
Số 55 - 9/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 1 
 

 
 
 

 
RỦI RO TỪ ĐỀ XUẤT QUY 
ĐỊNH MỚI CỦA WTO 

Việc Mỹ, EU và Nhật Bản đề xuất 
quy định mới của WTO nhằm siết 
chặt trợ cấp các ngành công nghiệp 
của các nước sẽ khiến các doanh 
nghiệp xuất khẩu gặp những rủi ro 
nhất định. 

Mỹ, EU và Nhật dự kiến đạt được 
thỏa thuận về quy định mới của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) 
cuối tháng 9 này, sau đó sẽ kêu gọi 
những thành viên khác của tổ chức 
này đàm phán công khai. 

Siết chặt quy định 
Theo đó, các quốc gia này muốn xử 

lý không chỉ trợ cấp từ chính quyền 
TW mà của cả chính quyền địa 
phương và tổ chức tài chính trực 
thuộc chính phủ. Các khoản vay lãi 
suất thấp lẫn đầu tư phi lợi nhuận 
cũng sẽ bị xem là trợ cấp. Ngoài ra, 
Mỹ, EU và Nhật còn đề xuất thành 
lập nhóm công tác chịu trách nhiệm 
xây dựng quy định về vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ như buộc Cty nước 
ngoài chuyển giao công nghệ... 

Trên thực tế, việc đề xuất xây dựng 
các quy định mới của WTO chủ yếu 
nhằm vào Trung Quốc. Bởi, các 
khoản trợ cấp khổng lồ của Trung 
Quốc đã giúp các doanh nghiệp của 
nước này sản xuất ra hàng hóa, dịch 

vụ với chi phí thấp, đem lại lợi thế 
cạnh tranh ở cả thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Giải pháp của doanh nghiệp 
Theo Cục Phòng vệ Thương mại- 

Bộ Công thương, tính đến nay, Việt 
Nam đã phải đối mặt với 12 vụ kiện 
chống trợ cấp từ các quốc gia, trong 
đó chủ yếu là nhằm đến nhóm ngành 
nhôm thép, thủy sản... 

Việt Nam vẫn là nước có thế mạnh 
về xuất khẩu. Do đó, nguy cơ phải 
đối mặt với các rào cản thương mại 
chống trợ cấp ngày càng lớn. 

Các quy định do WTO ghi nhận và 
cho phép là khung để các nước nhập 
khẩu dựa trên đó để tiến hành điều 
tra, các doanh nghiệp Việt Nam hiện 
vẫn đang bị xếp vào diện “kinh tế phi 
thị trường” nên phải chịu các phương 
pháp tính toán không sát thực tế của 
cơ quan điều tra nước nhập khẩu, dẫn 
đến việc chịu các mức thuế phòng vệ 
cao. 

Các quy định mới do Mỹ, EU và 
Nhật Bản đề xuất đều nhấn mạnh các 
nước khi bị điều tra phải đưa ra bằng 
chứng và giải trình. Do vậy, các dn 
Việt Nam cần chú trọng duy trì hệ 
thống hồ sơ chứng từ kế toán phù 
hợp, minh bạch để tránh tình trạng 
nằm trong tầm ngắm của WTO. 

(Theo enternews.vn) 
 
BA NHÓM SẢN PHẨM THÉP CÓ 
NGUY CƠ BỊ EU ÁP DỤNG BIỆN 
PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Theo thông tin mới nhất từ Cục 
Phòng vệ thương mại (Bộ Công 
Thương), căn cứ số liệu xuất nhập 
khẩu của EU cập nhật đến tháng 6, 
mặt hàng thép tấm mạ/tráng vật liệu 
khác (sơn, quét véc ni, phủ plastic), 
thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn 
điện có định hướng) và thép tấm 
mạ/tráng thiếc, crôm thuộc nhóm có 
nguy cơ bị áp dụng biện pháp tự vệ 
chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn 
tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu mạnh 
trong những tháng tới. 

 
Cục Phòng vệ thương mại nêu rõ: 

Nhóm sản phẩm có nguy cơ cao bị áp 
dụng biện pháp tự vệ chính thức là 
thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, 
quét vécni, phủ plastic,…) có mã HS: 
7210 70 80, 7212 40 80. Tỷ trọng 
nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam 
đã vượt quá 3%, có nguy cơ cao bị 
EU áp dụng biện pháp tự vệ chính 
thức sau ngày 3/2/2019 nếu vẫn tiếp 
tục tăng trưởng trong những tháng 
tới. Hạn ngạch EU đang áp dụng cho 
tất cả các nước xuất khẩu vào EU là 
414.324 tấn từ 19/7/2018-3/2/2019. 

Nhóm sản phẩm có nguy cơ bị áp 

dụng biện pháp tự vệ chính thức gồm 
thép tấm dẫn điện (trừ thép tấm dẫn 
điện có định hướng) và thép tấm 
mạ/tráng thiếc, crôm. 

Cụ thể, thép tấm dẫn điện (trừ thép 
tấm dẫn điện có định hướng) có mã 
HS: 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 
10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 
10, 7225 19 90, 7226 19 80. Tỷ trọng 
nhập khẩu từ Việt Nam hiện vẫn ở 
mức dưới 3%, tuy nhiên có nguy cơ 
bị EU áp dụng biện pháp tự vệ chính 
thức sau ngày 3/2/2019 nếu có tăng 
trưởng mạnh trong những tháng tới. 
Hạn ngạch EU đang áp dụng cho tất 
cả các nước xuất khẩu vào EU là 
178.704 tấn từ 19/7/2018-3/2/2019. 

Với thép tấm mạ/tráng thiếc, crôm 
có mã HS: 7209 18 99, 7210 11 00, 
7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 
7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 
7212 10 90, 7212 40 20, tỷ trọng 
nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở mức 
dưới 3%, tuy nhiên Việt Nam vẫn có 
nguy cơ bị EU áp dụng biện pháp tự 
vệ chính thức sau ngày 3/2/2019 nếu 
có tăng trưởng mạnh trong những 
tháng tới. Hạn ngạch EU đang áp 
dụng cho tất cả các nước xuất khẩu 
vào EU là 367.470 tấn từ 19/7/2018-
3/2/2019. 

Trong đợt cảnh báo Cục Phòng vệ 
thương mại đưa ra ngày 31/7, nhóm 
thép xác định có nguy cơ cao bị áp 
dụng biện pháp tự vệ chính thức là 
thép tấm mạ/tráng vật liệu khác (sơn, 
quét vécni, phủ plastic,…) với mã 
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HS: 7210 70 80, 7212 40 80. Nhóm 
sản phẩm có nguy cơ bị áp dụng biện 
pháp tự vệ chính thức là thép tấm 
mạ/tráng thiếc, crôm với mã HS: 
7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 
7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 
7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 
7212 40 20. 

Trước đó, ngày 26/3/2018, Ủy ban 
châu Âu (EC) đã quyết định khởi 
xướng điều tra áp dụng biện pháp tự 
vệ đối với 28 nhóm sản phẩm thép 
nhập khẩu do lo ngại sự gia tăng nhập 
khẩu có thể gây thiệt hại đến ngành 
sản xuất trong nước. 

Trên cơ sở kết quả điều tra sơ bộ, 
EC đã quyết định áp dụng biện pháp 
tự vệ tạm thời dưới hình thức hạn 
ngạch thuế quan đối với 23/28 nhóm 
sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra. 
Thuế suất trong hạn ngạch bằng với 
thuế suất MFN hiện hành. Khối 
lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ 
phải chịu thêm thuế suất nhập khẩu 
bổ sung là 25%. Biện pháp tự vệ tạm 
thời có thời hạn hiệu lực trong 200 
ngày (từ 19/7/2018-3/2/2019). Sau 
đó, trên cơ sở kết quả điều tra cuối 
cùng, EC sẽ quyết định có áp dụng 
biện pháp tự vệ chính thức hay 
không. 

Căn cứ quy định của Điều 9.1 Hiệp 
định tự vệ WTO về việc loại trừ các 
nước đang phát triển ra khỏi biện 
pháp nếu có thị phần nhập khẩu 
không đáng kể (dưới 3%), Việt Nam 
chỉ bị áp dụng biện pháp hạn ngạch 

thuế quan đối với 3/23 nhóm sản 
phẩm bao gồm: (1) Thép cán nguội 
hợp kim và không hợp kim; (2) thép 
tấm mạ kim loại; (3) thép không gỉ 
cán nguội dạng tấm và thanh. Đối với 
20 nhóm sản phẩm còn lại, tạm thời 
các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam 
vào EU được loại trừ khỏi phạm vi áp 
dụng biện pháp (không bị áp dụng 
hạn ngạch và không phải chịu thuế 
suất vượt hạn ngạch bổ sung 25%. 
Tuy nhiên, nếu trong thời gian áp 
dụng biện pháp tự vệ tạm thời, nhập 
khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam 
tăng vượt mức 3%, Việt Nam sẽ đối 
mặt với nguy cơ không được loại trừ 
khi EC quyết định áp dụng biện pháp 
tự vệ chính thức (sau ngày 3/2/2019). 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

THÁI LAN ĐIỀU TRA CHỐNG 
BÁN PHÁ GIÁ ỐNG DẪN BẰNG 
SẮT THÉP VIỆT NAM 

Cục Ngoại thương Thái Lan vừa 
khởi xướng vụ việc điều tra chống 
bán phá giá đối một số sản phẩm 
ống, ống dẫn bằng sắt, thép có xuất 
xứ từ Việt Nam. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 
(Bộ Công Thương), ngày 29/8, Cục 
Phòng vệ thương mại đã nhận được 
thông tin về việc ngày 22/8, Cục 
Ngoại thương Thái Lan đã khởi 
xướng vụ việc điều tra chống bán phá 
giá đối với một số sản phẩm ống, ống 
dẫn bằng sắt hoặc thép có xuất xứ 
hoặc nhập khẩu từ Việt Nam. 
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Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là ống, 
ống dẫn bằng sắt hoặc thép. 

 
Nguyên đơn trong vụ việc này là 

Công ty TNHH Cotcometalworks, 
Công ty TNHH Thai Metal (TMT), 
Công ty TNHH Pacific Pipe (PAP), 
Công ty TNHH Asia Metal (AMC), 
Công ty TNHH Thép Thai Coon. 

Nguyên đơn cáo buộc sản phẩm bị 
điều tra nói trên đang gia tăng về số 
lượng và đang bị bán phá giá tại thị 
trường Thái Lan gây ra thiệt hại đáng 
kể cho ngành sản xuất nội địa. 

Theo thông báo khởi xướng, các 
bên liên quan có thể gửi yêu cầu tham 
gia phiên điều trần tới Cục Ngoại 
thương Thái Lan trong vòng 30 ngày 
kể từ ngày thông báo khởi xướng 
(chậm nhất là ngày 21/9). Đồng thời, 
các bên liên quan không nhận được 
bản câu hỏi từ cơ quan điều tra nhưng 
mong muốn trả lời bản câu hỏi này có 
thể gửi yêu cầu tới Cục Ngoại thương 
Thái Lan để xin bản câu hỏi trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày khởi 
xướng. 

Cục Phòng vệ thương mại khuyến 
nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của 
Việt Nam hợp tác, cung cấp thông tin 

đầy đủ và hợp lệ cho Cục Ngoại 
thương Thái Lan trong toàn bộ quá 
trình điều tra để tránh bị cơ quan điều 
tra kết luận dựa trên thông tin, bằng 
chứng sẵn có bất lợi. 

(Theo vov.vn) 
 

THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 
TÔM VÀO MỸ “DỄ THỞ” HƠN 

So với kết quả sơ bộ, mức thuế cuối 
cùng của kỳ xem xét hành chính lần 
thứ 12 (POR 12) về thuế chống bán 
phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ đã “dễ 
thở” hơn. 

 
Thông tin từ Hiệp hội chế biến và 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) công bố vào hôm nay, 11-
9, cho biết, Bộ Thương mại Mỹ 
(DOC) đã thông báo kết quả cuối 
cùng về thuế chống bán phá giá tôm 
Việt Nam trong kỳ POR12, giai đoạn 
từ 1-2-2016 đến 31-1-2017. 

Theo đó, mức thuế áp cho Công ty 
cổ phần thực phẩm Sao Ta (FIMEX) 
là 4,58% và mức thuế các công ty 
khác cũng là 4,58%, thấp hơn rất 
nhiều so với mức sơ bộ được DOC 
công bố vào ngày 8-3-2018 là 
25,39%. 



Số 55 - 9/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 5 
 

Lý do mức thuế của các công ty 
khác bằng với mức thuế của FIMEX 
là do đơn vị  này được chọn là bị đơn 
bắt buộc duy nhất trong đợt xem xét 
hành chính lần này. Theo VASEP, do 
đó, biên độ phá giá tính cho Fimex 
cũng được áp dụng cho các công ty 
còn lại. 

Kết quả mức thuế cuối cùng của kỳ 
POR 12 cũng khả quan hơn so với 
mức thuế cuối cùng của kỳ POR 11. 

Cụ thể, 2 doanh nghiệp bị đơn bắt 
buộc kỳ POR11 chịu mức thuế đến 
25,76%, trong khi doanh nghiệp bị 
đơn bắt buộc của kỳ POR 12 chỉ chịu 
mức 4,58%; doanh nghiệp chịu mức 
thuế chung của kỳ POR 11 với mức 
thuế 25,76%, thì các doanh nghiệp 
chịu mức thuế chung của kỳ POR 12 
chỉ còn 4,58%. 

