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EU SANG VIỆT NAM TRỰC 
TIẾP KIỂM TRA VIỆC KHẮC 
PHỤC “THẺ VÀNG” 

Đoàn kiểm tra của EU sẽ sang 
làm việc với Bộ NN&PTNT, một 
số địa phương ven biển, DN chế 
biến xuất khẩu thuỷ sản. 

 
Tại buổi làm việc giữa Bộ 

trưởng Bộ NN&PTNT với Tổng 
cục Thủy sản ngày 14/5 nhằm 
đánh giá lại các kết quả mà Việt 
Nam đã đạt được trong việc khắc 
phục "thẻ vàng" của Ủy ban châu 
Âu (EC), Quyền Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thủy sản cho biết, ngày 
15/5, đoàn kiểm tra của EU sẽ 
sang làm việc với Bộ NN&PTNT, 
một số địa phương ven biển, 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 
thuỷ sản. 

Sau đó, đoàn sẽ làm việc với 
Cục Thú y, Cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thuỷ sản. 
Cuối cùng đoàn kiểm tra của EU 

sẽ tổng hợp các kết quả đã làm 
việc tại Việt Nam và báo cáo với 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 

Để phục vụ cho việc đoàn kiểm 
tra của Liên minh châu Âu (EU) 
sang Việt Nam, Tổng cục Thuỷ 
sản đã thành lập văn phòng IUU; 
trong đó, có đầy đủ các tài liệu 
liên quan phục vụ cho buổi làm 
việc với EU. 

Đánh giá về những kết quả mà 
Việt Nam đã đạt được trong việc 
khắc phục "thẻ vàng" của EC, Bộ 
trưởng Nguyễn Xuân Cường cho 
biết, đến nay, Việt Nam đã hoàn 
thiện từng bước khuôn khổ 9 
khuyến nghị mà Ủy ban châu Âu 
(EC) đưa ra để đảm bảo nghề cá 
trách nhiệm, bền vững. 

Các nội dung được đề cập trong 
9 khuyến nghị đã được đưa vào 
Luật Thuỷ sản mà Quốc hội đã 
thông qua. Đây là bước tiến bộ lớn 
mà Việt Nam đã làm được thời 
gian qua để chúng ta khẳng định 
với EC và tiến tới nghề cá bền 
vững, có trách nhiệm, nâng cao 
thu nhập của ngư dân. 

Quan điểm của Bộ NN&PTNT 
là, các đơn vị thuộc Bộ khi làm 
việc với EU trên tinh thần trách 
nhiệm cao nhất, minh bạch nhất 
và công khai nhất; phải nói rõ 
những vấn đề đã làm được để EU 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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có thể kiểm chứng. Chúng ta 
không có gì phải giấu giếm lúc 
này, cái gì làm được để họ phải 
ghi nhận, cái gì còn bất cập cần 
chỉ ra để thời gian tới khắc phục. 

Với kết quả đạt được trong giai 
đoạn vừa qua, những vấn đề gì 
cần cố gắng, để thời gian tới có 
chương trình hành động quyết liệt, 
sớm xây dựng được một ngành 
nghề cá có trách nhiệm, phát triển 
bền vững, hội nhập. 

Trong giai đoạn tới phải đầu tư 
bài bản, căn cơ để xây dựng nghề 
cá trách nhiệm, hiệu quả. Rà soát 
lại việc áp dụng công nghệ cao, 
ứng dụng công nghệ thông tin… 
quản lý tàu thuyền, ngư trường để 
tập trung phát triển trong thời gian 
tới, đảm bảo phát triển nghề cá 
hiện đại.  

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng 
yêu cầu Tổng cục Thuỷ sản phải 
kiên trì, quyết liệt, theo dõi 
thường xuyên, cập nhật mọi hoạt 
động từ các văn bản chỉ đạo của 
Chính phủ cho đến các tỉnh, hoạt 
động của ngành hàng và hoạt động 
của ngư dân. Từ đó, làm cơ sở 
phục vụ cho sự chỉ đạo của Bộ 
NN&PTNT nhằm tiến tới mục 
tiêu EC sẽ sớm gỡ "thẻ vàng" cho 
thuỷ sản Việt Nam.  

 (Theo vov.vn) 

HAI LÔ HÀNG VI PHẠM AN 
TOÀN THỰC PHẨM KHI 
XUẤT KHẨU SANG 
AUSTRALIA 

Thương vụ Việt Nam tại 
Australia cho biết, trong tháng 
3/2018, Bộ Nông nghiệp Australia 
đã kiểm soát và xác định những lô 
hàng thực phẩm có nguy cơ cao 
hoặc trung bình cho sức khỏe 
cộng đồng. Việt Nam có 2 lô hàng 
vi phạm trong đợt kiểm tra này. 

 
Cụ thể, hai lô hàng thực phẩm 

của Việt Nam vi phạm là tôm tẩm 
gia vị và tôm bóc nõn có chứa 
chất cấm Standard plate count. 
Những lô hàng vi phạm sẽ không 
được phép bán tại Australia, đồng 
thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc 
tái xuất về nước xuất xứ dưới sự 
giám sát của các cơ quan chức 
năng Australia. Các lô hàng tiếp 
theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến 
khi đạt tiêu chuẩn quy định. 

Bộ Nông nghiệp Australia cũng 
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tiến hành kiểm tra hóa chất, chất 
gây ô nhiễm, độc tố toxin và kiểm 
tra ngẫu nhiên các lô hàng. Trong 
tháng 3, Việt Nam không có 
trường hợp nào vi phạm. 

Trước đó, vào tháng 2/2018, 
Việt Nam có 6 lô hàng thực phẩm 
vi phạm khi nhập khẩu vào thị 
trường Australia. Trong đó, cũng 
có 2 lô tôm là tôm đông lạnh và 
tôm nấu chín có chứa chất cấm 
Standard plate. 

Ngoài ra, còn có hai lô hàng 
khác của Việt Nam có chứa hoá 
chất, chất gây ô nhiễm và độc tố 
toxin là cá thu muối và cá thu 
ngâm trong dầu đậu tương. Hai lô 
ớt đỏ và thanh long của Việt Nam 
được xác định chứa một loạt chất 
cấm nguy hại đến sức khỏe bao 
gồm các chất carbendazim, 
chlorpyrifos, cyhalothrin, 
difenoconazole, metalaxyl, 
profenofos và propiconazole. 

Trong đó, những quy định, tiêu 
chuẩn hàng hóa, nhất là vệ sinh an 
toàn thực phẩm tại thị trường này 
rất nghiêm ngặt. Thực tế đó đòi 
hỏi các doanh nghiệp, nhất là 
doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải 
sản, lương thực, thực phẩm, rau 
quả cần thay đổi cách thức kinh 
doanh, tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng; 
lựa chọn sản phẩm phù hợp và 

hình thành chuỗi liên kết để nâng 
cao khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, 
đảm bảo phải đáp ứng được yêu 
cầu của thị trường về an toàn thực 
phẩm, tránh tình trạng hàng XK bị 
trả về, gây tốn kém chi phí và ảnh 
hưởng đến thương hiệu sản phẩm 
Việt Nam nói chung. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ THÉP 
VIỆT NAM TRÁNH ĐƯỢC 
CÁC VỤ KIỆN THƯƠNG 
MẠI? 

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam 
(VSA), dự báo tăng trưởng ngành 
thép năm 2018 đạt 20-22%, trong 
đó, thép xây dựng tăng trưởng 
10%, thép cuộn cán nguội tăng 
5%, thép ống hàn tăng 15% và 
sản xuất tôn mạ và sơn phủ màu 
tăng 12%. 

Tuy nhiên, ngành thép Việt 
Nam vẫn tiếp tục đối mặt với các 
vụ điều tra phòng vệ thương mại 
(PVTM), trong đó có nhiều vụ 
“dây dưa” sang năm 2018. 

Vừa bị thép ngoại cạnh tranh, 
vừa bị chống bán phá giá 

Theo VSA, tổng năng lực sản 
xuất của ngành thép nước ta hiện 
vào khoảng 30 triệu tấn/năm. Cụ 
thể, ở mặt hàng phôi thép là 12 
triệu tấn/năm, thép cán đạt 12 
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triệu tấn/năm, tôn mạ phủ màu là 
5 triệu tấn/năm, thép ống 3 triệu 
tấn/năm. 

Với quy mô này, ngành thép 
Việt Nam được đánh giá đang 
đứng đầu các nước Đông Nam Á. 
Năm 2017, XK của ngành thép đạt 
5,5 triệu tấn, tăng 28,5%; kim 
ngạch đạt 3,6 tỉ USD, tăng 45,4% 
so năm 2016. Tuy nhiên, ngành 
này phải đối mặt với nhiều thách 
thức do kháng kiện các vụ kiện 
của nước ngoài như: Mỹ, 
Australia, Indonesia, Malaysia, 
Thái lan, Ấn Độ… đối với sản 
phẩm thép xuất khẩu (XK). 

Ngành thép chịu nhiều áp lực do 
tình hình bảo hộ thương mại đang 
diễn ra ngày càng nhiều trên thế 
giới, hầu hết các thị trường nhập 
khẩu lớn như Mỹ, EU đều khởi 
xướng điều tra, áp dụng thuế bảo 
hộ thương mại để bảo vệ thị 
trường trong nước nên gây nhiều 
khó khăn cho doanh nghiệp xuất 
khẩu. 

“Gậy thần” nào để tránh các 
vụ kiện thương mại? 

Theo VSA, để đạt được mức 
tăng trưởng sản xuất từ 20-22% so 
với năm 2017, các DN thép nội 
cần phải nỗ lực hơn trong việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
sức cạnh tranh bằng cách đầu tư 

mạnh vào công nghệ mới hiện đại, 
nâng cao khả năng quản trị. Về 
phía vai trò của nhà nước, cần 
định hướng thông tin về thị 
trường, sản phẩm cũng như chiến 
lược phát triển các nhà máy thép, 
đề xuất những chính sách khuyến 
khích và chế độ bảo hộ. 

Để vượt qua khó khăn, thúc đẩy 
XK tốt hơn trong thời gian tới, 
tránh các vụ kiện PVTM, các 
doanh nghiệp XK cần nghiên cứu, 
bố trí thị trường XK hợp lý, tránh 
tập trung chủ yếu vào một vài thị 
trường gây ra tình trạng XK tăng 
đột biến, tạo cớ cho các nước NK 
tiến hành khởi xướng điều tra. 

Ngoài ra, các DN XK thép cũng 
phải nâng cao năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm cũng như nâng cao 
nhận thức về thương mại quốc tế, 
tránh rủi ro có thể xảy ra. Bên 
cạnh đó, cần sự hỗ trợ của cơ quan 
quản lý nhà nước, đặc biệt là các 
đơn vị trực tiếp như Bộ Công 
Thương. 

(Theo laodong.vn) 
 

MỸ HỖ TRỢ DN ĐẨY MẠNH 
XUẤT KHẨU THỦY SẢN 
VÀO VIỆT NAM 

Hàng chục doanh nghiệp thủy 
sản Mỹ sẽ có cơ hội đẩy mạnh 
xuất khẩu vào Việt Nam trong thời 



Số 51 - 5/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 5 
 

gian tới nhờ hỗ trợ tài chính từ 
chính phủ liên bang.  

 
Chương trình Tiếp cận Thị 

trường (MAP) của Bộ Nông 
nghiệp Mỹ (USDA) đã thông qua 
nguồn tài chính 196.000 USD cho 
6 tổ chức, hiệp hội thủy sản nước 
này để hỗ trợ chi phí của phái 
đoàn xúc tiến thương mại Mỹ đến 
TP HCM trong năm nay và hỗ trợ 
quảng bá sản phẩm tại Singapore 
và Thái Lan cũng như các hoạt 
động thương mại khác. 

