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CÁ DA TRƠN VIỆT ĐÓN TIN 
VUI TỪ THỊ TRƯỜNG MỸ 

Đề xuất của Bộ Nông nghiệp Mỹ 
mới đây về việc công nhận cá tra của 
Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang 
Mỹ là tin vui lớn với cá da trơn Việt 
Nam. 

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 
dự thảo quyết định công nhận hệ 
thống kiểm tra cá da trơn ở Việt Nam 
tương đương với hệ thống của Mỹ 
của Cục Kiểm tra an toàn thực phẩm 
(FSIS) sẽ tạo nhiều cơ hội cho cá da 
trơn Việt Nam rộng đường vào thị 
trường tiềm năng này. 

Rộng đường vào Mỹ 
Mới đây, Cục kiểm tra An toàn 

Thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông 
nghiệp Mỹ đã đề xuất với Văn phòng 
Đăng ký liên bang (Federal Register) 
đăng bản Dự thảo lấy ý kiến đề xuất 
công nhận 3 nước: Việt Nam, Trung 
Quốc và Thái Lan đủ điều kiện xuất 
khẩu sản phẩm cá và cá Siluriformes 
vào thị trường Mỹ. 

Theo đề xuất này, FSIS đưa ra 
quyết định công nhận hệ thống kiểm 
tra cá da trơn (thuộc họ Siluriformes) 
ở Việt Nam, tương đương với hệ 
thống của Mỹ. Đề xuất đã được đăng 
công khai và lấy ý kiến rộng rãi trong 
30 ngày. 

Mức thuế mới được áp dụng 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, thấp hơn 
nhiều so với kết quả cuối cùng của 
đợt rà soát trước đó (POR13). 

 
Cả ba quốc gia trên đã gửi đầy đủ 

tài liệu cho FSIS nhằm đánh giá và 
công nhận quá trình kiểm soát hệ 
thống chất lượng tương đương và đủ 
điều kiện xuất khẩu cá Siluriformes 
sang Mỹ. FSIS đã xem xét tài liệu, 
tiến hành kiểm tra thực địa tại các 
quốc gia này và đưa ra kết luận trong 
bản dự thảo: Khi được triển khai, hệ 
thống kiểm tra của ba quốc gia trên 
tương đương với hệ thống kiểm tra 
của Mỹ. 

Nếu Dự thảo đề xuất này là quyết 
định cuối cùng của Mỹ thì Việt Nam, 
Trung Quốc và Thái Lan sẽ đủ điều 
kiện xuất khẩu cá Siluriformes sang 
Mỹ. Toàn bộ quy tắc kèm theo bản đề 
xuất sẽ được đưa vào Quy tắc Liên 
bang Mỹ (CFR). 

Mỹ là thị trường truyền thống của 
cá tra Việt Nam. Mặc dù khó khăn tại 
thị trường này là khá lớn, đặc biệt 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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liên quan đến thuế chống bán phá giá 
rất cao mà Mỹ đã áp dụng là từ 2,39-
7,74 đô la Mỹ/ki lô gam nhưng xuất 
khẩu cá tra đi Mỹ vẫn đạt được 
những thành tích đáng khích lệ. 
Trong tháng 7-2018, Mỹ vượt Trung 
Quốc để một lần nữa trở thành nước 
nhập khẩu cá tra lớn nhất từ Việt 
Nam, với kim ngạch 58,5 triệu đô la 
Mỹ, cao hơn kim ngạch của Trung 
Quốc 38,4 triệu đô la Mỹ. Tính chung 
trong bảy tháng đầu năm, xuất khẩu 
cá tra sang Mỹ đạt 255,3 triệu đô la 
Mỹ, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 
2017. Việc Bộ Nông nghiệp Mỹ đánh 
giá việc nuôi, sản xuất cá tra của Việt 
Nam tương đồng với các điều kiện 
sản xuất và giám sát chất lượng tại 
Mỹ sẽ giúp hình ảnh cá tra của Việt 
Nam được nâng lên tầm cao mới. 

Bài toán giành thị phần 
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung 

không ngừng nóng lên đang mang 
đến cơ hội cho những quốc gia trong 
vai trò xuất khẩu các mặt hàng thay 
thế sang cả hai thị trường rộng lớn và 
tiềm năng này. Ngành thủy sản của 
Việt Nam mà điển hình là sản phẩm 
cá da trơn được đánh giá sẽ hưởng lợi 
lớn từ xung đột thương mại Mỹ - 
Trung nếu như biết nắm bắt cơ hội. 

Cụ thể, trong gói đánh thuế của 
Tổng thống Mỹ, các sản phẩm thủy 
sản nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị 
áp mức thuế là 10%. Theo thống kê 
của Cục Nghề cá biển quốc gia Mỹ 
(NMFS), cá rô phi đứng đầu cả về 

khối lượng (133.700 tấn) và giá trị 
(426,4 triệu đô la Mỹ) nhập khẩu vào 
Mỹ trong năm 2017. Trong đó, cá rô 
phi Trung Quốc chiếm 75% tổng 
lượng cá rô phi nhập khẩu. Cá rô phi 
Trung Quốc cũng chi phối phần lớn 
thị phần cá thịt trắng nhập khẩu của 
Mỹ trong nhiều năm qua. Năm 2017, 
cá rô phi Trung Quốc chiếm gần 45% 
tổng giá trị nhập khẩu cá thịt trắng 
của Mỹ, trong khi cá tra, ba sa chỉ 
chiếm gần 25%. Tuy nhiên, kể từ khi 
Mỹ áp thuế, doanh số cá rô phi nhập 
khẩu từ Trung Quốc tại hệ thống siêu 
thị lớn của Mỹ ước tính đã giảm 20-
30% so với trước. Diễn biến này mở 
ra cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh 
xuất khẩu cá thịt trắng (cá tra, cá ba 
sa) sang Mỹ để lấp vào thị phần sụt 
giảm từ cá rô phi của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, về lâu dài, Việt Nam 
vẫn cần phải thực sự chú trọng tới 
chất lượng sản phẩm mới mong đứng 
vững được trên thị trường quốc tế và 
cạnh tranh với các đối thủ mạnh. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Nguyễn Xuân Cường cho 
rằng, ngành cá tra với diện tích 
khoảng 5.000 ha nhưng kim ngạch 
xuất khẩu đã đạt 1,8 tỷ USD và còn 
nhiều tiềm năng phát triển. Tuy 
nhiên, ngành cá tra Việt Nam còn 
những điều chưa yên tâm, đó là chuỗi 
giá trị chưa cao, tính cạnh tranh, liên 
kết yếu... Do đó, yêu cầu các địa 
phương phát triển mặt hàng cá tra cần 
xem khâu giống là khâu “yết hầu”. 
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Cùng với đó, phải tăng cường sự liên 
kết trong sản xuất, tiêu thụ... 

(Theo enternews.vn) 
 

CÔNG BỐ THUẾ CHỐNG BÁN 
PHÁ GIÁ THÉP KHÔNG GỈ 

Bộ Công thương vừa ban hành 
Quyết định số 2398/QĐ-BCT về kết 
quả rà soát lần thứ hai việc áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá đối với 
một số sản phẩm thép không gỉ cán 
nguội. 

 
Theo đó, sản phẩm của cuộc rà soát 

lần này gồm các mã HS: 7219.32.00; 
7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 
7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 
7220.90.10; 7220.90.90, nhập khẩu 
vào Việt Nam từ Trung Quốc, 
Malaysia, Indonesia và vùng lãnh thổ 
Đài Loan. 

Mức thuế chống bán phá giá mới 
áp dụng từ ngày 20/7/2018 đến ngày 
6/10/2019 giữ nguyên so với mức 
thuế này áp dụng tại đợt rà soát trước, 
áp dụng từ 14/5/2016 đến 19/7/2018, 
cho nhiều quốc gia, nhà cung cấp. 

Cụ thể, mức thuế đối với các nhà 
sản xuất từ Trung Quốc vẫn là 

25,35%; riêng nhà sản xuất Shanxi 
Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 
(STSS) được áp thuế suất 17,47%. 
Đối với các nhà sản xuất từ Indonesia 
mức thuế suất giữ nguyên 13,03%; 
riêng nhà sản xuất PT Jindal Stainless 
Indonesia giảm từ mức trên xuống 
6,64%. 

Thép không gỉ cán nguội từ 
Malaysia cũng sẽ tiếp tục bị áp thuế 
suất 9,31%; Đài Loan tiếp tục chịu 
chung thuế suất 13,79%; riêng Yuan 
Long Stainless Steel Corp. chịu thuế 
suất 37,29%. 

Mặt khác, Bộ Công thương cũng 
loại trừ áp dụng biện pháp chống bán 
phá giá đối với một số sản phẩm thép 
không gỉ mà hiện tại ngành sản xuất 
trong nước chưa sản xuất được, hoặc 
sản xuất được nhưng không đáp ứng 
yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Cụ thể là các sản phẩm thép không 
gỉ dạng tấm đã gia công quá mức cán 
nguội được đánh bóng gương (độ 
bóng No.8 hoặc Super Mirror) và có 
keo phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng 
tấm đã gia công quá mức cán nguội 
được tạo màu sắc khác nhau trên bề 
mặt bằng công nghệ phủ màu chân 
không PVD, hóa chất, điện phân hoặc 
công nghệ tương tương và có keo phủ 
bảo vệ; thép không gỉ dạng tấm đã 
gia công quá mức cán nguội được tạo 
hoa văn chìm trên bề mặt và có keo 
phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng tấm 
đã gia công quá mức cán nguội được 
tạo hoa văn nổi trên bề mặt và có keo 
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phủ bảo vệ; thép không gỉ dạng tấm 
đã gia công quá mức cán nguội được 
tạo hoa văn trên bề mặt bằng phương 
pháp in lazer và có keo phủ bảo vệ. 

Bộ Công thương cho biết sẽ có 
quyết định miễn trừ áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá căn cứ trên 
hồ sơ đề nghị của các công ty trực 
tiếp sử dụng các mặt hàng thép không 
gỉ nêu trên. Mẫu hồ sơ đề nghị miễn 
trừ áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá và quy trình miễn trừ áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư 
06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018./. 

(Theothoibaotaichinhvietnam.vn) 
 
NƯỚC NGOÀI "SIẾT" TRUY 
XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG SẢN 

Các nước nhập khẩu, nhà bán lẻ 
ngày càng yêu cầu cao về truy xuất 
nguồn gốc nông sản để chống gian 
lận xuất xứ và tăng khả năng kiểm 
soát hàng hóa 

Để đáp ứng yêu cầu của các thị 
trường nhập khẩu, doanh nghiệp 
(DN), nông dân cần nắm bắt thông 
tin kịp thời để tuân thủ, tránh đánh 
mất thị trường. Đây cũng là cơ hội để 
nông sản Việt xây dựng thương hiệu 
ở nước ngoài. 

Thách thức và cơ hội 
Theo bà Cao Thị Kim Lan, Giám 

đốc Công ty CP Thủy sản Bình Định, 
thời gian qua, do ảnh hưởng bởi "thẻ 
vàng" của châu Âu (EU) đối với thủy 
sản, có thời điểm 100% lô hàng của 

công ty bị giữ tại cảng đến để kiểm 
tra nguồn gốc khai thác. Để bảo đảm 
yêu cầu về nguồn gốc khai thác hợp 
pháp, công ty gặp nhiều khó khăn. 
Trong 10 tàu cá cung cấp nguyên 
liệu, công ty chỉ có thể mua được 3-4 
tàu do đáp ứng yêu cầu của nước 
nhập khẩu. Số còn lại không thể mua 
làm nguyên liệu do chủ tàu không ghi 
nhật ký khai thác, không thông báo 
thường xuyên vị trí đánh bắt. 

 
Do nghề cá chủ yếu khai thác theo 

truyền thống nên việc ghi nhật ký 
khai thác chưa phải là thói quen hằng 
ngày của ngư dân. Lãnh đạo một 
cảng cá nhìn nhận do chưa quen, có 
trường hợp ngư dân ghi tọa độ khai 
thác ở trên đảo, xác định thời gian và 
quãng đường di chuyển không hợp lý 
nên không thể xác nhận được nguồn 
gốc nguyên liệu. 

Các DN đang đề nghị nhà nước hỗ 
trợ ngư dân kinh phí lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình và ghi nhật ký 
khai thác điện tử nhằm tăng tính 
minh bạch trong quản lý, khai thác 
hải sản, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc 
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nguyên liệu. 
Ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật của nước 

nhập khẩu, những năm gần đây, các 
chuỗi bán lẻ ở nước ngoài còn đưa ra 
nhiều tiêu chuẩn khắt khe mà các DN 
xuất khẩu phải tuân theo nếu muốn 
bán được hàng. 

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội 
Công nghệ cao TP HCM, cho biết 
Walmart - tập đoàn bán lẻ lớn nhất 
thế giới - vừa yêu cầu các nhà cung 
cấp áp dụng truy xuất nguồn gốc 
bằng công nghệ blockchain nhằm bảo 
đảm an toàn thực phẩm. Lộ trình 
Walmart đưa ra cho các nhà cung cấp 
trực tiếp là cuối tháng 1-2019 và cuối 
tháng 9-2019 cho toàn bộ chuỗi cung 
ứng. Sau Walmart, các chuỗi bán lẻ 
lớn tại châu Âu, Úc cũng đang chuẩn 
bị áp dụng blockchain trong truy xuất 
nguồn gốc. 

