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DOANH NGHIỆP CẦN CHỦ 
ĐỘNG PHÒNG VỆ THƯƠNG 
MẠI TRONG SÂN CHƠI HỘI 
NHẬP 

Hội nhập kinh tế càng sâu, các 
doanh nghiệp Việt Nam phải đối 
mặt với tranh chấp, khiếu kiện 
phòng vệ thương mại ngày càng 
nhiều. Điều này đòi hỏi các doanh 
nghiệp Việt phải chủ động bảo vệ 
mình trong sân chơi hội nhập. 

Đối tượng bị điều tra vô cùng đa 
dạng 

Trong xu hướng hội nhập sâu 
rộng với nền kinh tế thế giới, thời 
gian gần đây, hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam ngày càng phải đối 
mặt nhiều hơn với các vụ kiện 
phòng vệ thương mại. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 
(Bộ Công Thương), tính đến đầu 
tháng 5/2018, đã có 128 vụ việc 
phòng vệ thương mại được khởi 
xướng điều tra bởi 17 quốc gia và 
vùng lãnh thổ đối với hàng hoá xuất 
khẩu của Việt Nam.  

Điển hình một số vụ việc có tác 
động tiêu cực đến sản xuất của 
doanh nghiệp 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...; Australia điều tra 
chống bán phá giá với dây thép; 
Canada điều tra chống bán phá giá 
và chống trợ cấp đối với sản phẩm 
khớp nối bằng đồng của Việt 
Nam… 

Mới đây nhất, ngày 25/5/2018, Cơ 
quan biên phòng Canada (CBSA) đã 
khởi xướng điều tra bán phá giá và 
trợ cấp đối với với sản phẩm thép 
cán nguội dạng cuộn hoặc dạng 
thanh có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. 

 
Thép là mặt hàng đối diện khá nhiều với  

các vụ kiện phòng vệ thương mại 

Hàng hoá là đối tượng bị điều tra 
áp dụng biện pháp phòng vệ thương 
mại 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 xuất khẩu 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 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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vụ kiện. Có thể nói, bất cứ hàng hoá 
xuất khẩu nào cũng có khả năng là 
đối tượng bị điều tra áp dụng phòng 
vệ thương mại. 

Nguyên nhân do đâu? 
Lý giải vì sao hàng hóa xuất khẩu 

Việt Nam lại đối mặt với nhiều vụ 
kiện phòng vệ thương mại là do việc 
chậm công nhận Việt Nam là nước 
có nền kinh tế thị trường đã khiến 
cho doanh nghiệp nội có nguy cơ 
đối mặt với rào cản thương mại. 
Tính đến nay, chỉ có 69 nước công 
nhận nền kinh tế thị trường của Việt 
Nam. Trong đó, các thị trường nhập 
khẩu lớn hàng hóa của Việt Nam là 
Mỹ, châu Âu, Canada, Brazil, Thổ 
Nhĩ Kỳ… lại không công nhận điều 
này. Thực tế này đã dẫn đến phương 
pháp tính biên độ bán phá giá gây 
thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam. 

Các hiệp hội doanh nghiệp trong 
nước cũng cho biết, 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. Cho nên, 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. Vì vậy, các nước sẽ 
sử dụng tới các công cụ phòng vệ 
thương mại nhiều hơn để bảo vệ lợi 
ích của mình trong cuộc cạnh tranh 
với hàng hóa nhập khẩu. 

Một nguyên nhân khác đó là, tính 
chu kỳ của các nền kinh tế cũng ảnh 
hưởng đến sự gia tăng của các biện 
pháp phòng vệ thương mại. Các 
chuyên gia pháp lý về thương mại 
quốc tế đã chỉ ra rằng, số lượng các 
vụ việc phòng vệ thương mại 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 phòng vệ thương mại để bảo 
vệ lợi ích của mình.  

Kháng kiện phòng vệ thương 
mại còn nhiều lúng túng 

Bên cạnh việc phải đối mặt với 
hàng loạt vụ điều tra phòng vệ 
thương mại, công tác kháng kiện 
của một số ngành hàng, doanh 
nghiệp cũng chưa hiệu quả và còn 
nhiều lúng túng. Hơn nữa, việc 
kháng kiện thành công một vụ việc 
không hề đơn giản, bởi cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa doanh 
nghiệp, hiệp hội và Chính phủ. 

Công tác kháng kiện của một số 
ngành hàng, doanh nghiệp trong 
nước còn chưa thực sự hiệu quả, do 
thiếu kinh nghiệm ứng phó với các 
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vụ kiện phòng vệ thương mại so với 
đối thủ nước ngoài. Tình trạng này 
xuất phát từ nhiều nguyên nhân, 
như: mức độ hiểu biết của đa số các 
doanh nghiệp Việt Nam về phòng vệ 
thương mại còn hạn chế, chưa có 
nhiều kinh nghiệm kháng kiện, chưa 
có kế hoạch đầu tư hợp lý vào việc 
kháng kiện, cũng như chưa có chiến 
lược, định hướng rõ ràng, quyết tâm 
và chuyên nghiệp khi kháng kiện. 

Mặt khác, năng lực tài chính của 
các doanh nghiệp 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. 

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp 
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 
doanh nghiệp 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 doanh nghiệp. 

Giải pháp nào trong thời gian 
tới? 

Nền kinh tế Việt Nam dựa nhiều 

vào hoạt động xuất khẩu, do vậy, để 
hội nhập được với kinh tế thế giới, 
bắt buộc các doanh nghiệp xuất 
khẩu cần đối diện với các vụ kiện 
phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, 
điều quan trọng nhất là các doanh 
nghiệp cần có những giải pháp để 
hạn chế thấp nhất việc bị khởi kiện 
phòng vệ thương mại cũng như tăng 
khả năng thắng kiện. 

Đặc biệt, khi vụ việc đã được khởi 
xướng điều tra, doanh nghiệp xuất 
khẩu 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 toán biên độ phá 
giá, trợ cấp. 

(Theo kinhtevadubao.vn) 
 

VIỆT NAM - CANADA TẠN 
DỤNG ƯU ĐÃI THÚC ĐẨY 
HỢP TÁC THƯƠNG MẠI 

Sau 45 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao (21/8/1973-21/8/2018), 
Việt Nam và Canada đã trở thành 
đối tác ngày càng quan trọng của 
nhau trên nhiều lĩnh vực. 

Không những thế, kể từ khi nâng 
cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện đã 
mở ra một chương mới trong quan 
hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai 
nước, theo hướng hiệu quả và thực 
chất hơn. 
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Do vậy, việc tham dự Hội nghị 
Thượng đỉnh G7 mở rộng và chuyến 
thăm Canada từ ngày 8-10/6 của 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được 
kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho 
doanh nghiệp hai nước tăng cường 
hợp tác và đưa quan hệ Việt Nam-
Canada ngày càng phát triển theo 
chiều sâu. 

Thị trường tiềm năng 
Thống kê từ Bộ Công Thương cho 

thấy, Việt Nam đang giữ vị trí thứ 5 
châu Á về kim ngạch xuất khẩu 
sang Canada, sau Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ 
Đài Loan (Trung Quốc) với kim 
ngạch thương mại hai chiều tăng 
trưởng trung bình từ 20-25% mỗi 
năm và đạt gần 6 tỷ USD vào năm 
2017. 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của 
Việt Nam sang Canada vẫn là điện 
thoại, máy in các loại, cáp điện, thiết 
bị viễn thông; đồ gỗ, dệt may, giày 
dép, thủy hải sản, cà phê, hạt điều, 
phương tiện vận tải và phụ tùng, đồ 
chơi, dụng cụ thể thao, cao su các 
loại, sản phẩm nhựa, rau củ, quả, 
chế biến... 

Theo bà Đỗ Thị Thu Hương, 
Tham tán thương mại Việt Nam tại 
Canada, mặc dù vậy, doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn chưa mặn mà xuất 
khẩu sang thị trường này, trong khi 

đây là mảnh đất có nhiều tiềm năng. 
Hiện nguồn hàng tiêu dùng của 

Canada dựa vào nguồn nhập khẩu là 
chủ yếu; trong đó, 50% nhập từ Hoa 
Kỳ, còn lại từ các khu vực khác như 
khu vực Mỹ Latin và châu Á. Tuy 
nhiên, nhập khẩu hàng từ Việt Nam 
chỉ chiếm hơn 1% trong tổng nhu 
cầu nhập khẩu của Canada. 

Nếu xét quy mô thị trường, 
Canada chỉ bằng 1/10 quy mô thị 
trường Hoa Kỳ, nhưng giá trị nhập 
khẩu trên đầu người của Canada lại 
gấp đôi Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, thị 
trường này chủ yếu là dân nhập cư 
với lượng người gốc châu Á khá 
lớn; trong đó, cộng đồng người Việt 
Nam có khoảng 250.000 người với 
nhu cầu lương thực thực phẩm rất 
cao. Đây là đặc điểm lợi thế có thể 
khai thác cho các mặt hàng nông sản 
của Việt Nam. 

Ngoài ra, chính phủ Canada đang 
có nhu cầu đa dạng hóa thị trường, 
giảm phụ thuộc nhập khẩu từ Hoa 
Kỳ. 

Chính vì vậy, Việt Nam là một 
trong những quốc gia mà các doanh 
nghiệp Canada quan tâm muốn đẩy 
mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và 
cả đầu tư. 

Ngược lại, Canada là nước xuất 
khẩu sang Việt Nam nhiều mặt hàng 
từ nông hải sản, gỗ mềm, dược 
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phẩm, rượu đến dịch vụ hàng hải, 
công nghệ cao, công nghệ sạch… 

Đáng lưu ý, nước này cũng đứng 
thứ 13 trong tổng số 112 nước và 
vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam 
với 161 dự án, tổng trị giá 5,2 tỷ 
USD. 

Hơn nữa, kể từ hai thập kỷ trở lại 
đây, Canada luôn trong nhóm những 
nước hàng đầu về viện trợ phát triển 
cho Việt Nam. 

Đặc biệt, Việt Nam luôn là đối tác 
ưu tiên tại châu Á của Canada trong 
ba chính sách quan trọng. Đó là, Kế 
hoạch hành động thị trường toàn 
cầu, Chiến lược giáo dục quốc tế và 
Chính sách viện trợ phát triển. 

Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa 
hai nước vẫn chưa tương xứng với 
tiềm năng sẵn có, một phần do chưa 
hiểu sâu về thị trường và các chính 
sách đầu tư của nhau. Vì vậy, mục 
tiêu đặt ra là hai bên cần đẩy mạnh 
khai thác tiềm năng, mở rộng 
thương mại và hợp tác song phương 
để đạt được sự phát triển bền vững. 

Tận dụng cơ hội 
Nhằm đẩy mạnh quan hệ thương 

mại giữa Việt Nam và Canada, mới 
đây Thương vụ Việt Nam tại 
Canada đã làm việc với Tổ chức 
Xúc tiến thương mại với các quốc 
gia đang phát triển (TFO) của 
Canada để thực hiện một vài dự án 

hỗ trợ đưa hàng Việt Nam tiếp cận 
nhiều hơn với thị trường nước này. 

Khi tham gia chương trình này 
doanh nghiệp VN sang tham dự các 
hội chợ tại Canada với tư cách 
người tham quan. Sau đó, sẽ cùng 
Tổ chức TFO mời các nhà nhập 
khẩu, kinh doanh trong cùng lĩnh 
vực của nhóm đến gặp gỡ, làm việc. 

Đặc biệt, Tổ chức TFO có mô 
hình cho các doanh nghiệp cùng 
ngành có thể chia sẻ, gặp gỡ nhau 
trước đó thông qua mạng internet. 

