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CPTPP VÀ QUY TẮC XUẤT 
XỨ HÀNG HÓA 

Nhiều chuyên gia khẳng định, 
quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
CPTPP đã linh hoạt hơn so với 
các FTA khác. 

Theo đánh giá của nhiều chuyên 
gia, với CPTTP ngành chịu sự tác 
động nhiều nhất đó là dệt, may, da 
giầy, thủy sản… Để có thể được 
tận hưởng các ưu đãi thuế quan 
trong CPTPP, các doanh nghiệp 
Việt phải đáp ứng yêu cầu về quy 
tắc xuất xứ. 

Quy tắc linh hoạt 
Lĩnh vực dệt may có những 

trường hợp nguồn cung nguyên 
liệu đầu vào mặt hàng phải nhập 
tới 98%, khiến cho doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong việc tận dụng 
các ưu đãi thuế quan khi không 
đáp ứng được quy tắc xuất xứ. 

Quy tắc trong CPTPP linh hoạt 
hơn so với quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong các FTA khác. Theo đó, 
các quy tắc trong CPTPP cho phép 
nguyên liệu đầu vào được quyền 
nhập khẩu từ các thành viên của 
khối, trong khi đó một số FTA lại 
yêu cầu hàng hóa, nguyên liệu đầu 
vào phải đáp ứng 100% được sản 

xuất từ nước xuất khẩu. Đơn cử 
như với sản phẩm bánh xuất khẩu, 
doanh nghiệp có thể được nhập 
các nguyên liệu từ những nước 
trong khối CPTPP nếu nguồn 
cung giá rẻ, chất lượng tốt. Đây là 
quy tắc xuất xứ chặt để ngăn chặn 
các quốc gia không phải là thành 
viên của hiệp định tận dụng các 
ưu đãi thuế, hay còn được gọi là 
“free rider”. 

 
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, với 

CPTTP ngành chịu sự tác động nhiều 
nhất đó là dệt, may, da giầy, thủy sản… 

Quy tắc xuất xứ sẽ xác định 
hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện 
để được hưởng ưu đãi thuế quan 
hay không, đồng thời đảm bảo sự 
cân bằng giữa “thuận lợi hóa 
thương mại” và “phòng tránh gian 
lận thương mại”. 

Việc đo mức độ tận dụng ưu đãi 
FTA với các thành viên là điều 
cần thiết. Khi nhìn vào tổng kim 
ngạch xuất khẩu từ Việt Nam đến 
quốc gia nào đó, nhà làm chính 
sách cần xác định có bao nhiêu % 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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trong đó được hưởng thuế quan. 
Cụ thể, với kim ngạch xuất khẩu 
hơn 35 tỉ USD vào Mỹ năm ngoái, 
chúng ta cần đo được trong số đó, 
Việt Nam được giảm thuế quan 
như thế nào? Không riêng Việt 
Nam, nhiều quốc gia cũng chỉ 
được giảm thuế quan rất ít. 

Từ việc đo mức độ ưu đãi, cơ 
quan quản lý cần điều chỉnh chính 
sách để hưởng ưu đãi nhiều hơn. 
Nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ ưu 
đãi, các nước sẽ được cấp C/O ưu 
đãi. Đây mới là giấy thông hành, 
cam kết pháp lý quan trọng nhất 
để các nước được hưởng ưu đãi 
thuế quan. 

Ngoài ra, quy tắc cộng gộp 
trong CPTPP cũng mang lại lợi 
ích cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. 

Quy định này đặt ra là nguyên 
liệu nhập khẩu không đạt xuất xứ 
CPTPP nhưng có giá trị gia tăng 
trong khối, dù chỉ 1% sẽ được 
cộng gộp để tính hàm lượng 
CPTPP trong sản phẩm để được 
cấp ưu đãi CO. 

Đặc biệt, CPTPP cũng đưa ra 
quy định De Minimis - quy tắc 
linh hoạt cho phép thành phẩm dù 
vi phạm xuất xứ 10% nhưng vẫn 
có ưu đãi thuế quan đặc biệt. 
Doanh nghiệp được vi phạm 10% 

về giá trị đơn hàng, riêng ngành 
dệt may được hưởng vi phạm 10% 
về trọng lượng. 

Tuy nhiên, một số nguyên liệu 
không được áp dụng như bơ sữa 
và các sản phẩm bơ sữa, một số 
loại nước ép hoa quả và một số 
loại dầu ăn. 

Ngoài ra, cơ chế C/O hiện tại 
yêu cầu nhà xuất khẩu nộp hồ sơ 
xin cấp C/O từ cơ quan, tổ chức 
được Chính phủ ủy quyền cấp, sau 
đó chờ từ 4 tiếng đến 3 ngày làm 
việc để có được C/O, cộng thêm 
các loại phí, lệ phí. 

Khi gia nhập CPTPP, doanh 
nghiệp có thể tự chứng nhận xuất 
xứ do nhà xuất khẩu nhà nhập 
khẩu được ủy quyền tự chứng 
nhận xuất xứ cho sản phẩm được 
sản xuất hoặc do mình sở hữu, 
nhờ đó có thể chủ động trong các 
thủ tục liên quan đến C/O, không 
mất thời gian chờ đợi cũng như lệ 
phí. 

Nhưng còn nhiều thách thức 
Mặc dù quy định trong CPTPP 

linh hoạt, nhưng ở góc độ doanh 
nghiệp các doanh nghiệp đều cho 
rằng, vẫn còn nhiều thách thức đặt 
ra. CPTPP sẽ mang đến cho các 
doanh nghiệp Việt Nam cơ hội mở 
rộng thị trường sang Mexico, Peru 
và Canada nhưng doanh nghiệp 
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dệt may vẫn còn gặp nhiều thách 
thức. 

Quy định xuất xứ từ sợi của 
CPTPP đã đánh đúng vào điểm 
nghẽn của ngành. Với lợi thế ưu 
đãi thuế quan của CPTPP, các đối 
thủ cạnh tranh sẽ hỗ trợ công 
nghiệp dệt may của họ. Một số 
nước xuất khẩu dệt may mới nổi 
như Campuchia, Myanmar, Lào 
cũng được hưởng thuế 0% từ EU. 
Vì vậy, nhiều nước sẽ sử dụng cơ 
chế phòng vệ thương mại để bảo 
vệ sản xuất nội địa. 

Vì vậy, để tận dụng lợi thế của 
CPTPP, đầu tiên các doanh nghiệp 
phải hiểu về CPTPP, nắm kỹ 
thông tin về ngành dệt may, từ đó, 
biết chúng ta là ai, có thế mạnh gì 
và thị trường trong CPTPP có đặc 
điểm gì để đánh đúng thị trường. 

Muốn giải quyết được điểm 
nghẽn, các doanh nghiệp mạnh 
phải liên kết với nhau, cần xây 
dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp, 
nhất là trong nước và đầu tư nước 
ngoài. Liên quan đến vấn đề lao 
động, các doanh nghiệp cần đẩy 
mạnh vấn đề đào tạo. Hiệp hội Dệt 
may cũng liên kết với nhiều nước 
mở lớp đào tạo. 

CPTPP là một FTA toàn diện, 
những đàm phán về thuế liên quan 
chặt chẽ đến cam kết quy tắc xuất 

xứ. Vì vậy, các doanh nghiệp cần 
có ý thức tìm hiểu cụ thể và tuân 
thủ chặt chẽ các quy tắc xuất xứ 
để có thể xuất khẩu hàng hóa. 

(Theo enternews.vn) 
 

DOANH NGHIỆP VIỆT CẦN 
CHỦ ĐỘNG 'ĐỐI DIỆN' VỚI 
GIA TĂNG BẢO HỘ 
THƯƠNG MẠI 

Năm 2019 mở ra với rất nhiều 
cơ hội cho Việt Nam khi Hiệp định 
CPTPP chính thức có hiệu lực. 
Cùng với nhiều FTA khác, hàng 
hóa Việt Nam sẽ có cơ hội xuất 
khẩu khi hàng rào thuế quan bị gỡ 
bỏ. Tuy nhiên ngược lại, các nước 
có xu hướng gia tăng hàng rào kỹ 
thuật để bảo hộ cho sản xuất 
trong nước. 

Những nước lớn như Mỹ, Ấn 
Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, EU, Canada… 
không ngừng đưa ra các điều kiện 
để bảo hộ cho hàng hóa nước 
mình, gây khó cho hàng hóa các 
nước khác tràn vào, trong đó có 
hàng Việt Nam. 

Gia tăng vụ kiện 
Thống kê từ Cục Phòng vệ 

Thương mại (Bộ Công Thương), 
tính đến tháng 10/2018, đã có hơn 
140 vụ việc khởi xướng điều tra 
phòng vệ thương mại liên quan tới 
hàng xuất khẩu của Việt Nam. 
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Xu hướng các vụ kiện phòng vệ 
thương mại trên thế giới nhằm vào 
hàng xuất khẩu của Việt Nam chủ 
yếu tập trung vào kiện chùm, kiện 
chống lẩn tránh thuế, kiện 
domino, kiện kép (kiện đồng thời 
chống bán phá giá và chống trợ 
cấp). Một số vụ việc kiện đã tác 
động tiêu cực đến sản xuất trong 
nước như Mỹ điều tra áp dụng 
biện pháp tự vệ với pin năng 
lượng mặt trời, thép cán nguội và 
thép carbon chống mòn, tôm, cá 
da trơn...; Úc điều tra chống bán 
phá giá với dây thép; Canada điều 
tra chống bán phá giá và chống trợ 
cấp đối với sản phẩm khớp nối 
bằng đồng của Việt Nam… 

Trong đó, năm 2018 chỉ có 1 vụ 
Thép Hòa Phát thắng kiện và 
không bị áp thuế chống bán phá 
giá vào thị trường Úc, thể hiện sự 
tích cực, chủ động của doanh 
nghiệp (DN) này trong các vụ kiện 
phòng vệ thương mại. 

Còn lại, đa phần các DN của ta 
đều gặp bất lợi trước các vụ kiện 
của nước ngoài. Lý giải nguyên 
nhân của thực trạng này, đại diện 
Trung tâm WTO và Hội nhập 
(Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam) cho biết: Hầu 
hết các vụ kiện chống bán phá giá 
thường có thời hạn rất ngắn, các 

yêu cầu về kỹ thuật rất phức tạp, 
trong khi DN Việt Nam không 
phải lúc nào cũng sẵn sàng cho 
các vụ kiện ở nước ngoài. 

Trước các rào cản thương mại, 
DN Việt, chủ yếu là DN vừa và 
nhỏ, thường bị động, thiếu thông 
tin, thiếu nguồn nhân lực có kinh 
nghiệm về phòng vệ thương mại 
dẫn đến bị thua thiệt. 

Với nền kinh tế thị trường, việc 
các quốc gia áp dụng rào cản 
thương mại nhằm bảo hộ sản 
phẩm trong nước là điều khó tránh 
khỏi. Trong khi đó, DN Việt Nam 
thường bị động, chỉ khi có vấn đề 
xảy ra mới lo xử lý. Thậm chí có 
những DN không chịu phối hợp 
với cơ quan chức năng để cùng xử 
lý các rào cản thương mại của 
nước ngoài. 

