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SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: 
PHÙ HỢP VỚI 'LUẬT CHƠI' 
QUỐC TẾ 

Các biện pháp phòng vệ thương 
mại (PVTM) đang trở thành công 
cụ tại nhiều quốc gia nhằm kiểm 
soát hàng hóa NK, bảo vệ hoạt 
động sản xuất trong nước. Chính 
vì vậy, VN cũng cần áp dụng hàng 
rào thương mại đối với hàng NK 
để bảo vệ sản xuất cho DN. 

Gia tăng các vụ phòng vệ 
thương mại 

Theo số liệu từ Cục PVTM (Bộ 
Công Thương), sau 10 năm gia 
nhập WTO, hàng hóa Việt Nam 
XK đã bị 17 quốc gia và vùng 
lãnh thổ khởi xướng điều tra 
PVTM với hơn 130 vụ việc. 
Trong đó có 78 vụ việc là điều tra 
chống bán phá giá, 25 vụ việc tự 
vệ, 17 vụ việc nghi lẩn tránh thuế 
và 12 vụ việc chống trợ cấp. 

 

Chia sẻ tại Hội thảo "Xu hướng 
điều tra, áp dụng biện pháp PVTM 
hiện nay - Kinh nghiệm xử lý 
dành cho các bên liên quan" diễn 
ra mới đây, ông Phùng Gia Đức - 
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ 
cấp (Cục PVTM) - cho biết, các 
mặt hàng thường bị điều tra chống 
bán phá giá là nhóm sản phẩm 
kim loại, hóa chất, cao su, máy 
móc thiết bị, dệt may, giấy, đá, 
nhựa, ceramic. Các nhóm hàng bị 
điều tra chống trợ cấp thường là 
kim loại, cao su, giấy, nhựa, hóa 
chất, thức uống đóng hộp, rượu, 
bia, thuốc lá, dệt may, động vật 
sống. 

Theo thống kê sau 23 năm kể từ 
khi WTO được thành lập, trên thế 
giới đã có 6.000 vụ việc PVTM 
được khởi xướng. Theo phòng xử 
lý PVTM nước ngoài (Cục 
PVTM) - trung bình cứ một ngày 
diễn ra một cuộc khởi xướng điều 
tra PVTM. Xu hướng này ngày 
càng tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất của các 
DN. Ngoài ra, các DN còn đối mặt 
với hành vi chống lẩn tránh thuế. 
Đơn cử như sản phẩm túi dệt 
Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp thuế 
phòng vệ, và để lẩn tránh, họ 
chuyển sang Việt Nam gia công 
rồi XK. Vì thế, vô hình trung sản 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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phẩm túi dệt Việt Nam XK vào 
Hoa Kỳ sẽ nhiều rủi ro khi phía 
Hoa Kỳ khởi xướng điều tra lẩn 
tránh thuế. 

Mạnh dạn áp dụng các hàng 
rào thương mại 

Giới chuyên gia kinh tế cảnh 
báo, ngày càng nhiều quốc gia sử 
dụng các biện pháp PVTM bảo vệ 
thị trường nội địa trước sự thâm 
nhập của hàng hóa nước khác. 
Việt Nam cần sớm sử dụng "van" 
này để bảo vệ sản xuất, tiêu dùng 
trong nước. Nghĩa là mạnh dạn áp 
dụng các hàng rào thương mại, 
thay vì giữ tư tưởng chỉ có nước 
phát triển mới mạnh tay thực hiện 
các rào cản trên. 

Lý do áp dụng các biện pháp 
PVTM, theo các chuyên gia, tình 
hình nhập siêu từ các nước vào 
Việt Nam ngày một tăng với giá 
khá thấp, song Việt Nam rất ít 
khởi kiện thông qua hàng rào 
thương mại. Đặc biệt, một số cơ 
quan chủ quản lại "im hơi, lặng 
tiếng", hoặc không có biện pháp 
gì. Điển hình, năm 2015 - 2016, 
có thời điểm thịt gà NK từ Hoa 
Kỳ về Việt Nam bán chưa đến 
20.000 đồng/kg, trong khi giá bán 
sản phẩm thịt gà trong nước cao 
hơn từ 30 - 50%, điều này khiến 
DN và người nông dân điêu đứng. 

Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, 
vào thời điểm đó, nhiều DN cùng 
người chăn nuôi đã lên tiếng mạnh 
mẽ về vấn đề bảo hộ hợp pháp. Để 
bảo vệ tốt sản xuất trong nước, 
sản phẩm thương hiệu Việt, một 
số quy định chi tiết, hướng dẫn 
thực thi các biện pháp PVTM đã 
chính thức có hiệu lực. Cụ thể, 
ngày 15/1/2018, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Nghị định số 
10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý 
ngoại thương về các biện pháp 
PVTM. Ngày 20/4/2018, Bộ Công 
Thương ban hành Thông tư số 
06/2018/TT-BCT quy định chi tiết 
một số nội dung về các biện pháp 
PVTM. Các quy định nêu trên 
giúp DN bảo vệ thị trường trong 
nước, hướng đến cạnh tranh lành 
mạnh trước "làn sóng" hội nhập. 

(Theo congthuong.vn) 
 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN 
VÀO HOA KỲ CẦN CHUẨN 
BỊ ỨNG PHÓ VỚI CÁC QUY 
ĐỊNH MỚI 

Mặt hàng tôm và bào ngư xuất 
khẩu vào Hoa Kỳ sẽ phải tuân 
theo Chương trình giám sát nhập 
khẩu thủy sản Hoa Kỳ (SIMP) có 
hiệu lực vào ngày 31/12/2018. 
Điều này buộc các nhà chế biến 
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và xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam phải có sự chuẩn bị nguồn 
dữ liệu ngay từ bây giờ để đáp 
ứng các yêu cầu giám sát của nhà 
nhập khẩu. 

 
Theo Tổng cục Thủy sản, kể từ 

ngày 1/1/2018, Hoa Kỳ triển khai 
chương trình giám sát việc khai 
thác và nhập khẩu đối với 13 loài 
thủy hải sản nhập khẩu vào nước 
này. Đây là các loài hải sản ưu 
tiên của SIMP nhằm chống lại các 
hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, 
không khai báo và không theo quy 
định (IUU) và gian lận thương 
mại thủy sản. Khi đó, chương 
trình chủ yếu áp dụng đối với các 
đối tượng thủy hải sản đánh bắt, 
tôm và bào ngư nằm ngoài đối 
tượng giám sát. 

Tuy nhiên, mặt hàng tôm, bào 
ngư xuất khẩu vào Hoa Kỳ chính 
thức được đưa vào SIMP theo quy 
định cuối cùng được Cục Quản lý 
đại dương và khí quyển quốc gia 
Mỹ (NOAA) công bố ngày 
24/4/2018. Theo đó, từ sau ngày 

31/12/2018, các nhà nhập khẩu 
phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
của chương trình SIMP. Hiện Hoa 
Kỳ nhập khẩu 600.000 tấn tôm 
hàng năm, trong đó Việt Nam 
chiếm 55.000 - 60.000 tấn. 

Chương trình SIMP áp dụng với 
các lô hàng hải sản từ nước ngoài 
nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Theo 
đó nhà nhập khẩu trong hồ sơ phải 
thường trú ở Hoa Kỳ và có giấy 
phép thương mại thủy sản quốc tế 
hiện hành. Ngoài ra, có hai loại 
thông tin truy xuất nguồn gốc bắt 
buộc phải có. 

Đó là thông tin về thu hoạch và 
cập bờ phải được báo cáo bằng 
điện tử tại thời điểm nhập khẩu 
thông qua Hệ thống dữ liệu 
thương mại quốc tế (ITDS) và hồ 
sơ chuỗi hành trình. Hồ sơ chuỗi 
hành trình là tài liệu truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm từ lúc thu 
hoạch đến điểm nhập cảng Hoa 
Kỳ, phải được nhà nhập khẩu lưu 
giữ trong 2 năm và có thể được 
yêu cầu xuất trình khi kiểm tra. 

Dù có hiệu lực vào cuối năm 
2018 nhưng để chủ động cho việc 
xuất khẩu, doanh nghiệp (DN) 
xuất khẩu của Việt Nam cần phối 
hợp với nhà nhập khẩu để thu thập 
đầy đủ các dữ liệu yêu cầu cho 
việc tuân thủ SIMP, chuẩn bị đầy 
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đủ hồ sơ. 
Quy tắc thiết lập SIMP chỉ áp 

dụng cho hải sản từ nước ngoài 
vào Hoa Kỳ. NOAA có thể hỗ trợ 
cho DN bằng cách gửi thông tin 
để NOAA xem xét giúp và sẽ cho 
DN biết nếu có bất kỳ thông tin 
nào bị thiếu trong chuỗi cung ứng 
mà phía nhà nhập khẩu Hoa Kỳ 
yêu cầu truy xuất. Đại diện 
NOAA cho rằng, do ở Việt Nam 
có nhiều trường hợp sản xuất nhỏ 
lẻ nên có thể làm việc cụ thể với 
NOAA. Tuy nhiên, các DN ít nhất 
phải có bằng chứng, chứng minh 
được rằng nông dân đó đã được 
cấp phép sản xuất theo quy hoạch. 

Ở Việt Nam hiện đã có nhiều 
DN thực hiện các chương trình 
truy xuất nguồn gốc và đã xuất 
khẩu sang nhiều thị trường khác 
nhau. Với những kinh nghiệm 
này, các DN hoàn toàn có thể đáp 
ứng các quy định mới của thị 
trường Hoa Kỳ. Vấn đề là cách 
DN hệ thống hóa và chuẩn hóa 
thông tin mà DN cần cung cấp và 
giữ hồ sơ được chuẩn hóa để cung 
cấp cho nhà nhập khẩu. 

Từ phía DN cũng cho rằng, các 
nhà xuất khẩu Việt Nam có uy tín 
đều đã thực hiện chương trình truy 
xuất nguồn gốc trong một thời 
gian dài, vì vậy các DN có nhiều 

kinh nghiệm và chương trình 
SIMP không quá khó cho DN. 

Tuy nhiên, một số quy định của 
SIMP khá chi tiết, thủ tục còn 
rườm rà buộc DN phải chuẩn bị 
thêm một đội ngũ để chuẩn bị hồ 
sơ, tốn thêm chi phí nhân công. 
Bên cạnh đó, với thời hạn chỉ còn 
vài tháng để chuẩn bị khá gấp, 
hàng hóa xuất đi dễ bị ách tắc 
trong giai đoạn đầu. 

(Theo tapchitaichinh.vn) 
 

ÁP THUẾ TỰ VỆ TÔN MÀU: 
KỊP THỜI THÁO GỠ KHÓ 
KHĂN CHO DOANH NGHIỆP 
THÉP VIỆT 

Trong xu thế hội nhập hiện nay 
thuận lợi có nhưng thách thức 
cũng không nhỏ, buộc Việt Nam 
phải đưa ra các giải pháp phòng 
vệ thương mại để bảo vệ sản xuất 
trong nước và ngành thép đang là 
một trong những ngành đang 
được thực thi biện pháp hạn 
ngạch thuế quan để bảo vệ doanh 
nghiệp (DN). 

Thực thi quản lý hạn ngạch để 
tự vệ 

Thông tin tại Hội thảo “Sơ kết 1 
năm thực hiện biện pháp tự vệ đối 
với tôn màu nhập khẩu” do Cục 
Phòng vệ Thương mại, Bộ Công 
Thương tổ chức ngày 27/7, bà 
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Phạm Châu Giang, Phó Cục 
trưởng Cục Phòng vệ thương mại 
(PVTM) - cho biết: Để tạo thuận 
lợi tối đa cho DN cũng như đảm 
bảo các quyền quản lý của nhà 
nước và người tiêu dùng, ngày 
31/5/2015, /sau gần 1 năm điều tra 
Bộ Công Thương đã ban hành 
Quyết định 1931/QĐ-BCT về việc 
áp dụng biện pháp tự vệ đối với 
tôn màu nhập khẩu. Thời gian áp 
dụng 3 năm kết từ 15/6/2017 đến 
15/6/2020. 

