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RÀO CẢN HỘI NHẬP ĐỐI 
VỚI NÔNG SẢN VIỆT NAM 

Thời gian qua, các hiệp định 
thương mại tự do được ký từ cấp 
song phương đến châu lục, liên 
châu lục đã tạo cơ hội để Việt 
Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông 
sản. Song đây cũng là lúc nhiều 
rào cản kỹ thuật đang được các 
quốc gia sử dụng triệt để như một 
biện pháp nhằm bảo vệ sản xuất 
trong nước, trong khi ở nước ta, 
các tiêu chuẩn về chất lượng nông 
sản vẫn chưa được “phủ sóng” 
đến toàn bộ người sản xuất và 
doanh nghiệp, khiến hầu hết sản 
phẩm không có thông số chất 
lượng. Điều này đang tạo nên 
không ít rào cản cho người nông 
dân VN trong quá trình hội nhập. 

Nhiều năm trở lại đây, “giải cứu 
nông sản” đã trở thành cụm từ 
quen thuộc khi mà đến vụ thu 
hoạch là hàng loạt nông sản sụt 
giảm giá nghiêm trọng, thậm chí 
phải đổ bỏ vì không thể tiêu thụ. 
Vì thế đã hình thành các phong 
trào “giải cứu” mang tính tự phát, 
từ giải cứu dưa hấu, thanh long, 
khoai tây, súp lơ, thậm chí đến 

giải cứu tỏi, ớt, đường...  
Có thể thấy, nhiều hàng hóa 

nông sản do nông dân chúng ta 
sản xuất hầu như chưa theo tiêu 
chuẩn cụ thể nào, chủ yếu chạy 
theo số lượng,... vì thế liên tục rơi 
vào tình trạng “được mùa mất 
giá”, thậm chí mất mùa cũng vẫn 
mất giá. Trong khi yêu cầu về chất 
lượng và tính an toàn sản phẩm 
của người tiêu dùng ngày càng 
cao. Với nhiều người tiêu dùng, 
nếu không phải là hàng hóa nhập 
khẩu có nguồn gốc rõ ràng, họ sẵn 
sàng trao niềm tin cho các hàng 
hóa có gắn mác “quê”, bởi ít nhiều 
có thể biết được nguồn gốc, xuất 
xứ sản phẩm cũng như người sản 
xuất. 

Thiếu tiêu chuẩn theo quy định 
không chỉ làm nông sản lao đao 
trong nước mà ở thị trường xuất 
khẩu, nhiều nông sản cũng gặp 
khó khăn. Tiêu biểu như: chất cấm 
trong cá tra, tôm xuất khẩu, trong 
chè, gạo, trái cây… bị Cục Quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 
(FDA) và các cơ quan kiểm định 
châu Âu cảnh báo. Mới đây nhất 
là hải sản khai thác của Việt Nam 
bị Ủy ban châu Âu (EC) rút “thẻ 
vàng” cảnh báo vì vi phạm các 
nguyên tắc IUU (chương trình 
chống các hoạt động khai thác bất 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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hợp pháp, không báo cáo, không 
theo quy định). Theo đó, nếu 
muốn giữ vững thị trường xuất 
khẩu, các doanh nghiệp chế biến 
và xuất khẩu thủy sản phải kiên 
quyết không thu mua hải sản của 
các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp, 
khai thác không có giấy phép, 
không có nhật ký, khai thác bằng 
công cụ cấm,… hoặc những sản 
phẩm đánh bắt có kích cỡ nhỏ hơn 
quy định. Đây là một thách thức 
lớn mà ngành thủy sản nước ta 
đang phải đối mặt để có thể tháo 
gỡ “thẻ vàng” trong thời gian sớm 
nhất. Có thể thấy, rào cản kỹ thuật 
áp lên nông sản, thủy sản của thị 
trường thế giới ngày càng đa 
dạng, không chỉ là chất cấm, 
kháng sinh, mà còn cả về pháp 
luật và tính nhân văn. 

Muốn hội nhập quốc tế, nông 
sản Việt Nam bắt buộc phải đáp 
ứng những tiêu chuẩn ngặt nghèo 
nêu trên. Hiện nay, hàng rào kỹ 
thuật lớn nhất đối với các sản 
phẩm nông nghiệp của Việt Nam 
là kiểm dịch thực vật và an toàn 
thực phẩm. Đây cũng là hàng rào 
đang được các quốc gia nhập khẩu 
nâng lên ở mức rất cao. Cụ thể với 
kiểm dịch thực vật, các nước hầu 
như đòi hỏi nước xuất khẩu phải 
cung cấp một bộ tài liệu kỹ thuật 

rất chi tiết về thành phần dịch hại, 
biện pháp phòng trừ, sản lượng, 
phân bố vùng trồng,... trong khi 
thời gian để phân tích nguy cơ 
dịch hại làm cơ sở để mở cửa thị 
trường cho một loại sản phẩm lại 
rất lâu, có nước kéo dài đến hàng 
chục năm, làm cho công việc này 
vừa mất thời gian vừa tốn kém. 
Còn với an toàn thực phẩm, nhiều 
mức dư lượng đang được các 
nước châu Âu, Mỹ quy định ở 
mức là 0 hoặc rất thấp. Trong khi 
đó, hiện tại hầu hết các doanh 
nghiệp xuất khẩu nông sản Việt 
Nam ở quy mô vừa và nhỏ, năng 
lực đầu tư khoa học - công nghệ 
về bảo quản, chế biến và tổ chức 
vùng nguyên liệu còn yếu cho nên 
khó đáp ứng yêu cầu. Chưa kể vẫn 
còn hiện tượng kinh doanh chụp 
giật, gian lận khi xuất khẩu và làm 
thủ tục kiểm dịch thực vật, cạnh 
tranh không lành mạnh làm giảm 
uy tín hàng nông sản Việt Nam, 
làm mất thị trường mà chúng ta 
phải vượt qua nhiều khó khăn, tốn 
kém chi phí mới mở cửa được... 

Tuy nhiên, chỉ có nông dân thì 
không thể xoay xở hiệu quả trong 
việc tạo ra các sản phẩm theo tiêu 
chuẩn, mà còn cần sự tham gia, hỗ 
trợ tích cực của các đơn vị quản lý 
nhà nước có liên quan. Chẳng hạn, 
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không thể cho rằng việc kiểm dịch 
thực vật đang gây nhiều khó khăn 
cho việc đáp ứng tiêu chuẩn nông 
sản xuất khẩu, bởi việc lạm dụng 
thuốc bảo vệ thực vật hóa học và 
phân bón vô cơ của người dân vẫn 
đang là thực trạng phổ biến, rất 
đáng báo động. Ở góc độ chuyên 
môn, Cục trưởng Bảo vệ thực vật 
Hoàng Trung khẳng định: Muốn 
có sản phẩm sạch thì phải có một 
danh mục thuốc bảo vệ thực vật 
thật sự hiệu quả, an toàn, thân 
thiện với môi trường. Để làm 
được điều này, nhiệm vụ trước 
mắt là phải quản lý chặt đầu vào 
khảo nghiệm, loại bỏ được các 
loại thuốc kém chất lượng, độc hại 
với con người và môi trường. Tuy 
nhiên, hiện nay cơ sở dữ liệu và 
các căn cứ khoa học liên quan vấn 
đề này còn thiếu, việc loại bỏ 
thuốc bảo vệ thực vật khỏi danh 
mục gặp rất nhiều khó khăn. Số 
lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 
danh mục hiện cũng đang mất cân 
đối, chủ yếu là thuốc phòng trừ 
sâu bệnh trên cây lúa, các đối 
tượng cây trồng khác chưa được 
tập trung phát triển. Chưa kể, số 
lượng nhà máy sản xuất (735 nhà 
máy) cũng như sản phẩm phân 
bón (gần 20 nghìn sản phẩm) đang 
rất lớn và mất cân đối, chủ yếu là 

phân bón vô cơ. Cũng cần phải 
lưu ý rằng, hiện đang còn khoảng 
hơn 200 chỉ tiêu chất lượng, bao 
gồm cả vi sinh và hóa lý, đã được 
công bố trong các sản phẩm phân 
bón nhưng chưa có phương pháp 
thử được phê duyệt trong nước 
đang tạo ra áp lực không nhỏ cho 
công tác quản lý nhà nước. Mục 
tiêu đặt ra là đến năm 2021, rút 
ngắn 30% số lượng tên thương 
phẩm trong danh mục thuốc bảo 
vệ thực vật được phép sử dụng tại 
Việt Nam; tăng 30% lượng thuốc 
bảo vệ sinh học được đăng ký và 
sử dụng; tăng lượng phân bón hữu 
cơ sản xuất công nghiệp để sử 
dụng trong nước ít nhất là ba triệu 
tấn/năm; tăng tỷ lệ sản phẩm phân 
bón hữu cơ so với tổng số sản 
phẩm phân bón từ 5% hiện nay 
lên 10%. 

Cùng với việc quản lý vật tư 
nông nghiệp, việc đẩy mạnh liên 
kết sản xuất là giải pháp không thể 
thiếu. Bởi muốn có một khối 
lượng nông sản lớn, chất lượng 
đồng đều, giao hàng đúng lúc, đạt 
tiêu chuẩn thì việc phát triển các 
chuỗi liên kết là xu hướng tất yếu. 
Chỉ bằng cách hình thành các 
chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, 
bài toán về sản phẩm xuất khẩu, 
kiểm soát an toàn thực phẩm và 
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ứng dụng biện pháp phòng trừ 
tổng hợp mới có thể giải quyết 
triệt để. Với xu thế chung của thế 
giới, Việt Nam cần nhanh chóng 
hình thành và phát triển nền nông 
nghiệp hữu cơ. Đồng thời, cần giải 
quyết các vấn đề lớn của nền nông 
nghiệp như: có quỹ đất đủ lớn, 
liền vùng, liền mảnh để triển khai 
sản xuất, sử dụng thiết bị cơ giới 
hiện đại; ổn định đầu ra sản phẩm 
không chỉ trong nước mà quan 
trọng hơn là xuất khẩu khối lượng 
lớn; có cơ chế chính sách ưu đãi 
đối với những tổ chức, cá nhân 
tham gia chuỗi liên kết để bảo 
đảm họ có thể theo đuổi lâu dài và 
bền vững... 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

TỪ 1/1/2019, NÔNG SẢN 
XUẤT KHẨU SANG HÀN 
QUỐC CẦN LƯU Ý GÌ? 

Kể từ 1/1/2019, Hàn Quốc sẽ 
triển khai áp dụng hệ thống quản 
lý danh mục thuốc bảo vệ thực vật 
(PLS) trên tất cả các sản phẩm 
nông nghiệp, thực phẩm nhập 
khẩu vào nước này. Trong đó, 
đáng chú ý là quy tắc “mức đồng 
nhất” 0,01 mg/kg tồn dư thuốc 
bảo vệ thực vật (BVTV) áp dụng 
cho các loại thuốc trừ sâu mới 
hoặc chưa đăng ký hạn mức. 

Chú ý quy định dư lượng 
thuốc BVTV 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 
hiểu rõ các quy định của Hàn 
Quốc về danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật (BVTV), phổ biến các 
thông tin cần thiết cho doanh 
nghiệp tăng cường thúc đẩy xuất 
khẩu sang thị trường Hàn Quốc, 
sáng ngày 27/12, tại Đà Nẵng, Bộ 
Công Thương phối hợp với Bộ 
Thương mại, Công nghiệp và 
Năng lượng Hàn Quốc tổ chức 
Hội thảo phổ biến “Hệ thống quản 
lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
(PLS) của Hàn Quốc”. 