Theo VASEP, trong năm năm 
2017, trong khi xuất khẩu tôm Việt 
Nam sang các thị trường đều tăng 
mạnh với giá trị xuất khẩu tăng cao 
hơn so với những năm trước, thì xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ đã giảm 7%, 
còn 659 triệu đô la Mỹ do ảnh hưởng 
của thuế chống bán phá giá. Điều 
này, khiến Mỹ đã mất vị trí dẫn đầu, 
trở thành thị trường đứng thứ 4 trong 
các thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất 
của Việt Nam. 

Riêng 8 tháng đầu năm 2018, xuất 
khẩu tôm Việt Nam sang thị trường 
Mỹ tiếp tục giảm 10,5%, xuống còn 
khoảng 372 triệu đô la. 

Với kết quả cuối cùng của kỳ POR 

12 như nêu trên, VASEP kỳ vọng 
xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị 
trường Mỹ trong những tháng tới dự 
kiến sẽ hồi phục, đưa kết quả xuất 
khẩu cả năm 2018 sang thị trường 
này lên khoảng 615 triệu đô la, giảm 
nhẹ 6,5% so với năm 2017. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

HOA KỲ GIẢM MẠNH THUẾ 
CHO CÁ TRA - BASA VIỆT NAM 

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã 
ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà 
soát thuế chống bán phá giá lần thứ 
14 (POR14) cho giai đoạn từ ngày 
1/8/2016 đến 31/7/2017 đối với sản 
phẩm cá tra - basa của Việt Nam 
xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ với 
mức thuế thấp hơn rất nhiều so với 
lần rà soát trước đó. 

 
Theo đó, mức thuế sơ bộ cho hai bị 

đơn bắt buộc là 0,00 USD/kg và 1,37 
USD/kg; thuế suất cho các bị đơn tự 
nguyện là 0,41 USD/kg; thuế suất 
toàn quốc là 2,39 USD/kg. Mức thuế 
này thấp hơn rất nhiều so với kết quả 
cuối cùng của đợt rà soát trước đó 
(POR13). 

Theo thông báo, DOC sẽ ban hành 
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kết luận cuối cùng trong vòng 120 
ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ (dự 
kiến vào khoảng tháng 1/2019). 

Bộ Công Thương khuyến nghị các 
doanh nghiệp xuất khẩu liên quan của 
Việt Nam tiếp tục tham gia hợp tác 
đầy đủ với DOC và Bộ Công Thương 
trong các giai đoạn tiếp sau của vụ 
việc để bảo đảm kết quả cuối cùng 
khả quan, tích cực. 

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối 
hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội Chế 
biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) và các doanh nghiệp xuất 
khẩu liên quan có các hành động cần 
thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của ngành cá tra xuất khẩu của 
Việt Nam. 

(Theo congthuong.vn) 
 

HÉ LỘ ĐIỂM NGÁNG TRỞ 
NÔNG SẢN VIỆT THÂM NHẬP 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

8 tháng đầu năm 2018 tiếp tục là 
giai đoạn thăng hoa với nhiều mặt 
hàng nông sản xuất khẩu của Việt 
Nam khi có tổng cộng 26 thị trường 
đạt từ 1 tỷ USD trở lên. Một câu hỏi 
được nhiều chuyên gia kinh tế đặt lên 
bàn các cuộc hội thảo là mặc dù có 
thành tích khả quan như vậy cộng với 
việc nhiều mặt hàng nông sản được 
nước ngoài giảm thuế về mức 0% 
nhưng việc thâm nhập vào các thị 
trường thế giới vẫn là vấn đề nan 
giải với nhiều nông sản Việt Nam, 
đặc biệt là sữa, thịt lợn, rau quả. 

 
Câu trả lời cho vấn đề này đã được 

các chuyên gia của Cục Xuất nhập 
khẩu (Bộ Công Thương) hé lộ tại một 
hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội liên 
quan đến việc tiếp cận thị trường thế 
giới cho nông sản Việt Nam. Theo đó 
mặc dù Việt Nam đã làm tốt công tác 
đàm phán để cắt giảm thuế nhập khẩu 
trên thị trường ngoài nước thông qua 
các thỏa thuận thương mại song 
phương và đa phương thế nhưng việc 
đàm phán để được công nhận về quản 
lý chất lượng và quản lý an toàn thực 
phẩm còn hạn chế chính là điểm 
ngáng trở việc nông sản Việt Nam 
chưa tận dụng dụng được mức thuế 
0% cùng việc thâm nhập nhiều hơn 
vào các thị trường thế giới. 

Bên cạnh đó các chuyên gia cũng 
lưu ý một thực tế là giá nông sản đã 
tăng khá cao trong một vài năm gần 
đây khiến cho dư địa nâng kim ngạch 
xuất khẩu nông sản nhờ vào yếu tố 
giá trong những tháng còn lại của 
năm 2018 là không còn nhiều. Đặc 
biệt nhận thức của Chính phủ và 
người dân nhiều nước (mà nông sản 
Việt Nam đang hướng tới) về bảo vệ 
sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi 
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trường ngày càng cao dẫn đến việc áp 
dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực 
phẩm ngày càng khắt khe. Thực chất 
đây chính là việc dựng lên các rào 
cản thương mại phi thuế quan hiện 
đang được ưa chuộng với nhiều thị 
trường. 

Để hóa giải được cản ngại trên, 
đồng thời tạo dựng chỗ đứng vững 
chắc cho nông sản Việt, các chuyên 
gia nhấn mạnh là vấn đề phải được 
giải quyết ngay từ sân nhà cho nông 
sản Việt. Một bài học kinh nghiệm 
vẫn đang rất nóng hổi là việc sản xuất 
cần phải theo quy trình chặt chẽ, bảo 
đảm được truy xuất nguồn gốc cũng 
như tạo dựng thói quen cho người 
nông dân sản xuất theo quy trình 
khoa học. 

Mặt khác các doanh nghiệp Việt 
Nam cần cập nhật được thông tin về 
các hàng rào kỹ thuật tại các thị 
trường trọng điểm như Trung Quốc, 
Hoa Kỳ, EU, ASEAN, Nhật Bản, 
Hàn Quốc… Đây chính là những 
chiếc “chuông” để giúp các nhà đàm 
phán Việt Nam có thể giành được lợi 
điểm trong các cuộc đàm phán đa 
phương và song phương liên quan 
đến quản lý chất lượng và quản lý an 
toàn thực phẩm. 

(Theo congthuong.vn) 
 

ĐỂ THÉP VIỆT TRÁNH CÁC VỤ 
KIỆN THƯƠNG MẠI 

Để tránh các vụ kiện thương mại, 
các doanh nghiệp thép Việt Nam cần 

tìm hiểu thị trường xuất khẩu đồng 
thời phải bảo vệ thị trường trong 
nước.  

 
Chỉ trong một thời gian ngắn, thép 

Việt đối mặt với 8 vụ kiện. Con số 
này đưa ngành thép đứng ở tốp đầu 
các vụ kiện phòng vệ thương mại. 

“Chóng mặt” vì bị kiện 
Từ ngày 16/7-9/8, thép Việt đã bị 

khởi kiện phòng vệ thương mại và áp 
thuế tự vệ tạm thời từ 7 thị trường 
(gồm Thái Lan, EU, Canada, 
Malaysia, Hoa Kỳ, Liên minh kinh tế 
Á - Âu, Ấn Độ) với 8 vụ kiện. Riêng 
thị trường Hoa Kỳ, chỉ cách nhau vài 
ngày, thép Việt đã liên tiếp hai lần bị 
khởi xướng điều tra chống lẩn tránh 
thuế chống bán phá giá (CBPG) và 
chống trợ cấp (CTC). 

Cụ thể, ngày 18/7, Ủy ban châu Âu 
(EC) đã thông báo tới Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) về việc 
Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng 
biện pháp tự vệ tạm thời trong vụ 
việc điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ 
với một số sản phẩm thép nhập khẩu 
(NK). 

Sản phẩm thép của Việt Nam bị áp 
dụng biện pháp với 3 nhóm sản phẩm 
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gồm: Thép cán nguội hợp kim và 
không hợp kim; thép tấm mạ kim loại 
và thép không gỉ cán nguội dạng tấm 
và thanh. 

Ngày 20/7, Cơ quan biên phòng 
Canada (CBSA) đã khởi xướng điều 
tra bán phá giá đối với một số sản 
phẩm ống thép hàn các bon (CWP) 
có xuất xứ hoặc NK từ Pakistan, 
Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt 
Nam. 

Ngày 24/7, Bộ Công nghiệp và 
Thương mại Quốc tế Malaysia 
(MITI) đã khởi xướng điều tra bán 
phá giá đối với một số sản phẩm sắt 
hoặc thép cuộn hợp kim và không 
hợp kim cán phẳng mạ hoặc tráng 
kẽm có xuất xứ hoặc NK từ Trung 
Quốc và Việt Nam. 

Ngày 27/7, Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống 
lẩn tránh thuế CBPG và thuế CTC 
đối với sản phẩm thép chống ăn mòn 
(CORE) NK từ Việt Nam do nghi 
ngờ có sự lẩn tránh thuế CBPG và 
CTC đối với thép CORE NK từ Hàn 
Quốc và thuế CBPG đối với thép 
CORE NK từ Đài Loan. 

Tiếp sau đó, ngày 2/8, DOC lại 
khởi xướng điều tra chống lẩn tránh 
thuế CBPG và thuế CTC đối với sản 
phẩm thép cuộn cán nguội (CRS) NK 
từ Việt Nam do nghi ngờ có sự lẩn 
tránh thuế CBPG và CTC đối với 
thép CRS NK từ Hàn Quốc. 

Ngày 7/8, Liên minh kinh tế Á - 
Âu (EEC) đã ra thông báo khởi 

xướng điều tra áp dụng biện pháp tự 
vệ toàn cầu đối với sản phẩm thép 
hợp kim và không hợp kim. Mới đây 
nhất, ngày 9/8, Tổng vụ Phòng vệ 
thương mại (DGTR) - thuộc Bộ 
Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ 
đã khởi xướng vụ việc điều tra chống 
trợ cấp đối với sản phẩm ống thép 
không gỉ có xuất xứ hoặc NK từ 
Trung Quốc và Việt Nam. 

Trang bị kiến thức về các luật 
quốc tế 

Theo nhiều chuyên gia về phòng vệ 
thương mại, nguyên nhân ngành thép 
bị kiện là do đây là mặt hàng thiết 
yếu có khả năng tác động lớn tới sản 
xuất công nghiệp. Ngoài ra, chủ 
nghĩa bảo hộ đang xuất hiện trở lại và 
thể hiện rõ ràng hơn trên thế giới. 
Bên cạnh đó, ngành thép của Việt 
Nam phát triển quá nóng nhưng chưa 
trang bị đầy đủ để tham gia “cuộc 
chơi toàn cầu”, cạnh tranh với thép 
ngoại vẫn chỉ là giá thành sản xuất. 

Phần lớn doanh nghiệp bị điều tra 
là do chưa am hiểu pháp luật, cách 
thức quản lý của nước nhập khẩu. 
Một rủi ro nữa, doanh nghiệp ký hợp 
đồng rất sơ sài và thường không sử 
dụng công cụ pháp lý để bảo vệ 
quyền lợi của mình. 

Lý giải về việc thép Việt liên tục bị 
kiện, ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) 
cho rằng, do phong trào bảo hộ 
thương mại trên thế giới ngày càng 
nhiều. Bên cạnh đó, ngành thép Việt 
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tăng trưởng nhanh. Ngoài mở rộng tại 
thị trường trong nước, XK thép cũng 
đạt những kết quả tốt. Ví dụ, năm 
2016, Việt Nam XK đạt 3,6 triệu tấn 
thép và năm 2017 XK đạt 4,7 triệu 
tấn thép. Năm nay, với đà XK đạt 
được nửa đầu năm, nếu không bị 
ngăn cản bởi các vụ kiện phòng vệ 
thương mại, XK thép hoàn toàn có 
thể đạt con số trên 5 triệu tấn. Việc 
XK với tốc độ tăng trưởng nhanh 
khiến thép Việt bị các nước chú ý, áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương mại 
để bảo vệ sản xuất trong nước. 

Đại diện một doanh nghiệp thép 
chia sẻ, để tránh bị kiện, doanh 
nghiệp trong nước phải nâng cao 
năng lực cạnh tranh, nghiên cứu kỹ, 
xây dựng chiến lược kinh doanh thận 
trọng. Cần trang bị kiến thức về các 
luật lệ quốc tế để có ứng xử phù hợp. 
Hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra 
của nước khởi kiện - trả lời các bảng 
câu hỏi - nhằm minh bạch thông tin 
để chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng. 

Chẳng hạn, chứng minh thép nền 
để sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh 
không có nguồn gốc từ Trung Quốc 
hay không được trợ cấp, không phá 
giá. Doanh nghiệp cần có bộ phận 
pháp chế chủ động tìm hiểu, nghiên 
cứu các vụ kiện để quản lý rủi ro. 

Ông Sưa cũng khuyến cáo, các 
doanh nghiệp nên chủ động đa dạng 
hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời 
nắm bắt kỹ những thay đổi về pháp 

luật của nước nhập khẩu. Các doanh 
nghiệp XK cần nghiên cứu, bố trí thị 
trường XK hợp lý, tránh tập trung 
chủ yếu vào một vài thị trường gây ra 
tình trạng XK tăng đột biến, tạo cớ 
cho các nước NK tiến hành khởi 
xướng điều tra. Ngoài ra, các doanh 
nghiệp XK thép cũng phải nâng cao 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm 
cũng như nâng cao nhận thức về 
thương mại quốc tế, tránh rủi ro có 
thể xảy ra. 