Quy mô sản xuất vừa và nhỏ, 
thiếu liên kết và không theo tiêu 
chuẩn quốc tế là những bất cập 
nội tại của DN Việt Nam để khi có 
vấn đề xảy ra, DN Việt khó chứng 
minh được tính "hợp pháp" cho 
hàng hóa của mình. 

Để không “vấp ngã” khi ra 
biển lớn 

Hiện tiến trình tự do hoá thương 
mại toàn cầu ngày càng sâu rộng, 
các hàng rào thương mại truyền 
thống như thuế quan dần dần được 
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dỡ bỏ, các cam kết mở cửa thị 
trường được đẩy mạnh cùng với 
sự gia tăng của các hiệp định 
thương mại tự do. 

Do đó, các DN trong nước cần 
nâng cao hiểu biết về công cụ 
phòng vệ thương mại cũng như 
tăng hiệu quả kháng kiện. 

Trong bối cảnh hội nhập sâu 
rộng, việc nắm rõ luật và làm theo 
luật là rất quan trọng với các DN. 
Trên cơ sở nắm rõ luật pháp các 
nước, các DN sẽ có những thay 
đổi, cải tiến trong sản xuất, kinh 
doanh, trong hoạt động xuất nhập 
khẩu để phù hợp với các công 
ước, quy định quốc tế. 

Chẳng hạn trong lĩnh vực thủy 
sản, trong năm 2018, Công ty cổ 
phần Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp) là 
DN Việt Nam được hưởng thuế 
chống bán phá giá thấp nhất so với 
các DN xuất khẩu cá da trơn của 
Việt Nam vào thị trường Mỹ. 

Đại diện DN này cho biết: 
Ngoài việc đầu tư, chủ động về 
vùng nguyên liệu thì DN đã chú ý 
đến quy trình sản xuất theo các 
tiêu chuẩn về chất lượng được Mỹ 
chú trọng. Đó là cơ sở để DN 
"kháng cự" khi hàng hóa bị phía 
Mỹ kiện chống bán phá giá hay 
yêu cầu áp thuế. 

Mặt khác, các DN cần chủ động 

phối hợp với các cơ quan chức 
năng cung cấp thông tin, ứng phó 
với các vụ kiện của nước ngoài. 

Ông Trần Tuấn Dương, Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát chia 
sẻ kinh nghiệm thắng kiện của Úc 
là phải luôn chủ động, tích cực 
tham gia phối hợp với các đoàn 
điều tra, cung cấp mọi thông tin 
cần thiết để chứng minh sản phẩm 
của mình không bán phá giá, 
không được nhà nước bảo hộ về 
chi phí sản xuất… 

Bên cạnh đó là cần chủ động 
làm việc, thuê các luật sư có kinh 
nghiệm ở chính quốc gia đang 
khởi kiện nhằm đưa ra những 
phương thức xử lý phù hợp với 
luật pháp quốc tế, quy định của 
các nước sở tại. 

Thời gian tới, Bộ Công Thương 
sẽ yêu cầu các Tham tán thương 
mại đẩy mạnh hỗ trợ DN tiếp cận 
và mở rộng thị trường xuất khẩu. 
Song song với đó, Bộ đẩy mạnh 
làm việc với Mỹ và châu Âu để 
xem xét lại chính sách kinh tế thị 
trường đối với Việt Nam. 

Một giải pháp về lâu dài cũng 
được đại diện Bộ Công Thương 
đưa ra, đó là DN cần mở rộng thị 
trường để không bị động mỗi khi 
bị một nước nào đó kiện phòng vệ 
thương mại. 



Số 60 - 2/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 6 
 

Như trường hợp của Thép Hòa 
Phát, sản phẩm thép đã XK đi 14 
nước trên thế giới, không quá phụ 
thuộc vào nước nào, trong đó 
nhiều nước nằm trong CPTPP như 
Nhật Bản, New Zealand, Úc, 
Brunei, Mỹ, Canada, Singapore. 
Với thị trường Úc, sau khi thắng 
kiện chống bán phá giá, sản lượng 
XK thép Hòa Phát sang thị trường 
này tiếp tục được đẩy mạnh. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Quốc Khánh, các vụ 
việc phòng vệ thương mại mà DN 
nội phải đối mặt trên thị trường 
thế giới sẽ ngày càng nhiều, nhất 
là trong bối cảnh chính sách bảo 
hộ thương mại cực đoan đang 
được nhiều nước tận dụng. 

Do đó, biện pháp khả thi nhất 
nhằm giảm rủi ro là DN phải chủ 
động mở rộng thị trường xuất 
khẩu. Hiện Việt Nam đang có giao 
thương với 200 quốc gia trên thế 
giới, nhưng hàng hóa Việt chỉ mới 
xuất khẩu được hơn 50 nước. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: TẬP 
TRUNG GỠ BỎ RÀO CẢN, 
TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI 
THƯƠNG MẠI 

Kỳ họp lần thứ 4 của Tiểu ban 
Thương mại hỗn hợp Việt Nam - 

Ấn Độ, do Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Cao Quốc Hưng và Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ 
Anup Wadhawan chủ trì, diễn ra 
từ ngày 22-23/1/2019 tại Hà Nội 
nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác 
kinh tế, thương mại giữa hai nước. 

 
Tại kỳ họp, hai bên đã trao đổi 

các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong 
hoạt động hợp tác thương mại, 
đầu tư, kinh doanh của các doanh 
nghiệp, tạo môi trường thuận lợi 
hơn cho các doanh nghiệp hoạt 
động. Hai bên đã trao đổi các định 
hướng và giải pháp để tạo sự gắn 
kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh 
tế, giúp mở rộng thị trường cho 
sản phẩm xuất khẩu của nhau, 
tranh thủ thế mạnh và nguồn lực 
của mỗi nước để bổ sung cho nhu 
cầu phát triển của mỗi nước. 

Tại cuộc họp, thứ trưởng Bộ 
Công Thương Cao Quốc Hưng 
cho rằng, hai nước còn có nhiều 
tiềm năng để mở rộng quan hệ 
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thương mại và đầu tư. Đồng thời 
tin rằng, với tốc độ tăng trưởng 
kim ngạch thương mại như hiện 
nay, hai bên sẽ sớm đạt được mục 
tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ 
USD vào năm 2020 theo mục tiêu 
đã đề ra. 

Về đầu tư, ngoài lĩnh vực năng 
lượng mà hai bên đang triển khai 
hợp tác khá thành công, Thứ 
trưởng Cao Quốc Hưng mong 
muốn phía Ấn Độ xem xét mở 
rộng đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh 
vực Ấn Độ có thế mạnh như dệt 
may, gia giày, công nghiệp hỗ trợ, 
công nghệ thông tin, nông nghiệp 
chế biến ... 

Bên cạnh đó, việc có đường bay 
trực tiếp giữa Việt Nam - Ấn Độ 
là điều kiện rất thuận lợi để tăng 
cường thương mại giữa hai nước 
nên Thứ trưởng cũng đề nghị phía 
Ấn Độ xem xét tạo điều kiện 
thuận lợi cho hãng hàng không 
Vietjet của Việt Nam triển khai 
đường bay này. 

Tại kỳ họp, phía Việt Nam đề 
nghị Ấn Độ xem xét không áp 
dụng biện pháp chống trợ cấp đối 
với các sản phẩm ống thép không 
gỉ và dây đồng nhập khẩu từ Việt 
Nam, đồng thời xem xét dừng 
không gia hạn áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá với các vụ việc 

đang trong giai đoạn áp thuế khi 
biện pháp này hết thời hạn áp 
dụng; Đề nghị phía Ấn Độ đẩy 
nhanh quy trình cấp phép nhập 
khẩu cho các loại trái cây tươi của 
Việt Nam, trước mắt là nhãn, 
bưởi, chôm chôm, và sầu riêng, 
sau đó là các loại trái cây khác 
như bơ, dừa.... Bên cạnh đó, Việt 
Nam cũng bày tỏ quan ngại trước 
việc áp dụng quy định trị giá nhập 
khẩu tối thiểu của Ấn Độ (MIP) 
đối với mặt hàng hồ tiêu và đề 
nghị Ấn Độ sớm rút lại biện pháp 
này và tuân thủ các quy định trong 
WTO và Hiệp định AITIGA; Đề 
nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ các 
đoàn Việt Nam tham gia các hoạt 
động xúc tiến thương mại tại Ấn 
Độ cũng như khuyến khích các 
doanh nghiệp Ấn Độ sang Việt 
Nam tìm hiểu, đầu tư tại Việt Nam 
trong các lĩnh vực có thế mạnh; 
phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế 
hợp tác song phương và đa 
phương... 

Đồng tình với quan điểm của 
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ 
cũng cho rằng tiềm năng hợp tác 
kinh tế thương mại giữa hai bên 
còn rất lớn và đề xuất lập ra một 
đầu mối liên lạc cụ thể giữa Bộ 
Công Thương Việt Nam và cơ 
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quan phòng vệ thương mại của Ấn 
Độ để tránh sự nhầm lẫn, sai sót 
thông tin về phòng vệ thương mại 
của hai bên. 

Thứ trưởng Anup Wadhawan 
cũng đề nghị phía Việt Nam cấp 
phép nhập khẩu cho các mặt hàng 
ngô, lúa mì và thức ăn chăn nuôi 
của Ấn Độ. Đồng thời cam kết Ấn 
Độ sẽ lập bộ quy tắc tiêu chuẩn 
cho ba mặt hàng này để đảm bảo 
chất lượng và không vi phạm các 
biện pháp kiểm dịch của Việt 
Nam. 

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã 
trao đổi một số vấn đề Ấn Độ 
quan tâm như việc cấp phép đăng 
ký cho các cơ sở sản xuất, chế 
biến thịt trâu của Ấn Độ để xuất 
khẩu sang Việt Nam; rà soát Hiệp 
định Thương mại tự do ASEAN - 
Ấn Độ (AIFTA); dự thảo các 
Thông tư về quy định điều kiện 
sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và 
kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 
dưỡng ô tô.... 

Theo số liệu thống kê của Tổng 
Cục Hải quan VIệt Nam, kim 
ngạch thương mại Việt Nam - Ấn 
Độ đạt 10,7 tỷ USD năm 2018, 
tăng 39% so với năm 2017, trong 
đó kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 tỷ 
USD, tăng 75%, kim ngạch nhập 
khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 5,2% so 

với năm 2017. Tính đến nay, Ấn 
Độ có 208 dự án FDI tại Việt Nam 
với vốn đăng ký khoảng 878 triệu 
USD, đứng thứ 26/129 quốc gia 
và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại 
Việt Nam. Một số doanh nghiệp 
tiêu biểu của Ấn Độ đã có mặt tại 
Việt Nam như TATA, ONGC, 
Essar, Bank of India (BOI...) 

(Theo congthuong.vn) 
 

GHI NHÃN HÀNG HÓA 
'MADE IN VIỆT NAM': HÀNG 
VIỆT TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH 
CHỖ ĐỨNG! 

Với sự hoàn thiện khung pháp lý 
về ghi nhãn sản xuất 'Made in Việt 
Nam', sản phẩm, hàng hóa Việt sẽ 
tự tin hơn nữa khẳng định chất 
lượng, chỗ đứng trong lòng người 
tiêu dùng Việt Nam và thế giới. 