 
Từ 1/1/2019, Hàn Quốc sẽ triển khai 
 PLS cho tất cả nông sản, thực phẩm 

nhập khẩu vào quốc gia này 

PLS – Positive List System là hệ 
thống quản lý được đưa vào sử 
dụng nhằm tạo điều kiện cho việc 
quản lý sự an toàn về thuốc trừ 
sâu. Đáng lưu ý, trong PLS, quy 
tắc “mức đồng nhất” (0,01 mg/kg 
hoặc ít hơn) được áp dụng cho tất 
cả các loại thuốc trừ sâu, trừ 
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những loại đã quy định Hạn mức 
dư lượng tối đa (MRL) tại Hàn 
Quốc; quy tắc này được đưa ra 
nhằm kiểm soát dư lượng thuốc 
trừ sâu trong thực phẩm ở mức 
bằng hoặc dưới mức không có hại, 
kể cả khi con người sử dụng một 
loại thực phẩm đó cả đời. 

Tại Hàn Quốc, PLS được triển 
khai từ ngày 31/12/2016 đối với 
các loại hạt và trái cây nhiệt đới. 
Và sẽ được triển khai trên tất cả 
các sản phẩm nông nghiệp, thực 
phẩm nhập khẩu vào Hàn Quốc từ 
ngày 1/1/2019. 

Với việc triển khai PLS, tiêu 
chuẩn dư lượng cho phép sẽ có sự 
thay đổi. Theo đó, ngoại trừ 
những loại thuốc trừ sâu đã thiết 
lập quy định Hạn mức dư lượng 
tối đa (MRL) sẽ không bị ảnh 
hưởng, còn lại, đối với các loại 
thuốc trừ sâu mới hoặc chưa thiết 
lập MRL, tức là đang áp dụng 
Condex MRL cho từng cây trồng 
cụ thể, áp dụng mức thấp nhất của 
các MRL được quy định cho các 
loại cây trồng tương tự hoặc áp 
dụng hạn mức thấp nhất được đặt 
ra cho các loại thuốc trừ sâu liên 
quan sẽ chịu áp dụng mức đồng 
nhất 0,01 mg/kg. Đây được cho là 
tiêu chuẩn rất khắt khe. Đặc biệt là 
trong bối cảnh quản lý chất lượng 

và quản lý tồn dư thuốc bảo vệ 
thực vật đối với hàng nông sản 
Việt Nam hiện còn nhiều điểm 
yếu. 

Song song với triển khai PLS, 
Hàn Quốc cũng sẽ thắt chặt kiểm 
tra thực phẩm nhập khẩu. Theo 
đó, nâng số thuốc trừ sâu chứa 
nhiều thành phần thuộc nhóm đối 
tượng phân tích lên 370 chất, 
trong đó, bao gồm cả 134 loạt 
thuốc trừ sâu chưa có tiêu chuẩn 
về ngưỡng tồn dư cho phép; tiến 
hành phân tích đơn thành phần 
theo thông tin về mức độ độc hại. 
Đối với hàng nông sản lần đầu 
xuất khẩu sang Hàn Quốc không 
đạt tiêu chuẩn kiểm tra sẽ chịu 
kiểm tra chuyên sâu liên tiếp 5 lần 
tiếp theo trước khi được cho phép 
nhập khẩu vào thị trường Hàn 
Quốc. 

Tận dụng tốt hơn VKFTA 
FTA Việt Nam – Hàn Quốc 

(VKFTA) có hiệu lực từ tháng 
12/2015 tạo khuôn khổ pháp lý 
hiệu quả cho thương mại 2 quốc 
gia, trong đó có nhiều ưu đãi cho 
nông lâm thủy sản Việt Nam vào 
Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Hàn Quốc là một thị 
trường khó tính và để tận dụng 
được các ưu đãi thuế quan từ 
VKFTA, doanh nghiệp Việt Nam 
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phải đáp ứng được nhiều tiêu 
chuẩn khắt khe của Hàn Quốc về 
kiểm dịch động thực vật. Việc áp 
dụng “mức đồng nhất” sẽ có nhiều 
doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 
của Việt Nam sang Hàn Quốc gặp 
khó khăn. 

Trong VKFTA, Hàn Quốc xóa 
bỏ ngay lập tức 95% dòng thuế 
nhập khẩu đối với sản phẩm của 
Việt Nam, và Việt Nam xóa bỏ 
89% thuế nhập khẩu đối với hàng 
hóa Hàn Quốc. Việt Nam cũng là 
đối tác FTA đầu tiên được Hàn 
Quốc mở cửa thị trường đối với 
những sản phẩm nông sản “nhạy 
cảm” như tỏi, gừng, mật ong, 
khoai lang. 

Để tận dụng hiệu quả VKFTA, 
doanh nghiệp khi xuất khẩu nông 
sản sang Hàn Quốc phải chú ý 
kiểm tra tiêu chuẩn của Hàn Quốc 
về dư lượng cho phép đối với loại 
thuốc trừ sâu định sử dụng cho 
nông sản, nếu không có tiêu chuẩn 
quy định tuyệt đối không được sử 
dụng. Nếu nhất thiết phải sử dụng 
loại thuốc trừ sâu đó, phải đạt tiêu 
chuẩn của “mức đồng nhất” 0,01 
mg/kg khi kiểm tra tồn dư. 

Doanh nghiệp có thể đăng ký 
tiêu chuẩn cho phép dư lượng 
thuốc trừ sâu với thực phẩm nhập 
khẩu vào Hàn Quốc cho các loại 

thuốc trừ sâu được phép sử dụng 
hợp pháp tại Việt Nam hay các 
nước xuất khẩu khác qua công ty 
thuốc trừ sâu ở Hàn Quốc hay 
thông qua cố vấn; hoặc đăng ký 
trực tiếp với Bộ An toàn Thực 
phẩm – Dược phẩm Hàn Quốc. 

(Theo congthuong.vn) 
 

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: 
NGUY CƠ SÁT SƯỜN, 
DOANH NGHIỆP CẦN CHỦ 
ĐỘNG ỨNG PHÓ 

Nước ta đang trong quá trình 
hội nhập sâu rộng vào thương mại 
quốc tế, cơ hội cho hàng hóa xuất 
khẩu rộng mở. Song cũng đặt ra 
nhiều thách thức, nhất là xu 
hướng tăng cường các biện pháp 
bảo hộ của các thị trường, rủi ro 
bị áp dụng các biện pháp phòng 
vệ đang ngày càng tăng. 

80% thép xuất khẩu bị kiện 
Phát biểu tại Hội thảo “Xu 

hướng sử dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại hiện nay 
trên thế giới: những điều doanh 
nghiệp cần biết” diễn ra vừa qua, 
ông Chu Thắng Trung, Phó Cục 
trưởng Cục Phòng vệ Thương mại 
(Bộ Công thương) cho biết, trong 
năm qua, Việt Nam liên tiếp bị áp 
thuế chống bán giá đối với một số 
mặt hàng như thép, cá tra, tôm... 
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tại các thị trường có tiềm năng lớn 
như Mỹ, Canada, Ấn Độ, EU và 
có cả nhiều đối tác ký hiệp định 
thương mại tự do với nước ta. 

 
Trong nhiều năm qua, thép Việt liên tục 
bị khởi kiện tại các thị trường xuất khẩu 

Theo thống kê của Phòng Xử lý 
phòng vệ thương mại nước ngoài, 
Cục Phòng vệ thương mại, nếu 
như năm 2017 chỉ có 13 vụ kiện 
về phòng vệ thương mại, thì tính 
đến tháng 10/2018 tăng thêm 16 
vụ việc. 

Theo Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO), trong khoảng thời 
gian từ tháng 10/2017 đến tháng 
5/2018, các thành viên WTO đã 
khởi xướng điều tra thêm 173 biện 
pháp phòng vệ thương mại, bao 
gồm 173 biện pháp chống bán phá 
giá, 28 biện pháp chống trợ cấp và 
8 biện pháp tự vệ. 

Đặc biệt, tính riêng năm 2017, 
có tới 80% sản phẩm thép do Việt 
Nam sản xuất bị kiện phòng vệ 
thương mại. Theo dự báo, số 

lượng các vụ kiện về thép còn tiếp 
tục gia tăng trong thời gian tới. 

Ngoài ra, nhiều hàng xuất khẩu 
của Việt Nam bị điều tra phòng vệ 
thương mại như: thủy sản (1%), 
săm lốp (2%), giày dép (6%), sợi 
(9%) và 50% các sản phẩm 
khác… 

Theo các chuyên gia, hiện nay 
thế giới có ba hình thức phòng vệ 
thương mại đó là áp dụng thuế 
chống bán phá giá, áp dụng thuế 
chống trợ cấp, biện pháp tự vệ. 
Nhất là trong thời gian gần đây, 
các nước đang có xu hướng sử 
dụng nhiều biện pháp áp dụng 
thuế chống bán phá giá, chiếm tới 
70%. “Thậm chí, một số quốc gia 
là đối tác lâu năm của nước ta còn 
có dấu hiệu lạm dụng các biện 
pháp phòng vệ thương mại để bảo 
hộ quá mức ngành sản xuất trong 
nước, tác động trực tiếp tới hoạt 
động xuất nhập khẩu của các DN 
ta”, ông Thắng nhấn mạnh. 

Doanh nghiệp cần chủ động, 
linh hoạt ứng phó 

Theo đại diện Cục Phòng vệ 
Thương mại, những vụ kiện 
phòng vệ thương mại đã có tác 
động tiêu cực đến hoạt động xuất 
khẩu, làm giảm kim ngạch xuất 
khẩu và ảnh hưởng trầm trọng đến 
nền sản xuất trong nước. 
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Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây 
là, mặc dù nước ta đã xây dựng 
khuôn khổ pháp lý khá hoàn chỉnh 
để thực thi pháp luật về phòng vệ 
thương mại phù hợp với các quy 
định của WTO, song hầu hết DN 
vẫn chưa nắm được hết các quy 
định và sử dụng để bảo vệ quyền 
và lợi ích chính đáng của mình. 

Đa số DN nước ta là DNNVV 
và dường như không có kinh 
nghiệm về phòng vệ thương mại. 
Do đó, khi đối diện với các vụ 
kiện quốc tế, DN loay hoay không 
biết đối phó như thế nào, hoặc 
phải chi phí theo kiện rất tốn kém, 
có DN còn thua cuộc và mất trắng 
thị trường do bị áp thuế cao và 
không thể cạnh tranh được. 

Đặc biệt, hiện nay với quá trình 
hội nhập quốc tế đang diễn ra 
mạnh mẽ, các vụ kiện phòng vệ 
thương mại đang phát sinh nhiều 
xu hướng mới như kiện chùm, 
kiện chống lẩn tránh thuế, kiện 
domino, kiện kép… gây khó khăn 
nhiều bề cho DN. 

Do đó, theo các chuyên gia, 
song song với quá trình hội nhập, 
hướng tới xuất khẩu, DN nên 
trang bị các kiến thức và quy định 
về phòng vệ thương mại. Đồng 
thời, DN phải thường xuyên lưu ý 
cập nhật thông tin để phán đoán 

và nắm bắt nhanh, nhằm xử lý kịp 
thời các vụ kiện phòng vệ thương 
mại ngay từ giai đoạn đầu, khi cơ 
quan điều tra của nước nhập khẩu 
tiếp nhận đơn kiện. 

Theo các chuyên gia, để hỗ trợ 
DN trong vấn đề này, các cơ quan 
chức năng cần nâng cấp Hệ thống 
cảnh báo sớm để đánh giá những 
mặt hàng xuất khẩu có nguy cơ bị 
áp dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại. Thông qua đó giúp 
DN chủ động điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất và xuất khẩu cũng như có 
biện pháp ứng phó kịp thời. 
(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn) 
 

“CỬA“ NÀO CHO NÔNG SẢN 
VIỆT VÀO AUSTRALIA? 

