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EVFTA - CHẤT XÚC TÁC CHO 
XUẤT KHẨU DỆT MAY VÀ DA 
GIÀY 

 
Hiệp định thương mại tự do giữa 

Việt Nam và EU (EVFTA) có hiệu 
lực tới đây và theo đó, thuế của nhiều 
mặt hàng sẽ giảm dần về 0%. Điều 
này sẽ tạo cơ hội cho các mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam mở rộng thị 
trường và phát triển nhanh hơn; trong 
đó, có ngành dệt may và da giày. 

Về cơ hội các chuyên gia cho rằng, 
Việt Nam vẫn giữ ưu thế về nguồn 
lao động, chi phí sản xuất thấp so với 
các quốc gia lân cận. Mặt khác, sản 
phẩm may mặc, da giày của Việt 
Nam đã phần nào khẳng định được 
thương hiệu tại thị trường EU. 

Trao đổi hàng hóa trong ngành dệt 
may, da giày những năm qua chủ yếu 
theo chiều xuất khẩu từ Việt Nam 
sang EU. Vì vậy, khi những hàng rào 
về thuế quan dần được tháo gỡ theo 
lộ trình, kim ngạch xuất khẩu hàng 

dệt may và da giày Việt Nam được 
dự đoán sẽ tăng lên đáng kể. 

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch 
Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mục 
tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng dệt 
may đạt 35 tỷ USD năm 2018 hoàn 
toàn khả thi; trong đó, các hiệp định 
thương mại tự do đóng vai trò lớn. 
Đặc biệt, đối với EU là thị trường 
xuất khẩu lớn thứ 2 của ngành, sau 
Mỹ. Điều này hứa hẹn sẽ giúp ngành 
dệt may tăng trưởng mạnh trong 
những năm tới. 

Tuy nhiên, theo ông Vũ Đức Giang 
khó khăn hiện nay của các doanh 
nghiệp dệt may vẫn phải nhập một 
lượng nguồn nguyên liệu lớn từ các 
nước. Cụ thể, mỗi năm ngành dệt 
may sử dụng khoảng 820.000 tấn 
nguyên liệu; trong đó, khoảng 70% 
nhập từ Trung Quốc. Bởi vậy, để 
được hưởng mức thuế quan ưu đãi lý 
tưởng từ hiệp định EVFTA thì doanh 
nghiệp phải tuân thủ quy tắc xuất xứ 
hàng hóa nếu không muốn chịu mức 
thuế như bình thường. 

Ông Giang cho biết thêm, quy tắc 
xuất xứ là yếu tố quan trọng nhất 
trong EVFTA. Theo đó, các mặt hàng 
dệt may Việt Nam phải đảm bảo 
nguồn gốc xuất xứ hoàn toàn của 
Việt Nam hoặc phải sử dụng nguyên 
liệu có nguồn gốc EU và các nước có 
hiệp định song phương với EU. Nếu 
Việt Nam đáp ứng được những quy 
định về những vấn đề này thì ngành 
dệt may Việt Nam sẽ phát triển một 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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cách bền vững hơn. 
Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch 

Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt 
Nam (Lefaso) cho biết, khi EVFTA 
có hiệu lực thì, mức thuế 0% sẽ được 
áp dụng cho khoảng 50 loại sản phẩm 
giày dép sản xuất tại Việt Nam xuất 
khẩu sang châu Âu. Đối với ngành da 
giày, đối thủ cạnh tranh lớn nhất là 
Trung Quốc. Sản phẩm giày, dép của 
Việt Nam sẽ được hưởng chênh lệch 
thuế từ 3,5 đến 4,2% khi xuất khẩu 
vào EU, tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn. 

Tương tự, mặt hàng túi xách thuế 
suất cũng sẽ về 0% trong 3 đến 5 năm 
tới, EU cũng đưa ra ưu đãi đơn 
phương đối với một số lượng lớn 
hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam theo 
Hệ thống ưu đãi chung (GSP), sẽ 
giúp giày dép Việt Nam trở nên cạnh 
tranh hơn các sản phẩm của Trung 
Quốc trên thị trường EU. Hiện nhiều 
nhà sản xuất giày dép nước ngoài đã 
di dời doanh nghiệp của họ từ Trung 
Quốc sang Việt Nam để được hưởng 
lợi thế EVFTA. 

Ông Nguyễn Đức Thuấn cho biết 
thêm, ngành giày dép Việt Nam đang 
là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ 2 
trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và 
kim ngạch xuất khẩu sản phẩm giày 
dép của Việt Nam tăng liên tục trong 
những năm qua. Cụ thể, kim ngạch 
xuất khẩu sản phẩm trong năm 2013 
chỉ đạt 8,4 tỷ USD và tăng vọt lên 
14,6 tỷ USD vào năm 2017. Dự kiến, 
kim ngạch xuất khẩu da giày năm nay 

sẽ đạt 19,5 tỷ USD, tăng 10% so với 
năm 2017. Hoạt động xuất khẩu của 
ngành da giày Việt Nam đang tăng 
trưởng ổn định, có nhiều tín hiệu tốt 
trong năm 2018 và những năm tiếp 
theo. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thuấn 
cũng cho rằng, vấn đề lớn nhất của da 
giày Việt Nam hiện nay là chưa chủ 
động được nguồn nguyên liệu sản 
xuất. Ngoài ra, dây chuyền, máy móc 
cũ kỹ với công suất thấp cũng là yếu 
tố cần được cải thiện để da giày Việt 
Nam nâng cao khả năng cạnh tranh 
trên thị trường khu vực và quốc tế. 
Để giải quyết khó khăn này, các 
doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải 
pháp tiết kiệm chi phí như áp dụng 
sản xuất tinh gọn, đồng thời tìm các 
giải pháp tăng cường liên kết, nâng 
cao sự chủ động về nguyên phụ liệu, 
giảm bớt nhập khẩu, để giảm chi phí 
đầu vào và tận dụng các ưu đãi thuế. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 
VƯỢT HÀNG RÀO PHI THUẾ 
QUAN 

Nhằm nâng cao nhận thức của 
cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhất 
là DN nhỏ và vừa về các vấn đề phi 
thuế quan trong giao dịch quốc tế, 
ngày 21/11, Cục Xúc tiến thương mại 
(Bộ Công Thương) và Trung tâm 
Thương mại quốc tế (ITC) đã phối 
hợp tổ chức khởi động “Dự án nâng 
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cao năng lực cạnh tranh thương mại 
của Việt Nam: Đối phó với vấn đề phi 
thuế quan trong thương mại”. 

“Nở rộ” hàng rào phi thuế quan 
Phát biểu tại buổi khởi động dự án, 

ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục 
trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho 
biết: Việc tham gia vào thị trường 
quốc tế, thông qua ký kết các hiệp 
định thương mại tự do (FTA) đã giúp 
Việt Nam tham gia vào quá trình hội 
nhập quốc tế sâu rộng. Xuất khẩu 
(XK) theo đó ngày càng được mở 
rộng, đa dạng về cách thức và loại 
hình. Tuy nhiên, ngoài những thuận 
lợi do FTA mang lại, Việt Nam cũng 
phải đối mặt với nhiều thách thức từ 
tiến trình này, đặc biệt là những trở 
ngại trong giao thương quốc tế. 

Hàng rào phi thuế quan của các thị 
trường XK là vấn đề DN trong nước 
phải nắm bắt để vượt qua. Thực tế, 
DN trong nước, nhất là DN nhỏ và 
vừa chưa đủ năng lực để hiểu rõ về 
các rào cản này, sẽ dẫn đến thiệt hại 
trong kinh doanh và XK. Do đó, để 
hỗ trợ cộng đồng DN nhận biết và 
hiểu về các rào cản phi thuế quan rất 
quan trọng, từ đó xây dựng năng lực 
đủ mạnh để khắc phục và vượt qua. 

Theo số liệu của Ngân hàng Thế 
giới (WB), có 9 biện pháp phi thuế 
quan chính được các quốc gia trên thế 
giới sử dụng. Trong đó biện pháp 
kiểm dịch động thực vật là 37,5%; 
rào cản kỹ thuật đối với thương mại 
là 37,5%; kiểm tra hàng hoá trước khi 

vận chuyển và các thủ tục khác là 
1,3%; các biện pháp cấp phép không 
tự động, cấm hạn ngạch 2,4%... 

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý - Cục 
Công nghiệp (Bộ Công Thương) chỉ 
ra: Biện pháp phi thuế quan cần quan 
tâm nhất đối với DN hiện nay là quy 
tắc xuất xứ bởi nếu không đáp ứng 
được, DN sẽ không được hưởng mức 
thuế ưu đãi theo cam kết trong các 
FTA. Quy tắc xuất xứ trong các cam 
kết tự do thương mại có 3 loại hình 
gồm: Yêu cầu thay đổi mã HS; đặt ra 
mức thuế cụ thể và có quy trình cụ 
thể về mặt hàng XK. 

Chung tay cùng doanh nghiệp 
Trong xu hướng “nở rộ” các rào 

cản phi thuế quan như hiện nay, việc 
đáp ứng là điều kiện bắt buộc với các 
DN XK. Tuy nhiên, ông Alain 
Chevalier - Chuyên gia tư vấn quốc 
tế của Cục Xúc tiến thương mại cho 
rằng: Ở Việt Nam số lượng DN nhỏ 
và vừa đang chiếm phần lớn và chỉ có 
10% số DN này có khả năng XK trực 
tiếp, còn lại là XK qua trung gian và 
sản xuất gia công. DN nhỏ và vừa có 
rất nhiều điểm hạn chế như: Nguồn 
tài chính hạn hẹp, khả năng tiếp cận 
nguồn vốn, đầu tư công nghệ sản xuất 
mới hạn chế và rất ít số DN tham gia 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó 
năng lực tiếp cận cũng như thoả mãn 
các rào cản phi thuế quan tại các thị 
trường nước ngoài rất thấp. Chính vì 
vậy các cơ quan chức năng cần phải 
liệt kê đầy đủ và phân tích các rào 
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cản một cách rõ ràng để DN nắm rõ 
và thực thi. 

Chính phủ cũng tập trung hỗ trợ 
DN thực hiện tiêu chí truy suất nguồn 
gốc cho sản phẩm XK, nhất là nông 
sản; cung cấp thông tin cụ thể về thị 
trường nước ngoài. “Theo tôi, hoạt 
động đào tạo, hoạch định kế hoạch là 
yếu tố hỗ trợ rất quan trọng giúp DN 
áp dụng kỹ năng đã được đào tạo vào 
quá trình XK thực tế” - ông Alain 
Chevalier nhấn mạnh. 

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý cũng 
khuyến cáo: DN cần chủ động nghiên 
cứu với sản phẩm XK của mình phải 
chịu các biện pháp phi thuế quan nào, 
từ đó tính được chi phí đáp ứng và lợi 
ích đạt được khi XK sang thị trường 
mục tiêu. Các cơ quan có chức năng 
phân loại đánh giá các biện pháp phi 
thuế quan trong nước để điều chỉnh 
chính sách sao cho đạt mục tiêu cắt 
giảm chi phí cho DN nhưng vẫn bảo 
hộ được người tiêu dùng trong nước. 

Được biết “Dự án nâng cao năng 
lực cạnh tranh thương mại của Việt 
Nam: Đối phó với vấn đề phi thuế 
quan trong thương mại” sẽ chính thức 
triển khai trong 2 năm 2019-2020. 
Dự án tập trung vào 4 nội dung 
chính: Tiến hành khảo sát DN về vấn 
đề phi thuế quan tập trung vào 2 lĩnh 
vực là hàng hoá và dịch vụ; tham vấn 
các bên liên quan nhằm tìm hiểu về 
phương hướng khả thi để khắc phục 
các trở ngại thương mại hiện có và 
giảm chi phí trong giao dịch thương 

mại; xây dựng năng lực để đối phó 
với vấn đề phi thuế quan nhằm củng 
cố và nâng cao năng lực của các nhà 
hoạch định chính sách, tổ chức hỗ trợ 
thương mại, DN nhỏ và vừa; tăng 
cường tính minh bạch về các quy tắc 
thủ tục. 

(Theo congthuong.vn) 
 

NGUY CƠ EC ĐIỀU TRA 
CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ LỐP 
BƠM HƠI BẰNG CAO SU 

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ 
Công thương) vừa đưa ra cảnh báo 
về việc Ủy ban Châu Âu (EC) có thể 
sẽ tiến hành điều tra bán phá giá đối 
với các doanh nghiệp xuất khẩu lốp ô 
tô Việt Nam. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 
(Bộ Công Thương): Mặt hàng lốp 
bơm hơi bằng cao su loại mới dùng 
cho xe khách và xe tải có chỉ số tải 
trọng lớn hơn 121 (mã HS 
4011.20.90) có lượng xuất khẩu từ 
Việt Nam sang EU tăng đột biến, do 
vậy có nguy cơ Ủy ban châu Âu (EC) 
tiến hành điều tra lẩn tránh thuế hoặc 
điều tra chống bán phá giá đối với 
doanh nghiệp xuất khẩu của Việt 
Nam. 