6 tổ chức tham gia hoạt động 
trên gồm tổ chức Xuất khẩu Thủy 
sản Mỹ - Vùng Đông bắc (Food 
Export USA – Northeast), Viện 
Tiếp thị Thủy sản Alaska (ASMI), 
Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản 
Vùng Trung tây của Mỹ (Food 
Export – Midwest), Hội đồng 
Nông nghiệp giữa các Bộ lạc 
(Intertribal Agriculture Council) 
và Hiệp hội Thương mại Miền tây 
nước Mỹ (Western United States 
Trade Association). 

Theo số liệu của Cơ quan Khí 
quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ 

(NOAA), các loại thủy sản xuất 
khẩu chính của Mỹ vào Việt Nam 
gồm tôm hùm, mực và ốc vòi voi 
(geoduck, còn được gọi là tu hài 
Canada). 

Có 6 tổ chức của Mỹ tìm đến sự 
hỗ trợ của USDA để tăng xuất 
khẩu thủy sản vào Việt Nam “dựa 
trên niềm tin chung rằng các cơ 
hội tốt đẹp đang xuất hiện để tăng 
số lượng và chủng loại thủy sản 
Mỹ được xuất khẩu”. 

(Theo vinanet.vn) 
 

THỦY SẢN XUẤT KHẨU 
VƯỚNG GIẤY CHỨNG NHẬN 
KIỂM DỊCH 

Việc không quy định rõ Giấy 
chứng nhận kiểm dịch đối với các 
lô hàng thủy sản xuất khẩu của 
Cục Thú y - Bộ NN&PTNT khiến 
cho cả cơ qucan Hải quan và DN 
xuất khẩu thủy sản đang gặp 
vướng. 

 
Từ phản ánh của các DN xuất 

khẩu thủy sản, Hiệp hội Chế biến 
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và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) đã có văn bản gửi Cục 
Thú y - Bộ NN&PTNN giải quyết 
vướng mắc về quy định yêu cầu 
các lô hàng thủy sản xuất khẩu 
phải có giấy chứng nhận kiểm 
dịch 

Theo VASEP, trước đây, giấy 
Chứng nhận kiểm dịch theo Quyết 
định 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 
20/12/2010 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn sẽ do Cục 
Quản lý chất lượng nông, lâm, 
thủy sản (NAFIQAD) cấp. 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 
53, Luật Thú y 2015, các lô hàng 
thủy sản XK cần có giấy Chứng 
nhận kiểm dịch kèm theo nếu 
nước nhập khẩu hoặc chủ hàng có 
yêu cầu bắt buộc, còn với các 
nước không có yêu cầu bắt buộc 
và chủ hàng không yêu cầu thì các 
lô hàng thủy sản XK không nhất 
thiết phải có giấy này mới được 
phép thông quan. 

Trước đây, NAFIQAD đã ban 
hành công văn số 442/QLCL-CL1 
ngày 20/3/2014 thông báo 7 thị 
trường có yêu cầu phải cấp giấy 
Chứng nhận kiểm dịch. Tuy 
nhiên, công văn này ban hành dựa 
trên Pháp lệnh Thú y 2003 và 
Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT 
ngày 2/2/2010 của Bộ NN&PTNT 

quy định trình tự, thủ tục kiểm 
dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản. 

Hiện nay, cả hai văn bản này 
đều đã hết hiệu lực và được thay 
thế bằng Luật Thú y 2015 và 
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 30/6/2016 của Bộ 
NN&PTNT, đồng thời từ 2014 
đến nay, các yêu cầu của các thị 
trường nhập khẩu cũng đã có 
nhiều thay đổi. Do đó, công văn 
442/QLCL-CL1 hiện nay không 
còn hiệu lực. 

Tuy nhiên, hiện tại Bộ 
NN&PTNT chưa ban hành văn 
bản nào quy định thị trường nào 
yêu cầu bắt buộc các lô hàng thủy 
sản XK phải có Giấy chứng nhận 
kiểm dịch kèm theo (trường hợp 
số 2 nêu trên). Do đó, cơ quan Hải 
quan không có căn cứ để xác định 
đối với thị trường XK nào thì lô 
hàng bắt buộc phải có Giấy chứng 
nhận kiểm dịch kèm theo mới 
được XK. 

Điều này không chỉ chưa đúng 
với quy định hiện hành, mà còn 
gây lãng phí về thời gian, chi phí, 
nhân lực… cho cả cơ quan Hải 
quan và các DN do phải thực hiện 
thêm một thủ tục hành chính phát 
sinh. 

Để thực hiện đúng các quy định 
hiện hành, giúp DN giảm bớt chi 
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phí và các thủ thục hành chính 
không đáng có, tạo thuận lợi cho 
các bên, VASEP đề nghị Cục Thú 
y (Bộ NN&PTNT) sớm xem xét 
giải quyết giúp ngay các bất cập 
trên và tham mưu lãnh đạo Bộ 
NN&PTNT ban hành văn bản quy 
định thị trường nào có yêu cầu bắt 
buộc các lô hàng thủy sản XK 
phải có Giấy chứng nhận kiểm 
dịch kèm theo để các đơn vị quản 
lý nhà nước và DN thực hiện cho 
thuận lợi. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

KHẮC PHỤC THẺ VÀNG, 
XUẤT KHẨU TÔM SANG EU 
VẪN TĂNG TRƯỞNG TỐT 

Mặc dù bị ảnh hưởng nhất định 
từ thẻ vàng IUU, nhưng xuất khẩu 
tôm sang thị trường EU vẫn duy 
trì đà tăng trưởng khá tốt. 

 
EU - thị trường tiềm năng 
Theo nhận định của Hiệp hội 

Chế biến và Xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam (VASEP), EU vẫn là thị 

trường NK lớn nhất của tôm Việt 
Nam, chiếm 18,2% tổng XK tôm 
Việt Nam. Xuất khẩu tôm trong 4 
tháng đầu năm 2018 tăng 17% đạt 
gần 1 tỷ USD. Trong đó, XK tôm 
sang thị trường EU chiếm hơn 
18%, tăng 13,5% so với cùng kỳ 
năm ngoái. XK sang 3 thị trường 
chính trong khối (Hà Lan, Đức và 
Bỉ) đều tăng trưởng ở mức 2 con 
số. XK sang Hà Lan và Đức tăng 
lần lượt 76,3% và 55,3% trong khi 
XK sang Bỉ tăng trưởng thấp hơn 
đạt 18,9%. 

XK tôm sang EU trong những 
tháng đầu năm nay vẫn duy trì 
được đà tăng trưởng của năm 
2017. Việc XK tôm sang thị 
trường EU hiện khá thuận lợi do 
Ấn Độ, đối thủ cạnh tranh của 
Việt Nam gặp khó khăn trên thị 
trường này nên tôm Việt Nam 
được lựa chọn thay thế. 

Với nhu cầu tiêu thụ tăng nhờ 
tăng trưởng kinh tế tốt hơn so với 
dự báo, một số sản phẩm như tôm 
chân trắng chế biến, tôm sú 
tươi/đông lạnh sẽ vẫn đạt tốc độ 
tăng trưởng XK mạnh sang EU 
trong thời gian tới. 

Thống kê cho thấy EU hiện là 
thị trường dẫn đầu của ngành thủy 
sản Việt Nam trong năm 2017 với 
kim ngạch 1,5 tỷ USD, trong đó 
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tôm là mặt hàng rất tiềm năng. 
Hưởng lợi từ EVFTA 
Theo đánh giá của các chuyên 

gia, Hiệp định Thương mại Tự do 
Việt Nam với Liên minh châu Âu 
(EVFTA) đang trong giai đoạn 
chuẩn bị có hiệu lực. Theo cam 
kết, sau khi Hiệp định có hiệu lực, 
hàng hóa Việt Nam trong đó có 
mặt hàng tôm sẽ được hưởng thuế 
ưu đãi đặc biệt. 

EU chủ yếu NK tôm nguyên 
liệu đông lạnh và tôm chế biến từ 
Việt Nam. Theo cam kết, ngay khi 
EVFTA có hiệu lực, thuế XK tôm 
nguyên liệu mã HS 03061100 
sang EU sẽ về 0% từ mức hiện tại 
là 12,5%, thuế sản phẩm tôm mã 
HS 03061710 về 0% từ mức 20% 
hiện tại. 

Đối với sản phẩm tôm chế biến, 
tôm mã HS 16052110 (tôm dạng 
bột nhão) từ mức 20% hiện tại sẽ 
điều chỉnh về 0% sau 7 năm kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực; tôm mã 
HS 16052190 (tôm khác) từ 20% 
về 0% sau 7 năm kể từ khi Hiệp 
định có hiệu lực. 

EU là một trong những thị 
trường có nhiều quy định kỹ thuật 
khá khắt khe với mục đích là bảo 
vệ tốt nhất sức khỏe con người, 
bảo vệ môi trường, phát triển bền 
vững…Do đó, DN cần đáp ứng tốt 

các yêu cầu về an toàn vệ sinh 
thực phẩm để tiếp cận thị trường 
nhất là khi EVFTA có hiệu lực với 
cơ hội về thuế. 

Dự đoán, 2018 sẽ là năm đầy 
hứa hẹn của sản phẩm tôm tại thị 
trường châu Âu. Ngược lại, dù là 
sản phẩm chủ lực trước đây, song 
từ khoảng ba năm trở lại đây, sản 
lượng xuất khẩu cá tra đã sụt giảm 
khá nhiều, tuy nhiên các doanh 
nghiệp Việt Nam vẫn xác định sẽ 
nỗ lực để giữ thị trường châu Âu. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT 
NAM CŨNG SẺ ĐỐI DIỆN 
VỚI KIỆN CHÙM, KIỆN 
DOMINO? 

Các vụ kiện phòng vệ thương 
mại đang phát sinh những xu 
hướng mới như kiện chùm (kiện 
đồng thời nhiều nước), kiện 
domino (nước này kiện được thì 
nước khác cũng đi kiện), kiện kép 
(kiện đồng thời chống bán phá giá 
và chống trợ cấp)... 

Hàng loạt vụ việc phòng vệ 
thương mại (PVTM) được khởi 
xướng điều tra thời gian qua đã 
nối dài chuỗi gian nan của hàng 
hóa Việt Nam xuất khẩu (XK). 
Các biện pháp PVTM được thị 
trường nhập khẩu áp dụng được 
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dự báo sẽ còn gia tăng khi kinh tế 
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu 
rộng vào nền kinh tế thế giới. 

Có thể kể đến các vụ việc 
PVTM gần đây nhằm vào hàng 
XK Việt Nam hoặc hàng Việt 
Nam chịu ảnh hưởng liên đới như: 
Mỹ áp thuế với nhôm, thép nhập 
khẩu; Uỷ ban châu Âu khởi xướng 
điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 
toàn cầu đối với sản phẩm thép 
nhập khẩu; Mỹ áp thuế chống bán 
phá giá cá tra phi lê đông lạnh 
nhập khẩu từ Việt Nam... 

 
Theo Cục Phòng vệ thương mại 

(Bộ Công Thương), tính đến nay, 
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); thứ 
hai là Thổ Nhĩ Kỳ (19 vụ); Ấn Độ 
(15 vụ) và thứ tư là EU (14 vụ). 

Trong số này, dẫn đầu là các vụ 
việc điều tra chống bán phá giá 
(77 vụ, chiếm 60%); tiếp đó là các 

vụ việc tự vệ (23 vụ, chiếm 18%); 
các vụ việc chống lẩn tránh thuế 
chống bán phá giá (17 vụ, chiếm 
13%) và các vụ việc chống trợ cấp 
(11 vụ việc, chiếm 9%). 