Có nhiều thuận lợi bởi những 
lợi ích của Hiệp định Thương mại 
tự do AANZFTA. Tuy nhiên xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam sang 
thị trường Australia vẫn còn nhiều 
điều phải làm. 

 
Những khách hàng đầu tiên lựa chọn 

mua thanh long ở chợ đầu mối trái cây  
ở Sydney 
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Nông sản Việt có "giấy thông 
hành" 

Theo Trung tâm Thông tin Công 
nghiệp và Thương mại (Bộ Công 
Thương) và Cục Công Thương địa 
phương (Bộ Công Thương), xuất 
khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt 
Nam sang thị trường Australia 
được nhận định đang có nhiều 
thuận lợi. 

Nguyên nhân, theo lộ trình của 
Hiệp định Thương mại tự do 
ASEAN - Australia - New 
Zealand (AANZFTA), năm 2018, 
Australia sẽ cắt giảm 90% dòng 
thuế nhập khẩu hàng hóa từ 
ASEAN, New Zealand xuống 0% 
và năm 2020, 100% dòng thuế sẽ 
được cắt giảm xuống 0%. 

Ngoài ra, Australia và Việt Nam 
cùng một số nước khác đã ký Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
Điều này cũng mở ra cơ hội lớn để 
Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu 
sang thị trường Australia trong 
thời gian tới. 

Australia đang là một trong 
những thị trường xuất khẩu nông, 
lâm, thủy sản nhiều tiềm năng của 
Việt Nam khi liên tục trong 3 năm 
gần đây, vải, xoài, thanh long của 
Việt Nam đã chính thức được mở 
cửa nhập khẩu vào Australia. 

Đáng chú ý, sắp tới, tôm tươi 
nguyên con và nhãn tươi nhiều 
khả năng sẽ là sản phẩm tiếp theo 
được mở cửa nhập khẩu vào thị 
trường này. Đặc biệt, Tập đoàn 
SunRice - tập đoàn kinh doanh 
gạo lớn nhất Australia cũng đang 
nhập khẩu gạo Japonica của Việt 
Nam. 

Mới đây, lô hàng thanh long 
ruột đỏ đầu tiên của Việt Nam đã 
được nhập khẩu vào Australia sau 
9 năm đàm phán, hoàn thành các 
thủ tục liên quan. Việt Nam cũng 
là nước đầu tiên trên thế giới xuất 
khẩu thanh long vào thị trường 
Australia. Theo đánh giá của các 
chuyên gia, lô hàng thanh long 
ruột đỏ đầu tiên được nhập khẩu 
vào thị trường Australia là thử 
nghiệm bước đầu, đồng thời là cơ 
hội đưa quả thanh long ruột đỏ trở 
thành mặt hàng tiêu dùng được 
yêu thích tại Australia. Đây không 
chỉ là tiền đề phát triển sản phẩm 
thanh long ruột đỏ tại thị trường 
Australia mà còn là chìa khóa để 
đưa thanh long ruột đỏ vào Mỹ và 
châu Âu. 

Cần tận dụng tốt cơ hội 
Được đánh giá là thị trường 

nhiều tiềm năng cho các doanh 
nghiệp Việt Nam, nhưng thực tế 
các doanh nghiệp Việt Nam còn 
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không ít khó khăn khi vào thị 
trường này. Bởi Australia là thị 
trường có những quy định rất chặt 
chẽ, khắt khe về an toàn thực 
phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật và uy 
tín hàng hóa. 

Do đó, để thâm nhập tốt thị 
trường này, Bộ Công Thương 
khuyến cáo các doanh nghiệp cần 
đặc biệt lưu ý để nâng cao hơn 
nữa chất lượng sản phẩm hàng hóa 
xuất khẩu, đảm bảo các tiêu chuẩn 
kỹ thuật đúng với yêu cầu của thị 
trường mới có thể tận dụng cơ hội 
xuất khẩu bền vững vào Australia. 

Khi xuất khẩu các mặt hàng 
nông sản vào Australia, các doanh 
nghiệp cần lưu ý tuân thủ quy 
định kiểm dịch của Australia về 
vùng trồng, cơ sở đóng gói, chiếu 
xạ, bao bì, nhãn mác, kiểm tra dư 
lượng thuốc trừ sâu ngay từ VN. 

Để tận dụng tối đa cơ hội này, 
doanh nghiệp Việt cần chú trọng 
bốn điểm: 

Thứ nhất, doanh nghiệp Việt 
Nam cần tích cực, chủ động hơn 
trong việc tìm hiểu thông tin về thị 
trường Australia và những ưu đãi 
mà hàng xuất khẩu Việt Nam 
được hưởng trong Hiệp định 
AANZFTA. 

Thứ hai, doanh nghiệp Việt 
cũng cần đa dạng hoá và nâng cao 

chất lượng hàng xuất khẩu nhằm 
tăng khả năng cạnh tranh của hàng 
VN trên thị trường Australia. Nếu 
muốn trụ vững trên thị trường 
Australia, các doanh nghiệp Việt 
Nam phải hướng đến một nền sản 
xuất sạch hơn, ở đó chất lượng sản 
phẩm luôn là vấn đề đặt lên hàng 
đầu chứ không phải là sản lượng 
và giá cả thấp. 

Thứ ba, xây dựng chiến lược 
kinh doanh dài hạn. Doanh nghiệp 
cần lựa chọn chiến lược sản phẩm 
và chiến lược thâm nhập thị 
trường Australia phù hợp với nhu 
cầu, tình hình thực tế của thị 
trường và khả năng của DN. 
Không nên thâm nhập thị trường 
một cách vội vàng mà cần có quá 
trình lâu dài, từ giới thiệu sản 
phẩm, tạo lòng tin, thiết lập quan 
hệ rồi mới thực hiện giao dịch 
kinh doanh. 

Thứ tư, chú trọng xây dựng 
thương hiệu cho hàng. Giải pháp 
ưu việt nhất là cung cấp các sản 
phẩm đổi mới có giá trị gia tăng 
cao, có xuất xứ tốt hơn là chỉ đơn 
giản cung cấp các nguyên liệu thô 
và chủng loại hàng rẻ tiền. Việc 
này sẽ giúp nâng tầm thương hiệu 
VN, xây dựng lòng tin đối với 
người tiêu dùng và thay đổi nhận 
thức về việc VN chỉ cung cấp các 
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sản phẩm rẻ tiền mà người 
Australia thường quan niệm hàng 
rẻ tiền là hàng có chất lượng 
không tốt. 

(Theo vccinews.vn) 
 

CẦN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 
CHO SẢN PHẨM XUẤT 
SANG TRUNG QUỐC 

Đầu năm 2018 trong số 22 
doanh nghiệp Việt Nam được xuất 
khẩu gạo vào Trung Quốc có 3 
doanh nghiệp bị tạm dừng. Điều 
này cho thấy, Trung Quốc đã siết 
chặt quản lý, bảo hộ trong nước. 

 
Theo số liệu thống kê của hải 

quan VN, đến hết tháng 11/2018, 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
VN – Trung Quốc đạt 97,25 tỷ đô 
la Mỹ, tăng 16,07% so với cùng 
kỳ năm 2017. Trong đó, VN xuất 
khẩu đạt 37,66 tỷ đô la, tăng 
21,7%; nhập khẩu 59,59 tỷ đô la, 
tăng 12,7%; nhâp siêu 21,9 tỷ đô 
la Mỹ, tăng 0,1%. 

Thương hiệu sản phẩm Made 
in Việt Nam? 

Nhìn nhận về thị trường Trung 
Quốc, tại hội thảo “Thông tin thị 
trường, chia sẻ kinh nghiệm xây 
dựng và bảo vệ thương hiệu hàng 
nông sản Việt Nam xuất khẩu 
chính ngạch vào thị trường Trung 
Quốc” diễn ra mới đây, ông Đào 
Việt Anh, Tham tán thương mại 
Việt Nam tại Trung Quốc cho 
rằng, Trung Quốc là thị trường 
thực sự tiềm năng của Việt Nam 
với 74% sản phẩm nông sản Việt 
Nam xuất khẩu vào Trung Quốc. 
32 tỉnh, thành phố Trung Quốc 
được coi là 32 thị trường vì mỗi 
thành phố đều có nhu cầu khác 
nhau đối với từng loại sản phẩm. 

Tuy nhiên, ông Việt Anh cho 
rằng, ngoài sự cạnh tranh gay gắt 
với các sản phẩm nước ngoài, 
nhiều sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam không có thương hiệu 
lớn tại thị trường Trung Quốc 
đang là những thách thức. Đặc 
biệt, thời gian qua Trung Quốc đã 
tăng cường các biện pháp giám sát 
chặt chẽ với hàng hoá nhập khẩu. 
Như với sản phẩm từ sắn, Trung 
Quốc gần như hoàn toàn không 
trồng được, do đó phụ thuộc hoàn 
toàn vào nguồn cung bên ngoài 
như từ Việt Nam, Thái Lan, 
Campuchia… 

Đặc biệt, trước đây Trung Quốc 
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chưa đặt nặng vấn đề truy suất 
nguồn gốc nhưng khoảng vài 
tháng nay, Trung Quốc yêu cầu 
tăng cường chất lượng tinh bột sắn 
xuất vào Trung Quốc bằng quy 
định phải có truy suất nguồn gốc, 
bao bì nhãn mác rõ ràng. 

Với cà phê, chúng ta có những 
kênh xuất khẩu lớn nhưng chưa 
được bền vững. Xuất khẩu chủ 
yếu qua đường biên mậu hay xuất 
nguyên liệu là chính nên không 
mang lại giá trị gia tăng lớn cho 
Việt Nam. Hiện nay mới chỉ có 
sản phẩm cà phê G7 chính thức 
xuất hiện ở các siêu thị, được phân 
phối chính thức tại Trung Quốc. 

Giám sát an toàn thực phẩm của 
Trung Quốc hiện nay rất chặt chẽ. 
Nông, thủy sản và thực phẩm xuất 
khẩu vào Trung Quốc phải tuân 
thủ Luật An toàn thực phẩm và 
Luật Kiểm dịch động thực vật 
xuất nhập khẩu Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện 02 Luật này. 

Ví dụ, quy định đối với gạo xuất 
khẩu vào Trung Quốc, gạo lức, 
gạo tinh và tấm phải đáp ứng các 
yêu cầu theo qui định của Việt 
Nam về chế biến Gạo xuất khẩu 
(Nghị định 109) và các qui định 
của Trung Quốc. Đáp ứng qui 
định về An toàn thực phẩm và 

kiểm dịch thực vật của Việt Nam, 
đăng ký và được giám sát của cơ 
quan thẩm quyền của Việt Nam và 
đăng ký kiểm tra xin phép nhập 
khẩu sang Trung Quốc. Nhà 
xưởng sản xuất, kho nguyên liệu 
và thành phẩm tách biệt và đảm 
bảo các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo 
điều kiện vệ sinh, tránh lây nhiễm 
chéo. Thiết lập hệ thống quản lý 
sản xuất, chế biến, lưu trữ hồ, thiết 
bị, nhân viên, đảm bảo vệ sinh và 
an toàn thực phẩm. Không nuôi 
động vật trong nhà máy, phòng 
ngừa các côn trùng và động vật 
hại. Không sử dụng hóa chất độc 
diệt động vật hại. Có qui trình 
giám sát các mối nguy (HACCP) 
và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. 