Hiện nay, khi có những biểu hiện 
mới của chủ nghĩa bảo hộ, sự tích 
cực của những quốc gia có tầm ảnh 
hưởng tại khu vực như Canada có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng đối với 
quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. 

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP) cũng như 
khuôn khổ các Hiệp định thương 
mại tự do song phương và đa 
phương mà hai nước có thể tham gia 
sẽ tiếp tục tạo động lực cho toàn cầu 
hóa phát triển. 

Ngoài ra, các mối quan hệ hợp tác 
hiện hữu trong RCEP cũng đóng 
góp vào sự tăng trưởng của kinh tế 
thương mại khu vực cũng như toàn 
cầu. Bên cạnh RCEP cũng như các 
khuôn khổ hợp tác khác trong khu 
vực khác, Việt Nam hoàn toàn ủng 
hộ việc chia sẻ mối quan tâm của 



Số 52 - 6/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 6 
 

các nước ASEAN trong việc nghiên 
cứu và tiến tới một Hiệp định 
thương mại tự do giữa ASEAN và 
Canada. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh 
xuất khẩu vào thị trường Canada, 
Bộ Công Thương đã và đang chỉ 
đạo Thương vụ và các đơn vị liên 
quan tăng cường thực hiện các giải 
pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt 
hàng chủ lực, mở rộng thị trường, 
tập trung khai thác lợi thế xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Không những thế, Bộ Công 
Thương đã xây dựng và được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia trực tiếp các mạng phân 
phối nước ngoài. 

Tuy nhiên, cơ hội đó không tự 
thân biến thành lợi ích. Do vậy, bên 
cạnh những chiến lược dài hạn, các 
doanh nghiệp cần tận dụng những 
cam kết, ưu đãi từ các hiệp định đã 
ký kết để đẩy mạnh xuất khẩu vào 
thị trường khó tính nhưng đầy tiềm 
năng này. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

FTA - ĐÒN BẨY XUẤT KHẤU 
HIỆU QUẢ 

Với 10 hiệp định thương mại tự do 
(FTA) đưa vào thực hiện, cơ hội 
tăng kim ngạch xuất nhập khẩu cho 

hàng hóa Việt Nam đang rất rộng 
mở. Thực tế, các FTA này đang 
được các doanh nghiệp tận dụng 
tương đối hiệu quả. 

Các thị trường có FTA đều tăng 
trưởng mạnh 

Được đánh giá là một trong những 
mặt hàng xuất khẩu (XK) chủ lực, 
dệt may là một trong những mặt 
hàng có kim ngạch XK tăng trưởng 
mạnh trong thời gian gần đây. Các 
FTA đóng vai trò quan trọng trong 
tăng trưởng XK dệt may trong thời 
gian gần đây. 

Cụ thể, FTA Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKFTA) có hiệu lực vào 
năm 2015 đã giúp kim ngạch XK 
dệt may Việt Nam sang Hàn Quốc 
tăng trưởng mạnh. Năm 2016, kim 
ngạch XK dệt may đạt sang Hàn 
Quốc đạt 2,6 tỷ USD, tăng 9,5%; 
năm 2017 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 
11,8%. FTA giữa Việt Nam và Liên 
minh Kinh tế Á - Âu (có hiệu lực 
vào tháng 10/2016) cũng đã giúp 
kim ngạch XK dệt may của Việt 
Nam sang Nga tăng trưởng mạnh, từ 
mức 84,8 triệu USD năm 2015 lên 
khoảng 172 triệu USD năm 2017. 

Bên cạnh đó, việc hình thành 
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 
vào cuối năm 2015 cũng tác động 
tích cực, giúp nâng kim ngạch XK 
dệt may của Việt Nam sang thị 
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trường ASEAN từ một tỷ USD năm 
2015 lên 1,35 tỷ USD năm 2017. 

Dệt may là một trong những mặt 
hàng đã tận dụng hiệu quả các FTA 
để tăng trưởng kim ngạch XK. 
Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu 
(Bộ Công thương) cho thấy, đến 
nay, Việt Nam đã đưa vào thực hiện 
tổng số 10 FTA. Trong đó, tất cả các 
thị trường có FTA đều ghi nhận tốc 
độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập 
khẩu cao so với thời điểm trước khi 
có FTA. Trong đó, nhóm các thị 
trường tăng trưởng mạnh là Chi Lê 
(tăng gấp 4,59 lần sau 4 năm, tốc độ 
tăng bình quân 46,68%/năm), Ấn 
Độ (tăng gấp 8,94 lần sau tám năm, 
tốc độ tăng bình quân 31,58%/năm), 
Hàn Quốc (tăng gấp 17,5 lần sau 11 
năm, tốc độ tăng bình quân là 
29,8%/năm), Trung Quốc (tăng gấp 
12,27 lần sau 13 năm, tốc độ tăng 
bình quân là 21,71%/năm)… 

Trong đó, thành tựu đáng kể là 
kim ngạch XK vào các nước có 
FTA với ta đang ngày càng tăng. 
Đơn cử, ba tháng đầu năm 2018, 
kim ngạch XK sang Trung Quốc đạt 
8,25 tỷ USD, tăng 33,6%; sang Hàn 
Quốc đạt 4,35 tỷ USD, tăng 14,4%; 
sang Nhật Bản đạt 4,34 tỷ USD, 
tăng 36,9%; sang Ấn Độ đạt 1,57 tỷ 
USD, tăng 111%; sang ASEAN đạt 
5,92 tỷ USD, tăng 19,2%; sang Nga 

đạt 543,5 triệu USD, tăng 30,6%... 
Bên cạnh đó, số lượng các lô hàng 

xin chứng nhận xuất xứ (C/O) để 
được hưởng ưu đãi thuế (tiêu chí thể 
hiện mức độ tận dụng FTA) cũng 
tăng mạnh. Trong đó, quý 1/2018, 
các tổ chức cấp C/O được Bộ Công 
thương ủy quyền đã cấp hơn 216 
nghìn bộ C/O, trị giá 10,657 tỷ 
USD, tăng tới 40% về trị giá và tăng 
39% về số lượng so với cùng kỳ 
năm 2017. 

Cục Xuất nhập khẩu khẳng định, 
so với các nước tham gia FTA với 
ta, tỷ lệ tận dụng ưu đãi nêu trên là 
khá cao. FTA đã có đóng góp đáng 
kể cho xuất khẩu. Tuy vậy, dư địa 
vẫn còn lớn và cần tiếp tục được 
khai thác trong thời gian tới. 

Tiếp tục tận dụng hiệu quả từ 
FTA 

Trong thời gian tới hoạt động xuất 
nhập khẩu của Việt Nam được dự 
báo sẽ tiếp tục khởi sắc với việc 
nhiều FTA có hiệu lực, được ký kết 
hoặc tiếp tục được triển khai trên 
phạm vi rộng hơn. Trong đó, FTA 
Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến 
được ký kết trong năm 2018 sẽ là 
bước ngoặt mới trong chặng đường 
hợp tác thương mại giữa Việt Nam 
và các nước EU. Theo đó, EVFTA 
sẽ tạo nhiều thuận lợi cho XK hàng 
hóa nói chung gia tăng thị phần tại 
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thị trường này với những thuận lợi 
từ cam kết cắt giảm thuế quan và 
mở cửa hàng hóa vào thị trường EU. 

Để tiếp tục tận dụng hiệu quả các 
FTA đã và sẽ ký kết, Bộ Công 
thương sẽ tiếp tục tổ chức tuyên 
truyền rộng rãi về những ưu đãi 
FTA, hướng tận dụng và cách tận 
dụng ưu đãi FTA, nhất là về quy tắc 
xuất xứ và làm thế nào để đáp ứng 
quy tắc xuất xứ. 

Đặc biệt, cải cách hành chính là 
một trong những hoạt động quan 
trọng giúp tạo thuận lợi cho hoạt 
động thương mại trong thời gian 
qua. Hoạt động này sẽ được triển 
khai mạnh mẽ trong thời gian tới 
nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh 
nghiệp, từ đó tận dụng hiệu quả hơn 
các FTA. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

MỸ THÔNG BÁO CHO PHÉP 
MIỄN TRỪ HỢP PHÁP VỚI 
CÁC DN THÉP VIỆT NAM 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Việt Nam cho biết, Mỹ đã thông báo 
cho phép miễn trừ hợp pháp nếu DN 
Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu của 
Bộ Thương mại Mỹ. 

Về việc Bộ Thương mại Mỹ áp 
đặt thuế chống bán phá giá và chống 
trợ giá với mặt hàng thép nhập khẩu 
từ Việt Nam có vật liệu từ Trung 

Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt 
Nam luôn tuân thủ nghiêm túc các 
quy định của tổ chức thương mại thế 
giới (WTO). 

Các cơ quan chức năng và DN 
Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với 
các cơ quan hữu quan của Mỹ để 
cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ 
nguồn gốc xuất xứ cũng như quy 
trình sản xuất thép của Việt Nam. 

Việt Nam cho rằng các vấn đề 
thương mại giữa Việt Nam và Mỹ 
cần được xem xét 1 cách khách 
quan công bằng, phù hợp với quy 
định của WTO và thông lệ quốc tế, 
tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ 
kinh tế, thương mại đang phát triển 
tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao 
cũng cho biết, Mỹ đã thông báo cho 
phép miễn trừ hợp pháp nếu DN 
Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu của 
Bộ Thương mại Mỹ. Việt Nam cũng 
đề nghị phía Mỹ tạo thuận lợi để các 
DN Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện 
miễn trừ theo quy định. 
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Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ 
tuyên bố áp thuế nhập khẩu mạnh 
tay lên các sản phẩm thép nhập từ 
Việt Nam nhưng được cho là có 
xuất xứ Trung Quốc 

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. 

(Theo kinhtedothi.vn) 
 

HÀNG HÓA VIỆT NAM ĐỐI 
MẶT VỚI HÀNG LOẠT VỤ 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

Thời gian gần đây, hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam ngày càng phải 
đối mặt nhiều hơn với các vụ kiện 
phòng vệ thương mại. Từ đầu năm 
đến nay, nhiều quốc gia liên tiếp có 
động thái điều tra, làm rõ các sản 
phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. 

 

Nếu như trước đây chỉ những mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn 
như thuỷ sản, da giầy mới bị kiện, 
nhưng nay, ngay cả những mặt hàng 
có kim ngạch nhỏ cũng phải đối mặt 
với các vụ kiện. 

Theo số liệu mới nhất từ Cục 
phòng vệ thương mại (Bộ Công 
Thương), tính đến thời điểm hiện 
tại, đã có 128 vụ việc phòng vệ 
thương mại được khởi xướng điều 
tra bởi 17 quốc gia và vùng lãnh thổ 
đối với hàng hóa xuất khẩu của VN. 

Đại diện Cục phòng vệ thương 
mại (Bộ Công Thương) cho biết, 
trong bối cảnh 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 như là một trong 
những nguyên nhân chính dẫn đến 
việc các biện pháp phòng vệ thương 
mại ngày càng được sử dụng nhiều 
như 1 công cụ hợp pháp để tăng 
thuế nhập khẩu, bảo hộ sản xuất 
trong nước. 

Dẫn đầu là các vụ việc điều tra 
chống bán phá giá (77 vụ việc), thứ 
2 là các vụ việc tự vệ (23 vụ), tiếp 
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theo là các vụ việc chống lẩn tránh 
thuế chống bán phá giá (17 vụ việc) 
và các vụ việc chống trợ cấp (11 vụ 
việc). 