Theo đại diện Cục PVTM, Việt 
Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu 
nên ít hay nhiều đều bị kiện. Phó 
Cục trưởng Cục PVTM Chu 
Thắng Trung cho hay, hàng hoá bị 
điều tra áp dụng biện pháp PVTM 
rất đa dạng, từ các mặt hàng nông, 
thủy sản đến các sản phẩm công 
nghiệp chế biến, chế tạo. 

Thuế giảm, rào cản khác lại 
tăng 

Theo Cục PVTM, khi hội nhập 
sâu rộng, các hàng rào thương mại 
truyền thống như thuế quan dần 
được dỡ bỏ, các cam kết mở cửa 
thị trường được đẩy mạnh với sự 
gia tăng của các hiệp định thương 
mại tự do song phương và đa 
phương. Do vậy, các biện pháp 
PVTM ngày càng được các nước 
sử dụng nhiều như một công cụ 
hợp pháp để bảo hộ sản xuất trong 
nước. 

Một cường quốc như Mỹ cũng 
đã phải ban hành mức thuế 25% 
đối với sản phẩm thép nhập khẩu 
và 10% cho nhôm nhập khẩu 
nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong 
nước. Trong đó, thép Việt Nam 
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xuất khẩu vào Mỹ cũng chịu ảnh 
hưởng. 

Trung Quốc sản xuất trên 800 
triệu tấn thép mỗi năm, chiếm gần 
50% sản lượng thép toàn thế giới. 
Nước này muốn XK thép đi bằng 
mọi cách nên đã áp dụng giảm giá 
bán. Trong khi đó, tại các nước 
nhập khẩu thép như Hoa Kỳ, chi 
phí sản xuất thép trong nước khá 
cao, không cạnh tranh nổi với 
hàng nhập khẩu nên đã tiến hành 
áp dụng các biện pháp PVTM để 
bảo vệ sản xuất trong nước. 

Xu thế chung là nước nào cũng 
muốn bảo vệ nền sản xuất của 
mình. Hầu hết vụ việc áp dụng các 
biện pháp PVTM của các thị 
trường đều phù hợp với thông lệ 
quốc tế 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho 
mình trong việc tham gia các vụ 
kiện PVTM, các doanh nghiệp 
Việt Nam cần phải củng cố quan 
hệ với các bạn hàng, đối tác nước 
ngoài vì nhóm này cũng là một 
bên có lợi ích bị ảnh hưởng bởi 
các vụ việc điều tra PVTM. Tiếng 
nói phản đối điều tra của các nhà 
nhập khẩu sẽ ảnh hưởng tới việc 
ra quyết định của cơ quan điều tra 
nước ngoài. 

Phần lớn các sản phẩm bị điều 
tra thường rơi vào những mặt 

hàng sản xuất hàng loạt, sử dụng 
nhiều lao động giá rẻ… với giá trị 
gia tăng không cao. Do đó, doanh 
nghiệp cần tăng cường công tác 
nghiên cứu, phát triển sản xuất 
những sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao hơn bằng cách đầu tư công 
nghệ, thiết bị máy móc. 

(Theo baotintuc.vn) 
 

MỸ ĐÁNH THUẾ MẠNH 
“THÉP TRUNG QUỐC VẬN 
CHUYỂN TỪ VIỆT NAM” 

Bộ Thương mại Mỹ ngày 21/5 
tuyên bố áp thuế nhập khẩu mạnh 
tay lên các sản phẩm thép vận 
chuyển từ Việt Nam nhưng được 
cho là có xuất xứ Trung Quốc, sau 
khi kết quả điều tra cuối cùng của 
Washington xác định những sản 
phẩm thép này "né" thuế chống 
bán phá giá và chống trợ cấp của 
Mỹ. 

Hãng tin Reuters nói rằng quyết 
định này đánh dấu một chiến 
thắng cho các nhà sản xuất thép 
của Mỹ. 

Vào năm 2015 và 2016, các 
công ty thép Mỹ đã thắng trong vụ 
kiện chống bán phá giá và chống 
trợ cấp nhằm vào thép Trung 
Quốc, nhưng sau đó, thép vẫn 
chảy mạnh vào thị trường Mỹ từ 
các quốc gia khác. Đứng trước 
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tình trạng này, ngành thép Mỹ cho 
rằng thép Trung Quốc đã được 
vận chuyển tới các nước khác rồi 
mới xuất khẩu sang Mỹ nhằm 
tránh thuế. 

Tuyên bố của Bộ Thương mại 
Mỹ cho biết Hải quan Mỹ sẽ thu 
thuế chống bán phá giá 199,76% 
và thuế chống trợ cấp ở mức 
256,44% đối với thép cuộn cán 
nguội (cold-rolled steel) sản xuất 
tại Việt Nam bằng thép chất nền 
(substrate) có xuất xứ Trung 
Quốc. 

Những mức thuế này sẽ được 
cộng thêm với thuế quan 25% đối 
với hầu hết các sản phẩm thép 
nhập khẩu vào Mỹ dựa trên cuộc 
điều tra an ninh quốc gia đối với 
thép và nhôm nhập khẩu. 

Ngành thép toàn cầu đang đối 
mặt với tình trạng dư thừa công 
suất, chủ yếu tại Trung Quốc, gây 
sức ép giảm giá. 

Quyết định của Mỹ được đưa ra 
sau một quyết định của Liên minh 
châu Âu (EU) vào tháng 11 năm 
ngoái nói rằng thép từ Việt Nam 
vào EU "lách" thuế. 

Bộ Thương mại Mỹ nói sau khi 
thuế chống bán phá giá được áp 
lên các sản phẩm thép Trung Quốc 
vào năm 2015, nhập khẩu thép 
cuộn cán nguội từ Việt Nam vào 

Mỹ đã vọt lên 215 triệu USD, từ 
mức 9 triệu USD mỗi năm trước 
đó, trong khi nhập khẩu thép 
chống rỉ từ Việt Nam vào Mỹ tăng 
lên 80 triệu USD từ 2 triệu USD. 

Vụ kiện này bắt nguồn từ đơn 
kiện của các nhà sản xuất thép Mỹ 
bao gồm Arcelor Mittal, Nucor, 
AK Steel và United States Steel. 
Đơn kiện cáo buộc các nhà sản 
xuất thép Trung Quốc chuyển thép 
sang Việt Nam ngay sau khi bị 
Mỹ áp thuế. 

(Theo vneconomy.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Mỹ phẩm  
Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảosửa đổi Đạo luật mỹ phẩm. 
Cụ thể, các vật liệu mỹ phẩm sẽ 
được đưa sang hệ thống báo cáo 
trước: Danh mục các loại mỹ 
phẩm phải được báo cáo trước khi 
phân phối và bán. Mục đích của 
dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. Hiện 
tại Hàn Quốc chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến là ngày 
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11/6/2018. 
Mã thông báo: 

G/TBT/N/KOR/755 
Các sản phẩm gia dụng có 

chứa Methylene Chloride  
Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Hướng dẫn ghi nhãn một số sản 
phẩm gia dụng có chứa Methylene 
Chloride. Liên minh công nghiệp 
dung môi halogen đã đề nghị Ủy 
ban an toàn sản phẩm tiêu dùng 
sửa đổi chính sách năm 1987 về 
việc ghi nhãn một số sản phẩm có 
chứa methylene chloride để phòng 
chống các nguy cơ cấp tính do hít 
phải hơi methylen clorua ngoài 
các nguy cơ đã được nêu trong 
chính sách. Mục đích của dự thảo 
nhằm ngăn chặn các hành vi lừa 
đảo và bảo vệ người tiêu dùng. 
Thời gian dự kiến thông qua vào 
ngày 21/3/2018. Hoa Kỳ chưa xác 
định thời gian dự kiến có hiệu lực. 
Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1357 

Các thông báo của Việt Nam 
1. Ắc quy chì dùng trên xe mô 
tô, xe gắn máy  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe 
gắn máy. Quy chuẩn này quy định 
về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra 
chất lượng an toàn kỹ thuật đối 
với ắc quy chì - axít dùng để khởi 
động, chiếu sáng và cho các thiết 
bị phụ trợ sử dụng cho xe mô tô, 
xe gắn máy (sau đây gọi tắt là ắc 
quy). Quy chuẩn này áp dụng đối 
với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu 
ắc quy, sản xuất, lắp ráp xe mô tô, 
xe gắn máy và các cơ quan, tổ 
chức liên quan đến việc thử 
nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường. Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người.Thời gian dự 
kiến thông qua vào 30/6/2018. 
Thời gian dự kiến có hiệu vào 
tháng 9/2018. Hạn cuối cùng để 
các nước thành tham gia góp ý 
kiến vào 23/6/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/VNM/120  
2. Ắc quy sử dụng cho xe đạp 
điện  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp 
điện. Quy chuẩn này quy định về 
yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 
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thử đối với ắc quy cung cấp năng 
lượng cho hệ thống động lực của 
xe đạp điện (sau đây gọi tắt là ắc 
quy). Quy chuẩn này áp dụng đối 
với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, 
nhập khẩu ắc quy, sản xuất, lắp 
ráp xe đạp điện và các cơ quan, tổ 
chức liên quan đến quản lý, thử 
nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường và các tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan. Mục đích 
của Dự thảo nhằm bảo vệ sức 
khoẻ và sự an toàn của con 
người.Thời gian dự kiến thông 
qua vào 01/12/2018. Thời gian dự 
kiến có hiệu vào 01/1/2019. Hạn 
cuối cùng để các nước thành tham 
gia góp ý kiến vào 23/6/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/VNM/121  
3. Ô tô khách thành phố để 
người khuyết tật tiếp cận sử 
dụng  

Ngày 23/4/2018, Việt Nam 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về ô tô khách thành phố để 
người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 
Quy chuẩn này quy định các yêu 
cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất 
lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với ô tô khách 

thành phố từ 17 chỗ trở lên (bao 
gồm cả chỗ dành cho người 
khuyết tật) để người khuyết tật 
tiếp cận sử dụng (sau đây gọi tắt là 
xe). Quy chuẩn này áp dụng đối 
với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, tổ 
chức, cá nhân nhập khẩu xe, linh 
kiện của xe và các Cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan đến quản 
lý, kiểm tra, thử nghiệm và chứng 
nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với xe, 
linh kiện của xe. Mục đích của Dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự 
an toàn của con người.Thời gian 
dự kiến thông qua vào 30/6/2018. 
Thời gian dự kiến có hiệu vào 
09/2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành tham gia góp ý kiến 
vào 23/6/2018.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/VNM/12 

(Theo Văn phòng TBT VN) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 5/2018 

1. Số: G/TBT/N/BRA/810 
Nước: Brazil 
Nội dung: Sữa và sản  phẩm sữa 

(ICS 67.100) 
2. Số: G/TBT/N/CAN/554 
Nước: Canada 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 
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(ICS 33.060) 
3. Số: G/TBT/N/CHE/231 
Nước: Thụy Sĩ 
Nội dung: Các sản phẩm dược 

phẩm 
4. Số: G/TBT/N/CHN/1270 
Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Xe cơ giới đường bộ 

(ICS 43.020) 
5. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/321 
Nội dung: Mũ bảo hiểm công 

nghiệp (ICS 13.340.20) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/322 
Nội dung: Lò nướng gas 
6. Số: G/TBT/N/EU/569 
Nước: EU 
Nội dung: Flurtamone (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) 
7. Các thông báo của Ấn Độ 
- Số: G/TBT/N/IND/77 
Nội dung: Ghi nhãn thực phẩm 