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

Thái Lan thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx): 
Tương thích điện từ 

Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo NBTC TS 3001-
25xx (20xx): Tương thích điện từ. 

NBTC TS 3001- 25xx (20xx) sẽ 
thay thế cho NTC TS 3001-2555 
(2012), quy định các yêu cầu kỹ thuật 
tối thiểu đối với khả năng tương thích 
điện từ của thiết bị đầu cuối viễn 
thông. Quy định mới sẽ bổ sung các 
yêu cầu tương thích điện từ tùy chọn 
TISI 1561-2556 (2013) và IEC 
62368-1. Mục đích của Dự thảo 
nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo 
và bảo vệ người tiêu dùng. 

Hàn Quốc thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa 
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ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi nhãn 
thực phẩm biến đổi gen 

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi 
nhãn thực phẩm biến đổi gen. 

Lần đầu tiên, giấy phép nhập khẩu 
khoai tây biến đổi gen dự kiến sẽ 
được cấp cho người tiêu dùng, sau 
khi kiểm tra an toàn theo Điều 18 của 
Đạo luật vệ sinh thực phẩm. Bất cứ ai 
nhập khẩu khoai tây hoặc thực phẩm 
có chứa khoai tây làm nguyên liệu 
vào Hàn Quốc đều phải kiểm tra xem 
liệu nhãn sản phẩm có đáp ứng tiêu 
chuẩn ghi nhãn thực phẩm biến đổi 
gen hay không . Mục đích của Dự 
thảo nhằm đảm bảo quyền lựa chọn 
của người tiêu dùng bằng cách ghi 
nhãn thông tin về sản phẩm. 

Hàn Quốc thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo sửa đổi đối với Quy 
định về phê duyệt, thông báo và 
đánh giá Dược mỹ phẩm 

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đối với 
“Quy định về phê duyệt, thông báo 
và đánh giá Dược mỹ phẩm. 

Bản sửa đổi được đề xuất nhằm 
làm rõ phạm vi ngoại lệ liên quan đến 
việc xem xét độ an toàn, hiệu quả 
cũng như phạm vi miễn trừ về việc 
gửi dữ liệu thử nghiệm độc tính trong 
quy trình phê duyệt các Dược mỹ 
phẩm sử dụng để hỗ trợ y tế có nguồn 

gốc từ dệt, cao su và giấy. Mục đích 
của Dự thảo nhằm tăng cường quản 
lý an toàn Dược mỹ phẩm. Chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Cảnh báo của Thái Lan về Chất 
dinh dưỡng 

Ngày 08/8/2018, Thái Lan thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc sửa đổi thời hạn góp ý đối với 
Dự thảo "Ghi nhãn các chất dinh 
dưỡng" được thông báo cho WTO 

Ngày 08/8/2018, Thái Lan thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc sửa đổi thời hạn góp ý đối với 
Dự thảo "Ghi nhãn các chất dinh 
dưỡng" được thông báo cho WTO 
vào ngày 02/7/2018 mã thông báo 
G/TBT/N/THA/513/Add.1 từ ngày 
15/7/2018 thành 15/8/2018. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/THA/513/Add.1/Corr.1 

Đề xuất của Thái Lan sửa đổi dự 
thảo Tiêu chuẩn Công nghiệp nước 
này đối với Ống nước Polyvinyl 
Chloride (PVC-U) (TIS 17 - 25xx 
(20xx)) 

Ngày 10/8/2018, Viện Tiêu chuẩn 
Công nghiệp Thái Lan (TISI) đề xuất 
sửa đổi dự thảo Tiêu chuẩn Công 
nghiệp Thái Lan đối với Ống nước 
Polyvinyl Chloride (PVC-U) (TIS 17 
- 25xx (20xx)). 

Các sửa đổi chính bao gồm phạm 
vi; định nghĩa; yêu cầu; lấy mẫu; 
đánh giá sự phù hợp và thử nghiệm 
đối với ống nước PVC-U. Mục đích 
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của Dự thảo đảm bảo an toàn và bảo 
vệ người tiêu dùng. 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 vào 12/10/2018. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/THA/494/Rev.1 

Thuốc trừ sâu 
Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ 
thống đăng ký thuốc trừ sâu. 
   Để tăng cường sử dụng an toàn 
thuốc trừ sâu, Hệ thống đăng ký 
thuốc trừ sâu sẽ được sửa đổi các nội 
dung như hệ thống đánh giá, đăng ký, 
v.v.. Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực trong 
vòng 6 tháng kể từ ngày 15/6/2018. 
Ngày chính xác sẽ được tuyên bố 
trong sắc lệnh của chính phủ. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến là ngày 
30/9/2018. 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/605 
(Theo Văn phòng TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 9/2018 

1. Số: G/TBT/N/ARG/343 
Nước: Argentina 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng cụ 

tiếp xúc với thực phẩm (ICS 67.250) 
2. Số: G/TBT/N/BHR/546 
Nước: Bahrain 

Nội dung: Các sản phẩm nhựa phân 
hủy 

3. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/837 
Nội dung: HS 01.02; 01.04 
- Số: G/TBT/N/BRA/838 
Nội dung: Đường. Sản phẩm 

đường. Tinh bột (ICS 67.180) 
4. Các thông báo của Burundi 
- Số: G/TBT/N/BDI/6 
Nội dung: Bơ (ICS 67.100.20) 
- Số: G/TBT/N/BDI/7 
Nội dung: Kem đánh răng (ICS 

71.100.70) 
5. Số: G/TBT/N/CHL/458 
Nước: Chi Lê 
Nội dung: Sữa và các sản phẩm sữa 

chế biến (ICS 67.100.10) 
6. Số: G/TBT/N/CHN/1286 
Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Thiết bị y tế 
7. Số: G/TBT/N/CRI/180 
Nước: Costa Rica 
Nội dung: Rau quả và các sản 

phẩm từ rau quả (ICS 67.080.01) 
8. Các thông báo của Ai Cập 
- Số: G/TBT/N/EGY/190 
Nội dung: Thiết bị dùng cho trẻ em 

(ICS 97.190) 
- Số: G/TBT/N/EGY/191 
Nội dung: Giày (ICS 61.060) 
- Số: G/TBT/N/EGY/192 
Nội dung: Kính xây dựng (ICS 

81.040.20) 
- Số: G/TBT/N/EGY/193 
Nội dung: Da thuộc và da lông thú 

(ICS 59.140.30) 
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- Số: G/TBT/N/EGY/194 
Nội dung: Công nghệ da (ICS 

59.140) 
- Số: G/TBT/N/EGY/195 
Nội dung: Thiết bị gia dụng và 

thương mại khác (ICS 97.180); Thiết 
bị dùng cho trẻ em (ICS 97.190) 

- Số: G/TBT/N/EGY/196 
Nội dung: Các sản phẩm chất dẻo 

và cao su khác (ICS 83.140.99); 
Thiết bị y tế (ICS 11.140) 

9. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/597 
Nội dung: Mepanipyrim (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) 
- Số: G/TBT/N/EU/598 
Nội dung: Khối phanh, toa xe chở 

hàng 
10. Số: G/TBT/N/IND/85 
Nước: Ấn Độ 
Nội dung: Mũ bảo hiểm (ICS 

13.340.20) 
11. Các thông báo của Kenya 
- Số: G G/TBT/N/KEN/722 
Nội dung: Các sản phẩm nhập khẩu 

được bảo hiểm theo sự phù hợp với 
tiêu chuẩn nhập khẩu Kenya, 2018 

- Số: G G/TBT/N/KEN/723 
Nội dung: Hàng hóa nhập khẩu 
12. Số: G/TBT/N/PRY/105 
Nước: Paraguay 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ đầu (ICS 

13.340.20) 
13. Số: G/TBT/N/SAU/1086 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
Nội dung: Thuốc lá (ICS 65.160) 
14. Số: G/TBT/N/TPKM/337 

Nước: Đài Loan 
Nội dung: Dược phẩm 
15. Số: G/TBT/N/TUR/122 
Nước: Thổ Nhĩ Kỳ 
Nội dung: Thức ăn thể thao 
16. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/919 
Nội dung: Tã em bé 
- Số: G/TBT/N/UGA/920 
Nội dung: Dầu động cơ 
17. Các thông báo với nội dung: 

Rau và sản phẩm từ rau (ICS 
67.080.20) của các nước 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 

 
ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI 
HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG 

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã 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 lực cạnh tranh và hội 
nhập quốc tế giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”. 

Với mục tiêu chung 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 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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phương; hỗ trợ doanh nghiệp trong 
một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây 
dựng và triển khai hiệu quả Chương 
trình bảo đảm đo lường tại doanh 
nghiệp; hoạt động đo lường gắn chặt 
với hoạt động doanh nghiệp; Đẩy 
mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng 
các nguồn lực trong xã hội để đóng 
góp phát triển hoạt động đo lường, 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, 
tầm quan trọng hoạt động đo lường 
hỗ trợ doanh nghiệp ; Xây dựng và áp 
dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực 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 

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); Thống nhất 
chung định hướng phát triển hạ tầng 
kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến 
cấp bộ ngành, địa phương; Phát triển 
được ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn 
đo lường, phương tiện đo 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 
thông qua hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường và hoạt động xây 
dựng phương pháp đo cho ít nhất 
50.000 doanh nghiệp bao gồm doanh 
nghiệp có vốn nhà nước và doanh 
nghiệp khu vực kinh tế tư nhân; Triển 
khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 
1000 phòng thí nghiệm được công 
nhận trong cả nước cho các lĩnh vực 
đo lường 

Đến năm 2030 sẽ 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 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 
thông qua hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường và hoạt động xây 
dựng phương pháp đo cho ít nhất 
100.000 doanh nghiệp bao gồm 
doanh nghiệp có vốn nhà nước và 
doanh nghiệp khu vực kinh tế tư 
nhân; Áp dụng bộ tiêu chí quốc gia 
đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 
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2000 phòng thí nghiệm được công 
nhận trong cả nước cho 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. 

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 tcvn.gov.vn) 
 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
HIỆU QUẢ: XÂY DỰNG LÒNG 
TIN CHO HÀNG VIỆT 

Hiện nay, các thị trường XK ngày 
càng đưa ra những yêu cầu khắt khe 
về truy xuất nguồn gốc hàng hóa 
trong cả sản xuất lẫn thương mại. Để 
vượt qua thách thức, tăng sức cạnh 
tranh cho hàng Việt, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ 4.0 vào truy xuất 
nguồn gốc được xem là xu thế tất yếu 
thời gian tới. 

Tạo niềm tin cho nhà NK 
Nói về câu chuyện gắt gao truy 

xuất nguồn gốc hàng hóa thời gian 
qua, dễ dàng có thể "điểm danh" các 

thị trường XK khá quen mặt của Việt 
Nam như: EU, Australia, New 
Zealand, Trung Quốc... 

Những yêu cầu đặt ra từ các thị 
trường đưa yêu cầu truy xuất hàng 
hóa lên một tầm cao mới. Đáp ứng 
được những yêu cầu khắt khe về truy 
xuất nguồn gốc, Việt Nam không 
những đẩy mạnh được giá trị các mặt 
hàng XK mà còn phục vụ hữu ích cho 
công tác quản lý của các bộ, ngành 
trong nước. Khi vấn đề truy xuất 
nguồn gốc hàng hoá được xây dựng 
thành nếp quản lý tốt, vấn nạn hàng 
giả, hàng nhái sẽ được giải quyết. 
Điều này cũng tạo cơ hội lớn cho 
việc ứng dụng các công nghệ số, 
công nghệ Blockchain, hình thành 
hàng loạt công nghệ ứng dụng khác. 

Nói về tầm quan trọng trong quy 
xuất nguồn gốc, bà Amy Guihot, 
Tham tán nông nghiệp, Đại sứ quán 
Australia cho biết: Truy xuất nguồn 
gốc là một phần quan trọng của hệ 
thống quản lý thực phẩm tại 
Australia. Với những DN chế biến 
thực phẩm, truy xuất nguồn gốc phải 
xác định được nguồn gốc của tất cả 
nguyên liệu đầu vào của thực phẩm 
như nguyên liệu, chất phụ gia, các 
thành phần khác, quy cách đóng 
gói… Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc 
cũng phải xác định rõ tên và địa chỉ 
của nhà cung cấp, tên và địa chỉ 
khách hàng, ngày giao dịch và giao 
hàng, chi tiết lô hàng, khối lượng và 
số lượng của sản phẩm khi giao hàng 
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và bất kỳ hồ sơ sản xuất nào khác có 
liên quan. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
4.0 

Có thể thấy, vai trò quan trọng của 
truy xuất nguồn đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh, XNK của DN 
nói riêng và đời sống xã hội toàn dân 
nói chung là điều không thể phủ 
nhận. Tuy nhiên, theo một số chuyên 
gia, điểm đáng lưu ý là, tại Việt Nam, 
truy xuất nguồn gốc lại là hoạt động 
còn khá mới. DN cũng như người 
tiêu dùng chưa hiểu hết ý nghĩa cũng 
như bản chất của truy xuất nguồn 
gốc. Bên cạnh đó, các DN Việt Nam, 
đặc biệt là DN vừa và nhỏ còn gặp 
nhiều khó khăn trong việc tự nghiên 
cứu, xây dựng, triển khai hệ thống 
truy xuất nguồn gốc cho từng sản 
phẩm, nhóm sản phẩm, ngành nghề 
cụ thể. 