Theo ông Trung, việc ngày càng 
nâng cao tiêu chuẩn bởi các nhà bán 
lẻ muốn kiểm soát được thực phẩm 
"từng giây" để có phản ứng kịp thời 
khi xảy ra sự cố, không chờ rà soát 
hồ sơ, sổ sách như trước đây. 

Mới đây, trong dự án "Hỗ trợ nông 
sản Việt Nam xây dựng nhận diện 
thương hiệu toàn cầu" do Đại sứ quán 
Úc tại Việt Nam tài trợ đã thực hiện 
thí điểm ứng dụng công nghệ 
blockchain trong truy xuất nguồn gốc 
chuỗi thanh long xuất khẩu sang 
nước này. Từ đó, người tiêu dùng tại 
Úc có thể dùng điện thoại thông minh 
truy xuất nguồn gốc quả thanh long 

và biết được thông tin đến tận người 
trồng ở Việt Nam. 

Người tiêu dùng trên thế giới ngày 
càng đòi hỏi thực phẩm nhập khẩu 
phải an toàn và có thể truy xuất được 
nguồn gốc. Xu hướng tiêu dùng này 
mang tới cho nông sản Việt Nam cơ 
hội xây dựng thương hiệu và mở rộng 
thị trường nếu đáp ứng được những 
tiêu chuẩn ngày càng cao. 

Phải làm thực chất 
Theo ông Hoàng Trung, Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN-PTNT), trong thời đại công 
nghiệp 4.0 nên vấn đề truy xuất 
nguồn gốc cũng phải hướng đến số 
hóa, công nghệ cao. Việc nước ngoài 
yêu cầu truy xuất nguồn nông sản 
không phải là chuyện mới, đã làm 
khá lâu. Ngay cả thị trường Trung 
Quốc, trước giờ họ cũng có sự quản 
lý về nguồn gốc nhưng nay yêu cầu 
cao hơn, bài bản hơn. Vừa qua, Bộ 
NN-PTNT đã có văn bản chính thức 
gửi phía Trung Quốc để yêu cầu cùng 
phối hợp thực hiện truy xuất nguồn 
gốc vùng trồng trái cây của Việt 
Nam. 

Ông Hoàng Trung nhận định đối 
với trái cây xuất khẩu, yêu cầu của 
thị trường là không nhiễm sâu bệnh, 
đạt các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực 
vật, có khả năng truy xuất nguồn gốc. 
Nhiều thị trường không yêu cầu phải 
áp dụng công nghệ cao miễn là chúng 
ta đáp ứng được yêu cầu truy xuất 
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nguồn gốc. Do đó, DN và người sản 
xuất nên tiếp cận dần. Chưa nên áp 
dụng công nghệ quá cao dẫn đến đội 
giá thành, khó cạnh tranh. 

Trong nước cũng đòi hỏi cao 
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng 

Giám đốc Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vina 
T&T (TP HCM) - DN xuất khẩu trái 
cây tươi sang Mỹ lớn nhất hiện nay, 
cho biết đang áp dụng số hóa trong 
việc truy xuất nguồn gốc từ nông hộ 
đến người tiêu dùng. Sản phẩm áp 
dụng công nghệ này dành cho thị 
trường trong nước còn hàng xuất 
khẩu công ty vẫn quản lý theo cách 
cũ. Lý do là thị trường trong nước 
người tiêu dùng đang rất thiếu niềm 
tin nên nhà sản xuất phải chứng minh 
bằng việc tăng sự minh bạch, đây 
cũng là cách để từng bước xây dựng 
thương hiệu trái cây trên sân nhà. 
Còn tại thị trường Mỹ, người tiêu 
dùng tin vào hệ thống quản lý chặt 
chẽ mà nước này đang áp dụng đối 
với chuỗi trái cây nhập khẩu nên 
chưa cần thiết phải triển khai. 

(Theo nld.com.vn) 
 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 
GẠO "MỞ" THẾ NÀO SAU 
NGHỊ ĐỊNH MỚI? 

Nghị định 107/CP tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp tự do kinh doanh 
xuất khẩu gạo, còn người sản xuất tự 
xuất khẩu sản phẩm của mình khi có 
đầu mối tiêu thụ... 

 
Việt Nam trở thành một trong 

những cường quốc xuất khẩu như 
hôm nay có sự đóng góp không nhỏ 
của Nghị định 109/2011/NĐ-CP về 
điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo 
của Chính phủ. Tuy nhiên, kể từ ngày 
1/10/2018, Nghị định 109/CP sẽ được 
thay thế bằng Nghị định 
107/2018/NĐ-CP, sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho kinh doanh, 
xuất khẩu gạo của Việt Nam. 

Nghị định 107/CP sẽ nới lỏng các 
điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo 
so với Nghị định 109/CP trước đây, 
mở rộng và tạo điều kiện cho nhiều 
doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gạo 
nên được nhiều người quan tâm đón 
nhận, và kỳ vọng nó sẽ là "làn gió" 
mới thúc đẩy ngành gạo xuất khẩu 
của Việt Nam phát triển mạnh mẽ 
hơn, ngay cả với người nông dân, các 
hợp tác xã hay doanh nghiệp. 

"Mua có bạn bán có phường" 
Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Intimex 

Group cho biết, cộng đồng doanh 
nghiệp xuất khẩu gạo rất vui khi đón 
nhận Nghị định 107/CP vì nó tạo ra 
nhiều điều kiện thông thoáng hơn cho 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ có 
Nghị định 107/CP thôi thì chưa đủ, 
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mà muốn xuất khẩu thành công trước 
hết doanh nghiệp phải có tính chuyên 
nghiệp và tạo được uy tín trên thị 
trường thế giới; phải có hệ thống 
khách hàng thường xuyên. 

Nghị định 107/CP có hiệu lực sẽ 
giúp cho lĩnh vực xuất khẩu gạo được 
mở rộng hơn. Song, trong thương 
trường không đơn giản như chúng ta 
nghĩ, dù nhiều điều kiện kinh doanh 
được nới lỏng nhưng do tính chất của 
kinh doanh xuất khẩu gạo là "mua có 
bạn bán có phường" nên các doanh 
nghiệp xuất khẩu gạo phải có sự liên 
kết để tạo thành sức mạnh cạnh tranh. 

Thứ hai, sản xuất lúa gạo của Việt 
Nam phải theo hướng an toàn vệ sinh 
thực phẩm, nếu người tiêu dùng trong 
nước và nước ngoài tin tưởng vào sản 
phẩm họ sẽ mua. Thứ ba, xuất khẩu 
gạo cũng có độ rủi ro cao, về mặt tâm 
lý từ khi ngân hàng cho vay tiền cho 
đến lúc giao hàng cho người mua có 
rất nhiều vấn đề xảy ra cần phải xử 
lý. 

Vẫn theo ông Hà, trong điều kiện 
còn nhiều khó khăn, Chính phủ nới 
lỏng được như vậy là tốt nhưng hoạt 
động kinh doanh, xuất khẩu gạo trong 
cơ chế thị trường thì chỉ những doanh 
nghiệp nào làm ăn đàng hoàng, bài 
bản thì sẽ tồn tại, còn với những 
doanh nghiệp "ăn xổi ở thì" sẽ bị 
chính thị trường đào thải. 

Chấm dứt vai trò lịch sử của 
Nghị định 109/CP 

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
(VFA), Tổng Giám đốc Tổng công ty 
cổ phần lương thực miền Nam cho 
biết, theo Nghị định 109/CP trước 
đây, khi DN ký hợp đồng phải đăng 
ký qua VFA, nhưng kể từ ngày 
1/10/2018, khi Nghị định 107/CP có 
hiệu lực và thay thế Nghị định 
109/CP thì doanh nghiệp không còn 
phải đăng ký hợp đồng qua VFA nữa. 

"Từ sau ngày 1/10, các hợp đồng 
xuất khẩu gạo sẽ không có ai quản lý 
vì không cần đăng ký với VFA hay 
với Bộ Công Thương, doanh nghiệp 
chỉ cần làm tờ khai hải quan. Đến 
cuối tháng, các doanh nghiệp đầu mối 
xuất khẩu gạo có trách nhiệm báo cáo 
với Bộ Công Thương số lượng đã 
thực hiện, số lượng ký kết hợp đồng. 
Như vậy, Nghị định 107/CP đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp tự do kinh doanh xuất khẩu 
gạo", ông Nam chia sẻ. 

Với độ "mở" của Nghị định 
107/CP, người nông dân, hợp tác xã 
hay doanh nghiệp chỉ cần có vùng 
nguyên liệu vài chục ha và đầu tư vào 
đó giống lúa thơm, lúa chất lượng cao 
hay một giống lúa nào đó và tạo ra 
một sản phẩm riêng, có thể đóng bao 
và xuất khẩu cho các nhà bán lẻ ở các 
thị trường nước ngoài mà không cần 
giấy phép, không cần đăng ký kinh 
doanh. Như vậy, Nghị định 107/CP 
tạo điều kiện cho người sản xuất tự 
xuất khẩu sản phẩm của mình khi có 
đầu mối tiêu thụ. 
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Nếu nhìn giai đoạn năm 2010 trở 
về trước, khi đó có quá nhiều doanh 
nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo; có 
những doanh nghiệp chỉ xuất khẩu ½ 
container gạo hoặc 500kg gạo cũng 
gọi là doanh nghiệp xuất khẩu gạo; 
cùng với đó là tình trạng tranh mua, 
tranh bán, ép giá nông dân. Tình 
trạng này kéo dài trong nhiều năm 
liền; và để lập lại trật tự trong ngành 
gạo, năm 2011, Bộ Công Thương đã 
kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị 
định 109/CP. 

Nghị định 109/CP ra đời đã góp 
phần ổn định giá lúa gạo nội địa, 
không còn cảnh tranh mua, tranh bán 
giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
đến giai đoạn hiện nay, khi ngành lúa 
gạo của Việt Nam đã lớn mạnh thì 
vai trò lịch sử của Nghị định 109/CP 
cũng đã kết thúc; và việc thay thế 
nghị định này bằng Nghị định 
107/CP mới đây là điều hoàn toàn 
cần thiết. 

(Theo vneconomy.vn) 
 
THẺ VÀNG THỦY SẢN: CHUẨN 
BỊ MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐOÀN 
EU GIÁM SÁT 

Tại phiên họp báo Chính phủ tối 
1/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh 
cho biết, vấn đề “thẻ vàng” thủy sản 
đã và đang được Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. 

Theo ông Doanh, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đang tích cực 

phối hợp với các bộ ngành, địa 
phương thực hiện nhiều giải pháp và 
đến bây giờ đã đạt được một số kết 
quả bước đầu. 

 
"Tháng 5/2018, đoàn thanh tra của 

EU đã sang kiểm tra, khảo sát tại một 
số địa phương và ghi nhận rất cao nỗ 
lực và sự quyết liệt của Việt Nam 
trong khắc phục để chúng ta sớm 
được rút “thẻ vàng”," ông Doanh nói. 

Tuy nhiên, đại diện Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cũng 
nhắc lại một số vấn đề Việt Nam phải 
tiếp tục đẩy mạnh để khắc phục, đó là 
việc hoàn thiện khung pháp lý; kiểm 
soát được tàu bằng việc lắp đặt các 
trang thiết bị; bảo đảm thực thi pháp 
luật chấm dứt tàu đánh bắt ở vùng 
biển không thuộc chủ quyền; bảo 
đảm truy xuất nguồn gốc hải sản hợp 
pháp khi xuất khẩu. 

Ông Doanh cho biết, phía Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ 
chức họp trực tuyến và có Thông báo 
30 về các giải pháp đồng bộ thực 
hiện. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ 
đã có công điện chỉ đạo các giải pháp 
cấp bách và nhiệm vụ trọng tâm để 
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hướng tới tháo gỡ thẻ vàng. 
"Bộ đang chủ trì cùng các bộ ngành 

và địa phương thực hiện các giải 
pháp, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao. Đặc biệt 
chúng tôi đang tập trung cao chuẩn bị 
mọi điều kiện để đón đoàn Nghị viện 
EU sẽ sang giám sát theo kế hoạch từ 
cuối tháng 10/2018. Hy vọng với 
những cố gắng, đoàn giám sát của EU 
sẽ có đánh giá tích cực hơn đối với 
những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và các địa 
phương," Thứ trưởng Lê Quốc Doanh 
nói. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

TPP-11 DỰ KIẾN CÓ HIỆU LỰC 
TỪ THÁNG 1/2019 

New Zealand, Australia, Việt Nam 
và Canada đang chuẩn bị hoàn tất 
phê chuẩn TPP-11 trong những tuần 
tới, tạo điều kiện cho hiệp định được 
thực thi bắt đầu từ đầu năm 2019. 

Theo Nikkei Asian Review, Hiệp 
định Đối tác Thương mại Xuyên Thái 
Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ 
(CPTPP hay TPP-11) dự kiến sẽ có 
hiệu lực từ giữa tháng 1/2019 sau khi 
ít nhất 6 trong 11 nước hoàn tất thông 
qua vào tháng 11 tới. Hiệp định sẽ 
tạo ra khối thương mại tự do chiếm 
15% tổng kim ngạch thương mại toàn 
cầu. 