Theo thông tin từ Bộ Công 
Thương, thời gian vừa qua, hiện 
tượng gian lận thương mại thông 
qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản 
xuất tại Việt Nam ngày càng gia 
tăng. Nhiều sản phẩm, hàng hóa 
sản xuất tại Việt Nam đã khẳng 
định được chất lượng cao, ổn 
định, đáng tin cậy. 

Xuất phát từ thực tế này, có 
trường hợp hàng hóa được sản 
xuất nhập khẩu từ nước ngoài 
hoặc đặt gia công tại nước ngoài 
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nhưng lại gắn mác là hàng “Made 
in Viet Nam” để gian lận thương 
mại, đánh lừa người tiêu dùng. 

Hàng hóa nước ngoài có xu 
hướng mượn xuất xứ Việt Nam 
để hưởng lợi “miễn phí”... 

Có trường hợp thương nhân 
không cố tình gian lận, nhưng 
quan niệm của thương nhân về 
vấn đề này còn đơn giản, không 
nhận thức hết những ảnh hưởng to 
lớn đối với nền sản xuất quốc gia. 
Hàng hóa nước ngoài có xu hướng 
mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng 
lợi “miễn phí” và bất hợp pháp từ 
các Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) Việt Nam tham gia hoặc sử 
dụng xuất xứ hàng hóa làm 
phương tiện lẩn tránh các biện 
pháp phòng vệ thương mại của 
nước nhập khẩu. Hơn nữa, Việt 
Nam chưa có quy định về tiêu chí 
để hàng hóa được ghi nhãn sản 
xuất tại Việt Nam nên người tiêu 
dùng trong nước không có căn cứ 
để phân biệt thế nào là hàng 
“Made in Viet Nam” và họ đang 
sử dụng hàng “Made in Viet 
Nam” trên cơ sở tự nhận biết hoặc 
tin tưởng vào những nhãn hàng 
không được kiểm chứng. 

Việc gian lận ghi nhãn sản xuất 
tại Việt Nam không những gây 
hậu quả trực tiếp đến sản phẩm cụ 

thể, ảnh hưởng đến người tiêu 
dùng mà còn có tác động không 
nhỏ đến ngành hàng trong nước, 
làm giảm uy tín và tính cạnh tranh 
của hàng sản xuất tại Việt Nam. 

Các nước đưa ra quy định cụ thể 
về ghi nhãn xuất xứ hàng hóa 
nhằm mục tiêu bảo hộ ngành hàng 
sản xuất tại nước đó nói chung và 
bảo hộ thương hiệu của sản phẩm 
cụ thể. Tiêu chí và điều kiện ghi 
nhãn xuất xứ có thể được quy định 
chung như “made in…, produced 
in…” hoặc chi tiết đến từng công 
đoạn sản xuất, gia công hoặc chứa 
giá trị gia tăng cụ thể như 
“designed by/in…, assembled 
in…, processed in…, packaged 
in…, imported by/for”. Về chế tài 
xử phạt, một số nước có chế tài xử 
phạt rất nặng đối với cá nhân, tổ 
chức cố tình ghi sai nhãn xuất xứ 
hàng hóa.  

Hoàn thiện khung pháp lý về 
ghi nhãn sản xuất "made in Viet 
Nam" 

Hiện nay, hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật Việt Nam chưa có 
quy định điều chỉnh việc hàng hóa 
được ghi nhãn sản xuất tại Việt 
Nam. Các quy định hiện hành dù 
đang được hoàn thiện để phù hợp 
với thực tế sản xuất và kinh doanh 
hàng hóa tại Việt Nam nhưng 
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phạm vi điều chỉnh chủ yếu là 
nhãn hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và 
thương hiệu. 

Theo mục tiêu quản lý nhà nước 
đặc thù của các Bộ ngành, các văn 
bản nêu trên tập trung vào quy 
định về yêu cầu ghi nhãn hàng 
hóa, bảo hộ chỉ dẫn địa lý và xây 
dựng thương hiệu Việt Nam. Quy 
định hiện hành chưa có bộ tiêu chí 
để xác định như thế nào là hàng 
hóa được ghi nhãn sản xuất tại 
Việt Nam. 

Do chưa có quy định về tiêu chí 
ghi nhãn nước sản xuất hàng hóa, 
khái niệm “hàng hóa Việt Nam” 
có thể được hiểu theo nhiều nghĩa 
khác nhau: (a) hàng hóa có xuất 
xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi 
thuế quan theo cam kết hội nhập 
kinh tế quốc tế hoặc (b) hàng hóa 
có công đoạn sản xuất tại Việt 
Nam hoặc (c) hàng hóa có thương 
hiệu của Việt Nam. Các khái niệm 
này tuy khác nhau nhưng thường 
bị nhầm lẫn. 

Xuất phát từ thực tiễn trong 
nước và thế giới nêu trên, việc xây 
dựng quy định về hàng hóa được 
ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam là 
cần thiết nhằm tạo hành lang pháp 
lý với mục tiêu phòng chống gian 
lận thương mại về xuất xứ hàng 
hóa và bảo vệ người tiêu dùng. 

Qua trao đổi giữa Bộ Công 
Thương với Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Tư pháp, Viện Nghiên 
cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM), Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 
một số Hiệp hội ngành hàng, trước 
mắt, việc ghi nhãn sản xuất tại 
Việt Nam nên được áp dụng trên 
nguyên tắc tự nguyện, tự kê khai. 
Tuy nhiên, khi cá nhân, tổ chức 
thực hiện ghi nhãn sản xuất tại 
Việt Nam, hàng hóa bắt buộc phải 
đáp ứng tiêu chí và phải chứng 
minh việc đáp ứng tiêu chí đó khi 
được yêu cầu. Trong trường hợp 
cá nhân, tổ chức ghi công đoạn 
sản xuất tại Việt Nam thì phải 
chứng minh được việc hàng hóa 
trải qua công đoạn sản xuất, gia 
công có phát sinh giá trị tại Việt 
Nam. 

Sau một khoảng thời gian thực 
hiện, khi quy định ghi nhãn hàng 
hóa sản xuất tại Việt Nam dần 
được hình thành trong nhận thức 
xã hội, cơ quan quản lý nhà nước 
sẽ tổng kết, đánh giá và báo cáo 
Chính phủ để áp dụng bắt buộc 
ghi nhãn hàng hóa sản xuất tại 
Việt Nam đối với một số mặt hàng 
cụ thể nhằm bảo vệ người tiêu 
dùng Việt Nam, bảo hộ ngành sản 
xuất và xây dựng thương hiệu như 
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thực phẩm, dệt may, giày dép, ... 
Hoàn thiện thể chế pháp lý về 

ghi nhãn sản xuất "made in Viet 
Nam" đang là một nhu cầu cấp 
bách. Hy vọng với sự ra đời của 
khung pháp lý về vấn đề này, sản 
phẩm, hàng hóa Việt Nam sẽ tự 
tin hơn nữa khẳng định chất 
lượng, chỗ đứng trong lòng người 
tiêu dùng Việt Nam và thế giới. 

(Theo vietq.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA 
GIÁM SÁT MẶT HÀNG XE 
ĐẠP ĐIỆN XUẤT KHẨU 
SANG EU 

Bộ Công Thương yêu cầu tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ Việt Nam 
cho mặt hàng xe đạp điện xuất 
khẩu sang EU. 

 
Lượng xuất khẩu xe đạp điện của Việt 

Nam sang EU đang tăng nhanh. 

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ 
Công Thương) cho biết, vừa qua, 

Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành 
quyết định về việc áp dụng thuế 
chống bán phá giá và thuế chống 
trợ cấp chính thức đối với xe đạp 
điện nhập khẩu từ Trung Quốc 
vào Liên minh châu Âu (EU). 

Mức thuế chống bán phá giá và 
chống trợ cấp cộng gộp là từ 
18,8% - 79,3% tùy thuộc vào từng 
doanh nghiệp xuất khẩu. Các mức 
thuế này được áp dụng trong 5 
năm kể từ ngày 18/1/2019. 

Căn cứ báo cáo điều tra của EC, 
trong giai đoạn điều tra từ 
1/10/2016 – 30/9/2017, lượng 
nhập khẩu xe đạp điện vào EU là 
940.001 chiếc, trong đó nhập khẩu 
từ Trung Quốc là 699.658 chiếc, 
chiếm tỷ trọng 74% lượng nhập 
khẩu và chiếm 35% thị phần xe 
đạp điện tiêu thụ tại EU. 

Theo số liệu thống kê của EU, 
xuất khẩu xe đạp điện từ Việt 
Nam sang EU tăng sau khi EU 
tiến hành điều tra đối với xe đạp 
điện nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Lượng xuất khẩu xe đạp điện của 
Việt Nam sang EU trong 11 tháng 
đầu năm 2018 là 138.467 chiếc, 
đạt kim ngạch 66,9 triệu Euro, 
tăng 47,4% về lượng và 22,6% về 
giá trị so với cùng kỳ năm 2017 và 
chiếm tỷ trọng 12,4% tổng lượng 
nhập khẩu xe đạp điện vào EU. 
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Theo nhận định của Cục Phòng 
vệ thương mại, việc lượng xuất 
khẩu xe đạp điện từ Việt Nam 
sang EU tăng nhanh, trùng với 
thời điểm EC điều tra áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá và 
chống trợ cấp đối với sản phẩm 
nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều 
này có thể dẫn đến nguy cơ EC 
tiến hành điều tra lẩn tránh thuế 
đối với một số doanh nghiệp xuất 
khẩu của Việt Nam, gây ảnh 
hưởng liên đới tới các doanh 
nghiệp xuất khẩu chân chính. 

Trên cơ sở theo dõi diễn biến vụ 
việc, Bộ Công Thương đã trao đổi 
với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc 
tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ Việt 
Nam cho mặt hàng xe đạp điện, 
trong đó đặc biệt lưu ý tới khả 
năng xuất hiện hành vi làm giả 
xuất xứ Việt Nam. 

Bộ Công Thương cũng đã và 
đang phối hợp với Tổng cục Hải 
quan (Bộ Tài chính) để tổ chức 
theo dõi, nắm bắt những biến 
động bất thường trong hoạt động 
xuất khẩu sang một số thị trường 
để từ đó có biện pháp kiểm tra, 
xác minh và xử lý nghiêm các 
hành vi gian lận xuất xứ Việt Nam 
nhằm lẩn tránh biện pháp phòng 

vệ thương mại, làm ảnh hưởng 
đến uy tín của Việt Nam nói 
chung và lợi ích của các doanh 
nghiệp chân chính nói riêng. 

Bộ Công Thương khuyến nghị 
các doanh nghiệp xuất khẩu của 
Việt Nam tuân thủ chặt chẽ các 
quy định về chứng nhận xuất xứ, 
không tiếp tay cho các hành vi 
gian lận xuất xứ, đồng thời phối 
hợp theo dõi sát thị trường để có 
thể kịp thời cung cấp thông tin cho 
các cơ quan quản lý khi thấy có 
dấu hiệu bất thường, tránh để các 
ngành sản xuất - xuất khẩu của 
Việt Nam bị liên lụy và bị ảnh 
hưởng bởi các biện pháp chống 
lẩn tránh và phòng vệ thương mại 
tại một số thị trường nhập khẩu. 