Trước đó, ngày 22/10/2018, EC đã 
quyết định áp dụng thuế chống bán 
phá giá đối với mặt hàng lốp xe 
khách và xe tải có xuất xứ từ Trung 
Quốc. Biện pháp chống bán phá giá 
có hiệu lực trong vòng 5 năm (từ 
ngày 22/10/2018-21/10/2022).  
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Các mặt hàng bị áp thuế chống bán 

phá giá gồm có: Lốp bơm hơi bằng 
cao su, loại mới, dùng cho xe khách 
và xe tải có chỉ số tải trọng lớn hơn 
121 (mã HS 4011.20.90); lốp bơm 
hơi bằng cao su, loại đắp lại, dùng 
cho xe khách và xe tải (mã HS 
4012.12.00). 

Trước khi EC ra quyết định chính 
thức áp thuế chống bán phá giá chính 
thức đối với sản phẩm lốp xe khách 
và xe tải có xuất xứ từ Trung Quốc, 
EC đã áp thuế chống bán phá giá tạm 
thời đối với sản phẩm này nhập khẩu 
từ Trung Quốc vào tháng 5 năm 
2018. 

Sau khi EC áp dụng thuế chống 
bán phá giá tạm thời đối với các sản 
phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, khối 
lượng xuất khẩu lốp cao su cho xe 
khách và xe tải từ Trung Quốc sang 
EU đã giảm mạnh. Trong khi đó, 
khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 
từ Việt Nam sang EU tăng đột biến. 

Việc tăng đột biến của khối lượng 
xuất khẩu lốp cao su dùng cho xe 
khách và xe tải từ Việt Nam sang EU 
trùng với thời điểm EC áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá tạm thời đối 

với sản phẩm nhập khẩu từ Trung 
Quốc có thể dẫn đến nguy cơ EC tiến 
hành điều tra lẩn tránh thuế hoặc điều 
tra chống bán phá giá đối với doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt 
Nam và các cơ quan chức năng theo 
dõi tình hình xuất khẩu các mặt hàng 
lốp cao su cho xe khách và xe tải 
sang EU để có biện pháp phù hợp, 
hàng tháng Cục Phòng vệ thương mại 
sẽ công bố số liệu xuất khẩu các mặt 
hàng nêu trên sang EU. 

Căn cứ số liệu xuất nhập khẩu của 
EU cập nhật đến tháng 9 năm 2018, 
mặt hàng lốp bơm hơi bằng cao su 
loại mới dùng cho xe khách và xe tải 
có chỉ số tải trọng lớn hơn 121 (mã 
HS 4011.20.90) có lượng xuất khẩu 
từ Việt Nam sang EU tăng đột biến, 
do vậy có nguy cơ EC tiến hành điều 
tra lẩn tránh thuế hoặc điều tra chống 
bán phá giá đối với doanh nghiệp 
xuất khẩu của Việt Nam. 

(Theo tapchicongthuong.vn) 
 

VIỆT NAM CHUẨN BỊ THỰC 
THI HIỆP ĐỊNH VPA/FLEGT 
NHƯ THẾ NÀO? 

Dự kiến, việc cấp phép FLEGT cho 
những lô gỗ xuất khẩu vào EU theo 
Hiệp định đối tác tự nguyện về thực 
thi lâm luật, quản trị rừng và thương 
mại lâm sản (VPA/FLEGT) ký kết 
giữa Việt Nam-EU mới đây sẽ chính 
thức được triển khai vào đầu năm 
2020. Việt nam đã và đang nỗ lực để 
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hiện thực hóa Hiệp định này thành 
công. 

 
Theo ông Phạm Văn Điển - Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm 
nghiệp (Bộ NN&PTNT): Hiệp định 
VPA/FEGT được ký vào ngày 19/10 
vừa qua. Kế hoạch hành động cụ thể 
để thực thi VPA/FLEGT sẽ được ban 
hành trong vài ngày tới. Có hai mốc 
thời gian quan trọng trong bản Kế 
hoạch này là: Chính phủ Việt Nam và 
Nghị viện EU phê duyệt Hiệp định 
vào Qúy I/2019 và việc cấp phép 
FLEGT sẽ được bắt đầu từ cuối năm 
2020. 

Ông Điển phân tích: Xuất khẩu lâm 
sản và đồ gỗ của Việt Nam liên tục 
gia tăng trong 25 năm qua, từ khoảng 
200 triệu USD (năm 1993) lên đến 
9,2 - 9,4 tỷ USD năm 2018. Việt 
Nam đã xâm nhập và có chỗ đứng tốt 
tại các thị trường khó tính, đòi hỏi 
chất lượng. Lượng xuất của Việt 
Nam sang Mỹ chiếm hơn 40% tổng 
giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
của Việt Nam, tiếp đến là Nhật, Hàn 
Quốc và EU. Về phương diện giá trị, 
Việt Nam đang đứng thứ 5 thế giới 

về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. 
Riêng với thị trường EU, hiện nay, 

việc xuất khẩu đồ gỗ sang EU tuân 
thủ đúng Quy chế gỗ của liên minh 
châu Âu (EUTR - Uropean Union 
Timber Regulation). Một số loại gỗ 
và sản phẩm gỗ khác được thực hiện 
theo quy trình CITES. Sự tăng trưởng 
về xuất khẩu đồ gỗ trong những năm 
qua đã chứng tỏ rằng, quốc tế đã ghi 
nhận Việt Nam như một cường quốc 
về xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản. 

VPA/FLEGT sẽ giúp Việt Nam 
thay đổi và cải thiện mạnh mẽ cách 
quản trị rừng, hướng xuất khẩu ra thị 
trường mở một cách bền vững và có 
hiệu quả cao đối với cả chuỗi cũng 
như từng mắt xích tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

Luật Lâm nghiệp ra đời là một 
bước tiến vững chắc cùng với các 
quy định hiện nay như: Việc đóng 
cửa rừng tự nhiên, truy xuất nguồn 
gốc gỗ, phát triển rừng sản xuất, cấm 
tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ; 
chuyển thị hiếu tiêu dùng từ gỗ rừng 
tự nhiên sang gỗ rừng trồng; hình 
phạt nghiêm khắc có thể tới 15 năm 
tù giam đối với hành vi mua bán trái 
phép động, thực vật hoang dã ghi 
trong bộ luật hình sự... là những yếu 
tố giúp Việt Nam có thể thực hiện tốt 
cam kết theo VPA/PLEGT. 

“Đến giờ, việc thể chế hóa Luật 
Lâm nghiệp đã cơ bản hoàn thành, 
mở đường cho việc thực thi tốt hơn 
những dự định. Chúng ta cần có thêm 
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một Nghị định của Chính phủ về Hệ 
thống bảo đảm gỗ hợp pháp 
(VNTLAS). Từ việc thực hiện Nghị 
định này có thể phân loại được doanh 
nghiệp; xác minh được lượng hàng 
xuất khẩu; kiểm soát được chuỗi 
cung; xác định loài và vùng địa lý rủi 
ro; xác minh xuất khẩu. Đó là nền 
tảng chính để cấp phép FLEGT”, ông 
Điển  nói. 

Ông Điển khuyến cáo, để tận dụng 
tốt cơ hội từ Hiệp định VPA/FLEGT: 
Trước tiên doanh nghiệp cần tuân thủ 
tối đa Hiệp định, thông qua việc chấp 
hành Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp. 
Hiện nay, doanh nghiệp gỗ Việt Nam 
còn chủ yếu gia công theo đơn hàng 
nên lợi nhuận còn thấp; cần có sự chủ 
động trong chiến lược kinh doanh 
bằng việc thiết kế sản phẩm, mẫu mã 
riêng, xây dựng thương hiệu, gắn chế 
biến với thương mại quốc tế, … để có 
lợi nhuận cao hơn. 

Nhấn mạnh vào vấn đề nguồn gốc 
gỗ hợp pháp, theo ông Điển: Với 
75% nguồn nguyên liệu chủ động 
trong nước hiện nay, Việt Nam có 
hơn 20 triệu m3 gỗ nguyên liệu được 
khai thác từ rừng trồng, cây phân tán, 
vườn nhà… được xác định rõ nguồn 
gốc. 

Việt Nam xác định đến giai đoạn 
2020 - 2025 sẽ có cơ cấu phát triển 
rừng với 40% là rừng gỗ lớn và 60% 
rừng gỗ nhỏ. Gỗ nguyên liệu từ rừng 
sản xuất hiện đang có 2,86 triệu ha sẽ 
có lộ trình phát triển đến năm 2020 là 

3,3 triệu ha. 
“Chúng ta đã và đang đưa giống tốt 

vào sản xuất, bổ sung nhiều loài cây 
bản địa, sinh trưởng nhanh, có giá trị 
kinh tế; thực hiện thâm canh; liên kết 
sản xuất và cấp chứng chỉ rừng. Hiện 
nay, chúng ta đã có 245.000 ha rừng 
được chứng nhận quản lý bền vững. 
Con số này ngày một tăng lên. Bên 
cạnh đó, Việt Nam đang thực hiện 
triệt để các giải pháp để ngăn chặn sự 
trà trộn của gỗ không có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng”, ông Điển nhấn 
mạnh… 

Theo Hiệp định VPA/FLEGT: Việt 
Nam cam kết xây dựng và vận hành 
Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt 
Nam (VNTLAS) phù hợp với đặc 
điểm chuỗi cung của Việt Nam và 
quy định của EU để xác minh, truy 
xuất nguồn gốc gỗ trong toàn bộ 
chuỗi cung làm căn cứ để cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy 
phép FLEGT cho các lô hàng gỗ và 
sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu 
sang EU. Đổi lại, các lô hàng gỗ và 
sản phẩm gỗ của Việt Nam có giấy 
phép FLEGT sẽ không phải thực hiện 
trách nhiệm giải trình về nguồn gốc 
gỗ hợp pháp theo quy định EUTR 
995 khi xuất khẩu vào EU. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG 
MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM - EU 

EU hiện là một trong hai đối tác 
quan trọng nhất của Việt Nam về 
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thương mại và đầu tư và cũng là một 
trong những thị trường chính của 
nông sản Việt Nam, đặc biệt là hàng 
thủy sản và cà phê. 

 
Nhằm tăng cường kết nối kinh tế 

giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 
(EU), ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ 
Công Thương phối hợp cùng Phái 
đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ 
quán một số nước thành viên tổ chức 
Diễn đàn Thương mại Việt Nam – 
EU với chủ đề “Thương mại Nông 
sản Việt Nam – EU: đối tác phát triển 
bền vững”. 

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã trao 
đổi với nhau về các định hướng phát 
triển hợp tác nông sản giữa Việt Nam 
và EU trong tương lai, chia sẻ kinh 
nghiệm, phương hướng phát triển, 
xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam 
sang thị trường châu Âu... 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc 
Hưng nhấn mạnh, Diễn đàn được tổ 
chức nhằm mục đích tăng cường kết 
nối Việt Nam và EU cũng như triển 
khai các nhiệm vụ trọng tâm, thiết 
thực hỗ trợ doanh nghiệp khai thác 
lợi thế từ các Hiệp định tự do thương 

mại. EU hiện là một trong hai đối tác 
quan trọng nhất của Việt Nam về 
thương mại và đầu tư và cũng là một 
trong những thị trường chính của 
nông sản Việt Nam, đặc biệt là hàng 
thủy sản và cà phê. Đồng thời cũng 
ngày càng nhiều sản phẩm nông 
nghiệp của EU được nhập khẩu vào 
thị trường Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho 
biết, hiện tại, quan hệ kinh tế thương 
mại giữa hai bên sẽ bước vào thời kỳ 
mới, khi Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và EU đã được hoàn 
tất và đang chuẩn bị được ký kết và 
phê chuẩn trong tương lai không xa. 

Hiệp định thương mại tự do này 
cũng tạo ra nhiều ưu đãi cho các mặt 
hàng nông sản của hai bên. Tuy 
nhiên, việc tận dụng được các ưu đãi 
này đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác 
nhiều bên như: Chính phủ, cộng đồng 
doanh nghiệp, hiệp hội và các tư vấn 
quý giá của giới học giả, khoa học... 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại 
biểu doanh nghiệp, hiệp hội ngành 
hàng và một số địa phương phía Bắc 
đã có cơ hội gặp và kết nối trực tiếp 
với đại diện thương mại đến từ Phái 
đoàn Liên minh châu Âu và đại sứ 
quán các nước thành viên tại Việt 
Nam để trao đổi cụ thể hơn về thị 
trường và các cơ hội hợp tác trong 
tương lai. 

Diễn đàn được các bên đánh giá là 
thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để 
phát triển thêm một kênh tư vấn 
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chính sách, trao đổi kinh nghiệm, 
thông tin thị trường giữa Việt Nam và 
EU trong tương lai. 

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

Tiêu chuẩn Quốc gia của Trung 
Quốc về đặc tính trắc quang của 
đèn ban ngày dành cho xe điện 

Ngày 07/11/2018, Trung Quốc đưa 
ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về 
đặc tính trắc quang của đèn ban ngày 
dành cho xe điện trong thông báo mã 
G/TBT/N/CHN/1289. 

Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định 
các đặc tính trắc quang, phương pháp 
thử, quy tắc kiểm tra và các quy định 
khác của đèn ban ngày dành cho xe 
điện. 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ 
sức khoẻ và sự an toàn của con 
người. Thời gian dự kiến thông qua 
sau 90 ngày kể từ ngày thông báo cho 
WTO và thời gian dự kiến có hiệu 
lực sau 06 tháng kể từ ngày thông 
qua. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý kiến 
vào trước ngày 06/1/2019.  

Đặc tính thấm khí của cửa sổ 
bằng nhựa, cửa kính và mái nhà 

EU bổ sung Quy định (EU) Số 
305/2011 của Nghị viện và Hội đồng 
Châu Âu liên quan đến đặc tính thấm 
khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính 
và mái nhà. 

