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KẾT THÚC RÀ SOÁT PHÁP 
LÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 
MẠI TỰ DO VIỆT NAM-EU 

Tại phiên làm việc ngày 25/6 ở 
Brussels, Vương quốc Bỉ, Bộ 
trưởng Công Thương Việt Nam 
Trần Tuấn Anh và Ủy viên Liên 
minh châu Âu (EU) phụ trách 
thương mại Cecilia Malmström đã 
chính thức thông báo kết thúc toàn 
bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam-
EU (EVFTA) và thống nhất toàn 
bộ nội dung của Hiệp định Bảo hộ 
đầu tư giữa Việt Nam và EU. 

 
Trong tuyên bố báo chí sau cuộc 

họp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh 
cho biết hai bên đã có một cuộc 
họp thành công về EVFTA và 
chuẩn bị hoàn thành việc ký kết 
FTA trong thời gian tới. 

Tại buổi làm việc chung, Ủy 
viên châu Âu và Bộ trưởng Công 

Thương Việt Nam thống nhất sẽ 
sớm trình lên các cơ quan có thẩm 
quyền của hai bên để tiến tới 
chính thức ký kết và sau đó là phê 
chuẩn cả hai EVFTA và Hiệp định 
Bảo hộ đầu tư. 

Hai bên cũng đã thảo luận lộ 
trình hợp tác trong thời gian tới để 
có thể đảm bảo tạo điều kiện tốt 
nhất cho sự phát triển của quan hệ 
kinh tế-thương mại giữa hai bên, 
trong đó có việc EU giúp đỡ Việt 
Nam nâng cao năng lực để có thể 
tận dụng một cách có hiệu quả 
EVFTA sau khi được ký kết và đi 
vào thực thi. 

Về những thách thức trong thời 
gian tới, Bộ trưởng Trần Tuấn 
Anh nhấn mạnh từ nay tới trước 
tháng 3/2019, Việt Nam phải 
chuẩn bị để đảm bảo giành được 
sự ủng hộ của các nghị sỹ tại Nghị 
viện châu Âu (EP) đối với việc 
thông qua các hiệp định. 

Bộ trưởng nhận định thế giới 
đang đứng trước nhiều biến động, 
đặc biệt là sự xuất hiện của những 
quan điểm cực đoan về bảo hộ 
mậu dịch, của chủ nghĩa đơn 
phương viện cớ an ninh hay các 
lợi ích thương mại và kinh tế, 
trong khi vẫn tồn tại một số trở 
lực tìm cách ngăn cản việc ký kết 
và phê chuẩn hiệp định. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Đây là một thực tế mà cả Việt 
Nam và EU phải đối mặt, và hai 
bên sẽ cùng tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với nhau để đảm bảo thực 
hiện được các mục tiêu và lợi ích 
chung. 

Cùng ngày, Bộ trưởng còn có 
buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban 
Thương mại quốc tế thuộc EP 
Bernd Lange. Tại đây, ông Lange 
đã cơ bản nhất trí với những nội 
dung phía Việt Nam nêu ra, nhất 
là đề xuất đảm bảo tiến trình 
chung và tập trung các nguồn lực 
của EU để đảm bảo hoàn tất 
những nội dung cho phép cuối 
năm nay có thể ký kết hiệp định 
để EP phê chuẩn vào đầu năm 
2019. 

Cũng trong thời gian làm việc 
tại EU, Bộ trưởng còn gặp mặt 
một số Giám đốc điều hành (CEO) 
và lãnh đạo các hiệp hội doanh 
nghiệp của châu Âu. 

EVFTA được lãnh đạo Việt 
Nam và EU tuyên bố kết thúc đàm 
phán vào ngày 2/12/2015. Tiếp 
đó, hai bên đã xúc tiến quá trình rà 
soát pháp lý để chuẩn bị tiến tới 
ký kết. Tuy nhiên, sau thời gian 
trên đã xuất hiện những thay đổi 
trong quy trình phê chuẩn các hiệp 
định thương mại tự do của EU. 

Cụ thể, theo các quy định mới 

của EU, tương tự như trường hợp 
của Nhật Bản và Singapore, EU 
đã đề xuất tách riêng nội dung bảo 
hộ đầu tư và cơ chế giải quyết 
tranh chấp giữa nhà nước và nhà 
đầu tư (ISDS) ra khỏi EVFTA 
thành một hiệp định riêng rẽ (gọi 
là Hiệp định Bảo hộ đầu tư – 
IPA). 

EVFTA và IPA được khởi động 
và kết thúc trong bối cảnh quan hệ 
song phương Việt Nam-EU ngày 
càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt 
trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. 

EU hiện là đối tác thương mại 
lớn thứ 3 và là một trong hai thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của 
Việt Nam. Kim ngạch trao đổi 
thương mại hai chiều đã tăng hơn 
12 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 
2000 lên trên 50,4 tỷ USD năm 
2017. 

Các nhà đầu tư EU hiện có mặt 
trong hầu hết các ngành kinh tế 
quan trọng của Việt Nam, chủ yếu 
tập trung vào công nghiệp, xây 
dựng và một số ngành dịch vụ. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

ÁP THUẾ TỰ VỆ PHÂN BÓN 
DAP VÀ MAP NHẬP KHẨU: 
TIẾN TỚI ỔN ĐỊNH THỊ 
TRƯỜNG 

Từ tháng 8/2017, sản phẩm 
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phân bón nhập khẩu DAP và MAP 
đã chính thức áp thuế tự vệ tạm 
thời với mức 1.855.790 VND/tấn. 
Quyết định này của Bộ Công 
Thương đã gỡ khó cho doanh 
nghiệp (DN) nội trước áp lực từ 
phân bón nhập khẩu (NK), đồng 
thời tạo cơ hội vực dậy các DN 
phân bón thua lỗ. 

Bảo vệ sản xuất trong nước 
Những năm qua, các DN DAP 

nội đã phải chịu nhiều áp lực như 
chi phí tài chính cao, phân bón 
NK ồ ạt chiếm thị trường trong 
nước với lượng lớn và có thời 
điểm giá rất thấp. Do đó, việc áp 
dụng biện pháp thuế tự vệ tạm 
thời với DAP được Bộ Công 
Thương nghiên cứu và triển khai 
theo kiến nghị của ngành sản xuất 
trong nước, đảm bảo phù hợp với 
pháp luật về phòng vệ thương mại 
cũng như các cam kết của WTO, 
bảo vệ nền sản xuất trong nước. 
Nếu biện pháp tự vệ không được 
áp dụng, các nhà máy sản xuất 
trong nước có thể phải đóng cửa 
do không thể cạnh tranh với hàng 
hóa NK ồ ạt. Về lâu dài, nếu thị 
trường chỉ còn hàng NK, người 
tiêu dùng sẽ chịu thiệt hại trực tiếp 
khi giá bán có thể tăng cao do yếu 
tố về độc quyền cũng như thiếu sự 
đa dạng về hàng hóa để lựa chọn. 

 
Việc áp thuế tự vệ tạm thời 

được cho là biện pháp cấp bách 
giúp ngành phân bón trong nước 
ổn định sản xuất. Ghi nhận trên thị 
trường, ngay sau khi áp thuế, giá 
các loại phân bón NPK có giá dao 
động từ 530.000 - 800.000 
đồng/bao, tăng 30.000 - 90.000 
đồng/bao so với vụ trước đó. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 
(Bộ Công Thương), trước đó, 
ngày 10/11/2017, Bộ đã ban hành 
Quyết định số 4236/QĐ-BCT về 
gia hạn thời gian điều tra vụ việc 
áp dụng biện pháp tự vệ đối với 
mặt hàng phân bón DAP và MAP 
NK vào Việt Nam thêm 2 tháng 
trước khi ban hành kết luận cuối 
cùng. Việc gia hạn thời gian điều 
tra nhằm thu thập đầy đủ thông 
tin, số liệu NK đến hết tháng 
11/2017, số liệu sản xuất, kinh 
doanh đến hết tháng 11/2017 của 
ngành sản xuất trong nước; đồng 
thời phân tích kỹ các ý kiến của 
những bên liên quan. 
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Góp phần ổn định dài hạn mặt 
hàng phân bón 

Theo đánh giá sơ bộ, NK DAP 
và MAP trong năm 2017 tiếp tục 
gia tăng so với năm 2016. Bên 
cạnh đó, sản xuất phân bón trong 
nước mặc dù đã bớt thua lỗ hơn so 
với năm 2016, tuy nhiên về tổng 
thể, tình hình sản xuất, kinh doanh 
vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Trước thực trạng trên, các 
chuyên gia ngành phân bón chia 
sẻ, việc áp thuế tự vệ phân bón 
DAP và MAP NK tại Việt Nam đã 
được các cơ quan quản lý nhà 
nước cân nhắc kỹ để đưa ra chính 
sách phù hợp nhất, khi thời hạn áp 
thuế tự vệ tạm thời để điều tra sắp 
kết thúc vào tháng 3/2018. 

Việc áp thuế tự vệ phân bón 
DAP và MAP góp phần giúp DN 
DAP trong nước duy trì hoạt động 
ổn định, trở thành đối trọng cân 
bằng với DAP NK. Sự ổn định 
chung lâu dài của mặt hàng phân 
bón mới thực sự là lợi ích bền 
vững, to lớn nhất với bà con nông 
dân. Nhưng về lâu dài, vấn đề áp 
thuế tự vệ chỉ giúp các DN nội 
trong thời gian nhất định, theo đó 
các DN cần thay đổi phương thức 
sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ 
giá thành sản phẩm hướng tới phát 
triển bền vững. 

Đại diện Cục Phòng vệ thương 
mại cho biết, hiện Bộ Công 
Thương đã hoàn tất kết luận điều 
tra cuối cùng về vụ việc và đang 
trong quá trình lấy ý kiến các bộ, 
ngành liên quan trước khi đưa ra 
quyết định cuối cùng. Việc có áp 
dụng biện pháp tự vệ chính thức 
hay không và ở mức độ nào hoàn 
toàn phụ thuộc vào số liệu khách 
quan do tất cả các bên cung cấp. 
Quá trình điều tra khách quan, độc 
lập và hoàn toàn tuân thủ các quy 
định của pháp luật về tự vệ của 
Việt Nam cũng như những cam 
kết quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên hoặc tham gia. 

(Theo congthuong.vn) 
 
PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU BẮT 
BUỘC PHẢI LẤY MẪU KIỂM 
ĐỊNH 

Đây là một trong những chỉ đạo 
của Tổng cục Hải quan đối với 
các cục hải quan tỉnh, thành phố 
trong quản lý phế liệu nhập khẩu. 
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Tổng cục Hải quan yêu cầu đối 
với hàng hóa khai báo là phế liệu 
nhập khẩu, khi thực hiện thủ tục 
hải quan, Chi cục Hải quan nơi 
đăng ký tờ khai hải quan phải lấy 
mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan 
để thực hiện việc phân tích đánh 
giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường đối với lô hàng phế 
liệu nhập khẩu. Trong quá trình 
lấy mẫu phải chụp ảnh thực tế 
hàng hóa nhập khẩu để lưu hồ sơ 
phục vụ công tác thanh tra, kiểm 
tra. 