Bà Giang thông tin, thực tế cho 
thấy lượng nhập khẩu tôn màu vào 
Việt Nam tại một số quốc gia 
không nằm trong danh sách áp 
dụng hạn ngạch như Thái Lan, 
Malaysia đã tăng lên đáng kể. Tuy 
nhiên nếu có thay đổi Bộ Công 
Thương sẽ có quyết định thông 
báo về việc áp dụng biện pháp với 
các nước kể trên. 

 
Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ 
Dù ghi nhận nhiều kết quả tích 

cực song bà Phạm Châu Giang 
cũng chỉ ra một số vướng mắc khi 

thực thi biện pháp tự vệ đối với 
tôn màu nhập khẩu. Cụ thể là thời 
gian thông quan bị kéo dài do phải 
xin xác nhận về tính hợp lệ của 
giấy xác nhận. Có nhiều sai sót 
trên giấy chứng nhận dẫn đến khó 
khăn trong việc thông quan (đặc 
biệt là sự khai nhau giữa mã số 
HS giữa Việt Nam và Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan). 
Thêm vào đó, cơ chế phân bổ hạn 
ngạch còn vướng mắc, nhiều DN 
sản xuất, xuất khẩu không có 
quota để xuất khẩu sang Việt 
Nam. Thậm chí, việc phối hợp 
giữa các cơ quan cấp hạn ngạch 
của nước ngoài và Hải quan VN 
còn nhiều khó khăn, trong nhiều 
trường hợp cơ quan Hải quan 
không nhận được thông tin về các 
giấy chứng nhận hạn ngạch đã cấp 
cho DN để có cơ sở đối chiếu. 

Theo quy định tại Quyết định 
1932, Tổng cục Hải quan thực 
hiện việc xác minh thông tin, theo 
dõi trừ lùi số lượng hàng hóa nhập 
khẩu trong hạn ngạch thuế quan từ 
các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, 
lãnh thổ Đài Loan và các quốc 
gia/vùng lãnh thổ ngoài những 
nước kể trên. Quá trình thực hiện, 
chúng tôi đã ghi nhận những phát 
sinh chủ yếu như: quy định cửa 
khẩu nhập để được hưởng mức 
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thuế tự vệ trong hạn ngạch; thông 
tin mã số HS có sự thay đổi sau 
khi có kết quả phân tích loại hàng 
hóa so với mã số HS DN được cấp 
trên Giấy chứng nhận hạn ngạch 
thuế quan; hàng hóa nhập khẩu có 
mã số HS nêu tại điều 1 Quyết 
định 1931 nhưng không có các 
đặc tính của đối tượng điều tra nêu 
tại điểm 2 Thông báo ban hành 
kèm theo Quyết định này… dẫn 
tới khó khăn cho cơ quan hải quan 
khi thực hiện truy thu thuế; 
Vướng mắc về tiêu chuẩn RoHS, 
điều kiện để được áp dụng miễn 
trừ biện pháp tự vệ đối với tôn 
màu chất lượng cao nhập khẩu… 

Để nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động phục vụ DN tốt 
hơn, từ ngày 15/6 2018, Tổng cục 
Hải quan đã triển khai thực hiện 
việc xác minh thông tin và theo 
dõi trừ lùi tự động lượng tôn màu 
nhập khẩu trong hạn ngạch thuế 
quan trên hệ thống Dịch vụ công 
trực tuyến. Theo đó việc nộp hồ 
sơ đề nghị xác nhận thông tin hạn 
ngạch và thông báo kết quả xác 
nhận thông tin trừ lùi hạn ngạch 
của năm thứ hai trở đi theo các 
quy định của Bộ Công Thương sẽ 
được thực hiện qua hệ thống dịch 
vụ công trực tuyến của Tổng cục 
Hải quan. Việc triển khai xác nhận 

hạn ngạch tôn màu nhập khẩu trên 
hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 
của ngành Hải quan đã tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian gửi hồ sơ 
và nhận kết quả so với trước đây 
giúp cho hoạt động xuất nhập 
khẩu của DN ngày càng nhanh 
chóng, nâng khả năng cạnh tranh 
của DN. 

Hiện lượng thép nhập khẩu vào 
Việt Nam vẫn ở mức cao nên để 
giúp nền sản xuất trong nước được 
cạnh tranh công bằng thì các DN 
nhập khẩu hàng hóa để sản xuất 
hàng xuất khẩu hoặc hàng tạm 
nhập tái xuất cần nộp trước các 
loại thuế có liên quan mới được 
tiếp cận thông quan hàng hóa; 
Đồng thời DN khi có đủ chứng từ 
chứng minh lô hàng đã được xuất 
khẩu thì cơ quan thu những loại 
thuế nêu trên có trách nhiệm hoàn 
thuế với thời gian nhanh nhất (ví 
dụ trong vòng 1 tuần…). Ngoài ra, 
các cơ quan quản lý nhà nước cần 
tăng cường kiểm tra, giám sát- 
tránh tình trạng xuất khẩu khống, 
lượng hàng nhập khẩu quá nhiều 
so với năng lực sản xuất… 

(Theo congthuong.vn) 
 

XUẤT KHẨU TÔM SANG 
HÀN QUỐC GẶP KHÓ VÌ 
RÀO CẢN KỸ THUẬT 



Số 54 - 8/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

Mặc dù được hưởng ưu đãi từ 
các Hiệp định thương mại tự do, 
tuy nhiên xuất khẩu tôm của Việt 
Nam sang thị trường Hàn Quốc 
cũng đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức liên quan đến vấn đề 
rào cản kỹ thuật. 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu thủy sản VN (VASEP), Hàn 
Quốc là thị trường nhập khẩu tôm 
đứng thứ 12 trên thế giới. Nhập 
khẩu tôm vào Hàn Quốc tăng 
trưởng ổn định qua các năm, 
chiếm tỷ trọng khoảng 2% tổng 
nhập khẩu tôm toàn cầu. 

Trong vòng 10 năm gần đây (trừ 
năm 2015), xuất khẩu tôm Việt 
Nam sang Hàn Quốc liên tục tăng 
trưởng dương, với kim ngạch xuất 
khẩu năm sau cao hơn năm trước. 

Hàn Quốc hiện đứng thứ 5 về 
nhập khẩu tôm của Việt Nam, 
chiếm 11,6% tổng giá trị xuất 
khẩu tôm của Việt Nam. Trong 6 
tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm 
sang Hàn Quốc đạt 190,4 triệu 
USD, tăng 24% so với cùng kỳ 
năm 2017. 

 Trên thị trường Hàn Quốc, Việt 
Nam phải cạnh tranh về giá với 
tôm Trung Quốc, Ấn Độ và 
Ecuador. Tuy nhiên, Việt Nam 
được hưởng ưu đãi thuế so với các 
nguồn cung đối thủ khác như 

Trung Quốc, Ấn Độ, Ecuador và 
Thái Lan. 

Với nhu cầu ổn định, giá xuất 
khẩu cao, lại được ưu đãi thuế nhờ 
Hiệp định Thương mại tự do 
ASEAN - Hàn Quốc và Hiệp định 
VKFTA, Hàn Quốc được coi là thị 
trường thay thế tiềm năng và có 
nhiều cơ hội tăng trưởng cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu tôm trong 
bối cảnh xuất khẩu sang các thị 
trường chính gặp nhiều khó khăn. 

Cũng theo VASEP, kể từ khi 
Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - Hàn Quốc (VKFTA), có 
hiệu lực (20/12/2015), xuất khẩu 
tôm của Việt Nam vào thị trường 
Hàn Quốc ghi nhận nhiều chuyển 
biến tích cực. Tuy vậy, thách thức 
mà Hàn Quốc dành cho tôm Việt 
Nam là sự siết chặt hơn về vấn đề 
chất lượng. 

Với quy định trên, nhiều công ty 
thủy sản Việt Nam đã không đáp 
ứng được điều kiện băng chuyền 
hấp. Kể cả trong trường hợp băng 
chuyền có chạy được thì sản phẩm 
sau gia nhiệt cũng bị ảnh hưởng 
rất lớn về cảm quan nên khách 
hàng không chấp nhận. Thêm vào 
đó, điều này sẽ khiến chi phí sản 
xuất của doanh nghiệp tăng cao, 
dẫn đến giá bán sẽ tăng lên, ảnh 
hưởng tới hoạt động bán hàng. 
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Trước tình hình này, Cục Quản 
lý Chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản, VASEP và các doanh 
nghiệp thủy sản đã họp bàn và dự 
kiến sẽ phối hợp thử nghiệm các 
chế độ gia nhiệt trên sản phẩm 
tôm để có bằng chứng chứng minh 
với Hàn Quốc là các chế độ gia 
nhiệt trong thời gian ngắn hơn vẫn 
có thể đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

Trên thực tế, các Hiệp đinh 
Thương mại tự do đang mang lại 
nhiều cơ hội xuất khẩu cho các 
bên tham gia, nhất là những ưu đãi 
về thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, để 
bảo vệ hàng hóa trong nước, các 
quốc gia cũng tăng cường các 
hàng rào kỹ thuật với mục tiêu bảo 
vệ sức khỏe người tiêu dùng, phát 
triển bền vững... 

Không chỉ có VKFTA, Hiệp 
định Thương mại tự do giữa Việt 
Nam với Liên minh Châu Âu 
(EVFTA) cũng đang trong giai 
đoạn chuẩn bị có hiệu lực. 

Theo cam kết, sau khi Hiệp định 
có hiệu lực, hàng hóa Việt Nam 
trong đó có mặt hàng tôm sẽ được 
hưởng thuế ưu đãi đặc biệt. Đây là 
một trong những FTA được dự 
báo mang lại nhiều cơ hội và 
thách thức cho ngành tôm xuất 
khẩu trong thời gian tới. 

Để tận dụng các cơ hội về thuế 

do các FTA mang lại, các chuyên 
gia cho rằng, các doanh nghiệp 
chế biến xuất khẩu tôm cần chủ 
động hơn nữa trong việc kiểm soát 
chặt chẽ các chỉ tiêu chất lượng và 
cập nhật các thủ tục, yêu cầu của 
thị trường. Đồng thời, các doanh 
nghiệp cũng cần sự đồng hành của 
cơ quan nhà nước để đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu và giữ vững các thị 
trường trên. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

BA TRỞ NGẠI CHÍNH 
TRONG XUẤT KHẨU NÔNG 
SẢN VIỆT 

Khó kiểm soát chất lượng sản 
phẩm, thiếu thông tin thị trường, 
vốn ít nên đầu tư công nghệ hiện 
đại manh mún... Bên cạnh đó, 
những trở ngại từ chính sách nhà 
nước, từ chính sách của nước 
nhập khẩu... là những rào cản khi 
xuất khẩu nông sản Việt Nam, 
nhất là những sản phẩm có giá trị 
gia tăng cao. 

Khảo sát 100 doanh nghiệp nhỏ 
ngành thực phẩm của Trung tâm 
Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ 
doanh nghiệp (BSA) cho thấy, 
doanh nghiệp nhận biết còn khó 
khăn về các tiêu chuẩn như 
VietGap, Global Gap. Cụ thể, 
98% doanh nghiệp có nghe, biết 
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về VietGap và 44% doanh nghiệp 
có nghe, có biết về Global GAP, 
nhưng chỉ 11% có chứng nhận 
VietGap, 7% có Global GAP. 
Ngoài ra, doanh nghiệp có biết về 
HACCP, ISO 22000, còn các tiêu 
chuẩn khác ít chú ý. 

3 trở ngại trong xuất khẩu 
nông sản 

Đánh giá điểm yếu của những 
con số trên, theo chuyên gia kinh 
tế Phạm Chi Lan, nông sản thực 
phẩm Việt Nam còn gặp nhiều 
khó khăn trong xây dựng tiêu 
chuẩn sản phẩm. Đó là thiếu liên 
kết trong sản xuất, tiêu thụ; thiếu 
vốn và kinh phí; cơ sở, trang thiết 
bị chưa đáp ứng; thiếu thông tin 
thị trường; trình độ nhân lực hạn 
chế; thiếu sự hỗ trợ sản xuất; thiếu 
thông tin pháp lý; thiếu thông tin 
khoa học công nghệ... 