(Theo vov.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thực phẩm nhập khẩu  
Ngày 15/01/2019, Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi một phần các quy định 
kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và 
các sản phẩm liên quan. Các sản 
phẩm thực phẩm không được phép 
di chuyển, tiêu thụ hoặc bán trước 
khi được cho phép nhập khẩu. Tuy 
nhiên, gần đây đã có nhiều trường 



Số 60 - 2/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13 
 

hợp vi phạm. Nhằm tăng cường 
trách nhiệm của các nhà nhập 
khẩu, Bộ Y tế và Phúc lợi dự định 
sửa đổi các Điều 7, 19 và 20 của 
Quy định về Kiểm tra Thực phẩm 
Nhập khẩu và Sản phẩm Liên 
quan. Hiện tại Đài Loan chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên WTO tham gia góp ý kiến 
vào ngày 17/3/2019.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/353  

Thiết bị y tế  
Ngày 22/01/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Sửa đổi "Quy định về đặc điểm kỹ 
thuật tiêu chuẩn của thiết bị y tế". 
Cụ thể Bộ An toàn Thực phẩm và 
Dược phẩm (MFDS) đã xây dựng 
các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn 
mới cho “Ống tiêm, kim, bộ lọc” 
và “Kim, bộ lọc, có thể tái sử 
dụng”. Mục đích của dự thảo 
nhằm tăng cường sức khỏe và sự 
an toàn của bệnh nhân và các 
chuyên gia y tế. Hiện tại Hàn 
Quốc chưa xác định thời gian dự 
kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên tham gia góp 
ý kiến vào ngày 24/3/2019.  

Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/808 

Thiết bị y tế  
Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kỹ 
thuật của các thiết bị y tế. Cụ thể: 
Sẽ thiết lập thông số kỹ thuật tiêu 
chuẩn mới cho 110 thiết bị y tế 
loại 1 bao gồm "Kim tiêm trị liệu, 
mục đích chung, tái sử dụng" để 
đảm bảo an toàn và hiệu suất của 
các thiết bị y tế 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 
02/4/2019. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/810 

Trái cây và rau quả  
Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý 

Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 
Kỳ (FDA) thông báo cho các nước 
Thành viên WTO về việc xóa bỏ 
một số Tiêu chuẩn cấp quốc gia. 
Cụ thể, sẽ loại bỏ bảy tiêu chuẩn 
tự nguyện cấp quốc gia và một 
tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với 
trái cây và rau quả khỏi Bộ luật 
Quy định Liên bang (CFR). Hành 
động được thực hiện nhằm loại bỏ 
các quy định lỗi thời, không cần 
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thiết, không hiệu quả hoặc gây ra 
các chi phí không cần thiết. Các 
tiêu chuẩn tự nguyện này và tất cả 
các sửa đổi tiếp theo hoặc tiêu 
chuẩn mới cho trái cây và rau quả 
sẽ có sẵn trong một công bố riêng. 
Các tiêu chuẩn cho các mặt hàng 
bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được 
quản lý bởi Bộ phận kiểm tra cây 
trồng đặc biệt AMS (SCI) và được 
phân loại bằng hệ thống đánh số 
hiện có đối với các tiêu chuẩn tự 
nguyện. Bất kỳ tiêu chuẩn tự 
nguyện mới hoặc sửa đổi nào đều 
sẽ được công bố trên Đăng ký liên 
bang để có thể nhận xét công khai. 
Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
ngày 01/2/2019. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên WTO tham 
gia góp ý kiến vào ngày 
02/4/2019.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1437 

(Theo VP TBT VN) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 2/2019 

1. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/641 
Nội dung: Hóa chất (ICS 71) 
- Số: G/TBT/N/EU/642 
Nội dung: Chất dẻo (ICS 

83.080.01) 
- Số: G/TBT/N/EU/643 
Nội dung: Các chất hóa học 

(ICS 71.100) 
2. Số: G/TBT/N/ITA/34 
Nước TB: Italy 
Nội dung: Hệ thống chống va 

chạm và giảm chấn (ICS 
43.040.80 ) 

3. Số: G/TBT/N/ISR/1033 
Nước TB: Israel 
Nội dung: Sơn và vecni (ICS 

87.040) 
4. Các thông báo của Kenya 
- Số: G/TBT/N/KEN/796, 

G/TBT/N/KEN/797, 
G/TBT/N/KEN/798, 
G/TBT/N/KEN/799 

Nội dung: Phomat (ICS 
67.100.30) 

- Số: G/TBT/N/KEN/800 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

chế biến (ICS 67.100.10) 
5. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/809 
Nội dung: Sản phẩm của công 

nghệ hóa chất (ICS 71.100) 
- Số: G/TBT/N/KOR/810 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
- Số: G/TBT/N/KOR/811 
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040.01) 
6. Số: G/TBT/N/LTU/35 
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Nước TB: Lithuania 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10) 
7. Các thông báo của Malawi 
- Số: G/TBT/N/MWI/19 
Nội dung: Kết cấu bêtông (ICS 

91.080.40) 
- Số: G/TBT/N/MWI/20 
Nội dung: Hạt ngô (Zea mays) 

(ICS 67.060) 
- Số: G/TBT/N/MWI/21 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
(ICS 67.060) 

- Số: G/TBT/N/MWI/22, 
G/TBT/N/MWI/23, 
G/TBT/N/MWI/24 

Nội dung: Thủy sản và sản 
phẩm thủy sản (ICS 67.120.30) 

- Số: G/TBT/N/MWI/32 
Nội dung: Cà chua cô đặc (ICS 

67.080.20) 
- Số: G/TBT/N/MWI/33 
Nội dung: Sốt cà chua (ICS 

67.080.20) 
- Số: G/TBT/N/MWI/34 
Nội dung: Cà chua được bảo 

quản (ICS 67.080.20) 
- Số: G/TBT/N/MWI/35; 

G/TBT/N/MWI/36 
Nội dung: Sơn và vecni (ICS 

87.040) 
- Số: G/TBT/N/MWI/37; 

G/TBT/N/MWI/38; 

G/TBT/N/MWI/39 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có 

dầu (ICS 67.200) 
7. Số: G/TBT/N/MEX/448 
Nước TB: Mexico 
Nội dung: Thiết bị chứa chất 

lỏng (ICS 23.020; 75.200) 
8. Số: G/TBT/N/RUS/91 
Nước TB: Liên bang Nga 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040) 
9. Các thông báo của Slovenia 
- Số: G/TBT/N/SVN/105 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 
- Số: G/TBT/N/SVN/106 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 

(ICS 67.120.10) 
- Số: G/TBT/N/SVN/107 
Nội dung: Quả và sản phẩm từ 

quả (ICS 67.080.10 ) 
10. Các thông báo của Tanzania 
- Số: G/TBT/N/TZA/232; 

G/TBT/N/TZA/233 
Nội dung: Nước ép trái cây (ICS 

67.080.10; 67.160.20 ) 
- Số: G/TBT/N/TZA/234 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau (ICS 67.080.20) 
- Số: G/TBT/N/TZA/235 
Nội dung: Gia vị (ICS 

67.220.10 ) 
11. Các thông báo của Thái lan 
- Số: G/TBT/N/THA/532 
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Nội dung: Sản phẩm thuốc lá 
- Số: G/TBT/N/THA/533 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng 

cụ tiếp xúc với thực phẩm (ICS 
67.250) 

12. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/355; 

G/TBT/N/TPKM/356 
Nội dung: Mỹ phẩm (ICS 

71.100.70) 
13. Số: G/TBT/N/TTO/120 
Nước TB: Trinidad and Tobago 
Nội dung: Bê tông và sản phẩm 

bê tông (ICS:91.100.30) 
14. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/1020 
Nội dung: Đường và sản phẩm 

đường (ICS 67.180.10) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1021 
Nội dung: Nước ép trái cây (ICS 

67.080.10; 67.160.20 ) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1022 
Nội dung: Dưa muối (ICS 

67.080.01) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1023 
Nội dung: Xoài khô (ICS 

67.080.10) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1024 
Nội dung: Quả và sản phẩm từ 

quả (ICS 67.080.10) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1025 
Nội dung: Nước ép trái cây (ICS 

67.080.10; 67.160.20 ) 
15. Các thông báo của Hoa Kỳ 

- Số: G/TBT/N/USA/1437 
Nội dung: Tiêu chuẩn các loại 

trái cây, rau quả (ICS 67.020) 
- Số: G/TBT/N/USA/1438 
Nội dung: Nguồn cung cấp điện 

bên ngoài (ICS 97.180) 
- Số: G/TBT/N/USA/1439 
Nội dung: Sản phẩm thịt (ICS 

67.120) 
16. Số: G/TBT/N/ZAF/234 
Nước TB: Nam Phi 
Nội dung: Vật liệu bao gói (ICS 

55.040); Rau quả (ICS 67.080)  
(TH) 

 
 
 
 

CHÍNH PHỦ CHÍNH THỨC 
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUY 
XUẤT NGUỒN GỐC SẢN 
PHẨM, HÀNG HÓA 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
“Đề án triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc” với mục tiêu đến năm 2020 
sẽ xây dựng và đưa vào vận hành 
Cổng thông tin truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia. 

Đề án nhằm hoàn thiện hệ thống 
quy định pháp luật, văn bản, tài 
liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn 
gốc; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt 
động truy xuất nguồn gốc để phục 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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vụ hội nhập quốc tế và nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước, bảo đảm chất lượng, tính an 
toàn của sản phẩm, hàng hóa. 

Đồng thời nâng cao nhận thức 
của xã hội, các cơ quan, tổ chức 
và doanh nghiệp về truy xuất 
nguồn gốc thông qua việc đẩy 
mạnh các hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến, đào tạo cho các bên liên 
quan; đảm bảo công khai, minh 
bạch các thông tin truy xuất nguồn 
gốc của sản phẩm, hàng hóa trên 
thị trường, cung cấp thông tin, 
kiến thức thiết yếu về truy xuất 
nguồn gốc. 

Trong đó, phấn đấu giai đoạn 
đến năm 2020, rà soát các văn bản 
quy định, pháp luật về quản lý, 
triển khai áp dụng và xử lý vi 
phạm về truy xuất nguồn gốc; xây 
dựng, ban hành tối thiểu 5 tiêu 
chuẩn quốc gia, 1 quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về truy xuất nguồn 
gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng; 
triển khai, áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc đối với một số 
nhóm sản phẩm, hàng hóa trong 
nước như nông lâm thủy sản, thực 
phẩm, thuốc chữa bệnh; xây dựng 
và đưa vào vận hành Cổng thông 
tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa quốc gia. 

Giai đoạn đến năm 2025, hoàn 

thiện cơ bản hệ thống các văn bản 
quy định, pháp luật về quản lý, 
triển khai áp dụng và xử lý vi 
phạm về truy xuất nguồn gốc; xây 
dựng tối thiểu 30 tiêu chuẩn quốc 
gia và 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về truy xuất nguồn gốc, các tài 
liệu hướng dẫn áp dụng cho từng 
nhóm sản phẩm cụ thể; tối thiểu 
30% các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã 
vạch tại Việt Nam có hệ thống 
truy xuất nguồn gốc áp dụng các 
tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm 
bảo khả năng tương tác, trao đổi 
dữ liệu với các hệ thống truy xuất 
nguồn gốc của doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế; hoàn thiện nâng 
cấp Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 
quốc gia, bảo đảm kết nối 100% 
hệ thống truy xuất nguồn gốc của 
các bộ, cơ quan liên quan và ít 
nhất 70% trong tổng số các đơn vị 
cung cấp giải pháp tại Việt Nam. 