Sau Nhật Bản, Mexico và 
Singapore, 4 nước gồm New Zealand, 
Australia, Việt Nam và Canada đang 

chuẩn bị thông qua TPP-11. 60 ngày 
sau khi có ít nhất 6 nước thành viên 
hoàn tất thủ tục phê chuẩn, hiệp định 
sẽ có hiệu lực. 

 
Việc hình thành khu vực thương 

mại tự do trải rộng châu Á - Thái 
Bình Dương xuất hiện trong bối cảnh 
chính quyền Tổng thống Mỹ tìm cách 
đạt được các thỏa thuận thương mại 
thân thiện với Mỹ thông qua đàm 
phán song phương kết hợp với đe dọa 
thuế quan. 

Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định vào 
đầu năm 2017, Nhật Bản là quốc gia 
dẫn dắt đàm phán. Hôm 22/10, 
Toshimitsu Motegi, bộ trưởng Tái 
thiết Kinh tế Nhật Bản, đã xác nhận 
lộ trình dự kiến và báo cáo với Thủ 
tướng Shinzo Abe. 

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại 
và Tăng trưởng Xuất khẩu New 
Zealand David Parker phát biểu trước 
nghị viện rằng chính phủ hy vọng 
CPTPP sẽ được thông qua “trong 
những tuần tới”. Ngày 23/10, ông 
Motegi sẽ trao đổi với ông Parker để 
xác nhận kế hoạch quốc gia. 

Thượng viện Australia cũng đã 
chấp thuận phê chuẩn hiệp định. Việc 
chính thức thông qua chỉ còn là vấn 



Số 56 - 10/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 10 
 

đề của một số thủ tục. Trong lúc đó, 
Việt Nam bắt đầu trình Quốc hội xem 
xét vào ngày 22/10. Quyết định phê 
chuẩn dự kiến sẽ được đưa ra vào 
ngày 12/11. 

“Việt Nam đang nỗ lực trở thành 
một trong 6 nước thành viên đầu tiên 
thông qua hiệp định”, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong 
chuyến thăm Nhật Bản hồi đầu tháng. 

Canada lên kế hoạch hoàn tất thảo 
luận tại Quốc hội trong tuần này. Dự 
kiến toàn bộ quá trình phê chuẩn 
cũng sẽ kết thúc vào tháng 11. 

Việc hình thành khu vực thương 
mại tự do trải rộng châu Á - Thái 
Bình Dương xuất hiện trong bối cảnh 
chính quyền Tổng thống Mỹ tìm cách 
đạt được các thỏa thuận thương mại 
thân thiện với Mỹ thông qua đàm 
phán song phương kết hợp với đe dọa 
thuế quan. 

Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định vào 
đầu năm 2017, Nhật Bản là quốc gia 
dẫn dắt đàm phán. Hôm 22/10, 
Toshimitsu Motegi, bộ trưởng Tái 
thiết Kinh tế Nhật Bản, đã xác nhận 
lộ trình dự kiến và báo cáo với Thủ 
tướng Shinzo Abe. 

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại 
và Tăng trưởng Xuất khẩu New 
Zealand David Parker phát biểu trước 
nghị viện rằng chính phủ hy vọng 
CPTPP sẽ được thông qua “trong 
những tuần tới”. Ngày 23/10, ông 
Motegi sẽ trao đổi với ông Parker để 
xác nhận kế hoạch quốc gia. 

Thượng viện Australia cũng đã 
chấp thuận phê chuẩn hiệp định. Việc 
chính thức thông qua chỉ còn là vấn 
đề của một số thủ tục. Trong lúc đó, 
Việt Nam bắt đầu trình Quốc hội xem 
xét vào ngày 22/10. Quyết định phê 
chuẩn dự kiến sẽ được đưa ra vào 
ngày 12/11. 

“Việt Nam đang nỗ lực trở thành 
một trong 6 nước thành viên đầu tiên 
thông qua hiệp định”, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong 
chuyến thăm Nhật Bản hồi đầu tháng. 

Canada lên kế hoạch hoàn tất thảo 
luận tại Quốc hội trong tuần này. Dự 
kiến toàn bộ quá trình phê chuẩn 
cũng sẽ kết thúc vào tháng 11. 

Một khi có hiệu lực, khối CPTPP 
sẽ chiếm tới 13% tổng GDP toàn cầu. 
99,9% hàng công nghiệp và 98,5% 
nông sản xuất khẩu của Nhật Bản sẽ 
được hưởng quyền tiếp cận thị trường 
miễn thuế. Canada sẽ giảm thuế 6,1% 
đối với ôtô trong vòng 5 năm tới và 
Việt Nam cũng sẵn sàng bãi bỏ 70% 
thuế đối với mặt hàng này trong thời 
gian 10 năm. 

Sau khi thỏa thuận đi vào thực thi, 
bộ trưởng các nước thành viên sẽ 
nhóm họp để thảo luận về việc chào 
đón các quốc gia từng bày tỏ mong 
muốn tham gia CPTPP như Thái Lan 
và Anh. Quá trình mở rộng dự kiến 
diễn ra sớm nhất vào giữa năm 2019. 

Nikkei Asian Review nhận định 
Nhật Bản đang nóng lòng chờ CPTPP 
có hiệu lực vào đầu năm sau. Trong 
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bối cảnh đàm phán thương mại song 
phương với Mỹ dự kiến khởi động 
vào 16/1, hiệp định có hiệu lực sẽ 
giúp Nhật Bản có căn cứ để thương 
lượng khoản thuế đối với hàng nông 
sản. 

(Theo zing.vn) 
 

FTA VIỆT NAM - EU SẼ MỞ 
RỘNG THÊM THỊ TRƯỜNG 
XUẤT KHẨU CHO VIỆT NAM 

Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - châu Âu được kí kết và đi vào 
thực thi trong thời gian tới sẽ mở 
rộng thêm thị trường xuất khẩu cho 
Việt Nam. 

Theo đánh giá của Tổng cục Hải 
quan, trong 6 tháng đầu năm 2018, 
tình hình xuất khẩu của Việt Nam 
tiếp tục có sự tăng trưởng khả quan 
khi đạt kim ngạch 218 tỷ USD. Dự 
báo kim ngạch xuất khẩu năm 2018 
vẫn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng 
tốt, ước tính vào khoảng 240 -242 
triệu USD, tăng từ 12% - 14% so với 
năm 2017. 

Ông Nguyễn Việt Hùng, đại diện 
Tổng cục Hải quan chia sẻ, trong xu 
thế kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 
cao trong năm 2017 cũng như nửa 
đầu năm 2018, cùng với việc Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - 
châu Âu (EVFTA) đã hoàn tất thủ tục 
pháp lý, chuẩn bị được ký kết và đi 
vào thực thi trong thời gian tới sẽ mở 
rộng thêm thị trường xuất khẩu cho 
Việt Nam. 

Bên cạnh những thuận lợi, hiệp 
định thương mại tự do cũng sẽ đặt ra 
nhiều thách thức cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam trong 
10 năm tới, khi Việt Nam cũng như 
các quốc gia châu Âu phải cắt giảm 
tới 99% hàng rào thuế quan cho các 
loại hàng hóa xuất - nhập khẩu. 

 
Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, 

Việt Nam cũng đã phải đối diện với 
13 vụ kiện phòng vệ thương mại tại 
nhiều thị trường nhập khẩu khác 
nhau,… đây là những khó khăn 
không nhỏ cho doanh nghiệp xuất 
khẩu của Việt Nam trong thời gian 
tới. 

Để tạo thuận lợi cũng như thúc đẩy 
việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực xuất khẩu thời gian tới, 
ông Cao Huy Tài, Phó Trưởng phòng 
quản lý vận hành cơ chế 1 cửa quốc 
gia và ASEAN (Tổng cục Hải quan) 
nhìn nhận, việc đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý, sử dụng trang 
thiết bị hiện đại thời gian qua đã tăng 
cường quan hệ đối tác giữa hải quan 
với doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy và 
hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
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trong quá trình làm thủ tục hải quan 
điện tử. 

Từ năm 2014 đến nay, ngành hải 
quan đã thực hiện hệ thống thông 
quan tự động theo tiêu chuẩn tương 
đương với các quốc gia hàng đầu trên 
thế giới. Đến nay, đã có 99,95% 
doanh nghiệp tham gia thực hiện 
thông quan tự động, với thời gian 
thông quan từ khi tiếp nhận tờ khai 
đến trả kết quả đối với hàng luồng 
xanh chỉ từ 1 - 3 giây với tỷ lệ phân 
loại hàng hóa luồng xanh, đã có 65% 
doanh nghiệp xuất khẩu có thể thực 
hiện thủ tục thông quan tại nhà. 

Bên cạnh đó, hệ thống tính thuế 
của ngành đã được kết nối với kho 
bạc và ngân hàng để hỗ trợ doanh 
nghiệp, đến nay đã có 38 ngân hàng 
thương mại kí kết thỏa thuận hợp tác 
với hải quan, số ngân sách thu được 
từ việc nộp thuế điện tử chiếm đến 
90% đồng thời rút ngắn thời gian nộp 
thuế từ 1 - 2 ngày xuống còn có 3 
phút cho doanh nghiệp ở mọi lúc, 
mọi nơi trên mọi phương tiện... 

Trong năm 2018, thực hiện Nghị 
quyết 19 của Chính phủ, ngành Hải 
quan phấn đấu triển khai thêm 130 
thủ tục mới trên tổng số 284 thủ tục. 
Đồng thời phối hợp với các nước 
ASEAN triển khai thí điểm tờ khai 
ASEAN cũng như chứng nhận kiểm 
dịch điện tử. Bên cạnh đó, nội hàm 
của cơ chế một cửa quốc gia cũng sẽ 
được mở rộng, bao gồm những bên 
liên quan tham gia vào chuỗi dây 

chuyền cung ứng từ nhà sản xuất đến 
các doanh nghiệp xuất – nhập khẩu. 

 (Theo vov.vn) 
 
DOANH NGHIỆP VIỆT LÃNG 
PHÍ CƠ HỘI TỪ CÁC FTA 

Với 16 hiệp định thương mại tự do 
(FTA) đã và đang được đàm phán ký 
kết, thị trường tiêu thụ hàng hóa của 
Việt Nam ngày càng mở rộng nhưng 
đến nay tỷ lệ tận dụng ưu đãi, từ các 
FTA của Việt Nam mới chỉ đạt 40%. 
Dường như "miếng bánh" hấp dẫn 
mà FTA đem lại nhiều khi mới chỉ 
dừng trên lý thuyết. 

 
Theo báo cáo của Bộ Công 

Thương, kim ngạch xuất khẩu (XK) 9 
tháng đầu năm 2018, ước đạt 178.91 
tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 
năm 2017. Hàng hóa Việt Nam đã 
tiếp tục khai thác các thị trường 
truyền thống và mở rộng tìm kiếm, 
phát triển thêm nhiều thị trường mới. 

Ai hưởng lợi? 
Năm 2017, trong hơn 200 quốc gia 

và vùng lãnh thổ có quan hệ thương 
mại với Việt Nam, có 28 thị trường 
XK đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, 
trong đó có 5 thị trường đạt kim 
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ngạch trên 5 tỷ USD, 4 thị trường 
trên 10 tỷ USD (Mỹ, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc). 

Cũng theo Bộ Công Thương, kinh 
tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu 
rộng, nhiều FTA quan trọng đã được 
ký kết thời gian qua và chuẩn bị có 
hiệu lực. Với 16 FTA đã và đang 
được đàm phán ký kết, trong đó 10 
FTA đã có hiệu lực, thị trường tiêu 
thụ của hàng hóa Việt Nam đang 
ngày càng mở rộng. 

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2018, 
Bộ Công Thương tính toán, tỷ lệ tận 
dụng ưu đãi từ các thị trường đã ký 
FTA đạt khoảng 40%, tăng mạnh so 
với con số khoảng 35% của các năm 
trước. "Kết quả này có phần đóng 
góp không nhỏ của công tác tuyên 
truyền về hội nhập và cách thức tận 
dụng cam kết hội nhập, công tác cải 
cách thủ tục hành chính và hiện đại 
hóa việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa của Bộ Công Thương thời 
gian vừa qua", ông Đỗ Thắng Hải, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận 
định. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của các 
chuyên gia, tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ 
FTA như vậy vẫn là một con số quá 
khiêm tốn so với tiềm năng có thể đạt 
được. 

Theo ông Lê Quốc Phương, nguyên 
Phó Giám đốc Trung tâm thông tin 
công nghiệp và thương mại (Bộ Công 
Thương), tính tổng giá trị, thời gian 
qua, FTA giúp XK hàng hóa của Việt 

Nam tăng mạnh song chủ yếu tăng ở 
khối DN có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI). 9 tháng đầu năm 2018, kim 
ngạch XK của khối FDI chiếm tỷ 
trọng khoảng 71% trong tổng kim 
ngạch XK của cả nước. 

DN FDI xuất siêu thì Việt Nam 
xuất siêu và ngược lại. Như vậy, với 
Việt Nam, mục tiêu tham gia FTA để 
gia tăng XK đã đạt được, song đối 
tượng hưởng lợi chính là DN FDI. 

"Tôi cho rằng với FTA, Nhà nước 
đã mất nhiều công sức để tham gia 
đàm phán, khá tốn kém, song lợi ích 
đem lại chưa như kỳ vọng", ông 
Phương nêu quan điểm. 