Theo Bộ Công Thương, bên cạnh 
nỗ lực của chính phủ trong việc xử 
lý các vụ kiện phòng vệ thương mại, 
các doanh nghiệp trong nước cần 
nâng cao hiểu hết về công cụ phòng 
vệ thương mại được các nước áp 
dụng, tăng hiệu quả công tác kháng 
kiện, đảm bảo thị trường và giá trị 
thặng dư cho hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam. 

Từ đầu năm đến nay, nhiều quốc 
gia liên tiếp có động thái điều tra, 
làm rõ các sản phẩm nhập khẩu từ 
Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
khởi xướng điều tra chống bán phá 
giá và chống trợ cấp, đối với sản 
phẩm bao và túi đóng hàng được dệt 
từ polyetylen hoặc dải 
polypropylen, nhựa, gai hoặc các 
vật liệu tương tự nhập khẩu từ Việt 
Nam. Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thông 
báo khởi xướng điều tra tự vệ đối 
với sản phẩm thép nhập khẩu. 

Theo đại diện Bộ Công thương, để 
hạn chế thấp nhất việc bị khởi kiện 
phòng vệ thương mại, đồng thời gia 
tăng khả năng thành công khi tham 
gia vào các vụ kiện, điều quan trọng 
là các doanh nghiệp nên tự bảo vệ 
mình bằng cách trang bị cho mình 

những kiến thức cơ bản về pháp luật 
phòng vệ thương mại. 

Doanh nghiệp 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 xuất khẩu, 
từ đó lên phương án điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh để tránh bị khởi 
kiện. 

Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ 
Việt Nam trong việc xử lý các vụ 
kiện phòng vệ thương mại, nhiều 
chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp 
trong nước cần nâng cao hiểu hết về 
công cụ phòng vệ thương mại được 
các nước áp dụng, tăng hiệu quả 
công tác kháng kiện, đảm bảo thị 
trường và giá trị thặng dư cho hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam. 

Trong khi đó, năng lực ứng phó 
của một số ngành hàng, DN trong 
nước còn yếu so với đối thủ nước 
ngoài. Các doanh nghiệp VN chưa 
có nhiều kinh nghiệm kháng kiện 
nên gặp khó khăn trong việc xác 
định chiến lược, định hướng, quyết 
tâm khi vướng phải các vụ kiện 
phòng vệ thương mại. 

Bên cạnh đó, năng lực tài chính 
của các doanh nghiệp Việt Nam còn 
hạn chế, trong khi chi phí kháng 
kiện rất cao, để thành công, có thể 
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cần phải thuê luật sư tư vấn dày dạn 
kinh nghiệm từ chính nước khởi 
xướng điều tra. 

Để hạn chế thấp nhất việc bị khởi 
kiện phòng vệ thương mại, đồng 
thời gia tăng khả năng thành công 
khi tham gia vào các vụ kiện, theo 
ông Trung, điều quan trọng là các 
doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình 
bằng cách trang bị cho mình những 
kiến thức cơ bản về pháp luật phòng 
vệ thương mại. 

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận 
lợi cho mình trong việc tham gia các 
vụ kiện phòng vệ thương mại, các 
doanh nghiệp 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 1 bên có 
lợi ích bị ảnh hưởng bởi vụ việc 
điều tra phòng vệ thương mại. 

Khi phải đối mặt với các vụ kiện 
phòng vệ thương mại, doanh nghiệp 
xuất khẩu phải cùng hợp tác với 
nhau, nhằm xác định chiến lược, 
phương án đối phó cho công tác 
kháng kiện cũng như công tác vận 
động hành lang để đạt được kết quả 
tốt nhất cho vụ kiện. 

(Theo laodong.vn) 
 

DOANH NGHIỆP ĐANG BỎ LỠ 
60-70% ƯU ĐÃI THUẾ QUAN 
DO FTAS MANG LẠI 

Cho đến nay các DN mới chỉ tận 
dụng được 30 - 40% ưu đãi về thuế 
quan mà các Hiệp định thương mại 
tự do (FTAs) hiện có mang lại, điều 
này có nghĩa DN đã bỏ lỡ 60 - 70% 
các ưu đãi để đẩy mạnh xuất khẩu. 

 
Việc ký kết Hiệp định CPTPP và 

triển khai là tin vui cho cộng đồng 
DN và nền kinh tế Việt Nam. Cho 
đến nay chúng ta đã tham gia nhiều 
hiệp định tự do, xúc tiến bảo hộ đầu 
tư với nhiều nền kinh tế, nhưng 
CPTPP là đỉnh cao nhất về mở cửa 
thị trường và là tiêu chuẩn để thúc 
đẩy cải cách thể chế trong nước. 

CPTPP không có Hoa Kỳ, nhiều 
nội dung cam kết đã thay đổi so với 
TPP trước kia. Lợi ích mở rộng thị 
trường xuất khẩu rộng lớn mà Việt 
Nam kỳ vọng đã không còn, cơ hội 
chuyển hướng sang các thị trường 
khác mà Việt nam chưa hẳn đã quen 
thuộc nhưng vẫn rất nhiều tiềm 
năng. Chúng ta ngay lập tức có thị 
trường thương mại tự do với 3 nền 
kinh tế lớn ở Châu Mỹ là Canada, 
Mexico, Peru, chúng ta nâng cấp 
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được 7 hiệp định thương mại tự do 
(FTAs) với các đối tác còn lại trong 
CPTPP. 

Trong TPP, Việt Nam nói nhiều 
tới cơ hội xuất khẩu của ngành dệt 
may, giày dép, nông sản ở thị 
trường lớn Hoa Kỳ. Còn trong 
CPTPP, những cái tên tiềm năng 
khác lại được nêu hàng đầu, như 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá… 
Ngoài ra, các lĩnh vực khác như 
dịch vụ, đầu tư, mua sắm công… 
cũng sẽ thay đổi đáng kể. 

Tác động mở cửa thị trường là lớn 
nhưng tác động lớn hơn, toàn diện 
hơn và quan trọng hơn là CPTPP tạo 
ra áp lực, cơ hội và chuẩn mực cho 
thúc đẩy cải cách. CPTPP là cơ hội, 
cũng là sức ép, là tiêu chuẩn để 
chúng ta cải cách vì lợi ích và nhu 
cầu của chính mình, thách thức 
trong thực thi CPTPP không hề nhỏ 
so với thực thi TPP và tất nhiên là 
lớn hơn nhiều so với với các Hiệp 
định thương mại tự do trước đây. 

2-3 năm trước nói đến TPP và 
cam kết hội nhập, DN rất ngại, 
nhưng rồi từng bước các DN đã 
vươn lên và có thể cạnh tranh với 
các DN nước ngoài, đó là nhờ sức 
ép từ hội nhập. Thách thức từ 
CPTPP cũng vậy, các DN sẽ buộc 
phải đổi mới công nghệ và thay đổi 
mô hình kinh doanh. 

CPTPP sẽ mở ra các chân trời với 
các cách kiếm tiền khác nhau, 
không chỉ là thúc đẩy xuất nhập 
khẩu truyền thống, đẩy mạnh tiêu 
dùng, mà sẽ tạo ra các DN cung cấp 
theo chuỗi, các lĩnh vực dịch vụ 
mới. 

Do đó, DN muốn tận dụng tốt các 
cơ hội từ CPTPP thì cần chủ động 
tiếp cận, nghiên cứu thông tin về 
Hiệp định. Theo khảo sát của VCCI, 
cho đến nay các DN mới chỉ tận 
dụng được 30 - 40% các ưu đãi về 
thuế quan mà các Hiệp định thương 
mại tự do (FTAs) hiện có mang lại, 
điều này có nghĩa DN đã bỏ lỡ 60 - 
70% các ưu đãi để đẩy mạnh xuất 
khẩu. Bên cạnh đó, các DN cần 
chung tay với Chính phủ bám sát 
cam kết về cải cách thể chế trong 
CPTPP, bằng cách đó DN vừa đẩy 
mạnh được hoạt động kinh doanh, 
vừa chung tay với Chính phủ cải 
thiện môi trường kinh doanh, cả hai 
việc này sẽ tạo ra sự phát triển cho 
DN. 

Theo một nghiên cứu của Nhật 
Bản, đối với trường hợp của Việt 
Nam, những lợi ích từ thuế quan 
trong CPTPP chỉ giúp GDP của 
chúng ta tăng 1.1%, chưa bằng 1/6 
lợi ích mà TPP hứa hẹn; nhưng lợi 
ích từ cải cách thể chế (mà chỉ xét 
về các hàng rào phi thuế) mà 
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CPTPP mang lại cho GDP Việt 
Nam gần như bằng với TPP, giúp 
GDP tăng khoảng 10%. Vấn đề đặt 
ra là làm sao cải cách thể chế kinh tế 
theo yêu cầu của CPTPP cộng 
hưởng với những cải cách môi 
trường kinh doanh mà Chính phủ 
đang thúc đẩy. Làm sao để cả các cơ 
quan Nhà nước và DN cùng vào 
cuộc, để cả hệ thống cải cách một 
cách thực chất, toàn diện và hiệu 
quả. CPTPP là cơ hội, cũng là sức 
ép, là tiêu chuẩn để chúng ta cải 
cách vì lợi ích và nhu cầu của chính 
mình. 

Ngoài ra, vai trò của hiệp hội DN 
trong thực thi Hiệp định cũng rất 
quan trọng, đại diện VCCI khẳng 
định cơ quan này và Bộ Công 
Thương cùng các hiệp hội sẽ tiếp 
tục tổ chức hội thảo để phổ biến các 
cam kết, tư vấn giúp DN tận dụng 
cơ hội từ CPTPP. 

(Theo kinhtedothi.vn) 
 
XUẤT XỨ NGUYÊN LIỆU - 
NÚT THẰT THÉP VIỆT VÀO 
MỸ 

Doanh nghiệp thép Việt Nam 
đang đối mặt với 2 rủi ro: chính 
sách thương mại của Mỹ và tình 
trạng dư thừa thép ở Trung Quốc. 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa có 
quyết định áp mức thuế quan rất 

nặng lên các loại thép nhập khẩu từ 
Việt Nam nhưng được cho là có 
xuất xứ từ Trung Quốc để tránh thuế 
chống bán phá giá và chống trợ cấp. 
Hoa Kỳ cũng sẽ đánh thuế chống 
bán phá giá và thuế chống trợ cấp 
tương tự đối với thép chống gỉ và 
thép cuộn cán nguội từ Việt Nam có 
nguồn gốc là thép cuộn cán nóng do 
Trung Quốc sản xuất. 

 
Việc đánh thuế nhôm và thép gần 

đây phản ánh rất rõ về chính sách 
thương mại của chính quyền Hoa 
Kỳ muốn giảm thâm hụt thương mại 
với 16 nước khác, trong đó đối 
tượng chính vẫn là Trung Quốc. 

Cuối tháng 10/2017, Cục Quản lý 
cạnh tranh (VCA) thuộc Bộ Công 
Thương đã cho biết Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận 
điều tra chống bán phá giá, chống 
trợ cấp đối với thép cuộn cacbon 
(CWP) nhập khẩu từ Việt Nam. Như 
vậy, kết luận cuối cùng DOC đưa ra 
đã tăng biên độ phá giá đối với 3 
doanh nghiệp có hợp tác điều tra từ 
mức 0,-0,38% lên 0-6,27%, trong 
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khi vẫn giữ nguyên biên độ phá giá 
cáo buộc lên đến 113,8% cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu khác. Mức 
thuế này khác xa so với kết luận sơ 
bộ ban hành hồi tháng 6/2016. 