Đối với hàng hóa khai báo là 
hàng đã qua sử dụng, không phân 
biệt mục đích sử dụng và có tên 
hàng, mã số hàng hóa không thuộc 
Phụ lục Danh mục phế liệu được 
phép nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất ban hành 
kèm theo Quyết định 
73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, có nghi vấn là phế liệu 
(ví dụ như: bao vì, màng nhựa, 
dây đai, bao jumbo, đồ nhựa, lưới 
đánh cá…) đã qua sử dụng khi 
thực hiện thủ tục hải quan, Chi 
cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai 
hải quan phải lấy mẫu gửi Cục 
Kiểm định Hải quan để xác định 
hàng hóa nhập khẩu có phải là phế 
liệu hay không. 

Cùng với các giải pháp trên, 

giữa tháng 6/2018, Tổng cục Hải 
quan cũng đã có văn bản số 
3428/TCHQ-GSQL ngày 
18/6/2018 chỉ đạo cục hải quan 
các tỉnh, thành phố tăng cường 
quản lý phế liệu nhập khẩu vào 
Việt Nam. 

Các giải pháp tăng cường quản 
lý trước bối cảnh hoạt động nhập 
khẩu phế liệu trong thời gian qua 
có diễn biến phức tạp, nguy cơ 
gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi 
trường sống. 

Nguy cơ Việt Nam và các quốc 
gia Đông Nam Á có thể trở thành 
điểm đến của các mặt hàng là rác 
thải, phế liệu đã được cơ quan hải 
quan đưa ra cảnh báo từ đầu năm 
nay, khi từ đầu năm 2018, Trung 
Quốc thực hiện chính sách cấm 
nhập khẩu rác thải, phế liệu từ 
nhựa, ni-lon. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

EC KÉO DÀI THỜI GIAN 
PHẠT “THẺ VÀNG” THỦY 
SẢN VIỆT NAM THÊM 6 
THÁNG 

Đoàn thanh tra của Ủy ban 
châu Âu (EC) ghi nhận những tiến 
bộ từ Việt Nam và sẽ quay lại để 
xem xét vấn đề "thẻ vàng" của 
Việt Nam vào tháng 1/2019... 

Theo thông tin từ Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNT), sau thời gian kiểm 
tra từ ngày 15 - 24/5/2018, đoàn 
thanh tra của Ủy ban châu Âu 
(EC) đã ghi nhận những tiến bộ từ 
Việt Nam và sẽ quay lại để xem 
xét vấn đề "thẻ vàng" với thủy sản 
của Việt Nam vào tháng 1/2019. 

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, 
để khắc phục được “thẻ vàng”, 
thủy sản Việt Nam vẫn còn một số 
thách thức lớn. Trong đó, việc 
kiểm soát đánh bắt, truy xuất 
nguồn gốc thủy sản khai thác còn 
nhiều lỗ hổng. Việc kiểm soát 
đánh bắt cũng lộ rõ nhiều vấn đề 
cần xử lý. 

 
Hiện nay, Việt Nam có gần 

110.000 tàu cá, trong đó khoảng 
33.000 tàu cá đánh bắt xa bờ 
(công suất 90 CV trở lên), nhưng 
chỉ khoảng 3.000 tàu được lắp 
thiết bị định vị vệ tinh Movimar. 
Như vậy, lượng tàu cần lắp các 
thiết bị định vị vệ tinh còn rất lớn. 

Phía Việt Nam đã công bố thông 

tin thể hiện sự minh bạch, không 
giấu giếm và chia sẻ với đoàn 
thanh tra của Ủy ban châu Âu 
(EC) là Việt Nam đang thiếu kinh 
phí lắp đặt thiết bị cho tàu cá và 
nỗ lực khắc phục trong thời gian 
tới. Ngoài ra, dù Việt Nam đã lồng 
các khuyến nghị của EC vào Luật 
Thủy sản 2017, các nghị định, văn 
bản hướng dẫn… nhưng cần đẩy 
mạnh việc thực thi ở các địa 
phương. 

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng 
cho biết, hai bên thống nhất, tháng 
1/2019, đoàn công tác của EC sẽ 
quay lại để xem xét vấn đề “thẻ 
vàng” thủy sản của Việt Nam. Với 
Việt Nam, vấn đề cơ bản là hai 
bên đã thực sự vào cuộc và không 
tạo ra những rào cản, gây ách tắc 
cho hàng hóa, hai bên cũng tích 
cực chia sẻ để cùng hiểu nhau 
hơn. 

Trước đó, ngày 23/10/2017, Ủy 
ban châu Âu (EC) thông báo áp 
dụng biện pháp cảnh báo bằng thẻ 
vàng đối với sản phẩm hải sản 
xuất khẩu của Việt Nam vào thị 
trường của Liên minh châu Âu 
(EU). Đồng thời, EC đưa ra 9 
khuyến nghị Việt Nam cần phải 
thực hiện ngay trong 6 tháng (từ 
23/10/2017 đến 23/4/2018) bao 
gồm: Đảm bảo thực hiện và thực 
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thi có hiệu quả của pháp luật quốc 
gia sửa đổi; tăng cường việc thực 
hiện có hiệu quả các quy tắc quốc 
tế và các biện pháp quản lý thông 
qua một chế độ xử phạt đầy đủ 
được thực thi và theo dõi. 

Khắc phục những thiếu sót đã 
được xác định trong thanh tra, 
kiểm soát và giám sát (MCS) liên 
quan đến các yêu cầu đặt ra của 
các quy định quốc tế và khu vực 
cũng như trong khuôn khổ hệ 
thống chứng nhận khai thác; tăng 
cường quản lý và cải tiến hệ thống 
đăng ký và cấp phép khai thác. 

Cân bằng năng lực khai thác và 
chính sách đội tàu cá; tăng cường 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
thủy sản và thực hiện tất cả các 
bước cần thiết, phù hợp với luật 
pháp quốc tế, để ngăn chặn các 
sản phẩm thủy sản đánh bắt bất 
hợp pháp được buôn bán và NK 
vào lãnh thổ. 

Tăng cường và đẩy mạnh hợp 
tác với các quốc gia khác (đặc biệt 
là các quốc gia ven biển trong 
vùng biển mà tàu thuyền treo cờ 
Việt Nam có thể hoạt động) phù 
hợp với các nghĩa vụ quốc tế; đảm 
bảo tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo 
và lưu giữ trong RFMOs (các tổ 
chức quản lý nghề cá khu vực). 

(Theo vov.vn) 

ÁP THUẾ THƯƠNG MẠI MỸ-
TRUNG: DOANH NGHIỆP 
VIỆT PHẢI GIỮ THẾ CHỦ 
ĐỘNG 

Sau khi Mỹ kích hoạt các biện 
pháp thuế chống lại Trung Quốc, 
ngày 6/7 Trung Quốc đã thông 
báo các biện pháp áp thuế trả đũa 
đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ 
bắt đầu có hiệu lực. 

Trước vấn đề này, ông Tạ 
Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị 
trường Âu-Mỹ (Bộ Công Thương) 
cho hay danh sách mặt hàng mà 
Mỹ áp thuế đa dạng với tổng trị 
giá lên tới khoảng 34 tỷ USD. 

Ngoài ra, Mỹ đang xem xét áp 
mức thuế cao như vậy đối với một 
loạt hàng hóa khác trị giá 16 tỷ 
USD. Nếu được thông qua, tổng 
cộng 50 tỷ USD hàng hóa Trung 
Quốc sẽ bị đánh thuế với thuế suất 
cao. 

Ngược lại, Trung Quốc đã công 
bố danh sách các hàng hóa Mỹ bị 
nước này đánh thuế; trong đó bao 
gồm nhiều mặt hàng như nông 
sản, ôtô, đậu tương, thủy sản, thịt 
lợn, xe điện, các loại xe điện 
hybrid... với tổng trị giá cũng 
khoảng 34 tỷ USD. 

Tuy nhiên, đây không phải là 
chiến tranh thương mại mà chỉ 
nên xem là việc áp thuế lên các 
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mặt hàng. ví dụ như trước đây Mỹ 
đã từng áp thuế đối với Liên bang 
Nga và nhiều ý kiến cũng tỏ ra e 
ngại sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế 
Việt Nam và nhất là các mặt hàng 
xuất khẩu. Nhưng đến thời điểm 
này vẫn chưa thể dự đoán trước 
được điều gì và biết đâu bên cạnh 
những thách thức lại mở ra cơ hội 
cho hàng hóa Việt Nam. 

Mỹ và Trung Quốc hiện là 2 đối 
tác thương mại lớn của Việt Nam 
nên đây có thể là cơ hội cho sự 
tăng trưởng thương mại. Chẳng 
hạn như khi hàng Trung Quốc bị 
đánh thuế ở thị trường Mỹ, năng 
lực cạnh tranh suy giảm chính là 
cơ hội cho tất cả các sản phẩm 
khác ngoài Trung Quốc xuất khẩu 
vào Mỹ; trong đó có Việt Nam. 

Cụ thể như Mỹ đang là một 
trong những thị trường lớn nhất 
của cá tra Việt Nam với kim 
ngạch xuất khẩu đạt 75 triệu USD 
trong quý I năm 2018, tăng 23% 
so với cùng kỳ năm trước. Đặc 
biệt, Việt Nam chiếm 90% thị 
phần xuất khẩu cá tra vào Mỹ và 
Trung Quốc chỉ chiếm 10% còn 
lại. Dù vậy, Trung Quốc hầu như 
chỉ xuất khẩu các mặt hàng giá trị 
gia tăng, sản phẩm chế biến sẵn 
nên giá thành cá tra của họ cao 
gần gấp đôi so với cá tra Việt 

Nam. Khi bị áp thuế quá cao, các 
sản phẩm cá tra chế biến của Việt 
Nam được kỳ vọng sẽ là lựa chọn 
thay thế. 

Chính vì vậy, các chuyên gia 
thương mại khuyến cáo các doanh 
nghiệp nên bình tĩnh, tránh tâm lý 
hoang mang và cần chủ động 
thông tin, quản trị rủi ro và tận 
dụng hội nhập, biết phân chia lại 
thị trường. Ngoài ra, để hỗ trợ 
doanh nghiệp, các bộ, ngành chức 
năng cần hỗ trợ giải pháp giữ 
vững được các thị trường truyền 
thống như châu Âu, Đông Âu, là 
những thị trường vẫn còn có dư 
địa phát triển. 

Ngoài ra, các Hiệp định Thương 
mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký 
kết đều mở ra các cơ hội cho Việt 
Nam như FTA Việt Nam - Nhật 
Bản, FTA Việt Nam - Liên minh 
Kinh tế Á - Âu, Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP)… 

Các FTA này sẽ giúp mở rộng 
thị phần xuất khẩu của Việt Nam 
ra các thị trường lớn và có nhu cầu 
phù hợp với các sản phẩm của 
Việt Nam. 

