng nhẹ tổng trị 
giá khoảng 50 tỷ USD sẽ chịu 
mức thuế nhập khẩu cao hơn khi 
vào thị trường Trung Quốc. 

Ngay sau đó, Tổng thống 
Donald Trump hôm 5/4 cảnh báo 
sẽ nâng gấp đôi tổng giá trị các 
sản phẩm nhập khẩu từ Trung 
Quốc phải chịu các mức thuế bổ 
sung (tương đương lượng hàng 
hóa trị giá lên 100 tỷ USD). 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

DOANH NGHIỆP TRỨNG GIA 
CẦM VIỆT TỰ TIN TRƯỚC HỘI 
NHẬP 

Từ ngày 15/5, các mặt hàng 
trứng gia cầm thương phẩm không 
có phôi, nhập khẩu từ các nước 
ASEAN vào Việt Nam sẽ được xoá 

bỏ hạn ngạch thuế quan. Trước 
thông tin này nhiều ý kiến doanh 
nghiệp (DN) cho rằng ngành 
trứng gia cầm Việt vẫn có thể tự 
tin cạnh tranh được. 

 
Theo Thông tư số 04/2018/TT-

BCT của Bộ Công Thương ngày 
2/4/2018, từ ngày 17/5/2018, các 
mặt hàng trứng gia cầm thương 
phẩm, không có phôi, có xuất xứ 
từ các nước khu vực ASEAN 
được nhập khẩu vào thị trường 
Việt Nam sẽ không còn áp dụng 
hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. 
Đây là cam kết được thực hiện 
theo Hiệp định Thương mại hàng 
hoá ASEAN mà Việt Nam phải 
tuân thủ. Nhiều ý kiến cho rằng, 
việc trứng gia cầm thương phẩm 
từ các nước ASEAN được giảm 
thuế khi vào thị trường Việt Nam 
sẽ tạo nên sức ép cạnh tranh cho 
các DN nội địa, buộc họ phải có 
chiến lược phù hợp để tăng sức 
cạnh tranh. 

Theo thống kê của Tổng cục 
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Thống kê, về sản lượng trứng gia 
cầm, nếu như năm 2010 cả nước 
sản xuất được 6,3 tỷ quả thì đến 
năm 2017 đã tăng lên 10,6 tỷ quả 
trứng gia cầm các loại. Với sản 
lượng sản xuất trứng gia cầm tại 
thị trường trong nước hiện tại, tỉ lệ 
tiêu thụ bình quân tính trên đầu 
người đang là 110,8 
quả/người/năm, trước đó tỉ lệ chỉ 
đạt dưới 100 quả/người/năm. 

Ông Đoàn Viết Cường, Tổng 
giám đốc Công ty CP Thanh niên 
Xung phong - chia sẻ, giá trứng gà 
công nghiệp thông thường bán lẻ 
trên thị trường cho người tiêu 
dùng tuỳ theo kích cỡ trứng cũng 
chỉ giao động từ 2.200 - 3.000 
quả; trứng gà ta từ 3.500 - 4.000 
đồng/quả; trứng vịt từ 3.000 - 
3.500 đồng/quả; trứng cút là 5.000 
đồng/chục. Với mức giá bán này 
cả người chăn nuôi và người bán 
lẻ không lời được bao nhiêu. 

Chính vì vậy, để thích ứng trước 
hội nhập, những đơn vị chăn nuôi 
quy mô lớn đang chủ yếu cung 
cấp cho các đơn vị thu mua, 
những hộ chăn nuôi nhỏ, quy mô 
gia đình thì tiêu thụ trực tiếp qua 
các kênh tiểu thương bán lẻ ở chợ, 
và hàng quán ở địa phương; riêng 
các công ty lớn hơn thì tìm hướng 
liên doanh, liên kết. 

Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia 
cầm Đông Nam bộ, giá trứng tại 
Việt Nam vẫn thấp hơn các nước 
trong khu vực và ở mức trung 
bình của thế giới nên nếu các 
nước xuất vào Việt Nam sẽ khó 
cạnh tranh. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

NGÀNH THÉP: ĐỘT PHÁ 
TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU 
THỤ 

Cuối tháng 3/2018, Ủy ban 
Chống bán phá giá Australia 
(ADC) ban hành phán quyết cuối 
cùng về vụ kiện chống bán phá giá 
thép dây cuộn nhập khẩu từ Hàn 
Quốc, Indonesia và Việt Nam, 
trong đó tuyên bố rõ các DN Việt 
Nam không bán phá giá thép cuộn 
sang Australia và quyết định chấm 
dứt cuộc điều tra. Đây là tin vui vì 
Australia là một trong những thị 
trường tiềm năng của thép Việt. 

 
Khẳng định vị thế là quốc gia 

sản xuất thép hàng đầu khu vực, 
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quý I/2018, dù gặp nhiều khó 
khăn do các vụ kiện phòng vệ 
thương mại ở nhiều quốc gia, chỉ 
số sản xuất công nghiệp của ngành 
thép trong nước vẫn tăng trưởng 
mạnh. Đặc biệt, thép cũng chính 
thức trở thành một trong những 
mặt hàng xuất khẩu (XK) có kim 
ngạch trên 1 tỷ USD chỉ sau 3 
tháng đầu năm. 

Tăng trưởng mạnh 
Báo cáo của Bộ Công Thương 

cho thấy, 3 tháng đầu năm, sản 
lượng sản xuất sắt, thép thô, thép 
cán, thép thanh, thép góc đạt lần 
lượt 25,1 triệu tấn, 13,9 triệu tấn, 
15,2 triệu tấn; tăng lần lượt 
37,2%, 6,7% và 4,9% so với cùng 
kỳ năm trước. 

Về XK, theo Tổng cục Hải 
quan, kim ngạch XK sắt, thép hết 
quý I/2018 đã đạt 1,04 tỷ USD, 
tăng 380 triệu USD so với cùng 
kỳ năm 2017. Các thị trường XK 
sắt, thép chủ yếu của nước ta là: 
Campuchia gần 180 triệu USD, 
Hoa Kỳ 179 triệu USD, Indonesia 
155 triệu USD, Malaysia 120 triệu 
USD… 

Theo phân tích của Bộ Công 
Thương, ngành thép có sự tăng 
trưởng tốt chủ yếu do kinh tế 
trong nước tiếp tục duy trì ổn 
định, nhiều dự án hạ tầng, xây 

dựng, bất động sản được triển khai 
trong năm 2018. Đặc biệt, việc 
giải ngân vốn đầu tư công đã được 
Chính phủ chú trọng, triển khai 
ngay từ những tháng đầu năm, tạo 
tiền đề tốt cho tăng trưởng của 
ngành. Kết quả này cũng đặc biệt 
có ý nghĩa trong bối cảnh các 
doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã 
phải đối diện với nhiều vụ kiện 
của nước ngoài như Hoa Kỳ, 
Australia, Indonesia, Malaysia, 
Thái Lan và Ấn Độ đối với sản 
phẩm thép XK của Việt Nam… 

Kỳ vọng ở những dự án mới 
Nhờ nhu cầu của thị trường đã 

và đang tiếp tục tăng cao, dự báo, 
ngành thép năm 2018 sẽ tiếp tục 
duy trì đà tăng trưởng với mức 
tăng khoảng 20% so với năm 
2017. Đặc biệt, sản xuất thép cuộn 
cán nóng sẽ tăng mạnh nhất 
(154%) so với năm ngoái nhờ vào 
việc Công ty TNHH Gang thép 
Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
dự định tăng gấp đôi công suất khi 
lò cao số 2 dự kiến được đưa vào 
sản xuất trong tháng 6/2018. 