Mức thuế quan mới này tác động 
ngay lập tức đối với doanh nghiệp 
thép Việt Nam. Nhất là với những 
sản phẩm trong diện báo cáo mà Hải 
quan Hoa Kỳ 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 từ 
Trung Quốc. Như vậy, sẽ tác động 
lớn và gây khó khăn cho doanh 
nghiệp xuất khẩu thép bởi tỷ lệ áp 
thuế này là rất lớn. 

Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu 
thép lớn thứ hai của Việt Nam, 
chiếm 11,28% nhưng không đáng kể 
so với thị trường ASEAN, vốn 
chiếm hơn 67%, nên một số người 
vẫn cho rằng Hoa Kỳ áp thuế sẽ 
không tác động nhiều tới ngành thép 
Việt Nam. 

Không nên nhìn theo cách này, 
bởi có 2 vấn đề. Thứ nhất, bây giờ 
tỷ lệ xuất khẩu thép của Việt Nam là 
nhỏ nhưng có thể không nhỏ trong 
tương lai. Thứ hai, bây giờ xuất 
khẩu thép của Việt Nam vào Mỹ là 
nhỏ, nhưng nếu Việt Nam có được 

sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế 
chuyên ngành để được đưa ra khỏi 
diện áp thuế, cơ hội cho ngành thép 
Việt Nam là rất lớn. 

Doanh nghiệp Việt Nam xuất 
khẩu thép vẫn phải phụ thuộc vào 
Chính phủ trong việc tham vấn với 
Chính phủ và Bộ Thương mại Mỹ 
để được miễn thuế. Tuy nhiên, khả 
năng Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ lệnh áp thuế 
là rất nhỏ, thậm chí không xảy ra 
trong ngắn hạn. Bởi vì, việc các 
doanh nghiệp thép của Việt Nam 
chứng minh được sản phẩm xuất 
khẩu được sản xuất từ nguyên liệu 
không có xuất xứ từ Trung Quốc là 
hết sức khó khăn. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu thép 
vào Hoa Kỳ đang gặp rất nhiều khó 
khăn. Ngành thép Việt Nam đang 
chịu nhiều áp lực từ bảo hộ thương 
mại đang diễn ra tại Mỹ và các thị 
trường khác. "Tự cứu mình" sẽ là 
giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp 
thép vẫn muốn làm ăn với thị trường 
Hoa Kỳ. 

Biện pháp chống bán phá giá là 
công cụ hợp pháp được WTO cho 
phép thành viên sử dụng nhằm bảo 
vệ sản xuất trong nước. Làm ăn 
trong môi trường toàn cầu, Giám 
đốc Trung tâm WTO khuyến cáo 
doanh nghiệp Việt Nam cần học 
cách sử dụng công cụ phòng vệ 
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thương mại, đồng thời chuẩn bị tốt 
nhất về nhân lực, cũng như lựa chọn 
đơn vị tư vấn để có kết quả tốt nhất. 

(Theo doanhnhansaigon.vn) 
 

TẬP TRUNG XỬ LÝ RÀO CẢN 
THƯƠNG MẠI GIỮA HAI 
NƯỚC VIỆT - ANH 

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại 
quốc tế Anh - Greg Hands - và Thứ 
trưởng Bộ Công Thương VN - 
Hoàng Quốc Vượng - vừa đồng chủ 
trì phiên họp Uỷ ban hỗn hợp về 
hợp tác Kinh tế - Thương mại VN - 
Anh lần thứ 10 tại Manchester, 
Vương quốc Anh. Một trong những 
mục đích chính của phiên đối thoại 
là thảo luận việc xử lý các rào cản 
thương mại giữa hai bên.  

 
Trong bối cảnh hai nước đang kỷ 

niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam – Anh, phiên họp đã 
tập trung thảo luận các vấn đề kinh 
tế thương mại hai bên cùng quan 
tâm và việc xử lý các rào cản 
thương mại trong ngắn hạn, tăng 

cường tiếp cận thị trường đối với 
hàng hoá, dịch vụ của Anh sang 
Việt Nam đối với mặt hàng rượu 
mạnh, các loại thịt, dược phẩm, các 
chương trình giáo dục... 

Hai bên nhất trí tăng cường hợp 
tác trong các lĩnh vực bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ, nông nghiệp và an 
toàn thực phẩm, giáo dục, thuế, 
dược phẩm, văn hoá du lịch và năng 
lượng. Đồng thời thống nhất tiếp tục 
tăng cường quan hệ thương mại 
giữa hai nước. 

Hai bên cũng thảo luận các biện 
pháp tăng cường hợp tác song 
phương trong các lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ, văn hoá - du lịch, năng lượng và 
giáo dục, trong đó có hợp tác giữa 
các trường đại học của hai nước. 

Tổ chức Hỗ trợ tài chính xuất 
khẩu của Anh (UKEF) năm ngoái đã 
tăng gấp đôi khoản hỗ trợ rủi ro cho 
thị trường Việt Nam. Theo đó, 
khoản hỗ trợ này lên tới 1,5 tỷ bảng 
Anh dành cho các nhà xuất khẩu 
Anh và các đối tác thương mại của 
họ tại Việt Nam. 

Năm 2016, xuất khẩu của Anh 
sang Việt Nam đạt 786 triệu bảng 
Anh, tăng hơn 30% so với năm 
trước. Cùng năm, đầu tư trực tiếp 
nước ngoài của Anh vào Việt Nam 
cũng tăng gấp 3 lần, cho thấy tiềm 
năng của thị trường Việt Nam với 
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các doanh nghiệp Anh. 
Trao đổi tại phiên họp, Quốc vụ 

khanh phụ trách Chính sách thương 
mại - Greg Hands - cho biết, với tốc 
độ tăng trưởng gần 7%/năm, hàng 
triệu người dân Việt Nam đã thoát 
khỏi nghèo đói với nhu cầu đối với 
hàng hoá có chất lượng cao từ Anh 
ngày càng tăng. Đó là lý do Anh đã 
nâng khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp 
Anh muốn xuất khẩu sang Việt Nam 
lên 1,5 tỷ bảng Anh. 

Khi rời khỏi EU, chúng tôi muốn 
tăng cường quan hệ thương mại với 
các nền kinh tế đang phát triển 
nhanh tại châu Á. Điều đó sẽ mang 
lại lợi ích cho nhiều khu vực của 
Anh như khu vực Tây Bắc và Chiến 
lược công nghiệp hiện đại nhằm 
tăng trưởng cho các vùng lân cận 
của London và khu vực Đông Nam. 

Trong khuôn khổ khóa họp, Diễn 
đàn “Kinh doanh Việt Nam - Anh” 
và “Kết nối kinh doanh với Việt 
Nam” đã được Bộ Thương mại quốc 
tế Vương quốc Anh, chính quyền 
thành phố Manchester, Hội đồng 
kinh doanh Anh - ASEAN phối hợp 
với phía Việt Nam tổ chức. Sự kiện 
đã thu hút sự tham dự đông đảo của 
hơn 100 doanh nghiệp Anh cho thấy 
sức hấp dẫn của thị trường Việt 
Nam, sự quan tâm tìm kiếm cơ hội 
hợp tác với các đối tác Việt Nam 

của các doanh nghiệp Anh, hứa hẹn 
sự phát triển ngày càng cao của 
quan hệ hợp tác kinh tế - thương 
mại Việt Nam - Anh. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

XUẤT KHẨU SANG NAM PHI 
GẶP KHÓ BỞI RÀO CẢN 
THƯƠNG MẠI 

Không ít doanh nghiệp Việt Nam 
gặp khó khăn khi xuất khẩu hàng 
hóa sang Nam Phi do những rào 
cản thương mại, bảo hộ thương mại 
của nước này... 

Việc xuất khẩu hàng hóa từ Việt 
Nam sang Nam Phi chủ yếu vẫn 
chịu sự cạnh tranh về thuế so với 
các nước đã ký Hiệp định thương 
mại tự do với Nam Phi. 

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam 
tại Nam Phi cho biết, tính đến hết 
tháng 4/2018, xuất khẩu của Nam 
Phi đạt khoảng 357,1 tỷ Rand 
(tương đương với 29,8 tỷ USD), 
giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 
2017. Trong khi đó, nhập khẩu của 
quốc gia này đạt 374,7 tỷ Rand 
(tương đương với 31,2 tỷ USD), 
tăng 7,2%. 

Trong tháng 4/2018, Việt Nam đã 
xuất khẩu 349 triệu USD hàng hóa 
vào thị trường Nam Phi và nhập 
khẩu 38,6 triệu USD hàng hóa từ thị 
trường này. 
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Ba sản phẩm chủ lực mà Việt 
Nam xuất khẩu sang Nam Phi trong 
tháng 4 là máy móc thiết bị (217 
triệu USD); giầy dép (45,8 triệu 
USD) và rau củ quả (22,5 triệu 
USD). 

Ở chiều ngược lại, những sản 
phẩm mà Việt Nam nhập khẩu từ 
Nam Phi bao gồm rau củ quả (13,6 
triệu USD); khoáng sản (4 triệu 
USD) và sắt thép (4,8 triệu USD)... 

Theo số liệu thống kê của Liên 
hợp quốc, kim ngạch xuất nhập 
khẩu của Nam Phi trong năm 2017 
đạt 171,3 tỷ USD, giảm 13% so với 
năm 2013. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu của Nam Phi trong năm 
2017 đạt 88,3 tỷ USD, giảm 7%; 
nhập khẩu đạt 83 tỷ USD, giảm 
19,7%. 

Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi 
cho rằng, tình trạng sụt giảm trong 
ngoại thương của Nam Phi do nhiều 
yếu tố tác động, trong đó không thể 
không nhắc đến những rào cản 
thương mại và phi thương mại của 
nước này. 

"Cụ thể là quy trình nhập khẩu 
phức tạp, hàng rào thuế quan, các 
tiêu chuẩn kỹ thuật, định giá hải 
quan trên giá hóa đơn hàng hóa, 
giấy phép nhập khẩu, các biện pháp 
chống bán phá giá, tình trạng quan 
liêu, tham nhũng, các quy định quá 

chặt chẽ, tình trạng mất cắp hàng 
hóa, ùn tắc tại cảng...", Thương vụ 
Việt Nam tại Nam Phi cho biết. 

Đánh giá tác động của các biện 
pháp bảo hộ và phòng vệ thương 
mại của Nam Phi tới Việt Nam, cơ 
quan này cho rằng, việc nhập khẩu 
hàng hóa từ Việt Nam vào Nam Phi 
chủ yếu vẫn chịu sự cạnh tranh về 
thuế so với các nước đã ký Hiệp 
định thương mại tự do với Nam Phi. 

Bên cạnh đó là những khó khăn 
trong việc tiếp cận thông tin, xử lý 
các quy trình, thủ tục nhập khẩu vào 
Nam Phi. Những rủi ro do tình trạng 
an ninh cảng, phiền nhiễu từ nạn 
tham nhũng tại Nam Phi cũng là 
mối quan ngại cho các doanh nghiệp 
Việt Nam khi xuất khẩu sang Nam 
Phi. 

Khẳng định Nam Phi là thị trường 
tiềm năng tại Châu Phi và là cửa 
ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm 
nhập vào thị trường các nước lân 
cận; để giảm thiểu rủi ro, khó khăn 
cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận 
thị trường này, Thương vụ Việt 
Nam tại Nam Phi cho rằng, doanh 
nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu, cập 
nhật thường xuyên các thông tin về 
chính sách thương mại của Nam Phi 
thông qua các cổng thông tin chính 
thức của Bộ Công Thương, Thương 
vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam 
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Phi. 
Bên cạnh đó, doanh nghiệp quan 

tâm thị trường Nam Phi cần mạnh 
dạn hơn nữa trong việc tìm hiểu thị 
trường này. Nên tổ chức đoàn khảo 
sát, nghiên cứu thị trường hoặc tham 
gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu 
thị trường do các đơn vị uy tín tổ 
chức, tham gia các Hội chợ triển 
lãm lớn tại Nam Phi và tổ chức liên 
hệ, đến thăm các doanh nghiệp đối 
tác tại Nam Phi. 