Hiện nay, một số DN đã triển khai 
truy xuất nguồn gốc nhưng chưa đầy 
đủ, thực chất. Việc truy xuất mới chỉ 
có một số thông tin đơn giản. Ví dụ, 
việc truy xuất nguồn gốc của thịt heo 
bán ở siêu thị, thông tin truy xuất mới 
dừng ở chỗ chỉ ra heo được nuôi ở 
đâu, mổ ngày nào mà chưa có các 
thông tin như con giống, thức ăn 
hàng ngày, chuồng trại, quy trình giết 
mổ, vận chuyển… Truy xuất nguồn 
gốc không phải chỉ là việc dán tem 
đơn thuần mà phải quản lý được toàn 
bộ từ khâu sản xuất đến cung ứng sản 
phẩm; hỗ trợ được sản xuất, giao 

thương, trao đổi thông tin thương 
mại. 

Hiện tại, tính trung thực của dữ liệu 
trong hoạt động truy xuất nguồn gốc 
chưa được đảm bảo toàn diện trong 
quá trình vận hành hệ thống. Nguyên 
nhân là bởi, thời điểm phát sinh dữ 
liệu và ghi nhận diễn ra không đồng 
thời. Bên cạnh đó, cách thức lưu trữ 
truyền thống bằng hồ sơ dễ phát sinh 
sự nhầm lẫn, thay đổi thông tin. Điều 
này dẫn tới hệ quả, các khách hàng 
NK lẫn DN trong nước phải tiêu tốn 
nhiều công sức, tài chính để kiểm 
soát hệ thống truy xuất nguồn gốc 
truyền thống. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng 
nổ với nhiều công nghệ tiên tiến và 
tính ứng dụng thực tiễn cao như công 
nghệ đám mây, Blockchain kết hợp 
với các thiết bị phần cứng và chíp 
điều khiển ngày càng trở nên nhỏ hơn 
nhưng lại mạnh mẽ gấp nhiều lần. 
Với ưu điểm đó, việc ứng dụng các 
thành quả cách mạng 4.0 vào vấn đề 
truy xuất nguồn gốc nói riêng và mọi 
mặt của đời sống nói chung sẽ trở 
thành xu thế của thời đại. Về vấn đề 
này, COFIDEC đã hợp tác với Công 
ty TNHH Chế tạo máy và Dịch vụ 
công nghệ cao TE nhằm thiết lập và 
đưa vào vận hành hệ thống truy xuất 
nguồn gốc điện tử với sản phẩm cà 
tím chế biến XK. Dự kiến trong 
tương lai gần, COFIDEC sẽ thực hiện 
áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc 
điện tử cho toàn bộ chuỗi cung ứng 
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để hướng tới phát triển bền vững. 
Cần có cơ chế khuyến khích các 

công ty công nghệ áp dụng các tiêu 
chí kỹ thuật của các nước NK như áp 
dụng Blockchain, IoT, GS1-EPCIS,... 
cho hàng XK để tạo lợi thế cho hàng 
Việt Nam. Ngoài ra cần tập trung 
hình thành hệ thống thông tin-cơ sở 
dữ liệu áp dụng công nghệ 4.0 để 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước, cung cấp thông tin cho 
DN và nhà sản xuất về nguồn gốc, 
chất lượng sản phẩm... 

(Theo baohaiquan.vn)  
 
GIẢI BÀI TOÁN THỊ TRƯỜNG 
ĐẦY THÁCH THỨC CHO CÁ 
TRA VIỆT NAM 

Cá tra VN đang gặp nhiều thách 
thức về phát triển thị trường, nhất là 
trong bối cảnh cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung chưa có hồi kết. 

Làm thế nào để duy trì và mở rộng 
thị trường xuất khẩu, giải quyết đầu 
ra cho sản phẩm cá tra là vấn đề cần 
được giải quyết để đảm bảo sự phát 
triển bền vững của ngành nuôi và chế 
biến cá tra ở Việt Nam. 

Gặp khó ở thị trường EU 
Theo số liệu của cơ quan thống kê 

châu Âu (Eurostat), sản lượng xuất 
khẩu cá tra, cụ thể là sản phẩm phile 
cá tra đông lạnh của Việt Nam vào 
EU liên tục sụt giảm kể từ năm 2010 
đến nay. 

Nếu như năm 2010, sản lượng 
phile cá tra đông lạnh Việt Nam xuất 

vào EU đạt khoảng 220.000 tấn thì 
đến năm 2017 còn khoảng 75.000 
tấn. 

Sản phẩm cá tra nói chung đang 
gặp nhiều vấn đề với thị trường EU. 
Cá tra có xu hướng bị “đẩy ra” khỏi 
EU do chịu sự cạnh tranh trực tiếp 
với các sản phẩm cá thịt trắng khác 
như: cá tuyết, cá lưỡi trâu, cá minh 
thái… có mức giá rẻ hơn. 

Thêm vào đó, việc tiếp cận thị 
trường của cá tra cũng khó khăn bởi 
các cáo buộc mang tính tiêu cực như 
sản xuất cá tra gây ảnh hưởng bất lợi 
đến môi trường và nhiều thông tin 
thiếu xác thực khác. 

Đáng lo ngại, người tiêu dùng EU 
có xu hướng tiếp nhận và mặc định 
những thông tin bất lợi cho cá tra là 
đúng. 

Ngoài những vấn đề mang tính 
khách quan như chịu cạnh tranh với 
các sản phẩm cùng chủng loại, truyền 
thông không chính xác và đầy đủ thì 
cách tiếp cận sản phẩm cá tra của 
Việt Nam vào các nước EU cũng 
được cho là chưa phù hợp với phân 
khúc người tiêu dùng. 

Theo nhiều người Việt đã từng sinh 
sống ở EU cho biết thời gian đầu khi 
cá tra Việt Nam xuất hiện ở thị 
trường EU chỉ có những sản phẩm cá 
tra đông lạnh sơ chế, nhiều mỡ, 
không hấp dẫn cả về thị giác và vị 
giác, thứ duy nhất khiến người tiêu 
dùng ở đây chấp nhận dùng thử cá tra 
là giá khá rẻ. 
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Từ những lý do đó khiến người tiêu 
dùng EU cho rằng cá tra là sản phẩm 
giá rẻ, chất lượng thấp, ít giá trị gia 
tăng và không được ưu tiên lựa chọn 
sử dụng thường xuyên. 

Hệ lụy từ cuộc chiến thương mại 
Mỹ-Trung 

Trong cuộc chiến thương mại với 
Trung Quốc, Mỹ tăng cường áp thuế 
lên các sản phẩm tiêu dùng; trong đó, 
bao gồm các sản phẩm thủy sản của 
Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là thủy 
sản Việt Nam nói chung, cá tra nói 
riêng được và mất gì từ cuộc chiến 
này? 

Trung Quốc hiện là nhà cung ứng 
thủy sản lớn nhất cho Mỹ với sản 
phẩm chủ lực là cá rô phi. Trong khi 
cá chép và cá rô phi của Trung Quốc 
cạnh tranh trực tiếp với cá tra và cá rô 
phi của Việt Nam. 

Với diễn biến mới nhất trong cuộc 
chiến thương mại Mỹ-Trung, từ ngày 
23/8/2018 hầu hết các sản phẩm cá và 
thủy sản khác của Trung Quốc xuất 
khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 
mới là 25% thay vì 10,2% như trước 
đó. 

Với mức thuế nhập khẩu trước đây, 
giá xuất khẩu bình quân của các sản 
phẩm thủy sản Việt Nam cao hơn 
Trung Quốc khá nhiều, nhưng khi 
Mỹ áp mức thuế 25% lên thủy sản 
Trung Quốc thì cá tra, tôm, mực của 
Việt Nam sẽ có lợi thế hơn về giá. Do 
đó, cá tra Việt Nam có lợi thế cạnh 
tranh hơn so với các loại cá tương tự 

của Trung Quốc tại thị trường Mỹ. 
Tuy nhiên, về tổng thể chưa hẳn cá 

tra Việt Nam được lợi do nhu cầu 
nhập khẩu cá tra của Mỹ đang có xu 
hướng giảm; đồng thời do hệ lụy từ 
cuộc chiến với Mỹ, Trung Quốc buộc 
phải gia tăng tiêu thụ nội địa và các 
thị trường khác, trong đó có Việt 
Nam. 

Cùng chung nhận định này, nhiều 
chuyên gia cho rằng, nếu cuộc chiến 
thương mại Mỹ-Trung kéo dài, nhiều 
khả năng cá tra của Việt Nam sẽ phải 
chịu áp lực cạnh tranh với các thủy 
sản của Trung Quốc ngay tại thị 
trường Việt Nam. Cùng với đó, sản 
lượng xuất khẩu cá tra nói riêng, thủy 
sản của Việt Nam nói chung vào 
Trung Quốc cũng sẽ giảm. 

Thay đổi chiến lược phát triển 
thị trường 

Trong bối cảnh nguồn cung cá thịt 
trắng nuôi toàn cầu dự kiến sẽ tăng, 
cá rô phi, cá tra tăng trưởng nhanh, 
việc thay đổi chiến lược phát triển thị 
trường cho sản phẩm là vấn đề căn cơ 
để ngành nuôi và chế biến cá tra Việt 
Nam phát triển lâu dài. 

Dòng chảy cá tra đang có sự “đổi 
hướng” sang các nước châu Á, khu 
vực Nam Mỹ và châu Phi. Do đó, các 
doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt 
Nam nên chủ động tìm kiếm thị 
trường mới. Trong đó, khu vực Nam 
Mỹ được cho là có mức tăng trưởng 
nhanh nhất và Mexico, Brazil, 
Colombia là những thị trường khả 
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quan cho cá tra Việt Nam. 
Tuy nhiên, Việt Nam cần xây dựng 

chiến lược tiếp thị, truyền thông sản 
phẩm ngay từ đầu để hiểu và tiếp cận 
khách hàng tốt hơn. Theo đó, doanh 
nghiệp xuất khẩu cá tra nên tiếp thị 
dựa theo thị hiếu, mức độ quan tâm 
của người tiêu dùng đối với các thông 
tin liên quan tới sản phẩm. 

Phân tích các lựa chọn chiến lược 
cho ngành cá tra Việt Nam trong thời 
gian tới, việc tìm kiếm các thị trường 
mới là phù hợp với nhu cầu thực tế và 
giảm thiểu các rủi ro ở các thị trường 
truyền thống. Tuy nhiên, cá tra Việt 
Nam vẫn nên xác định EU và Mỹ là 
những thị trường quan trọng nhất. 

Mặc dù sản lượng xuất khẩu cá tra 
của Việt Nam vào EU và Mỹ sụt 
giảm, nhưng thị phần của Việt Nam 
tại các thị trường này vẫn đảm bảo. 
Vì vậy, thay vì tăng sản lượng Việt 
Nam nên chinh phục người tiêu dùng 
EU, Mỹ bằng các sản phẩm có chất 
lượng và giá trị gia tăng cao để nâng 
cao hiệu quả kinh tế. 

Hơn nữa, việc duy trì xuất khẩu 
vào EU và Mỹ cũng là động lực để 
ngành nuôi và chế biến cá tra Việt 
Nam đổi mới phương thức sản xuất, 
trình độ khoa học công nghệ trong 
chế biến, nâng cao chất lượng sản 
phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế để 
từ đó dễ dàng tiếp cận các thị trường 
khác. 

Để phát triển thị trường thành công 
không riêng gì cá tra mà tất cả các 

sản phẩm khác đều phải làm hài lòng 
khách hàng. Muốn thực hiện điều đó, 
cá tra Việt Nam phải đa dạng hóa sản 
phẩm, đáp ứng các nhu cầu đặc biệt 
của từng phân khúc thị trường. 

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng 
cần xác định được phân khúc khách 
hàng mục tiêu, khai thác tốt các cơ 
hội từ thị trường ngách mà "đối thủ" 
bỏ qua, đẩy mạnh việc xây dựng và 
quảng bá thương hiệu dựa trên các 
tiêu chí phát triển bền vững, chất 
lượng và thân thiện với môi trường. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

ÐỀ NGHỊ SIẾT QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG LỐP Ô TÔ NHẬP KHẨU 

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam 
(Vinachem) vừa có văn bản “kêu 
cứu” gửi Bộ Công Thương đề nghị 
siết chặt các quy định về hợp quy 
chất lượng sản phẩm lốp ô tô nhập 
khẩu vào thị trường Việt Nam. 

Theo đó, Việt Nam hiện có 4 thông 
tư của Bộ GTVT và của Bộ KH-CN 
liên quan đến việc bắt buộc công bố 
và chứng nhận hợp quy sản phẩm lốp 
hơi dùng cho ô tô, bao gồm cả nhập 
khẩu và sản xuất trong nước. 

Tuy nhiên, theo Vinachem, thời 
gian qua nhiều doanh nghiệp nhập 
khẩu ô tô chưa thực hiện đúng các 
quy định bắt buộc và các cơ quan 
chức năng cũng chưa kiểm tra, giám 
sát nghiêm chứng nhận hợp quy khi 
thông quan. Điều này dẫn đến nhiều 
sản phẩm lốp ô tô không đảm bảo 
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chất lượng được nhập vào Việt Nam, 
làm ảnh hưởng đến quyền lợi người 
tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh không 
bình đẳng đối với các doanh nghiệp 
trong nước. 

Trước tình hình lốp ô tô không đạt 
chất lượng và lốp ô tô nhập từ Trung 
Quốc với giá rẻ hơn khoảng 20% so 
với nhà sản xuất khác đang nhập vào 
Việt Nam ngày càng nhiều, 
Vinachem đề nghị Bộ Công Thương 
phối hợp với Bộ GTVT, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, 
Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn 
vị nhập khẩu phải xuất trình giấy 
chứng nhận hợp quy khi làm thủ tục 
hải quan nhập hàng vào Việt Nam. 