Mặc dù Việt Nam có nhiều 
doanh nghiệp đã nâng cao giá trị 
sản phẩm để xuất khẩu như 
Vinamilk và Unifarm; tuy nhiên, 
doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều 
chướng ngại vật khó vượt qua. Bà 
Lan minh chứng, như Unifarm dù 
không có đủ lượng sản phẩm để 
xuất khẩu sang Nhật, Hàn nhưng 
không dám mở rộng sản xuất vì sợ 
không kiểm soát được chất lượng 
nguyên liệu đầu vào... 

Ông Đoàn Anh Tuân, Chủ tịch 
Công ty Chè Thế hệ mới cho rằng, 
ai cũng biết những điều lợi của 
xuất khẩu sản phẩm có giá trị gia 
tăng nhưng ít người biết có những 
rào cản khi xuất khẩu. Theo ông 
Tuân, có 3 trở ngại khiến xuất 
khẩu sản phẩm nông sản, thực 
phẩm Việt Nam chưa bền vững. 

Trước hết, là trở ngại từ chính 
doanh nghiệp. Việt Nam có nhiều 
doanh nghiệp quy mô rất nhỏ, 
không đủ tiềm lực đầu tư vùng 
nguyên liệu cũng như thiết bị chế 
biến sâu và thiết bị đóng gói hiện 
đại. Doanh nghiệp Việt Nam mới 
chỉ là thế hệ thứ nhất, thứ hai sau 
khi đất nước mở cửa gần 30 năm 
nên tầm chiến lược phát triển 
không có, tư duy ngắn hạn, chạy 
theo bệnh thành tích về số lượng 
mà chưa chú ý đến giá trị gia tăng 
của sản phẩm, chưa chú trọng đến 
phát triển thương hiệu. 

Thứ hai, là trở ngại từ chính 
sách của nước nhập khẩu và các 
đối tác. Nếu phân phối sản phẩm 
trong nước khó 1 thì xuất khẩu 
thương hiệu ấy khó 10. Hiện nay, 
các nước đều có xu hướng muốn 
bảo hộ nền sản xuất giá trị gia 
tăng của nước mình. Ông Tuân 
dẫn chứng, 20 năm trước xuất 
khẩu thành phẩm sang Nga rất dễ 
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dàng, sau này gần như không thể 
do chính sách thuế nhập khẩu của 
Nga. Bởi các nước đều ý thức 
được sản xuất giá trị gia tăng sẽ 
thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát 
triển, tạo thêm công ăn việc làm 
cho người dân... 

Thứ ba, là trở ngại từ chính sách 
trong nước. Ông Tuân cho rằng, 
Nhà nước chưa có chính sách rõ 
rệt trong việc khuyến khích xuất 
khẩu thương hiệu quốc gia. Như 
thủ tục xuất khẩu rườm rà, nhập 
khẩu nguyên liệu mất nhiều thời 
gian, xuất khẩu mất nhiều chi phí, 
đặc biệt chi phí logictics còn cao... 

Cần công nghệ mạnh tạo ra 
giá trị gia tăng 

Để doanh nghiệp bước qua được 
những trở ngại này, ông Tuân kiến 
nghị, nên chăng Nhà nước cần có 
chính sách đặc biệt cho những 
doanh nghiệp xuất khẩu mang 
thương hiệu Việt. Muốn trở thành 
quốc gia xuất khẩu giá trị gia tăng 
thì Nhà nước phải có chính sách 
thuế phù hợp. "Ví dụ thuế nhập 
khẩu nguyên liệu sản xuất bằng 0 
nhưng thuế nhập khẩu thành phẩm 
nước ngoài phải đánh cao thì mới 
bảo hộ được sản xuất trong nước", 
ông Tuân dẫn giải. 

Đồng thời, có chính sách ưu đãi 
các doanh nghiệp mở hệ thống 

phân phối tại nước ngoài. Cũng 
như, đưa chính sách khuyến khích 
kiều bào tích cực phân phối hàng 
Việt. Nhà nước cần phải đầu tư 
xây dựng hình ảnh đất nước thông 
qua sản phẩm. Xây dựng hình ảnh, 
định vị một số ngành hàng có thế 
mạnh của đất nước giống như 
Thụy Sỹ có đồng hồ, Nhật Bản có 
ôtô, Nga có vũ khí... Khi đó, 
người tiêu dùng sẽ không mua 
đồng hồ của Trung Quốc kể cả khi 
chất lượng trên thực tế tốt hơn 
Thụy Sỹ. 

Nhà nước cần phải có một 
chương trình táo bạo, mạnh mẽ 
đầu tư cho hướng xuất khẩu giá trị 
gia tăng, có nhiều chương trình 
xúc tiến quảng bá cho thương hiệu 
Made in Vietnam. Cần chú trọng 
đến bao bì, in ấn thiết kế để thành 
phẩm có thêm yếu tố xâm nhập thị 
trường quốc tế. 

Đặc biệt, cần có một giải pháp 
tổng thể, như đầu tư cho giáo dục, 
đào tạo, khoa học công nghệ... Bởi 
thiếu một công nghệ mạnh thì 
không thể có được sản phẩm giá 
trị gia tăng. Hơn nữa, chúng ta 
không thể vay mượn công nghệ, 
máy móc nước ngoài để sản xuất 
giá trị gia tăng. 

Bà Lan đồng tình, chúng ta cần 
học đối thủ cạnh tranh. Người 
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Thái đang xuất khẩu thành công 
nhất phở Việt sang Mỹ với chất 
lượng tốt. Gạo Thái có những 
điểm thua kém Việt Nam nhưng 
luôn thắng Việt Nam trên thị 
trường xuất khẩu. Nước mắm Thái 
cũng lấy tên nước mắm Phú Quốc 
của ta để xuất khẩu, trong khi 
chúng ta đang "đánh nhau" ở thị 
trường trong nước. Yếu tố bị chấm 
điểm thấp nhất là năng lực công 
nghệ, nếu công nghệ không cải 
thiện được thì việc xuất khẩu sẽ 
càng khó khăn. 

(Theo vneconomy.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Đài Loan yêu cầu về tiêu 
chuẩn hiệu suất năng lượng tối 
thiểu, ghi nhãn hiệu suất năng 
lượng và kiểm tra đối với máy 
lọc không khí 

Ngày 12/7/2018, Dự thảo các 
yêu cầu về tiêu chuẩn hiệu suất 
năng lượng tối thiểu, ghi nhãn 
hiệu suất năng lượng và kiểm tra 
đối với máy lọc không khí trong 
thông báo mã 
G/TBT/N/TPKM/329. Mục đích 
của Dự thảo nhằm bảo tồn năng 
lượng và bảo vệ môi trường. 

Dự thảo này có thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào tháng 

01/7/2020. Các nước thành viên 
có 60 ngày kể từ ngày thông báo 
để tham gia góp ý kiến. 

EU thông báo về việc đưa ra 
Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) 
số 889/2008 

Ngày 17/7/2018, EU thông báo 
cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 
định (EC) số 889/2008 quy định 
chi tiết việc thi hành Quy định Hội 
đồng (EC) số 834/2007 về sản 
xuất và ghi nhãn sản phẩm hữu cơ 
được thông báo cho WTO mã 
thông báo G/TBT/N/EU/585.  

Cụ thể, Dự thảo sẽ sửa đổi danh 
sách các nguyên liệu đầu vào 
được phép sử dụng để sản xuất 
sản phẩm hữu cơ. 

Quy định sẽ thông qua vào cuối 
tháng 9/2018 và sẽ có hiệu lực sau 
20 ngày kể từ ngày đăng trên 
Công báo của EU. Hạn cuối cùng 
để các nước thành viên tham gia 
góp ý kiến vào ngày 15/9/2018. 

Hoa Kỳ thông báo về Dự thảo 
sửa đổi Đạo luật Lacey 

  Ngày 17/7/2018, Hoa Kỳ thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về Dự thảo sửa đổi Đạo luật 
Lacey (đạo luật cấm buôn bán các 
loài cây và sản phẩm liên quan có 
nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm 
cả gỗ và các sản phẩm gỗ được 
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Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua vào 
22/5/2008) trong thông báo mã 
G/TBT/N/USA/1382. 

   Cụ thể, nhà nhập khẩu phải 
nộp tờ khai khi nhập khẩu một số 
loại cây trồng và sản phẩm thực 
vật nhất định. Yêu cầu khai báo 
của Đạo luật Lacey đã có hiệu lực 
vào ngày 15 tháng 12 năm 2008 
và việc thực thi đang được tiến 
hành. Dự thảo này đề xuất thiết 
lập một ngoại lệ đối với các sản 
phẩm chỉ chứa một lượng nhỏ 
nguyên liệu thực vật. Hành động 
này sẽ làm giảm gánh nặng cho 
các nhà nhập khẩu trong khi vẫn 
đảm bảo yêu cầu khai báo đáp ứng 
các mục đích của Đạo luật Lacey. 
Ngoài ra, tất cả các khai báo phải 
được nộp trong vòng 3 ngày kể từ 
khi nhập khẩu. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực của Dự thảo. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến vào 07/9/2018. 

(Nguồn VP TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 8/2018 

1. Số: G/TBT/N/ARE/439 
Nước TB: Các Tiểu Vương 

Quốc Ả Rập Thống Nhất 

Nội dung: Thuốc lá (ICS 
65.160) 

2. Các thông báo của Argentina 
- Số: G/TBT/N/ARG/338 
Nội dung: Giày (ICS 61.060) 
- Số: G/TBT/N/ARG/339 
Nội dung: Xi măng xây dựng; 

Xi măng Portland (HS 25232) 
- Số: G/TBT/N/ARG/340 
Nội dung: Dây thép, cáp thép và 

xích có mắt (ICS 77.140.65) 
3. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/834 
Nội dung: Cà chua (ICS 67.080) 
- Số: G/TBT/N/BRA/835 
Nội dung: Nhiệt kế  
4. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/562 
Nội dung: Dược phẩm  
- Số: G/TBT/N/CAN/563 
Nội dung: Thông tin vô tuyến   
5. Số: G/TBT/N/CHE/232 
Nước TB:  Thụy Sĩ  
Nội dung: Quang điện tử, thiết 

bị laze (ICS 31.260) 
6. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/450 
Nội dung: Thiết bị điện dùng 

cho chăm sóc da và tóc (ICS 
97.170) 

- Số: G/TBT/N/CHL/451 
Nội dung: Máy làm mát không 

khí di động (ICS 23.120) 
- Số: G/TBT/N/CHL/452 
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Nội dung: Nồi hơi sưởi bằng khí 
đốt 

- Số: G/TBT/N/CHL/453 
Nội dung: Nồi hơi sưởi bằng khí 

đốt 
- Số: G/TBT/N/CHL/454 
Nội dung: Thiết bị lau chùi  
- Số: G/TBT/N/CHL/455 
Nội dung: Bao cao su 
- Số: G/TBT/N/CHL/456 
Nội dung:Adapter cho phích 

cắm 
7. Số: G/TBT/N/CRI/179 
Nước TB: Costa Rica 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa  
8. Các thông báo của Cộng hòa 

Séc 
- Số: G/TBT/N/CZE/206 
Nội dung:Đo lưu lượng chất 

lỏng  
- Số: G/TBT/N/CZE/207 
Nội dung: Đo lưu lượng chất 

lỏng (ICS 17.120) 
- Số G/TBT/N/CZE/208 
Nội dung: Dụng cụ đo 
- Số; G/TBT/N/CZE/209 
Nội dung: Dụng cụ đo 
9. Các thông báo của EU  
- Số:G/TBT/N/EU/591 
Nội dung: Xe cơ giới 
- Số: G/TBT/N/EU/592 
Nội dung: Phát thải của phương 

tiện giao thông do vận chuyển 
(ICS 13.040.50) 

10. Các thông cáo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/1017 
Nội dung: Ống tiêm y tế (ICS 

11.040.20) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1018 
Nội dung: Đồ uống không cồn 

(ICS 67.160.20) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1019 
Nội dung: Ống tiêm y tế  
- Số: G/TBT/N/ISR/1020 
Nội dung: Tã trẻ sơ sinh dùng 

một lần (HS: 9619) 
10. Số: G/TBT/N/JPN/605 
Nước TB: Nhật Bản 
Nội dung: Hóa chất nông nghiệp 

(Thuốc trừ sâu) 
(Tổng hợp) 

 
 
 
 

QUY CHUẨN VỀ KHÍ CNG 
VÀ LNG: ĐIỆU KIỆN CẦN 
CHO VIỆC BẢO ĐẢM AN 
TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN 

Vấn đề quản lý phù hợp, bảo 
đảm tính an toàn trong sản xuất 
và kinh doanh khí thiên nhiên nén 
(CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) luôn được xem xét cẩn 
trọng từ nhiều phía, trong đó có 
những quy định liên quan về quy 
chuẩn kỹ thuật. 