Biết người biết ta… 
Giải pháp giúp doanh nghiệp 

Việt Nam xuất khẩu bền vững 
sang thị trường Trung Quốc, các 
chuyên gia tại hội thảo đặt ra 2 
vấn đề doanh nghiệp cần phải làm. 
Trước hết đó là vấn đề bảo vệ 
thương hiệu sản phẩm tại thị 
trường xuất khẩu. Ông Đào Việt 
Anh nhắc lại, 2 câu chuyện trước 
đây đã xảy ra tại thị trường Trung 
Quốc đó là thương hiệu Tổng 
Công ty Thuốc lá Việt Nam 
(Vinataba) đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ bảo hộ nhãn hiệu cho nhóm 34 
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sản phẩm thuốc lá điếu. Tuy nhiên 
Vinataba lại không đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu tại thị trường xuất 
khẩu là Trung Quốc nên đã bị một 
công ty của Indonesia chiếm đoạt 
đăng ký tại Trung Quốc. 

Còn với thương hiệu nước mắm 
của Việt Nam cũng bị doanh 
nghiệp Trung Quốc đăng ký trước 
thương hiệu trước dù họ không 
sản xuất nước mắm nhưng họ nhìn 
thấy tiềm năng thương hiệu nước 
mắm này của Việt Nam tại thị 
trường họ… Do đó, để tránh xảy 
ra tranh chấp thương hiệu, để sản 
phẩm của mình có vị thế tại thị 
trường Trung Quốc, đại diện Bộ 
Công Thương cho rằng, doanh 
nghiệp cần phải đăng ký thương 
hiệu tại Trung Quốc để được pháp 
luật bảo vệ, để xác nhận chủ sở 
hữu với nhãn hiệu, logo, thương 
hiệu. Đồng thời, ngăn chặn đối thủ 
cạnh tranh sao chép, trục lợi. 

Trước khi có ý định xuất khẩu 
sang thị trường Trung Quốc, 
doanh nghiệp cần tìm hiểu thông 
tin, tìm tới các cơ quan chức năng 
nhờ tư vấn về mặt pháp lý, thủ tục 
để đăng ký thương hiệu. Bởi quá 
trình để đăng ký thương hiệu mất 
12-18 tháng. 

Một vấn đề nữa, đó là cần tìm 
hiểu về các quy định xuất nhập 

khẩu của Chính phủ Trung Quốc 
đối với các hàng hóa mà doanh 
nghiệp có kế hoạch hợp tác, giao 
dịch với đối tác Trung Quốc nhất 
là những sản phẩm như thực 
phẩm, nông sản, thủy sản vì đây là 
những sản phẩm chịu sự kiểm soát 
ngặt nghèo về vấn đề kiểm dịch. 

Doanh nghiệp cần nâng cao 
năng lực và nhận thức trong việc 
nắm bắt các qui định kỹ thuật và 
yêu cầu về SPS (kiểm dịch động 
thực vật) của thị trường Trung 
Quốc. Thay đổi cách tiếp cận an 
toàn thực phẩm từ việc kiểm tra an 
toàn sản phẩm cuối cùng sang 
giám sát các công đoạn trong toàn 
bộ chuỗi sản xuất. Đồng thời, 
nâng cao nhận thức người sản 
xuất. Thiết lập cơ chế hợp tác giữa 
nhà quản lý - doanh nghiệp - 
người sản xuất nhằm đảm bảo an 
toàn trong toàn bộ chuỗi cung. 
Xây dựng chiến lược quảng bá và 
tiếp thị cho sản phẩm. 

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có kỹ 
năng quản lý và giám sát về an 
toàn thực phẩm cho quá trình sản 
xuất và chế biến. Xây dựng vùng 
phi dịch hại đối với gia súc (chăn 
nuôi lợn). Áp dụng các qui trình 
sản xuất tốt (GAPs, GAHPs, 
GAqPs), hài hòa với các tiêu 
chuẩn chứng nhận theo yêu cầu 
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của thị trường. Tiêu chuẩn hóa 
Qui trình trồng trọt đảm bảo an 
toàn thực phẩm và nguyên liệu 
cho chế biến… 

(Theo enternews.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Phân bón 
Ngày 03/12/2018, Nhật Bản 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Sửa đổi các tiêu chuẩn của phân 
bón. Cụ thể, sẽ thiết lập các tiêu 
chuẩn mới cho "Magiê 
Ammonium Phosphate". Mục đích 
của dự thảo nhằm đảm bảo sức 
khoẻ và sự an toàn của con người. 
Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 02 năm 2019. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào 
01/2/2019.  

Đồ chơi trẻ em  
Ngày 10/12/2018, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi, nhằm 
mục đích thích ứng với sự phát 
triển của khoa học và kỹ thuật, 
điểm 13 phần III Phụ lục II Chỉ thị 
2009/48/EC của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu về an toàn đồ chơi 
liên quan đến nhôm. Sửa đổi này 

giúp nâng cao độ an toàn đối với 
đồ chơi dành cho trẻ em. Thời 
gian dự kiến thông qua vào Quý II 
năm 2019. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào Quý IV năm 2020. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý kiến ngày 
08/2/2019.  
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/626 

Thép cán nóng  
   Ngày 13/12/2018, Đài Loan 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc Dự thảo " Yêu 
cầu kiểm tra pháp lý đối với thép 
cán nóng" được thông báo cho 
WTO vào ngày 15/6/2018 mã 
thông báo G/TBT/N/TPKM/324 
đã được ban hành và có hiệu lực 
vào ngày 10/12/2018. Giai đoạn 
chuyển tiếp được gia hạn đến 
ngày 01/7/2019.  
Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/324/Add.1  

Bộ đồ ăn thủy tinh 
Ngày 09/01/2019, Ai Cập có 

thông báo số G/TBT/N/EGY/203 
cho các nước thành viên WTO về 
dự thảo Dự thảo tiêu chuẩn ES 
1869 của Ai Cập cho "Bộ đồ ăn 
thủy tinh". Cụ thể, Dự thảo Tiêu 
chuẩn này quy định các yêu cầu 
kỹ thuật và phương pháp lấy mẫu 
và thử nghiệm bộ đồ ăn thủy tinh 
sử dụng trong đựng thực phẩm và 
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đồ uống. Tiêu chuẩn này giống 
với IS 1961/1968 (Được xác nhận 
năm 2001). Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ người tiêu dùng, sức 
khỏe và an toàn. Thời hạn dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực sẽ được xác định sau. 
Thời hạn góp ý là 60 ngày kể từ 
ngày thông báo.  

Màng bọc thực phẩm 
Ngày 09/01/2019, Thái Lan có 

thông báo số 
G/TBT/N/THA/427/Rev.2 cho các 
thành viên WTO về màng bọc 
thực phẩm. Cụ thể Viện Tiêu 
chuẩn Công nghiệp Thái Lan 
(TISI) đã đề xuất sửa đổi dự thảo 
Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan 
về màng bọc thực phẩm (TIS 
1136-25XX(20XX). Dự thảo sửa 
đổi này thay thế dự thảo tiêu 
chuẩn đã được thông báo trước 
đây cho WTO/TBT theo thông 
báo số G / TBT / N / THA / 427 / 
Rev.1. Các sửa đổi chính bao gồm 
các tài liệu, yêu cầu chung, 
phương pháp thử nghiệm và giới 
hạn di chuyển (được biểu thị bằng 
mg / dm3) trong Bảng 3. Mục đích 
của Dự thảo nhằm an toàn và bảo 
vệ người tiêu dùng. Thời hạn dự 
kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực sẽ được xác định 
sau. Thời hạn góp ý là 60 ngày kể 

từ ngày thông báo. 
(Theo VP TBT VN) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 1/2019 

1. Số: G/TBT/N/ARG/354 
Nước TB: Argentina 
Nội dung: Thiết bị nhãn khoa 

(ICS 11.040.70) 
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/854 
Nội dung:Thuốc chữa bệnh (ICS 

11.120.10) 
- Số: G/TBT/N/BRA/855 
Nội dung:Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
- Số: G/TBT/N/BRA/856 
- Số: G/TBT/N/BRA/859 
- Số: G/TBT/N/BRA/860 
Nội dung:Thủy sản và sản phẩm 

thủy sản (ICS 67.120.30) 
- Số: G/TBT/N/BRA/857 
Nội dung:Y học thí nghiệm (ICS 

11.100) 
- Số: G/TBT/N/BRA/858 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
3. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/573 
Nội dung:Hóa chất vô cơ (ICS 

71.060 ) 
- Số: G/TBT/N/CAN/574 
Nội dung:Đồ uống có cồn (ICS 
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67.160.10) 
4. Số: G/TBT/N/CHL/464 
Nước TB: Chi Lê 
Nội dung: Xe hạng nhẹ và xe 

máy (ICS 17.140.30) 
5. Số: G/TBT/N/CHE/233 
Nước TB: Thụy Sĩ 
Nội dung: Thiết bị viễn thông, 

thiết bị vô tuyến (ICS 33.020; 
33.050). 

6. Các thông báo của Cộng hòa 
Séc 

- Số: G/TBT/N/CZE/231 
- Số: G/TBT/N/CZE/232 
Nội dung: Dụng cụ đo lường 

được sử dụng để giám sát giới hạn 
hoạt động và nồng độ nước thải từ 
hạt nhân, nhà máy xử lý chất thải 
phóng xạ (ICS 17.040.30) 

- Số: G/TBT/N/CZE/233 
Nội dung: Công tơ điện (ICS 

17.040.30) 
- Số: G/TBT/N/CZE/234 
Nội dung: Dụng cụ đo (ICS 

17.040.30 ) 
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/638 
- Số: G/TBT/N/EU/639 
Nội dung: Sản phẩm rượu (ICS 

67.160) 
8. Các thông báo của Ai Cập 
- Số: G/TBT/N/EGY/202 
Nội dung:Hóa chất cho mục 

đích khử trùng trong công nghiệp 

và trong gia đình (ICS 71.100.35) 
- Số: G/TBT/N/EGY/203 
Nội dung: Sản phẩm thủy tinh 

(ICS 81.040.30). 
- Số: G/TBT/N/EGY/204 
Nội dung: Giấy Tissue (ICS 

85.080.20) 
- Số: G/TBT/N/EGY/205 
- Số: G/TBT/N/EGY/206 
Nội dung: Dầu mỡ động vật và 

thực vật (ICS 67.200.10) 
- Số: G/TBT/N/EGY/207 
Nội dung: Thuốc lá, sản phẩm 

thuốc lá và thiết bị liên quan (ICS 
65.160) 

- Số: G/TBT/N/EGY/208 
Nội dung: Sản phẩm thủy tinh 

(ICS 81.040.30). 
9. Các thông báo của Phần Lan 
- Số: G/TBT/N/FIN/55 
- Số: G/TBT/N/FIN/74 
- Số: G/TBT/N/FIN/75 
- Số: G/TBT/N/FIN/76 
Nội dung:Sản phẩm xây dựng  
10. Số: G/TBT/N/JPN/617 
Nước TB: Nhật Bản 
Nội dung: Các thiết bị không 

dây (ICS 33.060) 
11. Số: G/TBT/N/KOR/807 
Nước TB: Hàn Quốc 
Nội dung: Mỳ có nước sốt  
12. Các thông báo của Mexico 
- Số: G/TBT/N/MEX/445 
Nội dung:Đường và sản phẩm 
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đường (ICS 67.180.10) 
- Số: G/TBT/N/MEX/446 
Nội dung:Các loại xe 
13. Số: G/TBT/N/PER/109 
Nước TB: Peru 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ (ICS 43.020 ) 
14. Số: G/TBT/N/PHL/209 
Nước TB: Philippines 
Nội dung: Sản phẩm thủy tinh 

(ICS 81.040.30). 
15. Các thông báo của Liên 

Bang Nga 
- Số: G/TBT/N/RUS/89 
Nội dung: Sản phẩm dành cho 

trẻ em và thanh thiếu niên 
- Số: G/TBT/N/RUS/90 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm 

(ICS 67.220.20) 
16. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/346 
- Số: G/TBT/N/TPKM/347 
- Số: G/TBT/N/TPKM/348 
Nội dung:Nông sản hữu cơ (ICS 

65) 
- Số: G/TBT/N/TPKM/349 
- Số: G/TBT/N/TPKM/350 
- Số: G/TBT/N/TPKM/351 
Nội dung:Mỹ phẩm (ICS 

71.100.70 ) 
17. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/1014 
Nội dung: Nước uống (ICS 

13.060.20) 

- Số: G/TBT/N/UGA/1015 
Nội dung: Nhiên liệu lỏng (ICS 

75.160.20) 
18. Số: G/TBT/N/USA/1435 
Nước TB: Hoa Kỳ 
Nội dung: Ghi nhãn thực phẩm 

(ICS 67.040) 
(TH) 

 
 
 
 

XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 
VÀO EU: ĐÁP ỨNG TIÊU 
CHUẨN ĐỂ CHIẾM LĨNH 
THỊ TRƯỜNG 

Với mức tăng trưởng xuất khẩu 
lên đến 10%/năm, nông sản hiện 
là một trong những mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực từ Việt Nam sang 
EU. Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) Việt Nam – EU dự kiến 
được ký kết trong thời gian tới 
được kỳ vọng giúp tăng mạnh kim 
ngạch xuất khẩu mặt hàng này 
sang EU trong thời gian tới. 