Cùng với những thuận lợi của 
thị trường, có được kết quả này 
nhờ ngành thép Việt Nam có 
nhiều dự án dự kiến được đưa vào 
hoạt động trong những tháng tiếp 
theo. Cụ thể, Tập đoàn Hòa Phát 
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sẽ đưa lò cao giai đoạn I tại tỉnh 
Quảng Ngãi với công suất 2 triệu 
tấn/năm vào hoạt động. Tập đoàn 
Hoa Sen cũng đưa thiết bị dây 
chuyền cán nguội, mạ kẽm/lạnh, 
mạ màu vào hoạt động với công 
suất 350.000 tấn trong năm nay. 
Công ty Tung Ho, Pomina (Bà Rịa 
- Vũng Tàu) và Thép Việt Ý (Hải 
Phòng) dự kiến sản xuất thêm 
600.000 tấn thép xây dựng mỗi 
năm, giúp đa dạng nguồn cung 
cho ngành thép. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Cà phê 
Ngày 18/4/2018, Kenya thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo về 
ngành công nghiệp cà phê- Quy 
tắc thực hành. Mã thông báo: 
G/TBT/N/KEN/661. 

Dự thảo Quy định cung cấp các 
hướng dẫn đảm bảo an toàn và 
chất lượng thực phẩm; sức khỏe 
nhân viên, an toàn và phúc lợi; 
bảo vệ môi trường và sự bền vững 
của các bên liên quan ở Kenya. 

Mục đích của dự thảo nhằm mục 
đích đạt được yêu cầu về chất 
lượng. Thời gian dự kiến thông 
qua vào tháng 6 năm 2018. Thời 

hạn góp ý đến ngày 08/5/2018. 
Bộ sạc và linh kiện của xe điện 
Ngày 12/4/2018, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật cho 
5 hạng mục trong bộ sạc và linh 
kiện của xe điện. Mã thông báo: 
G/TBT/N/KOR/758. 

Mục đích của việc sửa đổi nhằm 
đảm bảo an toàn. Thời gian dự 
kiến thông qua vào ngày 
30/6/2018. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào ngày 31/12/2018. 
Thời hạn góp ý là 60 ngày kể từ 
ngày thông báo.  

Thực phẩm hữu cơ 
Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc Dự thảo quy định 
Chương trình hữu cơ quốc gia: 
Quy định hữu cơ USDA. Mã 
thông báo: G/TBT/N/USA/1356. 

Nội dung của Dự thảo thông báo 
việc gia hạn 17 chất trong Danh 
mục các chất cho phép và bị cấm 
(Danh sách quốc gia) trong các 
quy định hữu cơ của Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Tài liệu 
này phản ánh kết quả của quá 
trình đánh giá xem xét năm 2018 
và giải quyết các khuyến nghị 
được đệ trình lên Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp (Thư ký), thông qua 
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Dịch vụ tiếp thị nông nghiệp của 
USDA (AMS) của Ban tiêu chuẩn 
hữu cơ quốc gia (NOSB). 

Mục đích của việc ban hành các 
quy định trong dự thảo nhằm ngăn 
chặn các hành vi lừa đảo và bảo 
vệ người tiêu dùng. Thời gian dự 
kiến thông qua vào ngày 
29/5/2018. Thời hạn dự kiến có 
hiệu lực vào ngày 29/5/2018. 

(Theo VP TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 4/2018 

1. Các thông báo của Brazil: 
- Số: G/TBT/N/BRA/802, 

G/TBT/N/BRA/803 
Nội dung: Thuốc trừ sâu, các 

sản phẩm liên quan và chất bảo 
quản gỗ 

- Số: G/TBT/N/BRA/804 
Nội dung: Sản phẩm khử trùng 
- Số: G/TBT/N/BRA/805 
Nội dung: Chăm sóc cá nhân, 

mỹ phẩm và nước hoa (ICS 
71.100.70) 

- Số: G/TBT/N/BRA/806 
Nội dung: Vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm 
- Số: G/TBT/N/BRA/807 
Nội dung: Thảm thực vật (ICS 

65.100) 
- Số: G/TBT/N/BRA/808 

Nội dung: Thuốc chữa bệnh 
(ICS 11.120.10) 

2. Các thông báo của Burundi: 
- Số: G/TBT/N/BDI/4 
Nội dung: Dầu cọ ăn được 
- Số: G/TBT/N/BDI/5 
Nội dung: Thức ăn và đồ uống 

(ICS 67.020) 
3. Các thông báo của Canada: 
- Số: G/TBT/N/CAN/546 
Nội dung: Thiết bị đầu cuối viễn 

thông (ICS 33.050) 
- Số: G/TBT/N/CAN/547 
Nội dung: Tác nhân hoạt động 

bề mặt (ICS 71.100.40) 
- Số: G/TBT/N/CAN/548 
Nội dung: Nhiên liệu ô nhiễm 

(ICS: 13.020; 75.160) 
4. Các thông báo của Trung 

Quốc: 
- Số: G/TBT/N/CHN/1260, 

G/TBT/N/CHN/1261 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh 

(ICS 11.120.10) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1262, 

G/TBT/N/CHN/1263 
Nội dung: Nhiên liệu lỏng (ICS 

75.160.20) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1264 
Nội dung: Lò sưởi bằng than 

dân dụng 
- Số: G/TBT/N/CHN/1265 
Nội dung: Dầu bánh răng cho ô 

tô (ICS 75.100) 
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5. Các thông báo của Đài Loan: 
- Số: G/TBT/N/TPKM/318, 

G/TBT/N/TPKM/319 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
6. Số: G/TBT/N/EU/566 
Nước TB: EU 
Nội dung: Dithianon (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) (ICS 65.100) 
7. Các thông báo của Pháp: 
- Số: G/TBT/N/FRA/184, 

G/TBT/N/FRA/185 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 

(ICS 33.060) 
8. Số: G/TBT/N/GEO/104 
Nước TB: Georgia 
Nội dung: Sân bay (ICS 93.120) 
9. Số: G/TBT/N/IND/74 
Nước TB: Ấn Độ 
Nội dung: Máy thông gió, quạt, 

máy điều hòa không khí (ICS 
23.120) 

10. Số: G/TBT/N/JPN/594 
Nước TB: Nhật Bản 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
11. Các thông báo của Hàn 

Quốc: 
- Số: G/TBT/N/KOR/754 
Nội dung: Tương thích điện từ 

(ICS 33.100) 
- Số: G/TBT/N/KOR/755 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số: G/TBT/N/KOR/756 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040) 
- Số: G/TBT/N/KOR/757 
Nội dung: Gỗ nguyên liệu, gỗ 

xẻ,… 
- Số: G/TBT/N/KOR/758 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ chạy điện (ICS 
43.120) 

12. Các thông báo của Mexico: 
- Số: G/TBT/N/MEX/402 
Nội dung: Khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) và khí thiên nhiên (2711) 
- Số: G/TBT/N/MEX/403 
Nội dung: Thang máy và thang 

cuốn (ICS 91.140.90) 
13. Các thông báo của Thổ Nhĩ 

Kỳ: 
- Số: G/TBT/N/TUR/111, 

G/TBT/N/TUR/112 
Nội dung: Bu lông, đinh vít, 

đinh tán 
14. Các thông báo của Tanzania: 

- Số: G/TBT/N/TZA/147, 
G/TBT/N/TZA/148 

Nội dung: Đồ uống không cồn 
(ICS 67.160.20) 

- Số: G/TBT/N/TZA/149 
Nội dung: Khí thiên nhiên (ICS 

75.060) 
(Tổng hợp) 

 
 
 
 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - 
THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 
2017 

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức lễ trao 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
và Giải thưởng Chất lượng quốc 
tế châu Á - Thái Bình Dương 
(GPEA) năm 2017 cho 77 doanh 
nghiệp đạt thành tích xuất sắc 
trong việc nâng cao chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả hoạt động, hội 
nhập nền kinh tế khu vực và thế 
giới. 

Giải thưởng Chất lượng quốc 
gia là giải thưởng duy nhất về chất 
lượng nhằm tôn vinh các doanh 
nghiệp do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định trao tặng và nằm trong 
hệ thống Giải thưởng Chất lượng 
quốc tế Châu Á - Thái Bình 
Dương. Năm nay, trên cơ sở đề 
nghị của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 13-
4-218 trao tặng Giải thưởng Chất 
lượng quốc gia năm 2017 cho 73 
doanh nghiệp trong đó, Giải Vàng 
được trao cho 15 doanh nghiệp và 
giải Bạc được trao cho 58 doanh 

nghiệp. 
Cũng tại buổi Lễ, Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã 
trao Giải thưởng Chất lượng quốc 
tế châu Á - Thái Bình Dương năm 
2017 cho 4 doanh nghiệp gồm: 
Công ty Cổ phần Tôn Đông Á; 
Công ty TNHH Nhà nước MTV 
Yến Sào Khánh Hòa; Công ty Cổ 
phần Sản xuất Thép Việt Đức và 
công ty Cổ phần Long Hậu. 