Theo Vinachem, việc tăng cường 
kiểm soát chất lượng lốp nhập khẩu 
thông qua kiểm tra chứng nhận hợp 
quy sản phẩm là yêu cầu bắt buộc để 
kiểm soát chất lượng lốp ô tô vào thị 
trường Việt Nam. 

Việc các loại săm lốp ô tô từ Trung 
Quốc nhập nhiều vào Việt Nam đã 
được các cơ quan chức năng và 
doanh nghiệp phản ánh nhiều lần từ 
năm 2014 đến nay. Đến năm 2016 
mới có nhiều trường hợp doanh 
nghiệp bị phát hiện nhập lốp ô tô từ 
Trung Quốc và kê khai giá nhập khẩu 
thấp để trốn thuế. Theo đó, các doanh 
nghiệp nhập lốp từ Trung Quốc chỉ 
khai mức giá nhập bằng 25%-30% 
giá thực mua để trốn thuế nhập khẩu 
và thuế giá trị gia tăng.  Đến khi bán 
ra thị trường, các doanh nghiệp nhập 

khẩu lốp ô tô cũng chỉ xuất hóa đơn 
thuế GTGT bằng 50% giá trị đồng 
thời thu thêm tiền mặt 50% gây thất 
thoát thuế. 

Tổng cục Hải quan thời điểm đó đã 
phải ra công văn gửi các đơn vị trong 
ngành về việc siết kiểm tra việc nhập 
khẩu lốp từ Trung Quốc. Theo đó, 
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải 
quan các tỉnh, thành phố thực hiện 
kiểm tra, rà soát tình hình nhập khẩu 
lốp ô tô các loại (mã 4011) tại địa 
phương để thu thập thông tin, xác 
định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và 
kiểm tra sau thông quan theo đúng 
quy định. 

Sau đợt ra quân kiểm tra rầm rộ 
này, việc nhập khẩu và kê khai giá 
nhập lốp từ Trung Quốc với giá rẻ 
của các doanh nghiệp có lắng xuống 
và gần đây lại có dấu hiệu bùng phát 
trở lại. 

(Theo tienphong.vn) 
 

THÚC ĐẨY XÂY DỰNG TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN CƠ KHÍ 
PHÙ HỢP VỚI XU HƯỚNG 
QUỐC TẾ 

Đại diện Bộ KH&CN khẳng định 
sẵn sàng chung tay cùng các bộ 
ngành, hiệp hội xây dựng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn cho sản phẩm cơ khí xuất 
nhập khẩu trong thời gian tới. 

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về cơ khí còn khiêm tốn 

Nói về hiện trạng hệ thống TCVN, 
QCVN trong lĩnh vực cơ khí, cục 
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Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ 
KH&CN) cho biết, hiện Bộ KH&CN 
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN 
đối với sản phẩm cơ khí chế tạo phù 
hợp Tiêu chuẩn quốc tế. 

Cụ thể, trong hệ thống chung của 
Việt Nam hiện có khoảng hơn 10.500 
TCVN, đạt tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn 
quốc tế trên 49%. Trong đó, TCVN 
thuộc lĩnh vực cơ khí là 2125 TCVN, 
chiếm khoảng 20% tổng số TCVN 
hiện hành. Hệ thống QCVN tính 
chung có khoảng gần 700. Trong đó, 
các Bộ liên quan (Công Thương, 
Giao thông Vận tải, NN&PTNT, 
LĐTBXH, KH&CN) đã xây dựng và 
ban hành một số QCVN đối với các 
sản phẩm lĩnh vực cơ khí thuộc trách 
nhiệm quản lý. 

Tuy nhiên, riêng QCVN đối với cơ 
khí khá khiêm tốn khoảng 17 QCVN 
liên quan tới phương tiện giao thông 
đường bộ, vật liệu cơ khí, máy nông 
nghiệp. Trong đó có khoảng 5 QCVN 
do Bộ Công Thương xây dựng, 
khoảng 9 QCVN do Bộ GTVT xây 
dựng, 1 QCVN do Bộ NN&PTNT 
xây dựng về máy nông nghiệp và 2 
QCVN liên quan tới thép do Bộ 
KH&CN xây dựng. 

Về quy hoạch, kế hoạch xây dựng 
TCVN nói chung và quy hoạch nhóm 
TCVN về cơ khí nói riêng, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN đã có Quyết định số 
3257/QĐ-BKHCN ngày 24/11/2014 

phê duyệt quy hoạch phát triển hệ 
thống TCVN đến năm 2020. 

Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
cơ khí phù hợp với xu hướng quốc 
tế 

Theo pháp luật về xây dựng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, Chính phủ ban 
hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành Luật tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật. Điểm mới 
trong Nghị định này là các lĩnh vực 
phân công rõ ràng, tránh chồng chéo, 
thống nhất lại trách nhiệm xây dựng 
cũng như ban hành các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn của các bộ ngành. 

Ví dụ Bộ Công Thương sẽ chịu 
trách nhiệm về xây dựng, ban hành 
quy tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn 
kỹ thuật công nghiệp (an toàn các 
thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng, an 
toàn đối với thiết bị có yêu cầu an 
toàn đặc thù chuyên ngành công 
nghiệp); an toàn điện trong quản lý, 
vận hành trang thiết bị điện; khai thác 
mỏ và dầu khí (trừ thiết bị, phương 
tiện thăm dò, khai thác dầu khí trên 
biển); An toàn trong sản xuất cơ khí 

Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm về 
xây dựng, ban hành quy tiêu chuẩn, 
quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao 
động đối với máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động trong nhóm máy, thiết bị, vật tư 
nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm 
nghiệp, thủy sản. 

Bộ GTVT chịu trách nhiệm về xây 
dựng, ban hành quy tiêu chuẩn, quy 
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chuẩn về phương tiện GTVT; phương 
tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên 
dùng, công – ten - nơ sử dụng trong 
giao thông vận tải đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và 
phương tiện, thiết bị thăm dò, khai 
thác, vận chuyển trên biển. 

Bộ KH&CN có trách nhiệm phối 
hợp các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân 
lập và phê duyệt kế hoạch, quy hoạch 
xây dựng TCVN hàng năm và trong 
từng thời kỳ phù hợp nhu cầu của 
quản lý nhà nước và sản xuất, kinh 
doanh; Thẩm định và công bố các dự 
thảo TCVN do các Bộ, ngành, tổ 
chức, cá nhân xây dựng và đề nghị; 
Thẩm định các QCVN do các Bộ, 
ngành xây dựng và đề nghị; Tổ chức 
xây dựng và công bố các TCVN, xây 
dựng và ban hành các QCVN về thiết 
bị điện-điện tử gia dụng và các sản 
phẩm, hàng hóa khác. 

Việc nâng cao chất lượng sản phẩm 
cơ khí xuất nhập khẩu sẽ phụ thuộc 
phần lớn vào ý thức và hành động từ 
các doanh nghiệp. Vấn đề tận dụng 
các yếu tố để bảo hộ sản phẩm cơ khí 
về mặt rào cản (yếu tố kỹ thuật) là 
vấn đề khó và cần sự liên kết nhà 
nước với doanh nghiệp thông qua các 
hiệp hội. Thời gian tới, chúng ta cần 
nỗ lực xây dựng tiêu chuẩn bắt kịp xu 
hướng quốc tế. Điều này cần sự phối 
hợp của các bộ ngành liên quan để 
xây dựng nên một danh mục cụ thể 
các sản phẩm cơ khí cần có tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, xây dựng lợi thế 

của sản phẩm trong nước hạn chế 
những sản phẩm không đạt chất 
lượng. 

Bộ KH&CN sẵn sàng chung tay 
cùng tất cả bộ ngành, hiệp hội xây 
dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và các 
biện pháp quản lý sản phẩm cơ khí 
xuất nhập khẩu thời gian tới. 

(Theo vietq.vn) 
 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ 
SẢN PHẨM HỮU CƠ: 'TÍN HIỆU 
VUI' CHO DOANH NGHIỆP VÀ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, thời 
gian tới, cơ quan này cùng với Bộ 
NN&PTNT sẽ có kế hoạch tiếp tục 
xây dựng tiêu chuẩn về thủy sản hữu 
cơ. 

Sự ra đời TCVN 11041:2017 là 
tín hiệu đáng mừng 

Việc TCVN 11041:2017 về nông 
nghiệp hữu cơ ra đời là một tín hiệu 
vui đối với cả doanh nghiệp và người 
tiêu dùng Việt Nam. Đây là một sự 
vui mừng lớn cho nhiều doanh 
nghiệp, trong bối cảnh mà tất cả đều 
đang cần có một bộ tiêu chuẩn để làm 
căn cứ, cơ sở cho hoạt động kinh 
doanh, sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

Thay vì việc từ xưa đến nay chúng 
ta vẫn phải áp dụng các tiêu chuẩn 
lấy từ nước ngoài một cách thụ động 
thì đến nay chúng ta đã có cho riêng 
mình một bộ tiêu chuẩn riêng để chủ 
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động kiểm soát chất lượng, thúc đẩy 
sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

Ông Nguyễn Kim Tuấn chia sẻ 
thêm, từ những năm 2012, NTea Việt 
Nam đã quyết tâm đi theo con đường 
nông nghiệp hữu cơ. Khi đó, doanh 
nghiệp này rất muốn có một bộ tiêu 
chuẩn làm cơ sở, căn cứ để phát triển 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
mình. Tuy nhiên, khi đo, do điều kiện 
chưa đủ, Việt Nam chưa thể có một 
Tiêu chuẩn chính thức cho nông 
nghiệp hữu cơ. 

“Mãi đến năm 2015 mới có TCVN 
1041 nhưng đó chưa phải là tiêu 
chuẩn hoàn thiện mà mới chỉ ở dạng 
hướng dẫn đơn giản. Tuy nhiên, lúc 
đó chúng tôi cũng đã tham khảo, áp 
dụng phần nào tiêu chuẩn này. Như 
vậy, có thể thấy, trong khoảng thời 
gian từ năm 2012 đến năm 2015 (khi 
có TCVN 1041), chúng tôi luôn trăn 
trở một điều rằng không biết mình 
làm nông nghiệp hữu cơ sẽ bám vào 
đâu, dựa vào cơ sở nào? 

Tình thế đó bắt buộc chúng tôi phải 
tìm mọi cách để có thể tìm ra một 
hướng đi, một tiêu chuẩn mà mình có 
khả năng đáp ứng được từ nước 
ngoài. Chúng tôi đã tham khảo những 
tiêu chuẩn từ Mỹ, EU, Nhật Bản 
nhưng khó khăn lại đến khi xét theo 
các tiêu chuẩn ngoại, một số yếu tố 
về cơ sở hạ tầng, công nghệ trong 
nước lại chưa thực sự phát triển và có 
thể đáp ứng được. 

Cũng trong quá trình đi tham khảo 

mô hình sản xuất ở một số nước, 
trong đó có Israel, chúng tôi băn 
khoăn là tại sao với 2/3 diện tích đất 
nước là sa mạc mà quốc gia này lại 
có nền nông nghiệp phát triển đến 
vậy. Lúc ấy, chúng tôi mới thấu thế 
nào là nông nghiệp hữu cơ, và nông 
nghiệp hữu cơ của họ phải tuân thủ 
quy trình phát triển tự nhiên với sự 
kiểm soát chặt chẽ của con người”, 
ông Tuấn nói thêm. 

Đại diện NTea Việt Nam nhấn 
mạnh, hiện thị trường đang đòi hỏi 
một tiêu chuẩn thực sự về nông 
nghiệp hữu cơ và sự ra đời của bộ 
tiêu chuẩn mới đây do Bộ KH&CN 
công bố là “cứu cánh” cho cả người 
tiêu dùng và doanh nghiệp. 

Cần có thêm nhiều chuẩn cho 
nông nghiệp hữu cơ 

TS Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp 
hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 
cho biết, trong thời gian qua, Nhà 
nước cũng đã có những chính sách 
thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu 
cơ như một số chương trình hỗ trợ tín 
dụng, đất đai, chứng nhận lần đầu. 
Tuy nhiên, so với thực tế mà nền 
nông nghiệp hữu cơ cần thì những sự 
hỗ trợ, điều kiện trên là chưa đủ. 

Ông Mịch lấy ví dụ về việc thanh 
tra giám sát, cấp giấy chứng nhận sản 
phẩm hữu cơ, cần có văn bản hướng 
dẫn người dân, doanh nghiệp phải 
làm sao để để đạt được hiệu quả 
thanh tra và kết quả là đạt một giấy 
chứng nhận đủ tiêu chuẩn. 
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Khi nói tới khó khăn về việc “thiếu 
chuẩn” cho các sản phẩm NNHC, 
ông Hà Phúc Mịch cho rằng hệ thống 
Tiêu chuẩn quốc gia hiện mới có về 
chăn nuôi, trồng trọt và thiếu chuẩn 
về thủy sản. Và kể cả trong trồng trọt, 
chăn nuôi thì những tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về nuôi ong, trồng một số cây 
đặc sản khác còn thiếu khá nhiều. 

“Ở một số nước trên thế giới thậm 
chí họ đã hoàn thành việc ban hành 
các tiêu chuẩn hữu cơ cho từng 
ngành, từng sản phẩm cụ thể. Theo 
tôi, việc thiếu đi tiêu chuẩn, quy 
chuẩn sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn. 

