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RỦI RO HÀNG VIỆT BỊ 
CHỐNG LẨN TRÁNH THUẾ 

Xung đột thương mại giữa hai 
cường quốc Mỹ - Trung đã tạm 
ngưng leo thang, tuy nhiên, nền 
kinh tế thế giới vẫn phải chịu 
những ảnh hưởng nhất định. 

 
Và câu chuyện làm thế nào để 

phòng vệ thương mại xem ra vẫn 
còn là những vấn đề lớn đối với 
doanh nghiệp. Diễn giải về những 
điểm cần lưu ý trong phòng vệ 
thương mại xuất phát từ câu 
chuyện xung đột thương mại Mỹ - 
Trung, ông Chu Thắng Trung - 
Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ 
thương mại, Bộ Công Thương, 
cho biết: Hiện Cục Phòng vệ 
thương mại đang xây dựng và cập 
nhật, nâng cấp hệ thống cảnh báo 
sớm giúp doanh nghiệp có thể dự 
báo trước được các hàng hóa dễ bị 
kiện phòng vệ thương mại 
(PVTM) ở nước ngoài cũng như 

theo dõi hàng hoá nhập khẩu ở 
nước ngoài vào Việt Nam từ đó 
chủ động hơn đối với các vụ việc 
điều tra về PVTM. 

Đâu là những lưu ý trong 
phòng vệ thương mại? 

Trong giai đoạn 2017-2018, 
PVTM từ Hoa Kỳ đối với hàng 
hoá xuất khẩu của Trung Quốc đã 
tăng 35%. Đáng chú ý là cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung còn 
làm gia tăng xu thế bảo hộ trên 
toàn cầu do Hoa Kỳ và Trung 
Quốc, xung đột hàng hoá có xu 
hướng tràn sang nước thứ 3 và các 
nước thứ 3 cũng có thể áp dụng 
các biện pháp PVTM. 

Và sau khi Hoa Kỳ áp dụng các 
biện pháp trừng phạt với thép 
nhập khẩu từ Trung Quốc, hàng 
loạt các nước khác cũng áp dụng 
các biện pháp tự vệ đối với sản 
phẩm thép. Đối với Việt Nam, 
thời gian qua Việt Nam đã bị Hoa 
Kỳ điều tra PVTM chống bán phá 
giá 14 vụ trong đó 13 vụ bị kiện 
đồng thời với kiện Trung Quốc. 
Ngoài ra còn có 6/6 vụ việc điều 
tra chống trợ cấp của Hoa Kỳ đối 
với hàng hoá xuất khẩu của Việt 
Nam được áp dụng đồng thời đối 
với hàng hoá của Trung Quốc. 

Những vấn đề nêu trên không 
chỉ gia tăng điều tra PVTM, Hoa 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Kỳ còn áp dụng các cơ chế bất lợi 
đối với hàng hoá xuất khẩu của 
Việt Nam trong quá trình điều tra 
các vụ kiện. Theo đó, cơ quan 
điều tra không chấp nhận chi phí 
sản xuất của doanh nghiệp đưa ra 
mà chỉ chấp nhận báo cáo lượng 
sử dụng các chi phí đầu vào và các 
yếu tố liên quan đến quá trình sản 
xuất… 

Mức giá của sản phẩm được lấy 
ở nước thứ 3 mà Hoa Kỳ coi là đã 
có nền kinh tế thị trường thông 
thường là Ấn Độ, Banglades. Điều 
này dẫn đến chi phí sản xuất thực 
tế của doanh nghiệp không được 
chấp nhận, do đó bị liệt vào loại 
hàng hóa sử dụng chi phí khác cao 
hơn giá bán sau đó bị kết luận là 
bán phá giá. 

Mỹ tăng cường điều tra chống 
lẩn tránh thuế 

Từ xung đột căng thẳng thương 
mại giữa hai nền kinh tế khổng lồ 
càng khiến cho rủi ro bị kiện tụng 
với hàng Việt tăng lên. 

Cụ thể, gần đây phía Mỹ có xu 
hướng tăng cường điều tra chống 
lẩn tránh thuế (với hàng hóa đi 
qua một nước trung gian để xuất 
khẩu tới Mỹ). Nếu như sau cuộc 
điều tra chống bán phá giá, doanh 
nghiệp xuất khẩu sẽ có mức thuế 
cụ thể. Nếu kết luận là “có” thì cơ 

quan chức năng Mỹ sẽ áp thuế 
nhập khẩu cho hàng Việt theo kiểu 
“án lệ”. Ví dụ, thuế đánh lên mặt 
hàng ván ép gỗ Trung Quốc nhập 
khẩu vào Mỹ là 300%. Và nếu lô 
hàng ván ép nào từ Việt Nam phải 
nhận kết luận có lẩn tránh thuế thì 
sẽ bị áp luôn mức thuế này. Ở đây, 
thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều so 
với bị áp thuế chống bán phá giá 
hay thuế chống trợ cấp. 

