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CPTPP CÓ HIỆU LỰC VÀO 
NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2018 

Sau một chặng đường dài và gian 
nan, Hiệp định Thương mại toàn diện 
và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) đã sẵn sàng để có hiệu lực 
vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. 

 
Ngoài sáu quốc gia thành viên đã 

hoàn tất các thủ tục phê chuẩn để cho 
phép toàn bộ hiệp định có hiệu lực 
trước cuối năm nay là: Australia, 
Canada, Nhật Bản, Mexico, New 
Zealand và Singapore. Tại Việt Nam, 
sáng 2/11 Tổng bí thư, Chủ tịch nước 
Nguyễn Phú Trọng cũng đã đọc tờ 
trình trước Quốc hội về việc đề nghị 
phê chuẩn hiệp định này. Điều này có 
nghĩa số thành viên thông qua quá 
bán, CPTPP sẽ có hiệu lực vào ngày 
30/12. 

Mọi dòng thuế sẽ được giảm hoặc 
loại bỏ, mọi ngành dịch vụ và đầu tư 
được cam kết sẽ mở cho các công ty 
CPTPP, tất cả các quy định mới về 
quyền sở hữu trí tuệ bắt đầu được 

thực hiện, tất cả các thủ tục hải quan 
mới bắt đầu, các quy định mới cho 
cạnh tranh và các doanh nghiệp nhà 
nước, các quy tắc về lao động và môi 
trường có hiệu lực, v.v. Cũng cần lưu 
ý rằng, hiện tại, những lợi ích này chỉ 
áp dụng cho các công ty có trụ sở tại 
các thành viên CPTPP đã hoàn thành 
các thủ tục phê chuẩn kinh doanh ở 
một thành viên CPTPP khác cũng đã 
phê chuẩn thỏa thuận - từ một trong 
sáu nước thành viên ở một nước 
thành viên khác trong sáu thành viên 
này. 

Ví dụ, tính đến sáng ngày 31/10, 
vẫn chưa thể sử dụng CPTPP giữa 
Singapore và Peru, vì Peru chưa hoàn 
thành các thủ tục nội bộ của mình. 
Nhưng các công ty Singapore có thể 
vận chuyển hàng hóa và dịch vụ với 
những lợi ích mới đáng kể cho Nhật 
Bản hoặc Canada và các quốc gia đã 
phê chuẩn khác từ ngày 30/12 trở đi. 

Các nước thành viên còn lại 
(Brunei, Chile, Malaysia, Peru) cũng 
có thể bắt đầu thực thi các cam kết 
hiệp định từ ngày 30/12 nếu quá trình 
phê chuẩn nội bộ của các nước được 
đẩy nhanh và sớm hoàn tất. Thông 
báo chính thức về CPTPP có thể sẽ 
được thực hiện tại Hội nghị thượng 
đỉnh APEC sắp tới, tại Papua New 
Guinea vào giữa tháng 11. Văn bản 
của CPTPP dài khoảng 580 trang. 
Các biểu cam kết liên quan là hàng 
nghìn trang bổ sung. Những biểu cam 
kết này về những vấn đề như cắt 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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giảm thuế sẽ được điều chỉnh ngay 
bây giờ để thay đổi vào những ngày 
cụ thể của năm 1, 2, 3 và... các công 
ty sẽ cần phải bắt đầu trải qua những 
gì mà hiệp định này mang lại cho họ. 

(Theo congthuong.vn) 
 

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - EU: 
HÀNH TRANG ĐỂ TIẾN VÀO 
EVFTA 

Từ thế kỷ XVI, nhiều thương thuyền 
của châu Âu đã cập thương cảng Việt 
Nam, được xem là dấu mốc khởi đầu 
quan hệ thương mại giữa hai bên. 
Với luồng gió mới, ngày nay quan hệ 
đó đã phát triển với hình thức phong 
phú, quy mô lớn, tốc độ nhanh - sự 
tiếp nối tất yếu. 

Tiếp nối đậm nét 
Liên minh châu Âu (EU) là khu 

vực quan trọng giao lưu thương mại 
giữa Việt Nam và châu Âu. Kim 
ngạch mậu dịch hai chiều Việt Nam - 
EU chiếm 90% tổng kim ngạch Việt 
Nam - châu Âu. Từ năm 2016 đến 
tháng 9/2018, kim ngạch hai chiều 
tăng bình quân 10%/năm, với lần lượt 
các cặp số (kim ngạch tỷ USD & tỷ lệ 
tăng) 2016 - 2017- 9 tháng 2018 là: 

45,137 & 9,1% - 50,354 & 11,9% - 
41,060 & 10%. Kim ngạch 2017 
bằng 3,5 lần năm 2007 (14,255 tỷ 
USD); 9 tháng 2018 đã suýt soát 
bằng năm 2015 (41,365 tỷ USD). 
Trong đó, Việt Nam xuất khẩu (XK) 
sang EU rất ấn tượng, với lần lượt 
các cặp số (kim ngạch tỷ USD & tỷ lệ 
tăng) 2016 - 2017 - 9 tháng 2018 là: 
34,012 & 9,9% - 38,348 & 12,8% - 
31,076 & 9,6%. XK năm 2017 bằng 
4,2 lần năm 2007 (9,108 tỷ USD); 
XK 9 tháng 2018 vượt năm 2015 
(30,937 tỷ USD). 

EU là đối tác thương mại thứ 4 của 
Việt Nam sau Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Hoa Kỳ. Song về XK, EU lại 
đứng thứ 2 sau Hoa Kỳ và cũng đứng 
thứ 2 sau Hoa Kỳ là nước mà Việt 
Nam xuất siêu. Xuất siêu của Việt 
Nam sang EU tăng dần, từ 2016, 
2017 đến 9 tháng 2018 (tỷ USD) là: 
22,887 - 26,342 - 21,092). Xuất siêu 
9 tháng 2018 lớn hơn xuất siêu năm 
2015 (20,509 tỷ USD). 

EU là thị trường lớn cho một số 
mặt hàng XK chủ lực của Việt Nam 
như giày dép, may mặc, đồ gỗ, thủy 
sản, điện tử, hàng tiêu dùng công 
nghiệp. Giày dép đứng đầu các mặt 
hàng sang EU với thị phần khoảng 
30% tổng kim ngạch giày dép XK 
của Việt Nam, đứng thứ 2 sau Hoa 
Kỳ. Dệt may Việt Nam vào EU 
chiếm 13% thị phần hàng dệt may 
XK của nước ta, cũng đứng thứ 2 sau 
Hoa Kỳ. EU với Nhật Bản, Trung 
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Quốc trong nhóm thứ 2 mua đồ gỗ 
của Việt Nam khoảng từ 10-15% 
tổng kim ngạch mặt hàng này. 

Việt Nam nhập khẩu (NK) từ EU 
chủ yếu là máy móc, thiết bị, tân 
dược, hóa chất, phương tiện vận tải… 
đều ở cấp độ hiện đại, công nghệ 
nguồn, cập nhật thành tựu của cách 
mạng công nghệ. 

Trong số các thành viên EU mà 
Việt Nam buôn bán, có 9 nước năm 
2007 Việt Nam XK được từ 1 tỷ 
USD trở lên, và 9 tháng đầu năm 
2018 cũng chính 9 quốc gia đó đã đạt 
mốc nói trên. 9 đối tác đó còn là bạn 
hàng lớn của Việt Nam ở châu Âu, 
với trị giá khoảng 70% thương mại 
của Việt Nam với châu lục này. 

Cơ hội luôn đi kèm thách thức 
Trong Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam - EU (EVFTA), cam kết 
của EU với Việt Nam cao hơn cam 
kết của EU trong WTO, tương đương 
với mức cao nhất của EU trong các 
FTA gần đây của EU. Ngược lại, cam 
kết của Việt Nam với EU cao hơn 
cam kết của Việt Nam trong WTO, ít 
nhất là ngang bằng với độ mở tối đa 
mà Việt Nam thỏa thuận với các đối 
tác FTA khác. 

EU là thị trường lớn, khi có 
EVFTA lại được cắt bỏ thuế quan, 
phi thuế quan và không tạo ra những 
quy định cản trở đến thương mại sẽ 
nâng cao sức cạnh tranh cho hàng 
Việt Nam. Trong đó dệt may được 
xem là rộng cửa: Được chấp nhận 

quy tắc cộng dồn xuất xứ (xuất xứ 
gộp); không hạn chế về số lượng; 
giảm dần các rào cản thương mại; 
được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan 
phổ cập (GSP); đầu tư vào các lĩnh 
vực còn yếu như phụ liệu đầu vào, 
dệt nhuộm. Với hàng nông nghiệp, 
cùng với các ưu đãi như với các mặt 
hàng khác, hai bên công nhận hiệu 
lực các biện pháp kiểm dịch động 
thực vật (SPS) của nhau. 

Với việc giảm thuế NK từ EU, Việt 
Nam có thể mang về nhiều thiết bị 
phụ tùng của nền công nghệ gốc, 
nguyên liệu chất lượng cao, rành 
mạch xuất xứ. Riêng đồ gỗ, với 
EVFTA có hai điều lợi. Một là do EU 
đứng hàng đầu thế giới về thiết bị chế 
biến gỗ, ta sẽ nhập về tạo “cú hích” 
đối với sản xuất đồ gỗ. Hai là, với các 
quy chế liên quan đến xuất xứ gỗ 
nguyên liệu trong EVFTA, Việt Nam 
có thể NK gỗ nguyên liệu hợp chuẩn 
từ quốc gia thứ ba để về chế tác, nếu 
XK sang EU sẽ được hưởng ưu đãi từ 
EVFTA, vừa giải “cơn khát” về 
nguyên liệu lại yên tâm về xuất xứ. 

Ngân hàng thế giới dự đoán đến 
2030, thương mại Việt Nam - EU sẽ 
tăng hơn 11 lần so với 2016. EVFTA 
là cái gạch nối đậm nét quá khứ - 
hiện tại - tương lai giữa hai đối tác 
đầy duyên nợ này. 

Cơ hội mở ra song việc tận dụng 
thành công còn ở phía trước, đã vậy 
nhiều thách thức cũng ùa theo. 
EVFTA đặt ra những tiêu chuẩn cao, 



Số 57 - 11/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 4 
 

phức tạp như Quy tắc xuất xứ; Quyền 
sở hữu trí tuệ: Giải quyết tranh chấp; 
Tiêu chuẩn môi trường, an toàn vệ 
sinh thực phẩm…, với ta không dễ 
tìm lời gìải. 

(Theo congthuong.vn) 
 

EC KHUYẾN NGHỊ VIỆT NAM 
CẦN NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP 
LUẬT NGHIÊM NGẶT CHỐNG 
KHAI THÁC IUU 

Theo các Nghị sỹ của Nghị viện 
Châu Âu cho rằng, chống đánh bắt 
IUU phải là một cuộc cách mạng về 
tư duy trong chính ngư dân, đặc biệt, 
cần phải có những quy định luật 
pháp nghiêm ngặt. 

Theo đúng kế hoạch, đoàn Ủy ban 
Nghề cá, Nghị viện Châu Âu vừa trở 
lại làm việc với các cơ quan trung 
ương Việt Nam về việc kiểm tra công 
tác triển khai chống đánh bắt đánh 
bắt cá bất hợp pháp (IUU) theo 
khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu 
(EC). 

Dự kiến, đến tháng 1/2019, EC sẽ 
xem xét, đưa ra quyết định việc có gỡ 
“thẻ vàng” cho hải sản Việt Nam hay 
không. 

 

Đầy đủ công cụ pháp lý trong 
quản lý nghề cá 

Tại kiểm tra lần này, những nội 
dung được các Nghị sĩ của Đoàn Uỷ 
ban Nghề cá đặc biệt quan tâm liên 
quan tới tình hình quản lí khai thác 
nghề cá của Việt Nam gồm, công tác 
triển khai thực hiện sổ nhật ký khai 
thác tàu tá; công tác đăng ký tàu cá; 
cấp phép tàu cá; công tác kiểm tra 
giám sát hoạt động đánh bắt và hành 
trình tàu cá; thu thập dữ liệu thông tin 
giám sát hành trình đánh bắt tàu cá; 
công tác giám sát cảng cá. 

Cùng với đó, công tác phối hợp 
giữa các Bộ ngành trong nước cũng 
như hợp tác với các tổ chức nghề cá 
quốc tế và khu vực trong việc chống 
đánh bắt IUU... 

Cụ thể, Việt Nam hiện đã có đầy 
đủ các công cụ pháp lý, các quy định 
pháp luật và đã thực thi nghiêm ngặt 
các quy định liên quan tới công tác 
quản lí, cấp phép, đăng ký tàu cá, 
quản lí cảng cá, đảm bảo an ninh, an 
toàn cho tàu cá hoạt động trên biển 
như: Triển khai đào tạo thuyền 
trưởng - máy trưởng (từ năm 1996); 
cấp phép khai thác cho tàu cá trên 
6m; với tàu cá trên 12m bắt buộc phải 
áp dụng ghi nhật ký khai thác... 