"Nhận thức được những khó khăn 
còn tồn tại trong quan hệ thương 
mại Việt Nam - Nam Phi, Bộ Công 
Thương Việt Nam và Bộ Công 
Thương Nam Phi đã thiết lập cơ chế 
làm việc chính thức như tổ chức 
định kỳ các kỳ họp Tiểu ban 
Thương mại hỗn hợp giữa hai nước 
nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý 
trong việc trao đổi, thảo luận những 
khó khăn, hạn chế, những rào cản và 
đề xuất giải pháp nhằm phát triển 
quan hệ thương mại giữa hai nước. 

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy ký kết 
các Bản ghi nhớ như Bản ghi nhớ về 
hợp tác khoáng sản giữa hai nước 
cũng là một trong những sách lược 
nhằm tạo điều kiện cho những 
ngành hàng, mặt hàng đặc thù có thể 
trao đổi giữa hai nước", Thương vụ 
Việt Nam tại Nam Phi cho biết. 

(Theo vneconomy.vn) 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Đồ chơi trẻ em 
Ngày 30/5/2018, Nepal thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ 
thuật về đồ chơi trẻ em, mã thông 
báo số G/TBT/N/NPL/5. Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật này quy định 
giới hạn tối đa cho phép đối với 
nồng độ kim loại nặng và một số 
yếu tố có trong đồ chơi trẻ em nhập 
khẩu, lưu trữ, mua bán, sản xuất và 
sử dụng ở Nepal. Mục đích của dự 
thảo nhằm mục đích an toàn, bảo vệ 
sức khỏe con người và bảo vệ môi 
trường. Thời hạn dự kiến có hiệu 
lực là từ ngày thứ 181 của ngày 
thông báo được công bố trên Công 
báo của Nepal. 

 Sơn và vecni  
Ngày 23/5/2018, Ukraine thông 

báo cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa Dự thảo Quy chuẩn kỹ 
thuật về hạn chế phát thải các hợp 
chất hữu cơ dễ bay hơi do sử dụng 
dung môi hữu cơ trong một số loại 
sơn và vecni cho các tòa nhà và sửa 
chữa các phương tiện xe cơ giới, mã 
thông báo G/TBT/N/UKR/135. Dự 
thảo Quy chuẩn kỹ thuật quy định 
các giá trị giới hạn tối đa của các 
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong 
một số loại sơn và sản phẩm vecni 
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và thiết lập các yêu cầu cho việc ghi 
nhãn sản phẩm này. Quy định này 
chỉ áp dụng cho sơn kiến trúc và sơn 
được sử dụng trong sửa chữa xe cơ 
giới (phi đường sắt). Quy chuẩn kỹ 
thuật này áp dụng các sản phẩm 
được liệt kê trong Phụ lục 1. 

Mục đích của dự thảo nhằm giảm 
ô nhiễm không khí do các hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi hình thành ôzôn 
tropospheric. Thời hạn dự kiến có 
hiệu lực là 6 tháng kể từ ngày công 
bố.  

(Theo Văn phòng TBT VN) 
 

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

1. Các thông báo của Brazil: 
- Số: G/TBT/N/BRA/820 
Nội dung: Thị trường hàng hóa 

(ICS 03.120.10) 
- Số: G/TBT/N/BRA/821 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040 ) 
2. Số: G/TBT/N/CAN/556 
Nước: Canada 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS: 

43.020, 43.080) 
3. Số: G/TBT/N/CHL/443 
Nước: Chi Lê  
Nội dung: Xe buýt công cộng đô 

thị và nông thôn 
4. Số: G/TBT/N/CHN/1273 

Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Hệ thống phanh (ICS 

43.040.40 ) 
5. Số: G/TBT/N/TPKM/324 
Nước: Đài Loan 
Nội dung: Thép dầm cán nóng 

(ICS 77.140.70) 
6. Các thông báo của EU: 
- Số: G/TBT/N/EU/575 
- Số: G/TBT/N/EU/576 
Nội dung: Sản phẩm biocidal 
- Số: G/TBT/N/EU/578 
Nội dung: Propiconazole (hoạt 

chất thuốc trừ sâu) 
7. Số: G/TBT/N/JPN/598 
Nước: Nhật Bản 
Nội dung: Ghi nhãn thực phẩm 

(chiết xuất vô trùng Đậu phụ, thuốc 
diệt nấm (fludioxonil) và xúc xích 
Bologna) 

8. Các thông báo của Kazakhstan: 
- Số: G/TBT/N/KAZ/20 
Nội dung: Thiết bị điện áp cao 
- Số G/TBT/N/KAZ/21 
Nội dung: Toa tàu đường sắt (ICS 

45.060) 
9. Các thông báo của Kenya: 
- Số: G/TBT/N/KEN/672 
- Số: G/TBT/N/KEN/673 
- Số: G/TBT/N/KEN/674 
Nội dung: Thiết bị hồi gây mê, hô 

hấp và hồi sức (ICS 11.040.10) 
- Số: G/TBT/N/KEN/675 
Nội dung: Dụng cụ và vật liệu 
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phẫu thuật (ICS 11.040.30) 
- Số: G/TBT/N/KEN/676 
- Số: G/TBT/N/KEN/677 
Nội dung: Chất kết dính (ICS 

83.180) 
- Số: G/TBT/N/KEN/678 
Nội dung: Phim bức xạ (ICS 

37.040.25) 
- Số: G/TBT/N/KEN/679 
Nội dung: Dung cụ đo nhiệt độ 

(ICS 17.200.20) 
- Số: G/TBT/N/KEN/680 
Nội dung: Sản phẩm công nghiệp 

hóa chất (ICS 71.100.01) 
10. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/774 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
- Số: G/TBT/N/KOR/775 
Nội dung: Hóa chất 
- Số: G/TBT/N/KOR/776 
Nội dung: Công tơ điện 
11. Các thông báo của Lithuania  
- Số: G/TBT/N/LTU/32 
Nội dung: Nước thải (ICS 

13.060.30) 
- Số: G/TBT/N/LTU/33 
Nội dung: Sản phẩm xây dựng 

(ICS 91.100) 
(Tổng hợp) 

 
 
 
 

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 
HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP 
KHẨU 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
vừa có ý kiến về chuẩn hóa quy 
trình, thủ tục kiểm tra chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập 
khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của 
các Bộ, ngành trong triển khai áp 
dụng Cơ chế một cửa quốc gia. 

 
Rà soát, sửa đổi các thủ tục cấp 

phép, kiểm tra chuyên ngành đáp 
ứng tiêu chí quy định tại Nghị định 
số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa 
đổi, bổ sung), hoàn thành trong Quý 
I năm 2019, trong đó, các thủ tục 
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa phải bảo đảm: Quy định rõ quy 
trình kiểm tra trước thông quan và 
sau thông quan trên cơ sở Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc 
phạm vi ngành, lĩnh vực được phân 
công quản lý; sản phẩm, hàng hóa 
kiểm tra trước thông quan phải là 
sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ cao, 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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trực tiếp ảnh hưởng đến dịch bệnh, 
truyền nhiễm, sức khỏe người dân, 
an ninh trật tự, an toàn xã hội, đạo 
đức, thuần phong mỹ tục và môi 
trường. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu 
cầu các Bộ, ngành hoàn thành việc 
ban hành, công bố, công khai Danh 
mục hàng hóa phải kiểm tra chất 
lượng (nhóm 2) bảo đảm thống nhất 
với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu VN do Bộ Tài chính ban 
hành; cắt giảm tối đa tỉ lệ sản phẩm, 
hàng hóa phải kiểm tra trước thông 
quan, mỗi mặt hàng đều phải được 
gắn một mã số HS; công khai tiêu 
chuẩn, quy chuẩn cũng như căn cứ 
pháp lý thực hiện kiểm tra. 

Sớm đưa tất cả các thủ tục cấp 
phép, kiểm tra chuyên ngành vào áp 
dụng Cơ chế một cửa quốc gia đáp 
ứng tiến độ tại Quyết định 
2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, 
huy động các tổ chức đánh giá sự 
phù hợp tham gia áp dụng Cơ chế 
một cửa quốc gia trong quá trình 
giải quyết thủ tục kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu; công bố đầy đủ, 
chính xác, đúng quy định các thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi quản lý 
và công khai đầy đủ, chính xác thủ 
tục hành chính đã công bố trên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. 
Hoàn thiện chức năng của Cổng 

thông tin một cửa quốc gia 
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông 

tin và Truyền thông tiến hành các 
thủ tục cần thiết để bãi bỏ thủ tục 
“Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị 
phát, thu phát sóng vô tuyến điện”; 
phối hợp với Bộ Tài chính dừng 
ngay việc triển khai thủ tục này trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia, 
tránh gây lãng phí ngân sách nhà 
nước. Bộ Y tế tiến hành các thủ tục 
theo quy định để bãi bỏ hiệu lực của 
Thông tư số 30/2015/TT-BYT, báo 
cáo cấp có thẩm quyền việc sửa đổi 
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ trong Quý III năm 2018 
đảm bảo quy định thống nhất, rõ 
ràng, minh bạch thủ tục cấp giấy 
phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, 
phân biệt rõ các trường hợp cụ thể 
cần phải có giấy phép nhập khẩu. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà 
soát các mặt hàng thuộc diện cấp 
phép, quản lý chuyên ngành của các 
Bộ, ngành khác nhưng có ảnh 
hưởng trực tiếp đến an ninh quốc 
phòng, phối hợp với các Bộ, ngành 
trong quá trình hoàn thiện quy trình, 
thủ tục cấp phép nhập khẩu các mặt 
hàng các Bộ, ngành có trách nhiệm 
lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, báo cáo Thủ tướng Chính 
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phủ trong Quý III năm 2018. 
Bộ Tài chính công bố, công khai 

đầy đủ Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam gắn với 
mã HS trên Cổng thông tin một cửa 
quốc gia; chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, ngành hoàn thiện chức năng của 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ, lưu 
trữ, trao đổi thông tin trong quá 
trình giải quyết thủ tục hành chính; 
thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin 
giữa Cổng thông tin một cửa quốc 
gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
thủ tục hành chính nhằm đảm bảo 
công khai thống nhất, cập nhật 
thường xuyên, đúng quy định, tiết 
kiệm nguồn nhân lực cập nhật thủ 
tục hành chính, đồng thời giúp 
doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về 
thủ tục hành chính. 