Việc hình thành quy chuẩn cho 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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dòng sản phẩm này là điều cần 
thiết, nhằm bảo đảm tính pháp lý 
rõ ràng trong quản lý, bảo đảm an 
toàn cũng như hoạt động kinh 
doanh của tổ chức, cá nhân. 

 
Nguồn cung và cầu lớn 

Khí thiên nhiên hóa lỏng hiện 
được mua bán rất phổ biến trên thị 
trường quốc tế và trở thành nguồn 
năng lượng quan trọng của nhiều 
quốc gia trên thế giới như: Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 
Quốc, các nước châu Âu và Bắc 
Mỹ… Các nước xuất khẩu LNG 
nhiều nhất thế giới thuộc khu vực 
Trung Đông, Đông Nam Á 
(Malaysia, Indonesia), Australia, 
Nga. Khu vực Đông Bắc Á là thị 
trường tiêu thụ LNG truyền thống 
với Nhật Bản là quốc gia nhập 
khẩu LNG lớn nhất thế giới với 
sản lượng mỗi năm khoảng 80 
triệu tấn. 

Đối với LNG, theo dự kiến, Việt 
Nam sẽ nhập khẩu, xây dựng các 
cảng, kho chứa và tái hóa khí 
nhằm nâng cao khả năng cung cấp 

khí cho nhu cầu trong nước. Đầu 
mối kinh doanh lớn nhất trên thị 
trường hiện vẫn là Tổng công ty 
Khí Việt Nam (PV Gas), đơn vị 
này cũng đang triển khai hai dự 
án, gồm: cảng tiếp nhận tàu chở 
LNG tại Bà Rịa – Vũng Tàu (công 
suất từ 1 đến 1,5 tỉ mét khối 
khí/năm) và dự án xây dựng kho 
cảng LNG tại Sơn Mỹ, Bình 
Thuận (công suất giai đoạn đầu 
3,6 triệu tấn/năm). 

PVGas – thành viên của Tập 
đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam 
và các công ty thành viên của 
PVGas là đơn vị duy nhất tại Việt 
Nam sản xuất, kinh doanh và phân 
phối khí thiên nhiên với tổng sản 
lượng sản xuất, phân phối khoảng 
10 tỷ m3 khí/năm. Trong đó sản 
lượng khí CNG khoảng 300 triệu 
m3 khí/năm, bằng 3% tổng sản 
lượng khí thiên nhiên sản xuất, 
phân phối ra thị trường. Phần lớn 
lượng CNG này được cung cấp 
cho các hộ công nghiệp tại Đông 
Nam Bộ và miền Bắc (tổng khách 
hàng công nghiệp khoảng 80 hộ). 
Một lượng nhỏ (khoảng 3 triệu m3 
khí CNG tương ứng 1% lượng 
CNG sản xuất ra) được cung cấp 
cho các phương tiện vận tải. CNG 
của PVGas được quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 
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04:2012/PVGas và TCCS 
01:2016/PVGas của doanh nghiệp 
và theo các hợp đồng sản xuất. 

Điều đó càng cho thấy, hoạt 
động kinh doanh các mặt hàng 
LNG và CNG ở VN ngày càng 
phổ biến theo xu thế chung của 
thế giới. Nguồn cung và nhu cầu 
của các loại mặt hàng này là rất 
lớn. Tuy nhiên, việc quản lý chất 
lượng các mặt hàng khí trên chưa 
được quy định trong các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia mà chỉ 
dừng lại ở việc tự công bố chất 
lượng sản phẩm của DN. 

Trong khi đó, sản phẩm khí 
thiên nhiên có ảnh hưởng đến an 
toàn của hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, hộ công 
nghiệp cũng như an toàn tính 
mạng của người tham gia trên các 
phương tiện giao thông chạy khí 
thiên nhiên. 

Để giảm thiểu rủi ro, bảo đảm 
an toàn 

Để bảo đảm sự an toàn, sức 
khỏe con người cũng như phục vụ 
hiệu quả cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh và thực hiện Nghị định 
19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh 
khí do Thủ tướng Chính phủ ban 
hành ngày 22/3/2016, theo kế 
hoạch năm 2017, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ 

Khoa học và Công nghệ đã chủ trì 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về khí thiên nhiên nén và khí 
thiên nhiên hóa lỏng, đồng thời 
xây dựng một số tiêu chuẩn quốc 
gia về khí thiên nhiên liên quan 
đến việc áp dụng quy chuẩn. 

Việc xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc 
gia nhằm hoàn thiện văn bản quy 
phạm pháp luật về đo lường, chất 
lượng đối với các loại khí thiên 
nhiên, quy định thực hiện thống 
nhất trong cả nước; quản lý, thanh 
tra, kiểm tra về đo lường, chất 
lượng khí sản xuất, chế biến, nhập 
khẩu, pha chế, giao nhận, vận 
chuyển và lưu thông trên thị 
trường. 

Quy chuẩn đã đưa ra quy định 
các mức giới hạn đối với các chỉ 
tiêu kỹ thuật nhằm mục đích giảm 
thiểu các mối nguy và rủi ro liên 
quan đến an toàn, sức khỏe, môi 
trường. 

Các hợp chất lưu huỳnh, hydro 
sulfua, cacbon dioxit có trong khí 
thiên nhiên khi có nước tự do sẽ 
làm gia tăng sự ăn mòn của các 
thành phần kim loại như: bình 
chứa trong phương tiện giao 
thông; bình chứa tĩnh trong trạm 
nạp nhiên liệu; đường ống; móc 
nối nạp nhiên liệu; các van nói 
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chung; bộ điều khiển; hệ thống 
bơm. 

Ngoài ra, quy chuẩn cũng quy 
định các phương pháp thử tương 
ứng và các yêu cầu cơ bản đối với 
quản lý chất lượng đối với CNG 
và LNG. Các phương thức đánh 
giá chứng nhận sự phù hợp và 
nguyên tắc áp dụng được quy định 
tại Điều 5 và Phụ lục II của Quy 
định về công bố hợp chuẩn, công 
bố hợp quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm 
theo Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
hoạt động liên quan đến việc sản 
xuất, kinh doanh, chế biến, nhập 
khẩu và phân phối CNG và LNG 
tại Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 

HÀNG NGÀN CƠ SỞ SẢN 
XUẤT THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG KHÔNG ĐẠT CHUẨN 
GMP KHÔNG ĐƯỢC PHÉP 
TIẾP TỤC SẢN XUẤT 

Theo lộ trình thực hiện GMP đã 
được đề ra, từ 1/7/2019 cơ sở sản 
xuất thực phẩm chức năng không 
đạt tiêu chuẩn GMP, không được 

cấp chứng nhận GMP thì sẽ không 
được phép tiếp tục sản xuất. 

Theo Nghị định số 15 hướng 
dẫn chi tiết thi hành Luật ATTP 
thay thế cho Nghị định 38 trước 
đây có nội dung quy định về việc, 
từ ngày 1/7/2019, tất cả các cơ sở 
sản xuất TPBVSK phải đạt tiêu 
chuẩn GMP. 

Điều đó có nghĩa, chỉ còn 
khoảng 1 năm nữa hàng nghìn cơ 
sở sản xuất thực phẩm chức năng 
(TPCN) sẽ đứng trước nguy cơ 
đóng cửa vì không đảm bảo được 
yêu cầu đạt chuẩn GMP. 

 
Theo Cục An toàn thực phẩm 

(ATTP) - Bộ Y tế, hiện nay cả 
nước có trên 4.000 cơ sở sản xuất 
TPCN, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, tuy nhiên nếu áp quy định 
của Nghị định 15 thì chỉ có trên 
dưới 300 cơ đạt đủ điều kiện GMP 
để tiếp tục được hoạt động. 

Trước đây, chúng ta chưa có 
quy định riêng về tiêu chuẩn sản 
xuất đối với các cơ sở sản xuất 
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thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà 
vẫn quy định điều kiện sản xuất 
chung với tất cả các cơ sở sản xuất 
thực phẩm nói chung. Thực tế qua 
kiểm tra, rất nhiều doanh nghiệp 
hiện đã đạt được tiêu chuẩn GMP 
nhưng cũng còn rất nhiều doanh 
nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn này. 

Nếu kéo dài tình trạng như vậy, 
theo Cục trưởng Cục ATTP sẽ gây 
mất bình đẳng trong sản xuất kinh 
doanh và nhất là ảnh hưởng đến 
quyền lợi người tiêu dùng. Bởi 
trong khi những cơ sở muốn đạt 
GMP phải đầu tư rất lớn thì nhiều 
cơ sở chỉ cần thuê một căn hộ, 
một nhà xưởng lụp xụp, trang bị 
vài thiết bị đóng gói... là đã sản 
xuất thực phẩm chức năng và đưa 
sản phẩm ra thị trường, người tiêu 
dùng không biết đâu mà lần. 

Chúng ta không lo thiếu TPCN 
mà chỉ lo làm sao có đủ thực 
phẩm chức năng tốt, đảm bảo chất 
lượng và loại bớt các sản phẩm 
được sản xuất bởi các cơ sở không 
đảm bảo chất lượng, điều kiện quy 
định. 

Theo thống kê, đến nay cả nước 
đã có trên 4.000 doanh nghiệp 
tham gia sản xuất và kinh doanh 
với khoảng 6.800 sản phẩm đang 
lưu hành. Việc sản xuất, phân phối 
TPCN, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe phát triển một cách tự phát, 
tràn lan và thiếu minh bạch. Lợi 
dụng kẽ hở trong pháp luật, nhiều 
doanh nghiệp sản xuất - kinh 
doanh thực phẩm chức năng đã 
đưa ra thị trường những sản phẩm 
kém chất lượng, công dụng không 
đúng với thực tế, tác dụng hỗ trợ 
sức khỏe không đúng so với 
quảng cáo khiến người tiêu dùng 
khó phân biệt, mất phương hướng, 
dẫn đến thiếu niềm tin. 

Việc siết chặt quản lý thông qua 
đưa các cơ sở sản xuất các mặt 
hàng này vào chuẩn sẽ được kỳ 
vọng giám sát hoạt động sản xuất, 
bảo quản TPCN, thực phẩm bảo 
vệ được chặt chẽ. 

Được biết, yêu cầu GMP đối với 
sản xuất TPCN, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe không khác gì GMP đối 
với cơ sở sản xuất thuốc từ cơ sở 
vật chất, nhà xưởng, hệ thống 
thông khí đến hệ thống bảo vệ 
phải cách biệt với môi trường ô 
nhiễm… Bên cạnh đó, người chủ 
doanh nghiệp hoặc cán bộ phụ 
trách sản xuất của cơ sở sản xuất 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 
GMP tối thiểu phải có bằng đại 
học trong lĩnh vực chuyên ngành 
mà cơ sở sản xuất. Quy định về hệ 
thống hồ sơ sổ sách rất chặt chẽ, 
nhất là kiểm soát chặt nguyên liệu 
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đầu vào. Cùng với đó, hệ thống 
kiểm nghiệm cũng phải đạt yêu 
cầu. 