Chưa kể, CPTPP sẽ giúp Việt 
Nam tiếp nhận được nhiều công 
nghệ hiện đại, nhất là công nghệ 
4.0 của các nước này để nâng cao 
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năng lực cạnh tranh hàng hóa. 
(Theo vietnamplus.vn) 

 
VƯỢT RÀO ĐỂ ĐẨY MẠNH 
XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 
SANG HÀN QUỐC 

Từ ngày 1/1/2019, Hàn Quốc 
bắt đầu áp dụng Hệ thống quản lý 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
(PLS) theo phương pháp mới trên 
tất cả các mặt hàng nông sản 
nhập khẩu. 

 
Theo các chuyên gia thương 

mại, chính sách này có thể làm 
ảnh hưởng lớn đến hoạt xuất khẩu 
nông sản của Việt Nam sang thị 
trường Hàn Quốc. 

Thống kê của Bộ Công Thương 
cho thấy năm 2017, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc đạt 61,56 tỷ 
USD. Trong đó, Hàn Quốc nhập 
khẩu 980 triệu USD các sản phẩm 
nông nghiệp và chăn nuôi của Việt 
Nam. 

Hàng Việt Nam chiếm khoảng 
3,5% tổng kim ngạch nhập khẩu 

sản phẩm nông nghiệp của thị 
trường này trong năm 2017. 

Các chuyên gia cho rằng: Hầu 
hết các mặt hàng nông sản chủ lực 
của Việt Nam xuất sang Hàn Quốc 
chủ yếu cà phê hạt, cà rốt, chuối, 
ớt, thanh long, xoài nhưng nông 
sản Việt Nam khi nhập khẩu vào 
Hàn Quốc vẫn vấp phải hàng rào 
kỹ thuật. 

Mặc dù thị trường nông sản Hàn 
Quốc còn nhiều dư địa để doanh 
nghiệp Việt Nam nhưng cũng là 
thị trường khó tính, mức độ bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng cao 
và nhiều rào cản kỹ thuật nghiêm 
ngặt. Do đó, các doanh nghiệp 
Việt Nam phải nâng cao hiểu biết 
về tiêu chuẩn kỹ thuật để thuận lợi 
hơn khi xuất khẩu. 

Hơn nữa, phải nắm vững các 
quy định về PLS cho toàn bộ các 
mặt hàng nông sản. Bởi thực 
phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc sẽ 
trải qua các bước kiểm tra trên bề 
mặt hồ sơ, kiểm tra thực địa lô 
hàng. 

Riêng với hàng nông sản nhập 
khẩu lần đầu, Hàn Quốc sẽ tiến 
hành kiểm tra chuyên sâu. Từ lần 
nhập khẩu thứ 2 trở đi, nông sản 
đó sẽ kiểm tra theo phương pháp 
mẫu ngẫu nhiên. 

Đáng lưu ý, trường hợp mặt 
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hàng nông sản đã từng không đạt 
chuẩn trước đó, Hàn Quốc sẽ kiểm 
tra chuyên sâu 5 lần liên tục đối 
với các lần nhập khẩu tiếp theo. 

Đặc biệt, hạng mục kiểm tra 
chuyên sâu đối với thực phẩm 
nhập khẩu bao gồm 370 loại thuốc 
bảo vệ thực vật; trong đó có 134 
loại chưa có tiêu chuẩn về ngưỡng 
tồn dư cho phép. 

Đối với các loại thuốc bảo vệ 
thực vật chưa được đăng ký thiết 
lập mức giới hạn cho phép 
(Maximum residue limit – MRLs), 
Hàn Quốc sẽ áp dụng mức dư 
lượng tồn dư mặc định chung là 
0,01 mg/kg. 

Các chuyên gia cũng lưu ý, khi 
xuất khẩu nông sản sang Hàn 
Quốc, doanh nghiệp nên rà soát 
mặt hàng nông sản có sử dụng loại 
thuốc bảo vệ thực vật nằm trong 
ngoài danh mục được Hàn Quốc 
cấp phép và có nằm trong dư 
lượng tồn dư cho phép hay không, 
thông qua website 
www.foodsafetykorea.go.kr/foodc
ode 

Trong trường hợp nằm ngoài 
danh mục thuốc bảo vệ thực vật 
được cấp phép, doanh nghiệp có 
thể nộp hồ sơ xin được cấp chứng 
nhận không vượt mức dư lượng 
cho phép đối với thuốc bảo vệ 

thực vật đó qua các công ty thuốc 
trừ sâu của Hàn Quốc. 

(Theo bnews.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Quy định mới của Đài Loan 
đối với lốp ô tô 

Ngày 12/7/2018, Dự thảo Thông 
báo công khai theo Đạo luật kiểm 
tra hàng hóa trong thông báo mã 
G/TBT/N/TPKM/328. 

Cụ thể, Đài Loan sẽ xoá bỏ CNS 
3706 "Tiêu chuẩn đối với mô hình 
lốp xe ô tô địa hình cross-country, 
mô hình bùn và tuyết" từ các tiêu 
chuẩn kiểm tra hiện hành của lốp 
xe ô tô. Dự kiến sẽ thay thế CNS 
3706 bằng CNS 1431: 2015 để 
thực hiện kiểm tra sản phẩm. 

Dự thảo này có thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào tháng 
01/5/2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý 
kiến vào ngày 10/9/2018. 

Eu thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra 
dự thảo quyết định Ủy ban về 
việc không chấp thuận một số 
chất hoạt tính trong các sản 
phẩm bi ô xít 

Ngày 11/6/2018, Liên minh 
châu Âu EU thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa 
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ra Dự thảo Quyết định Ủy ban về 
việc không chấp thuận một số chất 
hoạt tính trong các sản phẩm bi ô 
xít theo Quy định (EU) số 
528/2012 của Nghị viện và Hội 
đồng châu Âu. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ môi trường và 
sức khỏe cộng đồng. Thời gian dự 
kiến thông qua vào tháng 9/2018. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
20 ngày kể tử ngày công bố trên 
công báo của EU. Hạn cuối cùng 
để các nước thành viên WTO 
tham gia góp ý kiến là ngày 
10/8/2018. 

Hàn QuỐc thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc 
đưa ra dự thảo sửa đổi “Quy 
định thực thi luật thiết bị y tế” 

Ngày 05/6/2018, Hàn Quốc 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi “Quy định thực thi luật 
thiết bị y tế”. Các sửa đổi như sau: 

a. Làm rõ phạm vi những điều 
bất lợi đối với sức khoẻ cần được 
báo cáo cho Bộ trưởng Bộ an toàn 
thực phẩm và dược phẩm; và 

b. Thiết lập các quy định chi tiết 
cho những điều cần được báo cáo 
cho Bộ trưởng Bộ An toàn Thực 
phẩm và Dược phẩm khi nhà sản 
xuất hoặc nhà nhập khẩu… phân 
phối thiết bị y tế. Mục đích của dự 

thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và 
sự an toàn của con người. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu 
lực. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến là ngày 06/8/2018. 

Việt Nam thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc 
đưa ra dự thảo luật phòng, 
chống tác hại của rượu, bia. 

Ngày 18/5/2018, Việt Nam 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Luật phòng, chống tác hại của 
rượu, bia.  

Luật này quy định về các biện 
pháp phòng, chống tác hại của 
rượu, bia và đồ uống có cồn khác 
(trong Luật này gọi chung là rượu, 
bia) bao gồm: kiểm soát giảm mức 
tiêu thụ rượu, bia; kiểm soát việc 
cung cấp rượu, bia; giảm tác hại 
của rượu, bia; bảo đảm nguồn lực 
để phòng, chống tác hại của rượu, 
bia và nâng cao sức khỏe cộng 
đồng. Rượu, bia được sản xuất, 
nhập khẩu để kinh doanh, lưu 
hành, sử dụng tại Việt Nam phải 
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia và tiêu chuẩn cơ sở về rượu, 
bia. Trường hợp rượu chưa có quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia thì phải 
tuân thủ quy định điều kiện bảo 
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đảm an toàn đối với rượu, bia. Cơ 
sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia 
phải tuân thủ các quy định của 
pháp luật về công bố hợp quy 
hoặc công bố phù hợp với quy 
định an toàn thực phẩm; kiểm tra 
nhà nước về chất lượng sản phẩm 
thực phẩm nhập khẩu đối với 
rượu, bia nhập khẩu; chịu trách 
nhiệm về sự phù hợp của rượu, bia 
với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
điều kiện bảo đảm an toàn đối với 
rượu, bia và tiêu chuẩn cơ sở đã 
công bố. Bộ trưởng Bộ Y tế ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về rượu, bia; quy định điều kiện 
bảo đảm an toàn đối với rượu thủ 
công chưa có quy chuẩn và rượu 
có bổ sung thảo dược, thực vật, 
động vật và các chất khác; quy 
định việc công bố hợp quy, công 
bố phù hợp quy định về an toàn 
thực phẩm đối với rượu, bia. Ủy 
ban nhân cấp tỉnh ban hành hướng 
dẫn một số chỉ tiêu an toàn cơ bản 
đối với rượu thủ công không nhằm 
mục đích kinh doanh, ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
hoặc quy định điều kiện bảo đảm 
an toàn đối với rượu thủ công đặc 
thù của địa phương theo quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn sau khi có ý kiến của Bộ Y 
tế, Bộ Công Thương. Việc ghi 

nhãn trên bao bì rượu, bia xuất 
khẩu được thực hiện theo quy định 
đối với hàng hóa xuất khẩu, yêu 
cầu của nước nhập khẩu. Khuyến 
khích cơ sở sản xuất, nhập khẩu 
ghi trên nhãn các thông tin sau 
đây: 

a) Số lượng đơn vị rượu tương 
ứng với khối lượng rượu, bia; 

b) Khuyến nghị người tiêu dùng 
về đơn vị rượu nên sử dụng ở mức 
nguy cơ thấp; 

c) Cảnh báo sức khỏe theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 
người.Thời gian dự kiến thông 
qua vào ngày 15/5/2019. Thời 
gian dự kiến có hiệu vào ngày 
01/1/2020. Hạn cuối cùng để các 
nước thành tham gia góp ý kiến là 
ngày 21/7/2018. 