đóng gói sẵn 
- Số: G/TBT/N/IND/78 
Nội dung: Bình nước nóng tức 

thời gia dụng sử dụng khí dầu mỏ 
hóa lỏng 

- Số: G/TBT/N/IND/79 
Nội dung: Thiết bị nhà bếp nhỏ 

(ICS 97.040.50) 
8. Các thông báo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/1010 
Nội dung: Bộ lưu điện (UPS) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1011 

Nội dung: Thiết bị hàn hồ quang 
9. Số: G/TBT/N/JPN/596 
Nước: Nhật Bản 
Nội dung: Nồi áp suất và nồi 

hấp gia dụng; Bật lửa 
10. Các thông báo của Hàn 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/762 
Nội dung: Xe cơ giới 
- Số: G/TBT/N/KOR/763 
Nội dung: Đèn chiếu sáng 
- Số: G/TBT/N/KOR/764, 

G/TBT/N/KOR/765 
Nội dung: Thực phẩm 
11. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/405 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh 

(ICS 11.120.10) 
- Số: G/TBT/N/MEX/406 
Nội dung: Thiết bị cho các nhà 

khai thác du lịch mạo hiểm / thiên 
nhiên (ICS 03.200) 

- Số: G/TBT/N/MEX/407 
Nội dung: Thuốc và thiết bị y tế 
- Số: G/TBT/N/MEX/408 
Nội dung: Máy bay 
- Số: G/TBT/N/MEX/409 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh 

(ICS 11.120.10) 
12. Số: G/TBT/N/NZL/81 
Nước: New Zealand 
Nội dung: Các sản phẩm hữu cơ 

sơ chế và được chế biến. 
13. Số: G/TBT/N/SAU/1050 
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Nước: Vương quôc Ả Rập Saudi 
Nội dung: Thiết bị công viên 

giải trí 
14. Số: G/TBT/N/RUS/86 
Nước: Liên bang Nga 
Nội dung: Thiết bị điện áp cao 

(ICS 29.020) 
15. Số: G/TBT/N/TJK/6 
Nước: Tajikistan 
Nội dung: Xe cơ giới 
16. Số: G/TBT/N/THA/512 
Nước: Thái Lan 
Nội dung: ICS 13.040.50, 

43.140 
17. Số: G/TBT/N/GBR/32 
Nước: Vương quốc Anh 
Nội dung: Mỹ phẩm và sản 

phẩm chăm sóc cá nhân 
18. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1362 
Nội dung: Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi 
- Số: G/TBT/N/USA/1363 
Nội dung: Sản xuất chăn nuôi 

hữu cơ 
- Số: G/TBT/N/USA/1364 
Nội dung: Thức ăn sinh học 

(BE) 
- Số: G/TBT/N/USA/1365 
Nội dung: Tiêu chuẩn phát thải 

nguồn 
19. Các thông báo của Nam Phi 
- Số: G/TBT/N/ZAF/228 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS: 

67.160.10) 
- Số: G/TBT/N/ZAF/229 
Nội dung: Thực phẩm 

(Tổng hợp) 
 

 
 
 
QUẢN LÝ THỰC PHẨM: 
CHUYỂN TỪ TIỀN KIỂM 
SANG HẬU KIỂM, TĂNG TỰ 
CHỦ CHO DN 

Thực hiện Nghị định 
15/2018/NĐ-CP sẽ có khoảng 
90% sản phẩm được tự công bố, 
95% lô hàng thực phẩm nhập 
khẩu không phải kiểm tra nhà 
nước về An toàn thực phẩm. Việc 
hậu kiểm sẽ được thực hiện chặt 
chẽ sau đó. 

Theo nhận định của các chuyên 
gia tại Hội thảo “Chính sách pháp 
luật mới về an toàn thực phẩm và 
hành động của doanh nghiệp vì 
sức khỏe cộng đồng” do Bộ Công 
Thương tổ chức ngày 15/5, Nghị 
định 15/CP của Chính phủ hướng 
dẫn thi hành Luật An toàn thực 
phẩm đã có sự thay đổi căn bản về 
quản lý thực phẩm, chuyển từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm cũng như 
tăng tính tự chủ cho doanh nghiệp. 

Mới đây, trong lĩnh vực an toàn 
thực phẩm, Bộ Công Thương đã 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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bãi bỏ nhiều quy định về tài liệu 
trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở kinh doanh thực 
phẩm... 

Với vai trò quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà 
soát, chỉnh sửa và ban hành các 
chế tài đủ mạnh để lập lại trật tự 
trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, 
nước giải khát, nhằm lành mạnh 
hóa hoạt động nhạy cảm này. Bộ 
Công Thương sẽ tiếp tục hướng 
dẫn, phối hợp xây dựng mô hình 
thí điểm chợ bảo đảm an thực 
phẩm tại 24 địa phương và 5 mô 
hình cơ sở kinh doanh bảo đảm an 
toàn thực phẩm ngành Công 
Thương (cửa hàng tổng hợp các 
mặt hàng thuộc phạm vi quản lý 
từ 2 bộ trở lên, cửa hàng nước 
khoáng, bánh các loại). 

Nghị định 15/2018 thay đổi cách 
tiếp cận kiểm soát an toàn thực 
phẩm từ tiền kiểm sang hậu kiểm. 
Những thay đổi của Nghị định này 
sẽ giảm đáng kể thủ tục hành 
chính cho doanh nghiệp, song ông 
Hùng cũng bày tỏ, quy định này 
có thể làm giảm hiệu quả ngăn 
ngừa thực phẩm bẩn. 

Theo thống kê, hiện Việt Nam 
có 97 QCVN, 1536 TCVN liên 

quan đến thực phẩm, trong đó có 
tới 884 TCVN liên quan đến 
ATTP. Tuy nhiên vấn đề có tiêu 
chuẩn và thực hiện quản lý theo 
các tiêu chuẩn đó phải được thực 
hiện đồng bộ, ATTP phải được 
quản lý theo chuỗi giá trị từ trang 
trại đến bàn ăn, đảm bảo không 
khâu nào bị đứt gãy. 

Thực hiện Nghị định 15/CP sẽ 
có khoảng 90% sản phẩm được tự 
công bố, 95% lô hàng thực phẩm 
nhập khẩu không phải kiểm tra 
nhà nước về An toàn thực phẩm. 

Do vậy, tất cả các nguồn lực sẽ 
được tập trung cho công tác hậu 
kiểm và các cơ quan quản lý 
thường xuyên tổ chức lấy mẫu để 
kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng, 
nếu phát hiện thực phẩm không 
đảm bảo an toàn sẽ có biện pháp 
xử lý. 

(Theo vietq.vn) 
 

BỘ NN&PTNT BAN HÀNH 
QUY CHẾ SỬ DỤNG NHÃN 
HIỆU GẠO QUỐC GIA 
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Các cá nhân, tổ chức được 
quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng 
nhận phải đáp ứng đầy đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm về chế 
biến, bảo quản, kinh doanh gạo 
hoặc cơ sở đã được cấp giấy 
chứng nhận cụ thể. 

Mới đây, Bộ NN&PTNT ban 
hành quy chế sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT 
NAM/VIETNAM RICE nhằm 
quảng bá sản phẩm, giữ gìn uy tín 
và nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho gạo Việt. 

Theo đó, các cá nhân, tổ chức 
được quyền sử dụng Nhãn hiệu 
chứng nhận phải đáp ứng đầy đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm về 
chế biến, bảo quản, kinh doanh 
gạo hoặc cơ sở đã được cấp một 
trong số các giấy chứng nhận: 
Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ 
thống phân tích mối nguy và điểm 
kiểm sát tới hạn (HACCP), Hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm 
ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu 
về an toàn thực phẩm (BRC), 
Chứng nhận hệ thống an toàn thực 
phẩm (FSSC 22000) hoặc tương 
đương còn hiệu lực. 

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ 
chức phải được cấp Giấy chứng 
nhận sản phẩm gạo phù hợp với 

Tiêu chuẩn quốc gia và hoàn 
thành nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi 
trường. 

Bộ ủy quyền cho Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam là đơn vị 
quản lý nhãn hiệu chứng nhận 
quốc gia GẠO VIỆT 
NAM/VIETNAM RICE. Các sản 
phẩm gạo mang nhãn hiệu chứng 
nhận bao gồm nhóm gạo hạt dài, 
nhóm gạo hạt ngắn, gạo thơm 
trắng và gạo nếp trắng. 

(Theo vinanet.vn) 
 

KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC HẠI 
Ở CÁC SẢN PHẨM DỆT MAY 

Kể từ 1/5, các sản phẩm dệt may 
khi đưa ra thị trường buộc phải 
công bố hàm lượng formaldehyde 
và các amin thơm, hai hợp chất 
được cho là gây ung thư cho 
người nếu vượt quá hàm lượng. 

Theo đó, các sản phẩm may mặc 
khi lưu thông ra trường bắt buộc 
phải công bố hàm lượng 
formaldehyde theo quy chuẩn 
quốc gia, quy định về mức giới 
hạn hàm lượng formaldyhyde và 
các amin thơm chuyển hóa từ 
thuốc nhuộm azo. Quy định này 
được đề cập trong Thông tư 
21/2017TT-BCT do Bộ Công 
thương vừa ban hành, hiệu lực từ 
ngày 1/5/2018. 
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Cụ thể, các doanh nghiệp trước 

khi bán sản phẩm dệt may ra thị 
trường nội địa phải công bố hợp 
quy, gắn dấu hợp quy (CR) cho 
sản phẩm. 

Theo quy định của Thông tư 21 
nói trên, doanh nghiệp tự công bố 
hợp quy hoặc dựa vào kết quả 
chứng nhận của tổ chức giám định 
cung cấp. 

Theo các chuyên gia trong 
ngành dệt may, việc công bố quy 
chuẩn hàm lượng formaldyhyde là 
cần thiết khi formaldyhyde lẫn 
amin thơm đều được xác định có 
khả năng gây ung thư cho người 
dùng nếu hàm lượng vượt mức 
cho phép. 

Trong một diễn biến có liên 
quan, Bộ Công Thương hiện đã 
chỉ định 7 tổ chức chứng nhận 
chất lượng sản phẩm dệt may gồm 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lượng chất lượng 3 (Quatest 3 
tại TPHCM); Viện Dệt may (có 
hai cơ sở tại Hà Nội và TPHCM); 

Chi nhánh Công ty cổ phần Tập 
đoàn Vinacontrol tại Hà Nội; Hải 
Phòng; Công ty TNHH Giám định 
Vinacontrol TPHCM; Công ty cổ 
phần Chứng nhận và Giám định 
IQC; Công ty TNHH Intertek Việt 
Nam (ở Hà Nội và TPHCM) và 1 
tổ chức giám định là Công ty cổ 
phần Giám định và Khử trùng 
FCC (TPHCM). 

QCVN 01 2017 quy định, các 
doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, 
kinh doanh trước khi bán hàng 
hóa ra thị trường nội địa phải công 
bố hợp quy, gắn dấu hợp quy 
(CR) cho sản phẩm. 

Bảng hợp quy này phải thể hiện 
việc sản phẩm có mức giới hạn 
hàm lượng formaldehyt dưới 
30mg/kg (đối với sản phẩm dành 
cho trẻ em dưới 3 tuổi); 75mg/kg 
(đối với sản phẩm tiếp xúc trực 
tiếp với da) và 300mg/kg (đối với 
sản phẩm dệt may không tiếp xúc 
trực tiếp với da). Bên cạnh đó là 
giới hạn về hàm lượng amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
không vượt quá 30mg/kg. 