“Đến đầu năm 2019, Việt Nam sẽ 
hoàn tất việc lắp đặt các thiết bị giám 
sát hành trình tàu cá cho gần 3.000 
tàu cá đánh bắt xa bờ có chiều dài 
trên 24m”, Quyền Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Thuỷ sản Nguyễn Ngọc 
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Oai cho biết. 
Về hợp tác quốc tế, Việt Nam đã có 

nghị quyết về việc gia nhập Hiệp 
định các quốc gia có cảng của FAO 
(hiện đã được lồng ghép vào Luật 
Thủy sản và các văn bản dưới luật). 
Việt Nam đang hoàn tất tục gia nhập 
Hiệp định về Đàn cá di cư của Liên 
Hợp Quốc. Hiện Việt Nam cũng đang 
là thành viên của Kế hoạch hành 
động khu vực về chống khai thác bất 
hợp pháp IUU... 

Bên cạnh đó, giữa Việt Nam và 
nhiều nước trong khu vực như Trung 
Quốc, Philippin, Thái Lan... cũng đã 
và đang có các hiệp định về hợp tác 
quản lí nghề cá, duy trì các đường 
dây nóng xử lí các sự cố về nghề cá 
trên biển nhằm thực thi hợp tác chống 
đánh bắt IUU với các nước trong khu 
vực... 

Cần cách mạng tư duy trong ngư 
dân 

Việc EC áp dụng "thẻ vàng" đối 
với thuỷ sản Việt Nam cũng ảnh 
hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất 
khẩu thuỷ sản sang EU. Theo Hiệp 
hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản 
Việt Nam (VASEP), việc ách tắc 
trong quy trình xác nhận nguồn gốc 
nguyên liệu hải sản khai thác đã 
khiến nhiều doanh nghiệp chế biến 
hải sản gặp khó, do thiếu nguyên liệu 
sản xuất. Điều này cũng đã ảnh 
hưởng đến kết quả xuất khẩu hải sản 
của Việt Nam trong thời gian qua. 

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch 

xuất khẩu hải sản của doanh nghiệp 
sang thị trường EU giảm từ 20 – 30% 
so với cùng kỳ. Chưa hết, gần như 
100% lô hàng xuất khẩu sang EU đều 
bị kiểm tra khiến doanh nghiệp phát 
sinh thêm nhiều chi phí và hệ luỵ... 

Đến nay, theo thống kê của 
VASEP, cả nước có 62 doanh nghiệp 
chính thức ký cam kết chống khai 
thác, đánh bắt bất hợp pháp và thực 
hiện các tiêu chí về chống khai thác 
bất hợp pháp để xuất khẩu các mặt 
hàng hải sản vào thị trường châu Âu.  

Do đó, nhiều nghị sỹ của Nghị viện 
Châu Âu cho rằng, việc thực thi 
chống đánh bắt IUU thực sự phải là 
một cuộc cách mạng về tư duy trong 
chính ngư dân Việt Nam, bởi chỉ có 
thay đổi thực chất về nhận thức, mới 
có thể thay đổi được hành động. 

Đối với nguồn lợi thủy sản biển, 
các đảng chính trị tại EU luôn đấu 
tranh quyết liệt trước các hành động 
xem đại dương là bãi rác, nhất là rác 
thải nhựa. Quan điểm trong khai thác 
tài nguyên hải sản biển, đó không chỉ 
là số lượng hải sản còn lại bao nhiêu 
ở biển, mà còn là chất lượng nguồn 
lợi hải sản ấy ra sao... 

(Theo enternews.vn) 
 

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TỰ DO 
XUẤT KHẨU GẠO HỮU CƠ 

Thông tin trên được Bộ Công 
Thương đưa ra tại Hội nghị phổ biến 
Nghị định 107/2018/NĐ-CP thay thế 
Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh 
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doanh xuất khẩu gạo diễn ra vào 
ngày 01/11 tại TP.Hồ Chí Minh. 

 
Theo đó, các thương nhân xuất 

khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng 
cường vi chất dinh dưỡng không cần 
phải đáp ứng các điều kiện kinh 
doanh xuất khẩu gạo. Tức là để xuất 
khẩu các loại gạo nói trên, doanh 
nhân không cần phải có giấy chứng 
nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu 
thông như các loại gạo thông thường 
khác. 

Theo các doanh nghiệp, đây là một 
quy định rất mới và phù hợp với thực 
tế sản xuất và kinh doanh gạo của 
Việt Nam thời gian qua. Ông Phạm 
Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty 
cổ phần Trung An (Cần Thơ), cho 
biết thời gian qua có nhiều doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất các loại gạo 
cao cấp, có giá trị gia tăng cao như 
gạo hữu cơ, gạo đồ… nhưng xuất 
khẩu khó khăn vì quy định của Nghị 
định 109/2010/NĐ-CP. 

Các thương nhân xuất khẩu gạo 
hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi 
chất dinh dưỡng không cần phải đáp 
ứng các điều kiện kinh doanh xuất 
khẩu gạo 

Đây là loại gạo mới, doanh nghiệp 
không thể đầu tư lớn về kho bãi, nhà 
máy xay xát hay có hàng dự trữ trong 
kho, trong khi nhu cầu thế giới rất 
lớn, giá bán cao hơn nhiều so với gạo 
thường. Vì vậy, việc nghị định mới ra 
đời đã tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp sản xuất gạo hữu cơ, gạo đồ, 
gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng được 
tự do xuất khẩu như các mặt hàng 
thực phẩm thông thường khác, ông 
Bình chia sẻ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Trần Quốc Khánh thông tin, với 
những thay đổi trong Nghị định 107 
mới có hiệu lực, cơ bản các điều kiện 
kinh doanh gạo làm khó doanh 
nghiệp như trước đây đã được gỡ bỏ. 
Nghị định số 109/2010/NĐ-CP, đã 
phát huy tác dụng điều chỉnh tích 
cực, đóng góp quan trọng đảm bảo an 
ninh lương thực, bình ổn thị trường 
nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất, 
xuất khẩu gạo bền vững, nâng cao vị 
thế, uy tín của xuất khẩu gạo Việt 
Nam. 

Nhấn mạnh thêm về những điểm 
mới tại Nghị định 107, Thứ trưởng 
Trần Quốc Khánh cho biết, Nghị định 
107 không bắt buộc thương nhân 
kinh doanh sở hữu kho chứa thóc, 
gạo, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, 
gạo mà có thể thuê các cơ sở này đế 
đáp ứng điều kiện kinh doanh; Bãi bỏ 
quy định thủ tục bắt buộc thương 
nhân phải đăng ký hợp đồng xuất 
khẩu gạo tại Hiệp hội Lương thực 
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Việt Nam, bỏ quy định thương nhân 
phải có lượng gạo tồn kho tối thiểu 
tương đương 50% lượng gạo trong 
hợp đồng đăng ký; Điều chỉnh giảm 
quy định lượng gạo dự trữ xuống 5% 
số lượng gạo mà thương nhân đã xuất 
khẩu trong 06 tháng trước đó, thay vì 
10% như hiện nay… 

(Theo tapchicongthuong.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa 
đổi Quy định thực thi Đạo luật mỹ 
phẩm 

Ngày 25/10 /2018, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định 
thực thi Đạo luật mỹ phẩm trong mã 
thông báo G/TBT/N/KOR/795. 

Các sửa đổi như sau: 
1) Mở rộng phạm vi tiêu chuẩn đủ 

điều kiện cho các cơ sở sản xuất/bán 
hàng 

A. Người có bằng cấp chuyên 
ngành liên quan đến dược phẩm từ 
một trường cao đẳng hoặc bằng cử 
nhân trở lên. 

B. Người đã hoàn thành các khóa 
đào tạo về quản lý bán hàng (đào tạo 
trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm 
xà phòng làm đẹp, bột nhuộm tóc đen 
hoặc sáp tẩy lông) 2) Bổ sung "xà 
phòng làm đẹp, bột nhuộm tóc đen và 
sáp tẩy lông" vào danh mục mỹ 
phẩm. 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 tham gia góp ý kiến 
vào ngày 24/12/2018. 

Quy định mới của Hoa Kỳ về sử 
dụng mức đáng kể một số chất hóa 
học 

Ngày 22/10/2018, Cơ quan bảo vệ 
môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban 
hành dự thảo bổ sung các quy định 
mới về sử dụng mức đáng kể một số 
chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm 
soát các chất độc hại (TSCA) trong 
thông báo mã G/TBT/N/USA/1401. 

Theo đó, quy định áp dụng đối với 
13 chất hóa học, các hóa chất này 
thuộc diện phải thông báo trước khi 
sản xuất (PMNs) và phải tuân theo 
lệnh chấp nhận được ban hành bởi 
EPA dựa theo TSCA. Động thái này 
yêu cầu những người sản xuất (bao 
gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ 
chất nào trong 13 chất hóa học này 
nếu được coi là sử dụng mới ở mức 
đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng 
của quy định này phải thông báo cho 
EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi 
nhận được thông báo, EPA sẽ đánh 
giá về mục đích sử dụng trong thời 
hạn xem xét. Các tổ chức, cá nhân 
không được phép sản xuất (bao gồm 
cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý 
các chất này cho đến khi EPA tiến 
hành xem xét thông báo, đưa ra quyết 
định phù hợp với thông báo và các tổ 
chức, các nhân thực hiện các yêu cầu 
trong quyết định đó. Chưa xác định 
thời gian thông qua và thời gian có 
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hiệu lực của Dự thảo. Hạn cuối cùng 
để các nước thành viên WTO tham 
gia góp ý kiến vào trước ngày 
15/11/2018.  

Hàn Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn phê duyệt hoạt chất và sản 
phẩm diệt khuẩn 

Ngày 06/11 /2018, Hàn Quốc thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn phê 
duyệt hoạt chất và sản phẩm diệt 
khuẩn trong mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/798. Các nội dung 
chính của dự thảo như sau: 

- Bộ Môi trường công bố tiêu 
chuẩn phê duyệt hoạt chất và sản 
phẩm diệt khuẩn theo Điều 12 (2) và 
Điều 20 (2) của Đạo luật về an toàn 
hoá chất và chất diệt khuẩn (Luật số 
15511, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 1 
năm 2019). 

- Dự thảo sẽ cung cấp các tiêu chí 
khoa học để phê duyệt hoạt chất hoặc 
sản phẩm diệt khuẩn như về tác động 
bất lợi đối với sức khỏe con người và 
môi trường, hiệu quả... 

Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
01/1/2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý kiến 
vào 26/11/2018. 

Dự thảo sửa đổi các quy định về 
quản lý việc xem xét, đăng ký và 
cấp phép đối với thực phẩm và các 
sản phẩm liên quan 

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 

việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy 
định về quản lý việc xem xét, đăng 
ký và cấp phép đối với thực phẩm và 
các sản phẩm liên quan (Thông báo 
số 1071302691 ban hành bởi Bộ Y tế 
và Phúc lợi) trong mã thông báo 
G/TBT/N/TPKM/341. 

Tên của các quy định đã được thay 
đổi thành "Quy định quản lý việc 
xem xét, đăng ký và cấp giấy phép 
cho thực phẩm và các sản phẩm liên 
quan". Sửa đổi quan trọng nhất của 
dự thảo là sửa đổi các điều khoản có 
liên quan về sữa bột cho trẻ sơ sinh 
và sữa dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi 
(sữa formula). 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 tham gia góp 
ý kiến vào 07/1/2019. 

(Nguồn Văn phòng TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 11/2018  

1. Số: G/TBT/N/ARE/451 
Nước: Các Tiểu Vương quốc Ả 

Rập Thống Nhất 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 67.040) 
2. Số: G/TBT/N/BHR/555 
Nước: Bahrain 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 67.040) 
3. Các thông báo của Argentina 
Số: G/TBT/N/ARG/351, 

G/TBT/N/ARG/352 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10 ) 
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4. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1288, 

G/TBT/N/CHN/1289 
Nội dung: Đèn xe ô tô (ICS 

43.040.20) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1290 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS 43.020) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1291 
Nội dung: Chất thải lỏng, bùn (ICS 

13.030.20) 
5. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/617 
Nội dung: Ethoprophos (hoạt chất 

thuốc trừ sâu) (ICS 65.100) 
- Số: G/TBT/N/EU/618, 

G/TBT/N/EU/619 
Nội dung: Sản phẩm xây dựng 

(ICS 91.100) 
6.  Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/797 
Nội dung: Sản phẩm hóa chất tiêu 

dùng chịu sự kiểm tra an toàn 
- Số: G/TBT/N/KOR/798, 

G/TBT/N/KOR/799, 
G/TBT/N/KOR/800 

Nội dung: Sản phẩm diệt khuẩn 
(ICS 65.100) 

7.  Các thông báo của Nigeria 
- Số: G/TBT/N/NGA/6 
Nội dung: Thức ăn gian cầm (ICS 

67.120.20) 
- Số: G/TBT/N/NGA/7 
Nội dung: Thức ăn gian cầm 

Premix (ICS 67.120.20) 
- Số: G/TBT/N/NGA/8 
Nội dung: Thức ăn cho gà (ICS 

67.120.20) 

8. Số: G/TBT/N/SAU/1094 
Nước: Vương quốc Ả Rập Saudi 
Nội dung: Sản phẩm của công nghệ 

hóa chất (ICS 70.100) 
9. Các thông báo của Tanzania 
- Số: G/TBT/N/TZA/223 
Nội dung: Tác nhân hoạt động bề 

mặt (ICS 71.100.40), Mỹ phẩm. Đồ 
dùng trong phòng tắm (ICS 
71.100.70) 

- Số: G/TBT/N/TZA/224 
Nội dung: Tác nhân hoạt động bề 

mặt (ICS 71.100.40) 
- Số: G/TBT/N/TZA/225 
Nội dung: Thực phẩm bao gói sẵn 

và chế biến sẵn (ICS 67.230) 
(Tổng hợp) 

 
 
 
 

 
5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT LAO ĐỘNG CHO DOANH 
NGHIỆP 

Nâng cao năng suất lao động là 
một trong những giải pháp quan 
trọng nhất để đảm bảo khả năng 
cạnh tranh sản phẩm của Việt Nam 
trên thị trường. 