(Văn phòng TBT Việt Nam)) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 7/2018 

1. Số: G/TBT/N/ARG/33 
Nước TB:Argentina 
Nội dung: Van dùng cho bình 

chứa khí đốt tự nhiên (VNG) 
2. Các thông báo của  Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/829 
Nội dung: Thủy sản và sản 
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phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) 
- Số: G/TBT/N/BRA/83 
Nội dung: Sữa và các sản phẩm 

sữa (ICS 67.100) 
3. Số: G/TBT/N/CAN/558 
Nước TB: Canada  
Nội dung: Xe cơ giới 
4. Số G/TBT/N/CHL/447 
Nước TB: Chi Lê 
Nội dung: Gia cầm và trứng 
5. Số: G/TBT/N/CRI/177 
Nước TB: Costa Rica 
Nội dung: Vật liệu dệt  
6. Các thông báo của Trung 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1276 
Nội dung: Khí thiên 
- Số: G/TBT/N/CHN/1277 
Nội dung: Hệ thống vi xử lý 
- Số: G/TBT/N/CHN/1278 
Nội dung: Xi măng Portland 
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/581 
Nội dung: Máy chủ, hệ thống 

lưu trữ dữ liệu (ICS 35.160) 
- Số: G/TBT/N/EU/582 
Nội dung: Quinoxyfen (hoạt 

chất thuốc trừ sâu) 
- Số: G/TBT/N/EU/583 
Nội dung: Etoxazole (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) 
8. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/602 
Nội dung: Phân bón (ICS 

65.080) 
- Số: G/TBT/N/JPN/603 
Nội dung: Các sản phẩm chăn 

nuôi hữu cơ, thực phẩm chế biến 
hữu cơ 

9. Số: G/TBT/N/KWT/416 
Nước TB: Kuwait 
Nội dung: Sơn và vecni  
10. Số:  G/TBT/N/MEX/425 
Nước TB: Mexico 
Nội dung: Các sản phẩm hóa 

chất, dược phẩm 
11. Số: G/TBT/N/SGP/43 
Nước TB: Singapore 
Nội dung: Thiết bị vệ sinh (ICS 

91.140.70) 
12. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/327 
Nội dung: Ghế vệ sinh điện tử 

(ICS 91.140.70) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/328 
Nội dung: Lốp ô tô  
- Số: G/TBT/N/TPKM/329 
Nội dung: Máy lọc không khí 

(CCCN 8421.39) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/330 
Nội dung: Ống dẻo kim loại 

dùng cho gas 
13. Các thông báo của Tanzania 
- Số:G/TBT/N/TZA/192 
Nội dung: Vải dệt (ICS 

59.080.30) 
- Số: G/TBT/N/TZA/193 
Nội dung: Giày (ICS 61.060) 
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- Số: G/TBT/N/TZA/196 
Nội dung: Quần áo (ICS 61.020) 
- Số: G/TBT/N/TZA/201 
Nội dung: Dây thừng 

(59.080.50)  
14. Số: G/TBT/N/USA/1378 
Nước TB: Hoa Kỳ 
Nội dung: Sơn có chất chì 
15. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/859 
Nội dung: Thép định hình 
- Số:G/TBT/N/UGA/860 
Nội dung: Thép tấm và thép 

cuộn 
- Số: G/TBT/N/UGA/861 
Nội dung: Đinh thép 
- Số: G/TBT/N/UGA/862 
Nội dung: Ximăng. Thạch cao. 

Vôi. Vữa (ICS 91.100.10) 
16. Số;G/TBT/N/ZAF/231 
Nước TB: Nam Phi 
Nội dung: Bật lửa 

(Tổng hợp) 
 

 
 
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, 
QUY CHUẨN TRONG LĨNH 
VỰC NÔNG NGHIỆP 

Với mục đích nâng cao hệ thống 
chất lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, từng bước hoàn 

thiện tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ 
thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, 
sáng ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức Hội nghị Giải 
pháp nâng cao chất lượng công 
tác tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành 
nông nghiệp và phát triển nông 
thôn. 

 
Trước xu thế hội nhập ngày 

càng sâu rộng của đất nước, 
KH&CN đang trở thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp, quyết định đến 
giá trị thặng dư của sản phẩm, 
dịch vụ. Hoạt động tiêu chuẩn 
(TC) và quy chuẩn (QC) kỹ thuật 
đã có những đóng góp đáng ghi 
nhận, hỗ trợ tích cực cho hoạt 
động thương mại, sản xuất kinh 
doanh… thời gian qua. 

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành về TC 
và QC kỹ thuật đã từng bước được 
hoàn thiện phù hợp với tình hình 
hiện nay. Công tác tuyên truyền 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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phổ biến về áp dụng các TC, QC 
kỹ thuật cũng đã được nâng cao và 
phổ quát hơn rất nhiều. Do vậy, 
các doanh nghiệp đã từng bước 
nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của TC, QC cũng như sự 
phù hợp của nhận thức sản phẩm 
của mình với các TC và QC quốc 
tế. Điều này đã giúp hàng hóa Việt 
Nam thâm nhập dễ dàng và vươn 
xa hơn ở các thị trường trong và 
ngoài nước. 

Bộ NN&PTNT luôn luôn coi 
việc hoàn thiện hệ thống TC, QC 
phục vụ quản lý vật tư nông 
nghiệp; an toàn vệ sinh thực 
phẩm; kiểm tra chuyên ngành,… 
là nhiệm vụ quan trọng của ngành 
nông nghiệp. 

Tuy nhiên, hoạt động TC và QC 
kỹ thuật cần tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ hơn nữa, tập trung vào hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật chuyên ngành ; đổi mới 
cơ chế quản lý, quy hoạch, kế 
hoạch, quy trình thủ tục xây dựng 
TC, QC kỹ thuật; cơ chế chính 
sách đào tạo nâng cao năng lực, 
trình độ chuyên gia,… trong thời 
gian tới. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các 
đại biểu tham dự đã có nhiều thảo 
luận sôi nổi xoay quanh những 
mặt đã đạt được, những tồn đọng; 

đề ra giải pháp khắc phục, hoàn 
thiện thông qua một số tham luận 
như: đánh giá công tác TĐC trong 
lĩnh vực bảo vệ thực vật, phân 
bón; khó khăn, vướng mắc trong 
công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn tại Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam; công tác xây 
dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh 
vực Cơ điện nông nghiệp và Diêm 
nghiệp,… 

(tcvn.gov.vn) 
 

'GẮN SAO ĐÁNH GIÁ CHẤT 
LƯỢNG SẢN PHẨM PHẢI LÀ 
GẮN SAO TRONG LÒNG 
DÂN' 

Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung 
ương các Chương trình mục tiêu 
quốc gia nhấn mạnh điều này khi 
chủ trì Hội nghị toàn quốc triển 
khai Chương trình OCOP giai 
đoạn 2018-2020. 

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm 
quan trưng bày các sản phẩm OCOP. 
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Tại tỉnh Bắc Giang, sáng 14/7, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 
Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương 
các Chương trình mục tiêu quốc 
gia đã chủ trì Hội nghị toàn quốc 
triển khai Chương trình OCOP 
giai đoạn 2018-2020. Cùng dự còn 
có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Nguyễn 
Xuân Cường, Phó Trưởng Ban 
Thường trực và lãnh đạo của các 
bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố của 
cả nước và nhiều doanh nghiệp 
phân phối trên cả nước. 

Trước đó vào tháng 5/2018, Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định số 
490/QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm giai 
đoạn 2018 – 2020 (OCOP), triển 
khai trên phạm vi cả nước. Đây là 
một giải pháp, nhiệm vụ trong 
triển khai thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. 

Trọng tâm của Chương trình 
OCOP là phát triển sản phẩm 
nông nghiệp, phi nông nghiệp, 
dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa 
phương theo chuỗi giá trị, do các 
thành phần kinh tế tư nhân (doanh 
nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập 
thể thực hiện. 

Chương trình xác định 6 nhóm 
hàng hoá, dịch vụ để thực hiện là 

thực phẩm, đồ uống, thảo dược, 
lưu niệm - nội thất - trang trí, vải - 
may mặc và dịch vụ du lịch nông 
thôn. Sản phẩm OCOP được đánh 
giá theo 5 hạng, trong đó hạng 5 
sao là cao nhất, bảo đảm tiêu 
chuẩn chất lượng quốc tế. 

Hiện cả nước có hơn 5.000 sản 
phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 
nhóm sản phẩm, trong đó nhóm 
thực phẩm có hơn 2.500 sản 
phẩm, hơn 1.000 sản phẩm đồ 
uống, 230 sản phẩm thảo dược, 
gần 600 sản phẩm thuộc nhóm 
dịch vụ du lịch nông thôn,... đã 
đăng ký tiêu chuẩn OCOP. 

Đánh giá cao kết quả của tỉnh 
Quảng Ninh đã giúp Chính phủ 
nhanh chóng chỉ đạo, xây dựng 
Chương trình OCOP giai đoạn 
2018- 2020, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ cho rằng OCOP 
là giải pháp quan trọng cho tái cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp, phát 
triển sản xuất và xây dựng nông 
thôn mới, động lực cho phát triển 
bền vững của đất nước. 

OCOP là sản phẩm của địa 
phương nhưng phải được gia tăng 
giá trị lên tầm quốc gia, toàn cầu 
chủ thể thực hiện là hộ gia đình, 
hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, nhà nước chỉ đóng vai trò 
hỗ trợ về chính sách. Chính 
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quyền, nhà nước không thể áp đặt 
ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành 
chính trong sản xuất các sản phẩm 
OCOP mà phải phát huy được tính 
sáng tạo của mỗi cộng đồng dân 
cư, mỗi người dân trong môi 
trường kinh tế thị trường. 

Cũng như chương trình xây 
dựng nông thôn mới, OCOP là 
một quá trình thực hiện, có điểm 
khởi đầu nhưng không có điểm 
kết thúc. Sau năm 2020, Chính 
phủ sẽ tổng kết việc thực hiện để 
tiếp tục triển khai lâu dài. 

Để triển khai hiệu quả OCOP, 
Phó Thủ tướng đề nghị các cơ 
quan báo chí tập trung truyền 
thông về chương trình; Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn 
chủ trì hướng dẫn các tỉnh, thành 
phố thực hiện và đánh giá, xếp 
hạng các sản phẩm OCOP. 

“Gắn sao đánh giá chất lượng 
sản phẩm phải là gắn sao trong 
lòng dân”, Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ nhấn mạnh và cho biết: 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 57 về thu hút doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn, 
Nghị định số 58 về bảo hiểm nông 
nghiệp và đang sửa Nghị định số 
55 về tín dụng cho nông nghiệp, 
nông thôn sẽ tạo ra nền tảng vững 
chắc để hỗ trợ thực hiện OCOP 

nói riêng và xây dựng nông thôn 
mới, tái cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp nói chung. 

Trong quá trình thực hiện, Phó 
Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng 
yêu cầu Ban chỉ đạo, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
biểu dương các doanh nghiệp 
tham gia tích cực vào phát triển 
OCOP. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

LÔ HÀNG THỊT HEO ĐẦU 
TIÊN ĐÃ CHÍNH THỨC 
ĐƯỢC XUẤT NGOẠI 

Thông tin này vừa chính thức 
được công bố tại “Lễ công bố 
xuất khẩu (XK) thịt heo thành 
công và Ký kết hợp tác chiến lược 
giữa Tập đoàn Mavin với Tập 
đoàn Sojitz - Nhật Bản” được tổ 
chức chiều ngày 25/6, tại Hà Nội. 

 
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng 

Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho 
biết, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo 
và thực hiện tái cơ cấu hiêu quả, 
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trong đó có chăn nuôi. Việt Nam 
đã XK sản phẩm nông nghiệp trên 
khắp thế giới đạt tăng trưởng cao. 
Việt Nam đã có XK mật ong, thịt 
gà, heo sữa và các sản phẩm 
trứng. Tuy nhiên, trong chăn nuôi, 
heo là ngành chiếm thị phần 60% 
giá trị toàn ngành chăn nuôi, sau 
đó đến gia cầm, bò và sản phẩm 
khác. 

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, 
để khắc phục những vấn đề trên, 
trong chiến lược tái cơ cấu, Bộ đã 
tham mưu cho Chính phủ thu hút 
các doanh nghiệp lớn đầu tư vào 
nông nghiệp, trong đó chú trọng 
lĩnh vực chăn nuôi. Thời gian qua, 
nhiều tập đoàn lớn, trong đó có 
Tập đoàn Mavin đã đầu tư vào 
lĩnh vực chăn nuôi. Với hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ, hiện Bộ NN&PTNT 
cũng đang tiến hành tổ chức lại 
theo hướng liên kết các hộ thành 
tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn kết 
trong tiêu thụ sản phẩm. 