Giai đoạn đến năm 2030, hoàn 
thiện Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
quốc gia, bảo đảm nhu cầu trao 
đổi và khai thác thông tin của 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
trong nước và quốc tế; hoàn thiện 
hệ thống quản lý và cập nhật cơ sở 
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dữ liệu sản phẩm, hàng hóa trong 
nước và quốc tế. 

Để đạt được những mục tiêu 
trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ 
và giải pháp như: Hoàn thiện hệ 
thống văn bản pháp lý, tài liệu 
hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa; xây dựng, 
triển khai, ứng dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc thống nhất trong 
cả nước; nghiên cứu áp dụng các 
công nghệ mới để nâng cao hiệu 
quả hoạt động truy xuất nguồn 
gốc; thúc đẩy hoạt động hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực truy xuất 
nguồn gốc; thiết lập, xây dựng, 
vận hành Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
quốc gia. 

(Theo vietq.vn) 
 

MỞ ĐƯỜNG CHO VẬT LIỆU 
XÂY KHÔNG NUNG Ở VIỆT 
NAM 

Vật liệu xây không nung hiện 
đang là xu hướng tất yếu bởi 
mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội 
cao. Để tìm chỗ đứng cho loại vật 
liệu này, nhiều chính sách đã 
được ban hành, đặc biệt là việc 
triển khai dự án “Tăng cường sản 
xuất và sử dụng gạch không nung 
ở Việt Nam”.  

Song hành nhiều lợi ích 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án 
“Tăng cường sản xuất và sử dụng 
gạch không nung ở Việt Nam”, do 
Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 
Bộ Xây dựng tổ chức vừa diễn ra 
tại Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang 
Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu 
Xây dựng - Bộ Xây dựng cho biết, 
để sản xuất 1 tỷ viên gạch đất sét 
nung quy tiêu chuẩn sẽ tiêu tốn 
1,5 triệu m3 đất sét, tương đương 
75 ha đất nông nghiệp (độ sâu 
khai thác là 2m) và 150.000 tấn 
than, đồng thời thải ra khoảng 
0,57 triệu tấn khí CO2 - gây hiệu 
ứng nhà kính và các khí thải độc 
hại khác gây ô nhiễm môi trường. 

 
Năm 2020 nhu cầu vật liệu xây 

được dự báo khoảng 42 tỷ viên 
quy tiêu chuẩn. Nếu đáp ứng nhu 
cầu này hoàn toàn bằng gạch đất 
sét nung sẽ tiêu tốn khoảng 57- 60 
triệu m3 đất sét, tương đương 
2.800 - 3.000 ha đất nông nghiệp; 
tiêu tốn 5,3 - 5,6 triệu tấn than, 
đồng thời thải ra khoảng 17 triệu 
tấn khí CO2. 
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Như vậy, để đáp ứng nhu cầu 
vật liệu xây tăng khoảng 10% - 
12%/năm nếu chỉ sử dụng gạch 
đất sét nung sẽ tiêu tốn hàng nghìn 
ha đất nông nghiệp, hàng triệu tấn 
than mỗi năm, cần phải tăng tỷ lệ 
gạch không nung so với đất sét 
nung. Đây là xu hướng tất yếu của 
nhiều nước, trong đó có VN. 

Lợi ích của việc sử dụng vật liệu 
xây không nung rất lớn. Đó là, tiết 
kiệm tài nguyên đất sét và diện 
tích canh tác nông nghiệp; tiết 
kiệm nhiên liệu, năng lượng, giảm 
khí thải; tiêu thụ một phần đáng 
kể phế thải từ các ngành khác, 
như: Nhiệt điện, luyện kim, khai 
khoáng, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường và các chi phí xử lý phế 
thải. Việc phát triển sản xuất vật 
liệu xây không nung cũng từng 
bước tận dụng các nguồn phế thải 
sẽ giảm ô nhiễm môi trường, tạo 
ra các sản phẩm xanh, công trình 
xanh. Vì vậy, việc sử dụng vật 
liệu xây không nung trên thế giới 
đã có từ lâu với tỷ lệ sử dụng rất 
cao, một số nước trong khu vực 
như Thái Lan, Malaysia có mức 
sử dụng vật liệu xây không nung 
tới 70-80%. 

Chính sách đã mở 
Việc khuyến khích sản xuất, sử 

dụng gạch không nung đã được 

quy định trong nhiều chính sách 
như Chương trình phát triển vật 
liệu xây không nung theo Quyết 
định số 567/QĐ-TTg; Quyết định 
1469/QĐ-TTg Quy hoạch tổng thể 
phát triển vật liệu xây dựng Việt 
Nam đến năm 2020 và định hướng 
đến năm 2030; Thông tư số 
13/2017/TT-BXD quy định sử 
dụng vật liệu xây không nung 
trong các công trình xây dựng; 
Chỉ thị số 10/CT-TTg tăng cường 
sử dụng vật liệu xây không nung 
và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch 
đất sét nung… 

Đặc biệt, với mục tiêu cắt giảm 
tỷ lệ tăng hàng năm mức phát thải 
khí nhà kính bằng việc tăng cường 
sản xuất, mua bán và sử dụng 
gạch không nung ở Việt Nam, từ 
năm 2014 - 2019, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Xây dựng đã 
thực hiện Dự án “Tăng cường sản 
xuất và sử dụng gạch không nung 
ở Việt Nam” do Chương trình 
Phát triển của Liên hợp quốc 
(UNDP) tài trợ từ nguồn vốn của 
Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) 
và các nguồn đồng tài trợ khác với 
tổng kinh phí thực hiện: 
38.880.000 USD. 

Cũng trong khuôn khổ dự án, đã 
xây dựng 5 bộ tài liệu đào tạo; tổ 
chức 23 khóa đào tạo cho 1.680 
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học viên đến từ 63 tỉnh, thành phố 
về các chính sách và các tiêu 
chuẩn và quy chuẩn gạch không 
nung; thiết kế và xây dựng các 
công trình sử dụng gạch không 
nung; công nghệ sản xuất bê tông 
khí chưng áp; công nghệ sản xuất 
gạch bê tông cốt liệu… 

Tổng cộng đã có 36 doanh 
nghiệp vay vốn ưu đãi và thương 
mại để đầu tư và sản xuất gạch 
không nung với tổng nguồn vốn 
vay là 567,5 tỷ đồng, đồng thời dự 
án đã hoàn thành 22 dự án trình 
diễn và nhân rộng với tổng công 
suất 1 tỷ viên gạch quy tiêu chuẩn 
đã góp phần trực tiếp và gián tiếp 
vào tăng thị phần gạch không 
nung lên 28%; tiết kiệm năng 
lượng 332.690 TOE; giảm phát 
thải khí nhà kính là: 1.816.590 tấn 
CO2. 

Nâng cao sức cạnh tranh 
Nếu muốn đưa gạch không nung 

ứng dụng rộng rãi vào thực tế thì 
giá cả phải hấp dẫn và thông tin 
phải đến người sử dụng một cách 
đầy đủ. Theo Nghị định số 
24a/2016/NĐ-CP quản lý vật liệu 
xây dựng đã có các ưu đãi đầu tư 
cho dự án sản xuất vật liệu xây 
không nung loại nhẹ (khối lượng 
thể tích không lớn hơn 1.000 
kg/m3) có công suất cho một dây 

chuyền từ 50.000 m3/năm trở lên; 
dự án sản xuất gạch bê tông (gạch 
xi măng - cốt liệu) có công suất 
cho một dây chuyền từ 10 triệu 
viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. 

Để gạch không nung mà cụ thể 
là gạch bê tông đảm bảo chất 
lượng, cần đảm bảo nguyên liệu: 
xi măng, cốt liệu, phụ gia khoáng, 
phụ gia hoá học và nước đảm bảo 
chất lượng; thành phần phối liệu 
hợp lý đảm bảo mác thiết kế; quá 
trình trộn với độ đồng nhất cao; 
tạo hình trên thiết bị rung ép được 
lèn chặt tốt; độ đồng đều các viên 
gạch trong một lần ép cao; được 
bảo dưỡng trong môi trường ẩm 
bão hoà đến khi ổn định thể tích. 

Hiện nay, có 3 dây chuyền sản 
xuất gạch bê tông công nghệ tiên 
tiến, công suất lớn đã đầu tư gồm: 
Nhà máy gạch bê tông của Công 
ty Tân Thành 9 Thanh Hoá; Nhà 
máy gạch bê tông thuộc Công ty 
Trần Châu, Hà Tĩnh; Nhà máy 
gạch không nung Đại Dũng Xanh, 
TP. Hồ Chí Minh. Tại ba nhà máy 
này mỗi ca sản xuất chỉ từ 3-5 
nhân viên. Quy trình công nghệ 
sản xuất gạch bê tông tại các nhà 
máy này, đặc biệt là quy trình bảo 
dưỡng được kiểm soát chặt chẽ, 
đảm bảo chất lượng gạch ổn định. 

Với việc dùng các dây chuyền 
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hiện đại và sản xuất với năng suất 
cao, giá thành gạch không nung sẽ 
rẻ và cạnh tranh được với gạch đất 
sét nung và cơ chế chính sách 
đang cởi trói cho gạch không 
nung, ví dụ TP. Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, 100% các công trình được 
đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 
Nhà nước phải sử dụng gạch 
không nung. Trong thời gian tới, 
chúng ta cần đẩy mạnh tuyên 
truyền để gạch không nung được 
đón nhận nhiều hơn trong cuộc 
sống. 

(Theo congthuong.vn) 
 

HÀNG TRĂM DOANH 
NGHIỆP ĐÃ CHỨNG NHẬN 
HỢP QUY CHO SẢN PHẨM 
DỆT MAY 

Thông tin trên đã được lãnh đạo 
Vụ KH&CN, Bộ Công Thương 
chia sẻ sau gần một tháng các sản 
phẩm may mặc khi lưu thông trên 
thị trường bắt buộc phải có dấu 
hợp quy CR theo QCVN: 
01/2017/BCT. 

Ngày 1/1/2019 là thời điểm cuối 
cùng cho sản phẩm may mặc khi 
lưu thông trên thị trường bắt buộc 
phải có dấu hợp quy CR theo 
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyt và các amin thơm 

chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may (QCVN: 
01/2017/BCT)" của Bộ Công 
Thương. 

Theo Quy chuẩn này, từ ngày 
1/1/2019, danh mục sản phẩm dệt 
may chịu sự điều chỉnh của quy 
chuẩn gồm: Quần, áo, váy, các 
loại vải may mặc, các loại thảm 
trải sàn, hàng phụ kiện may mặc 
như tất, khăn, mũ, găng tay, cà 
vạt, chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, 
giày, dép thể thao, giày tennis, 
giày bóng rổ, giày thể dục, giày 
luyện tập và các loại tương tự chỉ 
được lưu thông trên thị trường sau 
khi đã được chứng nhận hợp quy, 
gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ 
chứng nhận hợp quy theo quy 
định. 