(Theo vietq.vn) 
 
THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG 
LƯỢNG NÀO SẼ PHẢI LOẠI 
BỎ, CẤM NHẬP KHẨU? 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh 
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Đình Dũng vừa ký Quyết định số 
24/2018/QĐ-TTg ban hành Danh 
mục và lộ trình phương tiện, thiết 
bị sử dụng năng lượng phải loại 
bỏ và các tổ máy phát điện hiệu 
suất thấp không được xây dựng 
mới. Quyết định số 24/2018/QĐ-
TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 
10/7/2018. 

Theo đó, từ ngày 10/7/2018, các 
đơn vị tham gia hoạt động nhập 
khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng 
hóa sẽ không được phép nhập 
khẩu, sản xuất và kinh doanh các 
thiết bị có mức hiệu suất năng 
lượng không đáp ứng mức hiệu 
suất năng lượng tối thiểu trong 
Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN). Cụ 
thể như: Bóng đèn huỳnh quang 
compact TCVN 7896:2008; Bóng 
đèn huỳnh quang ống thẳng 
TCVN 8249:2009; Tủ lạnh, tủ kết 
đông lạnh TCVN 7828:2013; Máy 
điều hòa không khí không ống gió 
TCVN 7830:2015; Máy giặt gia 
dụng TCVN 8526:2010; Máy thu 
hình TCVN 9536:2012; Nồi cơm 
điện TCVN 8252:2009; Màn hình 
máy tính TCVN 9508:2012; Máy 
biến áp phân phối TCVN 
8525:2010... 

Các đơn vị cũng không được 
phép nhập khẩu, sản xuất và kinh 
doanh sau 2 năm kể từ ngày 

10/7/2018 đối với các thiết bị có 
mức hiệu suất năng lượng không 
đáp ứng mức hiệu suất năng lượng 
tối thiểu trong TCVN như: Bóng 
đèn huỳnh quang compact TCVN 
7896:2015; Bóng đèn huỳnh 
quang ống thẳng TCVN 
8249:2013; Tủ lạnh, tủ kết đông 
lạnh TCVN 7828:2013; Máy điều 
hòa không khí không ống gió 
TCVN 7830:2015; Máy giặt gia 
dụng TCVN 8526:2013; Máy thu 
hình TCVN 9536:2012; Nồi cơm 
điện TCVN 8252:2015; Màn hình 
máy tính TCVN 9508:2012... 

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu 
cầu các cơ quan liên quan không 
phê duyệt chủ trương đầu tư các 
nhà máy nhiệt điện phát điện bằng 
than, khí đốt có hiệu suất năng 
lượng thấp hơn hiệu suất quy định 
tương ứng với dải công suất của tổ 
máy phát điện theo quy định… 

(Theo tapchitaichinh.vn) 
 

CHỐNG HÀNG GIẢ BẰNG 
CÔNG NGHỆ QR CODE: CẦN 
SỰ PHỐI HỢP NHÀ NƯỚC - 
DOANH NGHIỆP 

Các chuyên gia khẳng định việc 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm là 
một trong những giải pháp chống 
hàng giả, bảo vệ doanh nghiệp và 
lợi ích người tiêu dùng. Tuy nhiên, 
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cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
giữa các bên để thúc đẩy hoạt 
động này. 

Tem QR Code truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm là giải pháp thông 
minh nhằm đáp ứng nhu cầu muốn 
biết tường tận về nguồn gốc xuất 
xứ sản phẩm của người tiêu dùng, 
từ khâu sản xuất cho đến quá trình 
vận chuyển, bảo quản trước khi 
đến tay khách hàng. Từ đó, doanh 
nghiệp sẽ tạo dựng và định vị 
được thương hiệu "chính hãng" 
trong tâm trí người tiêu dùng.x` 

Xét dưới góc độ của doanh 
nghiệp, tem QR Code truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm là bí quyết 
gia tăng hiệu quả truyền thông và 
bán hàng trong thời buổi hàng giả, 
hàng kém chất lượng tràn lan gây 
ra tâm lý lo ngại đến người tiêu 
dùng. 

 
Theo các chuyên gia, việc sử 

dụng công nghệ truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm sẽ dễ dàng xử lý các 
lô hàng kém chất lượng hoặc hàng 
giả và giúp cho việc kiểm soát 

hàng hóa đưa vào thị trường diễn 
ra minh bạch, rõ ràng, qua đó hạn 
chế lượng hàng kém chất lượng, 
hàng giả lưu thông trên thị trường. 
Từ đó giúp người tiêu dùng được 
tiếp cận một hệ thống cung cấp 
thông tin minh bạch, đầy đủ nhất, 
truy xuất nguồn gốc về sản phẩm 
từ khâu sản xuất, nguyên liệu, 
đóng gói và vận chuyển phân 
phối. 

Bên cạnh đó, việc truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm thông qua 
tem, nhãn trên sản phẩm hoặc qua 
hồ sơ lưu trữ tại cơ sở sản xuất, 
kinh doanh của cơ quan chức năng 
cũng còn nhiều hạn chế bởi tem, 
nhãn thông thường không thể hiện 
đầy đủ thông tin truy xuất. Trong 
khi đó, các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ hầu như chưa xây dựng hoặc 
thực hiện các chương trình bảo 
đảm truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm chưa đầy đủ, còn hạn chế; 
việc xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm còn mang tính tự 
cung, tự cấp, nhỏ lẻ. 

Thực tế cho thấy rằng, hiện nay 
việc sử dụng công nghệ MSMV 
vào việc chống hàng giả cũng 
đang có rất nhiều vấn đề đáng bàn. 
Trong đó, phải nói đến là việc 
triển khai tem truy xuất nguồn gốc 
vẫn còn hạn chế: Mã vạch áp dụng 
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phục vụ truy xuất nguồn gốc chưa 
được chuẩn hóa về hình thức và 
nội dung, thiếu các quy định cụ 
thể đối với việc khai báo, giám sát 
và đảm bảo thông tin truy xuất 
nguồn gốc. Các giải pháp đọc tem 
chưa thân thiện, phổ thông dẫn 
đến tình trạng tem nơi đọc được 
thông tin nơi không, gây hiểu lầm 
không đáng có đối với người tiêu 
dùng. 

 (Theo baomoi.com) 
 

TRÁI CÂY VIỆT "LÉP VẾ" Ở 
NƯỚC NGOÀI 

Xuất khẩu trái cây liên tục tăng 
tốc trong những năm gần đây, tuy 
nhiên ở các thị trường chủ lực, 
trái cây Việt Nam vẫn khiêm tốn, 
lép vế so với các đối thủ. Nguyên 
nhân là do các chi phí vận chuyển, 
bảo quản, kiểm dịch, xử lý chiếu 
xạ liên quan đến xuất khẩu trái 
cây tươi của Việt Nam cao nên 
kém cạnh tranh. 

Số liệu thống kê từ Tổng cục 
Hải quan cho thấy kim ngạch xuất 
khẩu (XK) mặt hàng rau quả trong 
4 tháng đầu năm 2018 sang hầu 
hết các thị trường đều tăng. Trong 
đó, XK rau quả sang thị trường 
Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao 
nhất với kim ngạch 988,8 triệu 
USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ 

năm 2017. Tiếp theo là một số thị 
trường khác như Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan… 

Kém cạnh tranh hơn đối thủ 
Theo báo cáo của Cục Xuất 

nhập khẩu (Bộ Công Thương), tại 
thị trường Liên minh châu Âu 
(EU), nhu cầu tiêu thụ rau quả các 
loại khoảng 115-130 triệu 
tấn/năm, trái cây khoảng 70-80 
triệu tấn/năm và đang có xu 
hướng tăng. 

XK rau quả của Việt Nam sang 
EU chiếm tỷ trọng 4-5% tổng XK 
cả nước, liên tục tăng trưởng trong 
giai đoạn 2011-2017 với tốc độ 
bình quân đạt 10%/năm, tuy nhiên 
chỉ chiếm thị phần 0,4% tại thị 
trường này (đứng thứ 48 trong 
trong danh sách các quốc gia XK 
trái cây sang EU). 

Trái cây tươi Việt Nam đã XK 
sang EU nhưng lượng không đáng 
kể do kém cạnh tranh với các đối 
thủ khác có vị trí địa lý gần hơn 
như Brazil, Peru, Ecuador… và 
các đối thủ trong khu vực Đông 
Nam Á như Thái Lan, Philippines, 
Malaysia về giá, chất lượng và 
thời gian giao hàng. 

Hơn nữa, EU thường xuyên rà 
soát, điều chỉnh chặt chẽ quy định 
về an toàn thực phẩm và gia tăng 
tần suất kiểm tra đối với rau quả 
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của Việt Nam do phát hiện nhiều 
lô hàng không phù hợp với quy 
định của EU, gây bất lợi đến tiến 
độ XK vào thị trường này, hiện 
tần suất kiểm tra thanh long tăng 
lên 20% và các loại rau gia vị tăng 
lên 50%. 

Không chỉ EU, với Mỹ – thị 
trường XK rau quả lớn thứ ba của 
Việt Nam sau Trung Quốc, Nhật 
Bản cũng vậy. Hiện, Việt Nam 
được phép XK 6 loại trái cây tươi 
là vải, nhãn, chôm chôm, thanh 
long, vú sữa, xoài vào Mỹ, song 
lượng XK không đáng kể, chiếm 
thị phần nhỏ (3%). 

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, 
nguyên nhân là các chi phí vận 
chuyển, bảo quản, kiểm dịch, xử 
lý chiếu xạ liên quan đến XK trái 
cây tươi của Việt Nam cao nên 
kém cạnh tranh so với các nước có 
địa lý gần hơn. Do đó, định hướng 
XK thời gian tới nên tập trung vào 
các sản phẩm chế biến sẵn, đặc 
biệt là sản phẩm hữu cơ. 

Tương tự, ở thị trường Nhật 
Bản, trái cây Việt Nam chỉ chiếm 
thị phần 0,8% (đứng thứ 28). 
Trong khi đó, Nhật Bản có nhu 
cầu ngày càng gia tăng với trái cây 
nhiệt đới như chuối, thanh long, 
xoài, vải, măng cụt… 

Trong khi đó, ở thị trường Hàn 

Quốc, nhu cầu tiêu thụ trái cây 
tươi hiện có xu hướng tăng dần. 
Tuy nhiên, Hàn Quốc đã chính 
thức áp dụng hệ thống quản lý 
danh mục PLS để kiểm soát dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật có 
trong thực phẩm nhập khẩu đối 
với các sản phẩm nông sản là quả 
hạt vỏ cứng có dầu và trái cây 
nhiệt đới từ ngày 31/12/2016 và 
kể từ tháng 12/2018 sẽ áp dụng 
cho toàn bộ các sản phẩm còn lại. 

Việc áp dụng hệ thống quản lý 
mới này đã làm phát sinh thêm chi 
phí và thời gian cho các doanh 
nghiệp (DN), có khả năng gây khó 
khăn trong việc tiếp cận thị trường 
này. 

 
Hóa giải bằng cách nào? 
Với thị trường Trung Quốc, rau 

quả chủ yếu được XK sang Quảng 
Tây và Vân Nam rồi chuyển đi 
tiêu thụ đến các địa phương khác. 
Thời gian tới, Bộ Công Thương 
cho rằng Việt Nam cần tăng 
cường quảng bá và tận dụng tốt 
hơn nữa hình thức giao dịch 
thương mại điện tử để thúc đẩy 
tiêu thụ trực tiếp tại các thành phố 
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lớn trong nội địa Trung Quốc. 
Việc phụ thuộc chiếu xạ từ DN 

độc quyền đã làm gia tăng chi phí 
vận chuyển trái cây của DN, đặc 
biệt với những lô hàng đòi hỏi 
phải bảo quản, vận chuyển bằng 
xe giữ lạnh. Thay vì được chiếu xạ 
tại các công ty và đi thẳng từ kho 
ra cảng, trái cây XK của Việt Nam 
hiện vẫn phải mất thêm thời gian 
cho công đoạn vận chuyển qua 
DN chiếu xạ. 