Cửa ngõ cho nông sản đến 
nhiều thị trường 

Không chỉ mang lại kim ngạch 
xuất khẩu cao, việc XK hàng hóa 
nói chung và nông sản nói riêng 
sang EU sẽ mang lại nhiều lợi ích 
cho DN. Theo Bộ Công Thương, 
nông sản Việt Nam là mặt hàng có 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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nhiều tiềm năng xuất khẩu sang 
châu Âu. Hiện nay nhiều doanh 
nghiệp Việt Nam đã chứng minh 
được chất lượng sản phẩm đáp 
ứng được yêu cầu của EU, phù 
hợp với thị hiếu của người dân 
EU, đã có rất nhiều nông sản Việt 
được ưa chuộng tại thị trường khó 
tính này như hạt điều, cà phê, rau 
củ, thanh long, vải... 10 tháng đầu 
năm 2018, Việt Nam xuất khẩu 
4,3 tỷ USD nông sản vào EU, tăng 
gần 10% so với cùng kỳ năm 
2017. 

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 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. 

Chú trọng chất lượng sản 
phẩm 

FTA Việt Nam và EU đã được 
hoàn tất và đang chuẩn bị được ký 
kết và phê chuẩn trong tương lai 
không xa, sẽ giúp tăng kim ngạch 
xuất khẩu nông sản từ Việt Nam 
sang thị trường này. Tuy nhiên, 
điều kiện là DN phải đáp ứng 
được các tiêu chuẩn chất lượng. 

Xu hướng của thị trường EU là 

sử dụng các sản phẩm tự nhiên do 
vậy, với doanh nghiệp Việt Nam, 
không chỉ kiểm soát nghiêm ngặt 
An toàn vệ sinh thực phẩm và chất 
lượng sản phẩm mà cần hướng tới 
các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm 
sạch. Do đó, DN luôn chú trọng 
việc đào tạo kỹ thuật canh tác của 
nông dân, từ không sử dụng phân 
bón, hóa chất... để có được các sản 
phẩm với chất lượng cao nhất 
nhằm đáp ứng yêu cầu của thị 
trường này. 

Đđể xây dựng nội lực vững 
mạnh, DN có thể hội nhập sâu và 
đủ khả năng chống chọi với những 
biến động của thị trường thì việc 
tổ chức sản xuất ngành hàng với 
hình thức phù hợp là quan trọng 
hàng đầu. 

VN có nhiều sản phẩm có giá 
trị, chung xuất xứ nhưng đang 
mạnh ai nấy làm. Hiện có nhiều 
việc vượt quá khuôn khổ của DN 
và Hiệp hội ngành hàng mới chính 
là nơi phù hợp để giải quyết 
những vấn đề này. Do đó, cần tổ 
chức tốt hơn các hiệp hội ngành 
hàng để dung nạp và xây dựng 
thương hiệu cho các sản phẩm đặc 
thù cho VN, tạo điều kiện để xuất 
khẩu hàng hóa sang châu Âu. 

Hiện nay nông sản của Việt 
Nam XK sang xuất khẩu đang bị 
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đánh thuế 14%, nhưng khi FTA 
Việt Nam - EU được kí kết và đưa 
thuế về 0%, EU thực sự sẽ là thị 
trường lớn cho hàng nông sản của 
Việt Nam. 

(Theo congthuong.vn) 
 

NHẬN DIỆN THUẬN LỢI VÀ 
KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN 
KHAI ÁP DỤNG ISO 22301 

Với việc đã áp dụng ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 22000… các 
doanh nghiệp, tổ chức tại Việt 
Nam sẽ có nhiều điều kiện để áp 
dụng một tiêu chuẩn hoàn toàn 
mới mẻ như ISO 22301. 

 
Nội dung hoàn toàn tương 

thích 
Tất cả các tiêu chuẩn quốc tế về 

hệ thống quản lý, dù do ISO hay 
IEC… ban hành đều có nội dung 
gồm 10 khoản mục cơ bản: Phạm 
vi áp dụng; tài liệu tham chiếu; 
thuật ngữ và định nghĩa, bối cảnh 
của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch 
định, hỗ trợ, thực hiện; đánh giá 
việc thực hiện, cải tiến. Không 

những vậy, toàn bộ nội dung tiêu 
chuẩn cũng như từng điều khoản 
đều tuân thủ chu trình quản lý 
PDCA. Việc áp dụng tiêu chuẩn 
vào từng quốc gia thành viên ISO, 
IEC… cũng trở nên dễ dàng hơn 
so với trước. 

Đã có kinh nghiệm tư vấn áp 
dụng và chứng nhận hệ thống 
quản lý 

Sau nhiều năm đổi mới chúng ta 
đã có kinh nghiệm trong việc triển 
khai, tuyên truyền và áp dụng các 
tiêu chuẩn quốc tế. Những bộ tiêu 
chuẩn đã trở nên quen thuộc ở 
Việt Nam như ISO 9000, ISO 
14000, ISO 22000… Nhiều đơn vị 
tư vấn 100% vốn của Việt Nam 
cũng đã có thể tự tin khi tư vấn áp 
dụng các tiêu chuẩn quốc tế về 
quản lý cho các công ty 100% vốn 
nước ngoài. 

Áp dụng các tiêu chuẩn ISO nói 
chung trong doanh nghiệp, tổ 
chức, mục đích chính là nhằm tạo 
ra một hệ thống cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ ổn định và phù hợp 
với tình hình hiện tại. Tuy nhiên 
không phải doanh nghiệp hay tổ 
chức nào cũng áp dụng thành 
công. 

Nhận thức của Lãnh đạo là yếu 
tố quan trọng hàng đầu khi áp 
dụng một tiêu chuẩn quốc tế vào 



Số 59 - 1/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 20 
 

một doanh nghiệp. Việc cấp 
chứng chỉ không quan trọng bằng 
tiêu chuẩn đã được áp dụng vào 
doanh nghiệp như thế nào, có hiệu 
quả không, cần cải tiến những gì 
mỗi lần tái đánh giá v.v… Tuy 
nhiên rất nhiều lãnh đạo tại các 
công ty chỉ quan tâm có được giấy 
chứng nhận để trưng bày, quảng 
cáo, tuyên truyền… không thực sự 
quan tâm hiệu quả. Hiện chỉ 
khoảng 30% doanh nghiệp áp 
dụng các tiêu chuẩn ISO là thực 
sự có hiệu quả, cho nên khó khăn 
lớn nhất vẫn là nhận thức của lãnh 
đạo các doanh nghiệp về công 
dụng và tính hiệu quả của các tiêu 
chuẩn ISO… 

Chúng ta đã biết, hầu hết doanh 
nghiệp ở Việt Nam đều đã áp 
dụng và được chứng nhận ISO 
9001, ISO 14001 hay ISO 
22000… và những quy trình ISO 
thì luôn đòi hỏi phải được tuân 
thủ, áp dụng và liên tục cải tiến. 
Bên cạnh đó, việc tư vấn áp dụng 
tích hợp các tiêu chuẩn hay bổ 
sung một tiêu chuẩn quản lý mới 
như quản lý kinh doanh liên tục 
ISO 22301 là cả một vấn đề về 
kinh phí, thời gian và nhân lực. 
Đây là bài toán hóc búa cho doanh 
nghiệp. 

Biện pháp khắc phục cho những 

hạn chế nêu trên phải xuất phát từ 
chính mong muốn cải tiến quy 
trình quản lý của doanh nghiệp. 
Đồng thời, cần có sự hỗ trợ tư vấn 
từ đội ngũ chuyên gia để ISO 
22301 có thể được triển khai áp 
dụng một cách chính xác, đầy đủ, 
khách quan và phù hợp với thực 
trạng của doanh nghiệp. 

(Theo vietq.vn) 
 
NĂM 2019 TĂNG CƯỜNG 
CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC 
TẾ TRONG LĨNH VỰC TIÊU 
CHUẨN 

Tính đến tháng 12 năm 2018, 
Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN có khoảng 11.500 TCVN 
với mức độ hài hòa tiêu chuẩn 
quốc tế đạt trên 54%. 

 
Ông Nguyễn Văn Khôi phát biểu tại  

Hội nghị tổng kết năm 2018 và phương 
hướng, nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Thông tin trên được ông Nguyễn 

Văn Khôi - Quyền Vụ trưởng 
Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu 
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chuẩn Đo lường Chất lượng chia 
sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác 
năm 2018 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
(TCĐLCL) diễn ra mới đây.  

 Theo ông Khôi, hệ thống 
QCVN hiện có khoảng 780 
QCVN được 14 Bộ quản lý 
chuyên ngành/lĩnh vực ban hành, 
tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp trong sản xuất kinh doanh, 
xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Trong năm 2018, Tổng cục 
TCĐLCL với vai trò là cơ quan 
đầu mối đã tổ chức tốt công tác 
tiếp nhận, thẩm định, trình Bộ 
Khoa học và Công nghệ công bố 
854 TCVN, góp ý 57 dự thảo 
QCVN của các Bộ và 06 QCĐP 
của địa phương, thẩm định 72 
QCVN do các Bộ quản lý chuyên 
ngành xây dựng, góp phần hoàn 
thiện hệ thống Tiêu chuẩn quốc 
gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, 
đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa 
thương mại, hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển 
kinh tế- xã hội đã được xây dựng 
phù hợp với các yêu cầu, quy định 
của các Hiệp định thương mại 
quốc tế mà Việt Nam cam kết và 

tham gia thực hiện (WTO, 
FTA…). 

Lãnh đạo Vụ Tiêu chuẩn cho 
biết, trong năm qua đơn vị này đã 
phối hợp đẩy mạnh xây dựng 
nhóm TCVN trọng yếu phục vụ 
quản lý nhà nước, thúc đẩy hội 
nhập quốc tế như: Hiệu suất năng 
lượng, đô thị thông minh, nông 
nghiệp hữu cơ, tiết kiệm nước, an 
toàn thực phẩm, xăng dầu khí, 
thép, bảo vệ môi trường, hệ thống 
quản lý… 

Một nét mới trong hoạt động hội 
nhập về xây dựng tiêu chuẩn trong 
năm qua cũng đã thu hái được 
những kết quả nhất định, cụ thể: 
Việt Nam chủ trì 3 dự án soát xét 
tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và 01 
dự án biên soạn tiêu chuẩn ISO 
mới đầu tiên kể từ khi là thành 
viên chính thức của ISO. Đó là Dự 
án soát xét tiêu chuẩn ISO/DIS 
1656 Cao su thiên nhiên thô và 
latex cao su thô – Xác định hàm 
lượng nitơ trên cơ sở áp dụng 
thành quả nghiên cứu khoa học từ 
Viện Nghiên cứu cao su Việt 
Nam; Dự án soát xét tiêu chuẩn 
ISO 248-1:2011 Cao su thô – Xác 
định hàm lượng chất bay hơi – 
Phần 1: Phương pháp cán nóng và 
phương pháp tủ sấy và Dự án soát 
xét tiêu chuẩn ISO 1658: 2015 
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Cao su thiên nhiên – Quy trình 
đánh giá do trong tiêu chuẩn có 
một số điều không phù hợp, dẫn 
đến không thực hiện hoặc khó 
thực hiện. 