Tính đến năm 2017, đã có 1.842 
lượt doanh nghiệp được trao tặng 
Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
và 44 doanh nghiệp được trao tặng 
Giải thưởng Chất lượng quốc tế 
Châu Á - Thái Bình Dương. 

Sau hơn 20 năm hình thành, 
Giải thưởng đã thu hút được sự 
quan tâm và tạo được uy tín trong 
cộng đồng doanh nghiệp, uy tín 
đối với cơ quan quản lý cũng như 
người tiêu dùng trong xã hội. Giải 
thưởng thực sự là sự tôn vinh 
xứng đáng cho những doanh 
nghiệp đã nỗ lực đạt thành tích 
xuất sắc trong việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực 
cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, 
có quy trình sản xuất, hệ thống 
quản lý tiên tiến, đảm bảo đúng 
tiêu chí giải thưởng và có nhiều 
đóng góp cho cộng đồng và xã 
hội. 
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Việc tham dự GTCLQG giúp 
DN có điều kiện học hỏi, đánh giá 
và cải tiến một cách toàn diện các 
hoạt động quản lý, chất lượng sản 
phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để 
các DN đạt giải thưởng quảng bá 
thương hiệu sản phẩm, góp phần 
nâng cao khả năng cạnh tranh 
trong thời kỳ hội nhập kinh tế 
quốc tế. 

Giải thưởng đã khẳng định uy 
tín đối với các doanh nghiệp, cơ 
quan quản lý cũng như người tiêu 
dùng, góp phần tạo đà cho doanh 
nghiệp sẵn sàng hội nhập với nền 
kinh tế khu vực và thế giới 

(TH) 
 

ĐỀ XUẤT DÁN NHÃN NĂNG 
LƯỢNG CHO TẤT CẢ LOẠI 
XE MÔTÔ, XE GẮN MÁY 

Dự thảo thông tư về dán nhãn 
năng lượng đối với xe mô tô, xe 
gắn máy đang được Cục Đăng 
kiểm hoàn thiện và sẽ được đưa ra 
họp bàn cùng các bộ ngành liên 
quan vào ngày 10/4 tới. 

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải 
sẽ là đơn vị chủ trì cuộc họp cùng 
với sự tham dự của đại diện của 
Bộ Công Thương, Cục Đăng 
Kiểm Việt Nam và Hiệp hội các 
nhà sản xuất xe máy Việt Nam 
(VAMM). Tại cuộc họp, dự thảo 

thông tư chi tiết đối về nhãn dán 
năng lượng đối với mô tô, xe gắn 
máy sẽ được đưa ra bàn thảo và 
cho ý kiến. 

Theo dự thảo, việc dán nhãn 
năng lượng áp dụng bắt buộc với 
xe moto, xe gắn máy được sản 
xuất, lắp ráp hoàn toàn mới, hoặc 
nhập khẩu chưa qua sử dụng. Các 
loại xe khi được bán ra thị trường 
để lưu thông sẽ phải được thông 
tin một cách minh bạch về mức 
tiêu thụ nhiên liệu của xe theo một 
phương pháp và chu trình đo đã 
được thống nhất. Mức tiêu thụ 
nhiên liệu này sẽ được ghi trên 
nhãn năng lượng dán trên xe để 
cung cấp cho khách hàng lúc mua 
xe biết, và mức này sẽ do nhà sản 
xuất đăng ký, công bố, có sự kiểm 
tra, xác nhận của cơ quan quản lý 
về thông tin công bố. 

Nhãn năng lượng 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. Các cơ 
sở sản xuất, lắp ráp là doanh 
nghiệp sản xuất, lắp ráp xe từ linh 
kiện rời, hoàn toàn mới đang hoạt 
động theo quy định của pháp luật; 
Cơ sở nhập khẩu là tổ chức thực 
hiện việc nhập khẩu xe; Cơ sở 
kinh doanh xe là tổ chức, cá nhân 
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thực hiện việc bán, phân phối xe 
ra thị trường phải thực hiện việc 
dán nhãn theo quy định nêu trên 
trước khi đưa ra thị trường. 

Trước ngày 1/1/2018, các cơ sở 
sản xuất lắp ráp và nhập khẩu 
được tự công bố mức tiêu thụ 
nhiên liệu, dán nhãn năng lượng 
đối với các xe sản xuất lắp ráp 
thuộc kiểu loại xe đã được cấp 
giấy chứng nhận chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường, hoặc đối với các xe nhập 
khẩu thuộc kiểu loại xe đã được 
cấp giấy chứng nhận này. Tuy 
nhiên, thông tư không áp dụng đối 
với các xe trực tiếp phục vụ mục 
đích quốc phòng, an ninh, xe 
ngoại giao, lãnh sự... Khi yêu cầu 
dán nhãn năng lượng trở thành bắt 
buộc thì các hãng xe phải dán 
nhãn mới được Cục đăng kiểm 
mới cấp Giấy chứng nhận lưu 
hành cho ôtô. 

Trên thế giới, chương trình dán 
nhãn năng lượng đã được thực 
hiện ở nhiều quốc gia như châu 
Âu (EU), Mỹ, Australia, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và 
Ấn Độ. Ở khu vực Đông Nam Á 
có Singapore, Thái Lan cũng đang 
triển khai áp dụng việc dán nhãn 
năng lượng. 

(Theo dantri.com.vn) 

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC 
CHO DOANH NGHIỆP VỀ AN 
TOÀN THỰC PHẨM 

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho 
các doanh nghiệp về an toàn thực 
phẩm, Cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ 
NN&PTNT) cho biết sẽ có nhiều 
quy định mới. 

Trước đó, ngày 28/2, Cục ATTP 
tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị 
định 15/2018/NĐ-CP (Nghị định 
15) quy định một số điều của Luật 
An toàn thực phẩm. Nghị định này 
thay thế Nghị định 38/2012 không 
còn phù hợp điều kiện hiện nay, 
gây nhiều khó khăn, vướng mắc 
cho các doanh nghiệp. Hội nghị có 
đại diện của 27 Chi cục ATTP các 
tỉnh phía Bắc tham dự. 

Nghị định 15 có thay đổi 11 nội 
dung chính, trong đó quy định về 
thủ tục tự công bố sản phẩm là có 
sự thay đổi lớn nhất số với trước 
đó. So với quy định cũ, sẽ có tới 
75% sản phẩm bao gói sẵn trên thị 
trường sẽ được tự công bố sản 
phẩm. 

Theo đó, Nghị định 15 điều 
chỉnh so với Nghị định 38 và 
chuyển hướng mạnh mẽ từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm (tự công bố 
hợp quy, phù hợp với quy định về 
an toàn thực phẩm, kiểm tra an 
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toàn thực phẩm nhập khẩu…) 

 
Cụ thể, thay đổi phương thức 

công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đối 
với sản phẩm thực phẩm. Trước 
đây, Nghị định 38/2012/NĐ-CP 
quy định thực phẩm đã qua chế 
biến bao gói sẵn, phụ gia thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm... phải được công bố hợp 
quy hoặc công bố phù hợp quy 
định an toàn thực phẩm và đăng 
ký bản công bố với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để được xác 
nhận trước khi đưa ra lưu thông 
trên thị trường. 

Hiện nay, Nghị định 15 quy 
định thực phẩm đã qua chế biến 
bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, 
chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 
dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật 
liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với 
thực phẩm phải được công bố 
trước khi lưu thông trên thị 
trường. Trong đó, tổ chức, cá nhân 
sản xuất kinh doanh thực hiện tự 
công bố và gửi bản tự công bố qua 
đường bưu điện hoặc trực tiếp đến 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền do UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ định. 