Ngày 15/11/2018, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban 
bổ sung Quy định (EU) Số 305/2011 
của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu 
liên quan đến đặc tính thấm khí của 
cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái 
nhà trong thông báo mã 
G/TBT/N/EU/619. 

Dự thảo quy định này dựa theo EN 
1873, EN 1873-1 , EN 1873-2, EN 
1873-3 và EN 14963. Thời gian dự 
kiến thông qua và thời gian dự kiến 
có hiệu lực của Dự thảo vào Quý I 
năm 2019. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào trước ngày 14/1/2019. 

Indonesia thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc sửa 
đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia 
bắt buộc đối với cà phê hòa tan 

Ngày 03/12/2018, Indonesia thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia 
Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa 
tan trong mã thông báo 
G/TBT/N/IDN/86/Add.3. 

Tiêu chuẩn này đã có hiệu lực kể từ 
ngày 19/01/2016 

Sửa đổi này bao gồm: 
1. Bổ sung các yêu cầu kỹ thuật 

của hệ thống trực tuyến. 
2. Sửa đổi quy định về lấy mẫu cà 

phê hòa tan nhập khẩu bằng hệ thống 
chứng nhận 1b. 

Mục đích của hành động này nhằm 
để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. 



Số 58 - 12/2018 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 10 
 

Đài Loan 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 

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. 

Quy định của Hoa Kỳ về mức độ 
sử dụng hóa chất gây suy giảm khả 
năng sinh sản 

Ngày 30/10/2018, Hoa Kỳ đưa ra 
Dự thảo sửa đổi mức độ sử dụng hóa 
chất gây suy giảm khả năng sinh sản: 
Tính toán lượng tiêu thụ trung bình 
của người tiêu dùng  trong thông báo 
mã G/TBT/N/USA/1408. 

Cụ thể, khi doanh nghiệp đưa ra 

"mức độ" hóa chất gây suy giảm chức 
năng sinh sản trong một sản phẩm 
thực phẩm, "mức độ" đó không được 
tính bằng cách lấy trung bình nồng độ 
của hóa chất trong các sản phẩm thực 
phẩm từ các nhà sản xuất khác nhau 
hoặc được sản xuất ở các cơ sở khác 
nhau. Mục đích của Dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. Chưa xác định thời gian 
thông qua và thời gian có hiệu lực 
của Dự thảo. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào trước ngày 19/11/2018. 

Đài Loan thông báo cho các nước 
thành viên WTO về việc đưa ra Dự 
thảo sửa đổi tiêu chuẩn về hiệu 
suất năng lượng tối thiểu và kiểm 
tra đối với đèn LED có ballast 

Ngày 17/9/2018, Đài Loan thông 
báo cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu 
chuẩn về hiệu suất năng lượng tối 
thiểu và kiểm tra đối với đèn LED có 
ballast nhằm mục đích nângcao hiệu 
suất năng lượng của các bóngđèn 
LED. Đài Loan chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào tháng 01 năm 
2020. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý kiến 
là ngày 16/11/2018 

(Theo VP TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 12/2018 
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1. Các thông báo của Burundi 
- Số: G/TBT/N/BDI/9, 

G/TBT/N/BDI/10, G/TBT/N/BDI/11, 
G/TBT/N/BDI/12, G/TBT/N/BDI/13 

Nội dung: Sơn và vecni (ICS 
87.040) 

2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/847 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
- Số: G/TBT/N/BRA/848 
Nội dung: Ắc quy axít chì (HS 

8507) 
- Số: G/TBT/N/BRA/849 
Nội dung: Phát thải của phương 

tiện giao thông do vận chuyển (ICS 
13.040.50) 

3. Số: G/TBT/N/CAN/570 
Nước: Canada 
Nội dung: Thông tin vô tuyến (ICS 

33.060) 
4. Số: G/TBT/N/CHL/461 
Nước: Chi Lê 
Nội dung: Xe buýt điện (ICS 

43.080.20; 43.120) 
5. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1300 
Nội dung: Tủ lạnh gia dụng (> 

500L) (ICS 97.040.30) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1301 
Nội dung: Thiết bị nấu ăn, bình 

nước nóng sử dụng gas gia dụng … 
(ICS 97.040.20; 97.100.20) 

- Số: G/TBT/N/CHN/1302 
Nội dung: Thiết bị điện cho khí 

quyển 
6. Các thông  báo của EU 

- Số: G/TBT/N/EU/620, 
G/TBT/N/EU/621 

Nội dung: Thiết bị làm lạnh (ICS 
97.130.20) 

- Số: G/TBT/N/EU/622 
Nội dung: Thiết bị hàn (ICS 

25.160.30 ) 
 - Số: G/TBT/N/EU/623 
Nội dung: Đường sắt (ICS 45.020) 
- Số: G/TBT/N/EU/624 
Nội dung: Xe thương mai (ICS 

43.080) 
7. Các thông báo của Pháp 
- Số: G/TBT/N/FRA/189 
Nội dung: An toàn cháy nổ tại nơi 

công cộng (Điều CH 35: Thiết bị 
hoặc phương tiện sử dụng chất làm 
lạnh). 

- Số: G/TBT/N/FRA/190 
Nội dung: Chất làm lạnh sử dụng 

trong các tòa nhà cao tầng. 
8. Các thông báo của Georgia 
- Số: G/TBT/N/GEO/105, 

G/TBT/N/GEO/106 
Nội dung: Xi măng (ICS: 

91.100.10); Ống nhựa (ICS: 
23.040.20); Thép cốt bê tông (ICS: 
77.140.15) 

9. Các thông báo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/1030 
Nội dung: Thiết bị nhãn khoa (ICS 

11.040.70) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1031 
Nội dung: Thang (ICS 97.145) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1032 
Nội dung: Dụng cụ điều khiển đèn 

(ICS 29.140.99) 
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10. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/611 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
- Số: G/TBT/N/JPN/612 
Nội dung: Hệ thống radar băng tần 

9GHz cho tàu 
- Số: G/TBT/N/JPN/613 
Nội dung: Hệ thống vô tuyến băng 

thông rộng (UWB) (ICS 33.060) 
11. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/802, 

G/TBT/N/KOR/803 
Nội dung: Sản phẩm tiêu dùng 

(ICS 83.140) 
- Số: G/TBT/N/KOR/804 
Nội dung: Thiết bị đầu cuối viễn 

thông (ICS 33.050) 
12. Các thông báo của Malaysia 
- Số: G/TBT/N/MYS/80 
Nội dung: Mật ong (HS 0409.00), 

(ICS 67.180.10); cà phê (HS 
0901.00) (ICS 67.140.20) 

- Số: G/TBT/N/MYS/81 
Nội dung: Mật ong (HS 0409.00) 

(ICS 67.180.10) 
- Số: G/TBT/N/MYS/82, 

G/TBT/N/MYS/83 
Nội dung: Thực phẩm bổ sung 

(ICS 67.040) 
13. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/436 
Nội dung: Đường ray (ICS 45.020) 
- Số: G/TBT/N/MEX/437 
Nội dung: Nguồn bức xạ ion hóa 

(ICS 13.280) 
- Số: G/TBT/N/MEX/438 

Nội dung: An toàn bức xạ (ICS 
13.280) 

- Số: G/TBT/N/MEX/439 
Nội dung: Chất thải đặc biệt (ICS 

13.030.30 ) 
14. Số: G/TBT/N/MUS/8 
Nước: Mauritius 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép 

(ICS 77.140) 
15. G/TBT/N/SLV/202 
Nước: El Salvador 
Nội dung: Cà phê và các chất thay 

thế cà phê (ICS 67.140.20) 
16. Các thông báo của Thái Lan 
- Số: G/TBT/N/THA/525 
Nội dung: Thực phẩm bao gói sẵn 

(ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/THA/526 
Nội dung: Gia vị thực phẩm có 

nguồn gốc từ quá trình thủy phân 
hoặc lên men của protein đậu tương 
(HS 2103.10.00, ICS 67.040) 

- Số: G/TBT/N/THA/527 
Nội dung: Đồ uống không cồn (ICS 

67.160.20) 
- Số: G/TBT/N/THA/528 
Nội dung: Nước mắm (HS 

2103.90.30, ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/THA/529 
Nội dung: Thực phẩm bổ sung 

(ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/THA/530 
Nội dung: Kem (HS 21.05, ICS 

67.100.40) 
17. Các thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ 
- Số: G/TBT/N/TUR/134, 

G/TBT/N/TUR/135 
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Nội dung: Nguyên liệu và dụng cụ 
tiếp xúc với thực phẩm (ICS 67.250) 

- Số: G/TBT/N/TUR/134, 
G/TBT/N/TUR/136 

Nội dung: Dầu oliu và cặn dầu oliu 
(ICS 67.200) 

18. Số G/TBT/N/UGA/1000 
Nước: Uganda 
Thông báo: Cây mía ăn 
19. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1427 
Nội dung: Nhà máy điện hạt nhận 

(ICS 27.120)  
- Số: G/TBT/N/USA/1428 
Nội dung: Các chất hóa học (ICS 

13.020; 71.100) 
- Số: G/TBT/N/USA/1429 
Nội dung: Rượu, rượu chưng cất và 

đồ uống mạch nha (ICS 67.160) 
- Số: G/TBT/N/USA/1430 
Nội dung: Vật liệu nguy hiểm (ICS 

03.220; 13.300) 
20. Các thông báo của Rwanda 
- Số: G/TBT/N/RWA/183 
Nội dung: Tác nhân hoạt động bề 

mặt (ICS 71.100.40) 
- Số: G/TBT/N/RWA/184, 

G/TBT/N/RWA/185, 
G/TBT/N/RWA/186, 
G/TBT/N/RWA/187 

Nội dung: Mỹ phẩm. Đồ dùng 
trong phòng tắm (ICS 71.100.70) 

- Số: G/TBT/N/RWA/188 
Nội dung: Hóa chất để lọc nước 

(ICS 71.100.80) 
- Số: G/TBT/N/RWA/189 
Nội dung: Kết cấu bên ngoài (ICS 

91.090) 
- Số: G/TBT/N/RWA/190 
Nội dung: Công trình và máy móc 

lắp đặt cho chế biến và bảo quản sản 
phẩm nông nghiệp (ICS 65.040.20) 

- Số: G/TBT/N/RWA/191 
Nội dung: Thịt, sản phẩm thịt và 

các sản phẩm từ động vật khác (ICS 
67.120) 

- Số: G/TBT/N/RWA/192, 
G/TBT/N/RWA/193,  

Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS 
67.160.10 ) 

- Số: G/TBT/N/RWA/196, 
G/TBT/N/RWA/197 

Nội dung: Các loại hạt 
- Số: G/TBT/N/RWA/198, 

G/TBT/N/RWA/199, 
G/TBT/N/RWA/200 

Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và các 
sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ (ICS 
67.060) 

- Số: G/TBT/N/RWA/204, 
G/TBT/N/RWA/205, 
G/TBT/N/RWA/206 

Nội dung: Chất thải lỏng, bùn (ICS 
13.030.20); Nước thải (ICS 
13.060.30) 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 
 

GẦN 20.000 TIÊU CHUẨN QUẢN 
LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÃ ĐƯỢC 
BAN HÀNH 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
được ban hành giúp cho các cơ quan 
quản lý thuận lợi hơn trong việc giám 
sát. quản lý chất lượng và kiểm soát 
chặt chẽ doanh nghiệp. 

Hiện nay, Tổng cục TCĐLCL đang 
là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai 
thực hiện công tác tiêu chuẩn, phối 
hợp cùng các bộ ngành, địa phương 
và các đơn vị trực thuộc xây dựng 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 
hàng đối với sản phẩm, hàng hóa. 
Tổng cục cũng chủ động xây dựng kế 
hoạch, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ 
cho các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, 
xây dựng mới các tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật. Đại diện Viện Tiêu 
chuẩn Chất lượng đã chia sẻ, cơ quan 
đang nỗ lực trong các hoạt động xây 
dựng tiêu chuẩn để phục vụ tốt hơn 
trong công tác quản lý chất lượng. 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã 

công bố ban hành bộ tiêu chuẩn 
TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Bộ 
tiêu chuẩn này có hiệu lực bắt đầu từ 
29/12/2017. 

Tính từ năm 1962 đến nay, đã có 
gần 20.000 TCVN được công bố, 
trong số đó có khoảng 800 TCVN là 

của năm 2018. Từ khi các tiêu chuẩn 
được ban hành, việc quản lý, giám 
sát, kiểm tra chất lượng trở nên dễ 
dàng hơn, doanh nghiệp có thể tự 
kiểm soát được quá trình sản xuất. 

Ngoài ra, việc ban hành tiêu chuẩn 
quản lý chất lượng giúp cho các 
doanh nghiệp xây dựng thương hiệu 
và tự khẳng định được mình. 

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng đúng quy định trong sản xuất 
sẽ giảm được rủi ro lỗi sản phẩm, 
hoặc bị sản phẩm bị thu hồi. Bên 
cạnh đó, áp dụng các tiêu chuẩn chất 
lượng vào sản phẩm hàng hóa của 
Việt Nam sẽ tăng cơ hội lưu thông 
vào thị trường quốc tế. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
CHẤT LƯỢNG SỮA HỌC 
ĐƯỜNG PHẢI ĐẢM BẢO QUY 
CHUẨN QCVN 5:1/2017 

Bộ Y tế nhấn mạnh, sản phẩm dùng 
trong Chương trình Sữa học đường 
phải sử dụng nguyên liệu đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi 
nguyên liệu. 