Theo PGS - TS Tăng Văn Khiên - 
Chuyên gia năng suất, nâng cao năng 
suất chất lượng và nâng cao chất 
lượng lao động trong điều kiện hiện 
nay của Việt Nam vẫn là một trong 
những giải pháp quan trọng nhất để 
đảm bảo khả năng cạnh tranh sản 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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phẩm của Việt Nam trên thị trường 
và đặc biệt là cạnh tranh với các thị 
trường trong khu vực, châu lục và 
quốc tế. 

Bởi vì, chỉ có nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm thì mới thu hút, 
chiếm lĩnh được thị trường và đáp 
ứng được yêu cầu của người tiêu 
dùng. Và khi đó mới xây dựng được 
thương hiệu sản phẩm, thương hiệu 
doanh nghiệp ngày càng lớn. Và kết 
hợp giữa nâng cao năng suất chất 
lượng cũng cần nâng cao năng suất 
lao động bởi như thế mới có điều 
kiện để tích lũy và đảm bảo giá thành 
sản phẩm. Và khi năng suất, chất 
lượng được nâng cao, giá bán giảm sẽ 
thu hút được người mua nhiều hơn. 

 
Dù quan trọng song tốc độ tăng 

năng suất lao động khu vực doanh 
nghiệp tăng thấp hơn tốc độ tăng của 
tiền lương bình quân một lao động 
khu vực doanh nghiệp. Vậy giải pháp 
gì giúp doanh nghiệp Việt nâng cao 
năng suất lao động? 

Theo ông Kuroda Kazuteru, 
chuyên gia về năng suất lao động đến 
từ Trung tâm Năng suất Nhật Bản, có 
5 yếu tố quyết định đến việc tăng 

năng suất lao động của doanh nghiệp 
Việt. 

Thứ nhất là do yếu tố cá nhân của 
người lao động. Khi cá nhân đạt được 
thành tựu và kết quả nhất định thì họ 
sẽ có cảm giác hài lòng và muốn cam 
kết gắn bó với doanh nghiệp. Bởi 
vậy, các doanh nghiệp cần tổ chức 
công nhân tiếp cận các hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến như 5S, Kaizen, 
Lean,... 

Thứ hai là sự công nhận của mọi 
người về năng lực và trình độ của lao 
động. Đây là yếu tố quan trọng trong 
việc tạo mối quan hệ tốt với đồng 
nghiệp khác trong đơn vị. 

Thứ ba là niềm tin vào doanh 
nghiệp và định hướng của doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp phải có chiến 
lược định hướng rõ ràng sẽ làm tăng 
niềm tin của người lao động. 

Thứ tư, là vấn đề tiền lương. Mặc 
dù tiền lương không phải là yếu tố 
quan trọng nhất nhưng doanh nghiệp 
nào có lương cao, chế độ đãi ngộ tốt 
sẽ là một lợi thế để giữ chân nhân 
viên và nhân viên sẽ cống hiến nhiều 
hơn. 

Thứ năm là vai trò của lãnh đạo, sự 
giám sát và theo dõi của lãnh đạo. 
Đây là yếu tố rất quan trọng nhất 
nhưng cũng là thách thức nhất với lao 
động của Việt Nam. 

Như vậy, doanh nghiệp Việt muốn 
tăng năng suất lao động cần chú ý tới 
5 yếu tố trên. 

(Theo vietq.vn) 
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THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA: 
GÓP PHẦN CẢI THIỆN VỊ THẾ 
THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 

Theo công bố gần đây của Brand 
Finance – một tổ chức định giá 
thương hiệu có tiếng trên thế giới – 
trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu 
quốc gia giá trị nhất thế giới năm 
2018, “Vietnam” được định giá 235 
tỷ USD và nằm trong nhóm thương 
hiệu mạnh.Vị trí của thương hiệu 
“Vietnam” được cải thiện hai bậc 
trên bảng xếp hạng, lên thứ 43 nhờ 
đóng góp của Chương trình Thương 
hiệu quốc gia (Vietnam Value) và nỗ 
lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của 
Chính phủ. 

 
Chương trình Thương hiệu Quốc 

gia Việt Nam (THQG) được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 
tháng 11 năm 2003. Đây là Chương 
trình duy nhất của Chính phủ Việt 
Nam nhằm quảng bá hình ảnh quốc 
gia, thương hiệu quốc gia thông qua 
thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và 
dịch vụ). Thủ tướng Chính phủ giao 
Bộ Công Thương là cơ quan thường 
trực, chịu trách nhiệm phối hợp với 

các Bộ/ngành triển khai chương trình. 
Các hoạt động của Chương trình 

được thực hiện bao gồm hai nội dung 
chính: (1) Giúp các doanh nghiệp 
Việt Nam nâng cao nhận thức và tăng 
cường năng lực trong việc xây dựng, 
quảng bá, phát triển, bảo vệ thương 
hiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây 
dựng thương hiệu mạnh của doanh 
nghiệp, góp phần nâng cao vị thế 
thương hiệu các sản phẩm của Việt 
Nam và (2) Lựa chọn các thương 
hiệu tiêu biểu của Việt Nam tham gia 
chương trình. 

Việc lựa chọn các doanh nghiệp có 
thương hiệu sản phẩm đạt THQG 
được tiến hành hai năm một lần bắt 
đầu từ năm 2008, nhằm mục đích 
khuyến khích các doanh nghiệp tiếp 
tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị 
của Chương trình Thương hiệu Quốc 
gia Việt Nam là Chất lượng - Đổi 
mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong. 
Trên cơ sở phát huy các giá trị này, 
doanh nghiệp sẽ đại diện trong 
ngành, lĩnh vực mình kinh doanh, sản 
xuất dựa trên việc không ngừng đổi 
mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. 

Việc lựa chọn các thương hiệu sản 
phẩm đủ tiêu chuẩn gắn biểu trưng 
THQG chỉ là sự khởi đầu để các 
doanh nghiệp trở thành đối tác của 
chương trình. Theo đó, Chính phủ sẽ 
xây dựng các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực xây 
dựng, phát triển và quản trị thương 
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hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh trên thị trường, đồng thời giao 
Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ 
Thông tin và Truyền thông và các bộ 
ngành liên quan khác thực hiện các 
hoạt động truyền thông, quảng bá cho 
thương hiệu của các sản phẩm, qua 
đó giúp quảng bá thương hiệu, hình 
ảnh quốc gia của Việt Nam trên thị 
trường trong nước và quốc tế. 

Năm 2018, Bộ Công Thương tiếp 
tục phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổ chức đợt lựa chọn lần thứ 6 
các doanh nghiệp Việt Nam có sản 
phẩm đủ điều kiện được mang Biểu 
trưng THQG. Dự kiến Lễ công bố 
các doanh nghiệp đạt Thương hiệu 
quốc gia 2018 sẽ được tổ chức vào 
ngày 20 tháng 12 năm 2018 tại Hà 
Nội. 

Brand Finance là nhà tư vấn chiến 
lược và đánh giá hiện có văn phòng ở 
20 quốc gia. Hãng này tính toán giá 
trị thương hiệu trong bảng xếp hạng 
theo phương pháp giảm thuế. Phương 
pháp này bao gồm xây dựng chỉ số 
sức mạnh thương hiệu, dự toán doanh 
thu có khả năng xảy ra trong tương 
lai được quy cho một thương hiệu và 
xem xét mức thuế suất sẽ bị tính cho 
việc sử dụng thương hiệu đó. 

(Theo vietrade.gov.vn) 
 

CHÚ TRỌNG TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC TRONG CHĂN 
NUÔI LỢN 

Việt Nam là nước phát triển mạnh 

về chăn nuôi lợn, khoảng trên 75% 
sản lượng thịt tiêu thụ là thịt lợn, 
nhưng chất lượng thịt lợn, an toàn 
thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát 
tốt, hầu hết thịt lợn chưa được truy 
xuất nguồn gốc. 

Mỗi năm Việt Nam sản xuất 3,5-
3,7 triệu tấn thịt lợn, hiện có khoảng 
2,6 triệu cơ sở chăn nuôi lợn, giải 
quyết việc làm cho khoảng 7 triệu lao 
động. Tuy nhiên, giá thịt lợn biến 
động mạnh, không có lợi cho người 
chăn nuôi. Lợi nhuận và trách nhiệm 
trong chuỗi chăn nuôi chưa phù hợp. 

Hiện, Đại sứ quán Hà Lan và Cục 
Chăn nuôi đã xây dựng và triển thực 
hiện Dự án về Chuỗi thịt lợn Việt 
Nam theo định hướng quốc tế (VIP). 
Theo đó, kiểm soát vấn đề an toàn 
thực phẩm tại cơ sở giết mổ và chế 
biến thịt; giám sát và tiến tới xóa bỏ 
dịch bệnh; nâng cao năng lực quản lý 
chất lượng vật nuôi và kiểm soát thú 
y tại các cơ sở chăn nuôi lợn; nâng 
cao năng lực quản lý chuỗi thông qua 
nghiên cứu, đào tạo và tham quan học 
tập; nâng cao năng lực thông qua 
chuyển giao về quản lý trang trại 
chăn nuôi lợn hiện đại theo VietGAP 
và liên kết sản xuất tiêu thụ theo 
chuỗi; nâng cao năng lực về quá trình 
đổi mới chuỗi về chiến lược dài hạn 
và hoạt động cấp thiết để mở rộng 
chuỗi thịt VIP. 

Dự án được triển khai trên địa bàn 
Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, 
TPHCM và Đồng Nai với tổng kinh 
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phí gần 30 tỷ đồng, được triển khai từ 
năm 2014- 2018. 

Theo khảo sát, tỷ lệ trang trại chăn 
nuôi lợn bán sản phẩm theo hình thức 
có hợp đồng đạt 6,5-10,5% các trang 
trại điều tra. Phần lớn hiện nay đều 
bán cho thương lái (8-15%), hoặc bán 
cho các lò mổ theo mối quen biết từ 
trước (75,5-85,5%). 

Đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, ở 
phía Bắc, tỷ lệ cơ sở giết mổ có hợp 
đồng với thương lái và công ty khá 
thấp (chỉ đạt 8% ở Hà Nội). Tuy 
nhiên, ở miền Nam, tỷ lệ này cao 
hơn, Đồng Nai 50%, TPHCM 42%. 

Hiện, trang trại chăn nuôi lợn đa 
phần tự sản xuất con giống, vấn đề 
chất lượng con giống gặp nhiều khó 
khăn. 

Những trang trại chăn nuôi do 
không nằm trong chuỗi, việc kiểm 
soát chất cấm, an toàn thực phẩm khó 
khăn, sản xuất ra giá thành thấp, đầu 
ra bấp bênh, dẫn đến rủi ro trong hoạt 
động chăn nuôi. Cơ sở giết mổ công 
nghiệp tập trung sử dụng không hiệu 
quả do không hoạt động hết công suất 
(chỉ đạt khoảng dưới 50%). An toàn 
thực phẩm vẫn còn là vấn đề chưa 
được các tác nhân trong chuỗi quan 
tâm đúng mức. 

Nguyên nhân của tình trạng trên là 
do các địa phương chưa mạnh tay dẹp 
bỏ hoặc đã có chủ trương và biện 
pháp nhưng lực lượng mỏng nên 
chưa dẹp bỏ được nạn giết mổ chui 
không có giấy phép, không đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm dẫn đến cơ 
sở giết mổ tập trung thiếu nguyên 
liệu đầu vào. Bên cạnh đó, là do nhận 
thức, thói quen, tập quán sản xuất và 
nhà nước cũng chưa có các hành lang 
pháp lý đủ mạnh để kiểm soát vấn đề 
an toàn thực phẩm. 

Mặc dù cũng mới hình thành trong 
thời gian gần đây, nhưng nhiều mô 
hình liên kết chuỗi đã được hưởng 
ứng và phát huy được ưu thế cạnh 
tranh. Mô hình kiên kết với công ty 
chăn nuôi theo hình thức gia công 
đang tỏ ra là mô hình có ưu thế nhất. 
Một số mô hình hợp tác xã vẫn đang 
trong giai đoạn đầu, vừa làm vừa rút 
kinh nghiệm nên cũng chưa hiệu quả 
và uy tín với các tác nhân tham gia. 