Dẫn chứng từ thực tiễn của ngành 
đồ gỗ sau hơn 2 năm FTA Việt Nam 
– Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có 
hiệu lực, ông Nguyễn Chánh Phương, 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội 
Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí 
Minh, cho biết giá trị XK và tỷ lệ tận 
dụng các ưu đãi từ VKFTA đang 
nghiêng về các DN FDI của Hàn 
Quốc đang đầu tư, sản xuất tại Việt 
Nam. 

DN FDI có lợi thế hiểu rõ các tiêu 
chuẩn, đặc trưng riêng về đồ gỗ ở thị 
trường Hàn Quốc, còn DN Việt Nam 
cần thời gian để tìm hiểu, nắm bắt thị 
hiếu của người dân Hàn Quốc, đồng 
thời phải đáp ứng các tiêu chuẩn về 
mặt kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa theo 
quy định của VKFTA mới được 
hưởng ưu đãi. 

Ông Choi Dae Kyoo, chuyên gia 
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dịch vụ hải quan và thuế (Trung tâm 
hỗ trợ FTA Hàn Quốc – Việt Nam), 
cho rằng một trong những nguyên 
nhân hàng đầu khiến DN Việt Nam 
chưa tận dụng tốt ưu đãi từ VKFTA 
là sự thiếu hiểu biết về phương pháp 
quản lý xuất xứ, phân loại danh mục 
trong nguồn nguyên liệu cũng như 
những hạn chế trong việc xây dựng 
các chế độ công nhận lẫn nhau về 
chứng nhận xuất xứ. 

Khẳng định FTA sẽ trở thành vô 
nghĩa nếu như DN Việt Nam không 
đáp ứng được yêu cầu về xuất xứ 
hàng hóa, ông Vũ Đức Giang, Chủ 
tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho 
biết đối với ngành hàng dệt may, đa 
phần các FTA đều yêu cầu hàng hóa 
phải đáp ứng quy tắc xuất xứ từ vải 
trở đi. 

Tuy nhiên, nhiều DN vẫn chưa đặt 
trọng tâm vào việc nghiên cứu thay 
đổi cách sản xuất, qua đó tận dụng cơ 
hội thúc đẩy XK từ FTA, mà vẫn giữ 
tâm thế ngồi chờ thị trường, chờ 
khách hàng đến. 

Không chỉ bỏ qua nhiều ưu đãi mà 
FTA đem lại ở các thị trường lớn như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, mà ngay thị 
trường ASEAN, nhiều DN Việt vẫn 
không thể nắm bắt. Thị trường ngay 
gần sát Việt Nam song nhiều DN cho 
biết vẫn thiếu vắng thông tin, chưa 
nắm rõ "đường đi nước bước" để tấn 
công thị trường đầy tiềm năng này. 
Trong khi đó, nhiều nước ASEAN đã 
và đang XK hàng hóa ồ ạt vào Việt 

Nam. 
Tinh tế và thực dụng hơn 
Theo đánh giá của các chuyên gia, 

ở các nước khi đàm phán các FTA, 
các ngành hàng liên quan đều có hiệp 
hội lên tiếng ủng hộ hay phản biện 
tùy theo quyền lợi của mình. Dựa 
trên lợi ích quốc gia, các đoàn đàm 
phán sẽ có sự "cân đong đo đếm" cho 
phù hợp. Tuy nhiên, Việt Nam chưa 
có sự chuẩn bị như vậy, các DN vẫn 
coi đó là việc của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, để tận dụng tốt hơn 
cơ hội từ FTA, thúc đẩy XK hàng 
hóa, DN mong muốn Chính phủ và 
cơ quan chức năng đẩy mạnh khâu 
phổ biến những chính sách, thông tin, 
hướng dẫn DN tiếp cận được các đối 
tác trong từng FTA. Đặc biệt, phải nỗ 
lực cải thiện thể chế – đây là lực đẩy 
giúp DN tận dụng được các cơ hội 
XK. 

Bởi vậy, ông Nguyễn Đình Cung, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản 
lý kinh tế Trung ương (CIEM), nhấn 
mạnh trong lộ trình chuẩn bị cho các 
FTA, Việt Nam cần "tinh tế và thực 
dụng" hơn nữa. Đồng thời, việc các 
FTA này ít được nhìn nhận với vai 
trò thúc đẩy cải thiện thể chế kinh tế 
hơn cũng đặt ra rủi ro cải thiện thể 
chế kinh tế có độ "vênh" với các 
chuẩn mực quốc tế. 

Do vậy, thời gian tới cần tiếp tục rà 
soát nội dung cam kết trong các FTA 
và điều ước quốc tế mà Việt Nam 
đang đàm phán, đã hoàn tất đàm phán 
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và đã ký kết để có những điều chỉnh 
về quy định pháp luật phù hợp. 

Trong đó, tiếp tục rà soát và xây 
dựng lộ trình giảm dần các đối xử 
mang tính phân biệt, khác biệt (chẳng 
hạn như tiếp cận đất đai, tín dụng, 
mua sắm chính phủ…) có thể ảnh 
hưởng đến môi trường cạnh tranh 
bình đẳng giữa DN tư nhân và DN 
nhà nước. 

Đồng thời, nâng cao năng lực thể 
chế và kỹ thuật của phòng vệ thương 
mại, củng cố quan hệ hợp tác của 
Cục Phòng vệ thương mại với cộng 
đồng DN. Cân nhắc các yếu tố về hài 
hòa và hợp tác pháp lý để nâng cao 
năng lực và có những điều chỉnh phù 
hợp, không trái với cam kết. 

Đặc biệt, thường xuyên tham vấn 
cộng đồng DN, người lao động và 
các nhóm xã hội khác nhằm có các 
biện pháp chuẩn bị phù hợp cho việc 
thực hiện các FTA và điều ước quốc 
tế khác. 

Thực tế cho thấy, các FTA được ký 
kết đã tạo nhiều ưu đãi về thuế quan 
và phi thuế quan đối với hàng hóa 
Việt Nam, từ đó góp phần gia tăng 
kim ngạch thương mại của Việt Nam 
và mở cửa dòng vốn đầu tư từ nước 
ngoài vào Việt Nam. 

Đặc biệt, trong bối cảnh chiến 
tranh thương mại giữa các nền kinh tế 
chủ chốt (Mỹ – Trung Quốc) diễn ra 
căng thẳng hơn, có thể ảnh hưởng rất 
lớn tới XK của Việt Nam. Bởi vậy, 
nếu không thay đổi và có sự chuẩn bị, 

việc bỏ lỡ các cơ hội từ FTA đem lại 
là một điều đáng tiếc cho chính Việt 
Nam. 

(Theo thoibaokinhdoanh.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Găng tay bảo hộ 
Ngày 27/8/2018, Israel thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu 
chuẩn bắt buộc SI 1284 phần 4, găng 
tay bảo hộ. 

   Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này 
áp dụng cả Tiêu chuẩn Châu Âu EN 
ISO 374-1: tháng 11 năm 2016 và 
Tiêu chuẩn ANSI/ISEA 105: 2016 . 
Những sửa đổi chính như sau: 

- Sửa đổi phạm vi của tiêu chuẩn 
để có thể áp dụng luật và quy định 
quốc gia; 

- Loại bỏ việc tuẩn thủ tiêu chuẩn 
mỹ đối với tất cả các sản phẩm khác 
không liên quan đến hóa chất nguy 
hiểm và vi sinh vật; - Sửa đổi các 
tham chiếu quy phạm; - Thay đổi các 
yêu cầu ghi dấu và ghi nhãn và yêu 
cầu thông tin sẽ được cung cấp bằng 
tiếng Hebrew theo Đạo luật Bảo vệ 
người tiêu dùng của Israel (Ghi nhãn 
Hàng hóa). Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn 
của con người. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 6 tháng kể từ 
ngày công bố trên Công báo của 
Israel. Hạn cuối cùng để các nước 
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thành viên tham gia góp ý kiến vào 
26/10/2018. 

Mũ bảo hiểm 
Ngày 10/9/2018, Ấn Độ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo kiểm soát kỹ 
thuật đối với mũ bảo hiểm. 

   Cụ thể, mũ bảo hiểm dành cho 
người đua xe 2 bánh phải đáp ứng 
chứng nhận bắt buộc theo Đạo luật 
Tiêu chuẩn Ấn Độ. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Thời gian dự 
kiến thông qua vào tháng 10/2018. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 
tháng kể từ ngày thông báo. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên WTO 
tham gia góp ý kiến là ngày 
10/11/2018. 

Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa 
đổi Quy chuẩn kỹ thuật về tương 
thích điện từ (EMC) 

Ngày 24/9/2018, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 
chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ 
được thông báo cho WTO mã thông 
báo G/TBT/N/KOR/787. 

   Nội dung chính của các sửa đổi 
như sau: 

1. Điều chỉnh các tiêu chuẩn tương 
thích điện từ của bộ điều khiển lập 
trình logic (Điều 5, Phụ lục 2) 

2. Xem xét môi trường điện từ của 
các hệ thống sản xuất quang điện, các 
tiêu chuẩn nhiễu truyền dẫn điện trên 
75 kV (Điều 6 (1), Phụ lục 3) 

3. Thiết lập các tiêu chuẩn tương 
thích điện từ của rơle bảo vệ (Điều 6 
(4), Phụ lục 3, 4) 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực của Dự thảo. Các nước 
Thành viên WTO có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. 

(Theo VP TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 10/2018 

1. Số: G/TBT/N/ARE/447 
NướcTB: Các Tiểu Vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất 
Nội dung: Mật ong (ICS 67.180) 
2. Các thông báo của Argentina 
- Số: G/TBT/N/ARG/345 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ 
- Số: G/TBT/N/ARG/346 
Nội dung: Xúc xích và các sản 

phẩm có nguồn gốc từ thịt 
- Số: G/TBT/N/ARG/347 
Nội dung:Thuốc trừ sâu (ICS 

65.100) 
3. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/844 
Nội dung:Vắc-xin (ICS 11.120) 
- Số: G/TBT/N/BRA/845 
Nội dung:Xe mooc đường bộ 
4. Số: G/TBT/N/CHL/459 
NướcTB: Chi Lê 
Nội dung: Sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ 
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5. Số: G/TBT/N/CHN/1287 
NướcTB:Trung Quốc 
Nội dung: Mỹ phẩm  
6. Số: G/TBT/N/ECU/339 
NướcTB: Ecuador 
Nội dung: Thiết bị vệ sinh   
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/600 
Nội dung:Thực phẩm  
- Số: G/TBT/N/EU/601 
Nội dung:Hóa chất hữu cơ  
- Số: G/TBT/N/EU/602 
Nội dung:Thực phẩm tiêu dùng 
- Số: G/TBT/N/EU/603 
- Số: G/TBT/N/EU/604 
Nội dung:Thiết bị làm lạnh  
- Số: G/TBT/N/EU/605 
Nội dung: Nguồn điện bên ngoài 

(EPS)  
- Số: G/TBT/N/EU/606 
- Số: G/TBT/N/EU/607 
Nội dung: Chiếu sáng 
- Số: G/TBT/N/EU/608 
Nội dung: Mỹ phẩm  
- Số: G/TBT/N/EU/609 
- Số: G/TBT/N/EU/610 
Nội dung: Màn hình điện tử 
- Số: G/TBT/N/EU/611 
- Số: G/TBT/N/EU/612 
Nội dung:Máy rửa bát gia dụng  
8. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số:G/TBT/N/JPN/607 
Nội dung:Sản phẩm dược phẩm 
- Số: G/TBT/N/JPN/608 
Nội dung: Hệ thống ghi nhãn GM 
- Số: G/TBT/N/JPN/609 
Nội dung: Các chất độc hại  

9. Các thông báo của Kenya 
- Số:G/TBT/N/KEN/741 
- Số: G/TBT/N/KEN/742 
- Số: G/TBT/N/KEN/743 
- Số: G/TBT/N/KEN/744 
- Số: G/TBT/N/KEN/745 
- Số: G/TBT/N/KEN/746 
- Số: G/TBT/N/KEN/747 
- Số: G/TBT/N/KEN/748 
- Số: G/TBT/N/KEN/749 
Nội dung: Phòng chống hàng nguy 

hiểm  
10. Số: G/TBT/N/KOR/788 
Nước TB: Hàn Quốc 
Nội dung: Thiết bị y tế  
11. Số: G/TBT/N/MEX/433 
Nước TB: Mexico 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm  
12. Số: G/TBT/N/MOZ/14 
Nước TB: Mozambique 
Nội dung: Bóng đèn sợi đốt  
13. Số: G/TBT/N/PRY/107 
Nước TB: Paraguay 
Nội dung: Xe cơ giới và rơ moóc 
14. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/921 
- Số: G/TBT/N/UGA/922 
Nội dung: Thịt và các sản phẩm từ 

thịt  
- Số: G/TBT/N/UGA/923 
- Số: G/TBT/N/UGA/924 
- Số: G/TBT/N/UGA/925 
Nội dung: Nước uống 
- Số: G/TBT/N/UGA/926 
- Số: G/TBT/N/UGA/927 
- Số: G/TBT/N/UGA/928 
Nội dung: Phân bón 
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- Số: G/TBT/N/UGA/929 
- Số: G/TBT/N/UGA/930 
- Số: G/TBT/N/UGA/931 
Nội dung: Đồ uống không cồn 
- Số: G/TBT/N/UGA/932 
Nội dung: Xơ dệt  
- Số: G/TBT/N/UGA/933 
Nội dung: Dệt may  
- Số: G/TBT/N/UGA/934 
Nội dung: Vỏ gối 
- Số: G/TBT/N/UGA/935 
Nội dung: Sản phẩm dầu mỏ  
- Số: G/TBT/N/UGA/936 
Nội dung: Dầu bôi trơn  
- Số: G/TBT/N/UGA/937 
Nội dung: Sản phẩm dầu mỏ  
- Số: G/TBT/N/UGA/938 
- Số: G/TBT/N/UGA/939 
Nội dung: Dầu động cơ  
- Số: G/TBT/N/UGA/940 
- Số: G/TBT/N/UGA/941 
- Số: G/TBT/N/UGA/942 
Nội dung: Dầu bôi trơn  
- Số: G/TBT/N/UGA/943 
- Số: G/TBT/N/UGA/944 
- Số: G/TBT/N/UGA/945 
- Số: G/TBT/N/UGA/946 
Nội dung: Dầu động cơ  
15. Các thông báo của Ukraine 
- Số: G/TBT/N/UKR/142 
Nội dung: Giày dép  
- Số: G/TBT/N/UKR/143 
Nội dung: Vật liệu nổ dùng trong 

công nghiệp  
16. Các thông báo của Uruguay 
- Số: G/TBT/N/URY/23 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng cụ 

tiếp xúc với thực phẩm 
- Số: G/TBT/N/URY/24 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ 
16. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1396 
Nội dung:Hóa chất 
- Số: G/TBT/N/USA/1397 
Nội dung: Máy bay thể thao hạng 

nhẹ  
(Tổng hợp) 