 
Tem hợp quy CR do doanh 

nghiệp được chứng nhận hợp quy 
tự gắn lên sản phẩm hàng hóa của 
mình, đồng thời chịu trách nhiệm 
trước các cơ quan quản lý. Cơ 
quan quản lý sẽ kiểm tra dấu hợp 
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quy trên sản phẩm, bao bì sản 
phẩm. Sau đó kiểm tra hồ sơ liên 
quan đến việc chứng nhận hợp 
quy, công bố hợp quy; sản phẩm 
hàng hóa được gắn dấu hợp quy 
CR mà không chứng minh được 
đã được chứng nhận hợp quy, 
công bố hợp quy thì bị coi là vi 
phạm pháp luật. 

Hiện nay đã có hàng trăm doanh 
nghiệp sản xuất trong nước, nhập 
khẩu, kinh doanh thực hiện việc 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp 
quy và gắn dấu hợp quy trên sản 
phẩm dệt may trước khi đưa ra lưu 
hành trên thị trường. 

Hiện Bộ Công Thương đang xúc 
tiến tổ chức làm việc với Hiệp hội 
dệt may, các cơ quan đơn vị có 
liên quan để tiếp tục rà soát, đánh 
giá và phân tích các yếu tố phát 
sinh trong việc áp dụng, thực thi 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyde và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may 

(Theo vietq.vn) 
 

KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG 
FORMALDEHYDE ĐẢM BẢO 
SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU 
DÙNG 

Theo các nghiên cứu khoa học, 

formaldehyde có tác động tiêu cực 
đến sức khỏe con người. Tổ chức 
Y tế Thế giới đã cảnh báo, chỉ với 
hàm lượng thấp formaldehyde mà 
cơ thể con người tiếp xúc thường 
xuyên trong thời gian dài sẽ gây 
ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho 
sức khỏe như có khả năng gây ung 
thư nhiều cơ quan trong cơ thể, 
đặc biệt là ung thư đường hô hấp 
như mũi, họng, phổi. 

Nghiêm trọng hơn, 
formaldehyde là tác nhân gây ra 
sai lệch và biến dị các nhiễm sắc 
thể, phụ nữ có thai bị nhiễm có thể 
bị ảnh hưởng đến sự phát triển của 
bào thai. Các amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm cũng có tác 
động thâm nhập vào cơ thể con 
người, chúng có thể bị phân hủy 
trong hệ trao đổi chất của cơ thể 
và sản sinh ra chất aromatic 
amine. Đây đều là các tác nhân có 
thể gây nhiều loại ung thư cho con 
người. 

Chính vì những tác hại nêu trên, 
mà hiện nay trên thế giới, nhiều 
quốc gia đã ban hành các Luật và 
Quy định chặt chẽ để kiểm soát 
mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyde trong sản phẩm tiêu 
dùng. Việt Nam cũng đã ban hành 
quy định kiểm soát này tại Thông 
tư 37/2015/TT-BCT. 
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Với mục tiêu tạo điều kiện kinh 
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp 
và thực hiện quy định của Luật 
chất lượng sản phẩm hàng hóa và 
xu thế phát triển của thế giới theo 
hướng chuyển phương thức quản 
lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, Bộ 
Công Thương đã xây dựng và ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyde và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may (được ban 
hành tại Thông tư số 21/2017/TT-
BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017) 
thay thế Thông tư 37/2015/TT-
BCT. 

Quy chuẩn kỹ thuật này đã đảm 
bảo thực thi các giải pháp về cải 
cách thể chế được nêu trong Nghị 
quyết 19/NQ-CP của Chính phủ 
trong các năm vừa qua, thể hiện 
qua những điểm sau: (i) Đối với 
sản phẩm nhập khẩu, toàn bộ 
khâu kiểm tra được chuyển hoàn 
toàn sang sau thông quan (hậu 
kiểm); (ii) Doanh nghiệp được 
toàn quyền lựa chọn các phương 
thức đánh giá, công bố hợp quy 
sản phẩm khác nhau; (iii) Không 
phát sinh các thủ tục hành chính 
do các cơ quan quản lý nhà nước 
không trực tiếp tác động vào hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp. Thông tư số 
21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 
10 năm 2017 đã có hiệu lực vào 
ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

Sau gần 01 tháng triển khai thực 
hiện, Bộ Công Thương đã nhận 
được một số phản hồi từ Hiệp hội 
dệt may, doanh nghiệp, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan v.v… 
Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, đảm bảo sức 
khỏe cộng đồng và tạo điều kiện 
kinh doanh thuận lợi cho doanh 
nghiệp, với tinh thần cầu thị, 
không ngừng cải cách hành chính 
trong hoạt động quản lý, kiểm tra 
chuyên ngành, Bộ Công thương 
đang xúc tiến tổ chức làm việc với 
Hiệp hội dệt may, các cơ quan đơn 
vị có liên quan để tiếp tục rà soát, 
đánh giá và phân tích các yếu tố 
phát sinh trong việc áp dụng, thực 
thi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về mức giới hạn hàm lượng 
formaldehyde và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm dệt may. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

HƠN 25.000 DOANH NGHIỆP 
VIỆT QUẢN LÝ BẰNG CÔNG 
NGHỆ MÃ VẠCH 

Công nghệ mã số mã vạch được 
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doanh nghiệp dùng làm công cụ 
kiểm soát hàng hóa tự động, 
người dùng truy xuất được nguồn 
gốc.  

Theo Báo cáo của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
trong năm 2018, đã có hơn 5.000 
doanh nghiệp được cấp mã số mã 
vạch mới. Cơ quan này cũng đang 
triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia 
về mã số mã vạch nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp, người tiêu 
dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm hàng hóa và hỗ trợ xuất 
khẩu các sản phẩm của Việt Nam 
ra thị trường quốc tế. 

Năm 2018, phần mềm quét mã 
vạch trên điện thoại di động 
Scan&Check đã đưa vào sử dụng. 
Hiện Đề án truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm hàng hóa cũng được 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng xây dựng, lấy ý kiến 
các bộ, ngành để trình Bộ Khoa 
học và Công nghệ phê duyệt trong 
thời gian tới. 

Việt Nam hiện có hơn 25.000 
mã được cấp cho doanh nghiệp để 
quản lý hàng hóa. Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ 
Khoa học và Công nghệ là cơ 
quan quản lý nhà nước về mã số 
mã vạch. Từ năm 1995, Tổ chức 
mã số mã vạch quốc tế (GS1) đã 

cấp đầu mã số quốc gia của Việt 
Nam là 893. 

Từ quý III/2019, GS1 mà Việt 
Nam là thành viên yêu cầu tất cả 
doanh nghiệp có hàng hóa xuất 
khẩu phải cập nhật đồng bộ đủ 
bảy thuộc tính của hàng hóa theo 
mã số mã vạch lên hệ thống dữ 
liệu đám mây (iCloud). 

Bảy thuộc tính gồm: mã thương 
phẩm toàn cầu, nhãn hiệu sản 
phẩm, mô tả sản phẩm, tên chủ sở 
hữu, hình ảnh sản phẩm, thị 
trường mục tiêu, phân loại sản 
phẩm toàn cầu. Nếu không đồng 
bộ, thống nhất các thông số này, 
doanh nghiệp xuất khẩu hoặc 
buôn bán trực tiếp trên mạng sẽ 
không bán được hàng hóa. 

(Theo vnexpress.net) 
 

ISO 9001:2015: GIẢI PHÁP 
TĂNG NĂNG SUẤT BỀN 
VỮNG CHO DOANH NGHIỆP 

Theo chuyên gia, 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 
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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. 

Quản 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 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 
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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 vietq.vn) 
 
ĐƯA TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
VÀO SẢN XUẤT: DOANH 
NGHIỆP CẦN TRỢ LỰC 

Để sản xuất hàng hóa theo tiêu 
chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu 
khắt khe của các thị trường khó 
tính trên thế giới, ngoài sự nỗ lực 
của doanh nghiệp (DN), rất cần 
sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, 

ngành.  

 
Trái thanh long của Việt Nam đạt chất 

lượng xuất khẩu vào Đức 

Thời gian qua, do thiếu tiêu 
chuẩn nên nhiều nông sản, thực 
phẩm Việt Nam dù có chất lượng 
tốt vẫn không được thị trường thế 
giới chấp nhận. Rất nhiều sản 
phẩm trong nước chưa đạt yêu cầu 
về chất lượng đối với người tiêu 
dùng trên thế giới, đặc biệt là các 
thị trường khó tính. DN Việt cần 
sản xuất sản phẩm theo chuẩn 
quốc tế để dễ dàng hội nhập hơn. 

Chúng ta cần thoát khỏi khái 
niệm hàng nội, phải xem hàng 
Việt cũng là hàng quốc tế thì mới 
dễ dàng cạnh tranh trong thời buổi 
hội nhập. Điều này có nghĩa, 
ngoài đặc tính, mẫu mã, bao bì…, 
đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải 
áp dụng theo chuẩn quốc tế. 

Thực tế đã cho thấy, khi sản 
phẩm nông sản, hàng hóa của VN 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
quốc tế đã dễ dàng tiếp cận với 
những nước NK dù là khó tính 
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nhất. Đơn cử, mới đây, trái xoài 
của VN chính thức được cấp giấy 
thông hành vào thị trường Mỹ. 

Việc trái xoài vào được thị 
trường Mỹ là tin vui của ngành 
nông nghiệp nói chung vì để có 
thể "đặt chân" ở thị trường khó 
tính, cần một quá trình rất dài 
(khoảng 10 năm) theo đuổi thực 
hiện. Dù sao, kết quả này cũng ghi 
nhận làm theo chuẩn và đúng. Tuy 
nhiên, bà Thanh cũng thừa nhận 
rằng, nông dân cùng DN Việt 
Nam hiện mới chỉ đi được khoảng 
30% của đoạn đường áp dụng theo 
các chuẩn quốc tế. Nguyên nhân 
là do, khi áp dụng sản xuất theo 
tiêu chuẩn quốc tế, nông dân gặp 
nhiều khó khăn. 

Liên quan đến quá trình áp dụng 
tiêu chuẩn quốc tế vào sản xuất, 
đa phần DN và nông dân kêu khó 
do luôn trong tình trạng tự túc, trừ 
trường hợp có sự hỗ trợ của tổ 
chức quốc tế. Ngoài ra, nhằm thúc 
đẩy việc thực hiện tốt chuẩn quốc 
tế, một số đơn vị hỗ trợ DN trong 
thương mại và hợp tác trên phạm 
vi toàn cầu. Từ khó khăn này, 
cộng đồng DN mong muốn nhà 
nước cùng tham gia, hỗ trợ DN. 