Trong khuôn khổ dự án chuỗi VIP, 
hoạt động điều tra về đặc điểm, công 
nghệ, và liên kết sản xuất trong chuỗi 
thịt lợn đã được nghiên cứu. Các tác 
nhân chính tham gia chuỗi bao gồm: 
trang trại chăn nuôi, cơ sở thu gom và 
giết mổ, người bán buôn, người bán 
lẻ. Bên cạnh đó, còn có các tác nhân 
phụ có liên quan mật thiết như: công 
ty sản xuất con giống, công ty sản 
xuất thức ăn, công ty kinh doanh 
thuốc thú y, siêu thị và khách hàng 
tiêu thụ lợn. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và 
phát triển bền vững ngành chăn nuôi 
lợn Việt Nam, ông Ron Dwinger – 
Điều phối Viên Dự án VIP – khuyến 
nghị, việc xây dựng khung thể chế về 
chuỗi thực phẩm an toàn trong chuỗi 
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giá trị, trong đó, chú trọng đến truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo 
an toàn thực phẩm và chất lượng sản 
phẩm là thiết yếu cho sự phát triển 
ngành chăn nuôi lợn hiệu quả và bền 
vững. Đây cũng là đòi hỏi bức bách 
và là xu thế tất yếu cho ngành chăn 
nuôi Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG CÁC 
SẢN PHẨM CÓ ÁP DỤNG DỊCH 
VỤ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
SẢN PHẨM 

Trong thời điểm hàng giả, hàng 
nhái ngày càng khó quản lý, nhu cầu 
tìm hiểu cặn kẽ về nguồn gốc sản 
xuất ra sản phẩm ngày càng cao, việc 
thực hiện truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm sẽ trở nên vô cùng tiện lợi. 

 
Truy xuất hàng hóa từ mã vạch là 

giải pháp hiệu quả, ngăn chặn “đất 
sống” của những sản phẩm không rõ 
nguồn gốc. Từ việc mang đến nhiều 
lợi ích cho cả người tiêu dùng lẫn 
doanh nghiệp, mã QR và các ứng 
dụng quét mã trở nên ngày càng phổ 
biến. 

Lợi ích từ việc sử dụng các sản 
phẩm áp dụng dịch vụ truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm sẽ đảm bảo 
người tiêu dùng không mua phải 
hàng giả, hàng nhái; dễ dàng kiểm tra 
được nguồn gốc xuất xứ của sản 
phẩm, hàng hóa 

Dịch vụ truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm giúp người tiêu dùng có được 
những thông tin chính xác về sản 
phẩm, được cung cấp từ doanh 
nghiệp. Người tiêu dùng khi sử dụng 
dịch vụ này được cảnh báo nếu sản 
phẩm đang xem đã được bán, có khả 
năng bị làm giả. Đây là một điểm mà 
có thể nói bất kỳ người tiêu dùng nào 
cũng rất quan tâm và ủng hộ. Đứng 
từ góc độ người tiêu dùng, mọi người 
đều ủng hộ sản phẩm dán tem truy 
xuất nguồn gốc là cách bảo vệ quyền 
lợi của chính mình. Bởi, khi người 
tiêu dùng đòi hỏi và sẵn sàng chi 
nhiều hơn cho những sản phẩm an 
toàn, chất lượng thì doanh nghiệp sẽ 
chủ động sản xuất “sạch” nhằm đáp 
ứng nhu cầu của thị trường. Thêm 
vào đó, tình trạng hàng giả, kém chất 
lượng sẽ từng bước được ngăn chặn. 
Bởi mỗi sản phẩm đều được dán một 
mã riêng. Một khi đã được bán ra, 
tem sẽ bị hủy và không thể tái sử 
dụng cho mục đích làm nhái. 

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, 
tại nước ta, truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm là hoạt động còn khá mới song 
đã và đang được triển khai nhanh 
chóng. Việc sử dụng tem truy xuất 
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nguồn gốc ngày càng trở nên phổ 
biến, người tiêu dùng và các bên liên 
quan có thể truy xuất thông tin nhanh 
chóng, chính xác, qua đó nâng cao 
niềm tin của người tiêu dùng vào các 
sản phẩm có gắn tem truy xuất nguồn 
gốc. Việc truy xuất nguồn gốc đối với 
doanh nghiệp là điều tiên quyết, bởi 
khách hàng hiện nay đòi hỏi rất cao 
tính minh bạch của sản phẩm. Hơn 
nữa, việc truy xuất nguồn gốc bằng 
công nghệ quét tem QR Code sẽ giúp 
người tiêu dùng nhanh nhất biết 
được: thông tin trang trại, nơi chế 
biến, nhà sản xuất, tên thực phẩm, giá 
cả, các địa điểm phân phối, thời gian 
cụ thể từng giai đoạn… Điều này 
đồng nghĩa với việc, doanh nghiệp 
sản xuất, phân phối thực phẩm sẽ cần 
phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy 
định về khâu nuôi trồng, thu hoạch, 
bảo quản, vận chuyển thực phẩm… 

Nâng cao nhận thức trong việc truy 
xuất nguồn gốc thực phẩm để doanh 
nghiệp và người tiêu dùng cùng nhau 
ngăn chặn nạn thực phẩm bẩn, thực 
phẩm không rõ nguồn gốc lộng hành. 
Quan trọng hơn, người tiêu dùng sẽ 
yên tâm lựa chọn những sản phẩm 
sạch cho gia đình và tin tưởng vào 
thực phẩm Việt. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO 
CÁC SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG 
LED 

Ngành chiếu sáng tại Việt Nam 

chiếm 25% năng lượng điện tiêu thụ, 
song vẫn có thể tiết kiệm được 
khoảng 10-15% lượng điện tiêu thụ. 
Dán nhãn năng lượng cho các sản 
phẩm LED là một giải pháp hiệu quả 
thúc đẩy tiết kiệm năng lượng.  

Đó là nhận định của các chuyên gia 
về LED tại Hội thảo Giới thiệu và 
triển khai Chương trình “Dán nhãn 
Năng lượng hiệu quả và cấp giấy 
chứng nhận cho các sản phẩm chiếu 
sáng LED”, do Trung tâm Phát triển 
Công nghệ cao (HTD) thuộc Viện 
Hàn lâm khoa học kỹ thuật Việt Nam 
(VAST) và Chương trình Phát triển 
Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp 
với Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát 
triển bền vững - Bộ Công Thương, tổ 
chức ở TP. Hồ Chí Minh ngày 
6/11/2018, nằm trong khuôn khổ Dự 
án “Phát triển và thúc đẩy công nghệ 
LED cho chiếu sáng chung ở Việt 
Nam” (Dự án LED) do Quỹ Môi 
trường toàn cầu (GEF) và UNDP hỗ 
trợ. 

 
Dự án LED được triển khai với 

mục tiêu giảm thiểu lượng phát thải 
các khí nhà kính (GHG) thông qua 
chuyển đổi thị trường chiếu sáng 
hướng đến các sản phẩm chiếu sáng 
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LED tại Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 
định hướng phát triển, chuyển giao 
công nghệ và thị trường chiếu sáng 
LED một cách bền vững thông qua 
xây dựng các tiêu chuẩn TCVN cho 
đèn LED; hỗ trợ trực tiếp 2 công ty 
sản xuất đèn làm chủ thiết kế và cải 
tiến quy trình sản xuất và chất lượng 
sản phẩm; trình diễn lắp đặt và thay 
thế đèn LED sản xuất nội địa cho 
chiếu sáng trong nhà và đường phố. 
Dự kiến dự án sẽ góp phần giảm 
lượng phát thải GHG trực tiếp đạt 
69,38 ktấn CO2 tới năm 2020 và 
5,154 triệu tấn cộng dồn tính đến 
năm 2030, góp phần làm giảm phát 
thải GHG của ngành chiếu sáng Việt 
Nam, đóng góp vào nỗ lực triển khai 
kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris 
về biến đổi khí hậu của Việt Nam. 

Bóng đèn LED có tuổi thọ trung 
bình từ 25.000 đến 50.000 giờ - 
tương đương với 12 năm sử dụng. 
Nếu sử dụng bóng đèn LED trong 12 
giờ một ngày có thể tiết kiệm được từ 
50% đến 70% lượng điện tiêu thụ 
hàng tháng. Ông Nguyễn Văn Thao - 
Giám đốc trung tâm HTD khẳng 
định: “Đây là thời điểm phù hợp để 
triển khai dán nhãn năng lượng cho 
các sản phẩm chiếu sáng LED. Sự hỗ 
trợ của dự án LED trong 02 năm qua 
cho thấy, đã mang lại sự chuyển đổi 
tích cực về kinh nghiệm, trình độ sản 
xuất cũng như chuyển hướng thị 
trường chiếu sáng Việt Nam theo 
công nghệ LED”. 

Thực hiện dán nhãn năng lượng 
hiệu quả và cấp giấy chứng nhận cho 
các sản phẩm LED không chỉ nhằm 
thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả và Quyết định 
04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về danh mục 
phương tiện, thiết bị phải dán nhãn 
năng lượng, áp dụng mức hiệu suất 
năng lượng tối thiểu, mà còn từng 
bước ổn định và nâng cao chất lượng 
các sản phẩm LED ở Việt Nam. 

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về dán 
nhãn năng lượng và cấp giấy chứng 
nhận cho các sản phẩm LED, chuyên 
gia quốc tế của UNDP - ông My Ton 
nhấn mạnh: “Cần phải có đủ dữ liệu 
thị trường để xác định các tiêu chí 
(hiệu quả, tuổi thọ, chỉ số hoàn 
màu…) cho dán nhãn năng lượng sản 
phẩm LED phù hợp với cả các doanh 
nghiệp sản xuất, nhập khẩu lớn và 
các doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời, 
nâng cao nhận thức và cung cấp 
thông tin cho người tiêu dùng về dán 
nhãn đèn LED nhằm góp phần thực 
hiện hiệu quả chương trình dán nhãn 
năng lượng, hạn chế các sản phẩm 
LED kém chất lượng vào thị trường 
Việt Nam. 

(Theo congthuong.vn) 
 

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ, CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG 
SUẤT CHẤT LƯỢNG: THÀNH 
CÔNG TỪ NHỮNG MÔ HÌNH 
ĐIỂM 
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Hiện nay, Việt Nam đang trong quá 
trình hội nhập quốc tế một cách tích 
cực và sâu rộng chính vì vậy yếu tố 
năng suất và chất lượng là hết sức 
quan trọng. Nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
(DN) cũng như nền kinh tế, tại Quyết 
định số 712/QĐ-TTg, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Chương 
trình quốc gia nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020 (Chương trình 712). 

Thông qua sự nỗ lực, chủ động từ 
phía DN và sự hỗ trợ một phần của 
Chương trình 712, thời gian qua một 
số DN đã nghiên cứu, xây dựng và 
triển khai áp dụng thành công các hệ 
thống quản lý, mô hình, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng, góp phần 
hợp lý hóa sản xuất, tiết giảm lãng 
phí, nâng cao năng suất lao động, 
chất lượng sản xuất hàng hóa và khả 
năng cạnh tranh của DN – trở thành 
các mô hình điểm về năng suất chất 
lượng. 

Chương trình 712 triển khai hơn 8 
năm qua đã đem lại và tác động sâu 
rộng đến nền kinh tế Việt Nam nói 
chung cũng như cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam nói riêng. 

Ý nghĩa thứ nhất, cũng phải kể đến 
đó chính là có những sự chuyển biến, 
thay đổi tích cực trong cộng đồng 
doanh nghiệp về năng suất cũng như 
nỗ lực để nâng cao năng suất để có 
thể nâng cao thương hiệu, sản phẩm 

“Made in Việt Nam” của các doanh 
nghiệp Việt Nam trên thị trường Việt 
Nam cũng như trên thị trường thế 
giới. Qua nhiều nỗ lực về truyền 
thông của chương trình 712, về 
phương tiện thông tin đến các hội 
thảo, hội nghị, các hoạt động đào tạo, 
giao lưu, học hỏi, chia sẻ thì đã có 
hàng trăm ngàn người, hàng chục 
ngàn doanh nghiệp đã được biết đến. 
Thứ hai, cung cấp một cơ hội rộng 
mở và công bằng cho rất nhiều các 
đối tượng doanh nghiệp của Việt 
Nam. Trong Chương trình 712, với 
gần 5000 doanh nghiệp được hỗ trợ 
trong 8 năm qua, chương trình đã có 
độ phủ và mang lại sự hỗ trợ không 
chỉ cho các doanh nghiệp lớn mà cả 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ họ cũng 
được trang bị và tiếp cận những công 
cụ hiện đại. Các công cụ đó có thể là 
hệ thống quản lý, công cụ quản lý 
ISO 9000 cho đến hệ thống các công 
cụ cải tiến cơ bản như 5S rồi các 
công cụ cải tiến hữu hiệu như bây giờ 
đó là Lean hoặc Lean 6 Sixma. Như 
vậy là về cơ hội tiếp cận các doanh 
nghiệp rất cởi mở và rộng khắp. Thứ 
ba, về số lượng công cụ làm hệ thống 
cũng rất đa dạng, phong phú. Thông 
qua việc áp dụng này thì các doanh 
nghiệp cũng đã có phương pháp nâng 
cao NSCL cũng như giảm các sai lỗi 
và nâng cao khả năng đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng và thông qua đó, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp. Đặc biệt khi doanh 
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nghiệp muốn duy trì hệ thống này và 
sau này họ muốn nâng cao năng lực 
cạnh tranh, thông qua năng suất ở 
nhưng giai đoạn tiếp theo vì hiện nay 
áp lực của doanh nghiệp ngày càng 
gay gắt hơn do cạnh tranh. Vì vậy, 
doanh nghiệp họ đã chủ động thay 
đổi, đổi mới về thệ thống quản lý và 
công nghệ sản xuất đồng thời thiết kế 
sản phẩm mới. Họ cần phải có 1 hệ 
thống phù hợp để đáp ứng yêu cầu 
đấy và giải bài toán hiệu quả nhất. Họ 
cần phải có một lực lượng hay nguồn 
lực con người rất quan trọng. Cần 
đào tạo một đội ngũ cán bộ chủ chốt 
của doanh nghiệp để họ có thể tự 
triển khai và duy trì hệ thống này, 
thực hiện một cách sáng tạo để giúp 
doanh nghiệp chủ động hơn nữa để 
giúp cho doanh nghiệp phát triển 
trong tương lai. 