Việc chủ động xây dựng tiêu 
chuẩn quốc tế tăng cường uy tín 
và vị thế của Việt Nam trong hoạt 
động tiêu chuẩn hóa quốc tế và tạo 
cơ hội cho sản phẩm, hàng hóa 
của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc tế ngay trên sân nhà, tạo điều 
kiện bước vào thị trường thế giới 
dễ dàng hơn. 

Đặt mục tiêu cho năm 2019, ông 
Khôi cho biết, hoạt động tiêu 
chuẩn sẽ tập trung vào tăng cường 
công tác hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn hóa trong 
khuôn khổ hợp tác APEC/SCSC, 
ISO, IEC, PASC, ACCSQ/WG1, 
GS1, JISC, KATS, AS, 
EnterpriseSingapore... 

Thúc đẩy hợp tác quốc tế với 
APEC, ISO, IEC, PASC, JISC, 
ASTM, BSI... theo hướng ưu tiên 
hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khu 
vực tư nhân tham gia vào hoạt 
động tiêu chuẩn hóa quốc tế và 
khu vực. 

(Theo most.gov.vn) 
 
TỪ 2020, XE MÁY MỚI PHẢI 
DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG 

Bộ Giao thông vận tải đã ban 
hành Thông tư 59/2018/TT-
BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn 
năng lượng đối với xe mô tô, xe 
gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu. Thông tư có hiệu lực từ 
1/1/2020. 

 
Theo đó, cơ sở sản xuất, nhập 

khẩu xe phải công khai thông tin 
về mức tiêu thụ nhiên liệu theo 
quy định trước khi thực hiện dán 
nhãn năng lượng. 

Theo Thông tư, cơ sở sản xuất, 
nhập khẩu xe in nhãn năng lượng 
của xe theo mẫu quy định của Bộ 
Công Thương. Sau khi gửi thông 
tin công khai tới cơ quan quản lý 
chất lượng, cơ sở sản xuất, nhập 
khẩu thực hiện dán nhãn năng 
lượng trên từng xe tại vị trí dễ 
quan sát trước khi đưa ra thị 
trường. 

Thông tư nêu rõ, nhãn năng 
lượng phải được cơ sở sản xuất, 
nhập khẩu và kinh doanh xe duy 
trì trên xe cho tới khi xe được bàn 



Số 59 - 1/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 23 
 

giao đến tay người tiêu dùng. 
Bên cạnh đó, cơ sở sản xuất, 

nhập khẩu phải công khai lại 
thông tin về mức tiêu thụ nhiên 
liệu và dán nhãn năng lượng khi: 
1- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 
thay đổi; 2- Kiểu loại xe đã được 
công khai thông tin về mức tiêu 
thụ nhiên liệu và dán nhãn năng 
lượng có những thay đổi mà 
không đáp ứng được điều kiện mở 
rộng việc thừa nhận kết quả thử 
nghiệm khí thải theo quy định; 3- 
Công khai sai mức tiêu thụ nhiên 
liệu hoặc kết quả kiểm tra, giám 
sát phát hiện mức tiêu thụ nhiên 
liệu thực tế vượt quá 4% so với 
mức công khai của cơ sở sản xuất, 
nhập khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực từ 
ngày 1/1/2020. Bộ Giao thông vận 
tải khuyến khích các cơ sở sản 
xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe thực 
hiện việc công khai thông tin mức 
tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn 
năng lượng trước thời điểm này. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 24/10/2018, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 3222/QĐ-

BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia, theo đó công bố 
04 Tiêu chuẩn quốc gia: 

1. TCVN 12263:2018 Thông tin 
địa lý- Tài liệu ngữ cảnh bản đồ 
trên nền web 

2. TCVN 12264:2018 Thông tin 
địa lý- Dịch vụ vùng dữ liệu trên 
nền web 

3. TCVN 12265:2018 Thông tin 
địa lý- Biểu diễn vị trí điểm địa lý 
bằng tọa độ ISO 6709:2008  

4. TCVN 12266:2018 Thông tin 
địa lý- Thông tin địa lý- Giao diện 
máy chủ bản đồ trên nền web ISO 
19128: 

Ngày 1/11/2018, Bộ KH&CN 
ban hành quyết định số 3354/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia, theo đó công bố 
04 Tiêu chuẩn quốc gia: 

1. TCVN 11998:2018 ASTM D 
5510-94 :Chất dẻo có khả năng 
phân hủy oxy hóa- Hướng dẫn lão 
hóa nhiệt 

2. TCVN 11999:2018 ASTM D 
5071-06: Chất dẻo có khả năng 
phân hủy quang học- Hướng dẫn 
phơi nhiễm dưới đèn huỳnh quang 
xenon 

3. TCVN 12000:2018 ASTM F 
2617-15: Vật liệu polyme - Xác 
định định tính và định lượng 
crom, brom, cadimi, thủy ngân và 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chì bằng phép đo quang phổ tia X 
tán xạ năng lượng 

4. TCVN 12001:2018 ASTM D 
3826-98: Chất dẻo có khả năng 
phân hủy - Polyetylen và 
polypropylene - Xác định điểm 
phân hủy cuối cùng sử dụng phép 
thử kéo 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

ĐƯA CHỢ ĐẦU MỐI VÀO 
'CHUẨN', HÀNG HÓA SẼ 
ĐƯỢC KIỂM SOÁT CHẶT 
CHẤT LƯỢNG 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn vừa ban hành Thông tư 
11/2018/TT-BNNPTNT Ban hành 
Quy chuẩn QCVN 02-
30:2018/BNNPTNT về chợ đầu 
mối, chợ đấu giá nông lâm thủy 
sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn 
thực phẩm. 

 
Theo QCVN 02-30:2018/BNNPTNT,  

chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy 
sản phải được công bố hợp quy. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/4/2019. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 02-30:2018/BNNPTNT về 
chợ đầu mối, chợ đấu giá nông 
lâm thủy sản được ban hành, chất 
lượng, nguồn gốc xuất xứ nông 
sản tại các chợ đầu mối kỳ vọng 
sẽ được kiểm soát chặt chẽ, đảm 
bảo an toàn vệ sinh cho người 
dân. 

Quy chuẩn QCVN 02-
30:2018/BNNPTNT đưa ra những 
quy chuẩn áp dụng đối với tổ chức 
quản lý chợ; tổ chức, cá nhân hoạt 
động kinh doanh sản phẩm nông 
lâm thủy sản trong chợ đầu mối. 
Quy định cụ thể về địa điểm, mặt 
bằng, kết cấu, phòng chống côn 
trùng, nhà vệ sinh, sơ chế, bảo 
quản, vận chuyển sản phẩm, truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, yêu cầu 
về quản lý chất lượng bảo đảm an 
toàn thực phẩm. 

Trong đó, một số yêu cầu kỹ 
thuật trong quy chuẩn được đưa ra 
rất cụ thể, chi tiết mà khi bố trí, 
kiểm soát Ban quản lý chợ, cơ sở 
kinh doanh cần phải lưu ý như: 
Điểm kinh doanh trong chợ phải 
có diện tích tối thiểu 3 m2. Đường 
đi và vận chuyển sản phẩm trong 
khu vực kinh doanh phải có chiều 
rộng tối thiểu 1,5 m; Cơ sở kinh 
doanh thực phẩm phải lưu giữ 
thông tin liên quan đến việc mua 
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bán; Tổ chức quản lý chợ phải có 
quy định kiểm soát chất lượng, 
bảo đảm an toàn thực phẩm; lưu 
trữ hồ sơ quản lý an toàn thực 
phẩm tại chợ, thời gian lưu trữ tối 
thiểu là 2 năm. 

Quy chuẩn QCVN 02-
30:2018/BNNPTNT quy định, chợ 
đầu mối, chợ đấu giá nông lâm 
thủy sản phải được công bố hợp 
quy phù hợp với các quy định kỹ 
thuật tại Phần 2 của quy chuẩn 
này căn cứ trên cơ sơ kết quả thực 
hiện chứng nhận hợp quy của tổ 
chức chứng nhận đã đăng ký theo 
quy định tại Nghị định số 
107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá 
sự phù hợp hoặc tổ chức chứng 
nhận đã được thừa nhận theo quy 
định của pháp luật. 

Việc công bố hợp quy thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
và Thông tư số 02/2017/TT- 
BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về sửa 
đổi, bồ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012. 

Phương thức đánh giá sự phù 
hợp thực hiện theo phương thức 6 
quy định tại Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. 

 (Theo vietq.vn) 
 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ 
THUẬT TRONG DÁN NHÃN 
NĂNG LƯỢNG CHO ĐÈN 
LED 

Ngày 27/12/2018, Bộ Công 
Thương ban hành Quyết định số 
4889/QĐ-BCT công bố Tiêu 
chuẩn kỹ thuật và Ban hành 
hướng dẫn công bố hiệu suất và 
dán nhãn năng lượng áp dụng cho 
Chương trình dán nhãn năng 
lượng đối với sản phẩm đèn chiếu 
sáng LED. 

Theo đó, áp dụng Tiêu chuẩn kỹ 
thuật trong dán nhãn năng lượng 
đối với sản phẩm đèn chiếu sáng 
LED kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2020. 

Hướng dẫn công bố hiệu suất và 
dán nhãn năng lượng áp dụng cho 
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Chương trình dán nhãn năng 
lượng đối với sản phẩm đèn chiếu 
sáng LED hướng dẫn các yêu cầu 
về kỹ thuật và quản lý đối với các 
sản phẩm chiếu sáng sử dụng công 
nghệ đi-ốt phát sáng (đèn LED) có 
điện áp danh định không quá 
250V, công suất nhỏ hơn 60W và 
các sản phẩm chiếu sáng LED 
khác theo hình thức tự nguyện 
tham gia chương trình dán nhãn 
năng lượng. 

Các quy định kỹ thuật áp dụng 
đối với các doanh nghiệp sản xuất, 
nhập khẩu, phân phối và kinh 
doanh sản phẩm chiếu sáng sử 
dụng công nghệ LED, các cơ quan 
quản lý Nhà nước và các tổ chức, 
các nhân khác có liên quan. 

Đối với đèn chiếu sáng LED 
tham gia chương trình dán năng 
lượng phải đảm bảo các yêu cầu 
kỹ thuật gồm yêu cầu về công 
suất, quang thông đèn, tuổi thọ tối 
thiểu, yêu cầu về an toàn và hiệu 
suất năng lượng. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
LÂM SẢN 

Thông tư số 27/2018/TT-
BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn ngày 16 
tháng 11 năm 2018 quy định về 
quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 
sản. 

Chủ lâm sản là tổ chức, cá nhân 
có quyền sở hữu lâm sản hoặc là 
người đại diện cho chủ lâm sản 
thực hiện việc quản lý, vận 
chuyển lâm sản đó. Thông tư nêu 
rõ, chủ lâm sản phải lập bảng kê 
lâm sản sau khai thác; khi mua 
bán, vận chuyển, xuất lâm sản 
trong cùng một lần và trên một 
phương tiện vận chuyển; khi lập 
hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất 
khẩu lâm sản theo quy định hoặc 
do người có thẩm quyền khi lập 
hồ sơ xử lý vi phạm; Chủ lâm sản 
phải chịu trách nhiệm về những 
nội dung kê khai và nguồn gốc 
lâm sản. 