Bên cạnh đó, giá cước vận 
chuyển đường hàng không cũng là 
gánh nặng cho DN XK rau quả, 
dẫn tới các chi phí vận chuyển, 
chiếu xạ, đóng gói tới vận chuyển 
máy bay sang thị trường nhập 
khẩu chiếm từ trên 50% giá thành. 

Đồng thời, cần tăng cường 
chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia, quảng bá sản phẩm có 
thương hiệu, các hoạt động tập 
huấn nâng cao năng lực cho đội 
ngũ cán bộ, HTX, DN vừa và nhỏ 
tham gia trực tiếp vào công tác 
xây dựng thương hiệu nông sản. 

(Theo thoibaokinhdoanh.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ VÀ 
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA 

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

Quyết định hủy Tiêu chuẩn 
Quốc gia 3989/QĐ-BKHCN: 

1. TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn 
Nhà nghỉ du lịch; 

2. TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn 
Nhà ở có phòng cho khách du lịch 
thuê 

Quyết định công bố Tiêu 
chuẩn Quốc gia 3990/QĐ-
BKHCN 

1. TCVN 7799:2017  Nhà nghỉ 
du lịch; 

2. TCVN 7800:2017  Nhà ở có 
phòng cho khách du lịch thuê 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTP 
THEO TIÊU CHUẨN ISO 
22000:2018: CÁCH TIẾP CẬN 
DỰA TRÊN RỦI RO 

Mô hình hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn 
ISO 22000, từ lâu đã được biết 
đến như một công cụ quản lý giúp 
các DN phòng ngừa các rủi ro về 
an toàn thực phẩm (ATTP). 

Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các 
yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho 
các tổ chức tham gia vào chuỗi 
thực phẩm từ sản xuất thức ăn 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, 
bao gói, lưu giữ, vận chuyển cho 
đến cung cấp suất ăn,.. không 
phân biệt quy mô và loại hình sản 
xuất thực phẩm. Qua đó, nó giúp 
cho tổ chức áp dụng thiết lập một 
hệ thống phòng ngừa có hiệu lực 
để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro 
ATTP. 

Hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm ISO 22000:2018 được thiết 
kế dựa trên nền tảng của việc thực 
hành các nguyên tắc HACCP, 
GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. 
Trong đó, việc nhận biết các quá 
trình trọng yếu, phân tích các mối 
nguy, xác định các điểm kiểm soát 
tới hạn... để thiết lập các biện 
pháp kiểm soát thích hợp kết hợp 
với thực hành và theo dõi sự tuân 
thủ được xem là những yếu tố 
then chốt dẫn tới thành công. 

 
Bên cạnh đó, việc nhận diện và 

kiểm soát các rủi ro ở cấp độ tổ 
chức thông qua cách tiếp cận dựa 
trên phân tích mối nguy và xác 
định điểm kiểm soát tới hạn hay 
còn gọi là nguyên tắc HACCP 

trong toàn bộ các quá trình của tổ 
chức vẫn phải được duy trì. 

Điều này giúp cho các tổ chức 
hoạch định nên Chính sách ATTP 
và xây dựng một mô hình HTQL 
ATTP phù hợp với quy mô, nguồn 
lực hiện có của mình trên cơ sở 
tuân thủ đầy đủ các quy định của 
pháp luật và đáp ứng yêu cầu 
khách hàng và các bên quan tâm 
nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát đầy 
đủ các mối nguy an toàn thực 
phẩm. 

Ngoài ra, sự khác biệt giữa các 
khái niệm về chương trình tiên 
quyết (PRPs), chương trình tiên 
quyết điều hành (OPRPs) và điểm 
kiểm soát tới hạn (CCPs) cũng 
được làm rõ hơn cho những người 
sử dụng. Đồng thời tiêu chuẩn 
cũng yêu cầu tổ chức phải áp dụng 
các biện pháp truy suất nguồn gốc 
thích hợp đối với sản phẩm/dịch 
vụ của mình và phải tiến hành thử 
nghiệm, kiểm tra xác nhận lại hệ 
thống đã áp dụng nhằm đảm bảo 
tính hiệu lực của nó. 

Với tất cả những ưu điểm được 
ghi nhận của mô hình hệ thống 
quản lý này, mô hình hệ thống 
quản lý an toàn thực phẩm theo bộ 
tiêu chuẩn ISO 22000 đã trở thành 
một trong những mục tiêu quan 
trọng cần đạt được trong "Chiến 
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lược quốc gia về an toàn thực 
phẩm giai đoạn 2011 đến 2020, 
tầm nhìn 2030" đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ 
số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012. 
Trong đó đến năm 2020 “ tỉ lệ cơ 
sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế 
biến thực phẩm quy mô tập trung 
áp dụng hệ thống đảm bảo chất 
lượng an toàn thực phẩm như 
GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 
22000… đạt ít nhất 80%”. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

YÊU CẦU CHUNG XÂY 
DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY 
CHUẨN Kỹ THUẬT 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật. 

Trong đó bổ sung quy định về 
yêu cầu chung trong xây dựng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, 
về xây dựng tiêu chuẩn, phải có sự 
tham gia của đại diện các cơ quan 
quản lý, hội, hiệp hội, doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học và công 
nghệ, người tiêu dùng, chuyên gia 

liên quan; tuân thủ nguyên tắc làm 
việc đồng thuận trên cơ sở thảo 
luận, góp ý kiến công khai, dân 
chủ. 

Về xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương (QCĐP) phải 
đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, 
phù hợp với điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên ký kết, 
tham gia: Các bộ, cơ quan ngang 
bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương phê 
duyệt kế hoạch xây dựng QCVN, 
QCĐP thuộc phạm vi quản lý theo 
quy định tại các Điều 29, 60, 61 
Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật, sau khi có ý kiến của Bộ 
Khoa học và Công nghệ để bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ của 
hệ thống; Bộ Khoa học và Công 
nghệ có trách nhiệm góp ý đối với 
kế hoạch xây dựng QCVN, QCĐP 
trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được công văn đề 
nghị của cơ quan xây dựng kế 
hoạch. 

Bên cạnh đó, ưu tiên xây dựng 
quy chuẩn kỹ thuật điều chỉnh 
theo nhóm các đối tượng tương 
đồng về đặc tính kỹ thuật và yêu 
cầu quản lý. 

Quy định biện pháp quản lý và 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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mức giới hạn về các đặc tính kỹ 
thuật của sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ, quá trình, môi trường trực 
tiếp phục vụ yêu cầu quản lý nhà 
nước nhằm bảo đảm an toàn, vệ 
sinh, sức khỏe, môi trường; bảo vệ 
động vật, thực vật; bảo vệ lợi ích 
và an ninh quốc gia, quyền và lợi 
ích hợp pháp của người tiêu dùng; 
tôn trọng quyền tự do sản xuất, 
kinh doanh của tổ chức, cá nhân. 

Nội dung quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia được viện dẫn đến quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia khác, tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
nước ngoài. 

Trường hợp viện dẫn đến tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, 
tiêu chuẩn nước ngoài đối với các 
yêu cầu kỹ thuật, cơ quan ban 
hành phải bảo đảm sẵn có bản 
tiếng Việt của tài liệu viện dẫn để 
cá nhân, tổ chức tham khảo khi 
được yêu cầu. 

Khi xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật phải rà soát các quy định về 
thừa nhận tương đương, bảo đảm 
tuân thủ các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên ký kết, 
tham gia. 

Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật 
có khả năng tạo rào cản kỹ thuật 
trong thương mại quốc tế, cơ quan 

ban hành phải gửi dự thảo quy 
chuẩn kỹ thuật đến Bộ Khoa học 
và Công nghệ để gửi lấy ý kiến 
quốc tế theo quy định tại các điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên ký kết, tham gia. 

Nghị định có hiệu lực từ 
1/7/2018. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

BỔ SUNG QUY ĐỊNH BẢO 
ĐẢM CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM, HÀNG HÓA 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
Luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm 
chất lượng sản phẩm trong sản 
xuất trước khi đưa ra thị trường. 
Theo đó, người sản xuất phải thực 
hiện các yêu cầu về quản lý chất 
lượng sản phẩm theo quy định tại 
Điều 28 của Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản 
phẩm ra lưu thông trên thị trường, 
đồng thời có trách nhiệm: a- Bảo 
đảm sản phẩm an toàn cho người, 
động vật, thực vật, tài sản, môi 
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trường; b- Tự xác định và thể hiện 
thông tin để cảnh báo về khả năng 
gây mất an toàn của sản phẩm; c- 
Trường hợp sử dụng mã số, mã 
vạch trên sản phẩm, hàng hóa 
hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa 
thì người sản xuất phải tuân thủ 
theo đúng quy định về sử dụng mã 
số, mã vạch. 

Bảo đảm chất lượng hàng hoá 
nhập khẩu trước khi đưa ra thị 
trường 

Nghị định 74/2018/NĐ-CP cũng 
sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo 
đảm chất lượng hàng hoá nhập 
khẩu trước khi đưa ra thị trường. 
Theo đó, đối với sản phẩm, hàng 
hoá thuộc Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) 
nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước 
về chất lượng hàng hóa được thực 
hiện thông qua việc xem xét hoạt 
động công bố hợp quy của người 
nhập khẩu. Việc công bố hợp quy 
được quy định chi tiết tại các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 
theo một trong các biện pháp sau: 
a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp 
của tổ chức, cá nhân; b) Kết quả 
chứng nhận, giám định của tổ 
chức chứng nhận, tổ chức giám 
định đã đăng ký hoặc được thừa 
nhận theo quy định của pháp luật; 

c) Kết quả chứng nhận, giám định 
của tổ chức chứng nhận, tổ chức 
giám định được chỉ định theo quy 
định của pháp luật. 

Trường hợp, người nhập khẩu 
thực hiện đăng ký kiểm tra chất 
lượng trên Cổng thông tin một cửa 
quốc gia thì thực hiện đăng ký 
kiểm tra và trả kết quả kiểm tra 
chất lượng thông qua Cổng thông 
tin một cửa quốc gia. 