Thực trạng này nếu kéo dài sẽ 
khiến doanh nghiệp làm ăn chân 
chính bị thiệt thòi bởi có nhiều sản 
phẩm ‘tự phong’ là hữu cơ nhưng 
thực chất không đảm bảo an toàn. 
Hơn nữa, nếu không có chuẩn, người 
tiêu dùng cũng không biết dựa vào 
đâu để lựa chọn sản phẩm”, ông Mịch 
nhấn mạnh. 

Liên quan tới vấn đề trên, ông 
Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng cho biết: "Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
có trách nhiệm quan trọng trong việc 
hình thành đầy đủ bộ tiêu chuẩn quốc 
gia về nông nghiệp hữu cơ. 

Hiện nay, 4 tiêu chuẩn đầu tiên chỉ 
là những tiêu chuẩn ban đầu. Chúng 
tôi đã có kế hoạch tiếp tục xây dựng 
tiêu chuẩn về thủy sản hữu cơ. Ngoài 
ra, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với 

cơ quan hữu quan của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để xác 
định ra một số sản phẩm chủ lực có 
tiềm năng để phát triển hữu cơ. Lúc 
đó có lẽ chúng ta cần phải xây dựng 
các Tiêu chuẩn quốc gia cho từng sản 
phẩm cụ thể". 

Ông Nguyễn Nam Hải cho rằng, 
bên cạnh việc quy hoạch đất đai, 
nguồn nước, việc hoàn thiện hệ thống 
tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất, chế 
biến, chứng nhận chất lượng sẽ là 
động lực quan trọng thúc đẩy người 
dân tham gia sản xuất hữu cơ. 

Cuối năm 2017, Bộ KH&CN đã 
công bố bộ Tiêu chuẩn quốc gia về 
nông nghiệp hữu cơ TCVN 
11041:2017 quy định cụ thể về: sản 
xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ; hướng dẫn chi 
tiết trong trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi 
hữu cơ; yêu cầu với các tổ chức đánh 
giá, chứng nhận. 

Các tiêu chuẩn này khi được phổ 
biến và đưa vào triển khai rộng rãi 
trong sản xuất, kinh doanh sẽ góp 
phần thúc đẩy hoạt động sản xuất 
nông nghiệp nói chung và hoạt động 
sản xuất hữu cơ nói riêng, hỗ trợ cho 
việc triển khai thực hiện Nghị định về 
nông nghiệp hữu cơ số 109/2018/NĐ-
CP vừa được Chính phủ ban hành 
ngày 29/8/2018, góp phần gia tăng 
giá trị sản phẩm, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước 
và xuất khẩu. 

(Theo vietq.vn) 
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NGUY CƠ XUẤT KHẨU DỆT 
MAY MẤT ĐƠN HÀNG 

Xu hướng dịch chuyển các đơn 
hàng sản xuất may lớn, tính thời 
trang giản đơn từ Việt Nam sang các 
nước có lao động giá rẻ hơn đang 
xuất hiện. 

Đây là giai đoạn ngành này cần sự 
bứt phá chuyển mình để tiến lên một 
vị thế mới, một vai trò mới trong 
chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công Thương), 8 tháng đầu năm 
2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) dệt 
may đã đạt trên 23 tỷ USD, tăng 15% 
so với cùng kỳ năm trước. 

Dự báo, XK cả năm 2018 có thể 
đạt 35 tỷ USD. 

Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục 
trưởng Cục Xuất nhập khẩu, nhận 
định tiếp đà năm 2018, năm 2019 kỳ 
vọng là năm ngành dệt may sẽ có 
bước phát triển tốt. 

Tuy nhiên, năm 2019 cũng sẽ là 
một năm nhiều thách thức đối với 
ngành này. 

Cạnh tranh khốc liệt 
Hiện nay, tại nhiều thị trường XK, 

hàng dệt may của Việt Nam đang gặp 
sự cạnh tranh gay gắt từ Bangladesh, 
Campuchia, Lào, Sri Lanka, 
Myanmar. 

Đặc biệt, TS. Trần Văn Quyến, 
chuyên gia tư vấn công ty Woolmark, 
phân tích phương thức sản xuất may 
của Việt Nam chủ yếu vẫn là gia 
công. 

Có thể kỳ vọng chiến tranh thương 
mại Mỹ – Trung sẽ làm dịch chuyển 
đơn hàng dệt may, dịch chuyển đầu 
tư dệt từ Trung Quốc và các nước 
phát triển khác sang Việt Nam, 
nhưng quá trình dịch chuyển này còn 
kéo dài trong khoảng 10 năm nữa. 

Trong khi đó, cảnh báo dịch 
chuyển các đơn hàng sản xuất may 
lớn, tính thời trang giản đơn từ Việt 
Nam sang các nước có lao động giá 
rẻ hơn đang hiện hữu. 

Hiện nay, ngành dệt may mới phát 
triển mạnh thời trang thị giác, chưa 
quan tâm thời trang cảm giác, thời 
trang bền vững, thời trang chức năng 
và thời trang môi trường. 

Ngành dệt và phụ trợ phát triển 
không tương xứng với ngành may và 
thời trang. 

Chiến lược khoa học, công nghệ 
ngành dệt chưa phù hợp với xu 
hướng của thế giới. Đào tạo lao động 
kỹ thuật cho ngành thời trang dệt 
may cũng chưa phù hợp và tương 
xứng. 

Hết thời nhân công giá rẻ 
Đặc biệt, cuộc Cách mạng công 

nghiệp 4.0 với trình độ công nghệ tự 
động hóa cao, sử dụng robot trong 
sản xuất đang được ứng dụng ngày 
một rộng rãi; Các khâu trong sản 
xuất, lưu thông cũng được liên kết 
với nhau nhờ internet nên chi phí 
quản lý, thiết kế giảm đáng kể… 

Sẽ đến lúc nào đó, phương thức sản 
xuất dựa trên gia công với nòng cốt 
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nhân công giá rẻ sẽ bị mất lợi thế, các 
doanh nghiệp trong ngành sẽ cạnh 
tranh khốc liệt. 

Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam, để đảm bảo tăng trưởng lâu dài, 
đặc biệt khi nhân công giá rẻ không 
còn là ưu thế, ngành dệt may buộc 
phải tăng năng suất lao động, tạo lợi 
thế cạnh tranh bằng cách tiếp cận, 
ứng dụng công nghệ sản xuất tiên 
tiến. 

Các doanh nghiệp cần chủ động 
thực hiện các giải pháp như kêu gọi 
đầu tư nước ngoài vào các khâu đang 
thiếu hụt của ngành dệt may nhằm 
hạn chế tối đa việc nhập khẩu nguồn 
nguyên liệu, góp phần tăng thặng dư 
thương mại. 

Đây là giai đoạn ngành này cần sự 
bứt phá chuyển mình để tiến lên một 
vị thế mới, một vai trò mới trong 
chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu: 
Chuyển từ sản xuất gia công (CMT) 
sang mua nguyên liệu, bán thành 
phẩm (FOB), sản xuất theo thiết kế 
và thương hiệu riêng (ODM và 
OBM) với mục tiêu mang lại giá trị 
cao hơn trong chuỗi cung ứng. 

Hơn nữa, dệt may hiện nay cũng 
phải truy xuất nguồn gốc. 

Theo ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát 
triển Khoa học công nghệ Vina (Vina 
CHG), truy xuất nguồn gốc là một 
trong những quy định bắt buộc của 
một số thị trường như Mỹ, Anh, Ấn 

Độ, Canada, EU… đối với hàng hóa 
trong nước và hàng nhập khẩu. 

Các sản phẩm dệt may Việt Nam 
nếu thực hiện tốt yêu cầu về truy xuất 
nguồn gốc thì việc bước chân vào các 
thị trường khó tính nói trên không 
phải là khó. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, 
khi chiến tranh thương mại Mỹ – 
Trung vẫn chưa giảm nhiệt, hàng 
Trung Quốc rất có thể tràn vào Việt 
Nam sau đó gắn mác Việt Nam để 
XK trở lại Mỹ. Việc các doanh 
nghiệp dệt may thực hiện truy xuất 
nguồn gốc sẽ ngăn chặn được tối đa 
nguy cơ này. 

(Theo thoibaokinhdoanh.vn) 
 
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

Tháng 8 năm 2018, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ban hành các Quyết 
định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu 
chuẩn quốc gia sau: 

Quyết định hủy bỏ:(01/8/2018) 
Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN 

hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
7881:2008 Màng phản quang dùng 
cho biển báo hiệu đường bộ 

Quyết định công bố:(01/8/2018) 
Quyết định số 2140/QĐ-BKHCN 

công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
7881:2018 Màng phản quang dùng 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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cho biển báo hiệu đường bộ 
Quyết định công bố:(06/8/2018) 
Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN 

công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN 12191:2018 Hệ thống thông 

tin liên lạc trên đường cao tốc 
TCVN 12192:2018 Hệ thống thông 

điệp dữ liệu giao thông trên đường 
cao tốc 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-
BKHCN 

Ngày 01/7/2018, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành 
Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN sửa 
đổi, bổ sung một số điều Thông tư 
09/2016/TT-BKHCN ngày 06 tháng 9 
năm 2016 quy định trình tự, thủ tục 
cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy 
hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp 
chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và 
các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, đường sắt và đường thủy 
nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ 
Khoa học và Công nghệ với một số 
nội dung như sau: 

Sửa đổi Điểm i Khoản 1 Điều 4 
thành “Phương án làm sạch thiết bị 
và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ 
môi trường sau khi kết thúc việc vận 
chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, 
đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp Giấy phép” 
Thay thế Mẫu 3. PALSTB bằng 

Mẫu 3. PALSTB Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư. 

Bãi bỏ Điểm i Khoản 1 Điều 4 về 
“Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc Phiếu 
kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm 
định đối với vật liệu bao gói, phương 
tiện chứa hàng nguy hiểm”. 

Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 6 về 
“Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng 
nguy hiểm đối với khối lượng đã thực 
hiện theo Giấy phép vận chuyển đã 
được cấp theo Mẫu 6. BCHĐVC” đối 
với hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép 
vận chuyển. 

Bãi bỏ Mục 5 Mẫu 6. BCHĐVC về 
“Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 
phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 
trường trong vận chuyển hàng nguy 
hiểm trong kỳ báo cáo”. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018. 

(Theo chicuctdc.gov.vn) 
 
 
 
 

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ BẰNG 
GMP, KHÔNG LO THIẾU THỰC 
PHẨM CHỨC NĂNG 

Trước việc siết chặt các cơ sở sản 
xuất thực phẩm chức năng phải đạt 
tiêu chuẩn GMP tới đây, PGS.TS 
Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng 
Cục An toàn thực phẩm khẳng định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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“Chúng ta không lo thiếu thực phẩm 
chức năng, chỉ lo thiếu thực phẩm 
chức năng tốt”. 

Từ việc nhập khẩu thực phẩm chức 
năng (TPCN), đến nay, Việt Nam 
chiếm ưu thế thị trường với 65-70% 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất 
trong nước. Vì đây là một loại sản 
phẩm mới cả ở Việt Nam và thế giới, 
nằm giao thoa giữa thuốc và thực 
phẩm thông thường nên đã có những 
thay đổi quy định về quản lý. 

Hiện nay, Việt Nam có 5 văn bản 
Bộ Y tế, một Luật, một Nghị định 
Chính phủ quy định rất chặt chẽ quản 
lý TPCN từ ghi nhãn, quảng cáo, 
công bố, chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất của cơ sở; bản công bố các 
thành phần, dự kiến công bố công 
dụng; tài liệu chứng minh các thành 
phần có công dụng so với doanh 
nghiệp công bố; ghi rõ đối tượng sử 
dụng; phiếu kiểm nghiệm chỉ tiêu đã 
công bố chứng minh công bố thành 
phần là đúng, chỉ tiêu về an toàn như 
vi sinh, kim loại nặng… Khi được cơ 
quan quản lý cấp đăng ký công bố, 
sản phẩm mới được lưu hành trên thị 
trường và quảng cáo đúng nội dung 
được thẩm định. 

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn xảy ra 
những doanh nghiệp chưa nghiêm 
túc, vì lợi nhuận lừa dối người tiêu 
dùng, lừa cả người bị trọng bệnh. Vì 
thế, để siết chặt quản lý lĩnh vực này, 
từ 1-7-2019, Chính phủ có quy định 
tất cả cơ sở sản xuất TPCN, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe phải có giấy 
chứng nhận thực hành tốt – GMP, với 
các điều kiện tiệm cận điều kiện sản 
xuất thuốc. 

Theo Cục An toàn thực phẩm, hiện 
có khoảng 4.000 cơ sở sản xuất kinh 
doanh TPCN, trong đó có khoảng 
1.000 cơ sản sản xuất. Theo Nghị 
định này, các cơ sở sản xuất TPCN 
đang ráo riết để xin cấp giấy chứng 
nhận GMP nếu không sẽ phải đứng 
ngoài cuộc trước thị trường lợi nhuận 
khổng lồ này. 

Trước câu hỏi, nếu quy định chặt 
chẽ quá, có làm ảnh hưởng tới sự 
phát triển của doanh nghiệp hay 
không, ông Phong khẳng định “Chỉ lo 
không có sản phẩm tốt cho người tiêu 
dùng sử dụng chứ không lo thiếu thực 
phẩm chức năng. Hiện nay, nhiều 
doanh nghiệp được công nhận GMP 
có điều kiện sản xuất lớn và chưa sản 
xuất hết công suất nên doanh nghiệp 
nào không đủ điều kiện về nhà 
xưởng, nhưng vẫn muốn kinh doanh 
thì phải mang nguyên liệu đến những 
doanh nghiệp được cấp giấy chứng 
nhận GMP đó gia công. Chúng ta 
phải bảo đảm sự công bằng trong thị 
trường TPCN, bảo đảm sản phẩm tốt 
nhất cho người tiêu dùng”. 