(Theo vietq.vn) 
 
CHẤT LƯỢNG VÀ SỰ KHÁC 
BIỆT: ĐỊNH VỊ THÀNH 
CÔNG HÀNG HÓA XUẤT 
KHẨU 

Giá trị thương hiệu của hàng 
hóa xuất khẩu Việt Nam đã liên 
tục tăng lên trong những năm trở 
lại đây. Tuy nhiên, để giữ ổn định 
và phát triển thị trường, làm nên 
vị thế và uy tín của thương hiệu 
hàng Việt Nam, cần một chiến 
lược bài bản từ mỗi doanh nghiệp, 
ngành hàng và cơ quan quản lý. 
Trong đó, bảo đảm chất lượng sản 
phẩm, tạo dựng uy tín bán hàng, 
tập trung đầu tư phát triển giá trị 
gia tăng cho các ngành hàng thế 
mạnh để tạo ra chuỗi giá trị… là 
những yếu tố làm nên thành công 
của hàng hóa xuất khẩu. 

 
Uy tín làm nên giá trị thương 

hiệu 
Để nâng cao sức cạnh tranh và 

giá trị xuất khẩu cho các mặt hàng 
nông sản Việt, việc xây dựng 
thương hiệu gắn liền với niềm tin 
người tiêu dùng là điều tất yếu. 
Thương hiệu mạnh nhờ vào uy tín 
và niềm tin khách hàng, là nền 
tảng vững chắc làm nên giá trị 
thương hiệu. Trong bối cảnh đó, 
việc truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm là yếu tố vô cùng quan 
trọng, giúp người tiêu dùng kiểm 
chứng được đâu là sản phẩm tốt, 
sản xuất theo đúng quy trình; từ 
đó giúp bảo đảm nguồn cung minh 
bạch, là bước tiến quan trọng để 
nông sản Việt Nam tham gia vào 
chuỗi sản xuất toàn cầu. 

Ứng dụng truy xuất nguồn gốc 
phổ biến nhất đến nay là ứng dụng 
quét mã QR Code. Các thông tin 
về nguồn gốc sản phẩm từ khâu 
nuôi trồng, chăm sóc, đến sản 
xuất, đóng gói và phân phối được 
cung cấp rõ ràng thông qua thao 
tác quét mã đơn giản. Việc áp 
dụng Blockchain sẽ tạo thêm giá 
trị cho các sản phẩm truy xuất 
truyền thống với QR code vì bản 
chất chống chỉnh sửa và chống 
chối bỏ. 

Cần chính sách hỗ trợ 
Nhà nước cần đầu tư xây dựng 
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hình ảnh đất nước thông qua sản 
phẩm; trong đó, xây dựng hình 
ảnh, định vị một số ngành hàng có 
thế mạnh của đất nước, như ôtô 
(Nhật Bản), đồng hồ (Thụy Sỹ)… 
Đồng thời, có chính sách ưu đãi 
các DN mở hệ thống phân phối tại 
nước ngoài, khuyến khích kiều 
bào tích cực phân phối hàng Việt. 
Bên cạnh đó, cần có chính sách 
thuế phù hợp, ví dụ thuế nhập 
khẩu nguyên liệu sản xuất bằng 
0% nhưng thuế nhập khẩu thành 
phẩm nước ngoài phải đánh cao 
để bảo hộ sản xuất trong nước. 

Đặc biệt, để giúp doanh nghiệp 
nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm 
trong xuất khẩu, nhà nước cần 
tăng cường hỗ trợ bởi hiện nay, 
phần lớn doanh nghiệp Việt Nam 
có quy mô rất nhỏ, không đủ tiềm 
lực đầu tư vùng nguyên liệu, thiết 
bị chế biến sâu, đóng gói hiện đại, 
phát triển kênh phân phối chuyên 
biệt. Bên cạnh đó, kiến thức về 
quản lý sản xuất, thương hiệu, luật 
pháp, văn hóa tiêu dùng của nước 
nhập khẩu còn rất hạn chế. 

Bảo đảm chuỗi sản xuất 
Mặc dù mới chính thức ra mắt 

giữa năm 2017 nhưng Liên minh 
Hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam 
(VESA) đã có nhiều hoạt động 
nhằm tạo sự liên kết hỗ trợ các 

doanh nghiệp xuất khẩu thành 
công ra thị trường quốc tế. 

Tính đến hết tháng 11/2017, 
VESA có 8 thành viên, bao gồm: 
Alibaba, Bross, OSB, PTI, T&M, 
VietnamCredit, Vinalink và 
VPBank. Các thành viên của 
VESA hoạt động theo đúng mục 
tiêu đặt ra: Tập hợp các nhà cung 
cấp dịch vụ uy tín hàng đầu trong 
lĩnh vực hỗ trợ xuất nhập khẩu 
(XNK) để hỗ trợ toàn diện hơn 
nữa cho doanh nghiệp; tư vấn cho 
doanh nghiệp XNK lựa chọn các 
dịch vụ hỗ trợ XNK tối ưu; kết nối 
tiếng nói từ doanh nghiệp XNK 
đến các cơ quan, tổ chức hỗ trợ… 

Để tạo sự liên kết hỗ trợ các 
doanh nghiệp xuất khẩu thành 
công ra thị trường quốc tế, chuỗi 
quy trình xuất khẩu của VESA 
đưa ra gồm 9 bước: Tìm kiếm 
người mua, đào tạo bổ sung kỹ 
năng, xác thực bạn hàng, chuẩn bị 
hàng hóa, bảo hiểm hàng hóa, thủ 
tục hải quan, vận chuyển, thủ tục 
thanh toán, giải quyết khiếu nại. 

Các sản phẩm của doanh nghiệp 
cũng được VESA thực hiện đầy 
đủ 9 bước, gồm: Thiết kế sản 
phẩm, tư vấn bản quyền và sở hữu 
trí tuệ, tư vấn thương hiệu, chuẩn 
bị công nghệ, vay vốn sản xuất, 
nhập khẩu nguyên liệu, bảo hiểm 
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sản xuất, sản xuất, đóng gói. 
(Theo congthuong.vn) 

 
SẮP CÓ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA VỀ THỊT MÁT 

Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản (Bộ 
NN&PTNT) đã xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia (TCVN) về “thịt 
mát” và dự kiến sẽ ban hành vào 
tháng 9 tới. 

Tại Việt Nam, thịt lợn chiếm tỷ 
trọng cao nhất gần 70% giữa các 
loại thịt trong bữa ăn hàng ngày 
của người tiêu dùng. Chính vì vậy, 
Bộ NN&PTNT đã giao Cục Quản 
lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản (Nafiqad) xây dựng trình 
ban hành Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN "Thịt mát - Yêu cầu kỹ 
thuật" nhằm định hướng sản xuất 
kinh doanh thịt chất lượng cao, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm phục vụ người tiêu dùng 
trong nước và tiến tới xuất khẩu. 

 
Theo dự thảo, sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn thịt mát phải tuân thủ theo 
quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt: 
Đó là, sau khi thân thịt con lợn 
được giết mổ, làm sạch xong, thì 
phải đưa ngay vào kho lạnh để hạ 
nhiệt độ thân thịt xuống từ 0oC - 
4oC trong thời gian từ 16-24h để 
đảm bảo quá trình chín sinh hóa. 
Sau đó, thân thịt được đưa ra pha 
lóc, sơ chế trong điều kiện nhiệt 
độ phòng được làm lạnh, nhiệt độ 
thân thịt lúc đó yêu cầu không quá 
7oC. Trong quá trình vận chuyển, 
bảo quản, bày bán cũng được yêu 
cầu bảo quản trong điều kiện nhiệt 
độ từ 0oC đến 4oC. 

Dự thảo cũng quy định tiêu 
chuẩn đối với nguyên liệu, yêu 
cầu kỹ thuật tại từng công đoạn 
sản xuất, điều kiện bảo quản, phân 
phối để đảm bảo sản phẩm đạt 
chất lượng và đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm là yêu cầu cấp 
bách và cần thiết. 

Hiện nay, VN là một trong số ít 
các quốc gia trên thế giới còn sử 
dụng dạng thịt ấm ngay sau giết 
mổ, loại thịt mà sẽ ngay lập tức bị 
giảm chất lượng do không kìm 
hãm được hoạt động của vi sinh 
vật, enzyme và rất khó để kiểm 
soát tình trạng an toàn vệ sinh. Số 
liệu giám sát trên diện rộng những 
năm gần đây cho thấy, mặc dù tỷ 
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lệ mẫu vi phạm có giảm, nhưng tỷ 
lệ mẫu vi phạm về các chỉ tiêu vi 
sinh như nhiễm E.Coli vượt mức 
cho phép, nhiễm Salmonella 
(khuẩn gây bệnh thương hàn) còn 
ở mức tương đối cao. Nguyên 
nhân ô nhiễm vi sinh cao là do 
khâu giết mổ, bảo quản, bày bán 
chưa được áp dụng chuỗi lạnh. 

Thịt mát là xu hướng phát triển 
của nền công nghiệp giết mổ, chế 
biến thịt cũng như xu hướng tiêu 
dùng mới tại Việt Nam. Chính 
nhờ áp dụng nguyên tắc “nhanh, 
lạnh, sạch” trong cả chuỗi - từ 
việc giết mổ lợn nhanh nhất có 
thể, rồi đưa vào làm lạnh ngay và 
tất cả các bề mặt tiếp xúc từ con 
người, dao thớt, cho đến mặt 
bàn… đều phải làm vệ sinh sạch 
sẽ để tránh ô nhiễm vi sinh - nên 
chất lượng thịt mát vẫn giữ 
nguyên chất lượng tươi ngon từ 7 
- 15 ngày. 

Ðược biết, thịt mát đang là sản 
phẩm được tiêu thụ tại các quốc 
gia tiên tiến trên thế giới như EU, 
Mỹ... Vì vậy, việc xây dựng mới 
TCVN về quy trình sản xuất cũng 
như bảo quản, chế biến thịt mát là 
yêu cầu cấp bách, không chỉ làm 
rõ sự khác biệt giữa sản phẩm thịt 
tươi (thịt ấm), thịt lạnh đông với 
thịt mát, mà còn góp phần đón đầu 

trong công tác quản lý, giúp minh 
bạch và thúc đẩy sự cạnh tranh 
lành mạnh trong kinh doanh. 
Không những vậy, TCVN về thịt 
mát còn giúp các doanh nghiệp 
sản xuất có được nền tảng đầy đủ 
về mặt pháp lý, đồng thời giúp 
người tiêu dùng Việt Nam được 
tiếp cận và tiêu thụ một sản phẩm 
tươi ngon, an toàn cho sức khỏe. 
TCVN thịt mát còn giúp nâng tầm 
ngành công nghiệp giết mổ và chế 
biến thịt tại Việt Nam, cũng như 
hướng đến thị trường xuất khẩu. 

Theo dự kiến, sau khi lấy ý kiến 
lần cuối về dự thảo TCVN về thịt 
mát, Bộ NN& PTNT sẽ hoàn thiện 
và gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) để thẩm định và 
sau đó sẽ hoàn thiện để chính thức 
ban hành, dự kiến cuối tháng 
9/2018. 

(Theo vietq.vn) 
 
CHÍNH PHỦ CHÍNH THỨC 
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG 
CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT 
ĐỘNG ĐO LƯỜNG 

PTT Vũ Đức Đam vừa ký Quyết 
định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề 
án "Tăng cường, đổi mới hoạt 
động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
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lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
tế giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030". 

Mục tiêu chung là phát triển hạ 
tầng đo lường quốc gia theo 
hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 
hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm 
bảo đo lường chính xác cho hoạt 
động doanh nghiệp, phù hợp điều 
kiện kinh tế - xã hội của Việt 
Nam, phù hợp với quy hoạch phát 
triển bộ ngành và địa phương; xây 
dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu 
chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực 
đo lường để tăng cường hiệu quả, 
hiệu lực công tác quản lý nhà 
nước về đo lường; thực hiện 
chuẩn hóa năng lực, hoạt động của 
các tổ chức kinh doanh dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường... 