Xoay quanh vấn đề hỗ trợ sản 
xuất áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thông tin, có hơn 1 
triệu tiêu chuẩn được xây dựng và 
áp dụng trên thế giới. Thời gian 
qua, Việt Nam tham gia nhiều 
hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới; đồng thời, tham gia 14 tổ 
chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Tiêu 
chuẩn quốc tế đang từng bước 
khẳng định lòng tin trên thị trường 
tiêu dùng, mang lại lợi ích cho 
khách hàng, nông dân, DN, nhà 
nước. Chắc chắn, nhà nước sẽ 
đồng hành cùng DN áp dụng tốt 
chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nhà 
nước chỉ mang tính dẫn dắt, phần 
quyết định vẫn thuộc về DN. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ MÔ 
HÌNH KHUNG HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA TCVN ISO 9001:2015 

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã 
ban hành Quyết định số 101/QĐ-
BKHCN về việc công bố mô hình 
khung hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước tại địa phương 

Mô hình khung gồm 3 phần 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chính: 
Phần 1: Hướng dẫn xác định 

phạm vi áp dụng HTQLCL 
Nội dung chính của Phần 1 là 

hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước tại 
địa phương xác định phạm vi áp 
dụng HTQLCL theo quy định tại 
Quyết định 19, Thông tư số 
26/2014/TT-BKHCN ngày 10 
tháng 10 năm 2014 quy định chi 
tiết thi hành Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 
năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc áp dụng Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ 
chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước. 

Phần 2: Mô hình HTQLCL 
Phần này hướng dẫn việc xây 

dựng, áp dụng theo các điều 
khoản của Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015, bao gồm 
tổng quan về những thay đổi cơ 
bản của TCVN ISO 9001:2015 so 
với TCVN ISO 9001:2008; nội 
dung của mô hình HTQLCL, các 
Phụ lục và hướng dẫn kèm theo. 

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý 
công việc  

Phần này bao gồm Quy trình 
mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu 

dạng diễn giải chi tiết và Quy 
trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và 
diễn giải chi tiết để cơ quan tham 
khảo, xây dựng các quy trình giải 
quyết công việc của cơ quan.  

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

 
QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA TRONG CPTPP 

Bộ Công thương vừa ban hành 
Thông tư số 03/2019/TT-BCT về 
quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 
Hiệp định Ðối tác Toàn diện và 
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), có hiệu lực từ ngày 8-3. 
Thông tư được Bộ Công thương 
xây dựng với tinh thần khẩn 
trương xây dựng văn bản nội luật 
hóa, nhằm thực hiện các cam kết 
tại Hiệp định CPTPP. 

So với các hiệp định thương mại 
tự do (FTA) Việt Nam đã ký và 
tham gia, quy tắc xuất xứ hàng 
hóa CPTPP có một số điểm mới 
như: Quy tắc xuất xứ bộ hàng hóa; 
quy tắc xuất xứ hàng tân trang, tái 
chế tạo; công thức tính RVC (hàm 
lượng giá trị khu vực FTA, là 
ngưỡng tính theo tỷ lệ hàng hóa 
phải đạt đủ để coi là có xuất xứ, 
phổ biến là 40%); danh mục PSR 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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(quy tắc cụ thể mặt hàng),... Tỷ lệ 
nguyên liệu không đáp ứng tiêu 
chí chuyển đổi mã số hàng hóa 
(De Minimis) trong CPTPP cho 
phép ở mức cao nhất 10% so trị 
giá của hàng hóa. Mẫu giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 
CPTPP cấp cho hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam bao gồm các 
thông tin tối thiểu theo quy định 
tại Hiệp định CPTPP cũng được 
ban hành kèm theo Thông tư. Về 
cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa, hàng xuất khẩu từ Việt Nam 
áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ 
chức được Bộ Công thương ủy 
quyền cấp. Thời gian chuyển tiếp 
thực hiện cơ chế nhà xuất khẩu đủ 
điều kiện tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa được thực hiện từ 5 đến 
10 năm theo hướng dẫn của Bộ 
Công thương. Cơ chế nhà nhập 
khẩu Việt Nam tự chứng nhận 
xuất xứ thực hiện sau 5 năm kể từ 
ngày CPTPP có hiệu lực,... 

Ðối với hàng hóa của Việt Nam 
xuất khẩu trước ngày Thông tư có 
hiệu lực, cơ quan, tổ chức cấp C/O 
xem xét cấp C/O mẫu CPTPP để 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo 
quy định của Hiệp định và theo 
quy định của nước thành viên 
nhập khẩu. 

(Theo nhandan.com.vn) 

 
 
 

THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ HỘI 
NGHỊ CẤP BÁCH KHỐNG 
CHẾ DỊCH TẢ LỢN CHÂU 
PHI 

Sáng 4/3, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị 
trực tuyến triển khai các giải pháp 
cấp bách khống chế bệnh dịch tả 
lợn châu Phi, hiện có nguy cơ lây 
lan nhanh, ở phạm vi rộng, ảnh 
hưởng lớn đến phát triển chăn 
nuôi, an sinh xã hội và môi 
trường. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì 

Hội nghị trực tuyến  

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Nguyễn Xuân 
Cường, lãnh đạo một số bộ, ngành 
và 63 tỉnh, thành trên cả nước. 

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y 
Thế giới, tính từ năm 2017 đến 
ngày 26/2/2019, đã có trên 20 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 



Số 60 - 2/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 30 
 

quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn 
châu Phi. Tổng cộng đã có hơn 1 
triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. 
Tại Trung Quốc, theo thông tin từ 
OIE và Tổ chức Nông lương Liên 
Hợp Quốc (FAO), từ ngày 
3/8/2018 đến ngày 3/3/2019, 
Trung Quốc thông báo tổng cộng 
có 110 ổ dịch xuất hiện tại 28 tỉnh. 

Cục Thú y đã giải trình tự gene 
của virus dịch tả lợn châu Phi gây 
bệnh trên lợn tại Việt Nam giống 
100% chủng virus gây bệnh trên 
lợn tại Trung Quốc. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, nguy cơ bệnh 
dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, 
ở phạm vi rộng và làm ảnh hưởng 
lớn đến phát triển chăn nuôi, an 
sinh xã hội và môi trường là rất 
lớn. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cho biết, do bệnh dịch 
tả lợn châu Phi không lây nhiễm 
và gây bệnh ở người nên nhiều 
người chăn nuôi lợn vì lợi ích kinh 
tế trước mắt và vì giá lợn hơi các 
tháng cuối năm 2018 cao nên đã 
không khai báo khi có dịch bệnh, 
gọi thương lái để bán, vận chuyển, 
giết mổ, tiêu thụ lợn chết, lợn 
bệnh, lợn không rõ nguồn gốc làm 
cho dịch bệnh lây lan, khó kiểm 
soát. 

Theo nghiên cứu dịch tễ của 68 
ổ dịch đã chỉ ra rằng 3 nguyên 
nhân chính làm bệnh dịch tả lợn 
châu Phi lây lan, bao gồm: 46% là 
do phương tiện vận chuyển và do 
con người không thực hiện vệ 
sinh, phun thuốc khử trùng tiêu 
độc; 34% là do sử dụng thức ăn 
thừa và 19% là do vận chuyển lợn 
sống và các sản phẩm của lợn giữa 
các vùng. 

Về tồn tại, bất cập trong công 
tác phòng chống dịch, theo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, giá hỗ trợ cho hộ chăn nuôi 
có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy 
định hiện nay là 38.000 đồng/kg 
lợn hơi, thấp hơn so với giá thị 
trường; nhiều nơi chỉ hỗ trợ 
khoảng 27.000 đồng/kg; thời gian 
hỗ trợ kéo dài nhiều tháng; thủ tục 
hỗ trợ vướng vì quy định người 
chăn nuôi phải đăng ký và có xác 
nhận của chính quyền, nhưng thực 
tế các nội dung này không khả thi 
vì hiện cả nước có hàng triệu hộ 
chăn nuôi lợn đan xen trong các 
khu dân cư và hầu hết các hộ chăn 
nuôi không khai báo, đăng ký khi 
nuôi lợn. Thủ tục hỗ trợ mất nhiều 
thời gian, người dân bán chạy lợn 
bệnh, lợn nghi bệnh, không báo 
cho chính quyền và cơ quan thú y. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn đề xuất Chính phủ cho 
phép hỗ trợ 80% giá thị trường đối 
với lợn con, lợn thịt và tăng gấp 
1,5 đến 1,8 lần đối với lợn nái và 
lợn đực giống buộc phải tiêu hủy; 
bỏ điều kiện phải khai báo và có 
xác nhận của UBND cấp xã khi 
nuôi lợn vì không khả thi. Chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành phố 
cần khẩn trương xây dựng và ban 
hành kịch bản cho các tình huống 
dịch bệnh xuất hiện ở quy mô và 
phạm vi khác nhau tại địa phương 
để tổ chức thực hiện; phải chịu 
trách nhiệm trong việc ngăn chặn 
bệnh xâm nhiễm và lây lan trên 
diện rộng tại địa phương. Bệnh 
không lây sang người nên người 
tiêu dùng không nên quay lưng 
với các sản phẩm thịt lợn an toàn 
và bảo đảm chất lượng. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Canada kết luận Việt Nam 
không can thiệp giá ống thép 
hàn carbon 

Chính phủ Việt Nam không can 
thiệp vào giá bán nội địa của 
ngành sản xuất ống thép carbon. 

Đây là kết luận cuối cùng của 
Cơ quan Biên phòng Canada trong 

vụ điều tra bán phá giá đối với 
một số sản phẩm ống thép carbon 
nhập khẩu từ Việt Nam vừa được 
thông tin chính thức. 

Vụ việc này là vụ việc đầu tiên 
Canada kết luận một ngành sản 
xuất của Việt Nam hoạt động theo 
các nguyên tắc của nền kinh tế thị 
trường, chính phủ không can thiệp 
vào giá. Nhờ đó, biên độ phá giá 
của 2 doanh nghiệp Việt Nam xuất 
khẩu ống thép carbon sang 
Canada được kết luận chỉ ở mức 
3% và 4,9%, thấp hơn nhiều so 
với mức biên độ của các DN XK 
khác, cùng thuộc phạm vi đối 
tượng điều tra. Điều này giúp các 
DN VN khi xuất khẩu mặt hàng 
này vào thị trường Canada. 

(Theo vtv.vn) 
 

 Xoài Việt Nam chính thức 
được cấp phép vào Mỹ 

Sau gần 10 năm đàm phán, từ 
ngày 18/2, quả xoài của Việt Nam 
đã chính thức được cấp phép vào 
Mỹ. 

Đây cũng là loại quả thứ 6 vào 
thị trường Mỹ sau vải, nhãn, chôm 
chôm, vú sữa, thanh long. Như 
vậy, Mỹ trở thành thị trường xuất 
khẩu thứ 40 của quả xoài Việt 
Nam. 

Hàng năm, Mỹ phải nhập 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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khoảng gần 400.000 tấn xoài tươi 
chủ yếu từ các quốc gia Trung Mỹ 
và Nam Mỹ. 

Xoài nội địa của Mỹ chủ yếu 
được trồng tại bang Florida và 
Hawaii, cùng một lượng nhỏ tại 
bang California và Texas. Hiện 
sản lượng xoài trồng ở Mỹ mỗi 
năm được khoảng 3.000 tấn, bằng 
1% lượng nhập khẩu mỗi năm.  

(Theo vtv.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Hơn 5.000 doanh nghiệp 
tham gia Chương trình 712 

Đó là con số mà Ban điều hành 
Chương trình quốc gia "Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp đến 
năm 2020" (Chương trình 712) 
công bố sau 8 năm triển khai thực 
hiện. 