Theo Cục An toàn thực phẩm, yêu 
cầu GMP đối với sản xuất 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 
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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. Bên cạnh đó, cơ 
sở sản xuất phải đáp ứng chặt các quy 
định chặt chẽ về hệ thống hồ sơ sổ 
sách, nhất là kiểm soát chặt nguyên 
liệu đầu vào; đạt yêu cầu về hệ thống 
kiểm nghiệm. 

Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm 
đã thành lập tổ hướng dẫn, tư vấn và 
trực tiếp thẩm định. Tổ này cũng đã 
phối hợp với các hiệp hội và địa 
phương tập huấn cho doanh nghiệp. 
Kể từ khi triển khai Nghị định của 
Chính phủ, đã có 4-5 cơ sở đã được 
cấp giấy chứng nhận GMP. “Còn 
hàng trăm cơ sở nữa tại Việt Nam đạt 
tiêu chuẩn GMP nhưng họ vẫn đang 
trong quá trình làm thủ tục”, ông 
Phong cho hay. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC 
CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN THỰC 
PHẨM 

 

Đây là nội dung hướng dẫn tại 
Công văn 5446/TCHQ-GSQL về việc 
vướng mắc thực hiện Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải 
quan ban hành. 

Theo đó, các trường hợp được cảnh 
báo về an toàn thực phẩm bao gồm 
các hình thức thông báo bằng văn 
bản, cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cổng 
thông tin điện tử chính thức của các 
cơ quan sau: 

- Bộ Y tế; 
- Bộ Công Thương; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 
- UBND cấp tỉnh; 
- Cơ quan có thẩm quyền tại nước 

ngoài hoặc nhà sản xuất (điểm c, 
khoản 3 Điều 17 Nghị định 15). 

Khi nhận được thông báo chính 
thức về các trường hợp của các cơ 
quan nêu trên, Tổng cục sẽ có văn 
bản gửi các đơn vị hải quan để thực 
hiện. 

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân 
được ủy quyền được phép sử dụng 
Giấy tiếp nhận bản công bố hợp 
quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp 
ATTP còn hiệu lực do các tổ chức, cá 
nhân đứng tên công bố sản phẩm ủy 
quyền. 

Công văn 5446/TCHQ-GSQL ban 
hành ngày 19/9/2018. 

(Theo tapchicongthuong.vn) 
 

 
 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Thỗ Nhĩ kỳ áp thuế CBPG dây 
hàn kim loại nhập khẩu từ VN 

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ kết luận sản 
phẩm dây hàn nhập khẩu từ Việt 
Nam đã bị bán phá giá và gây ra thiệt 
hại đáng kể cho ngành sản xuất nội 
địa. Biên độ bán phá giá đối với 
doanh nghiệp xuất khẩu của Việt 
Nam là 27,9% - 29,65%. 

Trên cơ sở báo cáo này, cơ quan 
điều tra sẽ trình Uỷ ban về các vấn đề 
cạnh tranh không lành mạnh trong 
nhập khẩu để đưa ra quyết định cuối 
cùng về vụ việc trong thời gian tới. 

Dự kiến, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ 
tổ chức buổi điều trần về vụ việc vào 
14h ngày 12/9/2018. 

Trước đó, vào ngày 6/3, Thổ Nhĩ 
Kỳ quyết định điều tra chống bán phá 
giá đối với sản phẩm dây hàn bằng 
kim loại cơ bản, dùng để hàn hồ 
quang điện mang mã HS 
8311.20.00.00. 

Nguyên đơn: Công ty TNHH 
Thương mại và công nghiệp Gedik 
Kaynak và Công ty TNHH Oerlikon 
Welding Electrodes and Industry. 
Nguyên đơn cáo buộc rằng sự gia 
tăng nhập khẩu sản phẩm nói trên gây 
thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất 
trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ. Thời 
gian điều tra bán phá giá là cả năm 
2017. 

(Theo congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Hội thảo khoa học ” Tiêu chuẩn 
hóa thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ 
phát triển bền vững” 

Thời gian gần đây, trước nhu cầu 
ngày càng tăng của người tiêu dùng 
Việt Nam đối với các sản phẩm an 
toàn, xanh, sạch và thân thiện với 
môi trường, nhiều tổ chức, cá nhân 
đã tham gia vào các hoạt động đầu 
tư, sản xuất, nuôi trồng chế biến, 
kinh doanh các sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ.  

Mặc dù vậy, thị trường cho sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt 
Nam còn rất mới, các hoạt động áp 
dụng và chứng nhận sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn hữu cơ, công bố, gắn 
nhãn cho sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ,… còn chưa được triển khai rộng 
rãi, không phổ biến, thiếu thông tin 
minh bạch và chưa trở thành một nhu 
cầu tất yếu đối với cả người sản xuất 
và người tiêu dùng. 

Để giải quyết vấn đề trên, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
tổ chức xây dựng bộ Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ 
và trình Bộ Khoa học và Công nghệ 
công bố vào cuối năm 2017 với số 
hiệu TCVN 11041:2017. Các tiêu 
chuẩn này khi được phổ biến và đưa 
vào triển khai rộng rãi trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh sẽ góp 
phần thúc đẩy hoạt động sản xuất 
nông nghiệp nói chung và hoạt động 
sản xuất hữu cơ nói riêng, hỗ trợ cho 
việc triển khai thực hiện Nghị định về 
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nông nghiệp hữu cơ số 109/2018-
NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành 
vào ngày 29/8/2018 và góp phần gia 
tăng giá trị sản phẩm, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước 
và xuất khẩu, phù hợp với mục tiêu 
của Chương trình quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam 
đến năm 2020” 

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu 
chuẩn hóa thúc đẩy nông nghiệp hữu 
cơ phát triển bền vững” với mục tiêu 
đưa bộ Tiêu chuẩn quốc gia về nông 
nghiệp hữu cơ đến gần hơn với xã 
hội, doanh nghiệp. Tham dự hội thảo 
có ông Nguyễn Nam Hải- Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, cùng 
một số đại diện các Bộ, Hiệp hội và 
các đơn vị trong Tổng cục. 

Tại hội thảo, các chuyên gia đầu 
ngành đến từ Bộ Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn, Tổng cục 
TCĐLCL, Hiệp hội Nông nghiệp hữu 
cơ Việt Nam, các tổ chức tư vấn, 
chứng nhận và đại diện các doanh 
nghiệp đã cùng nhau chia sẻ về 
những chính sách mới của Chính phủ 
liên quan đến phát triển hữu cơ, 
những thông tin hữu ích về bộ tiêu 
chuẩn quốc gia nông nghiệp hữu cơ, 
đồng thời gợi mở các giải pháp thúc 
đẩy áp dụng các tiêu chuẩn này trong 
thực tiễn, minh bạch thông tin thông 
qua các hoạt động chứng nhận, truy 

xuất nguồn gốc giúp kiểm soát chất 
lượng trong chuỗi sản xuất hữu cơ và 
người tiêu dùng nhận diện được các 
sản phẩm nông nghiệp “chuẩn” hữu 
cơ. 

Hội thảo cũng đề cập đến vai trò và 
trách nhiệm của các cơ quan quản lý 
Nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ 
chức, cá nhân thực thi các chính sách, 
áp dụng các quy trình kỹ thuật trong 
sản xuất, kinh doanh. Đồng thời thể 
hiện sự cam kết của các doanh nghiệp 
trong việc thực thi chính sách về thực 
phẩm hữu cơ, kiểm soát chuỗi cung 
ứng thực phẩm hữu cơ. 

Trên nền bộ tiêu chuẩn quốc gia về 
nông nghiệp hữu cơ được xem như hạ 
tầng kỹ thuật cho hoạt động sản xuất, 
chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ cùng với các biện pháp quản lý đã 
được đề cập tại Nghị định 
109/2018/NĐ-CP chính sách phát 
triển nông nghiệp hữu cơ của Chính 
phủ được kỳ vọng sẽ chắp cánh cho 
nền nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam 
phát triển bền vững trong giai đoạn 
tới. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Gần 6.000 cơ quan hành chính 
nhà nước áp dụng TCVN ISO 
9001:2008 

Hoạt động triển khai xây dựng và 
áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào 
hoạt động của các cơ quan hành 
chính nhà nước được các địa phương 
triển khai mạnh mẽ, trong đó các Chi 
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cục TCĐLCL đóng vai trò thúc đẩy 
hoạt động này. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng (HTQLCL) theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước (Quyết định 19), 
UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục 
lập kế hoạch và triển khai thực hiện 
Quyết định 19. Sở KH&CN và Chi 
cục đã đóng góp tích cực vào kết quả 
thực hiện Quyết định này. 

Thông tin từ Vụ Hợp chuẩn Hợp 
quy – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng cho thấy, các tỉnh, thành 
phố đã phê duyệt kế hoạch triển khai 
xây dựng và áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết 
định 19. 

Theo số liệu 50/63 Chi cục gửi về, 
tổng số các cơ quan thuộc đối tượng 
bắt buộc áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2008 là 2.170, trong 
đó số cơ quan đã công bố áp dụng 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 là 2.106, số cơ quan đang 
xây dựng, áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2008 là 59, số cơ 
quan chưa xây dựng, áp dụng 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 là 5. 

Ngoài các cơ quan thuộc đối tượng 
bắt buộc áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2008, các tỉnh, 

thành phố đã thực hiện xây dựng, áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 cho các cơ quan thuộc đối 
tượng khuyến khích áp dụng. Đến 
nay, số lượng cơ quan thuộc đối 
tượng khuyến khích áp dụng đã công 
bố áp dụng HTQLCL theo TCVN 
ISO 9001:2008 là 3.794. 

ISO 9001:2008, các tỉnh, thành phố 
địa phương đã tiến hành kiểm tra hoạt 
động xây dựng, áp dụng, duy trì và 
cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn (kiểm tra tại trụ sở cơ 
quan và kiểm tra thông qua báo 
cáo)… Theo số liệu 50/63 Chi cục 
gửi về, đến nay các Chi cục TCĐLCL 
(Chi cục) đã tiến hành kiểm tra tại 
2.428 cơ quan, trong đó có các một 
số đơn vị đã tiến hành kiểm tra 100% 
các cơ quan đã công bố áp dụng 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 như Ninh Thuận. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số 
các đơn vị đã xây dựng, áp dụng 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 đều thực hiện tốt việc duy 
trì HTQLCL, tuy nhiên, bên cạnh đó 
vẫn có những điểm không phù hợp, 
cụ thể: một số cơ quan đã xây dựng, 
áp dụng và được chứng nhận 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 nhưng không thực hiện 
duy trì hoặc duy trì ở mức độ hình 
thức; chưa thực hiện thường xuyên 
việc rà soát, sửa đổi thủ tục hành 
chính, cập nhật văn bản quy phạm 
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pháp luật vào HTQLCL; chưa thực 
hiện việc niêm yết quyết định công 
bố, bản công bố, danh mục thủ tục 
hành chính, các quy trình giải quyết 
thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả… Nguyên nhân 
của những điểm không phù hợp này 
là do cán bộ, công chức được giao 
nhiệm vụ đa số là cán bộ kiêm nhiệm, 
thường xuyên thay đổi; sự thay đổi 
của một số văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến các quy trình được 
xây dựng, áp dụng; việc đánh giá nội 
bộ còn mang tính hình thức, nội dung 
và chất lượng đánh giá còn hạn chế… 

Hiện nay, một số Chi cục đã tham 
mưu cấp có thẩm quyền đưa hoạt 
động xây dựng, áp dụng, duy trì 
HTQLCL là một trong các tiêu chí 
chấm điểm thi đua giữa các cơ quan 
hành chính nhà nước tại địa phương 
(Bắc Giang, Hà Giang, Bình Dương 
…). Đây được xem là một giải pháp 
hữu hiệu để tăng tính hiệu lực và hiệu 
quả của hoạt động xây dựng và áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008 vào các cơ quan hành 
chính nhà nước. 

Hiện nay Bộ KH&CN đã công bố 
TCVN ISO 9001:2015 thay thế 
TCVN ISO 9001:2008. 

Triển khai thực hiện lộ trình 
chuyển đổi áp dụng, các Chi cục đã 
và đang nghiên cứu để triển khai 
chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2015 một cách tích 
cực. 

Một số Chi cục đã tham mưu cho 
UBND tỉnh, thành phố ban hành kế 
hoạch chuyển đổi; gửi văn bản hướng 
dẫn lộ trình, kế hoạch chuyển đổi đến 
các cơ quan, đơn vị hành chính trên 
địa bàn tỉnh, thành phố (Bình Thuận, 
TP. Hồ Chí Minh, Phú Yên, Ninh 
Thuận, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bắc 
Kạn…); xây dựng kế hoạch tập huấn 
chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ 
quan, đơn vị hành chính trên địa bàn 
tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Phú 
Yên…). Trong đó đáng lưu ý là tỉnh 
Trà Vinh đã sớm tiến hành chuyển 
đổi từ năm 2017; đến nay toàn tỉnh có 
139 cơ quan hành chính và đơn vị đã 
xây dựng, cải tiến, chuyển đổi và áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015. 