Nghị định 74/2018/NĐ-CP cũng 
quy định cụ thể các sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm 
tra chất lượng khi nhập khẩu gồm: 
1- Hành lý của người nhập cảnh, 
tài sản di chuyển của tổ chức, cá 
nhân trong định mức miễn thuế 
(không bao gồm xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng, xe đạp điện); 2- 
Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân 
ngoại giao, tổ chức quốc tế trong 
định mức miễn thuế (không bao 
gồm xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng, xe đạp điện); 3- Mẫu hàng 
để quảng cáo không có giá trị sử 
dụng; hàng mẫu để nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu phục vụ sản 
xuất; mẫu hàng để thử nghiệm 
phục vụ giám định, chứng nhận 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia, thử nghiệm liên phòng; 4- 
Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng 
bày, giới thiệu tại hội chợ triển 
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lãm thương mại (không bao gồm 
xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, 
xe đạp điện); 5- Quà biếu, tặng 
trong định mức thuế (không bao 
gồm xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng, xe đạp điện); 6- Hàng hóa 
trao đổi của cư dân biên giới trong 
định mức thuế; 7- Hàng hóa, vật 
tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - 
tái xuất không tiêu thụ và sử dụng 
tại Việt Nam (không bao gồm xe 
cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe 
đạp điện); 8- Hàng hóa quá cảnh, 
chuyển khẩu, trung chuyển; 9- 
Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào 
kho ngoại quan (không áp dụng 
đối với hàng hóa từ kho ngoại 
quan đưa vào nội địa tiêu thụ); 10- 
Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để 
gia công cho thương nhân nước 
ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu; 
11- Hàng hóa kinh doanh bán 
miễn thuế cho khách xuất cảnh 
(quản lý theo chế độ tạm nhập - tái 
xuất); 12- Hàng hóa tái nhập khẩu 
để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu 
của đối tác nước ngoài; 13- Hàng 
hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu 
khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ; 14- 
Hàng hóa nhập khẩu chuyên dụng 
phục vụ mục đích quốc phòng, an 
ninh; 15- Các loại hàng hóa khác 
không nhằm mục đích kinh doanh 

theo quy định pháp luật. 
Bổ sung trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm, hàng hóa lưu 
thông trên thị trường 

Nghị định cũng bổ sung quy 
định trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị 
trường. Theo đó, sản phẩm, hàng 
hóa lưu thông trên thị trường phải 
bảo đảm không gây mất an toàn 
cho người, động vật, thực vật, tài 
sản, môi trường. Khi phát hiện sản 
phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị 
trường không phù hợp yêu cầu về 
an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật tương ứng hoặc có khả 
năng gây mất an toàn cho người, 
động vật, thực vật, tài sản, môi 
trường thì tổ chức, cá nhân có 
trách nhiệm xử lý, thu hồi sản 
phẩm, hàng hóa đó và thực hiện 
theo yêu cầu của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền khi có 
yêu cầu. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
 

 
 
KIỂM SOÁT SẢN XUẤT, 
KINH DOANH RƯỢU TỰ 
NẤU 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Dù đã có nhiều biện pháp nhưng 
tình trạng vi phạm quy định về an 
toàn vệ sinh thực phẩm 
(ATVSTP) trong sản xuất, kinh 
doanh rượu vẫn diễn biến phức 
tạp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người dân. 

Nhiều vi phạm trong sản xuất, 
kinh doanh rượu 

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia, Bộ Công Thương và các 
bộ, ngành, địa phương đã có nhiều 
nỗ lực trong công tác đấu tranh 
ngăn chặn tình trạng vi phạm quy 
định về ATVSTP trong sản xuất, 
kinh doanh rượu.  

Cụ thể, Bộ Công Thương đã ban 
hành Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 
14/3/2017 về tăng cường quản lý 
ATVSTP đối với sản xuất, kinh 
doanh rượu; Chỉ thị số 03/CT-
BCT ngày 28/3/2017 về tăng 
cường quản lý hóa chất độc hại bị 
lạm dụng trong bảo quản, chế biến 
thực phẩm, trong đó, tập trung vào 
công tác quản lý, kiểm soát việc 
sử dụng sai mục đích đối với cồn 
công nghiệp, hóa chất và 
methanol. Bộ cũng đã chỉ đạo lực 
lượng Quản lý thị trường (QLTT) 
63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương kiểm tra, kiểm soát, xử 
lý vi phạm đối với sản phẩm rượu 

do dân tự nấu, tự pha chế, rượu 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ; chú 
trọng các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh rượu nấu thủ công, đặc biệt 
là ở những địa bàn trọng điểm. 
Qua kiểm tra, kiểm soát, "hoạt 
động kinh doanh rượu trên địa bàn 
cả nước đã cơ bản ổn định, chất 
lượng sản phẩm rượu từng bước 
được nâng cao. Tuy nhiên, tình 
trạng vi phạm quy định về 
ATVSTP trong sản xuất, kinh 
doanh rượu vẫn diễn biến phức 
tạp, có nguy cơ gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe của người dân" - ông 
Trịnh Văn Ngọc - Cục trưởng Cục 
QLTT (Bộ Công Thương) - cho 
biết.  

Siết chặt nguồn cung  
Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò 

quản lý nhà nước đối với mặt 
hàng rượu, tạo lập thị trường rượu 
phát triển lành mạnh, năm 2017, 
Bộ Công Thương đã ban hành 
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về 
kinh doanh rượu, thay thế Nghị 
định số 94/2012/NĐ-CP. Nghị 
định mới đã có nhiều thay đổi, bổ 
sung nội dung quản lý đối với 
rượu người dân tự nấu để giảm 
thiểu nguy cơ ngộ độc rượu; đồng 
thời quy định cụ thể các điều kiện 
đối với thương nhân phân phối, 
bán buôn, bán lẻ và đặc biệt là 
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hoạt động bán rượu tiêu dùng tại 
chỗ. Cụ thể, kinh doanh rượu 
thuộc danh mục ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện. Tổ 
chức, cá nhân sản xuất rượu công 
nghiệp, rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh hay để bán cho 
doanh nghiệp phải có giấy phép 
hoặc phải đăng ký với UBND cấp 
xã... Theo đánh giá của nhiều 
chuyên gia, những quy định này 
sẽ giúp minh bạch các cơ sở sản 
xuất rượu thủ công, sàng lọc ra 
những cơ sở đủ và không đủ điều 
kiện; đồng thời, cơ quan chức 
năng sẽ dễ dàng truy xuất nguồn 
rượu khi có sự cố xảy ra.  

Bộ Công Thương và các bộ, 
ngành, địa phương, lực lượng 
chức năng tiếp tục tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm. Trong đó 
tăng cường trinh sát, đề xuất kiểm 
tra đột xuất đối với các đối tượng 
có dấu hiệu sử dụng hóa chất, cồn 
công nghiệp và methanol trong 
bảo quản, chế biến thực phẩm, đặc 
biệt là pha chế rượu bằng cồn 
công nghiệp; xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức 
khỏe, an toàn tính mạng người 
tiêu dùng. 

Ngay sau khi Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP về kinh doanh 

rượu được ban hành, Bộ Công 
Thương đã chỉ đạo đơn vị chức 
năng thực hiện công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn địa phương, 
đồng thời đôn đốc địa phương 
tuyên truyền hướng dẫn triển khai 
thực hiện Nghị định. 

(Theo baocongthuong) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Khai mạc kỳ họp Đại hội 
đồng Tổ chức mã số mã vạch 
GS1 năm 2018 

Thương mại toàn cầu đang diễn 
ra với các cấp độ, ứng dụng công 
nghệ rất cao, đặc biệt là thương 
mại số. Trong đó, mã số mã vạch 
của GS1 đóng vai trò quan trọng 
và quyết định trong các giao dịch 
thương mại điện tử. Vì thế, các kỳ 
họp thường niên của GS1 ngày 
càng có ý nghĩa quan trọng, đặc 
biệt là kỳ họp Đại hội đồng GS1 
năm 2018 trong bối cảnh thương 
mại toàn cầu hiện nay. 

Sáng 14/5/2018, tại Hàng Châu, 
Chiết Giang (Trung Quốc) đã khai 
mạc Kỳ họp Đại hội đồng GS1 
năm 2018 do GS1 toàn cầu phối 
hợp cùng GS1 Trung Quốc tổ 
chức với sự tham gia của trên 70 
tổ chức GS1 thành viên cùng hàng 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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trăm đại biểu đến từ nhiều quốc 
gia khác nhau. 

 
Đoàn VN do Tổng cục trưởng 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Trần Văn Vinh (đứng 
giữa) dẫn đầu tham gia kỳ họp 

Kỳ họp Đại hội đồng GS1 diễn 
ra thường niên, luân phiên các 
nước và là sự kiện quan trọng của 
cộng đồng GS1, là diễn đàn của 
các nhà lãnh đạo cấp cao của GS1 
toàn cầu và GS1 thành viên họp, 
trao đổi, thông qua các quyết sách, 
kế hoạch hành động của tổ chức. 

Kỳ họp năm nay diễn ra trong 
hai ngày liên tiếp (15 và 16/5) với 
nội dung tập trung vào các vấn đề 
phát triển dịch vụ của GS1 đặc 
biệt là dự án “Bức tranh lớn – Big 
Picture” và dự án dữ liệu đám mây 
của GS1 “GS1 Cloud”. 

“Bức tranh lớn – Big Picture” là 
dự án dài hạn của tổ chức GS1 
nhằm phát triển các dịch vụ cốt lõi 
để các tổ chức GS1 thành viên 
triển khai tại địa phương trên nền 
tảng chung cho GS1 toàn cầu cung 

cấp cùng các giá trị gia tăng mà 
các GS1 thành viên có thể chủ 
động lựa chọn và trả phí. 

Dự án “GS1 Cloud” đã được 
thông qua từ kỳ họp Đại hội đồng 
GS1 năm 2017 tại London và đã 
được triển khai nhằm có được một 
cơ sở dữ liệu sản phẩm toàn cầu 
phục vụ các bên có nhu cầu khai 
thác dữ liệu như các cơ quan quản 
lý, nhà bán lẻ, nhà cung cấp giải 
pháp, đặc biệt phục vụ sự phát 
triển của thương mại điện tử, truy 
xuất nguồn gốc, quản lý xuất nhập 
khẩu. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Canada kết luận cuối cùng 
điều tra CBPG sản phẩm khớp 
nối ống bằng đồng của Việt 
Nam 

Vừa qua, Cơ quan biên phòng 
Canada (CBSA) đã ban hành kết 
luận cuối cùng vụ việc điều tra 
bán phá giá và trợ cấp đối với sản 
phẩm khớp nối ống bằng đồng 
(viết tắt là CPF - copper pipe 
fittings) có xuất xứ hoặc nhập 
khẩu từ Việt Nam. 

Theo đó, CBSA xác định sản 
phẩm này được trợ cấp và bán phá 
giá vào Canada. Mức biên độ trợ 
cấp, biên độ bán phá giá CBSA 
xác định đối với các công ty xuất 
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khẩu của Việt Nam là 30,6% và 
159%. 

Dự kiến, Cơ quan điều tra thiệt 
hại (CITT) đối với ngành sản xuất 
trong nước của Canada sẽ ban 
hành kết luận cuối cùng vào ngày 
25/5/2018. 

Bản dữ liệu cơ sở để đánh giá, 
xác định kết luận cuối cùng sẽ 
được CBSA công bố trong vòng 
15 ngày kể từ ngày thông báo kết 
luận cuối cùng. 

Trước đó, ngày 27/10/2017, 
Công ty Cello Products có trụ sở 
tại Cambridge, Ontario đã khởi 
kiện và sản phẩm bị điều tra là 
khớp nối ống bằng đồng có các 
mã HS: 7412.10.00.11; 
7412.10.00.19; 7412.10.00.90; 
7412.20.00.11; 7412.20.00.12; 
7412.20.00.19; 7412.20.00.9. Giai 
đoạn điều tra từ 1/1/2016 - 
31/8/2017. 

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

 Đo lường Việt Nam trước sự 
thay đổi về đơn vị đo lường 
quốc tế SI 

Kỷ niệm ngày Đo lường quốc tế 
năm nay (20/5/2018), Tổng cục 
TCĐLCL đã phối hợp với Hội Đo 
lường Việt Nam tổ chức Hội thảo 
“Một số thay đổi về đơn vị đo 

lường quốc tế SI và tác động tới 
hệ thống đo lường của Việt Nam”. 