 
Công văn số 7162/BYT-BM-TE 

của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, 
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thành phố về việc tăng cường triển 
khai Chương trình Sữa học đường. 

Theo đó, Bộ Y tế nhấn mạnh “sản 
phẩm dùng trong Chương trình Sữa 
học đường phải sử dụng nguyên liệu 
đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
sữa tươi nguyên liệu” theo Thông tư 
29/2017 của Bộ NN&PTNT và 
QCVN 5:1/2010- BYT, nhằm đảm 
bảo quyền lợi dinh dưỡng của trẻ em 
lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học thông qua 
việc kiểm soát nghiêm ngặt chất 
lượng sữa. 

Tại Thông tư 29/2017 của Bộ 
NN&PTNT, sữa tươi nguyên liệu để 
sản xuất sữa học đường phải đảm bảo 
9 chỉ tiêu kỹ thuật, trong đó có yêu 
cầu về chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu 
lý, hóa; kim loại nặng; dư lượng 
thuốc thú y; yêu cầu về bảo quản, vận 
chuyển... 

Trong các chỉ tiêu này có 2 điểm 
cần lưu ý. Thứ nhất là giới hạn về số 
lượng tế bào soma trong 1 ml sữa 
không lớn hơn 1.000.000 tế bào. Thứ 
2 là yêu cầu về bảo quản, vận 
chuyển: sữa tươi nguyên liệu luôn 
được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-6°C. 

(Theo vietq.vn) 
 

TƯ DUY DỰA TRÊN RỦI RO 
TRONG ISO 9001:2015 GIÚP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG. 

Tư duy dựa trên rủi ro trong ISO 
9001:2015 là sự thiết yếu để đạt được 
tính hiệu lực hệ thống quản lý, nâng 

cao năng suất chất lượng cho doanh 
nghiệp. 

Các tiêu chuẩn do ISO (Tổ chức 
tiêu chuẩn hóa quốc tế – International 
Organisation for Standardisation) ban 
hành đều bắt đầu với chữ ISO. Tổ 
chức này là liên hiệp các Tổ chức tiêu 
chuẩn quốc gia (gồm 163 thành viên) 
hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát 
triển sản xuất, thương mại và liên lạc 
trong các tổ chức kinh doanh trên 
toàn thế giới thông qua phát triển các 
tiêu chuẩn chất lượng chung. 

ISO 9001 là một hệ thống quản lý 
chất lượng cơ bản có thể được sử 
dụng trong mọi ngành nghề với mọi 
quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. 
Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 
9001:2015 đã được ban hành vào 
15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có 
những thay đổi quan trọng. Trong 
tiêu chuẩn quốc tế này, khuyến khích 
việc vận dụng cách tiếp cận theo quá 
trình khi triển khai, thực hiện và cải 
tiến tính hiệu lực của hệ thống quản 
lý chất lượng, nâng cao sự hài lòng 
của khách hàng thông qua đáp ứng 
các yêu cầu của khách hàng. 

uản lý các quá trình và hệ thống 
như một tổng thể có thể đạt được 
bằng cách sử dụng chu trình PDCA 
với tập trung tổng thể vào tư duy dựa 
trên rủi ro nhằm tận dụng cơ hội và 
ngăn ngừa các kết quả không mong 
muốn. 

Tư duy dựa trên rủi ro là yếu tố 
thiết yếu để đạt được tính hiệu lực hệ 
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thống quản lý chất lượng. Khái niệm 
tư duy dựa trên rủi ro đã được ngầm 
định trong các phiên bản trước đó của 
tiêu chuẩn quốc tế này bao gồm: ví 
dụ, thực hiện các hành động phòng 
ngừa để loại bỏ sự không phù hợp 
tiềm ẩn, phân tích bất kỳ sự không 
phù hợp xảy ra và hành động để ngăn 
ngừa sự tái diễn phù hợp với các ảnh 
hưởng của sự không phù hợp. 

Để đáp ứng các yêu cầu của tiêu 
chuẩn quốc tế này, tổ chức cần lập kế 
hoạch và thực hiện các hành động để 
giải quyết các rủi ro và cơ hội. Việc 
giải quyết cả những rủi ro và cơ hội 
sẽ tạo cơ sở để tăng tính hiệu lực của 
hệ thống quản lý chất lượng, đạt được 
kết quả cải thiện và ngăn ngừa các tác 
động tiêu cực. 

Cơ hội có thể phát sinh như là kết 
quả của một tình huống thuận lợi để 
đạt kết quả mong muốn, ví dụ, hoàn 
cảnh cho phép các tổ chức để thu hút 
khách hàng, phát triển sản phẩm và 
dịch vụ mới, giảm lãng phí hoặc cải 
tiến năng suất. Các hành động để giải 
quyết các cơ hội cũng có thể bao gồm 
việc xem xét các rủi ro liên quan. 

Rủi ro là ảnh hưởng của sự không 
chắc chắn và cũng như bất kỳ sự bất 
định nào cũng có thể có những tác 
động tích cực hay tiêu cực. Sự chệch 
hướng tích cực phát sinh từ một rủi ro 
có thể cho ra một cơ hội, nhưng 
không phải tất cả các ảnh hưởng tích 
cực của rủi ro. 

Có thể nói, việc chấp nhận áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng là một 
quyết định chiến lược của tổ chức, đề 
tài có thể cải tiến kết quả hoạt động 
tổng thể, cung cấp một nền tảng vững 
chắc cho các sáng kiến phát triển bền 
vững; giúp các tổ chức, doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ 
YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI 
VỚI LNG 

Dự báo lượng khí sản xuất nội địa 
sẽ giảm dần từ sau năm 2020 dẫn 
đến sự thiếu hụt nguồn cung gây mất 
cân đối cung – cầu. Khí tự nhiên 
thiếu hụt sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp 
đến an ninh năng lượng Quốc gia vì 
khí tự nhiên đóng góp 30% sản lượng 
điện của cả nước. Trước thực trạng 
trên, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt 
Nam – PVGas đang triển khai các dự 
án nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) để 
bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung khí 
trong nước cũng như mở rộng thị 
trường cung cấp/tiêu thụ khí. 

LNG nhập khẩu vào Việt Nam là 
một sản phẩm hoàn toàn mới. Vì vậy, 
cần xây dựng các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn về các chỉ tiêu chất lượng đối 
với sản phẩm LNG phục vụ công tác 
quản lý và tạo hành lang pháp lý cho 
hoạt động nhập khẩu và kinh doanh 
LNG tại Việt Nam. Trước yêu cầu 
này, năm 2017, trong khuôn khổ thực 
hiện Dự án Nâng cao năng suất chất 
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lượng sản phẩm hàng hóa ngành 
Công nghiệp, Bộ Công Thương đã 
giao Tổng Công ty khí Việt Nam – 
CTCP thực hiện 03 nhiệm vụ về 
nghiên cứu và xây dựng dự thảo các 
tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật đối 
với LNG. 

 
Khí tự nhiên đóng góp 30% sản  

lượng điện của cả nước 
Cụ thể, PVGAS đã thực hiện 

nghiên cứu và xây dựng dự thảo các 
tiêu chuẩn kỹ thuật đối với LNG bao 
gồm: (1)TCVN- Các yêu cầu kỹ thuật 
và phương pháp thử phù hợp đối với 
LNG thương mại; (2) TCVN – Các 
yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
phù hợp để đo đếm LNG lỏng và (3) 
TCVN -Yêu cầu kỹ thuật và phương 
pháp thử phù hợp đối với xe bồn vận 
chuyển LNG và iso-tank chứa LNG 
trên phương tiện vận chuyển đường 
bộ. 

Ông Hoàng Hải Thành, đại diện 
PVGas – thành viên nhóm nghiên 
cứu cho biết, LNG là nhiên liệu được 
phổ biến trong bối cảnh nguồn dầu 
thô đang suy giảm và yêu cầu về bảo 
vệ môi trường. Đây là sản phẩm mới 
chưa từng có ở Việt Nam do vậy các 

yêu cầu kỹ thuật và các phương pháp 
đo đếm LNG chưa được nghiên cứu 
và xây dựng. Các TCVN về kỹ thuật 
đối với LNG được xây dựng trên cơ 
sở tham khảo các tiêu chuẩn phổ biến 
trên thế giới như ISO, ASTM, EN , 
cập nhật phù hợp với điều kiện Việt 
Nam nhằm cung cấp thông tin tham 
khảo cho các cơ quan quản lý Nhà 
nước cũng như làm cơ sở để các 
thành phần kinh tế tham gia nhập 
khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng 
LNG. 

Cụ thể, dự thảo TCVN – Các yêu 
cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù 
hợp đối với LNG thương mại quy 
định đặc tính của LNG và các vật liệu 
được sử dụng trong công nghiệp 
LNG. Tiêu chuẩn cũng đưa ra các 
hướng dẫn về các biện pháp bảo đảm 
an toàn và sức khở khi làm việc với 
LNG. Tài liệu này nhằm hướng dẫn 
cho những người thực hiệ công tác 
thiết kế hoặc vận hành các công trình 
LNG. 

TCVN- Các yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử phù hợp để đo đếm 
LNG lỏng quy định các bước cần 
thiết để đo đếm khối lượng hàng hóa 
trên các phương tiện chuyên chở 
LNG. Tiêu chuẩn này quy định các 
bước cần thiết để đo đếm khối lượng 
hàng hóa trên các phương tiện 
chuyên chở LNG. Tiêu chuẩn bao 
gồm nhưng không giới hạn việc đo 
thể tích lỏng, thể tích hơi, nhiệt độ, 
áp suất và tính tổng khối lượng hàng 
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hóa đồng thời mô tả việc sử dụng các 
hệ thống đo lường thường được sử 
dụng trên các phương tiện chuyên 
chở LNG. Tiêu chuẩn này áp dụng 
trong kinh doanh LNG chuyên chở 
bằng tàu và giao nhận LNG từ tàu lên 
bờ 

TCVN – Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử phù hợp đối với xe 
bồn vận chuyển LNG và iso-tank 
chứaLNG trên phương tiện vận 
chuyển đường bộ quy định. Tiêu 
chuẩn quy định các yêu cầu về thiết 
kế, chế tạo, kiểm tra và sử dụng bồn 
và xe bồn chuyên dụng dùng để vận 
chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG) với thể tích trên 1000 lít. Tiêu 
chuẩn này áp dụng cho các loại bồn 
gồm: Bồn gắn cố định trên xe, bồn có 
thể tách rời và tuân thủ các quy định 
đối với vật liệu nguy hiểm. 

Sau hơn 1 năm nghiên cứu và xây 
dựng dự thảo các tiêu chuẩn Việt 
Nam về kỹ thuật đối với LNG, ngày 
16/11/2018, tại trụ sở Bộ Công 
Thương, hội đồng nghiệm thu nhiệm 
vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết 
quả nghiên cứu do PVGas – CTCP 
thực hiện. 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, 
GS.TS Nguyễn Thu Hà, Phòng thí 
nghiệm trọng điểm công nghệ Lọc, 
Hóa dầu đánh giá cao kết quả nghiên 
cứu của đơn vị thực hiện đề tài đồng 
thời khẳng định đề tài mang tính cấp 
thiết cao trong bối cảnh cung – cầu 

năng lượng như hiện nay của Việt 
Nam. 

Các thành viên hội đồng gồm các 
chuyên gia thuộc các lĩnh vực công 
nghệ hóa học, dầu khí, lọc hóa dầu đã 
có nhiều ý kiến phản biện và đóng 
góp góp về chuyên môn nhằm giúp 
hoàn thiện dự thảo các tiêu chuẩn. TS 
Đỗ Xuân Đồng, Vụ Khoa học và 
công nghệ, Bộ Công Thương đề nghị 
đơn vị tiếp thu các ý kiến đóng góp 
của các thành viên hội đồng, tiếp tục 
hoàn thiện dự thảo các tiêu chuẩn. 
Sau đó, Bộ Công Thương sẽ xin ý 
kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan 
và chuyển Bộ Khoa học thẩm định và 
ban hành tiêu chuẩn. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

NGÀNH THỦY SẢN: “NÓI 
KHÔNG VỚI TẠP CHẤT” ĐỂ 
NÂNG CAO GIÁ TRỊ 

Để nâng cao giá trị cho tôm, cá tra 
Việt, các doanh nghiệp phải "nói 
không với tạp chất", tạo sản phẩm 
khác biệt và không phá giá lẫn nhau. 

 
Đó là chia sẻ của các doanh nghiệp 

tại đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 
2018 (ARD 2018) với chủ đề “Nâng 
cao giá trị sản phẩm thủy sản nuôi 
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trồng của Việt Nam”, do Hiệp hội 
Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (VASEP) và Cơ quan Hợp tác 
Phát triển Đức (GIZ) phối hợp tổ 
chức ngày 22/11 tại TP. HCM. 