Bên cạnh việc triển khai áp dụng 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 theo cách “truyền thống”, 
một số Chi cục đã xây dựng kế hoạch 
triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin vào HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 (ISO điện tử) trong hoạt 
động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước (TP. 
Hồ Chính Minh, Cà Mau, Long An..). 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
này sẽ giúp các hoạt động ISO của cơ 
quan đã áp dụng được thực hiện một 
cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm 
được thời gian cũng như công sức 
làm việc của đội ngũ cán bộ, chuyên 
viên phụ trách quản lý ISO. 
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Có thể nói, việc triển khai áp dụng 
HTQLCL theo TCVN ISO 
9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 
vào hoạt động cơ quan hành chính 
nhà nước đã xây dựng được các quy 
trình giải quyết công việc một cách 
khoa học; từng bước cải tiến phương 
pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi 
cho từng cán bộ, công chức, phòng, 
ban giải quyết công việc thông suốt, 
kịp thời hiệu quả; hạn chế đến mức 
thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong 
thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức; góp phần tích cực 
trong việc thực hiện cơ chế “một cửa; 
một cửa liên thông” theo quy định 
của Chính phủ, đồng thời là công cụ 
hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải 
cách hành chính đối với các cơ quan 
hành chính nhà nước trong giai đoạn 
hiện nay. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Đề xuất điều kiện để cấp phép sử 
dụng chất phóng xạ 

Tại dự thảo Nghị định quy định 
điều kiện tiến hành công việc bức xạ 
và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã đề xuất 
quy định điều kiện để cấp phép sử 
dụng chất phóng xạ. 

Cụ thể, tổ chức, cá nhân có đủ các 
điều kiện sau đây thì được cấp giấy 
phép sử dụng chất phóng xạ: Được 
thành lập theo quy định của pháp luật 
đối với tổ chức. Có đủ năng lực hành 

vi dân sự đối với cá nhân. 
Thêm vào đó, phải có nhân lực phù 

hợp. Cụ thể, nhân viên bức xạ có 
chuyên môn phù hợp và có chứng 
nhận đào tạo an toàn bức xạ; có 
người phụ trách an toàn. Người phụ 
trách an toàn phải có chứng chỉ nhân 
viên bức xạ. Đối với cơ sở y học hạt 
nhân: Có người được đào tạo về vật 
lý y khoa. 

Đồng thời, có các biện pháp bảo 
đảm an toàn, an ninh như: Bảo đảm 
mức liều bức xạ đối với nhân viên 
bức xạ và công chúng không vượt 
quá giới hạn theo quy định; thiết lập 
khu vực kiểm soát và khu vực giám 
sát theo quy định; có dấu hiệu cảnh 
báo bức xạ tại khu vực kiểm soát, 
khu vực giám sát theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 8092:2009 (ISO 
7010:2003) về An toàn bức xạ - Cảnh 
báo bức xạ ion hóa - Dấu hiệu bức xạ 
ion hóa cơ bản; có nội quy an toàn 
bức xạ phù hợp với công việc bức xạ, 
gồm có quy định về: tuân thủ quy 
trình làm việc và chỉ dẫn an toàn; đo 
liều cá nhân; việc sử dụng các trang 
thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị kiểm 
tra bức xạ và liều kế cá nhân; trách 
nhiệm thông báo khi có hiện tượng 
bất thường có thể gây mất an toàn 
bức xạ. Trang bị liều kế cá nhân và tổ 
chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân 
cho nhân viên bức xạ ít nhất 1 lần 
trong 3 tháng. 

Đối với trường hợp sử dụng nguồn 
phóng xạ hở trong y học hạt nhân, 
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ngoài đáp ứng các điều kiện bảo đảm 
an toàn, an ninh quy định tại các 
điểm trên, còn phải: Có hệ thống 
chống nhiễm bẩn phóng xạ không 
khí; sử dụng vật liệu dễ tẩy xạ cho 
tường, sàn nhà và các bề mặt làm 
việc dễ nhiễm bẩn phóng xạ; có thiết 
bị đo suất liều, đo nhiễm bẩn phóng 
xạ; trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, 
giầy hoặc bao chân, mũ trùm đầu, 
khẩu trang cho nhân viên làm công 
việc bức xạ có khả năng gây nhiễm 
bẩn phóng xạ; đối với khu vực kiểm 
soát có khả năng gây nhiễm bẩn 
phóng xạ: phải bố trí nơi tẩy xạ cho 
nhân viên; bàn để pha chế, phân liều 
thuốc phóng xạ có màn che chắn chì 
kết hợp với vật liệu che chắn bức xạ 
beta và màn quan sát bằng kính chì. 
Bên cạnh đó, bình đựng thuốc phóng 
xạ có che chắn chì và lớp vỏ bên 
ngoài chống vỡ; khay được thiết kế 
đặc biệt để pha chế, phân liều thuốc 
phóng xạ dạng lỏng; xilanh có che 
chắn chì được thiết kế đặc biệt để sử 
dụng trong y học hạt nhân; có phòng 
bảo quản, làm việc với thuốc phóng 
xạ (phân liều), phòng cho người bệnh 
uống hoặc tiêm thuốc phóng xạ, 
phòng lưu giữ chất thải phóng xạ, 
phòng vệ sinh riêng cho người bệnh 
đã dùng thuốc phóng xạ, phòng lưu 
người bệnh nếu có điều trị người 
bệnh cường giáp hoặc ung thư tuyến 
giáp. 

Ngoài ra, trong trường hợp sử dụng 
nguồn phóng xạ kín phải trang bị kẹp 

gắp nguồn; đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu về bảo đảm an ninh nguồn phóng 
xạ tương ứng với chất phóng xạ theo 
quy định; có kế hoạch ứng phó sự cố 
bức xạ cấp cơ sở theo quy định. Đối 
với nguồn phóng xạ nhóm 1, nhóm 2 
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 6:2010/BKHCN “An toàn 
bức xạ - phân nhóm và phân loại 
nguồn phóng xạ”: Kế hoạch ứng phó 
sự cố phải được phê duyệt theo quy 
định. 

Đối với công việc bức xạ có phát 
sinh chất thải phóng xạ phải có thùng 
thu gom, lưu giữ tạm thời chất thải 
phóng xạ rắn tại khu vực sử dụng 
chất phóng xạ; thùng phải có nắp 
đậy, đóng mở bằng bàn đạp chân, 
được thiết kế che chắn thích hợp để 
bảo vệ chống chiếu ngoài cho nhân 
viên bức xạ và có dấu hiệu cảnh báo 
bức xạ dán bên ngoài. Bên cạnh đó, 
phải có kho lưu giữ chất thải phóng 
xạ rắn phát sinh trong quá trình sử 
dụng chất phóng xạ; có hệ thống thu 
gom và bể lưu giữ chất thải phóng xạ 
lỏng phát sinh trong quá trình sử 
dụng chất phóng xạ; kho lưu giữ chất 
thải phóng xạ rắn và bể lưu giữ chất 
thải phóng xạ lỏng phải được thiết kế 
phù hợp với lượng chất thải phóng xạ 
cần thu gom, thời gian lưu giữ dự 
kiến và bảo đảm an toàn bức xạ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Tăng cường quản lý hoạt động 
nhập khẩu phế liệu 
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Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban 
hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số 
giải pháp cấp bách tăng cường công 
tác quản lý đối với hoạt động nhập 
khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất. 

Theo đó, yêu cầu Bộ Tài nguyên và 
Môi trường không cấp mới Giấy xác 
nhận, không gia hạn Giấy xác nhận 
đối với đơn vị nhận ủy thác nhập 
khẩu phế liệu; chỉ xem xét cấp mới, 
cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về 
bảo vệ môi trường trong NK phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất đối với đơn 
vị nhập khẩu phế liệu để sử dụng trực 
tiếp làm nguyên liệu sản xuất khi 
chứng minh được nhu cầu và năng 
lực sử dụng phế liệu. Bộ Tài chính 
chỉ đạo cơ quan hải quan tập trung 
lực lượng cho thông quan nhanh các 
lô hàng phế liệu nhập khẩu của tổ 
chức, cá nhân đã có Giấy chứng 
nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện về 
bảo vệ môi trường trong NK làm 
nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và 
hạn ngạch nhập khẩu. Bộ Công 
thương chỉ đạo cơ quan quản lý thị 
trường theo thẩm quyền tăng cường 
thanh tra, kiểm tra hoạt động buôn 
bán và sử dụng phế liệu nhập khẩu;… 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Chung tay chống hàng giả 
Báo cáo của Ban chỉ đạo chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả tỉnh BR-VT (BCĐ 389) cho 

biết: Trong 7 tháng đầu năm 2018, 
các sở, ngành và lực lượng thực thi 
pháp luật trên địa bàn tỉnh đã phát 
hiện, bắt giữ 1.532 vụ việc vi phạm, 
với 1.699 đối tượng; số tiền xử phạt 
hành chính (bao gồm xử phạt và truy 
thu) gần 206 tỷ đồng; chuyển cơ 
quan chức năng xử lý hình sự 232 
vụ/269 đối tượng. 

Theo đánh giá của BCĐ 389 quốc 
gia: Tình hình buôn lậu, gian lận 
thương mại và tệ nạn buôn bán hàng 
giả ngày càng diễn biến phức tạp và 
có xu hướng gia tăng. Hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng bày bán 
tràn lan trên thị trường để lại nhiều hệ 
lụy trong đời sống và sức khỏe của 
người tiêu dùng, làm suy giảm niềm 
tin của người dân đến tính minh bạch 
của thị trường và trở thành một thách 
thức không nhỏ đối với các cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương 
và các DN làm ăn chân chính. 

Nền kinh tế nước ta đang trong quá 
trình hội nhập, việc hàng giả, hàng 
kém chất lượng trà trộn và "có đất 
sống", không chỉ gây thất thu cho 
ngân sách, mà còn làm xấu đi môi 
trường sản xuất, kinh doanh của DN 
nội và đánh mất lợi thế thị trường 
cạnh tranh. Hàng giả thường có chất 
lượng kém, nhưng mẫu mã không 
khác mấy so với hàng do chính hãng 
sản xuất. Nhưng ngược lại, giá bán 
hàng giả chỉ bằng 2/3, thậm chí chỉ 
bằng 1/2 giá thành của DN sản xuất 
nên vẫn được người tiêu dùng cổ xúy. 
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Chẳng hạn, Công ty Biti’s Việt Nam, 
một DN sản xuất các mặt hàng thể 
thao có uy tín trong nước và quốc tế, 
được nhiều khách hàng lựa chọn, bức 
xúc: Một mẫu sản phẩm giày thể thao 
Biti’s mới chào hàng, có giá bán dao 
động từ 500.000-700.000 đồng/ đôi, 
chỉ mới đưa ra thị trường khoảng 2 
tháng, đang được người tiêu dùng ưa 
thích, thì trên thị trường lập tức xuất 
hiện nhiều loại giày thể thao kém 
chất lượng, có mẫu mã tương tự, 
nhưng với giá bán chỉ bằng 1/2 so với 
sản phẩm cùng loại của công ty. 
Chính những điều xảy ra tương tự 
như Biti’s đã gây ra nhiều khó khăn 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các DN, các công ty có thương 
hiệu và uy tín chất lượng trên thị 
trường. 

Chống hàng giả, hàng nhái, hàng 
kém chất lượng là một cuộc chiến 
cam go, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay 
của mọi người, mọi ngành, mọi địa 
phương, đơn vị; trong đó, DN và 
người tiêu dùng có vai trò rất quan 
trọng. Các DN cần chủ động và tích 
cực tham gia cuộc chiến chống hàng 
giả, hàng nhái thông qua hoạt động 
quảng bá sản phẩm; song song với 
việc hướng dẫn, chỉ rõ cho người tiêu 
dùng các thủ đoạn làm hàng giả. 
Đồng thời, cần xây dựng các kênh 
phân phối sản phẩm theo đúng tiêu 
chí, mẫu mã của DN, với giá bán 
thống nhất, bảo đảm chất lượng hàng 
hóa tới tận tay người tiêu dùng, nhất 

là ở khu vực nông thôn, các chợ 
truyền thống, vùng sâu, vùng xa. Đặc 
biệt, các DN cần tăng cường công tác 
giám sát và quản lý việc tiêu thụ hàng 
hóa của mình; kịp thời nắm bắt các 
biến động của thị trường và khi có 
dấu hiệu bị vi phạm về mẫu mã hàng 
hóa, giá bán trên thị trường, thì cần 
chủ động khiếu nại, nhanh chóng giải 
quyết dứt điểm vụ việc. Các DN 
không nên coi việc chống hàng giả là 
trách nhiệm của các địa phương, các 
cơ quan thực thi pháp luật. Bên cạnh 
đó, thực hiện tiêu chí “Người tiêu 
dùng thông minh” người mua hàng 
cần trang bị cho mình các kiến thức 
cần thiết trong việc phân biệt hàng 
giả, hàng kém chất lượng, hàng quá 
đát…, không tiếp tay cho các hành vi 
vi phạm, vì quyền lợi của bản thân và 
vì lợi ích đất nước. 

Hiện nay, mức độ tin cậy và ưu tiên 
sử dụng hàng Việt Nam của người 
tiêu dùng nước ta đã được cải thiện rõ 
rệt. Minh chứng rõ nhất là mỗi khi 
thực hiện chương trình “Hàng Việt về 
nông thôn”, “Hàng Việt về với người 
lao động” trong các khu công nghiệp, 
khu chế xuất… thì lượng hàng hóa 
được tiêu thụ rất mạnh. Nhưng, sự tin 
cậy, sự ưu tiên của người tiêu dùng 
đối với sản phẩm "Made in Việt 
Nam" sẽ bị giảm sút nếu như tình 
trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém 
chất lượng vẫn được bày bán công 
khai trên thị trường. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 