Bộ Khoa học và Công nghệ rà 
soát, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với 
các Bộ, ngành, đẩy nhanh việc ban 
hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ kết quả triển khai và giải pháp 
thực hiện trước ngày 31/12/2018. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Văn 
phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc 
các Bộ, ngành thực hiện đúng các 
quy định về công bố, công khai thủ 
tục hành chính; thực hiện kiểm soát 
chất lượng thủ tục hành chính do 

các Bộ công bố và công khai trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính; phối hợp chặt chẽ với 
các Bộ, ngành trong thực hiện rà 
soát, sửa đổi các quy định thủ tục 
cấp phép, kiểm tra chuyên ngành 
đối với sản phẩm, hàng hóa xuất 
nhập khẩu và ứng dụng công nghệ 
thông tin vào giải quyết thủ tục hành 
chính. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
BỘ KH&CN ĐỀ XUẤT ĐƯA MŨ 
BẢO HIỂM RA KHỎI DANH 
MỤC HÀNG HÓA KINH 
DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

Với sự chủ động trong đổi mới 
công tác kiểm tra chuyên ngành đối 
với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn 
giản hóa điều kiện đầu tư, kinh 
doanh, Bộ KH&CN kiến nghị Chính 
phủ bỏ mũ bảo hiểm khỏi danh mục 
kinh doanh có điều kiện. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) thực hiện Nghị quyết số 
01/NQ-CP và Nghị quyết số 19-
2018/NQ-CP của Chính phủ, Bộ 
KH&CN đã rà soát các điều kiện 
đầu tư, Kinh doanh trong lĩnh vực 
KH&CN, bảo đảm cắt giảm, đơn 
giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh 
doanh, bảo đảm nguyên tắc cắt 
giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ điều kiện 
đầu tư, Kinh doanh phải thực chất, 
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quy định rõ ràng, minh bạch, tạo 
điều kiện thuận lợi để người dân, 
doanh nghiệp thực hiện. 

Trong đó, tại buổi làm việc với tổ 
công tác của Thủ tướng diễn ra mới 
đây, Bộ KH&CN kiến nghị Chính 
phủ xem xét sớm sửa đổi Luật Đầu 
tư để loại bỏ mũ bảo hiểm ra khỏi 
danh mục hàng hóa kinh doanh có 
điều kiện. 

Qua rà soát 8 ngành, nghề kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
KH&CN, tổng số có 121 điều kiện 
đầu tư, kinh doanh. Bộ KH&CN đã 
xây dựng phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa 62 điều kiện đầu tư, kinh 
doanh, đạt tỉ lệ 51%. 

Riêng đối với mặt hàng mũ bảo 
hiểm, chúng tôi đang kiến nghị 
Chính phủ xem xét, đề xuất sớm sửa 
đổi Luật Đầu tư để loại bỏ mũ bảo 
hiểm ra khỏi danh mục hàng hóa 
kinh doanh có điều kiện. 

Qua thực tiễn kiểm tra, giám sát 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, các cơ sở kinh doanh 
mũ bảo hiểm nghiêm túc chấp hành, 
người tiêu dùng cũng nhận thức cao 
hơn trong việc lựa chọn sản phẩm 
mũ đảm bảo chất lượng. Đến nay 
tình trạng sản xuất mũ bảo hiểm giả 
mạo giảm hẳn. Vì vậy việc cắt giảm 
điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh 
sang hậu kiểm là cần thiết. 

Mặc dù được Chính phủ đánh giá 
cao về nỗ lực cắt giảm điều kiện 
kinh doanh và cải cách công tác 
kiểm tra chuyên ngành, nhưng theo 
ông Linh, công cuộc đổi mới của Bộ 
KH&CN sẽ không dừng lại ở những 
kết quả trên, Bộ sẽ vẫn tiếp tục triển 
khai theo tinh thần chỉ đạo của Nghị 
quyết 75, Nghị quyết 19 của Chính 
phủ trong việc thống nhất, rà soát 
điều kiện kinh doanh.  

Hiện nay, điều kiện kinh doanh 
được quy định ở nhiều lĩnh vực khác 
nhau của Bộ như an toàn bức xạ hạt 
nhân, sở hữu trí tuệ, đánh giá thẩm 
định công nghệ, tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng. Bộ đã có phương án và 
lộ trình cắt giảm điều kiện kinh 
doanh thuộc lĩnh vực KH&CN. 
Đồng thời tăng cường hoạt động 
kiểm tra, giám sát hàng hóa hậu 
kiểm, đánh giá, xem xét sự tuân thủ 
của doanh nghiệp đối với các nhóm 
hàng hóa chuyên ngành. Qua đó, có 
đánh giá, đề xuất cụ thể trong việc 
cải cách các thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành trong thời gian tới. 

Bộ KH&CN triển khai áp dụng 
cơ chế “chuyển mạnh sang hậu 
kiểm” 

Với việc chuyển 91% nhóm sản 
phẩm, hàng hóa do Bộ KH&CN 
quản lý sang cơ chế hậu kiểm, trước 
đây, có 24 nhóm hàng hóa phải 
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kiểm tra trước khi thông quan, 
nhưng nay chỉ còn 2 nhóm là xăng 
dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. 

Sau khi triển khai áp dụng đã giúp 
Bộ cắt giảm khoảng 96% số lô hàng 
hóa thuộc phạm vi quản lý phải 
kiểm tra trước thông quan. Đồng 
thời, giảm 67% thời gian kiểm tra 
chất lượng nhập khẩu để thông quan 
hàng hóa, giảm từ 3 ngày xuống còn 
1 ngày. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã thực 
hiện xã hội hóa 100% hoạt động 
đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, 
giám định, chứng nhận…), một tổ 
chức có thể thực hiện hoạt động 
đánh giá sự phù hợp với nhiều lĩnh 
vực khác nhau… giúp doanh nghiệp 
có thể lựa chọn tổ chức có năng lực, 
uy tín, có thể thực hiện được hoạt 
động đánh giá sự phù hợp trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau để phục 
vụ cho hoạt động của mình, kể cả 
doanh nghiệp tư nhân để thực hiện 
hoạt động thử nghiệm, chứng nhận 
phục vụ hoạt động kiểm tra chuyên 
ngành. 

(Theo vietq.vn) 
 

CHỐNG GIẢ CHO NGÀNH BIA, 
RƯỢU VÀ GAS: GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ 6.0 

Bia, rượu, nước giải khát và gas 
tuy là 2 ngành khác nhau nhưng có 

một điểm chung là tỷ lệ bị làm giả 
rất lớn. Việc chống hàng giả cho 2 
ngành hàng này hiện đang là mối 
quan tâm của nhiều doanh nghiệp, 
cũng như của các cơ quan quản lý 
nhà nước. 

 
Bia giả, rượu giả, nước ngọt nhái 

thương hiệu nổi tiếng đe dọa đến 
sức khỏe của người dùng. Nạn sang 
chiết gas trái phép, làm giả gas, gas 
lậu dẫn đến nguy cơ cháy, nổ. Nhằm 
chống lại nạn sản xuất và kinh 
doanh hàng giả ở 2 ngành này, Công 
ty CP Phát triển khoa học - công 
nghệ (Vina CHG) vừa đưa ra giải 
pháp chống hàng giả mới phù hợp 
cho đặc thù của ngành hàng với tên 
gọi công nghệ chống hàng giả 6.0. 

Đây là công nghệ chống hàng giả 
dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ 
dẫn đến thay đổi các dấu hiệu định 
sẵn trên tem. Công nghệ này có 
phần tương tự công nghệ chống 
hàng giả nhiệt mà Vina CHG đang 
cung cấp. Điểm khác biệt là thay vì 
tiếp xúc nhiệt độ cao như công nghệ 
nhiệt, công nghệ chống hàng giả 6.0 



Số 52 - 6/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 25 
 

tiếp xúc với nhiệt độ thấp dưới 0°C. 
Chống giả cho ngành gas, yếu tố 

an toàn khi kiểm tra, nhận diện hàng 
thật cần được đặt lên hàng đầu. Việc 
dùng đá lạnh (có nhiệt độ dưới 0°C) 
thoa lên tem chống hàng giả vốn 
được dán lên thân bình gas sẽ rất an 
toàn. Người tiêu dùng cũng có thể 
sử dụng công nghệ thay đổi nhiệt để 
check hàng thật, hàng giả cho các 
sản phẩm gas. Việc kiểm tra bia, 
rượu, nước giải khát bằng tiếp xúc 
nhiệt càng tiện lợi. 

Hiện nay, trong các công nghệ 
chống hàng giả, công nghệ xác thực 
hàng chính hãng bằng tem chống 
hàng giả điện tử SMS có khả năng 
bảo toàn độ bảo mật khá cao. Vì để 
thực hiện công nghệ này, các doanh 
nghiệp làm tem chống hàng giả cần 
sự đầu tư rất lớn, từ cơ sở hạ tầng, 
kỹ thuật đến ứng dụng phần mềm. 

Tem điện tử SMS không chỉ giúp 
xác thực hàng chính hãng nhanh 
chóng, phân biệt hàng giả đơn giản 
thông qua tin nhắn mà còn hỗ trợ 
doanh nghiệp chăm sóc khách hàng 
và tổ chức các chiến dịch khuyến 
mãi, marketing hiệu quả. Do đó, 
hiện nay trên thị trường, có khá 
nhiều doanh nghiệp chọn tem chống 
giả SMS để bảo vệ thương hiệu cho 
sản phẩm của mình, cũng như qua 
đó thực hiện các chiến dịch chăm 

sóc khách hàng và phát triển, quảng 
bá thương hiệu. Tuy nhiên, tem 
chống hàng giả không phải là công 
cụ vạn năng để chống triệt để hàng 
giả, hàng nhái khi mà công nghệ sản 
xuất hàng giả ngày càng tinh vi hơn. 

Tem chống hàng giả cũng như 
một loại "vũ khí" trên mặt trận 
chống hàng giả, và nó luôn cần 
được nâng cấp để đủ sức chiến đấu. 
Bởi sự phát triển nhanh chóng của 
công nghệ khiến cho các sản phẩm 
đời trước nhanh chóng bị lỗi thời, 
dành chỗ cho sự ra đời của các công 
nghệ mới. Vì vậy theo các chuyên 
gia, bất cứ chủ doanh nghiệp nào đã 
và đang sử dụng tem chống hàng giả 
cũng nên lưu ý, nâng cấp công nghệ 
trên con tem chống hàng giả nhằm 
bảo toàn khả năng chống giả trước 
sự phát triển của khoa học - công 
nghệ nói chung và công nghệ chống 
giả nói riêng. 

Bên cạnh giải pháp tem chống 
hàng giả, người tiêu dùng cũng cần 
trang bị cho mình những kiến thức 
thiết yếu trong quá trình chọn lựa, 
mua sắm hàng hóa. 

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

NÔNG SẢN VIỆT ĐẦY TIỀM 
NĂNG NHƯNG NHIỀU THÁCH 
THỨC 

Ngày 5/6, tại Hà Nội, Ban Nghiên 
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cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc 
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ tướng Chính 
phủ tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt 
Nam chuyên đề nông nghiệp. 

 
Để mở rộng thêm thị trường, Việt 

Nam phải đẩy mạnh hội nhập, tham 
gia vào các hiệp định thương mại. 
Các số liệu về cán cân thương mại 
cho biết, nông sản Việt Nam ngay từ 
khi hội nhập đã xuất siêu, năm 2018 
dù có thể gặp nhiều khó khăn nhưng 
vẫn dương về xuất khẩu. Điều này 
chứng minh rằng, thế mạnh của VN 
là một cường quốc về nông sản. 

Theo báo cáo về lộ trình cắt giảm 
thuế khi tham gia CPTPP của các 
nước thành viên, các khoản thuế 
trong nông nghiệp sẽ giảm đáng kể, 
nhưng còn rất nhiều hàng rào phi 
thuế quan phải vượt qua. Vì vậy, 
đây là một thách thức cho nông sản 
Việt Nam. 

Ngoài ra, khi tham gia hội nhập, 
thị trường Việt Nam cũng sẽ mở 
rộng để các nước tiến vào, vì vậy 
các doanh nghiệp phải vượt lên để 

đương đầu với thách thức. Việt Nam 
cũng phải đối mặt với vấn đề thách 
thức về thể chế, có quá nhiều cơ 
quan quản lý chung, có quá nhiều 
quy chuẩn, vì vậy việc truy xuất 
nguồn gốc nông sản gặp nhiều khó 
khăn. 