Trong tương lai, cơ hội và thách 
thức của doanh nghiệp Việt Nam đến 
từ nền công nghệ và từ cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0. Các doanh 
nghiệp có xu hướng là đầu tư công 
nghệ và tự động hóa. Họ có thể tích 
hợp các công nghệ thông minh, tự 
động hóa, xây dựng một nhà máy 
thông minh hoặc văn phòng thông 
minh và cần những con người làm 
việc thông minh. Quan trọng nhất, 
các chủ doanh nghiệp hiện nay đang 
băn khoăn trong việc lựa chọn công 
nghệ gì cũng như đầu tư vào đâu để 
đem lại hiệu quả. 

Tiếp cận hệ thống quản lý và các 

công cụ cải tiến trong việc nâng cao 
khả năng cạnh tranh của DN, ông 
Nguyễn Mạnh Đức – Giám đốc điều 
hành sản xuất Công ty CP nhựa Thái 
Bình Dương cũng chia sẻ thêm, ban 
đầu, khi doanh nghiệp mới thành lập 
chỉ có một số lượng ít các công nhân, 
việc giám sát quy trình sản xuất được 
sát sao, thường xuyên. Tuy nhiên, 
đến khi số lượng nhân công ngày 
càng nhiều hơn, nhận thấy cần thiết 
phải có một hệ thống nào đó để giữ 
ổn định chất lượng sản phẩm trong 
quá trình sản xuất, để các công nhân 
viên trong công ty cùng thực hiện. Đó 
chính là lý do áp dụng các hệ thống, 
công cụ cải tiến như ISO 9001, mô 
hình 5S. 

Khi mới tiếp cận với phương pháp 
5S thông qua báo chí, truyền thông, 
gặp khó khăn về phương pháp này là 
cách để giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhà 
xưởng giống như việc làm bình 
thường hằng ngày. Tuy nhiên, sau khi 
có sự hỗ trợ tư vấn của chuyên gia, sự 
giúp đỡ chia sẻ nhiệt tình từ phía 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, nhận thức sâu sắc hơn về việc 
áp dụng 5S một cách bài bản, hệ 
thống, triển khai cho tất cả mọi người 
trong công ty cùng thực hiện. Nhìn 
lại hơn một năm áp dụng các hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến, 
doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều. 
Từ chỗ nhà xưởng, nơi sản xuất còn 
chưa được gọn gàng, đẹp mắt thì đến 
nay, việc sắp xếp các khu làm việc đã 
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được sạch, đẹp hơn. Khách hàng 
cũng đánh giá cao doanh nghiệp dù 
non trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

NHỮNG HIỆU QUẢ KHÔNG 
NGỜ TỪ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
KINH DOANH LIÊN TỤC THEO 
TIÊU CHUẨN ISO 22301:2012 

ISO 22301 được thiết kế nhằm giúp 
quản lý rủi ro ảnh hưởng đến tính 
liên tục của doanh nghiệp và đảm 
bảo việc phục hồi doanh nghiệp 
trong trường hợp bị gián đoạn. 

 
Đồng bộ hóa và kết hợp các hệ 

thống quản lý 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng đã phổ biến và hướng dẫn 
cho khoảng 10 ngàn doanh nghiệp 
Việt Nam và liên doanh áp dụng các 
Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa quốc tế ISO, Ủy ban kỹ 
thuật điện quốc tế IEC… Hầu hết các 
doanh nghiệp “có tiếng tăm” trên thị 
trường Việt Nam đều đã áp dụng và 
được chứng nhận ISO 9001, một số 

doanh nghiệp đã áp dụng ISO 14001, 
ISO 22000… 
 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp dù 
đã được chứng nhận ISO 9001 vẫn 
lúng túng khi xử lý các sự cố gây 
gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng đến 
khách hàng và các bên quan tâm, làm 
suy giảm danh tiếng của công ty, 
thậm chí là ảnh hưởng đến an toàn, 
an ninh xã hội... 

Theo khảo sát, hiện nay phần lớn 
các doanh nghiệp thường bị động khi 
gặp sự cố nên mức thiệt hại thường 
lớn. Dù doanh nghiệp đã áp dụng và 
được chứng nhận ISO 9001 (trong 
ISO 9001 có điều khoản khắc phục 
và phòng ngừa) nhưng cũng chưa thật 
chú trọng hành động này. 

Một số doanh nghiệp khá hơn thì 
có tổ chức diễn tập hàng năm hoặc 
khi cần thiết với các tình huống giả 
định như hỏa hoạn, lũ lụt… 

Mọi hành động trên không giúp 
doanh nghiệp chủ động ứng phó có 
hiệu quả với các sự cố cho nên việc 
áp dụng ISO 22301 như một hệ thống 
độc lập hay kết hợp với các hệ thống 
quản lý khác như ISO 9001, ISO 
14001… là rất cần thiết để doanh 
nghiệp luôn chủ động đối phó với các 
sự cố, giảm thiểu mọi thiệt hại về tài 
lực và nhân lực, tạo dựng niềm tin và 
uy tín với khách hàng và các bên liên 
quan. 

Chủ động ứng phó, giảm thiểu 
thiệt hại 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Ngoài những nguyên nhân khách 
quan có thể là: bão gió, lũ lụt, động 
đất, sóng thần, hỏa hoạn, đình công 
biểu tình, chiến tranh, thiên tai dịch 
họa, bị phá hoại, mất điện, mất nước, 
mất đường truyền… thì còn những 
nguyên nhân chủ quan. Đó có thể là: 
sai lỗi của hệ thống vận hành sản 
xuất hay cung cấp dịch vụ; máy móc 
hư hỏng, người điều hành mắc sai 
lầm… 

Mỗi khi các sự cố xảy ra dù là do 
nguyên nhân nào thì cũng gây thiệt 
hại cho DN, người tiêu dùng và các 
bên liên quan. Vì vậy, việc áp dụng 
ISO 22301 là rất cần thiết để doanh 
nghiệp chủ động ứng phó, giảm thiểu 
tới mức thấp nhất thiệt hại. 

Doanh nghiệp cần xác định được 
những vấn đề như các sự cố khách 
quan đã xảy ra với doanh nghiệp (có 
thể xếp theo thứ tự, ví dụ: thiệt hại về 
kinh tế, thương vong, thời gian ngừng 
sản xuất, chi phí khắc phục sự cố…), 
các sự cố chủ quan do lỗi của chính 
doanh nghiệp, có thể xếp theo tần 
suất xảy ra, thiệt hại về tài chính, 
nhân lực, thời gian và chi phí khắc 
phục sự cố…, các sự cố có khả năng 
xảy ra cả khách quan lẫn chủ quan. 

Các lợi ích khi áp dụng ISO 
22301:2012 

- Giảm thiểu rủi ro: Giúp nhận biết 
các rủi ro tồn tại; Hỗ trợ phân tích 
các rủi ro. 

- Giảm thiểu thời gian gián đoạn 
(downtime): Hướng dẫn triển khai 

các chiến lược phục hồi có hiệu quả;  
- Giảm thời gian gián đoạn tăng 

doanh thu và mang lại các giá trị dài 
hạn. 

- Gìn giữ thương hiệu và danh 
tiếng: Giúp bảo vệ thương hiệu, duy 
trì các giá trị của doanh nghiệp, tổ 
chức; Phản ứng nhanh chóng, kịp 
thời và hiệu quả khi gặp phải các sự 
cố. 

- Cải thiện tính sẵn sàng: Cải thiện 
sự sàng đối mặt trong các thảm họa; 
Giúp thiết lập qui trình để duy trì và 
cập nhật kế hoạch cho sự liên tục cải 
thiện tính sẵn sàng. 

(Theo vietq.vn) 
 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT 
THAN LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP 

Triển khai thực hiện Quyết định số 
1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số giải 
pháp thực hiện xử lý tro, xỉ thạch cao 
của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy 
hóa chất phân bón để làm nguyên 
liệu sản xuất vật liệu xây dựng và 
Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 
12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử 
dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà 
máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, 
phân bón làm nguyên liệu sản xuất 
vật liệu xây dựng và trong các công 
trình xây dựng. Ngày 28/9/2018, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ký quyết 
định số 2847/QĐ-BKHCN công 
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bố ”.Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện đốt 
than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu 
chung 

Theo đó, TCVN 12249:2018 Quy 
định một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với 
tro xỉ nhiệt điện hỗn hợp, tro xỉ nhiệt 
điện đốt than làm vật liệu san lấp bao 
gồm: thông số ô nhiễm và mức giới 
hạn trong nước chiết từ tro xỉ nhiệt 
điện phải đáp ứng yêu cầu quy định 
đối với nước thải công nghiệp, độ 
trương nở thể tích và chỉ số hoạt độ 
phóng xạ an toàn. Việc ban hành 
TCVN 12249:2018 “Tro xỉ nhiệt điện 
đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu 
cầu chung” nhằm mục đích giám sát 
và kiểm tra chất lượng đối với Tro xỉ 
nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện 
đốt than làm vật liệu san lấp. Góp 
phần giải quyết tình trạng tro, xỉ đang 
tồn đọng tại bãi thải của các Nhà máy 
nhiệt điện hiện nay. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
CÁCH TIẾP CẬN CỦA TIÊU 
CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 ĐỂ 
GÓP PHẦN NÂNG HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC 

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
sử dụng cách tiếp cận theo quá trình 
khi xây dựng, áp dụng và cải tiến 
hiệu lực của hệ thống quản lý chất 
lượng (HTQLCL) nhằm nâng cao 
việc thỏa mãn của khách hàng thông 
qua việc đáp ứng các yêu cầu của họ. 

Việc hiểu và quản lý các quá trình 

có liên quan lẫn nhau trong một hệ 
thống sẽ giúp tổ chức kiểm soát tốt 
mối quan hệ đó và góp phần nâng cao 
kết quả tổng thể của tổ chức. 

Cách tiếp cận quá trình trong 
HTQLCL giúp tổ chức hiểu và nhất 
quán trong việc đáp ứng các yêu cầu, 
xem xét việc tạo giá trị gia tăng cho 
các quá trình, đạt được kết quả thực 
hiện quá trình một cách hiệu lực và 
cải tiến các quá trình trên cơ sở đánh 
giá dữ liệu và thông tin. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi 
hỏi tổ chức phải xác định, quản lý các 
quá trình một cách hệ thống và hiểu 
sự tương tác giữa chúng để đạt được 
kết quả dự kiến phù hợp với chiến 
lược và chính sách chất lượng mà tổ 
chức đã xây dựng. Đồng thời, phải 
kết hợp chu trình P-D-C-A với tư duy 
dựa trên việc nhận định các rủi ro 
nhằm tận dụng những cơ hội và ngăn 
ngừa những kết quả mà tổ chức 
không mong đợi. 

Việc chấp nhận áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện 
các yêu cầu của tiêu chuẩn này nhằm 
bổ sung cho các yêu cầu đối với sản 
phẩm, dịch vụ và là một quyết định 
chiến lược, giúp cải tiến toàn bộ kết 
quả hoạt động của tổ chức. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

VAI TRÒ CỦA TIÊU CHUẨN 
TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
THÔNG MINH 
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Mặc dù công nghệ thông minh, 
phương tiện thông minh, dịch vụ 
thông minh, hệ thống thông minh… 
rất quan trọng, nhưng để có thể kết 
nối tất cả các thành tố trên thành một 
hệ thống chỉnh thể, vận hành nhịp 
nhàng, phối hợp hiệu quả thì cần 
phải có tiêu chuẩn. 