Cụ thể, Đề án phấn đấu đến năm 
2025 sẽ phát triển hạ tầng đo 
lường quốc gia đáp ứng công nhận 
đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia 
theo quy hoạch đã được phê 
duyệt; công nhận ít nhất 200 phép 
đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa 
nhận trong khuôn khổ Thỏa thuận 
thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo 
lường (CIPM-MRA); phát triển ít 
nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo 
lường, phương tiện đo lường các 

loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo 
lường chính xác cho doanh 
nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ về đo 
lường ít nhất 10.000 cán bộ tham 
gia hoạt động đo lường; triển khai 
Chương trình đảm bảo đo lường 
cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp 
bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà 
nước và doanh nghiệp tư nhân; 
triển khai áp dụng bộ tiêu chí đánh 
giá quốc gia ít nhất 1000 phòng 
thí nghiệm được công nhận trong 
cả nước cho các lĩnh vực đo 
lường… 

Tới năm 2030, Đề án phấn đấu 
phát triển hạ tầng đo lường quốc 
gia đáp ứng công nhận ít nhất 300 
phép đo hiệu chuẩn được quốc tế 
thừa nhận trong khuôn khổ Thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu 
về đo lường (CIPM-MRA); phát 
triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn 
đo lường, phương tiện đo lường 
các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo 
đo lường chính xác cho doanh 
nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ về đo 
lường ít nhất 20.000 cán bộ tham 
gia hoạt động đo lường; triển khai 
Chương trình đảm bảo đo lường 
cho ít nhất 100.000 DN bao gồm 
DN có vốn nhà nước và doanh 
nghiệp tư nhân; triển khai áp dụng 
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bộ tiêu chí đánh giá quốc gia ít 
nhất 2000 phòng thí nghiệm được 
công nhận trong cả nước cho các 
lĩnh vực đo lường… 

Để thực hiện được các mục tiêu 
trên, Đề án sẽ tiến hành đổi mới, 
sửa đổi chính sách tạo thuận lợi 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp; tăng cường phát triển hạ 
tầng đo lường quốc gia; nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về đo lường; triển khai công 
tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo 
chất lượng sản phẩm hàng hóa.... 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành quyết định số 2092/QĐ – 
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia như sau: 

TCVN 12199-1:2018 Tiêu 
chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối 
tượng trong quy trình lưu trữ hồ 
sơ – Phần 1: Đối tượng và hồ sơ 

TCVN 12199-2:2018 Tiêu 
chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối 
tượng trong quy trình lưu trữ hồ 
sơ – Phần 2 

TCVN 12200:2018 Tiêu chuẩn 

này nói về công nghệ thông tin – 
Quy trình số hóa và tạo dữ liệu 
đặc tả cho đối tượng 2D 

TCVN 12201:2018 Tiêu chuẩn 
này nói về công nghệ thông tin – 
Quy trình số hóa và tạo dữ liệu 
đặc tả cho đối tượng 3D 

Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 26/7/2018. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

CHẤP NHẬN MỘT SỐ TIÊU 
CHÍ XUẤT XỨ TRÊN C/O 
MẪU KV/VK 

Tổng cục Hải quan vừa có văn 
bản hướng dẫn cục hải quan các 
tỉnh, thành phố liên quan đến việc 
thực hiện thủ tục hải quan đối với 
C/O mẫu KV/VK. 

 
Theo đó, cơ quan Hải quan chấp 

nhận C/O mẫu KV/VK có thể hiện 
trị giá FOB tại ô số 9 của C/O 
trong trường hợp hàng hóa đáp 
ứng tiêu chí xuất xứ khác ngoài 
tiêu chí xuất xứ hàm lượng giá trị 
khu vực (RVC). 

Đối với việc ghi tiêu chí xuất xứ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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tại ô số 8 của C/O, căn cứ hướng 
dẫn tại điểm 3 phần “Overleaf 
Notes” Phụ lục VI Thông tư 
40/2015/TT-BCT của Bộ Công 
Thương Quy định thực hiện Quy 
tắc xuất xứ trong Hiệp định 
Thương mại Tự do Việt Nam - 
Hàn Quốc, hàng hóa đáp ứng quy 
tắc chuyển đổi mã số hàng hóa 
(CC, CTH hoặc CTSH) thì tiêu 
chí xuất xứ cần thể hện trên ô số 8 
của C/O mẫu KV/VK là “CTC”. 

Trường hợp tiêu chí xuất xứ thể 
hiện trên ô số 8 của C/O là “CC”, 
“CTH” hoặc “CTSH” với điều 
kiện tiêu chí xuất xứ này phù hợp 
với quy định tại Phụ lục II Thông 
tư 40/2015/TT-BCT thì được cơ 
quan Hải quan xem xét chấp nhận. 

Hướng dẫn của Tổng cục Hải 
quan trên cơ sở kết quả Phiên họp 
lần thứ ba của Tiểu ban Hải quan 
và Xuất xứ hàng hóa trong khuôn 
khổ Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam-
Hàn Quốc (VKFTA). 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

 
 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU 
KIỆN ĐỐI VỚI THƯƠNG 
NHÂN XNK KHÍ 

Đây là nội dung quan trọng tại 
Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh 
doanh khí vừa được Chính phủ 
ban hành ngày 15/6/2018. 

Theo đó, đối với các thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) 
khí thì cần đáp ứng các điều kiện 
sau: 

– Là doanh nghiệp được thành 
lập theo quy định của pháp luật; 

– Có cầu cảng hoặc có hợp đồng 
thuê tối thiểu 05 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; 

(Đối với thương nhân XNK kinh 
doanh khí qua đường ống ngoài 
còn phải có đường ống vận 
chuyển khí và trậm cấp khí đáp 
ứng các điều kiện về an toàn, 
phòng cháy và chữa cháy theo quy 
định pháp luật.) 

– Đáp ứng các điều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy theo quy 
định pháp luật; 

– Có chai chứa khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG) hoặc hợp đồng thuê 
chai LPG đáp ứng đủ điều kiện 
lưu thông trên thị trường đối với 
thương nhân XNK LGP kinh 
doanh LGP chai. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Nghị định 87/2018/NĐ-CP có 
hiệu lực từ ngày 01/8/2018 và 
thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-
CP ngày 22/3/2016. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

THÔNG TƯ SỬA ĐỐI QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN 
TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN 
VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ 
CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ 

Ngày 6/6/2018, Bộ KH&CN đã 
ban hành Thông tư số 
07/2018/TT-BKHCN Về việc sửa 
đổi 1:2018 QCVN 
9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Tương thích 
điện từ đối với thiết bị điện và 
điện tử gia dụng và các mục đích 
tương tự 

Theo đó lộ trình áp dụng đối với 
các thiết bị điện, điện tử quy định 
tại Quy chuẩn như sau: 

Đối với máy sấy tóc: kể từ ngày 
01 tháng 9 năm 2019 phải đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Quy 
chuẩn này trước khi lưu thông trên 
thị trường; Dối với máy xay sinh 
tố, máy ép trái cây, máy xay thịt, 
máy đánh trứng: kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2020 phải đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Quy 
chuẩn này trước khi lưu thông trên 

thị trường; Đối với lò vi sóng (kể 
cả loại kết hợp), bếp điện (bao 
gồm bếp điện từ): kể từ ngày 01 
tháng 7 năm 2021 phải đáp ứng 
các yêu cầu quy định tại Quy 
chuẩn này trước khi lưu thông trên 
thị trường. 

Khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu các thiết bị điện và điện tử 
gia dụng áp dụng quy chuẩn này 
và thực hiện công bố hợp quy 
trước thời hạn có hiệu lực quy 
định tại Thông tư này. 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh, nhập khẩu thiết bị điện và 
điện tử tương ứng quy định tại 
Thông tư này chuẩn bị yêu cầu kỹ 
thuật cần thiết để áp dụng các quy 
định của Sửa đổi 1:2018 QCVN 
9:2012/BKHCN kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành đến 
trước thời điểm quy định tại 
Thông tư này. Thiết bị điện và 
điện tử đã được sản xuất, kinh 
doanh, nhập khẩu trước thời điểm 
tương ứng quy định tại Thông tư 
này được tiếp tục lưu thông trên 
thị trường nhưng không quá 06 
tháng kể từ thời điểm quy định tại 
Thông tư này 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/9/2018 

(Theo tcvn.gov.vn) 
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TĂNG CƯỜNG THANH, 
KIỂM TRA AN TOÀN THỰC 
PHẨM DỊP TẾT TRUNG THU 
2018 

Thanh tra Bộ Y tế vừa có văn 
bản gửi Cục An toàn thực phẩm, 
Sở Y tế các địa phương tăng 
cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh 
kiểm tra an toàn thực phẩm nhân 
dịp Trung thu 2018. 

Theo Thanh tra Bộ Y tế, hàng 
năm, dịp Tết Trung thu nhu cầu về 
bánh kẹo đặc biệt là bánh trung 
thu các loại của người dân tăng 
cao, bao gồm cả số lượng và 
chủng loại. Thanh tra Bộ đã đề 
nghị Cục An toàn thực phẩm tăng 
cường chỉ đạo và hướng dẫn 
nghiệp vụ cho Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm các tỉnh, thành 
phố trong công tác thanh tra 
chuyên ngành về an toàn thực 
phẩm đặc biệt là về sản xuất, kinh 
doanh, nhập khẩu các loại bánh 
trung thu, hoa quả, bánh kẹo và 
các loại nước giải khát. Xử lý các 
vi phạm liên quan đến an toàn 
thực phẩm. 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng 
cường thanh tra, kiểm tra an toàn 
thực phẩm, tập trung vào những 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu các loại bánh trung thu, hoa 
quả, bánh kẹo và các loại nước 
giải khát. 

Trước đó, vào mùa Trung thu 
năm 2017, theo báo cáo của Ban 
chỉ đạo liên ngành ATVSTP tỉnh 
Tây Ninh, trên địa bản toàn tỉnh 
đã kiểm tra được 114 cơ sở, phát 
hiện 45 cơ sở vi phạm. 

Tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban quản 
lý An toàn thực phẩm Thành phố 
đã chỉ đạo, tổ chức triển khai kiểm 
tra tết Trung thu trên toàn thành 
phố và đã kiểm tra được 145 cơ 
sở, phát hiện 18 cơ sở vi phạm. 

Tại Lạng Sơn, từ ngày 15- 
22/9/2017 đoàn thanh tra liên 
ngành của tỉnh đã tiến hành thanh 
tra tại 11 cơ sở. Tổng số cơ sở vi 
phạm 07 cơ sở;. 

Tại Hưng Yên, cơ quan chức 
năng tiến hành kiểm tra tại 18 cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm, xử lý vi phạm hành chính 
đối với 04 cơ sở với số tiền phạt là 
29.500.000 đồng. 

Còn tại hai địa phương là Hà 
Nội và Hải Phòng, vào dịp tết 
Trung thu 2017, Ban Chỉ đạo liên 
ngành VSATTP Hà Nội và thành 
phố Hải Phòng đã triển khai 
nghiêm túc Kế hoạch số 902/KH-
BCĐTƯVSATTP. 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Cụ thể tại Hà Nội, Chỉ đạo liên 
ngành về vệ sinh an toàn thực 
phẩm thành phố Hà Nội đã thành 
lập 657 đoàn kiểm tra, số cơ sở 
được thanh tra, kiểm tra là 785 cơ 
sở, số cơ sở vi phạm: 133 cơ sở, 
số cơ sở vi phạm bị xử lý: 50 cơ 
sở, cảnh cáo 17 cơ sở, 02 cơ sở bị 
tiêu huỷ sản phẩm, đang hoàn 
thiện hồ sơ thanh tra, kiểm tra 83 
cơ sở, xét nghiệm labo 162 mẫu, 
kết quả 8/8 mẫu bánh trung thu có 
kết quả đạt. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Ấn Độ công bố bản dữ liệu 

trọng yếu trong vụ việc điều tra 
CBPG với sợi Nylon Filament 
Yarn (Multi Filament) nhập 
khẩu từ Việt Nam và Liên minh 
Châu Âu 

Ngày 23 tháng 7 năm 2018, 
Tổng vụ Phòng vệ thương mại 
(DGTR) – thuộc Bộ thương mại và 
Công nghiệp Ấn Độ đã công bố 
bản dữ liệu trọng yếu trong vụ 
việc điều tra chống bán phá giá 
sợi Nylon Filament Yarn có xuất 
xứ hoặc nhập khẩu từ Liên minh 
Châu Âu (EU) và Việt Nam. 