Thêm vào đó, vấn đề vệ sinh an 
toàn thực phẩm của các doanh 
nghiệp Việt còn yếu. Năng lực để 
chứng minh về chất lượng chưa thể 
đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì 
vậy cần phải xây dựng các thủ tục 
minh bạch hơn. 

Còn nhiều rào cản khác là hàm 
lượng khoa học công nghệ trong 
nông nghiệp rất ít, năng suất lao 
động thấp. Trong cuộc cách mạng 
công nghệ lần thứ tư, Việt Nam 
cũng có nguy cơ tụt hậu. 

Việt Nam có nhiều loại nông sản 
ngon, lợi thế cạnh tranh mà các 
nước không có được. Dẫn chứng 
ngay quả vải thiều, năm ngoái 
Central Group khảo sát tại thị 
trường Thái Lan, 90% người tiêu 
dùng được hỏi đều khẳng định vải 
thiều Việt Nam ngon hơn vải Thái 
Lan. Đó chính là lý do tập đoàn này 
quyết định nhập khẩu vải thiều từ 
Việt Nam về Thái Lan bán và rất 
thành công. 

Vấn đề của nền nông nghiệp Việt 
Nam hiện nay là các địa phương, 
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người sản xuất không tiếp cận được 
thị trường khiến tiềm năng trong 
nông sản chưa được khai phá. 

Điều này làm người nông dân ở 
thế bị động, ít có vai trò và không có 
kết nối thị trường mà phụ thuộc vào 
thị trường tự do hoặc thương lái. 
Việt Nam đang có quy mô khoảng 
100 triệu dân, cũng là tiềm năng thị 
trường tiêu thụ của nông sản, trước 
hết phải hướng vào thị trường trong 
nước và cần các nhà thu mua 
chuyên nghiệp có liên kết với nông 
dân. 

Đây là một sự kiện rất ý nghĩa 
trong bối cảnh Chính phủ đang quan 
tâm đến vấn đề nông nghiệp. Những 
ý kiến đóng góp xoay quanh hai nội 
dung lớn là phát triển chuỗi giá trị 
nông nghiệp và ứng dụng công nghệ 
cao đã giúp các doanh nghiệp hiểu 
rõ hơn về tình hình sản nông nghiệp 
trong thời gian tới. Người sản xuất 
biết mình phải sản xuất gì và nhà 
quản lý có thể đưa ra các chính sách 
đúng đắn. 

Bộ NN&PTNT sẽ tiếp thu các ý 
kiến từ các diễn giả để nghiên cứu 
và đưa ra giải pháp toàn diện. 
Chúng ta không nên đánh giá một 
chiều và nghĩ rằng nông nghiệp 
nước ta vẫn ở vị thế của 20 – 30 
năm về trước. Ứng dụng khoa học 
công nghệ đã mang đến năng suất 

rất cao. Theo báo cáo, đã có 818 mô 
hình quỹ cung ứng nông sản an 
toàn. Vẫn có sản phẩm bẩn, nhưng 
cũng có mặt tích cực là nhiều sản 
phẩm đã xuất khẩu sang thị trường 
châu Âu. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN HIỆU 
SUẤT NĂNG LƯỢNG MỚI 
TRONG DÁN NHÃN NĂNG 
LƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 
TỦ LẠNH 

Theo quy định, các sản phẩm tủ 
lạnh, tủ đông đã được dán nhãn 
theo tiêu chuẩn cũ Doanh nghiệp 
tiếp tục sản xuất, nhập khẩu sau 
ngày 01 tháng 7 năm 2018 sẽ phải 
tiến hành thử nghiệm, đăng ký công 
bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn 
năng lượng theo thông số hiệu suất 
năng lượng mới. 

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-
BCT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của 
Bộ Công Thương về việc công bố 
tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp 
dụng cho Chương trình dán nhãn 
năng lượng, Bộ Công Thương đã 
thông báo để Doanh nghiệp tiến 
hành thử nghiệm và đăng ký dán 
nhãn năng lượng cho sản phẩm Tủ 
lạnh (Tủ mát, Tủ lạnh và Tủ đông) 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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theo TCVN 7828:2016 Tủ mát, Tủ 
lạnh và Tủ đông - Hiệu suất năng 
lượng, TCVN 7829:2016 Tủ mát, 
Tủ lạnh và Tủ đông - Phương pháp 
xác định Hiệu suất năng lượng; 
trước thời điểm bắt buộc áp dụng 15 
tháng. 

Từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 
2018, Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng 
ký công bố dán nhãn năng lượng 
cho sản phẩm tủ lạnh, tủ kết đông 
lạnh sẽ phải căn cứ Phiếu thử 
nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 7828:2016, TCVN 
7829:2016, các Phiếu thử nghiệm 
đánh giá theo TCVN 7828:2013, 
TCVN 7829:2013 được coi là không 
hợp lệ. 

Các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông đã 
được dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ 
Doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, 
nhập khẩu sau ngày 01 tháng 7 năm 
2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, 
đăng ký công bố nhãn năng lượng 
lại và dán nhãn năng lượng theo 
thông số hiệu suất năng lượng mới. 
Mẫu nhãn và quy cách ghi thông tin 
trên nhãn theo hướng dẫn tại Phụ 
lục 2, Thông tư số 36/2016/TT-
BCT; Doanh nghiệp lưu ý các thông 
tin về cấp sao năng lượng, mức hiệu 
suất năng lượng, thông tin về TCVN 
áp dụng hiển thị trên nhãn năng 
lượng mới. 

Đối với các chủng loại sản phẩm 
tủ lạnh đã dán nhãn năng lượng theo 
tiêu chuẩn cũ là hàng hóa tồn kho, 
sản phẩm đã bán ra thị trường trước 
thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 
2018, Bộ Công Thương đề nghị 
Doanh nghiệp báo cáo số lượng, 
tình hình thực hiện dãn nhãn năng 
lượng theo mẫu tại Phụ lục 3, Thông 
tư số 36/2016/TT-BCT và gửi kế 
hoạch về biện pháp xử lý để đảm 
bảo việc tuân thủ quy định về nhãn 
năng lượng được nhất quán. 

Danh sách các Phòng thử nghiệm 
được Bộ Công Thương chỉ định thử 
nghiệm hiệu suất năng lượng cho Tủ 
lạnh như sau: 

1. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chât lượng 1 (Quatest 1) 

Địa chỉ: Lô B2-3-6a KCN Nam 
Thăng Long, Thụy Phương, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội. 

2. Trung tâm kỹ thuật Phòng thử 
nghiệm hiệu suất năng lượng thuộc 
Viện Cơ khí năng lượng Mỏ 
Vinacomin – (LABFTEE) 

Địa chỉ: Số 3 ngõ 76 Đường 
Trung Văn, huyện Nam Từ Liêm, 
Hà Nội 

3. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) 

Địa chỉ: Lô C5, Đường K1, KCN 
Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

(Theo moit.gov.vn) 
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QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

Tháng 5/2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc công bố và hủy bỏ Tiêu 
chuẩn Quốc gia sau: 

Các quyết định hủy bỏ: 
1. Quyết định 587/QĐ-BKHCN 

(19/3/2018) 
TCVN 8550:2011 Giống cây 

trồng- Phương pháp kiểm định 
ruộng giống 

2. Quyết định 1198/QĐ-BKHCN 
(08/5/2018) 

TCVN 9486:2013 Phân bón – Lấy 
mẫu 

3. Quyết định 1384/QĐ-
BKHCN(22/5/2018) 

TCVN 6663-6:2008 Chất lượng 
nước – Lấy mẫu – Phần 6: Hướng 
dẫn lấy mẫu ở sông và suối 

TCVN 6663-14:2000 Chất lượng 
nước – Lấy mẫu – Phần 14: Hướng 
dẫn đảm bảo chất lượng và xử lý 
mẫu nước môi trường 

Các Quyết định công bố: 
1. Quyết định 588/QĐ-BKHCN 

(20/3/2018) 
TCVN 8550:2018 Giống cây 

trồng- Phương pháp kiểm định 
ruộng giống 

2. Quyết định 1311/QĐ-BKHCN 
(08/5/2018) 

TCVN 9486:2013Phân bón – Lấy 
mẫu 

3. Quyết định 1385/QĐ-
BKHCN(22/5/2018) 

TCVN 12030:2018 Phát thải 
nguồn tĩnh. Xác định sự giảm phát 
thải lưu huỳnh tổng số 

TCVN 12028:2018 Chất lượng 
nước. Đồng vị urani. Phương pháp 
thử sử dụng quang phổ anpha 

TCVN 12029:2018 Phát thải 
nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể 
tích và vận tốc khí ống khói (trong 
ống pitot kiểu S 

TCVN 6663-6:2018 Chất lượng 
nước. Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn 
lấy mẫu nước sông và suối 

TCVN 12031:2018 Phát thải 
nguồn tĩnh. Xác định các hợp chất 
hữu cơ trong khí thải bằng phương 
pháp sắc ký khí 

TCVN 6663-14:2018 Chất lượng 
nước. Lấy mẫu. Phần 14: Hướng 
dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất 
lượng nước được lấy mẫu và xử lý 

TCVN 12026:2018 Chất lượng 
nước. Xác định oxy hoà tan. Phương 
pháp cảm biến quang học 

TCVN 12027:2018 Chất lượng 
nước. Xác định xianua tự do có sẵn 
(pH 6) bằng phương pháp phân tích 
dòng chảy (FIA), khuếch tán khí và 
đo dòng điện 

(Theo tcvn.gov.vn) 
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15 LOẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC 
MIỄN KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG KHI NHẬP KHẨU 

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 trước 
khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên 
thị trường, đồng thời có trách 
nhiệm: Bảo đảm sản phẩm an toàn 
cho người, động vật, thực vật, tài 
sản, môi trường; tự xác định và thể 
hiện thông tin để cảnh báo về khả 
năng gây mất an toàn của sản phẩm; 
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. 

Nghị định 74/2018/NĐ-CP cũng 
sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm 

chất lượng hàng hoá NK trước khi 
đưa ra thị trường. 

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: Kết quả tự 
đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá 
nhân; 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; Kết quả chứng nhận, 
giám định của tổ chức chứng nhận, 
tổ chức giám định được chỉ định 
theo quy định của pháp luật. 

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 NK. Cụ thể như sau: 

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 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, thử nghiệm liên phòng; 

4- Hàng hóa tạm NK để trưng 
bày, giới thiệu tại hội chợ triển 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 NK để sửa chữa, 
tái chế theo yêu cầu của đối tác 
nước ngoài; 

13- Hàng hóa NK phục vụ yêu 

cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

14- Hàng hóa NK chuyên dụng 
phục vụ mục đích quốc phòng, an 
ninh; 

15- Các loại hàng hóa khác không 
nhằm mục đích kinh doanh (loại 
hình phi mậu dịch) theo quy định 
pháp luật. 

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 baohaiquan.vn) 
 
QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH 
XUẤT XỨ HÀNG HOÁ XUẤT 
KHẨU, NHẬP KHẨU 

Ngày 20/4/2018, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư số 
38/2018/TT-BTC quy định về xác 
định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

Thông tư và các phụ lục kèm theo 
quy định hồ sơ xác định trước xuất 
xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất 
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xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, 
xác minh xuất xứ hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư 
gồm: 

- Người khai hải quan. 
- Cơ quan hải quan, công chức hải 

quan. 
- Cơ quan, tổ chức cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hoá; 
thương nhân tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa. 