Cùng với đó, Nghị định 15 quy 
định các điểm mới: Mở rộng đối 
tượng cơ sở không thuộc diện cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm; thay đổi 
về kiểm soát an toàn thực phẩm 
đối với thực phẩm nhập khẩu, thu 
gọn quản lý về quảng cáo thực 
phẩm; bổ sung quy định về trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm trong 
việc lưu giữ thông tin, thực hiện 
việc truy xuất nguồn gốc đối với 
thực phẩm không bảo đảm an toàn 
thực phẩm,… 

Cũng theo Nghị định 15 này, 
quy định chỉ kiểm tra chặt đối với 
lô hàng không đạt yêu cầu nhập 
khẩu tại lần kiểm tra trước đó 
hoặc trong các lần thanh kiểm tra 
(nếu có) hoặc có cảnh báo của các 
cơ quan quản lý. 

Ngoài ra, Nghị định 15 còn điều 
chỉnh các quy định về thủ tục 
đăng ký bản công bố sản phẩm, 
thực phẩm biến đổi gen, cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP, ghi nhãn thực phẩm, quảng 
cáo thực phẩm... 

Theo các ước tính, việc thực thi 
Nghị định 15 sẽ giảm trên 90% 
chi phí hành chính, giúp tiết kiệm 
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10 triệu ngày công, 3.700 tỷ đồng 
mỗi năm cho doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, trên hết, Nghị định đã thể 
hiện sự thay đổi tư duy quản lý, từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm, phân 
quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao 
trách nhiệm của doanh nghiệp lên 
đến 100% đối với sản phẩm của 
mình để bảo đảm an toàn thực 
phẩm cho người tiêu dùng. 

(Theo vietq.vn) 
 

TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA XK SANG EU: 
NHIỀU LỢI ÍCH CHO DOANH 
NGHIỆP 

Từ tháng 1/2019, doanh nghiệp 
(DN) xuất khẩu (XK) hàng hóa 
sang EU phải tự chứng nhận xuất 
xứ (TCNXX) hàng hóa mới được 
hưởng chế độ ưu đãi thuế quan 
phổ cập (GSP). Đây là yêu cầu 
bắt buộc của EU đối với một số 
nước, trong đó có Việt Nam. 

 
Tất cả các mặt hàng XK sang 

EU như da giày, dệt may, thủy 
sản, thủ công mỹ nghệ… đều phải 

TCNXX. Tất nhiên, trước khi áp 
dụng hoàn toàn việc TCNXX, 
phía EU sẽ cho các DN Việt Nam 
thời gian quá độ khoảng 6 tháng. 
Trong thời gian này, DN nào chưa 
TCNXX hàng hóa có thể xin giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) form A từ các cơ quan chức 
năng giống như hiện nay. 

Theo thống kê của Bộ Công 
Thương, cả nước hiện có 2.700 
DN đang XK sang EU được 
hưởng ưu đãi GSP. Ông Hải cho 
hay, việc DN bắt buộc phải 
TCNXX khi XK sang EU là tương 
đối gấp gáp. Tuy nhiên, nếu nói về 
kỹ thuật, việc TCNXX hàng hóa 
không phải việc quá khó khăn. 
Bởi thực tế hiện nay, để XK sang 
EU, DN đang phải xin C/O ở 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ 
Công Thương. Điều đó đồng 
nghĩa với việc DN đã biết cách 
làm thế nào đáp ứng tiêu chí về 
xuất xứ hàng hóa để được hưởng 
ưu đãi GSP. Đến năm 2019, điều 
khác biệt duy nhất thay vì Bộ 
Công Thương hay VCCI cấp C/O 
thì DN sẽ tự cấp C/O cho chính 
mình bằng cách ghi một dòng lên 
chứng từ và hóa đơn là "sản phẩm 
này đạt tiêu chí để hưởng GSP". 

Bộ Công Thương cũng đang 
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nhanh chóng xây dựng Thông tư 
hướng dẫn DN TCNXX hàng hóa 
khi XK đi EU. Sau khi Thông tư 
được ban hành, Bộ sẽ phối hợp 
với VCCI, các hiệp hội, ngành 
hàng có nhiều DN XK đi EU như 
da giày, thủy sản… để tập huấn và 
hướng dẫn cho DN. Từ đó giúp 
DN có thể TCNXX nhanh chóng, 
chính xác, không mất thời gian đi 
lại và chi phí như cách xin cấp 
C/O truyền thống.  

Việt Nam tham gia Dự án thí 
điểm TCNXX hàng hóa trong khu 
vực ASEAN từ năm 2014, nhưng 
đến nay, số lượng DN được trao 
quyền TCNXX hàng hóa còn 
khiêm tốn. Nguyên nhân do trước 
đây, việc TCNXX là thí điểm nên 
DN phải đáp ứng một số tiêu chí 
về kim ngạch XK, độ uy tín mới 
được các cơ quan chức năng công 
nhận kết quả TCNXX. Tuy nhiên, 
do phía EU đã yêu cầu DN phải 
TCNXX nên hoạt động này thời 
gian tới sẽ dễ dàng hơn. Theo các 
chuyên gia, cơ chế TCNXX hàng 
hóa sẽ đem lại nhiều lợi ích cho 
DN như giảm thời gian xin cấp 
C/O truyền thống, chủ động trong 
phát hành hóa đơn thương mại có 
nội dung khai báo xuất xứ, từ đó 
giảm chi phí giao dịch... Đồng 
thời giúp DN nắm bắt sâu cam kết 

về quy tắc xuất xứ trong các Hiệp 
định thương mại tự do, qua đó tận 
dụng tối đa lợi ích cắt giảm thuế 
quan.  

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
TÌM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY 
XUẤT KHẨU: CHẤT LƯỢNG 
LÀ VẤN ĐỀ SỐNG CÒN 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng nhấn mạnh, muốn thúc đẩy 
xuất khẩu thì cần kiểm soát tốt 
chất lượng, chú trọng xây dựng 
thương hiệu sản phẩm Việt Nam. 
Tại Hội nghị về giải pháp tổng thể 
thúc đẩy xuất khẩu ngày 23/4, Phó 
Thủ tướng ghi nhận những kết quả 
rất tích cực trong XK năm 2017. 

Trong điều kiện không ít khó 
khăn, nhưng Việt Nam đã đạt 
được kỷ lục về xuất khẩu. Lần đầu 
tiên kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam vượt mốc 200 tỷ USD. Tính 
chung cả năm, xuất khẩu đạt 214 
tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 
2016, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội 
giao. Tăng trưởng xuất khẩu năm 
2017 đã góp phần quan trọng vào 
việc thúc đẩy sản xuất, tạo tăng 
trưởng cho nền kinh tế. 

Bên cạnh những kết quả nổi bật 
nêu trên, xuất khẩu của Việt Nam 
còn đứng trước nhiều khó khăn, 
thách thức, cả về quy mô, chất 
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lượng và giá thành sản phẩm; cả 
về cơ cấu hàng hoá xuất khẩu; cả 
về những khó khăn trong tạo dựng 
thị trường xuất khẩu bền vững cho 
sản phẩm xuất khẩu; cả về tổ chức 
hoạt động xuất khẩu, kết nối giữa 
sản xuất, chế biến với xuất khẩu; 
cả về thế chế, chính sách liên quan 
đến xuất khẩu. 

Hỗ trợ kiểm soát tiêu chuẩn 
của nông lâm thuỷ sản 

Trước hết, phải tạo các sản 
phẩm cho xuất khẩu. Yêu cầu các 
bộ, ngành, địa phương, doanh 
nghiệp, trước hết cần xác định rõ 
những sản phẩm có lợi thế của 
VN, có thị trường nhưng còn khó 
khăn, cần quan tâm tháo gỡ. 

Theo Phó Thủ tướng, các sản 
phẩm nông, lâm, thuỷ sản Việt 
Nam có rất nhiều lợi thế cạnh 
tranh, có khả năng tạo giá trị gia 
tăng lớn, liên quan đến rất nhiều 
người dân, nhưng việc kiểm soát 
bảo đảm các tiêu chuẩn của nông 
lâm thuỷ sản; công tác thị trường 
còn rất khó khăn. Do đó, đây là 
lĩnh vực phải được quan tâm hỗ 
trợ phát triển. 