Nói không với tạp chất trong 
nuôi tôm 

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy 
sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn), nuôi trồng thủy sản có vị 
trí rất quan trọng trong ngành sản 
xuất nông nghiệp Việt Nam với giá 
trị kim ngạch xuất khẩu bình quân 
tăng đều hàng năm, tạo ra hàng triệu 
việc làm, góp phần ổn định và phát 
triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, bất 
cập lớn nhất hiện nay của ngành này 
là sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, 
đặc biệt là tôm nên chưa đáp ứng 
được các điều kiện năng suất và sản 
lượng tập trung để thúc đẩy liên kết. 
Đáng nói hơn, dù Việt Nam là nước 
xuất khẩu thủy sản lớn trên thế giới 
nhưng so với các nước trong khu vực 
thì chi phí sản xuất trong nuôi trồng 
thủy sản của Việt Nam còn cao (chi 
phí con giống, chi phí thức ăn, thuốc 
vật tư…), mức độ công nghệ còn thấp 
trong khi yêu cầu của thị trường thì 
ngày càng khắt khe. 

Dẫn chứng cụ thể, ông Trương 
Đình Hòe -Tổng thư ký VASEP -cho 
biết, tôm sú của Việt Nam đang đứng 
đầu xuất khẩu vào thị trường Mỹ, với 
tổng sản lượng xuất khẩu ra thế giới 
300.000 tấn/năm. Tuy nhiên, từ ngày 
31/12/2018, tất cả tôm nhập khẩu vào 

Mỹ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
của Chương trình Giám sát nhập 
khẩu thủy hải sản nhập khẩu vào Mỹ 
(SIMP). Chính sách mới với nhiều 
thủ tục, quy định đang đặt ra nhiều 
khó khăn, gây lúng túng cho các 
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 
tôm của Việt Nam. 

Theo ông Trương Đình Hòe, tương 
lai tôm Việt Nam xuất khẩu sang EU 
cũng chưa rõ ràng, ngay cả khi đã đạt 
tiêu chuẩn MRPL của thị trường này. 
Tại Nhật Bản, 100% lô hàng tôm VN 
đều bị kiểm tra thay vì chỉ 30% như 
thường lệ. Hàn Quốc cũng đã gửi hai 
bức thư tới Việt Nam cảnh báo việc 
dư lượng nitrofurans trong tôm. 

Từ kinh nghiệm của doanh nghiệp, 
ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - cảnh 
báo, người nông dân không nên nuôi 
tôm có dư lượng kháng sinh và phải 
làm quyết liệt, đừng để đến khi Mỹ 
và EU cấm nhập khẩu tôm Việt Nam 
vì kháng sinh mới thức tỉnh. 

Ông Lê Văn Quang cho biết thêm, 
nếu tiếp tục nuôi tôm với kháng sinh 
sẽ phải mất chi phí kiểm định, đẩy 
giá thành lên cao, trong khi nuôi tôm 
không sử dụng kháng sinh sẽ có giá 
tốt hơn. Ngoài vấn đề kháng sinh, 
màu sắc của tôm cũng rất quan trọng 
trong việc quyết định giá thành. Hiện 
màu sắc của tôm nuôi Việt Nam có 
màu hồng nhạt, kém sắc so với màu 
đỏ của tôm Ấn Độ và Thái Lan nên 
rất khó có giá cao. Về size tôm, nhu 
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cầu của thị trường rất đa dạng, nếu 
như EU ưa chuộng size nhỏ từ 40-70 
con/kg thì ở một số thị trường khác 
lại có nhu cầu size từ 60-80 con/kg. 
Trong khi đó, người nuôi chỉ nuôi tập 
trung ở mức size 50-70 con/kg và thu 
hoạch 01 lần, dẫn tới tình trạng “thiếu 
mà thừa”. 

“Để kiểm soát được kháng sinh 
trong sản phẩm thủy sản, Minh Phú 
đã và đang đầu tư các phòng lab kiểm 
tra kháng sinh tại các vùng nuôi với 
chi phí đầu tư bình quân là 10 
tỷ/phòng lab và chi phí kiểm tra 
kháng sinh cho 1 kg tôm nguyên liệu 
khoảng 6.000 đồng (khoảng 9.000 
đồng/kg thành phẩm). Với chí phí 
phải đầu tư lớn như vậy đã làm tăng 
giá thành sản phẩm của các DN. 
Ngoài ra, công ty đã và đang hoàn 
thiện công nghệ nuôi 234 (nuôi 2 giai 
đoạn; thu tỉa 3 lần và 4 sạch). Quy 
trình này vừa mang lại hiệu quả cho 
người nuôi vừa cho màu sắc tôm đẹp 
hơn” -ông Lê Văn Quang chia sẻ. 

Xây dựng thương hiệu bền vững 
cho cá tra 

Với mặt hàng cá tra, năm 2018 có 
nhiều dấu hiệu đặc biệt đối với ngành 
này khi lần đầu tiên khôi phục về giá 
cả, đặc biệt là thị trường Mỹ. 

Mặc dù vậy, giá tăng cao cũng là 
thách thức đối với cá tra của Việt 
Nam trong việc giữ vững được thị 
trường, để không bị đối tác thay thế 
loại cá khác. Ngoài ra, ngành cá tra 
còn gặp khó khăn trong vấn đề thiếu 

giống, cách nuôi không được cải 
thiện nhiều. 

Nói về giải pháp phát triển thương 
hiệu, bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Vĩnh Hoàn -
cho rằng, doanh nghiệp cần phải khảo 
sát nhu cầu thị trường để nuôi cho 
phù hợp, nhằm giảm chi phí sản xuất. 
Việc khảo sát thị trường, thông tin thị 
trường rất cần sự hỗ trợ của các cơ 
quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải 
cạnh tranh lành mạnh - không nên 
phá giá lẫn nhau mà nên tập trung 
vào khai thác các phân khúc khách 
hàng riêng để giữ chân khách hàng. 
Đồng thời phải cùng nhau xây dựng 
hình ảnh cho cá tra Việt Nam khác 
biệt và độc đáo. 

(Theo congthuong.vn) 
 
ĐỊNH DANH THƯƠNG HIỆU 
GẠO VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG 
THẾ GIỚI 

Một thương hiệu gạo có chất 
lượng, được nhiều người biết đến là 
thứ duy nhất nước ta còn thiếu để 
khẳng định vị trí Top 3 quốc gia xuất 
khẩu gạo lớn nhất thế giới của mình. 

Hiểu được điều đó, tập trung xây 
dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia 
có nhiều sản phẩm gạo ngon thông 
qua các sự kiện xúc tiến thương mại 
là điều đang được các cơ quan chức 
năng, Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
và các doanh nghiệp ngành gạo tích 
cực thực hiện. 
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Còn thiếu một sản phẩm gạo mang  

tầm quốc gia 
Cụ thể, đầu tháng 12, Lễ hội quảng 

bá gạo và cá tra Việt Nam đã được 
Thương vụ Việt Nam tại Philippines 
phối hợp với một số đơn vị tổ chức 
tại thành phố Taguig, thuộc thủ đô 
Manila (Philippines). Điểm nhấn của 
lễ hội là hoạt động trình diễn các món 
ăn Philippines được chế biến từ gạo 
và cá tra VN. Mục đích là truyền tải 
thông điệp “nông sản, thực phẩm của 
Việt Nam chất lượng, phù hợp với 
khẩu vị và túi tiền của người dân 
Philippines”. Lễ hội đã thu hút được 
rất nhiều sự quan tâm chú ý bởi dù là 
quốc gia xuất khẩu tương đối nhiều 
gạo sang Philippines nhưng đây là lần 
đầu tiên VN tổ chức một sự kiện xúc 
tiến thương mại lớn như vậy. 

Trước đó, vào giữa tháng 11, 
Thương vụ Việt Nam tại New 
Zealand đã tổ chức một gian hàng 
tham gia triển lãm tại Hội chợ Go 
Green Expo 2018 tại Thủ đô 
Wellington, New Zealand nhằm 
quảng bá các sản phẩm xanh, sạch 
của Việt Nam tới người tiêu dùng 
quốc gia này. Một trong số các sản 

phẩm nhận được sự chú ý là gạo hữu 
cơ thương hiệu OrgaGro. Đây là 
bước đệm hoàn hảo để chuẩn bị cho 
thời điểm 7 sản phẩm gạo hữu cơ 
thương hiệu Orgago của Việt Nam sẽ 
được đưa vào hệ thống bán lẻ của 
chuỗi siêu thị thuộc Tập đoàn 
Foodstuffs - một trong hai tập đoàn 
bán lẻ lớn nhất New Zealand vào đầu 
năm 2019. 

Việt Nam không thiếu các thương 
hiệu gạo ngon. Bằng chứng là 2 sản 
phẩm gạo Hạt Ngọc Trời của Tập 
đoàn Lộc Trời và gạo ST 24 đã được 
vinh danh gạo ngon nhất thế giới lần 
lượt vào năm 2015 và 2017, sản xuất 
không đủ nhu cầu. Hiện, các sản 
phẩm gạo chất lượng cao cũng chiếm 
tới 80% cơ cấu gạo xuất khẩu. 

Tuy nhiên, nói như các chuyên gia, 
nước ta đã có một số thương hiệu gạo 
của doanh nghiệp, nhưng còn thiếu 
một thương hiệu gạo của quốc gia. 
Do đó, điều cốt yếu là phải chọn ra 
một giống lúa ưng ý nhất, chất lượng 
nhất, tập trung sản xuất để phát triển 
xuất khẩu. Đồng thời, gắn logo 
thương hiệu quốc gia. Từ đó, tập 
trung quảng bá cho sản phẩm đó. 
Làm được như vậy, các sự kiện xúc 
tiến thương mại rầm rộ cho hạt gạo 
như vừa qua mới thực sự phát huy tốt 
nhất hiệu quả. Đồng thời, định danh 
được một thương hiệu gạo của VN - 
thương hiệu gạo của quốc gia xếp 
Top 3 nước XK lớn nhất thế giới. 

(Theo congthuong.vn) 
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XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ 
THƯƠNG HIỆU: DOANH 
NGHIỆP VẪN THỜ Ơ 

Một điều tra gần đây của Dự án hỗ 
trợ doanh nghiệp (DN) về năng lực 
xây dựng và quảng bá thương hiệu 
cho thấy, trong khoảng 500 DN trên 
toàn quốc được điều tra thì có 25 - 
30% DN không đầu tư vào xây dựng 
thương hiệu, trên 70% có đầu tư 
nhưng không toàn diện, đầu tư đầy 
đủ chỉ ở mức dưới 5%. 

Chưa được quan tâm đúng mức 
Theo khảo sát của Bộ Công 

Thương, hiện nay mới chỉ khoảng 
20% DN Việt đầu tư xây dựng 
thương hiệu. Đa phần các DN chỉ chú 
trọng đăng ký thương hiệu tại thị 
trường trong nước, chứ chưa đăng ký 
tại thị trường nước ngoài. 

Nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam 
vẫn chưa được xây dựng thương hiệu 
Ông Lê Xuân Thu - Phụ trách Bộ 

phận nhãn hiệu - kiểu dáng, Văn 
phòng Luật sư Phạm và Liên doanh - 
cho biết: Từ năm 1988 đến 2017 có 
29.492 DN Việt Nam nộp đơn đăng 
ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với 
17.830 bằng độc quyền kiểu dáng 

công nghiệp. Trong số này, đơn kiểu 
dáng của DN đăng ký đa phần là 
những sản phẩm đơn giản, như nhãn 
hàng hóa, bao gói, chai lọ và hộp 
đựng. 

Con số trên cho thấy, DN rất ít 
quan tâm tới việc bảo hộ kiểu dáng 
công nghiệp cho sản phẩm. Nguyên 
nhân được chỉ ra là do tuổi thọ của 
kiểu dáng ngắn trong khi thời gian 
nộp đơn đến lúc được cấp chứng 
nhận kéo dài. Thêm vào đó, việc thiết 
kế và phát triển sản phẩm trong các 
DN chưa được chú trọng do đa phần 
là DN vừa và nhỏ, sản phẩm chưa có 
tính cạnh tranh. Thay vì tự thiết kế 
sản phẩm, đăng ký bảo hộ kiểu dáng, 
rất nhiều DN chỉ quan tâm đến việc 
tra cứu, sao chép kiểu dáng có trước 
(không được bảo hộ của người 
khác)... 

Trong khi đó, các tập đoàn, công ty 
nước ngoài một mặt tăng cường đầu 
tư chi phí quảng bá mạnh mẽ thương 
hiệu, tạo sức ép cạnh tranh lớn đối 
với DN nội địa; mặt khác lại khai 
thác một số thương hiệu nổi tiếng sẵn 
có của Việt Nam, bằng cách bỏ tiền 
mua lại thương hiệu và phát triển sản 
phẩm thành thương hiệu của mình. 
Chẳng hạn tập đoàn Unilever mua lại 
thương hiệu kem đánh răng P/S; đồng 
thời khai thác địa điểm xuất xứ "Phú 
Quốc" với sản phẩm nước mắm 
Knorr Phú Quốc. 

Không chỉ yếu trong nước, đối với 
thị trường nước ngoài, dù các DN 
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Việt Nam xuất khẩu mạnh các mặt 
hàng tiêu dùng, nông - thủy - hải sản, 
thực phẩm… với chất lượng không 
thua kém với các sản phẩm quốc tế 
nhưng việc đăng ký bảo hộ thương 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp cũng 
không được DN chú trọng. 

Theo thống kê, số lượng đơn đăng 
ký bảo hộ thương hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp của DN Việt Nam ở 
nước ngoài chiếm tỷ lệ rất ít. Đơn cử 
tại Hoa Kỳ chỉ có 10 kiểu dáng được 
đăng ký hay tại Liên minh châu Âu 
có khoảng 166 kiểu dáng. Các kiểu 
dáng đăng ký chủ yếu là xe cộ, máy 
móc, thiết bị điện và điện tử, chai lọ, 
chén bát…, tập trung vào các tên tuổi 
như Minh Long, Vinfast. 