- Tổ chức, cá nhân khác có quyền 
và nghĩa vụ liên quan đến xác định 
xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập 
khẩu... 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 05/06/2018. 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu 
phải nộp chứng từ chứng nhận xuất 
xứ do các bộ quản lý chuyên ngành 
đã công bố trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện 
theo công bố của các bộ quản lý 
chuyên ngành. 

(Theo tapchitaichinh.vn) 
 
 
 
 

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH 
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN 
LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN 

XUẤT, KINH DOANH HÀNG 
GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT 
LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG 
DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, 
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, 
DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y 
HỌC CỔ TRUYỀN 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
19/06/2018 về tăng cường đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
hàng kém chất lượng thuộc nhóm 
hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền. 

Trong đó Bộ Y tế tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Chủ trì phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương khẩn trương rà 
soát để ban hành hoặc trình cơ quan 
có thẩm quyền ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật mới hoặc 
sửa đổi phù hợp những văn bản 
chưa quy định về chuyên môn kỹ 
thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, quy trình kiểm tra về 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ của ngành. 

b) Tăng cường quản lý, ứng dụng 
khoa học công nghệ vào kiểm soát 
đối với nguồn gốc, chất lượng của 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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các nguyên liệu, các sản phẩm chăm 
sóc nâng cao sức khỏe con người; 
đề xuất thực hiện thống nhất và xã 
hội hóa công tác giám định, kiểm 
định; thực hiện kết nối một cửa quốc 
gia, chủ động chia sẻ thông tin về 
cấp phép, quản lý đối với sản phẩm 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền, phối hợp với các cơ 
quan liên quan phòng chống hiệu 
quả buôn lậu, sản xuất, kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng quá hạn sử dụng thuộc phạm 
vi quản lý. 

c) Chỉ đạo tăng cường thanh tra 
công vụ đối với hoạt động cấp phép 
sản xuất, lưu hành, quảng cáo, giám 
định, chứng nhận chất lượng, chứng 
nhận hợp quy, hợp chuẩn đối với 
lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, dược 
liệu và vị thuốc y học cổ truyền; 
phối hợp với các cơ quan và các lực 
lượng chức năng tăng cường thanh 
tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất việc 
chấp hành pháp luật của các tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh các 
mặt hàng nói trên. 

(Theo vfa.gov.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Tôn màu Việt Nam bị 
Indonesia áp thuế chống bán phá 
giá tới 28,49% 

Indonesia vừa công bố kết luận 
cuối cùng vụ điều tra chống bán phá 
giá đối với sản phẩm tôn màu nhập 
khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 
(Bộ Công Thương), Ủy ban Chống 
bán phá giá Indonesia (KADI) đã 
công bố kết luận cuối cùng vụ việc 
điều tra chống bán phá giá đối với 
sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ 
Trung Quốc và Việt Nam. 

 
Theo đó, Ủy ban Chống bán phá 

giá Indonesia (KADI) công bố áp 
dụng biện pháp chống bán phá giá 
đối với sản phẩm tôn màu Việt ở 
mức 12,01% – 28,49% trong 5 năm. 

Phía Indonesia áp mức thuế này vì 
KADI xác định sản phẩm bị điều tra 
nhập khẩu từ Việt Nam bán phá giá 
vào thị trường nước này ở mức từ 
12,01% – 28,49%, gây thiệt hại 
đáng kể cho ngành sản xuất trong 
nước của Indonesia. 

Trước đó, ngày 23/12/2016, 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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KADI đã khởi xướng điều tra chống 
bán phá giá đối với sản phẩm liên 
quan nhập khẩu từ Việt Nam và 
Trung Quốc. 

Theo thông báo của KADI, tổng 
lượng tôn màu nhập khẩu vào 
Indonesia trong giai đoạn điều tra 
(từ 7/2015 – 6/2016) là 224.119 tấn. 
Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt 
Nam và Trung Quốc là 196.190 tấn, 
chiếm 87,5%. 

(Theo vov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Việt Nam công bố phần mềm 
quét mã vạch quản lý hàng hóa 

Qua phần mềm quét mã vạch, cơ 
quan quản lý, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng có thể kiểm soát 
được chất lượng sản phẩm. 

Ngày 30/5, Tổng cục Tiêu chuẩn - 
Đo lường - Chất lượng (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) công bố phần 
mềm quét mã vạch Scan and Check. 
Nó có thể sử dụng trên điện thoại hệ 
điều hành Android và IOS, cho phép 
kiểm tra tính hợp pháp, xuất xứ 
hàng hóa. Đây cũng là phầm mềm 
chính thống của quốc gia lần đầu 
tiên được công bố. 

Với người tiêu dùng, Scan and 
Check cung cấp thông tin về chủ 
thương hiệu, sản phẩm hàng hóa do 
chính nhà sản xuất kê khai. Đối với 

cơ quan quản lý nhà nước, phần 
mềm giúp kiểm tra tình trạng hợp lệ 
của mã số mã vạch quốc gia gắn 
trên sản phẩm. Doanh nghiệp có thể 
sử dụng mã số mã vạch đầu 893 (mã 
quốc gia) quảng bá hình ảnh thương 
hiệu, thông tin chi tiết về sản phẩm 
hàng hóa ra thị trường trong và 
ngoài nước. 

Từ năm 1995 đến nay Việt Nam 
đã cấp mã số mã vạch cho doanh 
nghiệp, nhưng hoạt động này chưa 
phát huy hiệu quả. Mã số, mã vạch 
xem như “chứng minh thư”, mỗi 
doanh nghiệp chỉ được cấp một mã. 
Thế nhưng doanh nghiệp không cập 
nhật đầy đủ thông tin của sản phẩm 
lên “chứng minh thư” đó để quảng 
bá hình ảnh và tự bảo vệ thương 
hiệu của mình. Từ đó, cơ quan quản 
lý khó kiểm soát còn người tiêu 
dùng không biết chắc chắn sản 
phẩm mình mua có đúng của doanh 
nghiệp chính hãng hay hàng trôi nổi. 

Việc cập nhật thông tin đầy đủ 
qua mã số mã vạch còn giúp doanh 
nghiệp quản lý từng sản phẩm, biết 
rõ tình trạng sản xuất của lô hàng, 
nguồn gốc nguyên vật liệu và biết 
hàng đó đã chuyển tới trung tâm 
phân phối nào hay đang nằm ở vị trí 
nào trong kho. Nếu như để tìm kiếm 
chính xác vị trí kiện hàng đang nằm 
ở đâu theo cách thủ công có thể mất 
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hàng tháng, nhưng quét mã vạch sẽ 
chỉ mất 3 giây. 

Năm 2018, Bộ Khoa học và Công 
nghệ sẽ thanh tra về mã số mã vạch 
tại doanh nghiệp. Từ quý III/2019, 
Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế 
(GS1) mà Việt Nam là thành viên 
yêu cầu tất cả doanh nghiệp có hàng 
hóa xuất khẩu phải cập nhật đồng bộ 
đủ bảy thuộc tính của hàng hóa lên 
hệ thống dữ liệu đám mây (iCloud). 
Bảy thuộc tính gồm: mã thương 
phẩm toàn cầu, nhãn hiệu sản phẩm, 
mô tả sản phẩm, tên chủ sở hữu, 
hình ảnh sản phẩm, thị trường mục 
tiêu, phân loại sản phẩm toàn cầu. 
Nếu không đồng bộ, thống nhất các 
thông số này, doanh nghiệp xuất 
khẩu hoặc buôn bán trực tiếp trên 
mạng sẽ không bán được hàng hóa. 

Để giúp doanh nghiệp thuận tiện 
trong việc cập nhật thông tin, Tổng 
cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
lượng đã xây dựng phần mềm IDD 
kê khai trực tuyến thông tin về mã 
số mã vạch. Để sử dụng phần mềm 
này, doanh nghiệp chỉ cần gửi yêu 
cầu về Tổ chức mã số mã vạch Việt 
Nam kèm bản chụp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng mã số mã vạch 
và cập nhật thông tin miễn phí. 

(Theo vnexpress.net) 
 
 Gần 3.200 doanh nghiệp tham 

gia cơ chế một cửa quốc gia 
Từ ngày 1/1 đến ngày 15/5/2018, 

có 299.000 bộ hồ sơ của gần 3.200 
doanh nghiệp tham gia cơ chế một 
cửa quốc gia (NSW). 

Theo Tổng cục Hải quan, đồng 
thời với việc triển khai cơ chế một 
cửa quốc gia, Việt Nam là thành 
viên tích cực trong khu vực tham gia 
cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Cụ 
thể, từ 1/1/2018, Việt Nam là một 
trong 5 quốc gia đầu tiên trong khu 
vực thực hiện chính thức ASW cùng 
với Indonesia, Malaysia, Singapore 
và Thái Lan. 

Cũng theo Tổng cục Hải quan, 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về 
đẩy mạnh kết nối thủ tục tham gia 
cơ chế một cửa quốc gia, một số bộ, 
ngành đã tích cực vào cuộc, điển 
hình như Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

Công bố của Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) cho thấy, từ 
22/6/2018, đơn vị này thực hiện 3 
thủ tục hành chính qua cơ chế một 
cửa quốc gia, gồm: thủ tục kiểm tra 
về đo lường đối với phương tiện đo, 
lượng của hàng đóng gói sẵn khi 
nhập khẩu; thủ tục phê duyệt 
phương tiện đo nhập khẩu; thủ tục 
cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do. 

Trước đó, Bộ Khoa học và Công 
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nghệ mới có 1 thủ tục thực hiện trên 
NSW là kiểm tra chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm 
quản lý của bộ này. Như vậy đến 
nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
triển khai được 4 thủ tục tham gia 
NSW, qua đó góp phần tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp, theo mục tiêu cải 
cách của Chính phủ đề ra. 

(Theo vov.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương KH&CN 
Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 và đợt 
3 năm 2018 

Tháng 6-2018, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội 
dung và kinh phí các đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
trình “Khoa học và công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” 
đợt 2 và đợt 3 năm 2018 với nội 
dung: các hệ thống quản lý, website, 
ứng dụng công nghệ thông tin… do 
Ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở 
chủ trì Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh 
đề án của các đơn vị tham gia, Hội 
đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 
5 đơn vị tham gia xét duyệt, với 

tổng mức hỗ trợ dự kiến là 140 triệu 
đồng, cụ thể như sau: 

1. HTX Nông nghiệp Thái Dương 
với lĩnh vực hoạt động chính là: Sản 
xuất nông nghiệp… Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng website; 

2. HTX thủy sản Thống Nhất với 
lĩnh vực hoạt động chính là: Kinh 
doanh thiết bị khai thác thủy sản và 
sản xuất các sản phẩm từ giấy… 
Nội dung được hỗ trợ là xây dựng 
website; 

3. Công ty TNHH Dịch vụ Hàng 
hải Thái Bình Dương với lĩnh vực 
hoạt động chính là: Dịch vụ thi công 
dưới nước và logistic… Nội dung 
được hỗ trợ là Đào tạo, xây dựng 5S 
và giám sát hệ thống ISO 9001:2015 
(lần 2), giám sát ISO 14001:2015 và 
OHSAS 18001:2007 (lần 1); 

4. Công ty CP Xây dựng và Phát 
triển Đô thị tỉnh BR-VT với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Xây dựng 
công trình đô thị… Nội dung được 
hỗ trợ là Xây dựng, áp dụng 
VietGAP; 

5. Công ty TNHH Du lịch UDEC 
với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Kinh doanh khách sạn, nhà hàng… 
Nội dung được hỗ trợ là đầu tư phần 
mềm quản lý mới tích hợp công cụ 
kết nối liên kết bán phòng online tại 
khách sạn Nemo; 

(Sở KH&CN) 