Bản dữ liệu trọng yếu này gồm 

những thông tin quan trọng, là cơ 
sở để DGTR xem xét đưa ra kết 
luận cuối cùng của vụ việc. Theo 
bản dữ kiện trọng yếu này, DGTR 
xác định một số nhà xuất khẩu của 
Việt Nam và EU có bán phá giá 
vào thị trường nước này với mức 
biên độ từ 0% – 55% đối với Việt 
Nam, mức biên độ bán phá giá từ 
10% - 20% đối với EU (Ấn Độ 
mới chỉ cho biết khoảng biên độ). 
Ngoài ra, DGTR cũng sơ bộ xác 
định thiệt hại đáng kể của ngành 
sản xuất trong nước và sự tồn tại 
mối quan hệ nhân quả giữa hàng 
hóa bán phá giá và thiệt hại đáng 
kể. 

Trước đó, ngày 22 tháng 8 năm 
2017, DGAD đã ra thông báo khởi 
xướng điều tra CBPG với sản 
phẩm này nhập khẩu từ EU và 
Việt Nam: 

- Sản phẩm bị điều tra: Sợi 
nylon Filament Yarn (Multi 
Filament), bao gồm tất cả các sản 
phẩm sợi có mã HS: 5402; ngoại 
trừ mã HS: 5402.10 (hight 
tenacity yarn of nylon). 

- Thời kỳ điều tra: 
+ Thời kỳ điều tra bán phá giá: 

10/2015-3/2017 (18 tháng). 
 Thời kỳ điều tra thiệt hại: 2013-

2016 và thời kỳ điều tra phá giá. 
- Nguyên đơn: Công ty Limited 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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TNHH JCT, Công ty TNHH 
Gujarat Polyfilms Pvt, Công ty 
TNHH Hóa chất và phân bón bang 
Gujarat State; Công ty TNHH 
Prafful Overseas Pvt. Ltd & AYM 
Syntex (trước đây là Welspun 
Syntex). 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 
 Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật biểu 

mẫu "Chứng nhận nhập khẩu" 
Bộ Thương Mại của Thổ Nhĩ Kỳ 

công bố biểu mẫu "Chứng nhận 
nhập khẩu" mới từ tháng 7/2018 

Ngày 24 tháng 6 năm 2018, Thổ 
Nhĩ Kỳ tổ chức bầu cử Tổng 
thống trước thời hạn, căn cứ kết 
quả cuộc trưng cầu dân ý tháng 4 
năm 2018 về việc chuyển từ chế 
độ Thủ tướng sang Tổng thống. 
Sau khi đắc cử, Tổng thống Recep 
Tayyip Erdogan đã ban hành Sắc 
lệnh đầu tiên về hệ thống Chính 
phủ mới đăng trên Công báo ngày 
10 tháng 7 năm 2018. Theo đó, số 
lượng các Bộ trong Chính phủ đã 
giảm từ 25 xuống 16. 

Một trong những Bộ của Thổ 
Nhĩ Kỳ thay đổi cơ cấu là Bộ 
Thương Mại – được hợp nhất từ 
hai Bộ Kinh tế và Bộ Hải quan và 
Thương mại. Bộ Thương Mại của 
Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố biểu mẫu 
“Chứng nhận nhập khẩu” mới, 

được đính kèm bản tin này. 
(Theo vietnamexport.com) 

 
 Australia áp dụng chương 

trình kiểm soát mới với cá ngừ 
nhập khẩu 

Theo Thương vụ VN tại 
Australia: Ngày 20/7, Bộ Nông 
nghiệp Australia đã đưa ra thông 
báo về việc giới thiệu chương 
trình kiểm soát biên giới về kiểm 
tra và phân tích đối với việc xử lý 
carbon monoxide (CO) trong cá 
ngừ. 

Chương trình kiểm soát mới này 
dự kiến sẽ được triển khai vào 
tháng 11 tới. 

Theo đó, kể từ ngày bắt đầu 
triển khai, Bộ Nông nghiệp 
Australia sẽ đưa cá ngừ nhập khẩu 
vào kiểm tra và phân tích theo 
chương trình kiểm soát thực phẩm 
nhập khẩu (IFIS) với mức tỷ lệ 
giám sát là 5% để đánh giá sự tuân 
thủ các điều kiện. 

 
Nếu sản phẩm được dán nhãn là 

đã được xử lý bằng khói đã lọc, 
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không mùi hoặc không vị, sản 
phẩm sẽ xét nghiệm N/A. Sản 
phẩm cần phải được xác định rõ 
ràng rằng đã được hun khói. Nếu 
không, sản phẩm sẽ được coi là 
không đáp ứng điều kiện. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 
 Mỹ áp thuế chống trợ cấp 

đối với bao, túi đóng hàng của 
Việt Nam 

Theo kết luận sơ bộ của Mỹ, các 
doanh nghiệp xuất khẩu của Việt 
Nam sẽ chịu thuế chống trợ cấp từ 
3,24% đến 6,15%... 

 
Bộ Thương mại Mỹ vừa thông 

báo kết luận sơ bộ cuộc điều tra áp 
dụng biện pháp 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. 

Theo đó, các sản phẩm trên sẽ 
chịu thuế chống trợ cấp từ 3,24% 
đến 6,15%, thấp hơn so với mức 
29,54%-304,40% mà Bộ Thương 

mại Mỹ đang áp dụng với sản 
phẩm tương tự của Trung Quốc 
trước đó. 

Căn cứ vào kết luận này, Bộ 
Thương mại Mỹ sẽ hướng dẫn cơ 
quan hải quan và bảo vệ biên giới 
Mỹ thu tiền đặt cọc từ các nhà 
nhập khẩu sản phẩm bị điều tra từ 
Việt Nam. 

Nguyên đơn cáo buộc rằng sản 
phẩm bao và túi đóng hàng nhập 
khẩu từ VN đang được hưởng trợ 
cấp và đang được bán tại Hoa Kỳ 
với mức giá thấp hơn giá trị thông 
thường (bán phá giá) gây ra/đe 
dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho 
ngành sản xuất nội địa của Mỹ. 

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ 
ban hành quyết định cuối cùng về 
trợ cấp vào ngày 17/12/2018. 
Trong trường hợp quyết định cuối 
cùng của Bộ Thương mại Mỹ là 
khẳng định, Ủy ban Thương mại 
quốc tế Mỹ sẽ ban hành kết luận 
về thiệt hại vào ngày 31/1/2019. 

Nếu cả hai cơ quan này ra quyết 
định cuối cùng khẳng định, Bộ 
Thương mại Mỹ sẽ ban hành lệnh 
áp thuế chống trợ cấp. Nếu một 
trong hai cơ quan của Mỹ ra quyết 
định cuối cùng phủ định, cuộc 
điều tra sẽ chấm dứt mà không có 
lệnh áp thuế. 

(Theo vneconomy.vn) 
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2. TIN TRONG NƯỚC 
 Thúc đẩy nâng cao năng 

suất chất lượng cho doanh 
nghiệp 

Chương trình quốc gia Năng 
suất Chất lượng, thời gian qua 
một số doanh nghiệp đã nghiên 
cứu, xây dựng và triển khai áp 
dụng thành công các hệ thống 
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng 

 
Nhằm nâng cao nhận thức, kiến 

thức và nhân rộng áp dụng các mô 
hình điểm về năng suất chất lượng 
cho đông đảo các đối tượng doanh 
nghiệp, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, cơ quan thường 
trực của Chương trình quốc gia 
Năng suất Chất lượng, tổ chức hội 
thảo “Thúc đẩy nâng cao năng 
suất chất lượng cho doanh nghiệp 
– kinh nghiệm thực tế và giải pháp 
nhân rộng” vào ngày 26/07/2018 
tại thành phố Cần Thơ. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Nguyễn Nam Hải chúc mừng các 
thành công của chương trình năng 
suất quốc gia được triển khai 
thành công tại các tỉnh thành phía 
Nam. Qua đó giúp các doanh 
nghiệp không những nâng tầm 
thương hiệu của mình mà còn tiết 
kiệm chi phí sản xuất, nâng cao 
sức cạnh tranh, tạo niềm tin với 
khách hàng; khẳng định sự quan 
tâm. 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn 
Nam Hải mong muốn Chương 
trình giúp nâng cao chất lượng 
hàng hóa dịch vụ trên địa bàn khu 
vực phía Nam nói riêng và cả 
nước nói chung ngày càng được 
nâng lên. 

Trong khuôn khổ chương trình, 
ông Phạm Bá Cứu – Nguyên 
Giám đốc Trung tâm SMEDEC 2 
giới thiệu vai trò của năng suất và 
các giải pháp nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của doanh nghiệp; đại diện một số 
doanh nghiệp điển hình như Công 
ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ 
Tila, Công ty TNHH Dịch vụ Vệ 
sinh Công nghiệp Đất Phương 
Nam, Công ty TNHH New Cafe 
đã có bài tham luận chia sẻ kinh 
nghiệm áp dụng thành công các hệ 
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thống quản lý, công cụ cải tiến và 
các phương pháp nâng cao năng 
suất chất lượng. 

Hoạt động mã số, mã vạch, truy 
xuất nguồn gốc đóng vai trò rất 
quan trọng đối với việc nâng cao 
năng suất chất lượng, đây cũng là 
nội dung chính trong bài phát biểu 
của ông Bùi Bá Chính - Phụ trách 
Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc 
gia tại hội thảo.  

Tại phiên thảo luận của hội thảo, 
ngoài ý kiến về các giải pháp 
nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất 
chất lượng, các đại biểu cũng rất 
quan tâm đến hoạt động truy xuất 
nguồn gốc và cho rằng Tổng cục 
phải đẩy mạnh hoạt động này. Tất 
cả các ý kiến của đại biểu đều 
được lãnh đạo Tổng cục và các 
chuyên gia trao đổi cởi mở nhằm 
mang lại những hiệu quả tích cực 
nhất. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Quyết định điều tra áp 
dụng biện pháp chống lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại 
(AC01.SG04) 

Ngày 08 tháng 5 năm 2018, Cục 
Phòng vệ thương mại, Bộ Công 
Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu 
áp dụng biện pháp chống lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại của Công ty Cổ phần thép 
Hòa Phát Hải Dương và Công ty 
Cổ phần gang thép Thái Nguyên 
(sau đây gọi là Bên yêu cầu) đối 
với sản phẩm thép dây/thép cuộn.  

Sau quá trình xem xét, tiếp nhận 
tài liệu bổ sung, ngày 13 tháng 6 
năm 2018, Cục PVTM đã có công 
văn về việc xác nhận hồ sơ của 
Bên yêu cầu nộp là đầy đủ và hợp 
lệ theo quy định của pháp luật 
Việt Nam về các biện pháp phòng 
vệ thương mại. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ 
Công Thương ban hành Quyết 
định số 2622/QĐ-BCT kèm 
Thông báo về việc điều tra về việc 
điều tra áp dụng biện pháp chống 
lẩn tránh biện pháp phòng vệ 
thương mại. 

Hàng hóa thuộc đối tượng điều 
tra là các sản phẩm thép cuộn và 
thép dây có mã HS: 7213.91.90, 
7213.99.90, 7217.10.10, 
7217.10.29, 7229.90.99, 
9839.10.00 và 9839.20.00 nhập 
khẩu vào Việt Nam từ các 
nước/vùng lãnh thổ khác nhau. 

Sau khi ban hành Quyết định 
nêu trên, Cục Phòng vệ thương 
mại sẽ ban hành bản câu hỏi điều 
tra nhằm thu thập số liệu phục vụ 
điều tra. 

Căn cứ Điều 82 của Nghị định 
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10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
một số điều của Luật Quản lý 
ngoại thương về các biện pháp 
phòng vệ thương mại (Nghị định 
10/2018/NĐ-CP), thời hạn điều tra 
vụ việc không quá 06 tháng, kể từ 
ngày Bộ Công Thương ra quyết 
định điều tra. Trong trường hợp 
đặc biệt, thời hạn điều tra có thể 
được gia hạn một lần không quá 
06 tháng. 