Trong một số trường hợp, bảng 
kê lâm sản phải được Kiểm lâm sở 
tại xác nhận: Gỗ khai thác từ rừng 
tự nhiên trong nước chưa chế 
biến; Thực vật rừng ngoài gỗ 
thuộc Danh mục thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, 
hiếm từ rừng tự nhiên trong nước 
chưa chế biến; Động vật rừng và 
bộ phân, dẫn xuất của động vật 
rừng có nguồn gốc khai thác tự 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nhiên hoặc gây nuôi trong nước; 
động vật rừng, sản phẩm của động 
vật rừng nhập khẩu thuộc Danh 
mục thực vật rừng, động vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm. Trường hợp 
vận chuyển nội bộ trong tỉnh thì 
bảng kê lâm sản không cần xác 
nhận của Kiểm lâm sở tại. 

Kế hoạch kiểm tra thường xuyên 
hàng năm trước ngày 30 tháng 11 
hàng năm, căn cứ chương trình 
công tác và sự chỉ đạo của Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước 
cấp trên, Thủ trưởng cơ quan 
Kiểm lâm có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch kiểm tra năm sau, 
trình cấp trên trực tiếp phê duyệt. 

Thông tư này có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2019. 

(Theo vinanet.vn) 
 
BỘ Y TẾ BAN HÀNH QUY 
CHUẨN MỚI VỀ GIÁM SÁT 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH 
HOẠT 

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 
41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia và quy định kiểm 
tra, giám sát chất lượng nước 
sạch sử dụng cho mục đích sinh 
hoạt. 

Từ ngày 15/6/2019, các tỉnh, 
thành phố phải có bộ phận tiến 
hành kiểm tra định kỳ, đột xuất 

chất lượng nước của các đơn vị 
cấp nước sạch cho các hộ gia đình 
định kỳ theo quý. Điểm thay đổi 
lớn nhất của Quy chuẩn mới bao 
gồm nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ 
Y tế ban hành và nhóm chỉ tiêu 
bắt buộc do Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố ban hành tùy từng địa 
phương. 

 
Theo quy chuẩn mới của Bộ Y tế, các 
tỉnh, thành phố phải có bộ phận tiến 

hành kiểm tra chất lượng nước của các 
đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình 

theo quý. 
Các viện chuyên ngành thuộc 

Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo 
tình hình chất lượng nước sạch 
của các tỉnh trong địa bàn phụ 
trách theo định kỳ 6 tháng/lần; Sở 
Y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc kiểm tra, giám sát chất 
lượng nước. Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật tỉnh đột xuất kiểm tra 
chất lượng nước sạch của các đơn 
vị cấp nước sạch cho các hộ gia 
đình định kỳ theo quý. 

 (Theo vtv.vn) 
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BAN HÀNH KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 
BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC 
PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN 
KỶ HỢI VÀ MÙA LỄ HỘI 
XUÂN 2019 

Ban chỉ đạo liên ngành Trung 
ương về an toàn thực phẩm vừa 
Ban hành Kế hoạch số 1350/KH-
BCĐTƯVSATTP ngày 7/12/2018 
về việc triển khai công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội 
Xuân 2019 

Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ 
hội Xuân 2019 đang đến gần, thời 
gian nghỉ Tết thường kéo dài, 
đồng thời sau Tết Nguyên đán là 
mùa lễ hội diễn ra trên phạm vi cả 
nước, nhiều lễ hội kéo dài 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 của mình. 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 an toàn thực 
phẩm. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 
và Lễ hội Xuân 2019 phục vụ 
nhân dân đón Tết, vui Xuân an 
toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời 
đảm bảo phát triển và cạnh tranh 
lành mạnh giữa các cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh, xuất 
nhập khẩu thực phẩm, kiểm soát, 
xử lý việc sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm giả, kém chất lượng 
theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
19 tháng 6 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng 
thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, dược 
liệu và vị thuốc y học cổ truyền, 
Ban chỉ đạo liên ngành Trung 
ương về vệ sinh an toàn thực 
phẩm triển khai Kế hoạch cụ thể 
như sau: 

1. Mục tiêu chung: 
Bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, chế biến, kinh 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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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. 

2. Mục tiêu cụ thể: 
- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc 

thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 
đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

- 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. 

- Huy động tối đa các kênh 
truyền thông phổ biến các quy 
định của pháp luật về an toàn thực 
phẩm cũng như các kiến thức 
trong lựa chọn, bảo quản, chế biến 
và tiêu dùng thực phẩm đến người 
dân. 

-Thời gian: Từ 01/01/2019 đến 
hết 25/3/2019. 

- Phạm vi: Trên phạm vi cả 
nước. 

(Theo vfa.gov.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Indonesia áp thuế 3,9% đối 
với sản phẩm giấy màng BOPP 
nhập khẩu từ Việt Nam 

Uỷ ban Chống bán phá giá 
Indonesia (KADI) vừa qua đã 
chính thức ban hành kết luận cuối 
cùng về việc gia hạn áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá thêm 5 
năm với giấy màng BOPP 
(Biaxially Orented Polypropylene) 
xuất khẩu từ Việt Nam và Thái 
Lan. 

Đây là vụ việc KADI đã khởi 
xướng điều tra và áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá vào năm 
2015. 

Cụ thể, ngày 12/2/2017, KADI 
đã tiến hành rà soát hoàng hôn 
biện pháp để xác định có tiếp tục 
áp dụng biện pháp hay không. 

Ngày 18/12/2018, Cục Phòng vệ 
thương mại (Bộ Công Thương) đã 
nhận được thông tin về việc, Uỷ 
ban Chống bán phá giá Indonesia 
đã ban hành kết luận cuối cùng 
(bản công khai bằng tiếng Bahasa) 
trong vụ việc rà soát hoàng hôn 
biện pháp chống bán phá giá đối 
với sản phẩm giấy màng BOPP 
(Biaxially Orented Polypropylene) 
có mã HS: 3920.20.10, 
3920.20.99 3920.20.91 nhập khẩu 
từ Thái Lan và Việt Nam. Theo 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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đó, KADI đề nghị gia hạn áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá thêm 
5 năm với BOPP xuất khẩu từ 
Việt Nam với mức thuế là 3,9%, 
từ Thái Lan với mức thuế 28,4%. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 Các nước ASEAN sẽ công 
nhận nhau trong đánh giá chất 
lượng hàng hóa 

Thực phẩm chức năng, sản 
phẩm ô tô, vật liệu xây dựng… là 
các nội dung sẽ được các nước 
thảo luận để ký thỏa thuận thừa 
nhận lẫn nhau. 

 
Các nước thanh viên ASEAN tham dự 

 hội nghị 

Hội nghị lần thứ 50 của Ủy ban 
Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất 
lượng của ASEAN (Ủy ban) vừa 
tổ chức từ ngày 10 đến 14/12 tại 
Viêng Chăn, Lào. Phía Việt Nam 
có đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, Bộ Giao 
thông vận tải tham dự hội nghị. 

Tại hội nghị các nước thành 
viên ASEAN đã rà soát lại kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
của Ủy ban trong năm 2018 và đề 
ra kế hoạch trong năm 2019. 

Theo đó trong năm 2019 các 
nước thành viên ASEAN tập trung 
thảo luận để đi đến ký kết thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau về kết 
quả đánh giá sự phù hợp (MRA) 
đối với sản phẩm ô tô, vật liệu xây 
dựng, lĩnh vực y học cổ truyền và 
thực phẩm chức năng. 

Việc đẩy mạnh việc thừa nhận 
lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù 
hợp của các tổ chức nước ngoài 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp nhập khẩu giảm thời gian 
thông quan hàng hóa. 

Tại hội nghị, đại diện các quốc 
gia thành viên cũng thảo luận 
nhiều vấn đề quan trọng. Đoàn 
Việt Nam đã đóng góp xây dựng 
các dự thảo hướng dẫn của 
ASEAN về tiêu chuẩn và đánh giá 
sự phù hợp như Thỏa thuận khung 
sửa đổi về Thừa nhận lẫn nhau của 
ASEAN; các nguyên tắc của 
ASEAN về hài hòa quy chế quản 
lý; hướng dẫn thực hành tốt xây 
dựng văn bản pháp quy (GRP) của 
ASEAN. Góp ý đã được các nước 
ASEAN ghi nhận. 

Cuộc họp đã thông qua về 
nguyên tắc với các văn bản này và 
báo cáo lên Hội nghị quan chức 
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kinh tế cao cấp (SEOM) của 
ASEAN. 

Hội nghị lần này đánh dấu thời 
điểm quan trọng của Ủy ban qua 
50 kỳ họp luân phiên ở các nước 
ASEAN. Qua thời gian hoạt động 
Ủy ban đã có nhiều đóng góp vào 
quá trình xây dựng Cộng đồng 
kinh tế ASEAN và đang hướng 
đến quá trình thúc đẩy hơn nữa 
quá trình hội nhập trong ASEAN 
bằng kế hoạch chiến lược trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn và đánh giá sự 
phù hợp giai đoạn 2016-2025. 

(Theo vnexpress.net) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Hội thảo “hoạt động đo lường 
hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hội nhập quốc tế và kỷ niệm 
ngày đo lường Việt Nam 20-1” 

Cách đây 69 năm, ngày 
20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã ký sắc lệnh 8/SL quy 
định thống nhất đo lường nước ta 
theo hệ Mét – Hệ đo lường khoa 
học và tiên tiến nhất trên thế giới 
lúc bấy giờ. Sắc lệnh 8/SL là điểm 
xuất phát của sự ra đời và trưởng 
thành của ngành đo lường Việt 
Nam, cũng là thể hiện sự quan 
tâm, sự động viên sâu sắc của 
Đảng và Nhà nước ta đối với đội 

ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật đã 
và đang hoạt động trong lĩnh vực 
đo lường. 

Ngày 18/1/2019, Tổng cục 
TCĐLCL đã phối hợp với Hội Đo 
lường Việt Nam  tổ chức hội thảo 
“hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
và kỷ niệm ngày đo lường Việt 
Nam 20-1”. 

Tham dự có ông Trần Văn Vinh 
- Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL, Ông Vũ Khánh Xuân- 
Chủ tịch Hội Đo lường VN, Ông 
Cao Xuân Quân - Viện trưởng 
Viện Đo lường, cùng đại diện các 
cơ quan, các Sở Khoa học, các chi 
cục và  hiệp hội Đo lường. 

Tại hội thảo, phát biểu khai 
mạc, ông Trần Văn Vinh cho rằng 
tiến tới kỷ niệm ngày Đo lường 
20-01 – hội thảo là nơi các nhà 
khoa học, các đồng nghiệp về đo 
lường bàn bạc, thảo luận với nhau. 
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký quyết định số 996 về đề án 
“Tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030”. Tuy nhiên đo lường chưa 
thực sự được quan tâm trong công 
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tác quản lý thiết bị đo lường, 
chính vì vậy hội thảo chính là mục 
tiêu để các nhà khoa học, các đồng 
nghiệp, các doanh nghiệp nghiên 
cứu, suy nghĩ, đóng góp cho hoạt 
động công tác quản lý đo lường. 
Đo lường đóng góp đảm bảo 
quyền lợi cho người tiêu dùng, 
làm sao để đẩy mạnh hoạt động hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, các nhà 
khoa học giúp đỡ doanh nghiệp 
như thế nào. Tất cả những câu hỏi 
và thắc mắc sẽ được giải đáp ngay 
trong hội thảo. 