Lĩnh vực thứ hai cần quan tâm 
là dệt may, da giày vì liên quan 
đến rất nhiều người lao động, 
cũng là những sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh của Việt Nam. Hiện giá 

trị gia tăng của loại sản phẩm này 
tuy đã được nâng nên nhưng còn 
hạn chế với hàm lượng nội địa 
chưa cao, chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Doanh nghiệp chú trọng xây 
dựng thương hiệu sản phẩm Việt 
Nam; các địa phương kiểm soát 
chặt chẽ tình hình đánh bắt hải 
sản, đặc biệt là đánh bắt trái phép, 
làm ảnh hưởng rất lớn đến thị 
trường, sản phẩm xuất khẩu; phát 
triển công nghiệp hỗ trợ cho các 
sản phẩm xuất khẩu như da giày, 
may mặc, máy tính, điện thoại di 
động, điện tử, ô tô; cho nông sản 
(giống, thức ăn, phân bón…) 
nhằm tăng giá trị sản xuất trong 
nước; có các giải pháp giảm chi 
phí logistics nhằm giảm chi phí, 
nâng cao tính cạnh tranh cho sản 
phẩm Việt Nam xuất khẩu. 

Đàm phán FTA bảo đảm lợi 
ích doanh nghiệp 

Đối với nhóm giải pháp phát 
triển thị trường xuất khẩu, Phó 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công 
Thương chủ trì, phối hợp với Bộ 
NN&PTNT và các bộ, ngành liên 
quan chủ động đàm phán mở rộng 
thị trường, đồng thời giữ vững các 
thị trường truyền thống như Trung 
Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc… 

Cần đẩy mạnh tiến độ để ký kết 
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các hiệp định đã đàm phán. Tiếp 
tục nghiên cứu, mở rộng các hiệp 
định đã có. Đàm phán các FTA 
mới theo hướng bảo đảm lợi ích 
của doanh nghiệp; phòng chống 
gian lận thương mại; gian lận quy 
tắc xuất xứ để bảo vệ xuất khẩu; 
nâng cao năng lực giải quyết tranh 
chấp thương mại quốc tế, giúp hỗ 
trợ các sản phẩm xuất khẩu Việt 
Nam, đặc biệt trong giai đoạn xu 
hướng bảo vệ thương mại ngày 
càng gia tăng. 

Ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng 

Đối với nhóm các giải pháp hỗ 
trợ cho sản xuất, xuất khẩu, Phó 
Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề 
nghị các bộ, ngành cần rà soát, 
tổng hợp những khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp và người 
dân để có các giải pháp khắc phục 
hiệu quả. 

Các bộ cần ưu tiên cải cách thể 
chế liên quan đến sản xuất, xuất 
khẩu như điều kiện, thuế, phí, cơ 
chế hỗ trợ… Cùng với đó, nâng 
cao chất lượng thông tin, dự báo 
thị trường làm căn cứ để tổ chức 
sản xuất, điều chỉnh tổ chức sản 
xuất phù hợp. Cần sớm có các 
biện pháp bảo đảm vốn cho đầu tư 
sản xuất, xuất khẩu. Vốn ngân 
sách đáp ứng nhu cầu một phần 

cho đầu tư hạ tầng “bên ngoài”, 
vốn doanh nghiệp, vốn người dân 
tập trung đầu tư “bên trong”, đầu 
tư sản xuất kinh doanh. Chính phủ 
có chiến lược đầu tư phát triển hệ 
thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là 
hạ tầng giao thông để giảm chi 
phí, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. 

Đối với những vấn đề, kiến nghị 
mà Bộ Công Thương đã thống kê 
được, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng kiến nghị Thủ tướng giao 
Bộ Công Thương, VPCP để chọn 
lọc, những vấn đề thuộc bộ, ngành 
nào sẽ giao cho bộ, ngành đó xử 
lý; những vấn đề vượt thẩm quyền 
báo cáo Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. 

(Theo vietq.vn) 
 
DOANH NGHIỆP XƠ, SỢI 
THIỆT VÌ THUẾ CHỐNG 
BÁN PHÁ GIÁ 

Sản phẩm xơ sợi xuất khẩu của 
Việt Nam liên tiếp bị kiện và áp 
thuế chống bán phá giá, khiến 
doanh thu sụt giảm, cơ hội xuất 
khẩu sang các thị trường bị áp 
thuế ngày càng thu hẹp. 

Xuất khẩu sụt giảm 
Năm 2017, xuất khẩu dệt may, 

xơ sợi, vải, nguyên phụ liệu mang 
về 31 tỷ USD, trong đó, xơ sợi 
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đóng góp 3,59 tỷ USD, tăng 
22,7% so với cùng kỳ 2016. Hiệp 
hội Dệt may Việt Nam (VITAS) 
đánh giá, xuất khẩu xơ, sợi có thể 
tăng trưởng cao hơn, nếu như 
không vướng phải các vụ kiện 
chống bán phá giá và bị áp thuế 
cao tại Thổ Nhĩ Kỳ - một trong 2 
thị trường xuất khẩu chủ lực của 
xơ sợi. 

 
Ảnh hưởng của các chính sách 

phòng vệ thương mại thấy rõ khi 
nhìn vào kết quả xuất khẩu. Sau 
một thời gian bị áp thuế, xuất 
khẩu xơ sợi sang Thổ Nhĩ Kỳ đã 
bị lao dốc nghiêm trọng, từ mức 
138.000 tấn, trị giá 321 triệu USD 
năm 2013, giảm khoảng một nửa, 
xuống còn 71.000 tấn, trị giá 
khoảng 161,9 triệu USD năm 
2017. 

“Ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ áp 
thuế chống bán phá giá, sợi màu, 
sợi PE không thể xuất khẩu sang 

quốc gia này được nữa. Nếu 
không bị vướng kiện và áp thuế, 
các doanh nghiệp có thể khai thác 
đơn hàng từ thị trường Thổ Nhĩ 
Kỳ để đạt giá trị xuất khẩu từ 750 
- 800 triệu USD”, ông Vũ Đức 
Giang, Chủ tịch VITAS cho biết. 

Tính chuyện đường dài 
Mất thị trường xuất khẩu do sụt 

giảm đơn hàng, hệ lụy từ các vụ 
kiện chống bán phá giá không còn 
là nguy cơ, mà đã thực sự xảy ra 
với ngành xơ, sợi. 

Trong bối cảnh đó, sự ứng biến 
của các doanh nghiệp xơ, sợi 
trong nước cũng được Hiệp hội 
Bông sợi Việt Nam (VCOSA) 
đánh giá là khá nhanh và linh 
hoạt. Theo VCOSA, trước đây, 
xuất khẩu xơ, sợi sang Thổ Nhĩ 
Kỳ chiếm 1/3 sản lượng sợi xuất 
khẩu của Việt Nam, trước tình 
trạng bị áp thuế, trong khi năng 
lực cung cấp của ngành ngày càng 
gia tăng, các doanh nghiệp đã 
chuyển hướng sang thị trường 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc…, nên tăng trưởng xuất 
khẩu xơ sợi vẫn đạt hơn 20%. 

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, ngành 
xơ, sợi Việt Nam vẫn đang đối 
mặt với khó khăn khi phụ thuộc 
rất lớn vào thị trường Trung Quốc, 
với tỷ trọng chiếm đến 70%, thậm 
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chí có những doanh nghiệp xuất 
khẩu 100% sản lượng vào thị 
trường này. Đó là chưa kể, năng 
lực cung ứng của ngành xơ, sợi 
ngày càng lớn sau khi được đầu tư 
mạnh mẽ trong giai đoạn 2014-
2016, khiến áp lực xuất khẩu càng 
cao. 

Với gần 7 triệu cọc sợi, năng 
suất 1,2 triệu tấn sợi bông nhân 
tạo, quy mô sản xuất sợi của Việt 
Nam tăng nhanh nhờ thu hút được 
các dự án FDI và các nhà máy đã 
được đầu tư trong giai đoạn trước 
đi vào vận hành. Trong đó, có thể 
kể đến những doanh nghiệp lớn 
như Tập đoàn Texhong với quy 
mô khoảng 450.000 tấn sợi/năm 
tại Khu công nghiệp Hải Yên (tỉnh 
Quảng Ninh) và nhà máy mới của 
Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ công 
suất 30.000 tấn sợi/năm tại Khu 
công nghiệp Trảng Bàng 3 (tỉnh 
Tây Ninh).. 