 
 
 
 
 

THÔNG ĐIỆP NGÀY TIÊU 
CHUẨN THẾ GIỚI 14/10/2018 

 
Giống như hơn 250 năm trước, các 

tiêu chuẩn rất quan trọng trong cuộc 
cách mạng công nghiệp đầu tiên, giờ 
đây, trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, tiêu chuẩn cũng sẽ 
đóng một vai trò quan trọng tương tự. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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tư có thể được mô tả như là sự ra đời 
của một loạt các công nghệ mới, làm 
mờ ranh giới truyền thống giữa thế 
giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học. 
Sự gia tăng kết nối của con người và 
mọi thứ sẽ tác động đến cách chúng 
ta sản xuất, giao dịch và giao tiếp, 
giống như sức mạnh hơi nước đã biến 
đổi phương thức sản xuất và cách 
sống của nhiều xã hội trong cuộc 
cách mạng công nghiệp đầu tiên. 

Trong thế kỷ 18, sự chuyển đổi từ 
công việc thủ công sang máy móc, 
thiết bị đã làm tăng nhu cầu về tiêu 
chuẩn. Ví dụ như để thay thế các chi 
tiết máy và cho phép sản xuất hàng 
loạt các linh kiện chuyên dụng. Ngày 
nay, tiêu chuẩn sẽ một lần nữa đóng 
một vai trò quan trọng trong quá trình 
chuyển đổi sang một kỷ nguyên mới. 
Tốc độ thay đổi mà chúng ta đang 
chứng kiến sẽ không thể có được 

ếu không có tiêu chuẩn. Các nhà 
sáng tạo dựa trên các tiêu chuẩn quốc 
tế, như tiêu chuẩn do IEC, ISO và 
ITU xây dựng, để đảm bảo khả năng 
tương thích và khả năng tương tác, để 
các công nghệ mới có thể được áp 
dụng một cách liền mạch. Tiêu chuẩn 
cũng là một phương tiện để truyền bá 
kiến thức và đổi mới toàn cầu. Bên 
cạnh đó, tốc độ thay đổi nhanh chóng 
mà cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư mang lại cũng chứa đựng 
những thách thức riêng. Robot và trí 
tuệ nhân tạo sẽ ngày càng đảm nhiệm 
nhiều hơn những công việc trước đây 

do con người thực hiện, công nghệ 
chế tạo đắp lớp (hay còn gọi là in 3D) 
sẽ thay đổi cách chúng ta tạo ra hàng 
hóa và cung cấp cho chúng ta khả 
năng “in mọi thứ” ở nhà và khi mọi 
thứ từ máy bay đến thiết bị theo dõi 
trẻ nhỏ được kết nối kỹ thuật số thì lỗ 
hổng bảo mật dữ liệu và hậu quả của 
sự vi phạm cũng tăng theo cấp số 
nhân. Đây chỉ là một số ví dụ về các 
vấn đề bộc lộ ở thế hệ công nghệ 
thông minh mới được đặc trưng bởi: 
dữ liệu lớn, tích hợp gia tăng, lưu trữ 
đám mây và truyền thông mở của các 
thiết bị … Tiêu chuẩn quốc tế là một 
cách mạnh mẽ để đảm bảo an toàn và 
giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, tiêu chuẩn 
bảo mật có thể giúp cho dữ liệu của 
chúng ta an toàn hơn và ngăn chặn 
vấn đề tin tặc. Các tiêu chuẩn an toàn 
cho robot sẽ giúp việc tương tác với 
con người trở nên dễ dàng hơn. Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã 
bắt đầu, nhưng để nắm bắt được đầy 
đủ tiềm năng của nó đối với sự tiến 
bộ của xã hội thì tiêu chuẩn là vô 
cùng cần thiết. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT 
LƯỢNG CHO CHUỖI LIÊN KẾT 
NÔNG SẢN 

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam phối 
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ 
chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia 
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lần thứ III với chủ đề “Khơi nguồn 
nông sản Việt”. 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ cho biết: 
Hiện nay, Việt Nam đã có 10 mặt 
hàng nông sản xuất khẩu đạt kim 
ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó 5 mặt 
hàng có giá trị trên 2 tỷ USD. Trái 
cây đã chính thức soán ngôi dầu thô, 
nếu làm tốt có thể đạt xấp xỉ 4 tỷ 
USD trong năm nay. Năm 2018 
chúng ta cũng chứng kiến nhiều sự 
kiện có ý nghĩa của ngành nông 
nghiệp, đó là lần đầu tiên tổ chức Hội 
nghị gạo thế giới, thu hút sự quan tâm 
của đông đảo đại biểu trong và ngoài 
nước. 

 
Năm nay, nhiều mặt hàng nông sản 

của nước ta được mùa, sản lượng cao 
kỉ lục nhưng nhờ chủ động tổ chức 
tiêu thụ tốt, làm tốt khâu xúc tiến 
thương mại, quảng bá nên tiêu thụ 
vẫn thuận lợi và được giá, điển hình 
là vụ vải thiều ở Bắc Giang, vụ nhãn 
ở Hưng Yên và Sơn La... Riêng vụ 
vải thiều của Bắc Giang vừa rồi đạt 
doanh thu kỷ lục 6.000 tỷ đồng, trong 
đó có khoảng 3.700 tỷ đồng thu trực 

tiếp từ quả vải, còn lại là các dịch vụ 
khác. 

Hiện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
đang làm thủ tục công nhận thủ tục 
về cá tra xuất khẩu của Việt Nam. 
Phía họ đã kểm tra thực địa và đánh 
giá chúng ta sản xuất cá tra rất tốt, dự 
kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành thủ 
tục về cá tra. Vừa rồi, thuế chống bán 
phá giá xuất khẩu tôm cũng được hoá 
giải. Đó là những thông tin rất tích 
cực. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng 
cho rằng: Sản xuất nông nghiệp nước 
ta vẫn chủ yếu manh mún quy mô 
nhỏ, tình trạng nông sản nơi thừa vẫn 
thừa, nơi thiếu vẫn thiếu xuất hiện 
khá phổ biến. Nguyên nhân là do 
không có liên kết với thị trường. 
Theo quy luật của thị trường, cung 
nhiều hơn sẽ làm giá không tốt được, 
nhưng nếu làm tốt khâu tiêu thụ thì sẽ 
vẫn bán được với giá tốt. Khâu kết 
nối giữa sản xuất với tiêu thụ, kết nối 
cung cầu vẫn đang là khâu yếu nhất 
trong chuỗi giá trị nông sản của 
ngành nông nghiệp. 

Ông Ngô Minh Hải, Phó Tổng 
Giám đốc TH true Milk cho rằng, 
phải xác định lại mục tiêu cho chuỗi 
giá trị đó là làm thế nào nâng cao giá 
trị nông sản. 

Nâng cao năng suất, chất lượng cho 
chuỗi liên kết nông sản, xây dựng 
được thương hiệu và niềm tin khách 
hàng. Nếu như chất lượng và năng 
suất tạo giá trị của thương hiệu thì 
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thương hiệu làm “thăng hoa” giá trị 
nông sản. Hai yếu tố này có tác động 
hỗ trợ lẫn nhau. Không có được chất 
lượng và thương hiệu thì giá trị nông 
sản không cao được. 

“Người nông dân phải tự khẳng 
định mình trong chuỗi liên kết. 
Doanh nghiệp hỗ trợ con giống, vật 
tư, quy trình kỹ thuật… tuy nhiên 
không phải doanh nghiệp cho người 
nông dân mà doanh nghiệp cần người 
dân đưa lại sản phẩm phù hợp tiêu 
chuẩn. Mỗi người nông dân là một 
lực đẩy trong chuỗi liên kết, doanh 
nghiệp đứng vai trò tiên phong” - ông 
Hải chia sẻ. 

Giải đáp thắc mắc chung của nhiều 
nông dân về việc làm sao để có thể 
xây dựng được một thương hiệu tốt, 
đáp ứng yêu cầu của các đối tác thị 
trường khó tính như: Mỹ, Nhật, EU, 
Trung Đông… Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê 
Quốc Doanh khẳng định: Vấn đề 
thương hiệu là hết sức quan trọng. 
Bởi, hiện có rất nhiều nông sản của 
chúng ta đã có thương hiệu, đã xây 
dựng được thương hiệu nhưng không 
giữ được. 

Do đó, để thương hiệu thực sự bền 
vững, nông sản phải đáp ứng được 2 
yêu cầu quan trọng, đó là: Chất lượng 
và đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm. 

Để đáp ứng được 2 yêu cầu này, 
thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn luôn có chương 

trình lựa chọn những cây, con giống 
chất lượng cao, đồng thời phối hợp 
với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ 
Công Thương xây dựng những quy 
chuẩn phù hợp với yêu cầu của từng 
thị trường xuất khẩu. Có như thế 
chúng ta mới mong xây dựng thương 
hiệu bền vững cho nông sản Việt. 

(Theo vietq.vn) 
 

MÃ VẠCH DO NƯỚC NGOÀI 
CẤP CHO HÀNG GIA CÔNG 
XUẤT KHẨU PHẢI ĐĂNG KÝ? 

Gần đây, cơ quan về thuế yêu cầu 
các doanh nghiệp gia công hàng xuất 
khẩu cho nước ngoài phải đăng ký 
trước cả mã vạch được dán trên sản 
phẩm, theo thắc mắc của một doanh 
nghiệp. 

Theo đó, doanh nghiệp gia công 
cần phải đăng ký trước mã vạch theo 
thủ tục sau đây tại Cục Quản lý Chất 
lượng, gồm nộp thông tin liên quan 
đến mã vạch được cấp ở nước ngoài 
tại Cục Quản lý Chất lượng; Cục 
Quản lý Chất lượng kiểm tra hồ sơ 
nộp và cho phép gắn mã vạch nước 
ngoài. 

Trong quy định mã vạch Việt Nam 
có ghi rõ “Mã vạch được cấp ở nước 
ngoài phải được đăng ký và quản lý 
tại Cục Quản lý Chất lượng”. Việc 
này nhằm đảm bảo việc quản lý hiệu 
quả các mã vạch được lưu thông ở 
Việt Nam. 

Thế nhưng những mã vạch được 
gắn trên sản phẩm xuất khẩu lại 
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không được lưu thông tại Việt Nam, 
nó được gắn nhằm giúp nước nhập 
khẩu sử dụng trong quá trình lưu 
thông phân phối sau khi gia công sản 
xuất. Điều này có nghĩa là việc quản 
lý này không có lợi ích trong thực tế 
vì nó không được lưu hành tại Việt 
Nam. Ngoài ra, các công ty gia công 
thuê chỉ gắn mã vạch do khách hàng 
yêu cầu mà chính nhà gia công cũng 
không tìm thấy thông tin liên quan 
đến việc đăng ký mã vạch. 

Một doanh nghiệp cho rằng việc 
phân biệt mã vạch được dán trên sản 
phẩm xuất khẩu cần được phân biệt 
với mã vạch của sản phẩm lưu thông 
tại Việt Nam để quản lý. Thông tin về 
mã vạch được dán trên sản phẩm 
được lưu thông tại Việt Nam cần 
được đăng ký và quản lý tại Cục 
Quản lý Chất lượng Việt Nam. 

Việc đăng ký và quản lý cả mã 
vạch trên sản phẩm xuất khẩu mang 
lại gánh nặng cho doanh nghiệp gia 
công thuê. Cơ quan quản lý nên thực 
hiện theo hướng những sản phẩm 
không lưu hành tại Việt Nam mà xuất 
khẩu sang nước ngoài thì không cần 
phải đăng ký mã vạch. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

BỘ NN&PTNT CẮT THỦ TỤC, 
GIẢM CHỒNG CHÉO TRONG 
KIỂM DỊCH 

Bộ NN&PTNT đã xử lý việc chồng 
chéo giữa kiểm dịch và kiểm tra chất 
lượng, đồng thời tới đây sẽ cắt giảm 

danh mục nhiều hàng hóa thuộc đối 
tượng phải kiểm dịch động vật, kiểm 
dịch thủy sản. 