 
Nhấn mạnh vai trò quan trọng 

chính xác và tin cậy của đo lường, 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh 
khẳng định, để đo lường được 
thống nhất, chính xác và tin cậy 
trong phạm vi quốc gia và quốc tế 
cần thiết phải có hệ thống đo 
lường toàn cầu. Các yếu tố cơ bản 
để đạt được điều này là đồng bộ 
về quy định về pháp luật và tiêu 
chuẩn quốc gia trong lĩnh vực đo 
lường Pháp định, đo lường khoa 
học và đo lường công nghiệp; Sự 
công nhận và thừa nhận lẫn nhau 
đối với hệ thống chuẩn đo lường 
quốc gia; Sự hài hoà đối với yêu 
cầu về năng lực các phòng thử 
nghiệm, hiệu chuẩn và các tổ chức 
công nhận, chứng nhận. 

Đặc biệt, việc thiết lập nên hệ 
thống đo lường toàn cầu phải có 
sự thoả thuận của các nước trên 
thế giới. 

Hội thảo kỷ niệm ngày Đo 
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lường quốc tế năm 2018 được các 
đại biểu, chuyên gia tập trung 
tham luận làm rõ các vấn đề về 
một số nội dung mới thay đổi 
trong hệ đơn vị đo lường quốc tế 
SI; sự phát triển các hằng số của 
hệ đơn vị quốc tế; nội dung và quá 
trình tiến tới SI mới. Đồng thời có 
những định hướng của đo lường 
Việt Nam để đón nhận sự thay đổi 
về đơn vị đo lường quốc tế SI. 

Hội thảo là thông điệp, diễn đàn 
để trao đổi ý kiến giữa đại diện 
các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong và ngoài 
lĩnh vực đo lường góp phần thúc 
đẩy hơn nữa hoạt động đo lường 
trong toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu khoa học, nhu cầu 
quản lý, nhu cầu sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp và người 
dân. 

Ý nghĩa và tầm quan trọng 
của SI mới 

SI mới thể hiện trong định nghĩa 
của các đơn vị cơ bản có ý nghĩa 
và tác động thúc đẩy quan trọng 
đối với khoa học – công nghệ đo 
lường. Việc xác định kilôgam theo 
các hằng số vật lý cơ bản sẽ đảm 
bảo độ ổn định dài hạn của 
kilôgam, và từ đó đảm bảo độ tin 
cậy của nó, điều mà hiện tại đang 
bị nghi ngờ. 

Định nghĩa mới của ampe và 
kelvin sẽ cải thiện đáng kể độ 
chính xác của các phép đo khối 
lượng, điện và nhiệt độ bức xạ. 
Tác động đến các phép đo điện sẽ 
là túc thời : các phép đo điện 
chính xác nhất luôn luôn được 
thực hiện bằng cách sử dụng hiệu 
ứng Josephson và hiệu ứng lượng 
tử Hall, và việc cố định trị số h và 
e trong định nghĩa mới của đơn vị 
sẽ dẫn đến các giá trị được biết 
một cách chính xác của hằng số 
Josephson và von Klitzing.  

Các hệ số chuyển đổi giữa nhiệt 
độ bức xạ đo được và nhiệt độ 
nhiệt động lực (hằng số Stefan-
Boltzmann) sẽ chính xác bằng 
cách sử dụng định nghĩa mới của 
kelvin và kilôgam dẫn đến việc đo 
nhiệt độ được tốt hơn khi cải tiến 
công nghệ. Định nghĩa sửa đổi của 
mole đơn giản hơn định nghĩa 
hiện hành, sẽ giúp người sử dụng 
hiểu sâu sắc hơn bản chất của đại 
lượng “lượng chất” và đơn vị đo 
“lượng chất” mole. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Miễn trừ áp dụng biện pháp 
tự vệ đối với sản phẩm tôn màu 
nhập khẩu chất lượng cao và 
thép cuộn để sản xuất vật liệu 
hàn 
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Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ 
Công Thương đã ban hành Quyết 
định số 2968/QĐ-BCT áp dụng 
biện pháp tự vệ chính thức đối với 
sản phẩm phôi thép và thép dài 
nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều 
nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã 
vụ việc SG04). 

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ 
Công Thương đã ban hành Quyết 
định số 1931/QĐ-BCT về việc áp 
dụng biện pháp tự vệ đối với sản 
phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt 
Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ 
khác nhau (mã vụ việc SG05). 

Căn cứ Thông báo kèm theo 
Quyết định 1931/QĐ-BCT và 
Quyết định 2968/QĐ-BCT, các 
sản phẩm thép dây hợp kim có mã 
HS 7227.90.00 dùng để sản xuất 
que hàn (vật liệu hàn) và các tôn 
màu nhập khẩu chất lượng cao 
phục vụ sản xuất được loại trừ ra 
khỏi phạm vi áp dụng của biện 
pháp tự vệ. 

Theo quy định tại Quyết định số 
1931/QĐ-BCT và Quyết định số 
2968/QĐ-BCT nêu trên, định kỳ 
hàng quý, các doanh nghiệp được 
miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ 
phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình 
hình nhập khẩu đến Cục PVTM 
trong vòng 15 ngày đầu tiên của 
quý tiếp theo. Trường hợp doanh 

nghiệp không gửi báo cáo đúng 
hạn đến Cục PVTM, Bộ Công 
Thương sẽ thu hồi Quyết định 
miễn trừ đã cấp. 

(Theo moit.gov.vn) 
 
 “Khung cửa rộng” cho xuất 
khẩu gạo Việt Nam 

Sau khi giành được hai hợp 
đồng bán gạo cho Indonesia và 
Philippines, tình hình xuất khẩu 
của Việt Nam được dự báo còn 
nhiều triển vọng gia tăng khi 
doanh nghiệp trong nước đang 
tham gia đấu thầu bán gạo cho 
Hàn Quốc và chuẩn bị một hợp 
đồng mới cho Philippines. 

 
Theo tuyên bố của Cơ quan 

lương thực quốc gia Philippines 
(NFA), quốc gia này đang tìm 
nguồn cung để nhập khẩu tiếp 
250.000 tấn gạo từ các nước xuất 
khẩu gạo lớn theo cơ chế Chính 
phủ- Tư nhân (G2P). Dự kiến hợp 
đồng này sẽ mở thầu vào ngày 22-
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5 và hạn chót để các nhà xuất 
khẩu ở các nước chào thầu là 
trước 10 giờ cùng ngày. Trước đó 
Tổng thống Philippines cũng đã ra 
tuyên bố quốc gia này cần nhập 
khẩu khẩn cấp 500.000 tấn gạo, 
trong đó, có 250.000 tấn nhập 
khẩu theo G2G (đã đàm phán 
xong) và 250.000 tấn theo G2P. 

Dù chưa có thông báo chính 
thức từ Hiệp hội lương thực Việt 
Nam (VFA) rằng doanh nghiệp 
trong nước có tiếp tục tham gia 
hợp đồng mới này của Philippines 
hay không. Thế nhưng, một số nhà 
kinh doanh gạo dự đoán, Việt 
Nam chắc chắn sẽ tham gia tiếp 
vào hợp đồng này. 

Với những diễn biến về xu 
hướng và tình hình thương mại 
gạo như nêu, ông Bình cho rằng, 
thị trường xuất khẩu gạo sắp tới 
của Việt Nam sẽ tiếp tục khả 
quan.  

Trước đó, vào cuối tháng 3, Việt 
Nam cũng đã giành được hợp 
đồng xuất khẩu 300.000 tấn cho 
Indonesia. Đưa tổng khối lượng 
hợp đồng xuất khẩu gạo Việt Nam 
đã đạt được ở thị trường này đến 
cuối tháng 3 là 441.000 tấn. 

Về diễn biến thị trường lúa gạo 
nội địa, thông tin từ các nhà kinh 
doanh gạo ở Chợ đầu mối lương 

thực Bà Đắc, huyện Cái Bè, tỉnh 
Tiền Giang cho biết, sau tin trúng 
thầu bán gạo cho Philippines hôm 
4-5, lúa gạo thị trường nội địa tiếp 
tục duy trì ở mức giá khá cao. 

Cụ thể, gạo nguyên liệu của 
giống IR 50404 được giao dịch 
quanh mức 8.400-8.500 đồng/kg; 
lúa IR 50404 tươi có giá từ 5.500-
5.700 đồng/kg. Còn các loại gạo 
thơm thành phẩm dao động từ 
11.000-12.000 đồng/kg và 6.000-
6.400 đồng/kg đối với lúa thơm 
tươi (tùy loại). 

Xuất khẩu gạo tăng mạnh cả 
lượng và giá trị 

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cho biết, tính 
đến hết tháng 4, tổng khối lượng 
gạo xuất khẩu của Việt Nam ước 
đạt 2,16 triệu tấn, trị giá xuất khẩu 
đạt khoảng 1,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 
21,7% về khối lượng và 37,7% về 
giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 
Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị 
trường nhập khẩu lớn nhất khi 
chiếm 29,1% thị phần trong 3 
tháng đầu năm 2018; Indonesia là 
thị trường xuất khẩu có tốc độ 
tăng đến 378 lần trong quí 1 so 
với cùng kỳ; Malaysia 3,3 lần… 

Về giá gạo xuất khẩu, 3 tháng 
đầu năm, bình quân giá xuất khẩu 
gạo Việt Nam đạt 501 đô la 
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Mỹ/tấn, tăng 15% so với cùng kỳ 
năm 2017. 

(thesaigontimes.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Hội nghị tôn vinh doanh 
nghiệp của tỉnh đạt Giải thưởng 
chất lượng Quốc gia năm 2017 
và phát động Giải thưởng chất 
lượng Quốc gia năm 2018 

Ngày 17-5 Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị 
“Tôn vinh doanh nghiệp của tỉnh 
đạt Giải thưởng chất lượng Quốc 
gia năm 2017 (GTCLQG) và phát 
động GTCLQG năm 2018” nhằm 
tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, 
doanh nghiệp có thành tích xuất 
sắc trong việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. Đến 
dự và phát biểu khai tại hội nghị 
có ông Mai Thanh Quang - GĐ Sở 
KH&CN. 

GTCLQG là giải thưởng về chất 
lượng do Thủ tướng Chính phủ ký 
quyết định trao tặng hằng năm cho 
những doanh nghiệp có thành tích 
nổi bật trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, xây dựng và áp dụng 
hiệu quả các hệ thống quản lý chất 
lượng, tham gia tích cực cho 
phong trào năng suất, chất lượng 
tại địa phương và đóng góp cho 

cộng đồng, xã hội.  
Năm 2017, qua các vòng đánh 

giá của Hội đồng Sơ tuyển và Hội 
đồng Quốc gia cũng như ý kiến 
hiệp y của UBND tỉnh, 03 doanh 
nghiệp của tỉnh đã đạt Giải Bạc 
chất lượng Quốc gia là: 

1. Công ty Cổ phần  Du lịch 
Dịch vụ Dầu khí Việt Nam 

2. Công ty TNHH Thảo Nguyên 
3. Công ty Cổ phần LDT 
Các doanh nghiệp đạt GTCLQG 

nhận được cúp của Thủ tướng 
Chính phủ và được vinh danh 
hàng năm tại thủ đô Hà Nội. Về 
phía địa phương tỉnh BR-Vt, các 
doanh nghiệp của tỉnh còn được 
tôn vinh trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, được nhận 
kinh phí khen thưởng của tinh từ 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp của tỉnh. 

Cũng tại hội nghị ông Mai 
Thanh Quang đã phát động mời 
doanh nghiệp tham dự GTCLQG 
năm 2018, để tham gia chương 
trình, đề nghị Quý doanh nghiệp 
liên hệ: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. 

Số 379 Hà Huy Tâm, P. Phước 
Trung, Tp. Bà Rịa  

ĐT: (0254) 3702256 - 6501999 
(Sở KH&CN) 