(Theo baodautu.vn) 
 
CÔNG BỐ HỢP QUY VỚI 
CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN GIA 
DỤNG 

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời 
kiến nghị của doanh nghiệp, Công 
ty TNHH AEON Việt Nam đề nghị 
giải đáp vướng mắc liên quan đến 
việc thực hiện công bố hợp quy 

đối với một số sản phẩm hàng hoá 
hiện Công ty đang kinh doanh là 
nồi cơm điện, máy say sinh tố, 
máy pha cà phê, máy ép thực 
phẩm… 

Về bản chất, các sản phẩm trên 
thuộc quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ nhưng đồng thời cũng 
chịu tác động bởi Nghị định 
15/2018/NĐ-CP vừa được ban 
hành. Cụ thể như nồi cơm điện 
phải có công bố hợp quy về thiết 
bị điện theo Quyết định 3482/QĐ-
BKHCN, bên cạnh đó lại phải có 
bản tự công bố vật liệu, dụng cụ 
tiếp xúc thực phẩm theo Nghị định 
15/2018/NĐ-CP. 

Theo quy định của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá, các sản phẩm, hàng hoá “nồi 
cơm điện, máy xay sinh tố, máy 
pha cà phê, máy ép thực phẩm” là 
sản phẩm, hàng hoá có nguy cơ 
gây mất an toàn (hàng hoá nhóm 
2) thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ về 
khía cạnh an toàn điện, đồng thời 
theo quy định của Luật An toàn 
thực phẩm, các sản phẩm, hàng 
hoá này được quản lý về khía cạnh 
an toàn thực phẩm thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Y tế. 

Quy định về quản lý an toàn 
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điện 
Thực hiện trách nhiệm được quy 

định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ban hành các văn 
bản sau: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 4:2009/BKHCN 

- Thông tư số 27/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 quy 
định việc kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hoá nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 07/2017/TT-
BKHCN ngày 16/6/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 27/2012/TT-BKHCN. 

- Thông tư số 26/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 quy 
định việc kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hoá lưu thông 
trên thị trường. 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BKHCN ngày 28/9/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 26/2012/TT-BKHCN. 

- Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 quy 
định về công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật. 

- Thông tư số 02/2017/TT-
BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN. 

Căn cứ vào các quy định tại các 
văn bản nêu trên, các sản phẩm 
của Công ty TNHH AEON Việt 
Nam kinh doanh phải thực hiện 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp 
quy, gắn dấu hợp quy (CR) và ghi 
nhãn hàng hoá theo quy định của 
pháp luật về nhãn hàng hoá trước 
khi lưu thông ra thị trường. 

Về quản lý an toàn thực phẩm 
Theo quy định tại Luât An toàn 

thực phẩm và các văn bản hướng 
dẫn thi hành luật này (Nghị định 
số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 
của Chính phủ), các sản phẩm nêu 
trên của Công ty thuộc nhóm 
“Dụng cụ vật liệu bao gói, chứa 
đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 
phẩm” (số thứ tự 5 Phụ lục II 
Danh mục các sản phẩm/nhóm sản 
phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 
ban hành kèm theo Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP), vì vậy, các sản 
phẩm này phải áp dụng các biện 
pháp quản lý theo quy định pháp 
luật về An toàn thực phẩm và các 
quy định quản lý đối với hàng hoá 
nhóm 2 do Bộ Y tế ban hành. Cụ 
thể: 
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- Tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh (xuất khẩu/nhập khẩu) 
phải thực hiện tự công bố sản 
phẩm theo quy định tại Điều 5 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

- Căn cứ kỹ thuật để thực hiện 
công bố là Phiếu kết quả kiểm 
nghiệm an toàn thực phẩm được 
cấp bởi phòng kiểm nghiệm được 
Bộ Y tế chỉ định hoặc phòng kiểm 
nghiệm được công nhận phù hợp 
tiêu chuẩn ISO 17025 gồm các chi 
tiết an toàn quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh 
an toàn đối với bao bì, dụng cụ 
bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp 
với thực phẩm (QCVN 12-
3:2011/BYT) ban hành kèm theo 
Thông tư số 34/2011/TT-BYT 
ngày 30/8/2011 của Bộ Y tế. 

Hiện nay, Danh sách các tổ chức 
kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 
được Bộ Y tế chỉ định được đăng 
tải công khai trên Cổng Thông tin 
điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: 
www.vfa.gov.vn. Trong Danh 
sách các tổ chức kiểm nghiệm 
được Bộ Y tế chỉ định, có một số 
tổ chức có năng lực đã được Bộ 
Khoa học và Công nghệ chỉ định 
là tổ chức đánh giá sự phù hợp 
(thử nghiệm/chứng nhận/giám 
định) các sản phẩm nêu trên với 
QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa 

đổi 1:2016 QCVN 
4:2009/BKHCN như các Trung 
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 1, 2, 3. Do đó, 
Công ty TNHH AEON Việt Nam 
có thể lựa chọn các tổ chức này để 
tiết giảm chi phí khi thực hiện 
đánh giá sự phù hợp và công bố 
chất lượng. 

Để có thông tin chi tiết liên quan 
đến quy định quản lý an toàn thực 
phẩm đối với các sản phẩm, hàng 
hoá này trong lĩnh vực An toàn 
thực phẩm, đề nghị Công ty 
TNHH AEON Việt Nam liên hệ 
trực tiếp với Cục An toàn thực 
phẩm (Bộ Y tế) để được hướng 
dẫn. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ VÀ 
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA 

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học 
và Công nghệ 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 3886/QĐ-BKHCN 

1. TCVN 8606-6:2010 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van 
tự động 

2. TCVN 8606-7:2010 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi 
phun khí 

3. TCVN 8606-8:2010 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 8: 
Đồng hồ áp suất 

Quyết định công bố Tiêu 
chuẩn Quốc gia 3887/QĐ-
BKHCN 

1. TCVN 8606-1:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 1: Yêu 
cầu chung và định nghĩa 

2. TCVN 8606-2:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 2: Đặc 
tính kỹ thuật và phương pháp thử 
chung 

3. TCVN 8606-3:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 3: Van 
kiểm tra 

4. TCVN 8606-4:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 

tự nhiên né (CNG) – Phần 4: Van 
tay 

5. TCVN 8606-5:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 5: Van 
tay của xy lanh 

6. TCVN 8606-62017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 6: Van 
tự động 

7. TCVN 8606-7:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 7: Vòi 
phun khí 

8. TCVN 8606-8:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 8: Áp 
kế 

9. TCVN 8606-9:2017 Phương 
tiện giao thông đường bộ – Bộ 
phận của hệ thống nhiên liệu khí 
tự nhiên né (CNG) – Phần 9: Bộ 
điều áp 

10. TCVN 8606-10:2017 
Phương tiện giao thông đường bộ 
– Bộ phận của hệ thống nhiên liệu 
khí tự nhiên né (CNG) – Phần 10: 
Bộ điều chỉnh lưu lượng khí 

11. TCVN 8606-11:2017 
Phương tiện giao thông đường bộ 
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– Bộ phận của hệ thống nhiên liệu 
khí tự nhiên né (CNG) – Phần 11: 
Bộ trộn nhiên liệu khí – không khí 

12. TCVN 8606-12:2017 
Phương tiện giao thông đường bộ 
– Bộ phận của hệ thống nhiên liệu 
khí tự nhiên né (CNG) – Phần 12: 
Van an toàn 

13. TCVN 8606-13:2017 
Phương tiện giao thông đường bộ 
– Bộ phận của hệ thống nhiên liệu 
khí tự nhiên né (CNG) – Phần 13: 
Thiết bị an toàn 

14. TCVN 8606-14:2017 
Phương tiện giao thông đường bộ 
– Bộ phận của hệ thống nhiên liệu 
khí tự nhiên né (CNG) – Phần 14: 
Van quá dòng 