Năm 2017, lần đầu tiên Việt 
Nam XK thành công thịt gà sang 
Nhật Bản và tiếp tục đẩy mạnh thị 
trường này. Còn với sản phẩm thịt 
lợn, bên cạnh XK heo sữa sang 
Hồng Kông, Malaysia,… Đặc 
biệt, trong tháng 5/2018, đánh dấu 
bước ngoặt lớn trong ngành chăn 
nuôi khi Tập đoàn Mavin đã có lô 

hàng thịt heo tươi đầu tiên XK 
sang nước ngoài theo con đường 
chính ngạch. 

Muốn XK thịt lợn tươi sang các 
thị trường nước ngoài cần đáp ứng 
nhiều yêu cầu khắt khe của thị 
trường và cần có chứng nhận của 
tổ chức Thú y thế giới (OIE). Tập 
đoàn Mavin XK lô thịt lợn đầu 
tiên sang thị trường Myanmar với 
mức giá cao hơn so khá nhiều so 
với giá thị trường trong nước, đã 
mở ra một hướng đi đầy triển 
vọng cho ngành chăn nuôi lợn nói 
riêng và ngành chăn nuôi nói 
chung. 

Tại buổi lễ, Tập đoàn Mavin và 
Công ty Sojitz đã ký kết Biên bản 
ghi nhớ (MOU) về hợp tác hai 
bên. Tại sự kiện này, đại diện Bộ 
NN&PTNT cũng chính thức trao 
Chứng nhận Doanh nghiệp Nông 
nghiệp Ứng dụng công nghệ cao 
cho Tập đoàn Mavin. 

(Theo congthuong.vn) 
 

CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA: GIẢM THỦ TỤC 
CHO DOANH NGHIỆP 

Khi các Hiệp định thương mại 
tự do (FTA) có hiệu lực, chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là 
căn cứ quan trọng giúp xác định 
hàng hóa nhập khẩu có đủ điều 
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kiện được hưởng ưu đãi thuế quan 
hay không. Thời gian qua, Bộ 
Công Thương đã nỗ lực cắt giảm 
thủ tục hành chính (TTHC) để rút 
ngắn thời gian cấp C/O, tạo lợi 
thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 
(DN). 

100% thủ tục được thực hiện 
trên Internet 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công Thương), thay vì phải đến 
các cơ quan chức năng để xin cấp 
C/O như những năm trước đây, 
hiện nay, 100% TTHC xin cấp 
C/O của Bộ Công Thương được 
thương nhân sử dụng chữ ký số và 
khai báo trực tuyến trên hệ thống 
xuất xứ điện tử (eCoSys). Hệ 
thống eCoSys của Bộ Công 
Thương cho phép triển khai 2 hình 
thức, bao gồm khai báo nội dung 
C/O và lưu trữ dữ liệu trên hệ 
thống eCoSys; cấp C/O qua 
internet. Trong đó, việc cấp C/O 
qua internet giúp thương nhân có 
thể khai báo nội dung C/O và gửi 
đính kèm các chứng từ cần thiết 
qua internet thay vì nộp chứng từ 
giấy. Công chức tại các đơn vị 
được ủy quyền cũng có thể xem 
xét, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp 
C/O và thông báo kết quả xử lý 
cho thương nhân qua mạng. 

Đối với các tổ chức cấp C/O, 

việc cấp C/O qua internet giúp 
giảm không gian lưu trữ hồ sơ do 
các chứng từ đã được lưu trữ dưới 
dạng điện tử trên hệ thống 
eCoSys. Việc truy xuất báo cáo, 
thống kê, tra cứu, xác minh tính 
xác thực của C/O đã cấp cũng dễ 
dàng, thuận tiện hơn. Ngoài ra, khi 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
của Việt Nam được kết nối với Cơ 
chế một cửa ASEAN và cơ quan 
hải quan của các nước đối tác, 
C/O điện tử sẽ được gửi tới cơ 
quan hải quan của các nước đối 
tác, sẽ giúp giảm chi phí gửi 
chứng từ, rút ngắn thời gian xác 
minh tính xác thực của C/O. 

 
Hiệu quả bước đầu từ tự 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
Song song với việc cấp C/O qua 

internet, thời gian qua, Bộ Công 
Thương đã tiến một bước dài 
trong việc giảm thiểu tối đa thủ 
tục đối với cấp phép C/O bằng 
cách triển khai cơ chế tự chứng 
nhận xuất xứ (TCNXX) hàng hóa 
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cho DN. Theo cơ chế này, thương 
nhân được tự khai báo và cam kết 
về xuất xứ hàng hóa thay cho việc 
đề nghị cấp C/O tại các tổ chức 
cấp C/O. Cơ chế TCNXX giúp 
thương nhân xuất khẩu tiết kiệm 
chi phí, thời gian, chủ động trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
xuất khẩu. 

Thời điểm hiện tại, số DN được 
TCNXX hàng hóa chưa nhiều, 
một phần nguyên nhân do DN 
chưa nhận thức được tầm quan 
trọng của hoạt động này để chủ 
động tham gia vào chương trình 
thí điểm triển khai của Bộ Công 
Thương. Tuy nhiên, từ năm 2019, 
DN XK hàng hóa sang EU sẽ bắt 
buộc phải TCNXX hàng hóa mới 
được hưởng chế độ ưu đãi thuế 
quan phổ cập (GSP). Yêu cầu này 
sẽ giúp số lượng DN TCNXX 
hàng hóa tăng lên. Hiện tại, Bộ 
Công Thương đang khẩn trương 
xây dựng thông tư hướng dẫn để 
hỗ trợ cho DN XK hàng hóa sang 
EU chuẩn bị sẵn sàng cho thời 
điểm năm 2019 đang đến rất gần. 

(Theo congthuong.vn) 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC NÔNG 
NGHIỆP VIỆT NAM-HOA KỲ 

Tiếp tục chương trình thăm 
chính thức Hoa Kỳ từ ngày 25-

27/6, ngày 26/6, tại thủ đô 
Washington, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương 
Đình Huệ đã có các cuộc gặp với 
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nông 
nghiệp Stephen Censky.  

 
Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác 

thương mại quan trọng hàng đầu, 
đề nghị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
ký kết Thỏa thuận khung hợp tác 
trong lĩnh vực nông nghiệp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam, linh hoạt trong 
quá trình đánh giá tương đương và 
tạo điều kiện thuận lợi để hoạt 
động xuất khẩu cá da trơn của Việt 
Nam sang Hoa Kỳ không bị gián 
đoạn, tăng cường hợp tác về nông 
nghiệp thông minh, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, hỗ trợ các dự án 
nghiên cứu-phát triển các mô hình 
sản xuất phát thải thấp trong sản 
xuất nông nghiệp, các mô hình 
thích ứng và giảm nhẹ tác động 
của biến đổi khí hậu ở các vùng có 
nguy cơ tổn thương cao như Đồng 
bằng sông Hồng và Đồng bằng 



Số 53 - 7/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 21 
 

sông Cửu Long, đề nghị Hoa Kỳ 
đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu xoài 
của Việt Nam và xem xét nhập 
khẩu thêm các hoa quả khác, trước 
mắt là quả bưởi. 

Về phần mình, Thứ trưởng 
Stephen Censky cảm ơn sự quan 
tâm của Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ trong việc thúc đẩy hợp 
tác nông nghiệp giữa hai nước, 
đồng thời cho biết Hoa Kỳ sẽ bắt 
đầu nhập khẩu vú sữa và đang 
hoàn tất những thủ tục cuối cùng 
để nhập khẩu xoài. 

Về nhập khẩu cá da trơn, Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ đang xem 
xét tích cực để công nhận hệ 
thống pháp quy về quản lý cá da 
trơn của Việt Nam là tương đương 
với Hoa Kỳ và sẽ có phản hồi 
trong thời gian sớm nhất. 

Ông Censky cho biết sẽ phối 
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam để trao 
đổi các biện pháp thực hiện các đề 
xuất của Phó Thủ tướng, đặc biệt 
là nhập khẩu quả bưởi trong thời 
gian tới. 

Nhân dịp này, Hoa Kỳ cũng đề 
nghị Việt Nam xem xét nhập khẩu 
các loại hoa quả của Hoa Kỳ như 
quả việt quất và các loại hoa quả 
có múi khác. 

(Theo vietnamplus.vn) 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Tháng 3 và tháng 5/2018, Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành 
các Quyết định về việc công bố 
các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

Quyết định 464/QĐ-BKHCN 
(09/3/2018) 

1. TCVN 10684-5: 2018 Cây 
công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn 
cây giống, hạt giống – Phần 5: 
Cây dừa 

Quyết định 585/QĐ-BKHCN 
(19/3/2018) 

1. TCVN 12110: 2018 Phòng 
cháy chữa cháy – Bơm ly tâm 
chữa cháy loại khiêng tay dùng 
động cơ đốt trong – Yêu cầu kỹ 
thuật và phương pháp kiểm tra 

Quyết định 673/QĐ-BKHCN 
(28/3/2018) 

1. TCVN 12188:2018 Máy nông 
nghiệp – Máy liên hợp thu hoạch 
lúa – Yêu cầu kỹ thuật 

Quyết định 1199/QĐ-BKHCN 
(08/5/2018) 

1. TCVN 10684-3:2018 Cây 
công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn 
cây giống, hạt giống – Phần 3: 
Điều 

2. TCVN 10684-4:2018 Cây 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 



Số 53 - 7/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 22 
 

công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn 
cây giống, hạt giống – Phần 4: Hồ 
tiêu 

Quyết định 1200/QĐ-BKHCN 
(08/5/2018) 

1. TCVN 11910:2018 Quy trình 
giám định, bình tuyển lợn giống 

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN 
(22/5/2018) 

1. TCVN 12119:2018 Hệ thống 
ống dẻo dùng để thoát nước thải 
và chất thải ( nhiệt độ thấp và cao) 
trong các tòa nhà – Ống và phụ 
tùng poly (vinyl clorua) không 
hóa dẻo (PVC-U) 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ 
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, ĐÁNH 
GIÁ, ĐÀO TẠO THEO TCVN 
ISO 9001:2015 

Bộ KH&CN vừa có hướng dẫn 
tư vấn, đánh giá đào tạo theo 
TCVN ISO 9001:2015 đối với các 
tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn 
độc lập, tổ chức chứng nhận và cơ 
sở đào tạo. 

Theo đó, thực hiện quy định tại 
điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định 
19/2014/QĐ-TTg, Bộ KH&CN 
hướng dẫn việc tư vấn, đánh giá, 
đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước, cụ thể như sau: 

Đối với các tổ chức, chuyên gia 
được cấp Giấy xác nhận đủ điều 
kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên 
gia tư vấn, đánh giá theo quy định 
tại Thông tư 26/2014/TT-BKHCN 
(Thông tư 26) được thực hiện tư 
vấn, đánh giá theo phiên bản 
TCVN ISO 9001:2015 theo thời 
gian hiệu lực của Giấy xác nhận, 
thẻ chuyên gia đã cấp. 