Tháng 5/2018, Bộ NN&PTNT đã 
rà soát, xác định một số nhóm hàng 
nhập khẩu đang chịu sự quản lý, kiểm 
tra của nhiều đơn vị khác nhau thuộc 
Bộ. Một trong những vấn đề nổi cộm 
là chồng chéo giữa kiểm dịch và 
kiểm tra chất lượng đối với thức ăn 
chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn 
gốc động, thực vật nhập khẩu. 

 
Xuất phát từ bản chất của hoạt 

động kiểm dịch là hoạt động cần thiết 
để tạo hàng rào kỹ thuật trong quan 
hệ thương mại với các nước, nhằm 
bảo vệ an toàn nền sản xuất nông, 
lâm nghiệp trong nước, bảo vệ môi 
trường sinh thái cũng như sức khỏe 
của người dân, Bộ NN&PTNT đã 
quyết định giao một đầu mối thống 
nhất kiểm tra nhà nước là cơ quan 
kiểm dịch. 

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã ban 
hành Quyết định số 3346/QĐ-BNN-
TCCB ngày 23/8/2018 điều chỉnh 
phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên 
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ngành đối với một số sản phẩm, hàng 
hóa nhập khẩu trước thông quan tại, 
Bộ NN& PTNT đã khẳng định quyết 
tâm cải cách hành chính nhằm tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, 
người dân. 

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật sẽ 
thực hiện đồng thời kiểm dịch và 
kiểm tra chất lượng thức ăn chăn 
nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc 
thực vật nhập khẩu trước thông quan; 
Cục Thú y sẽ thực hiện đồng thời 
kiểm dịch và kiểm tra chất lượng 
thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản 
có nguồn gốc động vật nhập khẩu 
trước thông quan theo quy định pháp 
luật. 

Như vậy, đối với thức ăn chăn 
nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu, nếu 
như trước đây, để được cấp giấy xác 
nhận chất lượng và giấy chứng nhận 
kiểm dịch, doanh nghiệp phải thực 
hiện cùng lúc nhiều thủ tục hành 
chính tại các cơ quan khác nhau 
thuộc Bộ NN& PTNT, thì với việc 
triển khai Quyết định số 3346/Đ-
BNN-TCCB, doanh nghiệp nhập 
khẩu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy 
sản sẽ chỉ phải đăng ký và khai báo 
một lần để thực hiện một thủ tục hành 
chính tại một đơn vị thuộc Bộ Nông 
nghiệp và PTNT. Điều này sẽ giúp 
doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí 
thực hiện thủ tục hành chính. 

Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, 
Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản 

sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo điều 
chỉnh phân công tại Quyết định số 
3346/QĐ-BNN-TCCB kể từ ngày các 
Thông tư sửa đổi các Thông tư trên 
có hiệu lực thi hành. 

Bên cạnh việc quyết liệt triển khai 
thống nhất một đầu mối kiểm tra 
chuyên ngành, Bộ NN& PTNT tiếp 
tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, 
chuyển phương thức kiểm tra từ kiểm 
tra trước thông quan sang kiểm tra 
sau thông quan, áp dụng quản lý rủi 
ro, chỉ kiểm tra tại cửa khẩu đối với 
các mặt hàng tác động đến an toàn xã 
hội, an ninh quốc gia, phải kiểm dịch 
hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe người dân. Đối với các mặt 
hàng khác, việc kiểm tra về chất 
lượng, hợp chuẩn, hợp quy chuyển 
sang hậu kiểm hoặc dựa trên đánh giá 
mức độ tuân thủ doanh nghiệp, thực 
hiện công nhận lẫn nhau. 

Cắt giảm đối tượng phải kiểm 
dịch 

Bộ NN&PTNT cho biết, tới đây sẽ 
cắt giảm danh mục nhiều hàng hóa 
thuộc đối tượng phải kiểm dịch động 
vật, kiểm dịch thủy sản. 

Bộ cũng chỉ rõ những nội dung 
vướng mắc trong công tác kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật trên 
cạn; kiểm dịch động vật, sản phẩm 
động vật thủy sản và yêu cầu phải sửa 
đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ NN&PTNT. 

Cụ thể, có 3 nội dung vướng mắc 
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tại Thông tư số 25/2016/TT-
BNNPTNT và Thông tư số 
24/2017/TT-BNNPTNT bao gồm (1) 
Tại mục 14 Phần III Nghị quyết 19-
2018/NQ-CP nêu: khái niệm “sản 
phẩm động vật” tại Phụ lục I Thông 
tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 
30/6/2016 quy định về kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật trên cạn 
và Phụ lục 22 Thông tư số 
24/2017/TT-BNNPTNT ngày 
15/11/2017 ban hành bảng mã số HS 
đối với hàng hóa chuyên ngành xuất 
khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm 
cho diện hàng hóa phải kiểm dịch 
động vật quá rộng, quá mức cần thiết 
(chỉ nên kiểm dịch đối với các sản 
phẩm tươi sống hoặc sơ chế); (2) 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 
hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm, 
thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-
CP với nhiều quy định mới, do vậy, 
nội dung quy định tại Thông tư 
không còn phù hợp; (3) Thức ăn chăn 
nuôi nhập khẩu vừa phải kiểm tra 
chất lượng và kiểm dịch (đối với sản 
phẩm thức ăn chăn nuôi thuộc Danh 
mục phải kiểm dịch) do hai cơ quan 
(Cục Thú y/Tổng cục Thủy sản và 
Cục Chăn nuôi) thuộc Bộ NN& 
PTNT thực hiện kiểm tra. 

Tại Thông tư số 26/2016/TT-
BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông 
tư số 24/2017/TT-BNNPTNT, 2 nội 
dung vướng mắc được chỉ ra là: (1) 

Danh mục hàng hóa phải kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật thủy sản 
còn rộng, nhiều mặt hàng đã qua chế 
biến sâu cũng thuộc diện phải kiểm 
dịch như các loại thủy sản hun khói, 
đồ hộp...; tại danh mục chưa định 
danh rõ các mặt hàng thuộc mã hàng 
“loại khác” của “loại khác”; (2) 
Giống thủy sản nhập khẩu vừa phải 
kiểm tra chất lượng và kiểm dịch do 
hai cơ quan (Cục Thú y và Tổng cục 
Thủy sản) thuộc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thực hiện kiểm 
tra. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

DOANH NGHIỆP DA GIÀY- 
THAY ĐỔI TƯ DUY THIẾT KẾ 
ĐỂ TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG 

Thị trường da giày nội địa có nhu 
cầu rất lớn song không được doanh 
nghiệp ngành này chú ý vì hầu hết 
chỉ quan tâm đến xuất khẩu. Nhiều ý 
kiến cho rằng, trong thời gian tới, 
các doanh nghiệp da giày phải thay 
đổi tư duy sản xuất và chú trọng vào 
thị trường nội địa để tiếp cận khách 
hàng. 

Bỏ ngỏ thị trường nội địa 
Theo đánh giá của Hiệp hội Da 

giày, túi xách Việt Nam, người dân 
Việt có thu nhập ngày càng cao đã 
thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm da giày 
thời trang, giày thể thao, giày trẻ em 
với đa dạng sản phẩm. Ước tính, với 
dân số 94 triệu người - mức độ sử 
dụng trung bình 2 đôi giày/dép mỗi 
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năm thì tổng nhu cầu tiêu thụ gần 
giày dép của người dân Việt Nam sẽ 
vào khoảng 190 triệu đôi giày/dép 
mỗi năm. 

Tuy nhiên, ngành da giày Việt 
Nam hiện vẫn chủ yếu là xuất khẩu, 
không chú trọng nội địa khi hầu hết 
các doanh nghiệp trong nước chỉ làm 
gia công xuất khẩu cho thương hiệu 
nước ngoài. Do đó, sản phẩm da giày 
tiêu thụ nội địa hầu hết do các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở tư nhân 
trong nước sản xuất, dẫn tới sản 
phẩm phần lớn có phẩm cấp thấp và 
trung bình. 

 
Đáng nói hơn, với khoảng 8% sản 

lượng - tức là khoảng 90 triệu đôi 
giày/dép tiêu thụ nội địa, ngành mới 
chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu tiêu 
dùng trong nước. Theo ước tính, năm 
2017 Việt Nam nhập khẩu khoảng 85 
triệu đôi giày dép các loại với trị giá 
gần 500 triệu USD, trong đó nhập từ 
Trung Quốc tới 96% về số lượng, 
khoảng 87% về giá trị. Điều này cho 
thấy thị trường nội địa với nhu cầu 
ngày càng tăng nhưng lại bị các 
doanh nghiệp bỏ ngỏ. 

Trong thời gian dài, ngành da giày 
chưa quan tâm sản xuất sản phẩm 
hợp thời trang cho thị trường nội địa 
và chưa quan tâm xây dựng hệ thống 
phân phối trong nước một cách bài 
bản mà phó mặc cho tiểu thương 
buôn bán nhỏ thao túng thị trường, 
bán lẫn lộn cùng với giày nhập khẩu 
tiểu ngạch có chất lượng xấu, giá rẻ, 
dẫn tới việc sản phẩm không được 
người tiêu dùng đánh giá cao. Ngoài 
ra, tình trạng sản xuất và buôn lậu 
hàng giả, hàng nhái thương hiệu nổi 
tiếng trong nước - nước ngoài tràn 
lan không được kiểm soát đã gây khó 
khăn không nhỏ cho việc phát triển 
thị trường da giày trong nước. 

Thay đổi tư duy thiết kế để tiếp 
cận khách hàng 

Để phát triển thị trường da giày 
trong nước, các doanh nghiệp da giày 
cần mở rộng quy mô sản xuất, đổi 
mới công nghệ, thiết bị và tăng cường 
thiết kế mẫu, tạo ra nhiều sản phẩm 
hợp thời trang, phù hợp với nhu cầu 
của người tiêu dùng trong nước. Bên 
cạnh đó, các làng nghề da giày, chủ 
cơ sở sản xuất tư nhân cần chấm dứt 
làm hàng giả, hàng nhái và quan tâm 
xây dựng thương hiệu riêng, nhãn 
hiệu tập thể của làng nghề để đảm 
bảo sự phát triển bền vững. 

Thực tế cũng cho thấy, trong ngành 
da giày nội địa đã có những doanh 
nghiệp Việt có quy mô sản xuất lớn, 
có thương hiệu và uy tín trên thị 
trường nội địa, xây dựng được mạng 
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lưới phân phối tại nhiều địa phương. 
Đơn cử như Công ty TNHH Giày 
Viễn Thịnh (VITCO). Sở dĩ VITCO 
thành công là do thay vì mở các điểm 
bán lẻ sẽ tạo gánh nặng về chi phí, 
công ty đã tập trung thiết kế, nhập 
khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật 
liệu... để đảm bảo độ bền cho sản 
phẩm, tổ chức bán hàng trực tuyến 
trên trang web của công ty và thông 
qua các cửa hàng, đại lý giày dép. 
Giá sản phẩm ở mức 200.000-
300.000 đồng/đôi, nhắm đến giới nữ 
làm việc văn phòng. Đây cũng là một 
bước đột phá của Viễn Thịnh, chính 
điều này sẽ thay đổi những định kiến 
của khách hàng chuộng giày ngoại 
nhưng chất lượng thật sự không như 
mong muốn. 

Hay với Biti’s - một thương hiệu 
Việt lâu đời nhưng đã có giai đoạn 
“ngắc ngoải” vì chiến lược hoạt động 
không phù hợp. Tuy nhiên với chiến 
lược marketing khôn khéo, từ đầu 
năm 2016, sản phẩm sneaker của 
Biti’s - Biti’s Hunter - đã tạo được 
một lượng lớn thảo luận trên các 
phương tiện truyền thông. Từ thời 
điểm đó tới nay, người ta thấy Biti’s 
đã sẵn sàng hội nhập và không chỉ 
được giới trẻ Việt đón nhận mà còn 
xuất khẩu sang nhiều nước trên thế 
giới. 

Những dẫn chứng kể trên cho thấy, 
một doanh nghiệp da giày muốn 
chinh phục thị trường nội địa trước 
hết phải có sản phẩm hợp thị hiếu, 

chất lượng và giá cạnh tranh, tiếp đến 
phải có chiến lược marketing thông 
minh giúp người tiêu dùng nhận diện 
được thương hiệu của mình, từ đó 
tăng độ phủ của thương hiệu tại nội 
địa. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

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 

Xem chi tiết QĐ 2139 
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 
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 TIN TIÊU CHUẨN 
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QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ 
MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ 
LIỆU NHẬP KHẨU CÓ HIỆU 
LỰC TỪ NGÀY 29/10 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa 
ban hành Thông tư 08/2018/TT-
BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-
BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường đối với 6 phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 29/10 
bao gồm: Sắt, thép; nhựa; giấy; thủy 
tinh; kim loại màu; phế liệu xỉ hạt lò 
cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp 
luyện sắt hoặc thép). 