Do đó, hình ảnh thương hiệu Việt 
Nam thường mờ nhạt đối với khách 
hàng nước ngoài. Chưa kể một số 
thương hiệu Việt Nam thường phải 
đối phó với những tranh chấp thương 
hiệu trên thị trường thế giới (trường 
hợp Trung Nguyên, Vinataba, Sa 
Giang, Bitis…). 

Không nên xem thường 
Theo ông Phạm Lê Cường - Đại 

diện Trung tâm chứng nhận phù hợp 
(QUACERT), muốn phát triển thị 
trường thì phải có thương hiệu tốt, 
muốn có thương hiệu tốt, bền vững 
thì chất lượng là mục tiêu nòng cốt. 

TS Lê Đăng Doanh - Thành viên 
Ủy ban Chính sách phát triển Liên 
hiệp quốc - chỉ ra, trong hội nhập 
quốc tế, thương hiệu sản phẩm hay 

dịch vụ của DN là hình ảnh đại diện 
cho đất nước. Vì thế DN phải đăng 
ký và bảo vệ thương hiệu của mình 
trước nạn hàng giả, hàng nhái như 
kẹo dừa Bến Tre hay cà phê Trung 
Nguyên ở Trung Quốc trước đây. 

Để hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ 
thương hiệu, sở hữu trí tuệ, trong 
năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ cho 
biết sẽ tiếp tục triển khai Chương 
trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 
giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 
68) với mục tiêu đổi mới, tập trung 
vào các nhiệm vụ hỗ trợ bảo hộ, áp 
dụng sáng chế; quản lý và khai thác 
tài sản trí tuệ của DN; hỗ trợ kiểm 
soát nguồn gốc và chất lượng sản 
phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ. 

Về phía Bộ Tài chính cũng đã ban 
hành Thông tư 29 hướng dẫn lập, 
quản lý và sử dụng kinh phí Chương 
trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, có 
hiệu lực từ ngày 11/5/2018. Theo đó, 
các DN sẽ được hỗ trợ tới 50 triệu 
đồng/thương hiệu để quảng bá, đăng 
ký thương hiệu sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 

 
TIÊU CHUẨN FSSC 22000- 
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG 
PHIÊN BẢN 4.1 

Tiêu chuẩn Chứng nhận hệ thống 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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an toàn thực phẩm FSSC 22000 là 
một trong những tiêu chuẩn phát 
triển về sản xuất thực phẩm an toàn 
đầu tiên ở quy mô quốc tế. 

Sau khi đạt được những thành công 
trong quá trình phát triển tiêu chuẩn, 
bản cập nhật mới nhất đã được ban 
hành để nhằm phù hợp với xu thế 
phát triển hiện đại, đồng thời hài hòa 
với các yêu cầu được quy định. 

Tiêu chuẩn FSSC 22000 bao gồm 
ba phần: ISO 22000:200; Các chương 
trình tiên quyết theo từng ngành cụ 
thể (sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn 
uống, trang trại, sản xuất bao bì thực 
phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, 
vận chuyển và bảo quản thực phẩm, 
bán lẻ) và các yêu cầu thêm vào của 
FSSC. 

Thay đổi về số lượng và nội dung 
Thay đổi lớn nhất đối với các yêu 

cầu thêm vào của tiêu chuẩn FSSC 
22000 là sự gia tăng số lượng từ 07 
lên 09 yêu cầu. Tuy nhiên, không chỉ 
có số lượng, nội dung bên trong của 
các yêu cầu cũng có một số điều 
chỉnh. 

1. Sự quản lý các dịch vụ 
2. Ghi nhãn sản phẩm 
3. Phòng vệ thực phẩm 
4. Ngăn ngừa gian lận thực phẩm 
5. Việc sử dụng logo 
6. Quản lý chất gây dị ứng 
7. Kiểm soát môi trường 
8. Công thức của sản phẩm 
9. Quản lý các nguồn tự nhiên 
Mối quan tâm lớn nhất là ngăn 

ngừa gian lận thực phẩm và phòng 
vệ thực phẩm 

Với những yêu cầu mới trên, một 
trong những thay đổi lớn nhất là sự 
gia tăng mối quan tâm đến ngăn ngừa 
gian lận thực phẩm và phòng vệ thực 
phẩm, có thể thấy hiện nay có sự gia 
tăng về số lượng các sự cố liên quan 
đến gian lận thực phẩm và phòng vệ 
thực phẩm. Thực tế là một số cuộc 
gian lận thực phẩm không trực tiếp 
ảnh hưởng đến tính an toàn của thực 
phẩm, tuy nhiên điều này sẽ tác động 
đến nhận thức của cộng đồng đối với 
uy tín các nhà sản xuất thực phẩm 
trong chuỗi cung ứng. Tất cả các 
điểm trên đều quan trọng để xem xét, 
mặc dù không hoàn toàn mới, tuy 
nhiên được quy định đầy đủ hơn so 
với các phiên bản tiêu chuẩn trước đó 
và đã được lập thành các yêu cầu để 
thực hiện đánh giá và tiến hành các 
kế hoạch kiểm soát nhằm quản lý các 
mối đe dọa và gây tổn thương tiềm 
ẩn. Để đảm bảo các yêu cầu trên 
được thực hiện, cơ sở được đánh giá 
sẽ được kiểm tra chi tiết các hoạt 
động cho thấy các mối đe dọa/ gây 
tổn được được nhận diện, hạn chế 
hoặc quản lý phù hợp để giảm thiểu 
mức độ của rủi ro. 

Những yêu cầu thêm vào mới của 
FSSC 22000 đòi hỏi sự tiếp cận an 
toàn thực phẩm sâu hơn và sẽ tạo ra 
những thách thức đáng kể cho hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm. 

Không chỉ có những thay đổi về 
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các yêu cầu của tiêu chuẩn mà còn có 
những thay đổi liên quan đến hình 
thức thực hiện đánh giá, FSSC 22000 
phiên bản mới còn đòi hỏi ít nhất một 
cuộc đánh giá không báo trước trong 
chu kỳ chứng nhận 03 năm. Đây sẽ là 
cuộc đánh giá hoàn toàn không báo 
trước, không có bất kỳ sự ưu tiên 
thông báo hoặc gợi ý từ đánh giá 
viên/ tổ chức chứng nhận. 

Sự hiện diện của việc bắt buộc 
đánh giá không báo trước sẽ làm thay 
đổi đáng kể văn hóa về an toàn thực 
phẩm, vận hành bắt đầu từ sự kiện 
hàng năm đã được lên kế hoạch thành 
những điều thực tế cần ghi nhớ trong 
tổ chức. 

Ngoài những thay đổi trên, phạm vi 
chứng nhận cũng được mở rộng sang 
những lĩnh vực khác trong chuỗi thực 
phẩm: Vận chuyển và bảo quản; dịch 
vụ ăn uống và bán lẻ. Các phạm vi 
thêm vào ở trên cho phép Tiêu chuẩn 
FSSC được áp dụng trong toàn bộ 
chuỗi thực phẩm, từ nông trại đến 
bàn ăn. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 
DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT 
TRONG PHẢI ÁP DỤNG QCVN 
TỪ 15/12 

QCVN 14:2018/BKHCN do Ban 
soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong 
biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng trình duyệt và 
được ban hành theo Thông tư số 

06/TT-BKHCN. 
Dầu nhờn đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc nâng cao tuổi thọ của 
động cơ đốt trong. Tuy dầu nhờn chỉ 
chiếm một phần nhỏ trong tổng chi 
phí bảo trì, bảo dưỡng xe nhưng phần 
lớn các trường hợp hư hỏng động cơ 
xe bắt nguồn từ việc sử dụng dầu 
nhờn không đảm bảo chất lượng. 

 
Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm 

dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, 
pha chế, nhập khẩu trên thị trường 
phải áp dụng các quy định của 
QCVN 14:2018/BKHCN; Dầu nhờn 
động cơ đốt trong được sản xuất, pha 
chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị 
trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp 
tục được lưu thông trên thị trường 
cho đến hết ngày 15/6/2020. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

2 PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA 
XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT 
KHẨU 

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa 
xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa theo quy định nước nhập khẩu và 
việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
của thương nhân, có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 14/12/2018. 

 
Theo đó, việc kiểm tra, xác minh 

xuất xứ hàng hóa thực hiện theo các 
phương thức sau: 1. Kiểm tra hồ sơ, 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa; 2. Kiểm tra, xác minh xuất xứ 
hàng hóa tại cơ sở sản xuất. 

Việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa được 
thực hiện trong trường hợp sau: Cơ 
quan có thẩm quyền nước nhập khẩu 
đề nghị kiểm tra xuất xứ hàng hóa; cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền trong 
nước tiến hành kiểm tra, quản lý rủi 
ro và chống gian lận xuất xứ hàng 
hóa; cơ quan chức năng khác trong 
nước đề nghị phối hợp khi có lý do 
nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu 
gian lận xuất xứ hàng hóa. 

Việc kiểm tra, xác minh xuất xứ 
hàng hóa tại cơ sở sản xuất được thực 
hiện trong các trường hợp sau: Cơ 

quan có thẩm quyền nước nhập khẩu 
đề nghị kiểm tra, xác minh tại cơ sở 
sản xuất khi kết quả kiểm tra hồ sơ, 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa nêu tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 
Thông tư này chưa đủ căn cứ để xác 
định xuất xứ hàng hóa hoặc khi có lý 
do nghi ngờ gian lận xuất xứ hàng 
hóa. 

(Theo baophapluat.vn) 
 
 
 
 
 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
HÀNG HÓA DỊP TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

Ban chỉ đạo liên ngành Trung 
ương về an toàn thực phẩm (ATTP) 
sẽ tăng cường tập trung thanh, kiểm 
tra các nhóm sản phẩm hàng hóa tiêu 
thụ nhiều trong dịp Tết và các lễ hội 
từ 1/1/2019 đến hết 25/3/2019. 

 
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương 

về ATTP vừa ban hành Kế hoạch về 
việc triển khai công tác bảo đảm 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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ATTP dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội 
Xuân 2019. 

Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ thành lập 
các đoàn thanh tra, kiểm tra liên 
ngành từ trung ương đến cấp xã 
phường tập trung vào các nhóm sản 
phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và 
lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng 
nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có 
cửa khẩu, các thành phố lớn. 

Đồng thời, huy động tối đa các 
kênh truyền thông phổ biến các quy 
định của pháp luật về ATTP cũng 
như các kiến thức trong lựa chọn, bảo 
quản, chế biến và tiêu dùng thực 
phẩm đến người dân, nhằm hạn chế 
tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi và 
Lễ hội Xuân 2019. 

Theo lãnh đạo Cục ATTP (Bộ Y 
tế), thời gian nghỉ Tết thường kéo 
dài, đồng thời sau Tết Nguyên đán là 
mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả 
nước, với hàng triệu lượt khách tham 
dự. Đây cũng là thời điểm tiêu thụ 
thực phẩm lớn nhất trong năm, nhất 
là các thực phẩm thịt, cá, trứng, bánh 
mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các 
loại hạt có dầu… 

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, 
nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm cũng gia tăng việc sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu. Bên cạnh đó, 
thời gian này thời tiết phía Bắc 
thường ẩm ướt, phía Nam thường 
nắng nóng gay gắt. Đây là những yếu 

tố ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo 
đảm chất lượng ATTP. 

Vì vậy, Ban chỉ đạo liên ngành 
Trung ương về vệ sinh ATTP triển 
khai kế hoạch cụ thể như sau: 

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong 
sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập 
khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng 
cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm giả, kém chất 
lượng, phòng chống ngộ độc thực 
phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ 
hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

Do lượng lớn thực phẩm sẽ được 
tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán cổ 
truyền của người Việt, Cục An toàn 
thực phẩm yêu cầu các lực lượng 
chức năng, các địa phương kiên quyết 
không để các sản phẩm không bảo 
đảm trà trộn trên thị trường; đồng 
thời kiểm tra thường xuyên các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu 
cầu chủ các cơ sở phải tuân thủ các 
quy định như nhãn mác rõ ràng, kiểm 
nghiệm sản phẩm, sử dụng phụ gia 
thực phẩm… 

Cũng theo Cục ATTP, từ đầu năm 
đến nay, cả nước xảy ra 91 vụ ngộ 
độc thực phẩm với 2.710 ca mắc, 
trong đó có 15 trường hợp tử vong, 
chủ yếu do ngộ độc rượu và ngộ độc 
nấm. Trong thời gian qua, Cục cũng 
đã thu hồi hàng trăm giấy phép, xử 
phạt gần 6 tỷ đồng đối với 99 doanh 
nghiệp vi phạm các quy định về an 
toàn thực phẩm. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
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SẼ THU HỒI THỰC PHẨM 
KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT 
LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM 

Đây là nội dung đáng chú ý tại 
Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 
15/11/2018 về quản lý an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ 
Công thương. 

 
Theo đó, thực phẩm do tổ chức, cá 

nhân sản xuất kinh doanh không đảm 
bảo an toàn phải được thu hồi tự 
nguyện hoặc bắt buộc và được xử lý 
theo quy định tại Điều 55 Luật An 
toàn thực phẩm. 