Chương trình 712, được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt năm 
2010. Với mục tiêu cuối cùng là 
góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, tăng 
sức cạnh tranh cho doanh nghiệp 
Việt Nam trên thị trường. 

Sau 8 năm triển khai, chương 
trình đã đem lại những lợi ích lớn 
đối với các doanh nghiệp trong 
quá trình nâng cao năng suất, chất 
lượng (NSCL) sản phẩm hàng 

hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Tham gia chương trình 
này doanh nghiệp được tiếp cận 
các hệ thống quản lý chất lượng 
theo chuẩn quốc tế (ISO 9.000, 
ISO 14.000) và hệ thống các công 
cụ cải tiến cơ bản như 5S, Lean 
hoặc Lean 6 Sixma... 

Thực tế triển khai tại Việt Nam 
cho thấy, các doanh nghiệp thực 
hiện nghiêm túc các dự án cải tiến 
NSCL đều ghi nhận hiệu quả rất 
lớn do nó mang lại. Việc triển 
khai ứng dụng các hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng tiên tiến, áp dụng các tiêu 
chí quản lý của mô hình Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia đã 
giúp cho hàng chục nghìn doanh 
nghiệp nâng cao chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai 
lỗi, qua đó nâng cao năng suất lao 
động và khả năng cạnh tranh. 

Trong giai đoạn 2016-2020, 
Chương trình 712 đặt ra mục tiêu 
có 60.000 DN được hướng dẫn áp 
dụng các mô hình mới để cải tiến 
NSCL, nhưng đến nay mới thực 
hiện được 1/4 (15.000 doanh 
nghiệp) mục tiêu đề ra. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Không ngừng đổi mới, đi đầu 
trong thông tin về chất lượng 
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sản phẩm hàng hoá 
Công tác tuyên truyền năm 2018 

của Tổng cục đã được lãnh đạo 
Bộ KH&CN đánh giá cao, trong 
đó dấu ấn về TCĐLCL có đóng 
góp không nhỏ của Tạp chí và 
Chất lượng Việt Nam online. 

Đó là nhận định của ông 
Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) 
tại Hội nghị tổng kết công tác năm 
2018 và phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2019 của Tạp chí Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng và Chất 
lượng Việt Nam online 
(VietQ.vn). 

Theo ông Linh, hoạt động tuyên 
truyền năm 2018 đã được cải 
thiện, với việc đổi mới trong nhiều 
khía cạnh mang lại hiệu quả khá 
rõ nét. Ghi nhận sự nỗ lực của Tạp 
chí và Chất lượng Việt Nam 
online cùng tất cả các đơn vị trong 
Tổng cục đẩy mạnh công tác 
truyền thông về TCĐLCL đến với 
xã hội và dấu ấn TCĐLCL trong 
năm qua có sự đóng góp không 
nhỏ của Tạp chí và Chất lượng 
Việt Nam online. 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 
2018, ông Trần Văn Dư - Tổng 
biên tập cho biết, năm qua mặc dù 
còn hạn chế về điều kiện tài chính 

cùng sự cạnh tranh gay gắt về 
nhân lực hoạt động trong lĩnh vực 
báo chí nhưng với sự quyết tâm 
cùng nỗ lực của lãnh đạo và cán 
bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp 
chí đã gặt hái được kết quả nhất 
định. 

Điểm nhấn nổi bật của Tạp chí 
và Chất lượng Việt Nam online 
trong năm qua chính là sự chủ 
động đổi mới các chương trình, từ 
hình thức Giao lưu trực tuyến 
sang Tọa đàm trực tuyến cùng các 
chủ đề được thay đổi gần gũi và 
thiết thực hơn. Bên cạnh đó, tính 
thời sự của hoạt động TCĐLCL 
cũng được Tạp chí và Chất lượng 
Việt Nam online thông tin kịp 
thời, theo đúng chỉ đạo của lãnh 
đạo Tổng cục cũng như nhu cầu 
của xã hội. 

Trong năm 2018, Tạp chí và 
Chất lượng Việt Nam online cũng 
vào cuộc sát sao trong các hoạt 
động truyền thông của Bộ, của 
Tổng cục, điều này đã được lãnh 
đạo Bộ và Tổng cục đánh giá tốt 
hơn rất nhiều so với năm 2017, 
chủ động, nhập cuộc mạnh mẽ 
nhất là với các sự kiện nóng, sự 
kiện lớn. 

Trong năm vừa qua, Tạp chí và 
Chất lượng Việt Nam online cũng 
được giao chủ trì, là đầu mối Dự 
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án Đánh giá sản phẩm hàng hóa 
và cũng đạt được những yêu cầu 
nhất định. Bên cạnh đó, năm 2018 
Tạp chí cũng tiếp tục triển khai 
liên kết với các báo có lượng truy 
cập lớn để đẩy mạnh truyền thông 
về TCĐLCL. Điều này đã tạo 
được hiệu ứng tốt, các kết quả nổi 
bật của ngành TCĐLCL được báo 
chí, dư luận quan tâm nhiều hơn. 

Cùng với đó, với sự chủ động 
của mình, những thông tin về 
chính sách, hoạt động về 
TCĐLCL, thông tin cảnh báo về 
chất lượng sản phẩm hàng hóa đã 
được Tạp chí bám sát và truyền 
thông mạnh mẽ. 

Nhấn mạnh về phương hướng 
trong năm 2019, Phó Tổng cục 
trưởng Nguyễn Hoàng Linh mong 
muốn Tạp chí và Chất lượng Việt 
Nam online thay đổi hơn nữa về 
chất, Tạp chí sẽ đi đầu trong việc 
đánh giá chất lượng sản phẩm 
hàng hóa để đưa tờ báo tiến lên trở 
thành đúng tên gọi Chất lượng 
Việt Nam trong năm 2019 cần đẩy 
mạnh truyền thông về hai khía 
cạnh: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh 
truyền thông về KHCN, 
TCĐLCL. Thứ hai, truyền thông 
các góc độ xã hội dưới cái nhìn về 
chất lượng. Các sự kiện chính trị 
lớn cũng cần nhìn dưới con mắt 

TCĐLCL để tạo nét riêng, góc 
nhìn riêng cho độc giả. 

Bên cạnh đó, cũng cần bám chặt 
vào 10 nhiệm vụ trọng tâm của 
Tổng cục với rất nhiều vấn đề. 
Ngoài ra là ba chỉ đạo thêm của 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh với 
Tổng cục TCĐLCL, đặc biệt chú 
ý tuyên truyền mạnh về các chỉ 
đạo trong Nghị quyết, Chỉ thị… 
của Đảng, Chính phủ và Quốc hội 
đối với lĩnh vực TCĐLCL. 

(Theo vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Chủ trương hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2019-2025 

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI 
đã thông qua chủ trương Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025. 
Mục tiêu nhằm tạo lập môi trường 
thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình 
thành và phát triển loại hình doanh 
nghiệp có khả năng tăng trưởng 
nhanh dựa trên khai thác tài sản trí 
tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới. 

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 



Số 60 - 2/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 35 
 

nghiệp sáng tạo quy định tại 
Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ 
trợ khi đáp ứng các điều kiện: là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa thành 
lập ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với 
nhà nước theo quy định; đồng thời 
có thời gian hoạt động không quá 
05 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
lần đầu. 

Nội dung hỗ trợ 
1. Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí 

tuệ; khai thác và phát triển tài sản 
trí tuệ: 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng 
tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển 
giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, 
nhưng không quá 05 triệu 
đồng/thủ tục/đối tượng quyền sở 
hữu trí tuệ; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng 
tư vấn về xây dựng và thực hiện 
chính sách, chiến lược hoạt động 
sở hữu trí tuệ, nhưng không quá 
15 triệu đồng/doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng 
tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, 
khai thác và phát triển giá trị của 
nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, 
sáng chế, giải pháp hữu ích, 
nhưng không quá 20 triệu đồng 
đối với nhãn hiệu đăng ký trong 

nước, không quá 40 triệu đồng đối 
với nhãn hiệu đăng ký ở nước 
ngoài, không quá 40 triệu đồng 
đối với kiểu dáng công nghiệp, 
sáng chế, giải pháp hữu ích đăng 
ký trong nước, không quá 60 triệu 
đồng đối với kiểu dáng công 
nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu 
ích đăng ký ở nước ngoài. 

2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục 
về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
đo lường, chất lượng; thử nghiệm, 
hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình 
kinh doanh mới: 

- Cung cấp thông tin miễn phí 
về hệ thống các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn trong nước và quốc tế thuộc 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo; 

- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng 
tư vấn để doanh nghiệp xây dựng 
tiêu chuẩn cơ sở, nhưng không 
quá 10 triệu đồng/tiêu chuẩn cơ 
sở; 

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm 
mẫu phương tiện đo; Hỗ trợ 50% 
chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường; Hỗ trợ 50% chi phí cấp dấu 
định lượng của hàng đóng gói sẵn 
phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo 
lường, nhưng không quá 10 triệu 
đồng/01 lần thử và không quá 01 
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lần/năm; 
- Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng 

tư vấn để doanh nghiệp khởi 
nghiệp tự tổ chức đo lường, nhưng 
không quá 10 triệu đồng/doanh 
nghiệp; 

- Hỗ trợ 50% chi phí thử nghiệm 
về chất lượng hàng hóa tại hệ 
thống thử nghiệm thuộc cơ quan 
quản lý nhà nước, nhưng không 
quá 10 triệu đồng/01 lần thử và 
không quá 01 lần/năm. 

3. Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ: 

Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng 
ứng dụng công nghệ cao, hợp 
đồng chuyển giao công nghệ, 
nhưng không quá 100 triệu 
đồng/hợp đồng và không quá 01 
hợp đồng/năm. 

4. Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, 
xúc tiến thương mại, thương mại 
hóa: 

- Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo 
chuyên sâu về các nội dung sau: 
Xây dựng, phát triển sản phẩm; 
thương mại hóa sản phẩm; gọi vốn 
đầu tư; phát triển thị trường; kết 
nối mạng lưới khởi nghiệp với các 
tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa 
học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 
triệu đồng/khóa đào tạo và không 
quá 01 khóa đào tạo/năm; 

- Miễn phí tra cứu, khai thác, 

cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu 
về sáng chế, thông tin công nghệ, 
kết quả nghiên cứu; 

- Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng 
tại Hội chợ triển lãm xúc tiến 
thương mại trong nước và quốc tế, 
nhưng không quá 30 triệu 
đồng/doanh nghiệp đối với Hội 
chợ triển lãm nước ngoài, không 
quá 12 triệu đồng/doanh nghiệp 
đối với Hội chợ triển lãm trong 
nước; được ưu tiên tham gia 
Chương trình xúc tiến thương mại 
có sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Miễn phí cung cấp thông tin, 
truyền thông về kết nối mạng lưới 
khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu 
tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo. 

5. Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ 
thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc 
chung: 

- Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng 
trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
nhưng không quá 50 triệu 
đồng/năm; 

- Hỗ trợ 50% chi phí tham gia 
các cơ sở ươm tạo, khu làm việc 
chung dành cho doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo, nhưng 
không quá 5 triệu 
đồng/tháng/doanh nghiệp. 

(Theo Chi Cục TĐC BR-VT) 