Cơ sở hạ tầng hiệu quả, môi trường 
sống thân thiện và phát triển KT-XH 
bền vững, nó được biểu hiện qua nền 
kinh tế hiện đại, hệ thống giao thông 
thông minh, quản lý đô thị thông 
minh, xử lý môi trường hiệu quả, chất 
lượng cuộc sống tốt, cơ sở của sự 
thông minh là công nghệ thông tin 
truyền thông (ICT) giúp cho các lĩnh 
vực vận hành, quản lý, cung cấp dịch 
vụ đô thị được tiến hành một cách 
thông minh, tăng trưởng bền vững là 
những yếu tố hội tụ của đô thị thông 
minh. Mặc dù công nghệ thông minh, 
phương tiện thông minh, dịch vụ 
thông minh, hệ thống thông minh… 
rất quan trọng, nhưng để có thể kết 
nối tất cả các thành tố trên thành một 
hệ thống chỉnh thể, vận hành nhịp 
nhàng, phối hợp hiệu quả thì cần phải 
có tiêu chuẩn. 

Tính liên kết, tính tổng thể 
Tiêu chuẩn giúp tạo ra sự kết nối 

giữa các bộ phận; tiêu chuẩn về dữ 
liệu sẽ giúp đảm bảo một khuôn mẫu 
dữ liệu chuẩn, thống nhất áp dụng 
cho mọi mức độ, nhu cầu khai thác 
khác nhau, đảm bảo tính bảo mật 
thông tin truy cập và khai thác; tiêu 

chuẩn quản lý tạo ra một khuôn khổ 
giao tiếp chung, các thành tố khác 
nhau đều có một định dạng kết nối 
chung. Tất cả những điều này rất có ý 
nghĩa cho các nhà cung cấp dịch vụ, 
nhà vận hành và người khai thác để 
có một ngôn ngữ chung, một cách 
tiếp cận thống nhất trong triển khai 
áp dụng, kiểm tra, đánh giá, giao 
dịch, quản lý chất lượng, liên kết phối 
hợp, chia sẻ khai thác. Nếu thiếu tiêu 
chuẩn, thì thành phố thông minh sẽ 
chỉ là những mảng sáng rời rạc, 
không có tính liên kết, không có tính 
tổng thể và tất nhiên là sẽ không thể 
phát huy hiệu quả cao nhất của một 
đô thị hiện đại. 

 
Triển khai và áp dụng 
Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế 

hàng đầu như ISO, IEC, ITU, CEN-
CENCELEC.. đã rất tích cực nghiên 
cứu, triển khai dự án xây dựng tiêu 
chuẩn quốc tế về thành phố thông 
minh, trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
chuyên ngành của họ. 

Trong thời gian qua, Lãnh đạo 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng rất quan tâm và chỉ đạo sát sao, 
đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng tiêu 
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chuẩn quốc gia về thành phố thông 
minh, tập trung xây dựng TCVN trên 
cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, 
ITU… 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

TIÊU CHUẨN HÓA NÔNG 
NGHIỆP HỮU CƠ NIỀM TIN 
MỚI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

Với mục tiêu đưa tiêu chuẩn nông 
nghiệp hữu cơ vào cuộc sống và chấp 
nhận chúng như các tiêu chí kỹ thuật 
sẽ đem lại sự phát triển bền vững 
cũng như tạo được lòng tin với người 
tiêu dùng trong nền công nghiệp hữu 
cơ. 

 
Hiện nay, nhu cầu sử dụng các sản 

phẩm an toàn, xanh sạch, đẹp và thân 
thiện với môi trường ngày càng cao, 
nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư sản 
xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh 
sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tuy 
nhiên, những khó khăn gặp phải 
trong việc 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 phổ 
biến rộng rãi, thông tin thiếu minh 
bạch và chưa trở thành nhu cầu tất 
yếu đối với cả nhà sản xuất lẫn người 

tiêu dùng. 
Trước tình trạng đó, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây 
dựng bộ Tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) về nông nghiệp hữu cơ và 
trình Bộ KH-CN công bố từ cuối năm 
2017 với số hiệu TCVN 11041:2017. 
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn đầu tiên 
trong bộ tiêu chuẩn này đề cập một 
cách toàn diện tới quá trình sản xuất, 
chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ và các hướng dẫn về 
nội dung này trong hoạt động trồng 
trọt, chăn nuôi. 

Việc xây dựng và hoàn thiện nhóm 
TCVN về sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ sẽ giúp các cá nhân, tổ chức, 
doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tìm 
hiểu và áp dụng đúng bộ TCVN về 
nông nghiệp hữu cơ, từ đó có sự điều 
chỉnh kịp thời, phù hợp trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị 
trường quốc tế tốt hơn 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 
 
 

6 QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA KIỂM SOÁT PHẾ 
LIỆU NHẬP KHẨU 

Từ ngày 29/10/2018, một loạt mặt 
hàng phế liệu nhập khẩu (NK) sẽ áp 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để thực 
hiện các thủ tục nhập khẩu. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy 
định Danh mục phế liệu được phép 
NK từ nước ngoài làm nguyên liệu 
sản xuất từ 19/12/2014, nhưng chỉ có 
3 mặt hàng là sắt, thép, nhựa là có 
quy chuẩn kỹ thuật. Các mặt hàng 
chưa có quy chuẩn Bộ TN&MT yêu 
cầu thực hiện theo Công văn hướng 
dẫn tạm thời về mô tả phế liệu, yêu 
cầu chất lượng và mục đích sử dụng 
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Việc thiếu quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường cho phế liệu nhập 
khẩu trong những năm qua không 
những gây khó khăn cho cơ quan 
quản lý, mà còn tạo kẽ hở cơ hội để 
một số doanh nghiệp lợi dụng nhập 
khẩu các phế liệu lẫn tạp chất nguy 
hại, không thực sự đạt tiêu chuẩn vào 
Việt Nam, gây nguy cơ ô nhiễm môi 
trường tăng cao. Mặc khác, quá trình 
áp dụng những quy chuẩn đã có cho 
thấy có nhiều bất cập cần sửa đổi. 

Để siết chặt quản lý nhập khẩu phế 
liệu, ngăn chặn các hành vi vi phạm, 
mới đây Bộ TN&MT 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, 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 TN&MT 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. 
Thông tư 09/2018/TT-BTNMT, Bộ 
TN&MT 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 
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toàn (hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
TN&MT. 

Hai Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 29/10/2018. Trong 
đó Thông tư 08/2018/TT-BTNMT 
thay thế Thông tư số 43/2010/TT-
BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ 
TN&MT quy định quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường. 

(Theo vietq.vn) 
 

CÔNG BỐ DANH MỤC PHẾ 
LIỆU TẠM NGỪNG TẠM NHẬP, 
TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU 

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư 41/2018/TT-BCT quy định 
về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển 
khẩu.  

 
Cụ thể, hàng loạt mã hàng thuộc 

danh mục này gồm: Mã hàng 2520 
(thạch cao; thạch cao khan; thạch cao 
plaster đã hoặc chưa nhuộm màu, có 
hoặc không thêm một lượng nhỏ chất 
xúc tác hay chất ức chế); 2618 (xỉ cát 
từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép); 
2619 (xỉ, xỉ luyện kim, vụn xỉ và các 

phế thải khác từ công nghiệp luyện 
sắt hoặc thép); 2620 (xỉ, tro hoặc cặn, 
có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp 
chất của chúng; 3818 (các nguyên tố 
hóa học đã được kích tạp dùng trong 
điện tử, ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc 
các dạng tương tự, các hợp chất hóa 
học đã được kích tạp dùng trong điện 
tử). 

Ngoài ra, các mã hàng khác cũng 
thuộc danh mục phế liệu tạm ngừng 
kinh doanh tạm nhập, tái xuất, 
chuyển khẩu gồm: Mã hàng 4707 
(giấy loại hoặc bìa loại thu hồi); 5003 
(tơ tằm phế liệu); 5103 (phế liệu lông 
cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc 
loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ 
lông tái chế); 5104 (lông cừu hoặc 
lông động vật loại mịn hoặc thô tái 
chế); 5202 (phế liệu bông); 5505 (phế 
liệu); 6310 (vải vụn, mẩu dây xe, 
chão bện, thừng và cáp đã qua sử 
dụng hoặc mới và các phế liệu từ vải 
vụn, dây xe, chão bện, thừng hoặc 
cáp, từ vật liệu dệt); 7001 (thủy tinh 
vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh 
vụn khác; thủy tinh ở dạng khối); 
7204 (phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi 
đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép); 
7404 (phế liệu và mảnh vụn của 
đồng)... 

Thông tư nêu rõ: Danh mục phế 
liệu không áp dụng đối với trường 
hợp kinh doanh chuyển khẩu theo 
hình thức hàng hóa được vận chuyển 
thẳng từ nước xuất khẩu đến nước 
nhập khẩu, không qua cửa khẩu VN. 
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Đối với những lô hàng phế liệu đã 
làm thủ tục hải quan tạm nhập, 
chuyển khẩu trước ngày Thông tư có 
hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái 
xuất, chuyển khẩu theo quy định tại 
Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản lý 
ngoại thương và các quy định hiện 
hành. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
20/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019. 

Thông tư được triển khai thực hiện 
theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 
số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số giải 
pháp cấp bách tăng cường quản lý đối 
với hoạt động nhập khẩu và sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất và Chỉ thị số 06/CT-BCT 
ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc tăng cường 
công tác quản lý Nhà nước đối với 
hoạt động nhập khẩu phế liệu. 

(Theo congthuong.vn) 
 

CHÍNH THỨC BÃI BỎ NGHỊ 
ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH 
DOANH MŨ BẢO HIỂM 

Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 
1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện 
kinh doanh mũ bảo hiểm cho người 
đi mô tô, xe máy vừa chính thức bị 
bãi bỏ 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ khoa học và 
công nghệ (Bộ KH&CN) và một số 
quy định về kiểm tra chuyên ngành. 
Trong đó, bãi bỏ Nghị định số 
87/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của 
Chính phủ về điều kiện kinh doanh 
mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy. 

 
Nghị định 154/2018/NĐ-CP cũng 

sửa đổi khoản 2 Điều 42 Nghị định 
105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí 
tuệ (đã được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 10 Điều 1 Nghị định số 
119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 
của Chính phủ). 

Theo đó, tổ chức giám định sở hữu 
trí tuệ phải đáp ứng điều kiện: Tổ 
chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ 
được phép hoạt động khi có ít nhất 
một giám định viên sở hữu trí tuệ 
(còn Nghị định 119/2010/NĐ-CP 
trước đó quy định tổ chức giám định 
sở hữu trí tuệ phải đáp ứng điều kiện: 
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có ít nhất một giám định viên sở hữu 
trí tuệ; có trụ sở, trang thiết bị, 
phương tiện làm việc; có nguồn cơ sở 
dữ liệu thông tin cần thiết để thực 
hiện hoạt động giám định). 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa 
đổi, bổ sung bãi bỏ một số điều của 
Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 
1/7/2016 của Chính phủ quy định về 
điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 
tiện đo, chuẩn đo lường; sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều của Nghị 
định số 107/2016/NĐ-CP ngày 
1/7/2016 của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh 
giá sự phù hợp; sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 
Chính phủ). 

Liên quan tới vấn đề trên, theo ông 
Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, (Bộ KH&CN) 
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
và Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 
của Chính phủ, Bộ KH&CN đã rà 
soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực KH&CN, bảo đảm cắt 
giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện 
đầu tư, kinh doanh, bảo đảm nguyên 
tắc cắt giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ điều 

kiện đầu tư, kinh doanh phải thực 
chất, quy định rõ ràng, minh bạch, 
tạo điều kiện thuận lợi để người dân, 
doanh nghiệp thực hiện. 

Trong đó, tại buổi làm việc với tổ 
công tác của Thủ tướng diễn ra mới 
đây, Bộ KH&CN kiến nghị Chính 
phủ xem xét sớm sửa đổi Luật Đầu tư 
để loại bỏ mũ bảo hiểm ra khỏi danh 
mục hàng hóa kinh doanh có điều 
kiện. Theo ông Linh, qua rà soát 8 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực KH&CN, tổng số có 
121 điều kiện đầu tư, kinh doanh. Bộ 
KH&CN đã xây dựng phương án cắt 
giảm, đơn giản hóa 62 điều kiện đầu 
tư, kinh doanh, đạt tỉ lệ 51%. 

Đội mũ bảo hiểm góp phần giảm 
thiểu số lượng người bị chấn thương 
hoặc tử vong khi tham giao thông 
bằng phương tiện xe máy, xe đạp 
điện nếu va chạm hay tai nạn giao 
thông diễn ra. Đội mũ bảo hiểm làm 
giảm chấn thương vùng đầu lên đến 
69%, làm giảm khả năng tử vong 
trong một vụ tai nạn xe máy khoảng 
37%. 