Trong trường hợp chủ sản phẩm 
không thực hiện hoặc không thực 
hiện đầy đủ việc thu hồi sản phẩm 
không bảo đảm an toàn theo quyết 
định thu hồi bắt buộc của cơ quan có 
thẩm quyền hoặc các trường hợp cấp 
thiết khác quy định tại điểm d khoản 
5 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm 
thì cơ quan có thẩm quyền ban hành 
quyết định cưỡng chế thu hồi và tổ 
chức việc thu hồi sản phẩm. 

Sản phẩm sau khi thu hồi sẽ được 
xử lý bằng 04 hình thức sau: 

– Khắc phục lỗi ghi nhãn; 
– Chuyển mục đích sử dụng; 
– Tái xuất; 

– Tiêu huỷ. 
Trong trường hợp thu hồi tự 

nguyện, chủ sản phẩm tự lựa chọn áp 
dụng một trong 04 hình thức xử lý 
sản phẩm sau thu hồi nêu trên. 

Đối với thu hồi bắt buộc, trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả thu hồi sản 
phẩm, cơ quan ra quyết định thu hồi 
phải có văn bản đồng ý với hình thức 
xử lý sản phẩm sau thu hồi do chủ 
sản phẩm đề xuất. 

Trường hợp không đồng ý với hình 
thức đề xuất của chủ sản phẩm, cơ 
quan ra quyết định thu hồi phải có 
văn bản nêu rõ lý do không đồng ý và 
đưa ra hình thức xử lý sau thu hồi để 
chủ sản phẩm áp dụng. 

Thông tư 43/2018/TT-BCT chính 
thức có hiệu lực thi hành từ 
01/01/2019. 

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

 Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam nâng 
cao năng lực cạnh tranh thương 
mại 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân chứng kiến lễ ký chương trình 
hành động giữa Bộ Công Thương 
Việt Nam và Bộ Công nghiệp, 
Thương mại và Tài nguyên Hàn 
Quốc.  

Sáng 6/12, tại thủ đô Seoul, trong 
khuôn khổ chuyến thăm chính thức 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Việt 
Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã 
chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ 
giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ 
trưởng Công nghiệp, Thương mại và 
Năng lượng Hàn Quốc Sung Yunmo 
về chương trình hành động hướng 
đến mục tiêu nâng kim ngạch thương 
mại song phương lên 100 tỷ USD vào 
năm 2020 theo hướng cân bằng. 

 
Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức 

quan trọng thể hiện cam kết, quyết 
tâm của Bộ Công Thương Việt Nam 
và Bộ Thương mại, Công nghiệp và 
Năng lượng Hàn Quốc trong nỗ lực 
đạt được mục tiêu kim ngạch thương 
mại song phương 100 tỷ USD vào 
năm 2020 mà Lãnh đạo cấp cao hai 
bên đã đề ra tại Hội nghị Thượng 
đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu 
Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà 
Nẵng, Việt Nam vào tháng 11/2017. 

Chương trình hành động này vạch 
ra những hoạt động hợp tác cụ thể 
giữa hai bên. Theo đó, từ nay đến 
năm 2020 tập trung vào việc hỗ trợ 
doanh nghiệp Việt Nam nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong các ngành 

linh kiện-phụ tùng, ôtô, dệt may và 
da giày, điện tử; tạo thuận lợi thương 
mại cho thương mại nông sản thông 
qua việc thành lập nhóm công tác bốn 
bên giữa Bộ Công Thương Việt Nam, 
Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng 
lượng Hàn Quốc và các bộ liên quan 
của hai bên; đào tạo nâng cao năng 
lực hoạch định chính sách thương 
mại cho cán bộ của Việt Nam cũng 
như đào tạo nâng cao trình độ, kỹ 
năng cho cán bộ, chuyên gia và lao 
động kỹ thuật của Việt Nam trong 
các ngành công nghiệp cơ bản… 

Sau lễ ký, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh và người 
đồng cấp Hàn Quốc đã đồng chủ trì 
phiên họp giữa kỳ của Ủy ban hỗn 
hợp Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác 
điện hạt nhân, công nghiệp, năng 
lượng và thương mại. 

Tại phiên họp, hai bên đã rà soát 
tình hình hợp tác song phương kể từ 
kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp Việt 
Nam-Hàn Quốc tháng 2/2018 và hài 
lòng nhận thấy hầu hết các nội dung 
cam kết trong biên bản kỳ họp lần thứ 
8 Ủy ban hỗn hợp đều đã được thực 
hiện nghiêm túc và hiệu quả. 

Về khuôn khổ pháp lý, hai bộ đã 
thống nhất và hoàn thành ký kết 
MOU về hợp tác trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ, MOU hợp tác trong 
lĩnh vực ôtô, MOU về hợp tác trong 
lĩnh vực dệt may và da giày, MOU 
hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng, MOU hợp tác trong lĩnh vực 
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điện lực, MOU hợp tác về phòng vệ 
thương mại, MOU hợp tác trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ, MOU về chương 
trình hành động thực hiện mục tiêu 
kim ngạch thương mại 100 tỷ USD 
vào năm 2020 theo hướng cân bằng. 

Về đào tạo, riêng trong năm 2018, 
Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng 
lượng Hàn Quốc đã hỗ trợ thực hiện 
hơn 20 khóa đào tạo cho Việt Nam 
gồm các khóa đào tạo về chính sách 
thương mại, về phân phối bán lẻ, về 
kỹ năng quản lý cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, về chính sách phát triển 
công nghiệp hỗ trợ, về kỹ thuật sản 
xuất trong lĩnh vực: ôtô, cơ khí/kim 
loại, điện/điện tử, dệt may… 

Trong lĩnh vực công nghệ công 
nghiệp, Hàn Quốc đã hoàn thành và 
chuyển giao dự án Vườn ươm công 
nghệ cho Ủy ban nhân dân thành phố 
Cần Thơ; phê duyệt kinh phí ODA 
cho dự án Trung tâm Tư vấn và Giải 
pháp Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc 
(VITASK); phối hợp với Bộ Công 
Thương điều tra, sơ bộ đánh giá được 
nhu cầu cung cấp các sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ của các công ty Hàn 
Quốc lớn tại Việt Nam; lập danh sách 
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; 
khảo sát tìm kiếm, lập danh sách 
doanh nghiệp Việt Nam có năng lực 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
thuộc danh mục trên để phục vụ hỗ 
trợ đào tạo nâng cao năng lực sản 
xuất các doanh nghiệp công nghiệp 
hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực 

điện tử, ôtô để tham gia vào chuỗi 
cung ứng sản phẩm cho các doanh 
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Trong lĩnh vực hợp tác thiết kế, hai 
bên đã hoàn tất xây dựng và đưa vào 
hoạt động Trung tâm hợp tác thiết kế 
Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội. 

Dự án có vai trò quan trọng trong 
việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực thiết kế kiểu dáng, 
mẫu mã, bao bì sản phẩm phù hợp 
với yêu cầu và thị hiếu của thị trường 
Hàn Quốc cũng như các thị trường 
xuất khẩu khó tính khác. 

Để đẩy mạnh hợp tác thương mại, 
công nghiệp, năng lượng trong thời 
gian tới, Bộ trưởng Công Thương 
Việt Nam và Bộ trưởng Thương mại, 
Công nghiệp và Năng lượng Hàn 
Quốc nhất trí nguyên tắc chung, đó là 
Chính phủ hai bên cần hoàn thiện 
chính sách, thể chế, môi trường kinh 
doanh; củng cố cơ chế hợp tác giữa 
Chính phủ và doanh nghiệp, tạo điều 
kiện để doanh nghiệp trở thành thành 
tố quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế, thương mại hai nước; cần 
nghiên cứu phát triển những lĩnh vực 
mới trong thương mại, công nghiệp 
và năng lượng. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 Bán hàng vào thị trường Nhật 
Bản: Doanh nghiệp cần có sự 
chuẩn bị chu đáo 

Nâng cao năng lực sản xuất, trình 
độ quản lý, tuân thủ các quy định 
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trong sản xuất để đáp ứng các yêu 
cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm, 
giá thành xuất khẩu, bao bì, nhãn 
mác; trở thành đối tác sản xuất các 
sản phẩm mang nhãn riêng của các 
tập đoàn Nhật Bản, thâm nhập vào 
hệ thống phân phối hàng hóa tại 
Nhật Bản… là những vấn đề được 
các doanh nghiệp (DN) chia sẻ tại 
Tọa đàm "Bán hàng vào thị trường 
Nhật Bản" do Saigon Times Club tổ 
chức ngày 12/12. 

 
Tọa đàm Bán hàng vào thị trường Nhật 

Bản thu hút đông doanh nghiệp 
Nhật Bản là thị trường lớn, nhu cầu 

nhập khẩu nông sản cao. Tuy nhiên, 
thị trường này cũng được đánh giá là 
khó tính bậc nhất thế giới. Xuất khẩu 
thành công qua Nhật Bản là có thể 
đưa hàng hóa tới nhiều quốc gia khác 
trên thế giới. 

Ông Yuichiro Shiotani, Tổng giám 
đốc Công ty TNHH AEON 
TOPVALU Việt Nam (Công ty phụ 
trách hoạt động xuất khẩu hàng Việt 
Nam sang các thị trường nước ngoài 
thông qua hệ thống của AEON) cho 
biết, tháng 10/2018, tại sự kiện Nhật 
Bản đón Thủ tướng Việt Nam sang 

thăm, bản ghi nhớ hợp tác đã được ký 
kết với mục tiêu đến năm 2020, kim 
ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Nhật 
đạt 500 triệu USD, đến năm 2015 là 1 
tỷ USD. Hiện tại, AEON đã xây dựng 
ba trụ cột để đạt được mục tiêu nà,y 
tập trung vào ba nhóm sản phẩm 
chính: may mặc, thực phẩm, gia 
dụng. 

Tính đến nay, Nhật Bản là thị 
trường xuất khẩu lớn thứ hai về rau 
quả của Việt Nam, đứng thứ ba về 
thủy sản và cũng là thị trường tiềm 
năng cho một số mặt hàng nông sản 
khác như hạt điều, chè, thủ công mỹ 
nghệ. Nhu cầu tiêu thụ nông thủy sản 
của Nhật Bản được dự báo tăng tích 
cực do nền kinh tế nước này tăng 
trưởng tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. 

Ngoài ra, người tiêu dùng Nhật 
Bản có xu hướng chi tiêu nhiều hơn 
cho hoạt động ăn uống bên ngoài, do 
vậy các mặt hàng như tôm, cá ngừ, 
mực và bạch tuộc, rau quả chế biến... 
sẽ tăng trưởng thời gian tới. Tỷ lệ tận 
dụng C/O ưu đãi theo Hiệp định Đối 
tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản 
(VJEPA) và Hiệp định ASEAN - 
Nhật Bản (AJCEP) để thúc đẩy xuất 
khẩu thủy sản sang Nhật Bản tương 
đối cao, đạt 67,2% tổng kim ngạch 
xuất khẩu cũng góp phần tăng trưởng 
xuất khẩu mặt hàng này. 

Ông Yuichiro Shiotani cho biết 
thêm, người tiêu dùng Nhật rất thích 
trái xoài cát chu của Việt Nam. Nhìn 
vào kệ xoài của hệ thống siêu thị 
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AEON tại Nhật, giá xoài của Việt 
Nam cao ngang với xoài Mexico 
nhưng đắt hơn xoài của Thái Lan và 
Philippines. Xoài Pakistan cũng đã 
sang được thị trường Nhật Bản năm 
2014 và có giá rẻ hơn của Việt Nam. 

Song theo đánh giá của ông 
Yuichiro Shiotani thỉnh thoảng người 
tiêu dùng cũng mua phải những trái 
xoài không ưng ý về độ ngọt. Nếu 
xoài Việt Nam đồng nhất về độ ngọt 
thì người tiêu dùng sẽ chọn sản phẩm 
của Việt Nam. Ít nhất, Việt Nam có 
thể xuất khẩu 100 tấn xoài Việt Nam 
qua hệ thống AEON của Nhật Bản 
trong thời gian tới - ông Yuichiro 
Shiotani cho hay. 

Từ phía các DN xuất khẩu Việt 
Nam cũng cho hay, rất nhiều chủng 
loại hàng hóa của Việt Nam mà thị 
trường Nhật cần. Ông Nguyễn Mạnh 
Việt - Tổng giám đốc Công ty 
Fosslea cho biết, công ty mới nhận 
yêu cầu từ một đối tác thương mại 
lớn của Nhật muốn nhập đậu tương 
đông lạnh nhưng hiện tại Việt Nam 
không có nhà cung cấp nào có đủ 
năng lực đáp ứng. Chính vì thế để có 
thể bán hàng vào Nhật DN chỉ còn 
cách đầu tư xưởng chế biến, kho 
lạnh, vận chuyển… 

"Hiện tại các nước Campuchia, 
Bangladesh… xuất khẩu sang Nhật 
giảm, vì thế, đây là thời điểm tốt mà 
DN Việt có cơ hội lớn để tăng xuất 
khẩu hàng hóa vào thị trường này. 
Nhưng để nắm bắt cơ hội, DN Việt 

nên đến Nhật tìm hiểu, nắm bắt nhu 
cầu thị trường, ngành hàng, tiếp cận 
hệ thống phân phối để có thể chuẩn 
bị tốt hơn khi bán hàng vào thị trường 
Nhật" - ông Yuichiro Shiotani nhấn 
mạnh. 