Theo đó, Thông tư 08/2018/TT-
BTNMT Bộ TNMT ban hành 3 quy 
chuẩn quốc gia về môi trường gồm: 
QCVN 31:2018/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu sắt, thép nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 
QCVN 32:2018/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu nhựa nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 
QCVN 33:2018/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu giấy nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Đối với Thông tư 09/2018/TT-
BTNMT, Bộ TNMT cũng ban hành 3 
quy chuẩn quốc gia về môi trường 
gồm: QCVN 65:2018/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu thủy tinh 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 

QCVN 66:2018/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu kim loại màu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; 
QCVN 67:2018/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao 
(xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp 
luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm 
nguyên liệu sản xuất. 

 
Các loại phế liệu này quy định tại 

Danh mục phế liệu được phép nhập 
khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu 
sản xuất ban hành kèm theo Quyết 
định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 
19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
là hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
TNMT. 

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 
29/10/2018 và thay thế Thông tư số 
43/2010/TT-BTNMT ngày 
29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường. Thông 



Số 56 - 10/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 28 
 

tư 09/2018/TT-BTNMT có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 29/10/2018. 

Theo quy định tại Điều 76 Luật 
Bảo vệ môi trường thì phế liệu nhập 
khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam 
phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường và thuộc danh 
mục phế liệu được phép nhập khẩu. 

Trước đó, nhằm tăng cường quản 
lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế 
liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất, thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát 
chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu từ 
xa, giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công 
tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường đối với hoạt động nhập khẩu 
và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất. 

Thủ tướng Chính phủ 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 
nhập khẩu 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. 

(Theo vietq.vn) 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ CHÍNH THỨC BAN 
HÀNH TIÊU CHUẨN THỊT MÁT 

Tiêu chuẩn TCVN 12429:2018 về 
thịt mát do Cục Quản lý chất lượng 
Nông lâm sản và thủy sản biên soạn, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học 
và Công nghệ thẩm định, ban hành. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn đã công bố tiêu chuẩn 
Quốc gia TCVN 12429:2018 về thịt 
mát. Tiêu chuẩn này vừa được Bộ 
Khoa học và Công nghệ ký quyết 
định ban hành ngày 16/10. 

Theo quy định của tiêu chuẩn này, 
thân thịt ngay sau khi giết mổ ở dạng 
nguyên con hoặc xẻ đôi được đưa vào 
làm mát bảo quản đảm bảo tâm thịt ở 
phần dày nhất đạt nhiệt độ từ 0 đến 4 
độ C trong thời gian không quá 24h 
sau giết mổ. 

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng 
Cục Quản lý chất lượng nông lâm và 
thủy sản cho biết, ngành chăn nuôi 
lợn hiện chiếm khoảng hơn 60% giá 
trị ngành chăn nuôi Việt Nam. Trung 
bình mỗi năm người tiêu dùng Việt 
Nam tiêu thụ hết khoảng trên 3 triệu 
tấn thịt, chủ yếu là thịt lợn. Ứớc tính 
tổng thị trường thịt của Việt Nam có 
giá trị không dưới 18 tỷ USD/năm. 
Tuy nhiên, hiện ước tính có đến 90% 
lượng thịt bán trên thị trường nội địa 
hàng ngày là thịt tươi (thịt nóng). 

Việt Nam cũng là một trong số ít 
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các quốc gia trên thế giới còn sử 
dụng dạng thịt ấm ngay sau giết mổ. 
Thịt này 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. 

Nhiều mẫu kiểm tra cho thấy các 
chỉ tiêu vi sinh như nhiễm E.Coli 
vượt mức cho phép, nhiễm 
Salmonella (khuẩn gây bệnh thương 
hàn) còn ở mức cao. Nguyên nhân là 
do khâu giết mổ, bảo quản, bày bán 
chưa được áp dụng chuỗi lạnh. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn với quy 
trình giữ mát nhanh, lạnh, sạch tránh 
ô nhiễm vi sinh và giữ nguyên chất 
lượng tươi ngon từ 7 - 15 ngày. 

Thịt mát là loại thịt sau khi giết 
mổ, thịt sẽ trải qua quá trình làm mát, 
bảo đảm tâm thịt đạt nhiệt độ từ 0 độ 
C đến 4 độ C trong vòng 24 giờ. Quá 
trình pha chế, đóng gói, vận chuyển 
cũng phải được bảo quản ở nhiệt độ 
từ 0 độ C đến 4 độ C và hạn sử dụng 
tối đa đến 7 ngày. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

 
BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 
THÔNG TƯ VỀ XUẤT KHẨU 
GẠO 

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư số 30/2018/TT-BCT quy 
định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 107/2018/NĐ-CP ngày 

15/8/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh xuất khẩu gạo. 

Thông tư này quy định về các giao 
dịch XK gạo vào thị trường có hợp 
đồng tập trung và việc ký kết, tổ chức 
thực hiện hợp đồng tập trung; chế độ 
báo cáo của thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo. Thông tư áp dụng với 
cả thương nhân xuất khẩu gạo và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 
Theo Thông tư 30/2018/TT-BCT, 

việc chỉ định thương nhân đầu mối 
giao dịch hợp đồng tập trung căn cứ 
vào các tiêu chí quy định tại khoản 2 
Điều 19 Nghị định số 107/2018/NĐ-
CP. 

Trường hợp từ hai thương nhân trở 
lên được chỉ định làm đầu mối tại 
một thị trường có hợp đồng tập trung 
thì thực hiện cơ chế đầu mối luân 
phiên. Đây là cơ chế được áp dụng 
khi có từ hai thương nhân trở lên 
được chỉ định làm đầu mối tại một thị 
trường có hợp đồng tập trung nhưng 
cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà 
nhập khẩu nước ngoài được chỉ định 
yêu cầu mỗi đợt đấu thầu nhập khẩu 
gạo theo hợp đồng tập trung chỉ có 
một thương nhân được tham gia ký 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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kết, giao dịch hợp đồng. Phân bổ chỉ 
tiêu cho các thương nhân đầu mối 
theo cơ chế luân phiên 3 như sau: 
Thương nhân đầu mối theo cơ chế 
luân phiên được trực tiếp xuất khẩu 
20% lượng gạo trong hợp đồng tập 
trung. Trong đó, thương nhân đầu 
mối ký kết hợp đồng tập trung được 
thực hiện 2/3 số lượng 20% lượng 
gạo trong hợp đồng tập trung. Các 
thương nhân đầu mối không tham gia 
ký kết hợp đồng tập trung được phân 
bổ thực hiện 1/3 số lượng 20% lượng 
gạo trong hợp đồng tập trung. 

Cũng theo Thông tư 30/2018/TT-
BCT, việc phân bổ chỉ tiêu thực hiện 
hợp đồng tập trung cho các thương 
nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để ủy 
thác xuất khẩu thực hiện theo quy 
định và tiêu chí quy định tại khoản 6, 
khoản 7 Điều 19 Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP. Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam không được phân bổ 
chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác cho các 
thương nhân không có giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất 
khẩu gạo được cấp theo quy định của 
Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. 

Trong trường hợp thương nhân 
không thực hiện được toàn bộ hoặc 
một phần chỉ tiêu ủy thác đã được 
phân bổ thì thương nhân phải có văn 
bản trả lại chỉ tiêu đó gửi cho các 
thương nhân đầu mối và Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam trong vòng 3 
ngày kể từ ngày có quyết định phân 
bổ chỉ tiêu của Hiệp hội Lương thực 

Việt Nam. Quá thời hạn trên, thương 
nhân bị xác định là không thực hiện 
chỉ tiêu ủy thác. 

Trên cơ sở tổng hợp lượng gạo mà 
các thương nhân trả lại chỉ tiêu ủy 
thác xuất khẩu hoặc không thực hiện, 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân 
bổ lại cho các thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo khác hoặc cho 
thương nhân đầu mối giao dịch, ký 
kết hợp đồng. Trường hợp phân bổ lại 
cho các thương nhân đầu mối trong 
cơ chế đầu mối luân phiên thì thực 
hiện theo nguyên tắc thương nhân 
đầu mối ký kết hợp đồng tập trung 
thực hiện 2/3 lượng gạo, các thương 
nhân đầu mối không ký kết hợp đồng 
tập trung thực hiện 1/3 lượng gạo. 

Thông tư 30/2018/TT-BCT cũng 
quy định, định kỳ vào ngày 20 hàng 
tháng, thương nhân báo cáo Bộ Công 
Thương tình hình ký kết và thực hiện 
hợp đồng xuất khẩu gạo. Định kỳ vào 
thứ 5 hàng tuần, thương nhân báo cáo 
Bộ Công Thương về lượng thóc, gạo 
thực tế tồn kho của thương nhân theo 
từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số 
liệu phục vụ công tác điều hành. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15/11 tới. Thông tư này bãi bỏ 
Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 
31/12/2010 quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-
CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về 
kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Chính thức có hiệu lực từ ngày 
1/10, Nghị định 107 do Bộ Công 
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Thương trình Chính phủ xây dựng và 
ban hành được đánh giá là một bước 
ngoặt quan trọng, đã tạo ra sự thay 
đổi lớn về tư duy xuất khẩu gạo. 

(Theo congthuong.vn) 
 

CHỨNG NHẬN HỢP QUY, 
CÔNG BỐ HỢP QUY CHO PHÂN 
BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC 
VẬT 

Ngày 01/10/2018, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn có Công văn 
số 2592/BVTV-KH V/v hướng dẫn 
thực hiện chứng nhận hợp quy và 
công bố hợp quy. 

Trong Công văn có nêu: Ngày 13 
tháng 8 năm 2018, Bộ Nông Nghiệp 
và Phát triển Nông thôn đã ban hành 
Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến hoạt động 
đánh giá sự phù hợp như: thông tư 
55/2012/TT-BNNPTNT, thông tư 
16/2011/TT-BNNPTNT, thông tư 
52/2012/TT-BNNPTNT. Liên quan 
đến hoạt động chứng nhận và công 
bố hợp quy đối với sản phẩm phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật. 

Theo đó, đối với hoạt động chứng 
nhận hợp quy: từ ngày 27/09/2018, 
các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã 
được chỉ định thực hiện hoạt động 
chứng nhận hợp quy phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật theo quy định tại 
Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy 
định về công bố hợp chuẩn, công bố 
hợp quy và phương thức đánh giá đối 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
02/2017/TT-BKHCN. 

 
Các giấy chứng nhận hợp quy đã 

cấp theo quy định tại Thông tư 
55/2012/TT-BNNPTNN vẫn tiếp tục 
có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực 
gh trên Giấy này. 

Ngày 05/01/2018, Cục Bảo vệ 
Thực vật đã ban hành Quyết định số 
59/QĐ-BVTV-KH, chỉ định 
QUATEST 3 là tổ chức chứng nhận 
hợp quy đối với phân bón phù hợp 
với quy định tại nghị định 
108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017. 

Trong đó, phương thức 5: Đánh giá 
ban đầu tại nơi sản xuất + Thử 
nghiệm điển hình + giám sát bằng 
cách đánh giá giám sát tại nơi sản 
xuất kết hợp với lấy mẫu tại nơi sản 
xuất hay trên thị trường hay cả hai để 
thử nghiệm mẫu. Phương thức này, 
áp dụng cho việc đánh giá cả nơi sản 
xuất và sản phẩm kết hợp giám sát 
sau khi cấp chứng nhận. Đây là 
phương thức có độ tin cậy cao trong 
đánh giá chứng nhận, có tính hệ 
thống và cho phép áp dụng việc giám 
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sát linh hoạt. Ngoài ra phương thức 
này cũng là cơ sở cho việc thừa nhận 
lẫn nhau về kết quả chứng nhận. 

Phương thức 7: Đánh giá lô hàng. 
Cách thức chứng nhận: Thử nghiệm, 
đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Căn 
cứ vào kết quả thử nghiệm mẫu sản 
phẩm, hàng hóa được lấy để đưa ra 
kết luận về sự phù hợp, kết quả đánh 
giá chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, 
hàng hóa đó. 

Ngoài hoạt động chứng nhận, 
QUATEST 3 còn được Cục Bảo vệ 
Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn chỉ định các phòng 
thử nghiệm bao gồm: Phòng thử 
nghiệp Hóa, Vi sinh, Phòng Sắc ký 
Quang Phổ của Trung tâm Kỹ thuật 3 
là phòng thử nghiệm ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn lĩnh 
vực phân bón. Bên cạnh đó các 
phòng thử nghiệm của QUATEST 3 
còn được Bộ Y tế Lao động và Phúc 
lợi Nhật Bản công nhận Phòng thí 
nghiệm nước ngoài. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
 
 

NHỮNG PHỤ GIA ĐỘC HẠI 
TIỀM ẨN TRONG THỰC PHẨM 

Để thực phẩm có mùi, vị, màu sắc 
hấp dẫn mà vẫn bảo quản được dài 
ngày, nhiều người không ngần ngại 
dùng phụ gia. Hành động này đã và 

đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe 
mỗi chúng ta. 

Việc sử dụng phụ gia thực phẩm 
trong chế biến và bảo quản thực 
phẩm không còn xa lạ với chúng ta. 
Tuy nhiên, không ít loại phụ gia bị 
cấm nhưng người sản xuất vẫn ngang 
nhiên sử dụng. Những phụ gia thực 
phẩm nguy hiểm này đang ngày ngày 
bủa vây mâm cơm mỗi gia đình. 