15. TCVN 8606-15:2017 
Phương tiện giao thông đường bộ 
– Bộ phận của hệ thống nhiên liệu 
khí tự nhiên né (CNG) – Phần 15: 
Hộp gom khí và ống mềm thông 
hơi 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI 
DUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa 
ban hành Thông tư số 
06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 

về việc quy định chi tiết một số nội 
dung về các biện pháp phòng vệ 
thương mại. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương xem xét miễn trừ áp dụng 
biện pháp phòng vệ thương mại 
tạm thời, biện pháp phòng vệ 
thương mại chính thức đối với 
một số hàng hóa nhập khẩu bị áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương 
mại thuộc một trong các trường 
hợp sau: 

Hàng hóa nhập khẩu có đặc 
điểm khác biệt với hàng hóa tương 
tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp 
được sản xuất trong nước mà hàng 
hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh 
trực tiếp được sản xuất bởi ngành 
sản xuất trong nước đó không thể 
thay thế được; 

Hàng hóa nhập khẩu là sản 
phẩm đặc biệt của hàng hóa tương 
tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực 
tiếp được sản xuất trong nước; 

Hàng hóa tương tự, hàng hóa 
cạnh tranh trực tiếp được sản xuất 
trong nước không được bán trên 
thị trường trong nước trong cùng 
điều kiện thông thường; 

Khối lượng hàng hóa tương tự, 
hàng hóa cạnh tranh trực tiếp sản 
xuất trong nước không đủ đáp ứng 
nhu cầu trong nước. 

Thời hạn miễn trừ áp dụng biện 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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pháp phòng vệ thương mại được 
xác định như sau: 

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn 
trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại được Cơ quan điều tra 
tiếp nhận theo khoản 1 Điều 13 
của Thông tư này, thời hạn miễn 
trừ tính từ ngày quyết định áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương 
mại tạm thời hoặc chính thức hoặc 
quyết định về kết quả rà soát biện 
pháp phòng vệ thương mại có hiệu 
lực đến ngày 31 tháng 12 của năm 
ban hành quyết định miễn trừ. 

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn 
trừ áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại được Cơ quan điều tra 
tiếp nhận theo khoản 2 Điều 13 
của Thông tư này, thời hạn miễn 
trừ là 01 năm tính từ ngày 01 
tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 
của năm kế tiếp. 

Đối với các hồ sơ đề nghị miễn 
trừ bổ sung được Cơ quan điều tra 
tiếp nhận theo khoản 4 Điều 13 
của Thông tư này, thời hạn miễn 
trừ tính từ ngày tiếp nhận Hồ sơ 
miễn trừ đầy đủ và hợp lệ đến 
ngày 31 tháng 12 của năm ban 
hành quyết định miễn trừ. 

Đối tượng đề nghị miễn trừ áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương 
mại bao gồm: 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 

hàng hóa bị điều tra, áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại; 

Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng 
hóa bị điều tra, áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại để sản xuất; 

Các tổ chức, cá nhân khác do Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quyết 
định. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 
2018. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 
 
 

 
BẮT GIỮ XE CONTAINER 
CHỞ 5 TẤN NẦM LỢN 
NGOẠI KHÔNG GIẤY TỜ 

5 tấn nầm lợn không có giấy tờ, 
bắt đầu chuyển màu, bốc mùi 
được chở trên container đang trên 
đường vận chuyển vào miền Nam 
tiêu thụ thì bị các lực lượng chức 
năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ. 

 
Số nầm lợn không có giấy tờ bị cơ quan  

chức năng Hà Tĩnh bắt giữ 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Sáng ngày 24/4, thông tin từ Đội 
Quản lý thị trường số 2 (Chi cục 
Quản lý thị trường Hà Tĩnh) cho 
biết, vào khoảng 20h40 ngày 23/4, 
sau quá trình cài cắm cơ sở, Đội 
quản lý thị trường số 2 nhận được 
tin báo có một chiếc xe container 
mang BSK: 29C-90187 kéo theo 
rơ moóc BKS: 29R: 07312, do tài 
xế Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1974, 
trú tại TT.Đông Anh, huyện Đông 
Anh, TP.Hà Nội) điều khiển, chở 
rất nhiều nầm lợn không có giấy 
tờ. 

Khi đến địa phận phường Đậu 
Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), 
đơn vị đã phối hợp với Đội CSGT 
phía Bắc Hà Tĩnh tiến hành dừng 
xe để kiểm tra. 

Quá trình kiểm tra lực lượng 
chức năng phát hiện phía trong 
thùng xe có 100 thùng xốp chứa 
đầy nầm lợn được bọc bởi một lớp 
bao bì có in chữ nước ngoài. Tuy 
nhiên, tài xế không xuất trình 
được các giấy tờ liên quan. 

Số nầm lợn này đã chuyển màu 
và bốc mùi với khối lượng khoảng 
5 tấn. Hiện lực lượng chức năng 
đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để 
đưa số nầm lợn trên đi tiêu huỷ. 

(Theo dantri.com.vn) 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Uỷ ban châu Âu (EC) thông 
báo chấm dứt điều tra chống lẩn 
tránh thuế chống bán phá giá 
đối với sản phẩm xe nâng giá kê 
bằng tay nhập khẩu từ VN 

Ngày 3 tháng 4 năm 2018, Cục 
Phòng vệ thương mại (PVTM) 
nhận được thông tin từ Thương vụ 
Việt Nam tại Bỉ thông báo về việc 
Uỷ ban Châu Âu (EC) ban hành 
kết luận trong vụ việc điều tra 
chống lẩn tránh thuế chống bán 
phá giá đối với sản phẩm xe nâng 
giá kê bằng tay (hand pallet truck) 
nhập khẩu từ Việt Nam. 

Theo thông báo này, sau quá 
trình điều tra và thẩm tra tại chỗ, 
EC cho rằng không có hiện tượng 
lẩn tránh thuế sản phẩm bị điều tra 
và quyết định chấm dứt điều tra 
vụ việc. 

Trước đó, ngày 19 tháng 7 năm 
2017, EC đã ban hành quyết định 
khởi xướng vụ việc căn cứ vào 
đơn kiện của nguyên đơn. 

Một số thông tin chung về vụ 
việc: 

- Sản phẩm bị điều tra: xe nâng 
giá kê bằng tay và các bộ phận 
thiết yếu của sản phẩm này (khung 
gầm và bộ phận thủy lực) có mã 
CN: 8427.90.00 và 8431.20.00. 
- Nguyên đơn: Công ty PR 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Industrial SRL và Công ty Toyota 
Material Handling Europe. 
- Giai đoạn điều tra: 01/01/2011 - 
30/6/2017. 

Nguyên đơn cáo buộc rằng sản 
phẩm từ Trung Quốc được nhập 
khẩu vào Việt Nam để lắp ráp 
thêm rồi xuất khẩu sang EU. 
Nguyên đơn đã cung cấp các bằng 
chứng sơ bộ chứng minh việc lắp 
ráp thêm này cấu thành hành vi 
lẩn tránh thuế, theo đó các bộ 
phận của Trung Quốc chiếm trên 
60% tổng trị giá sản phẩm lắp ráp 
và trị giá gia tăng trong quá trình 
lắp ráp thấp hơn 25% chi phí sản 
xuất. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

 Thép xuất xứ Việt Nam bị EC 
điều tra phòng vệ thương mại 

Bộ Công Thương cho biết, Ủy 
ban châu Âu (EC) đã mở một cuộc 
điều tra phòng vệ thương mại đối 
với 26 loại sản phẩm thép nhập 
khẩu vào thị trường châu Âu, 
trong đó có thép xuất xứ Việt 
Nam. 

Quyết định này được đưa sau 
khi Hệ thống giám sát nhập khẩu 
sắt thép của EC ghi nhận khối 
lượng thép nhập khẩu vào Châu 
Âu gia tăng đột biến từ tháng 
3/2016. 

Việc gia tăng nhập khẩu vào 
Liên minh châu Âu (EU) xuất phát 
từ sự dư thừa công suất toàn cầu 
và các biện pháp phòng vệ thương 
mại áp dụng với thép từ các nước 
khác. 

Thêm vào đó, EC cũng cho rằng 
sự gia tăng nhập khẩu này gây 
thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại 
nghiêm trọng đối với ngành sản 
xuất của EU (thể hiện ở việc mất 
thị trường, giảm lợi nhuận...). 