Cũng trong hội thảo, ông Cao 
Xuân Quân- Viện trưởng Viện Đo 
lường đưa ra bài tham luận nêu 
lên hoạt động đo lường hỗ trợ 
doanh nghiệp Việt Nam, trong đó 
hỗ trợ hoạt động đo lường cho 
doanh nghiệp là một phần công 
việc rất quan trọng nhằm đảm bảo 
cho doanh nghiệp ra đời những 
sản phẩm mang tính khoa học 
công nghệ với mức chất lượng tốt 
có sức cạnh tranh cao trên thị 
trường trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó , các chi cục 
TCĐLCL Bắc Ninh, chi cục 
TCĐLCL Nam Định đã có bài 
tham luận về hoạt động đo lường 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hội nhập 
và triển khai đề án theo Quyết 

định số 996/QĐ-TTg. Tổng công 
ty Điện lực thành phố Hà Nội 
cũng đã có bài tham luận về 
EVNHANOI nâng cao năng lực 
đo lường, kinh doanh điện năng và 
dịch vụ khách hàng tiến tới cạnh 
tranh, hội nhập quốc tế. 

Ngoài ra, các chi cục cũng có 
một số những kiến nghị đến Tổng 
cục TCĐLCL như: Mở các lớp tập 
huấn cho các chi cục; xây dựng bộ 
tiêu chí quốc gia quản lý Nhà 
nước về đo lường; Cơ chế, chính 
sách tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp tham dự các chương trình 
đảm bảo đo lường; Sớm ban hành 
các văn bản hướng dẫn thực hiện 
Đề án; Cần có phương thức quản 
lý đo lường về y tế, xăng dầu, 
điện, nước, viễn thông…; Hội 
thảo đã có phần thảo luận giải đáp 
những thắc mắc về các vấn đề, 
những kiến nghị trong hoạt động 
đo lường tại các chi cục. 

Tiếp theo chương trình, Lễ kỷ 
niệm ngày Đo lường Việt Nam 
20-1 đã diễn ra trong không khí 
vui tươi và phấn khởi. Tham dự có 
ông Trần Văn Tùng- Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng 
các đại biểu Sở, Ban, chi cục…. 
Trong lễ kỷ niệm, ông Trần Văn 
Tùng cho rằng đo lường thống 
nhất và chính xác là công cụ nâng 
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cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả kinh tế quốc dân, nâng cao 
sản phẩm và công bằng trong 
thương mại. 

Thứ trưởng cũng đã yêu cầu 
Tổng cục TCĐLCL, các Sở Khoa 
học và Chi cục triển khai thực 
hiện tốt đối với những nội dung 
sau trong năm tới: 

- Triển khai tốt ngay từ đầu năm 
các nội dung của Quyết định 996 
đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 
động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”. 

- Xây dựng hoàn thiện cơ chế, 
chính sách tăng cường năng lực đo 
lường, hiệu chuẩn, thử nghiệm các 
đơn vị từ TW- địa phương. 

- Tăng cường đẩy mạnh hoạt 
động đo lường đối với một số đối 
tượng quản lý Nhà nước, các 
ngành, các lĩnh vực. 

- Tăng cường vai trò đo lường 
của địa phương. 

- Tiếp tục xây dựng chuẩn đo 
lường quốc gia. 

- Phối hợp với các đơn, chi cục 
trong công tác thanh tra, xử lý vi 
phạm trong đo lường. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế 
hoạt động kiểm định đo lường, 

hiệu chuẩn thử nghiệm. 
- Đẩy mạnh triển khai dự án xây 

dựng Viện Đo lường tại khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 Chương trình Thương hiệu 
Quốc gia: Hiệu quả với nhiều 
hoạt động thiết thực 

Trải qua 15 năm triển khai thực 
hiện Chương trình Thương hiệu 
Quốc gia Việt Nam (THQG), 
thương hiệu nhiều sản phẩm, hàng 
hóa Việt Nam ngày càng được 
khẳng định không chỉ ở trong 
nước mà còn trên thị trường quốc 
tế, góp phần tăng thêm quyết tâm, 
khát vọng, tạo động lực khuyến 
khích các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh có trách nhiệm, giữ 
gìn thương hiệu cho ngành hàng, 
doanh nghiệp và THQG… 

 
Hỗ trợ phát triển thương hiệu ngành 
hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam 

Chương trình THQG được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg 
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ngày 25 tháng 11 năm 2003. 
Trong giai đoạn 2016 - 2018, 

với nỗ lực không ngừng của các 
bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội 
ngành hàng và sự hưởng ứng tích 
cực của cộng đồng doanh nghiệp 
Việt Nam, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có sản phẩm đạt THQG, 
trong điều kiện nguồn lực còn 
nhiều hạn chế so với yêu cầu thực 
tiễn, Chương trình THQG đã được 
triển khai hiệu quả, tập trung vào 
các hoạt động trọng tâm sau: 

1. Tăng cường các hoạt động 
tuyên truyền quảng bá cho 
Chương trình và các doanh nghiệp 
có sản phẩm đạt THQG. 

Phối hợp tổ chức các chuỗi sự 
kiện quảng bá sản phẩm Việt Nam 
trên quy mô rộng, hướng đến toàn 
cộng đồng xã hội như: Chào mừng 
Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 
và Chương trình “Tuần Lễ Tự hào 
Thương hiệu Việt Nam năm 2016, 
2017 và 2018” diễn ra vào quý II 
các năm.  

Tăng cường sự hiện diện thường 
xuyên của Chương trình THQG 
tại các sự kiện xúc tiến thương 
mại ở trong và ngoài nước, hỗ trợ 
các doanh nghiệp THQG tham gia 
gian hàng tại các hội chợ/triển lãm 
thường niên như: Vietnam Expo, 
Foodexpo cũng như quảng bá về 

các doanh nghiệp THQG và 
Chương trình THQG tại các hội 
chợ này. 

Phối hợp với các cơ quan thông 
tấn báo chí trong và ngoài nước, 
thực hiện các hình thức thông tin, 
quảng bá phong phú về Chương 
trình THQG và các doanh nghiệp, 
sản phẩm đạt THQG trên hệ thống 
các kênh phát thanh - truyền hình, 
báo chí, thông tin điện tử, mạng 
xã hội. 

2. Nâng cao nhận thức về 
thương hiệu và tăng cường năng 
lực kinh doanh và phát triển 
thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Tổ chức các chương trình đào 
tạo, tập huấn, trao đổi kinh 
nghiệm nhằm nâng cao nhận thức 
về thương hiệu và tăng cường 
năng lực kinh doanh và phát triển 
thương hiệu cho doanh nghiệp. 

Chương trình THQG phối hợp 
với các cơ quan truyền thông tổ 
chức “Diễn đàn Thương hiệu Việt 
Nam” hàng năm trở thành sự kiện 
quốc gia trong lĩnh vực thương 
hiệu, tập trung vào các chủ đề xây 
dựng, phát triển và bảo vệ thương 
hiệu cho sản phẩm/dịch vụ, ngành 
hàng và chỉ dẫn địa lý, nhằm chia 
sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các mô 
hình xây dựng và quản trị thương 
hiệu ở các cấp độ: quốc gia, vùng 
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miền/địa phương, ngành hàng, 
doanh nghiệp và sản phẩm. 

Lồng ghép hiệu quả một số hoạt 
động cụ thể của Chương trình Xúc 
tiến thương mại quốc gia và 
Chương trình THQG để tăng hiệu 
quả khai thác các nguồn lực. Các 
doanh nghiệp đạt THQG luôn 
được ưu tiên lựa chọn và tham gia 
tích cực các hoạt động này với tư 
cách là các thương hiệu đại diện 
cho ngành hàng và THQG. 

3. Phối hợp với các chương 
trình của Chính phủ, hỗ trợ các 
hiệp hội ngành hàng trong xây 
dựng và phát triển thương hiệu 
ngành. 

Chương trình THQG tăng cường 
phối hợp với các bộ, ngành tập 
trung nguồn lực cho các hoạt động 
tuyên truyền quảng bá hình ảnh 
quốc gia và ngành hàng xuất khẩu 
của Việt Nam theo các giá trị của 
Chương trình; phối hợp với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) xây dựng Đề 
án “Phát triển thương hiệu gạo 
Việt Nam” và Đề án chuyên đề 
“Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt 
động xây dựng, bảo vệ, phát triển 
thương hiệu sản phẩm tôm Việt 
Nam”; phối hợp các bộ, ngành 
liên quan, trong đó có Bộ 
NN&PTNT thực hiện Chương 

trình Thương hiệu ngành thực 
phẩm Việt Nam; ký kết Quy chế 
phối hợp về xây dựng và quản lý 
chỉ dẫn địa lý với Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ NN&PTNT; ký 
kết thỏa thuận hợp tác về nội dung 
xây dựng phát triển thương hiệu 
ngành hàng thủ công mỹ nghệ VN 
với Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ 
công mỹ nghệ (Vietcraft). 

 
Tăng cường quảng bá thương hiệu của 

các doanh nghiệp đạt THQG 
4. Những ưu tiên của Chương 

trình THQG trong thời gian tới. 
Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội 
đồng THQG - cho biết, trong thời 
gian tới sẽ ưu tiên cho một số hoạt 
động sau: 

Tăng cường quảng bá thương 
hiệu của các doanh nghiệp đạt 
THQG và THQG ra thị trường thế 
giới, ưu tiên trọng tâm trọng điểm 
vào các thị trường xuất khẩu chủ 
lực của Việt Nam. 

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng lực xây dựng, quản trị và 
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phát triển thương hiệu thông qua 
các hoạt động đào tạo, tập huấn, 
cung cấp chuyên gia quốc tế, chia 
sẻ kinh nghiệm giữa các doanh 
nghiệp THQG thành công với 
những doanh nghiệp quan tâm, 
mong muốn gia nhập Chương 
trình THQG, qua đó nâng cao chất 
lượng và số lượng doanh nghiệp 
có sản phẩm được công nhận 
THQG. 

Tôn vinh những thương hiệu có 
giá trị, thành công trong quá trình 
xây dựng, quản trị và phát triển 
thương hiệu thông qua các hoạt 
động bình chọn, nhằm động viên, 
khích lệ các doanh nghiệp có ý 
thức đầu tư cho phát triển thương 
hiệu, qua đó góp phần nâng cao 
nhận thức của xã hội và cộng 
đồng doanh nghiệp về ý nghĩa, vai 
trò của thương hiệu đối với sản 
phẩm và doanh nghiệp trong nền 
kinh tế thị trường. 

(Theo congthuong.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
trình KH&CN Hỗ trợ doanh 
nghiệp đợt 5 năm 2018 

Ngày 28/12, 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” đợt 
5 năm 2018 với nội dung: hệ 
thống quản lý, công nghệ thông 
tin, nhãn hiệu. 

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 4 
doanh nghiệp (trong tổng số 5 
doanh nghiệp) với tổng kinh phí 
thanh toán dự kiến khoảng 64 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty CP thực phẩm 
Lekima, nội dung được hỗ trợ là 
tư vấn và chứng nhận hệ thống 
HACCP; đăng ký bảo hộ một 
nhãn hiệu; 

2. Công ty TNHH Sigen, nội 
dung được hỗ trợ là: đăng ký bảo 
hộ 1 nhãn hiệu và 4 sáng chế; 

3. Công ty TNHH giải pháp và 
công nghệ Sao Việt, nội dung 
được hỗ trợ là tư vấn đăng ký 1 
nhãn hiệu và 1 sáng chế quy trình 
xác thực chống hàng giả; 

4. Công ty TNHH du lịch Udec, 
nội dung được hỗ trợ là đầu tư xây 
dựng phần mềm quản lý và kinh 
doanh khách sạn; 

(Theo Sở KH&CN) 