Phụ gia thực phẩm Malachite 
green7 

Malachite green trước đây được 
dùng trong kháng sinh phòng bệnh 
cho thuỷ sản và nhuộm màu công 
nghiệp. Malachite green có khả năng 
gây ung thư khi thí nghiệm trên chuột 
và cấm sử dụng nghiêm ngặt, kiểm 
tra về dư lượng tại nhiều nước trên 
thế giới. Ở nước ta, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn đã cấm sử 
dụng trong nuôi trồng thuỷ sản. 

Phụ gia thực phẩm Acesulfame-
K (viết tắt E950) 

Acesulfame-K là chất làm ngọt 
nhân tạo, thường được sử dụng trong 
các loại nước giải khát và nhiều sản 
phẩm khác. Nghiên cứu được công 
bố vào năm 2008 của Cục Y tế Dự 
phòng Mỹ cho thấy, người sử dụng 
liên tục 10 năm thực phẩm chứa chất 
phụ gia này sẽ tạo cơ hội cho các 
khối u đường tiết niệu phát triển. 

Phụ gia thực phẩm BHA (viết tắt 
E320) 

Viện Quốc Gia Mỹ báo cáo, dựa 
trên các nghiên cứu từ động vật, 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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BHA chính là chất tiềm ẩn nguy cơ 
gây bệnh ung thư. BHA thường được 
tìm thấy trong khoai tây chiên, kẹo 
cao su, ngũ cốc, xúc xích đông lạnh, 
kẹo, chất béo dạng rắn. Loại phụ gia 
này có nguồn gốc từ dầu mỏ. 

Phụ gia thực phẩm Cyclamate 
(viết tắt E952) 

Đây là chất ngọt nhân tạo đã bị 
cấm sử dụng ở Hoa Kỳ do khả năng 
gây ung thư. Người ta nghi ngờ 
cyclamate có thể làm tăng hoạt tính 
gây ung thư của những chất khác chứ 
không phải bản thân nó gây ra. Theo 
một báo cáo về cyclamate của Đại 
học Elmhurst (bang Illinois, Mỹ), 
cyclamate vẫn được sử dụng ở 55 
quốc gia trên thế giới nên nếu đi du 
lịch đến những khu vực này bạn vẫn 
có khả năng ăn phải từ thực phẩm ở 
đây. 

Chất bảo quản Propyl Gallate 
(E310) 

Propyl Gallate là chất bảo quản 
thường thấy trong các loại dầu, kẹo 
cao su và sản phẩm từ thịt. Nó hoạt 
động giống như HBA và là chất có 
khả năng gây ung thư. 

Phụ gia thực phẩm Kali Bromate 
Chất phụ gia này thường chứa 

trong bánh mì, các loại bánh, khoai 
tây chiên. Chất này bị cấm sử dụng ở 
hầu hết các nước nhưng vẫn được sử 
dụng ở Hoa Kỳ. Loại chất này thúc 
đẩy sinh trưởng, phát triển các khối u 
ở thận và tuyến giáp. 

Chất làm ngọt nhân tạo 

Saccharin 
Saccharin là chất làm ngọt nhân 

tạo, thường được dùng trong các loại 
nước ngọt. Loại chất này có khả năng 
gây ung thư đường tiết niệu, bàng 
quang, ung thư buồng trứng. 

Chất bảo quản Nitrit và Nitrates 
Đây là những chất bảo quản để 

tăng cường màu sắc và hương vị cho 
các loại thịt chế biến, điển hình nhất 
là thịt xông khói. Thêm Nitrit và 
Nitrates vào thực phẩm sẽ khuyến 
khích sự hình thành các chất gây ung 
thư trong thực phẩm. 

Chất tạo màu thực phẩm 
Chất tạo màu thực phẩm, chẳng 

hạn như Xanh # 1, xanh # 2, vàng # 6 
và đỏ # 3 được sử dụng nhiều trong 
nước ngọt, bánh nướng và kẹo. Trung 
tâm Khoa học vì Lợi ích Cộng đồng 
công bố, cả 4 loại chất này đều chứa 
các thuộc tính gây ung thư. 

Hàn the 
Hàn the có tác dụng giòn, dai, giữ 

màu và bảo quản thực phẩm được lâu 
hơn. Hàn the gây ảnh hưởng tới tiêu 
hoá, hấp thu, chuyển hoá, ảnh hưởng 
không tốt tới chức năng thận với biểu 
hiện ăn mất ngon, giảm cân, tiêu 
chảy, động kinh, suy thận. Qua 
đường tiêu hoá hàn the gây nôn, buồn 
nôn, tiêu chảy, đau co cứng cơ, chuột 
rút vùng bụng, ban đỏ da và màng 
niêm dịch, sốc truỵ tim mạch, nhịp 
tim nhanh, hoang tưởng, co giật, hôn 
mê. 

Trẻ em ăn 5g hoặc người lớn ăn 



Số 56 - 10/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 34 
 

50gram axit boric có thể bị tử vong. 
Chính vì vậy, từ những năm 70 của 
thế kỷ trước người ta đã cấm không 
cho dùng hàn the trong chế biến thực 
phẩm. 

Chất bảo quản Formaldehyde 
Chất này có tác dụng diệt khuẩn, 

bảo quản, nhưng khi tiếp xúc nó gây 
kích ứng niêm mạc mắt, rối loạn tiêu 
hoá, chậm tiêu, gây loét dạ dày, viêm 
đại tràng, còn nặng gây kích thích 
đường hô hấp trên. Nếu tiếp xúc lâu 
dài hay với hàm lượng cao có thể gây 
tử vong. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Nguyên nhân đằng sau việc 
Malaysia ngừng nhập khẩu ớt từ 
Việt Nam 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Công 
nghiệp chế biến Malaysia (MOA) đã 
thông báo tạm dừng nhập khẩu ớt từ 
Việt Nam với lý do dư lượng thuốc 
trừ sâu tối đa (MRL) vượt quá 
ngưỡng cho phép của nước này. 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala 
Lumpur, ngày 11/10, Tham tán 
Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, 
ông Phạm Quốc Anh cho biết có hai 
vấn đề cần lưu ý đằng sau việc 
Malaysia ngừng nhập khẩu ớt từ Việt 
Nam. 

Đó là không phải tất cả các đơn vị 

xuất khẩu ớt của Việt Nam đều vi 
phạm tiêu chuẩn MRL của Malaysia 
và quyết định tạm dừng nhập khẩu ớt 
từ Việt Nam rất có thể liên quan đến 
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trẻ 
do Chính phủ Malaysia bảo trợ. 

Ông Phạm Quốc Anh cho biết mới 
đây, MOA rất quan tâm đến các hộ 
nông dân trồng ớt của Malaysia, đặc 
biệt là các nông dân trẻ tham gia 
chương trình bảo trợ của chính phủ, 
đồng thời bày tỏ mong muốn các 
nông dân Malaysia có thể cạnh tranh 
được với các nông dân trồng ớt nước 
ngoài. 

Với lý do này, MOA đã quyết định 
cử đoàn công tác đến Việt Nam và 
Thái Lan, hai nước xuất khẩu ớt số 
lượng lớn vào Malaysia, để tìm hiểu 
thực địa. 

Song song với việc trên, MOA 
cũng đã tiến hành một loạt hoạt động 
thanh kiểm tra đối với các sản phẩm 
ớt nhập khẩu được bán trên thị trường 
Malaysia. 

Kết quả cho thấy không có hành 
động bán phá giá, song rõ ràng giá 
bán ớt nhập khẩu thấp đã gây áp lực 
lên các sản phẩm trong nước. 

Ví dụ như ớt được trồng tại bang 
Johor được bán với giá 8 ringgit/kg 
(khoảng 45.000 VND), ớt dầu đỏ giá 
6,5 ringgit/kg, trong khi giá ớt nhập 
từ Việt Nam chỉ ở mức 3,9 ringgit/kg. 

Các cuộc thanh kiểm tra cũng 
nhằm xác định xem các sản phẩm ớt 
nhập khẩu có vi phạm các tiêu chuẩn 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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về an toàn của Malaysia hay không. 
Thông báo tạm ngừng nhập khẩu ớt 
từ Việt Nam được đưa ra sau các 
cuộc thanh kiểm tra nói trên. 

Trong khi đó, ông Trần Văn Hân, 
chủ một doanh nghiệp xuất khẩu ớt 
sang Malaysia cho biết quyết định 
trên khiến hoạt động của các doanh 
nghiệp Việt Nam bị đình trệ. 

Lệnh cấm không chỉ ảnh hưởng 
đến người trồng ớt Việt Nam mà còn 
ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu 
dùng Malaysia vì họ không được 
phép tiếp cận với các sản phẩm ớt 
nhập khẩu giá rẻ của Việt Nam trong 
bối cảnh thị trường Malaysia nhập 
khẩu đến 80% để đáp ứng nhu cầu về 
ớt trong nước. 

Trước tình hình trên, Thương vụ 
Việt Nam tại Malaysia đã có công 
văn gửi Cục Chế biến và Phát triển 
thị trường Nông sản Việt Nam, theo 
đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn có văn bản chính 
thức yêu cầu phía Malaysia làm rõ 
tiêu chuẩn về tiêu chuẩn dư lượng 
thuốc trừ sâu cho phép để làm cơ sở 
cho các doanh nghiệp xuất khẩu của 
Việt Nam tham khảo. 

Bên cạnh đó, hai bên cần thảo luận 
để đi đến công nhận lẫn nhau về vấn 
đề kiểm định chất lượng, giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu 
chuẩn của Malaysia được tiếp tục cấp 
phép xuất khẩu sản phẩm vào nước 
này. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia 

cần có biện pháp tháo gỡ cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu ớt của Việt 
Nam, cũng như đảm bảo quyền lợi 
chính đáng của người tiêu dùng 
Malaysia. 

Các doanh nghiệp Việt Nam rất cần 
những thông tin công khai của phía 
Malaysia về tiêu chuẩn nhập khẩu ớt, 
nhất là các tiêu chí về dư lượng thuốc 
trừ sâu cho phép, để các doanh 
nghiệp có cơ sở thực hiện hoạt động 
xuất khẩu sản phẩm của mình vào thị 
trường này. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Bộ Công Thương ban hành QĐ 
tiến hành điều tra áp dụng biện 
pháp CBPG đối với một số SP thép 
hợp kim, không hợp kim được cán 
phẳng, được sơn hoặc quét vécni 
hoặc phủ plastic hoặc phủ loại 
khác có xuất xứ từ Trung Quốc và 
Hàn quốc  

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bộ 
Công Thương ban hành Quyết định 
số 3877/QĐ-BCT về việc điều tra áp 
dụng biện pháp chống bán phá giá 
đối với một số sản phẩm thép hợp 
kim hoặc không hợp kim được cán 
phẳng, được sơn hoặc quét vécni 
hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác 
có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa và nước Đại Hàn 
Dân quốc (mã số vụ việc AD04). 

Một số thông tin về vụ việc: 
Bên yêu cầu là bốn nhà sản xuất 
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thép phủ màu đại diện cho ngành sản 
xuất trong nước, bao gồm: Công ty 
cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty Tôn 
Phương Nam, Công ty cổ phần Thép 
Nam Kim và Công ty cổ phần Thép 
TVP. 

– Hàng hóa bị cáo buộc bán phá 
giá: là một số sản phẩm thép phủ 
màu, được phân loại theo mã HS sau: 
7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 
7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 
7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 
7212.40.99. 

– Biên độ bán phá giá cáo buộc: 
hàng hóa bị điều tra từ Trung Quốc: 
25,5% và từ Hàn Quốc: 19,25%. 

– Thiệt hại và mối quan hệ nhân 
quả: hàng hóa bị cáo buộc bán phá 
giá là nguyên nhân chính dẫn đến 
thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất 
trong nước thể hiện qua việc suy 
giảm ở các số chỉ số như: công suất 
sử dụng, sản lượng, doanh thu, lợi 
nhuận, tồn kho… 

Đăng ký bên liên quan: 
Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký 

làm bên liên quan trong vụ việc với 
Cơ quan điều tra theo mẫu Đơn đăng 
ký bên liên quan ban hành tại Phụ lục 
1 kèm theo Thông tư 06/2018/TT-
BCT và gửi tới Cơ quan điều tra theo 
địa chỉ dưới đây theo các phương 
thức sau: (i) công văn chính thức và 
(ii) thư điện tử. 

Hạn cuối để đăng ký bên liên quan 
là ngày 15 tháng 11 năm 2018. 

(Theo vsa.com.vn) 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
2 năm 2018 

Ngày 26/10, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình Khoa 
học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020” đợt 
2 năm 2018 với nội dung: đổi mới 
công nghệ thiết bị. 

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 
của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên 
quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm 
thu đề án của 2 doanh nghiệp với 
tổng kinh phí thanh toán dự kiến 
khoảng 430 triệu đồng, cụ thể như 
sau: 

1. Công ty TNHH xay lúa mì Việt 
Nam, nội dung được hỗ trợ là đề án 
“Đổi mới công nghệ thiết bị: Mở 
rộng dây chuyền sản xuất Line C. 
Lắp đặt hệ thống sản xuất bột mì siêu 
mịn”; 

2. Công ty cổ phần Bê tông và xây 
lắp HODECO, nội dung được hỗ trợ 
là đề án “Đầu tư đổi mới dây truyền 
công nghệ thiết bị trạm trộn bê tông 
Hten-120-4MS4500-CR (Italy) nhằm 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm, bảo vệ môi trường và tăng 
năng suất lao động”. 

(Theo Sở KH&CN) 