Căn cứ Điều 83 của Nghị định 
10/2018/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương ban hành quyết 
định áp dụng biện pháp chống lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại nếu xác định có hành vi lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại. Vì vậy, Bộ Công Thương 
khuyến cáo các doanh nghiệp 
trong quá trình ký kết hợp đồng 
nhập khẩu hàng hóa thuộc đối 
tượng điều tra cần lưu ý về khả 
năng biện pháp chống lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại sẽ 
được áp dụng. 

Căn cứ điều 74 Luật Quản lý 
ngoại thương, đối với các tổ chức, 
cá nhân quan tâm muốn tiếp cân 
thông tin về vụ việc, đề nghị gửi 
đơn đăng ký bên liên quan về Cục 
Phòng vệ thương mại trong thời 
gian tiến hành điều tra vụ việc. 

 (Theo chongbanphagia.vn) 

 Họp báo giới thiệu Thông 
tư 38 quy định về xác định xuất 
xứ hàng hóa 

Ngày 26/7/2018, Tổng cục Hải 
quan đã chủ trì cuộc Họp báo giới 
thiệu Thông tư 38/2018/TT-BTC 
quy định về xác định xuất xứ hàng 
hóa. 

Thông tư đã được Bộ Tài chính 
ban hành Ngày 20/4/2018 là một 
văn bản quy phạm pháp luật quan 
trọng, lần đầu tiên quy định cụ 
thể, thống nhất, minh bạch về xác 
định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu, giúp hải quan và 
doanh nghiệp thuận tiện trong việc 
thực hiện và tra cứu.  

Ngoài ra, đại diện Tổng cục Hải 
quan cũng trình bày rõ một số nội 
dung cần lưu ý tại Thông tư như 
những quy định cụ thể hồ sơ xác 
định trước xuất xứ hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu; các trường hợp 
phải nộp chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa, thời điểm nộp 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa, các trường hợp không phải 
nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa, các chừng từ phải nộp 
khác để chứng minh xuất xứ hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu... 

Cũng tại buổi họp báo, đại diện 
Tổng cục Hải quan đã trả lời trực 
tiếp các phóng viên báo chí về các 
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nội dung liên quan đến xuất xứ 
hàng hóa như: quy trình kiểm tra 
xác minh nguồn gốc xuất xứ để 
tránh gian lận trong xuất xứ hàng 
hóa, việc phối hợp với cơ quan 
chức năng khác kiểm tra xác minh 
nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa 
tiêu thụ tại thị trường nội địa, cơ 
chế trao đổi C/O với các nước 
trong khu vực và các tổ chức liên 
minh kinh tế. 

(customs.gov.vn) 
 
 Khẳng định vị thế hoạt 

động tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng trong phát triển kinh tế 
địa phương 

Ngày 3/8, tại Đà Nẵng, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội 
thảo Công tác tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng các tỉnh thành 
phố năm 2018. 

Hội thảo có sự tham dự của Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Văn Tùng, Tổng cục 
trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần 
Văn Vinh; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị chức 
năng của Tổng cục và các Sở 
KH&CN, Chi cục TCĐLCL địa 
phương. 

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục 

trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần 
Văn Vinh khẳng định vai trò đặc 
biệt quan trọng của hoạt động tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng trong 
hệ thống khoa học công nghệ Việt 
Nam. 

 
Ông Trần Duy Tâm Thanh - Chi cục 

trưởng Chi cục TCĐLCL Bà Rịa - Vũng 
Tàu trình bày báo cáo tại hội thảo 

Cũng tại Hội thảo, đại diện Cục 
Quản lý Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa thuộc Tổng cục cũng có 
tham luận: “Công tác khảo sát 
chất lượng, kiểm tra chất lượng 
lượng sản phẩm hàng hóa tại địa 
phương trong tình hình mới”; đại 
diện Vụ Pháp chế - Thanh tra trình 
bày tham luận: “Triển khai công 
tác thanh tra chuyên ngành 
TCĐLCL”; đại diện Trung tâm 
Kỹ thuật TCĐLCL 3 trình bày 
tham luận: “Đẩy mạnh vai trò 
thanh tra, kiểm tra, giám sát của 
các Chi cục TCĐLCL trong bối 
cảnh thực thi hoạt động tự công bố 
của các doanh nghiệp”; đại diện 
Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt 
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Nam trình bày tham luận về: “Nội 
dung trọng tâm trong triển khai 
hoạt động GTCLQG tại địa 
phương trong thời gian tới”. 

Ngoài các tham luận nói trên, 
đại diện Trung tâm Kỹ thuật 
TCĐLCL 2 trình bày tham luận 
với chủ đề “Trung tâm Kỹ thuật 
TCĐLCL 2 song hành cùng với 
các Chi cục TCĐLCL trên địa bàn 
miền Trung, góp phần khẳng định 
vai trò phục vụ quản lý nhà nước 
về TCĐLCL tại địa phương”; đại 
diện các Chi cục TCĐLCL Bà Rịa 
– Vũng Tàu, Đồng Nai; Hà Nội, 
Lâm Đồng cũng trình bày nhiều 
tham luận thiết thực, phản ánh 
thực tế và các kết quả nổi bật của 
hoạt động TCĐLCL ở các địa 
phương. 

Về hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia, năm 2017, các 
Chi cục đã vận động, hướng dẫn 
các doanh nghiệp tích cực tham 
gia GTCLQG. Kết quả, 73 doanh 
nghiệp đã được trao giải tại Lễ 
trao giải GTCLQG năm 2017  

Triển khai GTCLQG năm 2018, 
đã có 126 doanh nghiệp của 44 
tỉnh/thành phố đăng ký tham dự 
GTCLQG 2018 (địa phương có số 
doanh nghiệp đăng ký tham dự 
nhiều nhất là Đồng Nai (12 doanh 
nghiệp) và Bà Rịa - Vũng Tàu (07 

doanh nghiệp)). 39/44 tỉnh/thành 
phố này đã có văn bản đề nghị và 
được Tổng cục ký quyết định 
thành lập Hội đồng Sở tuyển. 

Đối với hoạt động thông báo và 
hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại, nhiều điểm TBT cập 
nhật hàng trăm tin cảnh báo từ các 
quốc gia thành viên WTO (các 
quy định mới của EU, Mỹ và Nhật 
vào cơ sở dữ liệu các tiêu chuẩn 
đối với thủy sản nhập khẩu; các 
quy định về lĩnh vực điện, thủy 
sản, y tế...), cập nhật các thông tin 
khác liên quan về TBT lên 
Website;  

Đối với hoạt động thanh tra, 
kiểm tra đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, các Chi cục đã 
chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 
kiểm tra thường xuyên và kiểm tra 
đột xuất phương tiện đo, phép đo, 
lượng của hàng đóng gói sẵn, hoạt 
động kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh. Cụ thể: 

Tiến hành kiểm tra nhãn hàng 
hóa lưu thông trên thị trường tại 
hơn 6.000 cơ sở kinh doanh (các 
loại hàng hóa: xăng, nhiên liệu 
điêzen; thiết bị điện, điện tử; mũ 
bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; vàng 
trang sức, mỹ nghệ; thép làm cốt 
bê tông…);  
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Về hoạt động thanh tra về 
TCĐLCL, từ năm 2017 đến nay, 
các Chi cục đã chủ trì/phối hợp 
với các cơ quan liên quan (thanh 
tra Sở KH&CN, thanh tra các Sở, 
ngành, Ban chỉ đạo 389, phòng 
Cảnh sát Kinh tế huyện, Chi cục 
Quản lý thị trường...) thanh tra về 
TCĐLCL tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh (xăng dầu, mũ bảo 
hiểm, điện – điện tử, vàng trang 
sức mỹ nghệ,...) tại hơn 7.000 cơ 
sở. Đối với các vi phạm, đoàn 
thanh tra đã tạm giữ hàng hóa vi 
phạm, lập biên bản vi phạm hành 
chính, xử phạt hành chính... 

Về hoạt động đo lường, thử 
nghiệm phục vụ quản lý nhà nước: 
Các Chi cục đã kiểm định được 
khoảng hơn 1 triệu 800 nghìn 
phương tiện đo các loại (công tơ 
đo điện 1 pha, 3 pha; cân phân 
tích; cân kỹ thuật; cân ô tô; 
taximet; cột đo xăng dầu; áp kế, 
huyết áp kế; xi téc ô tô; đồng hồ 
đo nước lạnh...), Qua kiểm định, 
đã phát hiện hơn 56.000 phương 
tiện đo không đạt yêu cầu. 

Cũng trong năm 2017 và 6 
tháng đầu năm 2018, các phòng 
thử nghiệm của các Chi cục đã 
tiến hành thử nghiệm hơn 28.000 
mẫu sản phẩm, hàng hóa với các 
chỉ tiêu hóa sinh, cơ lý, điện.. 

Đối với hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng, các Chi cục đã tích cực hỗ 
trợ các doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng (NSCL) 
bằng nhiều hoạt động khác nhau 
như hướng dẫn xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở; hướng dẫn công bố 
tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp 
chuẩn, hợp quy; cung cấp các 
thông tin, hỏi - đáp về TBT, tư 
vấn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 
các HTQLCL, công cụ cải tiến 
năng suất… 

Về năng lực kiểm định, hầu hết 
các Chi cục có khả năng kiểm 
định được các phương tiện đo 
thông dụng thuộc 4 lĩnh vực: khối 
lượng, dung tích - lưu lượng, áp 
suất, điện ở các mức độ khác 
nhau; một số Chi cục có khả năng 
kiểm định taximet; nhiệt kế y 
học... 

(Theo vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án của các 

doanh nghiệp tham gia Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 6 năm 2018 

Ngày 27-7-2018, 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 
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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 6 năm 
2018 với nội dung: các hệ thống 
quản lý, website… 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 8 đơn vị (trong tổng số 11 đơn 
vị) tham gia xét duyệt, với tổng 
mức hỗ trợ dự kiến là 140 triệu 
đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Thảo Nguyên 
với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Sản xuất, thu mua, chế biến, kinh 
doanh nông sản (hạt điều) … Nội 
dung được hỗ trợ là tái chứng 
nhận BRC-7; 

2. Chi nhánh Cty CP Du lịch 
tỉnh BR-VT – KDL Biển Đông 
với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
khách sạn… Nội dung được hỗ trợ 
là giám sát hệ thống HACCP; 

3. Công ty TNHH Trường Vinh 
với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Chống ăn mòn cho kết cấu kim 
loại. Nội dung được hỗ trợ là 
Chứng nhận hệ thống ISO 

9001:2015; 
4. Công ty CP China Steel 

Sumikin VN với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Sản xuất, kinh 
doanh cuộn tẩy gỉ và phủ dầu… 
Nội dung được hỗ trợ là chứng 
nhận sản phẩm hợp chuẩn và giám 
sát hệ thống OHSAS 18001:2007 
(lần 1); 

5. Công ty TNHH Thanh Châu 
Phát với lĩnh vực hoạt động chính 
là: Mua bán xăng dầu… Nội dung 
được hỗ trợ Xây dựng hệ thống 
ISO 9001:2015; 

6. Công ty TNHH Cơ khí Bắc 
Giang với lĩnh vực hoạt động 
chính là: Sản xuất và cung cấp các 
sản phẩm cơ khí… Nội dung được 
hỗ trợ là Đào tạo và đánh giá tái 
chứng nhận kết hợp chuyển đổi 
phiên bản hệ thống ISO 
9001:2015; 

7. Công ty TNHH Sigen với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Nghiên 
cứu và phát triển thực nghiệm 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 
quảng cáo… Nội dung được hỗ 
trợ là Xây dựng website; 

8. Trang trại Minh Quang với 
lĩnh vực hoạt động chính là: Mua 
bán, sơ chế nông sản… Nội dung 
được hỗ trợ là đăng ký nhãn hiệu 
hàng hoá; 

(Theo Sở KH&CN) 