Theo một nghiên cứu được thực 
hiện bởi Diemar Otte, Khoa nghiên 
cứu tai nạn giao thông thuộc Đại học 
Y Hannover (Đức) về chấn thương 
vùng đầu khi đội mũ bảo hiểm khi đi 
xe máy, các dữ liệu được thu thập 
trên tất cả các vụ va chạm và sự phân 
bổ tác động chấn thương lên mũ bảo 
hiểm cho thấy có 19,4% chấn thương 
xảy ra ở phía bên phải khu vực cằm 
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và 15,2% ở phía bên trái khu vực 
cằm. Kết hợp hai con số này lại cho 
thấy khu vực cằm chịu tác động 
nhiều nhất 34,6%. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG 
TIN ATTP THỐNG NHẤT CHO 
CẢ NƯỚC 

Xây dựng một hệ thống thông tin 
an toàn thực phẩm không chỉ phục vụ 
công tác quản lý mà quan trọng hơn 
là huy động cả cộng đồng cùng tham 
gia vào đánh giá, nhận diện, nhân 
rộng những mô hình tốt, đấu tranh, 
lên án các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm 
không an toàn. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn 
mạnh yêu cầu này trong trong cuộc 
họp Thường trực Ban Chỉ đạo liên 
ngành Trung ương về vệ sinh an toàn 
thực phẩm (VSATTP), chiều 12/11. 

Hiện nay, rất nhiều thông tin cần 
thiết phục vụ công tác quản lý ATTP 
từ trung ương đến địa phương như: số 
liệu ngộ độc; thanh tra, kiểm tra, xử 
lý vi phạm; các sản phẩm thực phẩm 
đăng ký công bố, tự công bố; các cơ 
sở đủ điều kiện ATTP… được thu 
thập và xử lý báo cáo chủ yếu dựa 
trên hệ thống báo hành chính (giấy 
tờ). Do đó, việc xử lý dữ liệu về 
ATTP kéo dài, cập nhật kịp thời, 

thiếu sự thống nhất. 
 “Hệ thống này không chỉ thông 

suốt từ Trung ương xuống địa 
phương, liên thông giữa các bộ ngành 
mà phải đến từng tổ chức, cá nhân, 
đặc biệt hà hàng triệu hồ gia đình 
đang sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm”, Phó Thủ tướng nêu yêu 
cầu. 

Trên thực tế, hệ thống thông tin 
ATTP bước đầu được xây dựng và 
triển khai tại Cục ATTP (Bộ Y tế), 
thí điểm tại một số địa phương. 

Công tác quản lý ATTP có nhiều 
cấp, nhiều cơ quan khác nhau, nhiều 
hệ thống ở cả Trung ương lẫn địa 
phương. 

Hệ thống thông tin ATTP không 
được liên thông từ địa phương lên 
Trung ương cũng như giữa các bộ 
ngành; các hệ thống thông tin liên 
quan (Hải quan, Hành chính công…) 
chưa liên thông, tích hợp; số liệu 
không cập nhật theo thời gian thực; 
Chưa có hệ thống tương tác, tập 
huấn, tuyên truyền, thanh kiểm tra 
với người dân, doanh nghiệp. 

Trong khi đó công tác giám sát, 
báo cáo còn thủ công; chưa có cổng 
tra cứu thông tin; thủ tục hành chính 
cho DN còn phức tạp; chưa có kế 
hoạch thống nhất trong thanh kiểm 
tra xử lý vi phạm. 

Giải pháp được nhóm xây dựng đề 
án đưa ra là tạo lập hệ thống thông tin 
báo cáo ATTP tập trung, duy nhất 
trên toàn quốc; sử dụng duy nhất 1 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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mã định danh cho đối tượng cần quản 
lý (doanh nghiệp, hộ gia đình, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 
toàn); bảo đảm nguyên tắc một sản 
phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh 
chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan 
quản lý Nhà nước; ứng dụng công 
nghệ mới, đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính. 

Hệ thống này sẽ quản lý dữ liệu tập 
trung, cập nhật theo thời gian thực, 
phân loại và công bố những cơ sở vi 
phạm ATTP cũng như những tổ chức, 
cá nhân làm tốt, giúp người dân dễ 
dàng tra cứu thông tin về nguồn gốc 
xuất xứ và sản phẩm an toàn. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế 
Duy cho rằng để hệ thống thu hút 
được sự tham gia của cộng đồng xã 
hội thì nhất thiết phải tạo lập được dữ 
liệu đủ lớn để các DN khởi nghiệp 
sáng tạo phát triển các ứng dụng phục 
vụ người dùng. 

“Người dân, cộng đồng sử dụng 
càng nhiều các ứng dụng để khai 
thác, cập nhật dữ liệu liên quan đến 
ATTP thì dữ liệu của cơ quan quản lý 
càng có thêm nhiều thông tin về 
ATTP tại cơ sở để phục vụ cho hoạt 
động thanh kiểm tra, giám sát”, ông 
Duy chia sẻ. 

Đồng tình với các ý kiến trên, đại 
diện Bộ Công Thương, Bộ 
NN&PTNT đề nghị nhóm xây dựng 
dự án làm việc cụ thể để phát triển 
phần mềm phù hợp với quy trình 
quản lý ATTP trên nguyên tắc 

nguyên tắc tập trung cơ sở dữ liệu với 
sự phân định chức năng, nghiệp vụ 
của đơn vị mình. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu 
cầu các bộ ngành chỉ đạo cục, vụ, hệ 
thống trực thuộc quán triệt tinh thần 
cập nhật thông tin về ATTP trên một 
hệ thống duy nhất. Trước mắt là cập 
nhật dữ liệu, thông tin về các sản 
phẩm thực phẩm đã được các tổ chức, 
cá nhân đăng ký từ trước, có lộ trình 
cụ thể với từng nhóm đối tượng. 

“Ngoài việc phục vụ công tác quản 
lý nhà nước, điểm rất quan trọng là 
phải huy động cả xã hội tham gia 
vào. Ngoài những doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm lớn thì làm sao để một 
người nông dân, một quán đều có thể 
dễ dàng đưa thông tin về các loại rau, 
quả, thịt, cá, đồ ăn lên hệ thống, có 
địa chỉ rõ ràng. Còn người tiêu dùng 
cũng thuận lợi chia sẻ thông tin về 
những loại thực phẩm, cửa hàng an 
toàn, phát hiện vi phạm ATTP, tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm không an toàn. Về lâu dài 
cần người tiêu dùng chỉ cần mở điện 
thoại sẽ biết khu vực mình đứng có 
những quán ăn nào, loại rau mình 
mua được trồng ở đâu”, Phó Thủ 
tướng gợi mở và lưu ý cần bắt đầu từ 
những tổ chức, cá nhân có uy tín, 
thương hiệu trong ngành thực phẩm. 

“Hệ thống thông tin ATTP để phục 
vụ quản lý nhà nước nhưng dữ liệu 
cũng phải được chia sẻ cho cộng 
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đồng tham gia làm giàu dữ liệu vừa 
phục vụ quản lý, vừa góp phần phổ 
biến kiến thức về ATTP”, Phó Thủ 
tướng nói. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Việt Nam là nước cung cấp tôm 
lớn nhất cho Nhật Bản 

Việt Nam là nước cung cấp tôm lớn 
nhất cho Nhật Bản, chiếm 25,7% 
tổng giá trị NK tôm vào nước này. 

Trong nhiều năm nay, Việt Nam 
vẫn duy trì được vị trí số 1 về cung 
cấp tôm cho Nhật Bản nhờ những lợi 
thế so với các nguồn cung khác trên 
thị trường Nhật Bản. 

 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), 
Nhật Bản là nước nhập khẩu tôm lớn 
thứ 2 trên thế giới, chiếm khoảng 
14% tổng giá trị nhập khẩu tôm của 
toàn thế giới tính đến năm 2017. Mỗi 
năm, Nhật Bản nhập khẩu khoảng 2,5 
tỷ USD. 

Từ năm 2008-2017, nhập khẩu tôm 

của Nhật Bản đạt cao nhất vào năm 
2011 với gần 3 tỷ USD và duy trì ở 
mức cao từ năm 2012 - 2014, sau đó 
giảm dần trong năm 2015 và 2016 do 
xu hướng giới trẻ Nhật thích ăn thịt 
hơn. 

Vasep cho biết, Việt Nam vẫn là 
nước cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật 
Bản, chiếm 25,7% tổng giá trị nhập 
khẩu tôm vào nước này. Thái Lan 
đứng thứ hai chiếm 18,9%, tiếp đó là 
Indonesia với 16% và Ấn Độ với 
12,6%. Vị trí các nước cung cấp tôm 
lớn nhất cho Nhật Bản không thay 
đổi từ năm 2015. 

Giá trung bình nhập khẩu tôm từ 
Việt Nam cao nhất (12 USD/kg) 
trong top các nhà cung cấp chính nên 
Việt Nam phải cạnh tranh về giá với 
các nhà cung cấp khác trên thị trường 
này (Indonesia: 11 USD/kg; Thái 
Lan: 11,5 USD/kg, Ấn Độ: 9,5 
USD/kg...). 

Theo thống kê của Hải quan Việt 
Nam, tính tới tháng 9 năm nay, xuất 
khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản 
đạt 453,3 triệu USD, giảm 11,7% so 
với cùng kỳ năm 2017. Nhật Bản 
hiện là thị trường xuất khẩu tôm lớn 
thứ 3 của Việt Nam, chiếm 17,3% 
tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam 
đi các thị trường. 

(Theo thoibaokinhdoanh.vn) 
 

 Australia thông báo kiểm soát 
nhập khẩu đối với việc xử lý CO 
trong cá ngừ và cá chẽm 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Đối với các sản phẩm không có tài 
liệu hay nhãn mác nào chứng minh 
được các sản phẩm đã được xử lý 
trực tiếp hay gián tiếp với CO sẽ 
được xét nghiệm Carbon monoxide, 
nếu không đạt được kết quả dưới 20 

Theo Thương vụ Việt Nam tại 
Australia, Bộ Nông nghiệp nước này 
vừa đưa ra thông báo về việc giới 
thiệu chương trình kiểm soát biên 
giới về kiểm tra và phân tích đối với 
việc xử lý carbon monoxide (CO) 
trong cá ngừ và cá chẽm. Chương 
trình kiểm soát mới này sẽ có hiệu 
lực kể từ ngày 01/11/2018. 

Theo đó, kể từ ngày 01/11, Bộ 
Nông nghiệp Úc sẽ đưa cá ngừ tươi, 
ướp lạnh hoặc đông lạnh và cá chẽm 
phi-lê, cắt nhỏ hay cotlet nhập khẩu 
vào kiểm tra và phân tích theo 
chương trình kiểm soát thực phẩm 
nhập khẩu (IFIS) với mức tỷ lệ giám 
sát là 5% để đánh giá sự tuân thủ các 
điều kiện. 

Đối với các sản phẩm không có tài 
liệu hay nhãn mác nào chứng minh 
được các sản phẩm đã được xử lý 
trực tiếp hay gián tiếp với CO sẽ 
được xét nghiệm Carbon monoxide, 
nếu không đạt được kết quả dưới 200 
µg/kg thì sản phẩm sẽ được coi là 
không đáp ứng điều kiện. 

Với sản phẩm được dán nhãn là đã 
được xử lý hun khói sản phẩm cần 
phải được xác định rõ ràng rằng đã 
được hun khói. Nếu không, sản phẩm 
sẽ được coi là không đáp ứng điều 

kiện. Còn sản phẩm được dán nhãn là 
đã được xử lý trực tiếp bằng CO sẽ 
được coi là không đáp ứng điều kiện. 

Thông báo này thay thế cho thông 
báo số 08/18 ngày 20/7/2018 khi 
được điều chỉnh bổ sung thêm việc 
kiểm soát carbon monoxide trong mặt 
hàng cá chẽm. 

Thương vụ Việt Nam tại Australia 
lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu cá 
ngừ Việt Nam cần cập nhật các thông 
tin cụ thể về các quy định của 
Australia để có chiến lược và kế 
hoạch sản xuất phù hợp, đáp ứng các 
điều kiện của thị trường nước này 
trước khi nhập khẩu mặt hàng cá ngừ 
và cá chẽm vào Australia. 

(Theo tapchicongthuong.vn) 
 

 Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế với dây hàn 
làm bằng kim loại cơ bản nhập 
khẩu từ Việt Nam 

Theo quyết định mới nhất, Thổ Nhĩ 
Kỳ sẽ áp thuế từ 20 -30% đối với sản 
phẩm dây hàn bằng kim loại cơ bản 
nhập khẩu từ Việt Nam. 

 
Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là dây 

hàn bằng kim loại cơ bản, dùng để 
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hàn hồ quang điện (core welding 
wire), có 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. Thời kì điều 
tra bán phá giá: 01/01/2017-
31/12/2017. Thời kì điều tra thiệt hại: 
1/1/2015-31/12/2017. 

Theo thông tin từ Thương vụ Việt 
Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 
27/10/2018, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 
đã công bố kết luận cuối cùng vụ việc 
điều tra, áp dụng biện pháp chống 
bán phá giá đối với dây hàn làm bằng 
kim loại cơ bản nhập khẩu từ Việt 
Nam (mã HS 8311.20.00.00). 

Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ kết luận sản 
phẩm nêu trên đã bị bán phá giá vào 
thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và gây thiệt 
hại đáng kể cho ngành sản xuất nội 
địa nước này đồng thời quyết định áp 
thuế chống bán phá giá 21,15% đối 
với 01 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc 
và 29,65% đối với tất cả các công ty 
xuất khẩu khác (% trên giá CIF nhập 
khẩu) của Việt Nam. Biện pháp 
chống bán phá giá sẽ có hiệu lực từ 
ngày công bố quyết định. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Đài Loan xóa bỏ lệnh cấm nhập 
khẩu dầu mỡ động vật từ Việt Nam 

Dầu mỡ có nguồn gốc từ động vật 
của Việt Nam nếu đáp ứng được các 
yêu cầu sẽ được phép nhập khẩu vào 
Đài Loan kể từ ngày 1/1/2019. 

Vụ Thị trường châu Á-châu Phi 
(Bộ Công Thương) cho biết, ngày 
17/9 vừa qua, Bộ Y tế và Phúc lợi 
Đài Loan chính thức công bố sửa đổi 
nội dung Phụ lục 3 và Điều 8 của 
“Biện pháp thực hiện kiểm tra có tính 
hệ thống đối với thực phẩm nhập 
khẩu”. 

Theo đó, phía Đài Loan đã chính 
thức xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu tạm 
thời đối với sản phẩm dầu mỡ có 
nguồn gốc từ động vật của Việt Nam. 
Kể từ ngày 1/1/2019. Các sản phẩm 
dầu mỡ có nguồn gốc từ động vật nếu 
đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra có 
tính hệ thống và Bộ Tiêu chuẩn nhập 
khẩu của Đài Loan sẽ được phép 
nhập khẩu vào Đài Loan. 

 
Trước đó, cuối năm 2014, sau vụ 

việc dầu mỡ Việt Nam không đạt tiêu 
chuẩn nhập khẩu vào, Đài Loan đã 
công bố áp dụng “Biện pháp quản lý 
tạm thời đối với mặt hàng dầu mỡ 
nhập khẩu”, tạm dừng nhập khẩu các 
sản phẩm (dầu) mỡ bò, lợn, dê, cừu 
từ Việt Nam. 

Trong thời gian qua, Bộ Công 
Thương đã tích cực phối hợp với các 
cơ quan liên quan Việt Nam trao đổi 
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để phía Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm 
này. 

(Theo vov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Bài toán cho giải pháp nâng cao 
năng suất lao động 

So với các nước trên quốc gia, 
năng suất lao động của Việt Nam 
đang ở mức rất thấp. Theo thống kê, 
chúng ta chỉ đạt trên 80% so với 
nước bạn Lào. Đó là một bài toán 
khó trong việc tăng trưởng kinh tế 
phát triển bền vững. Với mục tiêu lớn 
nhất hiện nay đối với các doanh 
nghiệp Việt Nam là nâng cao năng 
suất chất lượng, vậy đâu là giải pháp 
tốt nhất. 

Để nâng cao được nâng suất lao 
động đòi hỏi Chính phủ, doanh 
nghiệp và người dân phải cùng nhau 
nỗ lực cải thiện các vấn đề hiện tại, 
Năng suất lao động sẽ được nâng lên 
nếu như loại bỏ được hết các rào cản 
gây cản trở khả năng làm việc, cạnh 
tranh của con người. Hiện nay, đối 
với Việt Nam các rào cản có thể đến 
từ năng lực của mỗi người, của quản 
lý và năng lực công nghệ. 

Chất lượng nguồn nhân lực hiện 
nay của Việt Nam, lao động có trình 
độ cao, kỹ thuật cao, công nhân tay 
nghề tốt đặc biệt là các ngành trọng 
điểm như cơ khí, điện tử, kỹ thuật, 
các lĩnh vực có tác động mạng đến 
tốc độ tăng trưởng cao và bền vững 
trong bối cảnh kinh tế thiếu hụt. 

Nguồn nhân lực qua đào tạo có chất 
lượng cao là yếu tố đặc biệt quan 
trọng trong việc nâng cao năng suất 
lao động và góp phần thực hiện thành 
công quá trình công nghiệp hóa ở 
Việt Nam. 

Yếu tố con người, phát triển bền 
vững đã được nhấn mạnh trong quan 
điểm phát triển trong Chiến lược Phát 
triển bền vững Việt Nam giai đoạn 
2011 – 2020 (QĐ số 432/QĐ-TTg): 
“Con người là trung tâm của phát 
triển bền vững. Phát huy tối đa nhân 
tố con người với vai trò là chủ thể, 
nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của 
phát triển bền vững…”. 

 
Yếu tố cuối cùng là phát triển khoa 

học và công nghiệp, Việt Nam đã mở 
rộng và đa dạng hoá cơ cấu ngành 
hàng xuất khẩu, nhưng quá trình 
chuyển đổi cơ cấu sang xuất khẩu các 
mặt hàng và dịch vụ “công nghệ 
cao”, phức tạp hơn và có hàm lượng 
tri thức cao hơn vẫn còn diễn ra 
chậm. Việc mắc kẹt trong các hoạt 
động tạo ít giá trị gia tăng đã hạn chế 
khả năng học hỏi công nghệ và nâng 
cao năng lực sáng tạo. Vì vậy cần đẩy 
mạnh hoạt động ứng dụng khoa học-
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công nghệ cao vào quá trình sản xuất. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 

cũng cần tới các giải pháp nâng cao 
hiệu quả của ứng dụng khoa học công 
nghệ như nâng cao hiệu quả quản lý, 
trình độ lao động và tạo điều kiện về 
môi trường kinh doanh… 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Phát triển đô thị thông minh bền 
vững Việt Nam 

Đề án phát triển đô thị thông minh 
bền vững giai đoạn 2018 – 2025 định 
hướng đến năm 2030, là một nội 
dung quan trọng của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Trong đó, sử dụng các phương tiện 
hỗ trợ công nghệ thông tin truyền 
thông (ICT) và các phương tiện khác 
góp phần thúc đẩy nâng cao sức cạnh 
tranh, đổi mới, sáng tạo, minh bạch, 
tinh gọn, hiệu lực hiệu quả quản lý 
của chính quyền các đô thị, nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất đai, năng lượng 
và các nguồn lực phát triển, cải thiện 
và nâng cao chất lượng môi trường 
sống đô thị, kích thích tăng trưởng và 
phát triển kinh tế – xã hội. Đề án này 
lấy người dân làm trung tâm, hướng 
tới mục tiêu để mọi thành phần trong 
xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, 
tham gia đầu tư xây dựng và giám 
sát, quản lý đô thị thông minh, góp 
phần quan trọng thực hiện Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh và các 
mục tiêu phát triển bền vững Việt 
Nam. 

Dựa trên thành tựu khoa học công 
nghệ tiên tiến, ứng dụng các công 
nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính 
trung lập về công nghệ, có khả năng 
tương thích với nhiều nền tảng, đảm 
bảo an toàn thông tin mạng, an ninh 
mạng và bảo vệ thông tin cá nhân của 
người dân, đảm bảo sự đồng bộ giữa 
các giải pháp công nghệ và phi công 
nghệ; đảm bảo tính thống nhất, tối ưu 
hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 
ICT hiện có dựa trên Khung tham 
chiếu ICT phát triển đô thị thông 
minh, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ 
thuật để đảm bảo khả năng tương tác, 
hoạt động đồng bộ của đô thị thông 
minh cũng như giữa các đô thị thông 
minh; sử dụng các chỉ số chính đánh 
giá về hiệu quả hoạt động (KPI) cho 
đô thị thông minh. 

 
Đề án tổ chức thực hiện phát triển 

đô thị thông minh bền vững kết hợp 
cả hai cách từ trên xuống và từ dưới 
lên, Trung ương điều hành tập trung 
xây dựng hệ thống quy định pháp lý 
và chính sách hỗ trợ, các địa phương 
đóng vai trò chủ động. Khuyến khích 
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sự tham gia đầu tư, xã hội hóa phát 
triển đô thị thông minh trên nguyên 
tắc tính đúng, tính đủ các chi phí và 
rủi ro, hài hòa lợi ích của các bên có 
liên quan, khuyến khích sử dụng các 
sản phẩm, dịch vụ trong nước. Tổ 
chức thực hiện thí điểm điển hình, rút 
kinh nghiệm trước khi nhân rộng, tiến 
hành dần từng bước, có những tiến bộ 
cụ thể và vững chắc, dựa trên đặc 
điểm riêng của đô thị, hài hòa giữa 
yêu cầu phát triển dài hạn của đô thị 
với nhu cầu bức thiết của người dân, 
đảm bảo hiệu quả đầu tư ngắn hạn và 
dài hạn, không phát triển tự phát, tràn 
lan, theo phong trào. 

Trong giai đoạn 2018 – 2025, đề án 
ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản 
bao gồm: Quy hoạch đô thị thông 
minh; Xây dựng và quản lý đô thị 
thông minh; Cung cấp các tiện ích đô 
thị thông minh cho các tổ chức, cá 
nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng 
là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và 
hệ thống hạ tầng ICT trong đó bao 
gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị 
thông minh được kết nối liên thông 
và hệ thống tích hợp hai hệ thống 
trên. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương KH&CN 
Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 7,8,9 năm 
2018 

Tháng 11-2018, Sở KH&CN đã tổ 

chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội 
dung và kinh phí các đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương trình 
“Khoa học và công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” 
đợt 7,8,9. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề 
án của các đơn vị tham gia, Hội đồng 
đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 16 
đơn vị tham gia xét duyệt, với tổng 
mức hỗ trợ dự kiến là 344 triệu đồng, 
cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Xay xát và sản xuất bột; sản xuất 
thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. 
Nội dung được hỗ trợ là giám sát hệ 
thống ISO 14000 (lần 2); 

2. Công ty cổ phần Vina Logistics 
với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch 
vụ khai thác cảng, logistics. Nội dung 
được hỗ trợ là tư vấn và chứng nhận 
hệ thống ISO 9001:2015; 

3. Công ty CP cung ứng nhiên liệu 
tàu biển Vina với lĩnh vực hoạt động 
chính là: dịch vụ kinh doanh xăng 
dầu trên biển, sông. Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng và áp dụng hệ 
thống ISO 9001:2015; 

4. Công ty cổ phần công nghiệp 
Engineering Edge - Vietnam với lĩnh 
vực hoạt động chính là: Sản xuất các 
loại bulong và ốc vít phục vụ ngành 
công nghiệp dầu khí. Nội dung được 
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hỗ trợ là giám sát hệ thống ISO 
9001:2015; 

5. Công ty TNHH MTV vật liệu 
xây dựng Hoa Sen với lĩnh vực hoạt 
động chính là: Sản xuất, kinh doanh 
thép, nhựa… Nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp 
quy; 

6. Công ty TNHH du lịch UDEC 
với lĩnh vực hoạt động chính là: Đầu 
tư xây dựng phần mềm quản lý và 
kinh doanh khách sạn. Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng HTQLCL ISO 
9001:2015.  

7. Công ty TNHH MTV vật liệu 
xây dựng Hoa Sen với lĩnh vực hoạt 
động chính là sản xuất kinh doanh 
thép, nhựa... Nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp 
chuẩn, hợp quy; 

8. Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 
chống ăn mòn Gre-Coating Việt Nam 
với lĩnh vực hoạt động chính là cung 
cấp các dịch vụ liên quan cho ngành 
dầu khí. Nội dung được hỗ trợ là xây 
dựng và áp dụng hệ thống ISO 
9001:2015; 

9. Công ty TNHH nước mắm Ánh 
Phương với lĩnh vực hoạt động chính 
là sản xuất nước mắm. Nội dung 
được hỗ trợ là tái chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2015; 

10. HTX thủy sản Thống Nhất với 
lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh thiết bị khai thác thủy sản và 
sản xuất các sản phẩm từ giấy. Nội 
dung được hỗ trợ là đăng ký nhãn 

hiệu; 
11. DNTN nông nghiệp Hoàng 

Linh Chi với lĩnh vực hoạt động 
chính là sản xuất nông nghiệp. Nội 
dung được hỗ trợ là đăng ký nhãn 
hiệu và xây dựng website; 

12. Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Hạc với lĩnh vực hoạt động 
chính là buôn bán các sản phẩm từ 
yến. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
và chứng nhận hệ thống HACCP; 

13. Hộ kinh doanh cháo dinh 
dưỡng Thy Thy với lĩnh vực hoạt 
động chính là cháo dinh dưỡng. Nội 
dung được hỗ trợ là đăng ký nhãn 
hiệu; 

14. Công ty TNHH mật ong rừng 
Forny với lĩnh vực hoạt động chính là 
buôn bán mật ong, tinh nghệ, sữa ong 
chúa, lương thực thực phẩm. Nội 
dung được hỗ trợ là công bố TCCS 
sản phẩm rau má đậu Forny. 

15. Công ty cổ phần Thủy sản và 
Xuất nhập khẩu Côn Đảo với lĩnh 
vực hoạt động chính là kinh doanh và 
chế biến hải sản. Nội dung được hỗ 
trợ là xây dựng hệ thống thu hồi khí 
biogas sử dụng trong bếp ăn tập thể 
và lò hơi; 

16. CN. Vũng Tàu – Công ty 
TNHH TM khách sạn Tiến An với 
lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng. Nội 
dung được hỗ trợ là xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải công suất 
30m3/ngày.đêm. 

(Theo Sở KH&CN) 