Kết quả của việc điều tra này có 
thể dẫn đến quyết định áp thuế 
mới hoặc ban hành hạn ngạch đối 
với nước xuất khẩu để bảo vệ các 
nhà sản xuất thép EU trước nguy 
cơ cạnh tranh dữ dội của thép 
nhập khẩu. 

Như vậy, nếu như bị áp thuế khi 
xuất khẩu vào thị trường EU thì 
thép Việt sẽ thêm khó khăn. Trước 
đó, Mỹ đã áp dụng thuế nhập khẩu 
25% đối với mặt hàng thép theo 
Mục 232 - Đạo luật Thương mại 
mở rộng cho các nước, miễn trừ 
Mexico và Canada. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 New Zealand chính thức chấp 
thuận nhập khẩu chôm chôm từ 
Việt Nam 

Ngày 10/4 New Zealand chính 
thức công bố lần đầu tiên sẽ nhập 
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khẩu quả chôm chôm từ Việt Nam. 
Việt Nam cũng là quốc gia đầu 

tiên được cấp phép nhập khẩu quả 
chôm chôm tươi vào New 
Zealand. 

Nhân dịp này, bà Wendy 
Matthews, Đại sứ New Zealand tại 
Việt Nam cũng sẽ trao bản “Kế 
hoạch Nhập khẩu quả chôm chôm 
đạt tiêu chuẩn an toàn sức khỏe” 
tới ông Lê Quốc Doanh, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn. 

Trong bối cảnh Hiệp định Đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) đã 
được ký kết vào ngày 8/3 tại 
Chile, sẽ có rất nhiều cơ hội lớn 
mở ra cho ngành nông nghiệp của 
Việt Nam. 

“Tuy nhiên, những cơ hội đó 
phải được dựa trên những sản 
phẩm và hệ thống chất lượng cao, 
cũng như những hiểu biết sâu rộng 
về xây dựng thương hiệu và tiếp 
thị trên các thị trường quốc tế, 
New Zealand mong sẽ đồng hành 
cùng Việt Nam trong những lĩnh 
vực chuyên môn này để Việt Nam 
phát triển hơn trong việc xuất 
khẩu nông sản sang những thị 
trường mới”, bà Đại sứ Wendy 
Matthews chia sẻ thêm. 

(Theo dantri.com.vn) 

 Peru cấm nhập khẩu tôm từ 
các nước có dịch EMS 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ sản xuất 
Peru đã ban hành lệnh cấm NK 
tôm sống từ các nước bị ảnh 
hưởng bởi bệnh hoại tử gan tụy 
cấp tính (AHPND), còn gọi là 
EMS. 

Lieneke Schol, Bộ trưởng Bộ 
sản xuất cho biết, Cơ quan Thú y 
Thủy sản của nước này (Sanipes) 
sẽ không cấp chứng thư vệ sinh 
cho NK tôm chân trắng và tôm sú 
từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch 
AHPND/EMS. Các nước này bao 
gồm Trung Quốc, Việt Nam, 
Malaysia, Thái Lan, Mexico, 
Philippines và Texas, Mỹ. 

Schol cho biết biện pháp nhằm 
mục đích ngăn dịch bệnh này xâm 
nhập vào hoạt động sản xuất tôm 
sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi 
các nước này hoàn toàn thoát khỏi 
dịch bệnh. 

(Theo vasep.com.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Cơ quan hành chính 'lợi đôi 
đường' khi áp dụng TCVN ISO 
9001:2015 

Ngày 6/4, tại TP.HCM, Tổng 
cục TCĐLCL đã tổ chức hội thảo: 
“Triển khai công văn 
419/BKHCN-TĐC về lộ trình 
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chuyển đổi áp dụng TCVN 
ISO9001:2015 cho các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước”. 

Với mục tiêu xây dựng lộ trình 
chuyển đổi từ TCVN ISO 
9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ được 
hoàn tất trước ngày 30/6/2021, hội 
thảo là bước tiếp nối triển khai lộ 
trình chuyển đổi áp dụng TCVN 
ISO 9001:2015 cho các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
Nhà nước theo công văn 
419/BKHCN - TĐC của Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

Qua 10 năm đưa ISO áp dụng 
vào các cơ quan quản lý nhà nước, 
hiệu quả mang lại là rất lớn, góp 
phần hỗ trợ đáng kể cho việc công 
khai, minh bạch, cụ thể hóa quy 
trình, thủ tục giải quyết công việc 
theo yêu cầu của tổ chức và công 
dân. Việc đưa ISO áp dụng vào 
các cơ quan quản lý nhà nước đã 
giúp hồ sơ công việc của các đơn 
vị được tổ chức thu thập, sắp xếp 
và lưu trữ khoa học.  

Với việc triển khai tiêu chuẩn 
Việt Nam ISO 9001:2015 thay thế 
tiêu chuẩn Việt Nam ISO 
9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị 
hành chính sẽ nhằm từng bước cải 
cách nền hành chính, hệ thống hóa 

quá trình xử lý công việc hợp lý, 
khoa học, phù hợp với quy định 
của pháp luật. Tạo điều kiện để 
người đứng đầu cơ quan hành 
chính nhà nước kiểm soát được 
quá trình giải quyết công việc, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
công tác quản lý và cung cấp dịch 
vụ hành chính công. Góp phần 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính của các cơ quan hành chính 
nhà nước tại địa phương. 

Bộ KH&CN ra lộ trình 
chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 
9001:2015 

Ngày 21/2/2018, Bộ KH&CN 
đã có công văn gửi các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ cùng UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
về việc lộ trình chuyển đổi áp 
dụng TCVN ISO 9001:2015. 

Theo đó, thực hiện quy định tại 
điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định 
số 19/2014/QĐ - TTg, Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn lộ 
trình việc xây dựng, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước như sau: 

Đối với các cơ quan, tổ chức lần 
đầu xây dựng, áp dụng hệ thống 



Số 50 - 4/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 36 
 

quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp 
dụng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. 

Đối với các cơ quan, tổ chức đã 
xây dựng, áp dụng hệ thống; quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008. 

Các Bộ, ngành, địa phương căn 
cứ vào tình hình thực tế, xây dựng 
kế hoạch chuyến đổi việc xây 
dựng, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 sang 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 đối với các cơ quan, tổ 
chức thuộc Bộ, ngành, địa phương 
cho phù họp, bảo đảm tiết kiệm, 
tránh lãng phí, hoàn thành việc 
chuyển đổi trước ngày 30/6/2021. 

(Theo vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Vận động doanh nghiệp tham 
gia Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia năm 2018 

Nhằm thúc đẩy công tác nâng 
cao năng suất, chất lượng và các 
hoạt động đóng góp cho cộng 
đồng trong doanh nghiệp, tôn 
vinh, khen thưởng các tổ chức, 
doanh nghiệp có thành tích xuất 
sắc trong việc nâng cao chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, Giải thưởng 
chất lượng Quốc gia được Bộ 

Khoa học và Công nghệ tổ chức 
hằng năm cho tất cả các loại hình 
doanh nghiệp. 

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải 
thưởng chất lượng Quốc gia sẽ 
nhận cúp và bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ. Các tổ chức, 
doanh nghiệp đạt Giải Vàng chất 
lượng Quốc gia sẽ được đề cử 
tham gia Giải thưởng chất lượng 
Quốc tế Châu Á – Thái Bình 
Dương. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt giải 
thưởng chất lượng Quốc gia cũng 
sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí theo 
QĐ số 31/2014/QĐ-UBND ngày 
10/7/2014. 

Tham gia GTCLQG nhằm giúp 
các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại 
và đánh gia toàn diện hoạt động 
sản xuất kinh doanh của mình từ 
đó tìm ra những lĩnh vực cần cải 
tiến chất lượng, nâng cao uy tín 
thương hiệu, nâng cao sức cạnh 
tranh đáp ứng yeu cầu hội nhập 
Quốc tế. 

Để tham gia chương trình, đề 
nghị Quý doanh nghiệp liên hệ: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 

379 Hà Huy Tâm, P. Phước 
Trung, Tp. Bà Rịa 
ĐT: 0254.3702256 - 

0254.650.1999 