 
Tuy nhiên, các tổ chức, chuyên 

gia cần cập nhật, bổ sung thông tin 
đáp ứng yêu cầu của phiên bản 
TCVN ISO 9001:2015. 

Sau khi Giấy xác nhận hết thời 
hạn hiệu lực, các tổ chức, chuyên 
gia lập hồ sơ đăng ký cấp lại theo 
quy định tại Thông tư 26.  

Tương tự, đối với các cơ sở đào 
tạo đã được cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện đào tạo theo quy định tại 
Thông tư 26 được thực hiện đào 
tạo theo phiên bản TCVN ISO 
9001: 2015 theo thời hạn hiệu lực 
đã cấp. Các cơ đào tạo cần xây 
dựng, phê duyệt kế hoạch, chương 
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trình đào tạo theo phiên bản 
TCVN ISO 9001: 2015 và cập 
nhật, bổ sung thông tin đáp ứng 
yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 
9001:2015 cho các giảng viên đào 
tạo. 

Kết quả cập nhật đánh giá, tư 
vấn, đào tạo theo TCVN ISO 
9001: 2015, phải báo cáo về Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng trước ngày 15/9/2018 để 
phục vụ công tác quản lý. 

Đối với các cơ sở đào tạo đăng 
ký cấp mới Giấy xác nhận thì xâu 
dựng, phê duyệt kế hoạch, chương 
trình đào tạo theo TCVN ISO 
9001:2015 và bổ sung kiến thức 
về phiên bản này cho các giảng 
viên đào tạo theo quy định tại 
Thông tư 26. 

Để chuyển đổi từ TCVN ISO 
9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015, trước 
đó ngày 21/2/2018, Bộ KH&CN 
đã có công văn gửi các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ cùng UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
về việc lộ trình chuyển đổi áp 
dụng TCVN ISO 9001:2015. 

Theo đó, thực hiện quy định tại 
điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định 
số 19/2014/QĐ- TTg, Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn lộ 

trình việc xây dựng, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước như sau: 

Đối với các cơ quan, tổ chức lần 
đầu xây dựng, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp 
dụng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. 

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

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

(Theo vietq.vn) 
 

'CẤM CỬA' THIẾT BỊ DÙNG 
NĂNG LƯỢNG KHÔNG ĐÁP 
ỨNG HIỆU SUẤT NĂNG 
LƯỢNG TỐI THIỂU THEO 
TCVN 
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Từ ngày 10/7/2018, không cho 
phép nhập khẩu và sản xuất, 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 . 

Phó Thủ tướng Trịnh 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. 

Theo đó, từ ngày 10/7/2018, 
không cho phép nhập khẩu và sản 
xuất, 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) 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;... 

Không cho 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; động 
cơ điện không đồng bộ ba pha roto 
lồng sóc TCVN 7540-1:2013. 

 
Từ ngày 10/7/2018, không cho 

phép xây dựng mới tổ máy phát 
điện bằng than, khí công nghệ lạc 
hậu, có hiệu suất tại thời điểm bắt 
đầu đưa vào vận hành thương mại 
thấp hơn hiệu suất quy định tương 
ứng với từng dải công suất của tổ 
máy theo quy định; không cho 
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phép nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu 
đối với các tổ máy phát điện có 
công suất nằm ngoài các dải công 
suất quy định; 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 vietq.vn) 
 
 
 

SỬA ĐỔI BỔ SUNG KHOẢN 7 
ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 
15/2015/TT-BKHCN NGÀY 
25/8/2015 

Ngày 15/06/2018 Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ký ban hành 
Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN 
sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 
Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN 
ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ  quy định về đo 
lường, chất lượng trong kinh 
doanh xăng. 

Theo đó từ ngày 01 tháng 07 
năm 2019, cột đo xăng dầu phải 
có thiết bị ghi, in kết quả đo để in 
và cung cấp kết quả do cho khách 
hàng khi có yêu cầu. Thiết bị ghi, 
in kết quả đo phải đảm bảo các 
yêu cầu về đo lường sau đây: 

Không có cơ cấu, chức năng tác 
động làm thay đổi kết quả đo, đặc 
tính kỹ thuật đo lường của cột đo 
xăng dầu; Kết quả đo phải đảm 
bảo đủ thông tin rõ ràng, minh 
bạch để người có quyền hạn và 
nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc 
thực hiện phép đo, phương tiện 
đo, lượng hàng hóa. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2018 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA VỀ DẦU NHỜN 
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành Thông tư 
06/2018/TT-BKHCN về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về dầu nhờn động cơ đốt 
trong. 

Ban hành kèm theo Thông tư 
này QCVN 14:2018/BKHCN Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu 
nhờn động cơ đốt trong. 

Theo đó kể từ ngày 15/12/2018, 
sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt 
trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu 
thị trường phải áp dụng các quy 
định của QCVN 
14:2018/BKHCN. Dầu nhờn động 
cơ đốt trong được sản xuất, pha 
chế đã lưu thông ra thị trường 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục 
được lưu thông trên thị trường cho 
đến hết ngày 15/6/2020. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 30/7/2018. 

Xem chi tiết Thông tư 
06/2018/TT-BKHCN; QCVN 
14:2018/BKHCN 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 
 
 

THÔNG ĐIỆP BẢO ĐẢM AN 
TOÀN THỰC PHẨM MÙA HÈ 
2018 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y 
tế) vừa ban hành thông điệp bảo 
đảm an toàn thực phẩm mùa hè 
2018. 

Cục An toàn thực phẩm khuyến 
cáo người dân thực hiện các 
nguyên tắc trong lựa chọn và chế 
biến thực phẩm an toàn. Cụ thể: 

Thực hiện các nguyên tắc trong 
lựa chọn và chế biến thực phẩm an 
toàn: 

- Lựa chọn thực phẩm tươi sạch, 
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
Tuyệt đối không sử dụng thực 
phẩm ôi thiu, hỏng mốc, quá hạn. 

- Thực hiện ăn chín, uống sôi, 
nên ăn ngay sau khi chế biến 
xong, đun kỹ lại thức ăn cũ trước 

khi sử dụng. Che đậy, bảo quản 
thức ăn sau khi nấu chín. 

- Rửa tay sạch trước khi chế 
biến thực phẩm, đặc biệt sau khi 
đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với những 
nguồn gây ô nhiễm khác. 

- Đảm bảo dụng cụ, nơi chế biến 
thực phẩm phải khô ráo, vệ sinh 
sạch sẽ. 

- Bảo đảm nguồn nước sạch 
trong chế biến thực phẩm. Nước 
đá sử dụng trong ăn uống phải 
được sản xuất từ nguồn nước bảo 
đảm vệ sinh. 

Cơ quan quản lý và chính quyền 
các cấp: 

Cần tăng cường thanh, kiểm tra, 
xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm 
về an toàn thực phẩm. 

Vì sức khỏe của bạn và cộng 
đồng, hãy bảo đảm an toàn thực 
phẩm. 

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

 Cuộc họp lần thứ 49 của Ủy 
ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và 
Chất lượng của ASEAN 
(ACCSQ) và các sự kiên liên 
quan 

Cuộc họp lần thứ 49 của Ủy ban 
Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất 

TIN HOẠT ĐỘNG 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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lượng của ASEAN (ACCSQ) và 
các sự kiện liên quan đã được tổ 
chức từ ngày 25-29/6/2018 tại 
Bali, Indonesia. 

 
Tham dự các sự kiện có đại diện 

từ 10 Cơ quan Tiêu chuẩn hóa 
quốc gia của ASEAN là thành 
viên của ACCSQ và các đối tác, 
các bên đối thoại của ACCSQ như 
Nhật Bản, Mỹ, Úc, Niu Dilan, 
Hàn Quốc, EU, các tổ chức quốc 
tế và khu vực về tiêu chuẩn hóa 
như ISO, IEC, CEN/CENELEC. 
Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng và các Bộ, 
ngành quan tâm đã tham dự các sự 
kiện. 

Trước kỳ họp chính thức, ngày 
25/6, hội thảo “Các nguyên tắc 
của ASEAN về hài hòa quy chế 
quản lý” được tổ chức để thống 
nhất những nguyên tắc cơ bản đối 
với hoạt động hài hòa quy chế 
quản lý trong khu vực. Bản dự 
thảo các nguyên tắc chung đề xuất 
tại hội thảo được báo cáo tại phiên 
họp chính thức để hội nghị 

ACCSQ xem xét và thông qua. 
Hội nghị ACCSQ lần thứ 49 đã 

thảo luận và xác định các nhóm 
sản phẩm ACCSQ ưu tiên xem xét 
để có những giải pháp chung về 
tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù 
hợp trong 10 năm tới. Các tiêu chí 
được xác định như đánh giá và 
thống kê về thương mại nội khối 
của ASEAN, mức độ quản lý các 
sản phẩm ở các nước ASEAN, các 
yếu tố về cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
như tiêu chuẩn quốc tế, các cơ 
quan đánh giá sự phù hợp … 

Một số chủ đề chính của cuộc 
họp ACCSQ 49 bao gồm: rà soát 
việc thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm của năm 2018 và điều chỉnh 
cho phù hợp với tình hình thực tế, 
thảo luận và đóng góp ý kiến cho 
dự thảo sửa đổi Hiệp định khung 
về MRA năm 1998 của ASEAN, 
MRA về phê duyệt kiểu đối với 
sản phẩm ô tô trong ASEAN, 
MRA của ASEAN đối với vật liệu 
xây dựng, hai thỏa thuận ASEAN 
về y học cổ truyền và thực phẩm 
chức năng. 

Cuộc họp nghe báo cáo tình 
hình thực hiện các thỏa thuận đã 
được ký kết trong lĩnh vực điện, 
điện tử, mỹ phẩm, dược phẩm; 
báo cáo của các nhóm công tác và 
các nhóm công tác sản phẩm 
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thuộc ACCSQ. 
Cuộc họp ghi nhận những đóng 

góp và sự hợp tác của các bên đối 
tác, đối thoại trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, quy chuẩn và đánh giá sự 
phù hợp, hỗ trợ và song hành cùng 
các nước ASEAN trong lĩnh vực 
này thông qua các dự án ở các cấp 
độ nhóm công tác cũng như 
ACCSQ. Sự quan tâm ngày càng 
tăng của các bên đối tác, đối thoại 
đối với hoạt động của ACCSQ là 
một minh chứng cho vai trò ngày 
càng tăng của ACCSQ trong khu 
vực. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Các nước Liên minh châu Âu 
nhất trí hạn chế thép nhập khẩu 

 
Ngày 5/7, các nước thành viên 

Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ 
phiếu nhất trí về các biện pháp 
tạm thời do Ủy ban châu Âu (EC) 
đề xuất nhằm hạn chế các sản 
phẩm thép nhập khẩu vào thị 
trường khối này. 

Trong một tuyên bố, người phát 
ngôn EC cho biết các biện pháp 
trên là nhằm ngăn ngừa những tác 
động tiêu cực của sự chuyển 
hướng thương mại, đồng thời duy 
trì nguồn cung truyền thống và sự 
cạnh tranh hiệu quả tại thị trường 
EU. 