(Theo congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 EU hỗ trợ các biện pháp kỹ 
thuật nâng cao năng lực hội nhập 
cho Việt Nam 

Ngày 20/11, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tổ chức cuộc 
họp với Tùy viên Hợp tác Thương 
mại Phái đoàn Châu Âu. 

Tại cuộc họp này, hai bên đã thảo 
luận các vấn đề liên quan tới Chương 
trình Hỗ trợ hội nhập khu vực 
ASEAN của Liên minh Châu Âu 
(ARISE). Đây là một chương trình hỗ 
trợ kỹ thuật giúp các nước ASEAN 
thực hiện sáng kiến hội nhập đặc biệt 
là xây dựng thị trường chung 
ASEAN và kế hoạch Tổng thể về Kết 
nối ASEAN. Dự án có tổng kinh phí 
tài trợ là 6,4 triệu euro trong đó vốn 
tài trợ của EU là 6 triệu và đối ứng 
của Việt Nam (Bộ Công Thương) là 
400.000 euro. 

Mục tiêu tổng thể của Dự án là 
tăng trưởng kinh tế hòa nhập và giảm 
nghèo tại Việt Nam, tối đa hóa lợi ích 
của Việt Nam từ các ưu đãi thương 
mại với trọng tâm là các hiệp định 
thương mại trong khu vực FTA Việt 
Nam – EU. 
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Các hoạt động chính của Dự án 
ARISE bao gồm: Chương trình tuân 
thủ các chuẩn mực về kiểm dịch động 
thực vật; Triển khai Hạ tầng chất 
lượng quốc gia (NQI); Các sản phẩm 
và dịch vụ chất lượng cao xuất khẩu 
sang EU; Triển khai toàn diện Hiệp 
định FTA Việt Nam – EU. Thời gian 
thực hiện dự án là đến năm 2023. 

Liên quan tới vấn đề trên, Chính 
phủ đã có Quyết định số 1053/QĐ-
TTg ngày 22 tháng 8 năm 2018 phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án này do 
Liên minh Châu Âu viện trợ không 
hoàn lại. Hiện Bộ Công Thương chưa 
xây dựng Hiệp định tài chính Dự án. 

Về việc này, phía Việt Nam đã đề 
xuất sẽ có các phần trao đổi thông tin 
giữa EU và Việt Nam về các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, đo lường và quy 
trình đánh giá sự phù hợp; Phổ biến 
quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh 
giá sự phù hợp các doanh nghiệp xuất 
khẩu của Việt Nam thông qua tổ chức 
hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo và 
các chương trình truyền thông bên 
cạnh sự hỗ trợ của Cổng thông tin hỗ 
trợ xuất khẩu của EU (EU Helpdesk) 

Xây dựng năng lực cho các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp hướng tới mục 
tiêu công nhận và chứng nhận trong 
các lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu được 
lựa chọn; Tăng cường mạng lưới các 
phòng thử nghiệm và nâng cao năng 
lực các tổ chức thử nghiệm trong các 
lĩnh vực hỗ trợ xuất khẩu được lựa 
chọn. Trên cơ sở đó, Dự án đã dự 

thảo TOR cho phần nội dung đầu 
tiên: đánh giá về cơ sở hạ tầng chất 
lượng dành cho các ngành công 
nghiệp xuất khẩu. 

Tại cuộc họp giữa hai bên, đại diện 
phía Tổng cục TCĐLCL đề xuất với 
phía phái đoàn Châu Âu về nhiều 
hoạt động trong hợp phần này nhằm 
tối đa hóa kinh phí dành cho NQI. 
Đồng thời, đề xuất các lĩnh vực như 
Đồ gỗ; Điện - điện tử; Thực phẩm 
đóng gói; Thủy sản, nông sản. 

Đề xuất tập trung hỗ trợ công tác 
quản lý, ví dụ như xây dựng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, xúc tiến thương 
mại nhằm nâng cao năng suất chất 
lượng và giúp cho hoạt động kinh 
doanh xuất nhập khẩu được thuận lợi; 

Nâng cao năng lực về kỹ thuật, 
máy móc thiết bị và nguồn lực nhân 
sự cho các phòng thử nghiệm tại Việt 
Nam để đáp ứng các yêu cầu theo 
chuẩn quốc tế và được các tổ chức 
chứng nhận của nước ngoài chấp 
nhận kết quả thử nghiệm cho một số 
mặt hàng chủ chốt như trên là vô 
cùng cấp thiết giúp tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp; 

Xây dựng và triển khai Chương 
trình đảm bảo đo lường cho doanh 
nghiệp sản xuất về mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của Việt Nam như gỗ, 
điện điện tử, thủy sản, nông sản; 
Triển khai và áp dụng, công bố sử 
dụng dấu định lượng, chứng nhận tự 
nguyện lượng của hàng đóng gói sẵn 
cho các sản phẩm đóng gói sẵn đối 
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với các sản phẩm nông sản, thủy sản 
xuất khẩu. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Đã có phương án giải quyết hải 
sản nhập khẩu "ách" tại cảng 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, 
ngày 22/11/2018, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã 
gửi công văn tới VASEP giải quyết 
kiến nghị của VASEP và các doanh 
nghiệp (DN) hải sản về các vướng 
mắc trong kiểm dịch nguyên liệu thủy 
sản nhập khẩu (NK) từ tàu đánh bắt 
vận chuyển bằng container về Việt 
Nam. 

Tại công văn này, Bộ NN&PTNT 
giải quyết việc kiểm dịch thủy sản 
NK đối với lô hàng thủy sản dạng 
xô/xá xếp trong container theo 
hướng: đối với các DN đã mua bán 
ngay thẳng, DN cam kết, khẳng định, 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
nguồn gốc hợp pháp đối với các lô 
hàng thủy sản NK, Bộ NN&PTNT 
giao cho Cục Thú y chỉ đạo các cơ 
quan thú y có chức năng thực hiện 
việc kiểm dịch hàng hóa NK theo 
đúng quy định của pháp luật và các 
quy định cụ thể tại Thông tư số 
26/2016/TT-BNNPTNT; Thông tư số 
02/2018/TT-BNNPTNT; cam kết về 
nguồn gốc thủy sản NK hợp pháp của 
DN. 

Công văn này cũng nói thêm, NK 
thủy sản dưới mọi hình thức, kể cả 

NK dạng xô/xá xếp trong container 
về Việt Nam đều phải thực hiện đúng 
quy định của pháp luật Việt Nam và 
cam kết quốc tế. Các DN phải thực 
hiện đầy đủ, có trách nhiệm truy xuất 
nguồn gốc thủy sản, tuân thủ các quy 
định về hoạt động đánh bắt cá bất 
hợp pháp, không có báo cáo và không 
được quản lý (IUU). 

Trước đó, VASEP đã gửi công văn 
tới Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT sau khi Văn phòng Hiệp 
hội nhận được phản ánh của các 
doanh nghiệp hải sản VASEP về việc 
toàn bộ số container hải sản (chủ yếu 
là cá ngừ) NK đang bị tắc tại cảng từ 
ngày 3/11, gây ảnh hưởng lớn đến 
doanh nghiệp. Cụ thể, ngoài số tiền 
lưu công, lưu bãi lên tới hàng trăm 
triệu đồng, một số nhà máy đã ngưng 
hoạt động và cho công nhân nghỉ 
làm. Ngoài ra, khách hàng đòi phạt 
hợp đồng do giao hàng trễ, ảnh 
hưởng đến uy tín của DN với khách 
hàng nước ngoài, thiệt hại về lãi suất 
ngân hàng, không đạt doanh số... 
Cùng với số container đã và đang ách 
tại cảng, ước tính có gần 200 
container đang trên đường về cảng 
trong tháng 11 và tháng 12/2018 tới. 

Nguyên nhân xuất phát từ văn bản 
của Cục Thú y (thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 
3-11, đưa các lô hàng nguyên liệu 
thủy sản NK từ tàu đánh bắt được 
đóng container tại cảng trung chuyển 
nước ngoài không có Health 
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Certificate (H/C - giấy chứng nhận 
kiểm dịch hoặc an toàn thực phẩm) 
vào dạng "xem xét" mà không được 
phép thông quan có điều kiện như 
trước. 

Ngày 19/11/2018, sau khi nhận 
được Công văn kiến nghị số 
154/2018/CV-VASEP về tình trạng 
hải sản bị ách tại cảng, Bộ 
NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp với 
đại diện VASEP cùng 4 doanh 
nghiệp: HAVUCO, BIDIFISCO, 
EVERWIN INDUSTRIAL CO.,LTD 
và HIGHLAND DRAGON và đại 
diện Văn phòng Chính phủ; Vụ Pháp 
chế; Thanh tra Bộ NN&PTNT, Tổng 
cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục Quản 
lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản (NAFIQAD) để xem xét đề nghị 
của VASEP. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Giải pháp kiểm soát nguồn gốc 
và chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp 

 
Việc kiểm soát nguồn gốc và chất 

lượng của sản phẩm nông nghiệp 
ngày càng được chú trọng. Tuy 

nhiên, xu hướng hiện nay, người tiêu 
dùng ngày càng đòi hỏi, yêu cầu khắt 
khe hơn đối với các sản phẩm, hàng 
hóa, đặc biệt là những sản phẩm có 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức 
khoẻ như nông sản, thực phẩm. Với 
mặt hàng này, yếu tố xuất xứ là rất 
quan trọng. 

Bên cạnh đó những khó khăn trong 
công tác kiểm tra chính sách về địa lý 
vẫn còn tồn tại, chưa kiểm soát được 
mô hình, chưa có sự tham gia của cơ 
quan chứng nhận độc lập, chưa có sự 
kết nối giữa kiểm soát chỉ dẫn địa lý 
với hoạt động chất lượng an toàn 
thực phẩm và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm nông nghiệp. Nhận thức 
của người sản xuất, kinh doanh nông 
sản, nhất là người dân ở những vùng 
có chỉ dẫn địa lý gắn liền với đặc sản, 
về lợi ích của việc đăng ký còn chưa 
rõ ràng, thậm chí là hoài nghi. Một 
phần là do thói quen, một phần là do 
khâu quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận ở một số nơi chưa 
đáp ứng yêu cầu, lợi ích sau khi đăng 
ký cũng còn hạn chế, nên không mặn 
mà với cái gọi là “sở hữu tập thể”. 

Trước hiện trạng đó, giải pháp hữu 
hiệu cho việc kiểm soát nguồn gốc và 
chất lượng sản phẩm nông nghiệp 
chính là: Thứ nhất, cần lưu ý khi lựa 
chọn dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc và 
sản phẩm để đăng ký bảo hộ. Cụ thể, 
sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có 
danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính 
chủ yếu do điều kiện địa lý của khu 
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vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc 
nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó 
quyết định (theo khoản 2 Điều 79 
Luật SHTT). Thứ hai, việc xây dựng, 
lồng ghép nhiều mô hình sản xuất an 
toàn, hữu cơ làm tiền đề cho việc xây 
dựng thương hiệu nông sản. Thứ ba, 
cần tuân thủ đúng quy trình sản xuất 
để có sản phẩm chất lượng cao- đây 
là một trong những tiền đề quan trọng 
để xây dựng thương hiệu hàng hóa 
nông sản. Thứ ba, việc xây dựng, 
lồng ghép nhiều mô hình sản xuất an 
toàn, hữu cơ làm tiền đề cho việc xây 
dựng thương hiệu nông sản. 

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

 Nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 
4 năm 2018 

Ngày 13/12, Sở Khoa học và Công 
nghệ 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 BR-VT giai đoạn 2014-
2020”. 

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 8 doanh nghiệp với 
tổng kinh phí thanh toán dự kiến 
khoảng 325 triệu đồng, cụ thể như 
sau: 

1. Công ty TNHH MTV công 
nghiệp hóa chất Mỏ Nam Bộ Micco, 
nội dung được hỗ trợ là tư vấn và 
chứng nhận hệ thống ISO 
14000:2015, OHSAS 18001:2007; tái 
chứng nhận hệ thống ISO/IEC 
17025:2005; 

2. Công ty cổ phần thép Pomina, 
nội dung được hỗ trợ là: chứng nhận 
sản phẩm hợp quy; 

3. Công ty TNHH Thanh Châu 
Phát, nội dung được hỗ trợ là đánh 
giá tái chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015; 

4. Công ty cổ phần  China Steel 
Sumikin Việt Nam, nội dung được hỗ 
trợ là đánh giá chứng nhận sản phẩm 
phù hợp tiêu chuẩn và đánh giá giám 
sát hệ thống OHSAS 18001:2007; 

5. Công ty TNHH Thảo Nguyên, 
nội dung được hỗ trợ là: đánh giá tái 
chứng nhận BRC-7; 

6. Công ty TNHH dịch vụ hàng hải 
Thái Bình Dương, nội dung được hỗ 
trợ là đào tạo, tư vấn xây dựng 5S; 
giám sát ISO 9001:2015,  ISO 
14001:2015, OHSAS 18001:2007; 

7. Công ty CP công nghệ Việt Séc, 
nội dung được hỗ trợ là xây dựng hệ 
thống cung cấp điện năng lượng mặt 
trời; 

8. HTX nông nghiệp – thương mại 
– du lịch Bầu Mây, nội dung được hỗ 
trợ ứng dụng công nghệ thông tin 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm hồ tiêu 
Bầu Mây; 

(Sở KH&CN) 