Trước đó, EC đã đề xuất các 
biện pháp kết hợp hạn ngạch và 
thuế nhằm ngăn chặn làn sóng 
thép nhập khẩu, đặc biệt kể từ khi 
Mỹ áp đặt các mức thuế mới nhằm 
các mặt hàng thép và nhôm nhập 
khẩu từ nhiều nước và khu vực, 
trong đó có EU. 

Theo một nguồn thạo tin, mức 
hạn ngạch mà EU dự định áp đặt 
tương đương với lượng thép nhập 
khẩu trong những năm gần đây, và 
sẽ áp mức thuế 25% đối với lượng 
hàng vượt quá quy định. 

Nguy cơ xảy ra chiến tranh 
thương mại trên thế giới đang hiện 
hữu khi vào tháng Ba vừa qua, Mỹ 
tuyên bố áp đặt mức thuế 25% đối 
với thép nhập khẩu và 10% đối 
với nhôm nhập khẩu. 

Mặc dù mức thuế này ban đầu 
tạm thời không được áp dụng cho 
một số nước như Canada, Mexico 
và EU song hồi cuối tháng Năm 
vừa qua, Washington đã xóa bỏ 
việc miễn trừ trên. 
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EU đã chỉ trích động thái của 
Mỹ và đáp trả bằng việc áp biểu 
thuế mới đối với hàng hóa Mỹ có 
tổng trị giá 2,8 tỷ euro (tương 
đương 3,3 tỷ USD). 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 Các điều kiện nhập khẩu mới 
đối với tôm đã được tẩm ướp 
hoặc nghiền nhập khẩu vào Úc 

Bộ Nông nghiệp Úc đưa ra 
thông báo kể từ ngày 28/ 9/2018, 
các mặt hàng tôm tẩm bột khi 
nhập khẩu vào Úc sẽ phải trải qua 
một bước xử lý bằng nhiệt ngắn 
trong quá trình chế biến để đảm 
bảo các lớp bột trở thành dạng 
rắn bám chặt vào tôm trong điều 
kiện đông lạnh hoặc tan giá. 

Nếu cơ quan có thẩm quyền ở 
nước xuất khẩu không thể chứng 
minh được mặt hàng tôm tẩm bột 
đã trải qua bước xử lý nhiệt thì các 
mặt hàng này sẽ phải chịu sự kiểm 
tra các điều kiện nhập khẩu như 
đối với các mặt hàng tôm chưa 
nấu chín đó là sẽ phải yêu cầu lấy 
mẫu xét nghiệm trước khi hàng 
hóa được xuất khẩu và khi hàng 
hóa nhập cảng vào Úc theo các 
phương pháp được công nhận bởi 
Tổ chức thú ý thế giới (OIE). 

Các cơ quan có thẩm quyền và 
các nhà nhập khẩu hiện đang có 

giấy phép sẽ được Bộ Nông 
nghiệp Úc liên lạc để thông báo 
việc thực hiện các điều kiện nhập 
khẩu mới này, bao gồm cả các 
thỏa thuận chuyển tiếp đối với các 
sản phẩm quá cảnh. 

Để biết thêm thông tin chi tiết 
mời quý vị xem tại địa chỉ dưới 
đây: 

http://www.agriculture.gov.au/bi
osecurity/risk-
analysis/memos/ba2018-10 

(Theo moit.gov.vn) 
 

 Trung Quốc giảm thuế nhập 
thủy sản: Tôm, cá Việt mừng lo 
lẫn lộn 

Từ 1.7, Trung Quốc thực hiện 
giảm thuế nhập khẩu cho nhiều 
sản phẩm thủy sản từ các quốc gia 
thành viên Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), trong đó có Việt 
Nam. Đây là tin vui của ngành 
thủy sản Việt, nhưng nỗi lo về chất 
lượng cũng không nhỏ khi nước 
này ngày càng siết chặt các điều 
kiện về chất lượng sản phẩm. 

Cơ hội ngày càng nhiều hơn? 
Theo Cục Chế biến và Phát triển 

thị trường nông sản (Bộ 
NNPTNT), từ ngày 1.7.2018, 
Trung Quốc (TQ) sẽ chính thức 
giảm thuế nhập khẩu từ 2-10% 
cho 221 sản phẩm thủy sản từ các 
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quốc gia thành viên của WTO 
trong đó có Việt Nam. 

Đặc biệt, thuế nhập khẩu philê 
cá tra đông lạnh sẽ giảm từ 10% 
xuống còn 7%; thuế suất cá tra 
tươi hoặc ướp lạnh sẽ giảm từ 
12% xuống 7%, tạo cơ hội cho 
doanh nghiệp xuất khẩu vào thị 
trường này. 

 
Nhiều chuyên gia dự báo, xuất 

khẩu thủy sản (tôm, cá tra) sang 
TQ sẽ tăng do chính sách ưu đãi 
thuế nhập khẩu của nước này. Các 
doanh nghiệp thủy sản Việt Nam 
cũng sẽ tăng lợi nhuận nhiều hơn 
và người tiêu dùng TQ được sử 
dụng thủy sản từ Việt Nam với giá 
thấp hơn hiện tại. 

Phản ứng trước thông tin này, 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP) tiếp 
tục yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ 
chặt chẽ các vấn đề về chất lượng 
hàng thủy sản xuất sang TQ. Theo 
VASEP, trong 3 năm trở lại đây, 

hoạt động xuất khẩu cá tra sang 
thị trường TQ thực sự “nóng” và 
đi kèm với nó là mối quan ngại về 
chất lượng hàng xuất khẩu theo 
đường tiểu ngạch. 

VASEP đã gửi một số công văn 
báo cáo tình hình xuất khẩu cá tra 
sang thị trường này với Bộ 
NNPTNT, Bộ Công Thương về 
việc đề nghị siết chặt hơn nữa hoạt 
động kiểm soát chất lượng hàng 
cá tra xuất khẩu đi qua đường 
“ngách” này. 

Đến nay, VASEP tiếp tục 
khuyến cáo các doanh nghiệp hội 
viên chủ động tuân thủ chặt chẽ 
việc truy xuất nguồn gốc, đảm bảo 
an toàn thực phẩm và sử dụng 
Chứng thư thủy sản xuất khẩu 
theo quy định. Đồng thời, doanh 
nghiệp cần kiểm soát tốt nhất chất 
lượng thủy sản xuất khẩu nói 
chung cũng như sang thị trường 
TQ nói riêng, trong đó bao gồm 
sản phẩm cá tra, ba sa. 

“Siết” lại toàn bộ chuỗi sản 
xuất 

Trong khi đó, theo đề nghị của 
Tổng cục Hải quan TQ, Bộ 
NNPTNT đang dự thảo công hàm 
gửi Tổng cục Hải quan TQ, cung 
cấp thông tin chi tiết về hoạt động 
kiểm soát an toàn thực phẩm thủy 
sản xuất khẩu nói chung và cá tra 
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nói riêng sang thị trường này. Các 
hoạt động từ khâu nuôi trồng, 
kiểm soát chất lượng nước vùng 
nuôi, giám sát dư lượng hóa chất 
kháng sinh trong sản phẩm nuôi, 
quản lý hoạt động thu gom, sơ 
chế, chế biến, xuất khẩu… sẽ 
được cung cấp đầy đủ cho phía 
quốc gia nhập khẩu. 

Đồng thời, Bộ NNPTNT cũng 
đề nghị phía TQ tăng cường phối 
hợp, kiểm tra các lô hàng thủy sản 
của Việt Nam nhập khẩu vào nước 
này, chỉ cho phép nhập khẩu các 
lô hàng được sản xuất bởi các cơ 
sở Việt Nam có tên trong danh 
sách kèm theo chứng thư do cơ 
quan thẩm quyền Việt Nam cấp. 

Các lô hàng của những doanh 
nghiệp này khi xuất sang nước đối 
tác phải được cơ quan thẩm quyền 
nước xuất khẩu kiểm tra và cấp 
giấy chứng thư theo mẫu đã được 
thống nhất. Hiện nay, Việt Nam 
có 669 lượng doanh nghiệp được 
phép xuất khẩu sang TQ. 

Với sức tiêu thụ mạnh mẽ từ thị 
trường láng giềng đông dân cư, 
trong 3 năm trở lại đây, xuất khẩu 
cá tra sang thị trường này liên tục 
tăng trưởng mạnh. Số lượng 
doanh nghiệp tham gia xuất khẩu 
sang thị trường này cũng gia tăng. 

Tuy nhiên, đi cùng với sự phát 

triển đột biến trong thời gian ngắn 
cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. VASEP 
nhận định rằng, đây là một thị 
trường rộng lớn và nhiều tiềm 
năng nhưng các doanh nghiệp 
cũng cần tuân thủ chặt chẽ kiểm 
soát chất lượng hàng xuất khẩu 
nhằm giảm thiểu tác động bất lợi 
đến tình hình chung trong thời 
gian tới. 

(Theo danviet.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Bãi bỏ quy định nhà phân 
phối phải có 100.000 bình gas 

Nhiều điều kiện kinh doanh khí, 
đặc biệt là những yêu cầu về quy 
mô kinh doanh tối thiểu, đã được 
bãi bỏ theo Nghị định vừa được 
Chính phủ ban hành. 

 
Chính phủ vừa ban hành Nghị 

định 87/2018/NĐ-CP về kinh 
doanh khí, có hiệu lực thi hành từ 
1/8/2018, thay thế Nghị định số 
19/2016/NĐ-CP. 

Điểm nổi bật nhất của Nghị định 
này là đã đơn giản hóa và bãi bỏ 
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các điều kiện kinh doanh về quy 
mô tối thiểu, quy định về sở hữu 
cơ sở vật chất, quy định bắt buộc 
phải thiết lập hệ thống phân phối; 
các thủ tục hành chính còn nhiều 
và rườm rà. 

Theo Nghị định 19/2016, các 
doanh nghiệp muốn được tham gia 
kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa 
lỏng phải đáp ứng các điều kiện 
về quy mô kinh doanh, khiến các 
doanh nghiệp nhỏ khó đáp ứng. 

Ví dụ, thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu phải có kho tổng dung 
tích các bồn chứa tối thiểu 3.000 
m3 gas, có số lượng chai gas với 
với tổng dung tích chứa tối thiểu 
hơn 3,93 triệu lít; thương nhân 
phân phối khí có các bồn chứa với 
tổng dung tích tối thiểu 300 m3, có 
số lượng chai với tổng dung tích 
chứa tối thiểu 2,62 triệu lít… 

Để đáp ứng các yêu cầu này, 
thương nhân xuất nhập khẩu phải 
sở hữu ít nhất 150.000 vỏ bình gas 
12 lít, thương nhân phân phối phải 
có ít nhất 100.000 vỏ bình… 

Nay các điều kiện như vậy đã 
được bãi bỏ theo Nghị định 87. 
Thay vào đó, Nghị định nhấn 
mạnh các yêu cầu về an toàn, 
phòng cháy, chữa cháy. 

Cụ thể, điều kiện đối với thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí 

gồm: Là doanh nghiệp được thành 
lập theo quy định của pháp luật; 
có cầu cảng hoặc có hợp đồng 
thuê tối thiểu 5 năm cầu cảng 
thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã 
được cấp có thẩm quyền cho phép 
sử dụng; có bồn chứa khí hoặc 
hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp 
ứng các quy định về an toàn; đáp 
ứng các điều kiện về phòng cháy 
và chữa cháy theo quy định của 
pháp luật; có chai LPG hoặc hợp 
đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ 
điều kiện lưu thông trên thị trường 
đối với thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu LPG kinh doanh LPG 
chai. 

Điều kiện đối với thương nhân 
sản xuất, chế biến khí gồm: Là 
doanh nghiệp được thành lập theo 
quy định của pháp luật; cơ sở sản 
xuất, chế biến khí được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt cho phép 
đầu tư xây dựng; dây chuyền, 
máy, thiết bị đã được kiểm định 
theo quy định; có phòng thử 
nghiệm chất lượng khí hoặc có 
hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm của 
thương nhân, tổ chức có phòng 
thử nghiệm đủ năng lực thử 
nghiệm các chỉ tiêu theo quy định 
tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 
đáp ứng các điều kiện về phòng 
cháy và chữa cháy theo quy định 
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của pháp luật. 
Nghị định nêu rõ, điều kiện đối 

với thương nhân kinh doanh mua 
bán khí gồm: Là thương nhân 
được thành lập theo quy định của 
pháp luật; có bồn chứa khí đáp 
ứng các quy định về an toàn hoặc 
có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện 
lưu thông trên thị trường hoặc có 
hợp đồng thuê bồn, thuê chai 
LPG; đáp ứng các điều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy theo quy 
định của pháp luật. 

Điều kiện đối với cửa hàng bán 
lẻ LPG chai như sau: Là thương 
nhân được thành lập theo quy định 
của pháp luật; có hợp đồng tối 
thiểu 1 năm bán LPG chai với 
thương nhân có giấy chứng nhận 
đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy 
định tại Nghị định này, trừ trường 
hợp cửa hàng trực thuộc của 
thương nhân; đáp ứng các điều 
kiện về phòng cháy và chữa cháy 
theo quy định của pháp luật. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Áp thuế chống bán phá giá 
thép nhập khẩu vào Việt Nam 

Mức thuế chống bán phá giá áp 
dụng đối với các sản phẩm thép 
không gỉ cán nguội bị điều tra từ 
Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, 
Đài Loan... 

Với một số sản phẩm thép 
không gỉ mà hiện tại ngành sản 
xuất trong nước chưa sản xuất 
được hoặc sản xuất được nhưng 
không đáp ứng được yêu cầu về 
tiêu chuẩn kỹ thuật được Bộ Công 
Thương miễn trừ áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá. 

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Quyết định số 2398/QĐ-BCT về 
kết quả rà soát lần thứ hai việc áp 
dụng biện pháp chống bán phá đối 
với một số sản phẩm thép không 
gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt 
Nam từ thị trường Trung Quốc, 
Malaysia, Indonesia và Đài Loan. 

Theo đó, mức thuế chống bán 
phá giá mới được áp dụng từ ngày 
20/7/2018 đến 6/20/2019 gần như 
không có gì thay đổi so với mức 
thuế được áp dụng trước đó (từ 
14/5/2016 đến 19/7/2018). 

Cụ thể, sản phẩm thép không gỉ 
cán nguội của Trung Quốc tiếp tục 
chịu mức thuế chống bán phá giá 
là 25,35% (riêng Công ty Shanxi 
Taigang Stainless Steel được 
hưởng mức thuế 17,47%). Sản 
phẩm thép của các doanh nghiệp 
Malaysia chịu mức thuế 9,31%; 
của Indonesia chịu mức thuế 
13,03%; của Đài Loan là 13,79%. 

Duy có sản phẩm của Công ty 
PT Jindal Stainless thuộc 
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Indonesia được hưởng mức thuế 
chống bán phá giá thấp hơn so với 
trước, từ 13,03% xuống còn 
6,64%. Và Công ty Yuan Long 
Stainless Steel Corp của Đài Loan 
chịu mức thuế cao hơn các nhà 
sản xuất khác là 37,29%. 

Bên cạnh đó, căn cứ kết luận rà 
soát và ý kiến của các Bộ ngành 
liên quan, Bộ Công Thương xác 
định có một số sản phẩm thép 
không gỉ mà hiện tại ngành sản 
xuất trong nước chưa sản xuất 
được hoặc sản xuất được nhưng 
không đáp ứng được yêu cầu về 
tiêu chuẩn kỹ thuật. Do vậy, Bộ 
Công Thương thực hiện miễn trừ 
áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá đối với một số sản phẩm. 

Cụ thể, có 5 sản phẩm được 
miễn trừ biện pháp chống bán phá 
giá, bao gồm, thép không gỉ dạng 
tấm đã gia công quá mức cán 
nguội được đánh bóng gương (độ 
bóng No.8 hoặc Super Mirror) và 
có keo phủ bảo vệ; thép không gỉ 
dạng tấm đã gia công quá mức cán 
nguội được tạo màu sắc khác nhau 
trên bề mặt bằng công nghệ phủ 
màu chân không PVD, hóa chất, 
điện phân hoặc công nghệ tương 
tương và có keo phủ bảo vệ; thép 
không gỉ dạng tấm đã gia công 
quá mức cán nguội được tạo hoa 

văn chìm trên bề mặt và có keo 
phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng 
tấm đã gia công quá mức cán 
nguội được tạo hoa văn nổi trên bề 
mặt và có keo phủ bảo vệ; và thép 
không gỉ dạng tấm đã gia công 
quá mức cán nguội được tạo hoa 
văn trên bề mặt bằng phương pháp 
in lazer và có keo phủ bảo vệ. 

Bộ Công Thương cho biết, sẽ có 
quyết định miễn trừ áp dụng biện 
pháp chống bán phá căn cứ trên 
Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá của 
các công ty trực tiếp sử dụng các 
mặt hàng thép không gỉ nêu trên. 

(Theo vneconomy.vn) 
 

 Tiêu chuẩn góp phần tiết 
kiệm và xử lý nước 

Đây là chủ đề của chuỗi hội 
thảo do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TCĐLCL) - Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) và Đại sứ quán Israel 
tại Việt Nam phối hợp tổ chức. 
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Sáng ngày 9/7, nhân dịp kỷ 
niệm 25 năm ngày thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam - Israel và 
nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa 
học - công nghệ giữa hai nhà 
nước, TCĐLCL và Đại sứ quán 
Israel tại Việt Nam đã phối hợp tổ 
chức chuỗi Hội thảo về “Tiêu 
chuẩn tiết kiệm và xử lý nước”. 

Phát biểu tại Hội thảo, ngài 
Doron Lebovich, Phó Đại sứ Nhà 
nước Israel cho biết, Israel có đến 
60% diện tích là sa mạc, còn lại là 
bán khô cằn nhưng Israel không 
hề bị thiếu hụt nước, thậm chí còn 
hỗ trợ nước sạch cho các nước 
láng giềng và trở thành quốc gia đi 
đầu thế giới về công nghệ nước. 
Đây chính là thành quả của việc 
quy hoạch và áp dụng các giải 
pháp công nghệ nước một cách 
phù hợp và kiên trì trong suốt quá 
trình phát triển của Israel. 

“Chúng tôi thực sự quan tâm và 
tối ưu hóa các nguồn lực thiên 
nhiên, chúng tôi đã dành nhiều 
nguồn lực khác nhau để chống lại 
thất thoát nước và tối ưu hóa 
thông qua nhiều chính sách khác 
nhau. Chúng tôi đã tạo ra cuộc 
cách mạng về nước”, ngài Doron 
Lebovich chia sẻ. 

Việt Nam được đánh giá là một 
trong những quốc gia bị ảnh 

hưởng nặng nề của biến đổi khí 
hậu, song song với các hiện tượng 
ngập lụt là hạn hán và sự thiếu hụt 
nước nghiêm trọng ở một số vùng 
trên đất nước gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến nông nghiệp và 
sinh hoạt của người dân. 

Tuy Việt Nam và Israel có sự 
khác biệt về quy mô đất đai, địa 
hình và đặc điểm sông ngòi, 
nhưng với những cách thức quản 
lý và kinh nghiệm được phía các 
chuyên gia Israel chia sẻ trong 
chuỗi hội thảo này sẽ rất hữu ích 
để xây dựng những chiến lược 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa 
hướng tới tiết kiệm nước cũng như 
xử lý nước thải, góp phần trong 
công tác đối phó và thích ứng với 
biến đổi khí hậu.  

Tại Hội thảo, các chuyên gia 
đầu ngành đến từ Bộ Kinh tế và 
Công nghiệp Israel, Chương trình 
Quốc gia về Công nghệ Nước 
Israel, Ủy ban Nước Israel, Đại 
học Hebrew - Jerusalem, Viện 
Công nghệ Holon và Công ty 
Netafim - nhà cung cấp giải pháp 
tưới thông minh nổi tiếng thế giới 
sẽ chia sẻ về chính sách khuyến 
khích các nhà khoa học trẻ, doanh 
nghiệp và startup đầu tư phát triển 
công nghệ nước, hoạt động Tiêu 
chuẩn hóa trong nước-quốc tế và 
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kinh nghiệm quản lý thất thoát 
nước, tái sử dụng nước thải của 
Israel. Đặc biệt, chương trình còn 
có buổi hội thảo chuyên đề về tưới 
nhỏ giọt - công nghệ cốt lõi đã 
làm thay đổi bộ mặt nền nông 
nghiệp Israel. 

Tại hội thảo, đại diện Việt Nam 
đã có bài trình bày về hoạt động 
tiêu chuẩn hoá và định hướng về 
tiết kiệm nước, và vấn đề quản lý 
thiết bị đo nước ở Việt Nam. 

Chuỗi hội thảo về “Tiêu chuẩn 
tiết kiệm và xử lý nước” được kỳ 
vọng sẽ trở thành một diễn đàn để 
các nhà quản lý và doanh nghiệp 
Việt Nam trao đổi, học hỏi từ các 
chuyên gia của Israel về việc đảm 
bảo nguồn cung nước liên tục cho 
người dân và các hoạt động kinh 
tế - xã hội. 

(Theo vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Thông báo thay đổi một số 
nội dung liên quan đến Đăng ký 
kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu 

Căn cứ Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 
31/12/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 
Luật chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; 

Thực hiện công văn số 
5075/UBND-VP ngày 29/5/2018 
của UBND tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ và Công văn số 
398/SKHCN-TĐC ngày 
18/6/2018 của Sở Khoa học và 
Công nghệ về việc triển khai Nghị 
định số 74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 và Nghị định số 
78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 
của Chính phủ, Ngày 29/6/2018, 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng có thông báo số 
37/TB-TĐC về việc thông báo 
một số nội dung thay đổi liên quan 
đến việc đăng ký kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu đối với các sản phẩm, hàng 
hóa thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng thông báo đến các tổ 
chức, cá nhân nhập khẩu được biết 
để triển khai thực hiện. 

Chi tiết cụ thể: 
http://chicuctdc.baria-
vungtau.gov.vn/admin/images/file
s/37.pdf 

(Theo Chi cục TĐC BR-VT) 