Do đó, trong vấn đề này doanh 
nghiệp cũng phải chuẩn bị nguồn 
lực tài chính để đầu tư cho các vấn 
đề kỹ thuật về pháp lý, bởi có 
những quyết định chọn nhầm 
thông tin để khai báo khi tham gia 
điều tra sẽ có thể khiến biên độ 
thuế chống bán phá giá tăng từ 5% 
lên 50%. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng 
phải biết tiến thoái đúng lúc. Khi 
không có hệ thống lưu trữ chứng 
từ chuẩn xác thì cách tốt nhất là 
nên tuyên bố từ bỏ cuộc điều tra. 
Bởi nếu không vượt qua được giai 
đoạn thẩm tra thì tất cả doanh 
nghiệp Việt xuất khẩu cùng mặt 
hàng sẽ bị áp thuế ở mức rất cao. 
Trong khi đó, nếu từ bỏ thì chỉ 
mình doanh nghiệp đó phải “chịu 
trận” và có thể được xem xét giảm 
thuế trong các đợt rà soát sau này. 
Bù lại, các doanh nghiệp khác 
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trong ngành sẽ có cơ hội “sống 
sót”. Và điều này đòi hỏi phải có 
sức mạnh đoàn kết, sự hỗ trợ từ 
các nhà xuất khẩu cùng ngành về 
chi phí, nhân lực. 

(Theo enternews.vn) 
 

NÔNG SẢN NGÀY CÀNG 
KHÓ VÀO EU 

Liên minh châu Âu (EU) đang 
tăng cường bảo hộ hàng nông sản 
thông qua tiêu chuẩn về quản lý 
chất lượng và an toàn thực phẩm, 
yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, 
gây áp lực không nhỏ cho nông 
sản Việt Nam. 

 
Hàng hóa nông nghiệp của Việt 

Nam đang được xuất khẩu sang 
180 nước và vùng lãnh thổ, đứng 
thứ 2 khu vực Đông Nam Á và 
đứng thứ 15 trên thế giới, với 10 
mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ đô la 
Mỹ, 6 mặt hàng đạt trên 3 tỉ đô la 
Mỹ gồm tôm, gỗ và sản phẩm gỗ, 
hàng rau quả, hạt điều, cà phê, 
gạo. 

Liên tục rà soát và thay đổi 
EU vừa thông báo sửa đổi phụ 

lục II, III, IV trong Quy định số 
396/2005 của EU liên quan đến 
quy định dư lượng tối đa các loại 
hóa chất như chlorantraniliprole, 
clomazone, cyclaniliprole, 
fenazaquin... trên một số sản phẩm 
như rau, quả và thực phẩm. 

Những thay đổi này, sẽ ảnh 
hưởng tới một số loại nông sản mà 
Việt Nam xuất sang EU. Hiện nay, 
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các 
mặt hàng như cà phê, tiêu, điều, 
gạo, thanh long, và một số ít loại 
rau gia vị khác. 

Số liệu của Cục Chế biến và 
Phát triển thị trường nông sản, Bộ 
NN&PTNT cho thấy, một số mặt 
hàng nông sản chủ lực xuất khẩu 
sang EU như tiêu, điều, cà phê 
đều có kim ngạch xuất khẩu giảm 
trong tháng 2. Ví dụ, khối lượng 
xuất khẩu hồ tiêu tháng 2-2019 
ước đạt 12.000 tấn, với giá trị đạt 
35 triệu đô la Mỹ, giảm tới hơn 
20% về giá trị so với cùng kỳ năm 
2018. Đây là một trong những mặt 
hàng có kim ngạch xuất khẩu 
giảm mạnh nhất. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông 
lâm thủy sản hai tháng đầu năm 
2019 đạt 5,5 tỉ đô la Mỹ, giảm 
1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, 
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trong đó giá trị xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản chính ước đạt 2,71 
tỉ đô la, giảm 10,1%. 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp 
còn chưa mấy quan tâm tới sự 
thay đổi khá “thường xuyên” này 
của EU, đặc biệt trong bối cảnh đa 
phần các doanh nghiệp xuất khẩu 
có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Theo 
quan sát của ông Giang, ngành 
nông sản Việt Nam ngày càng 
chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu 
nhập khẩu của EU, khiến cơ quan 
chức năng của khối này để ý. 

Cái khó của doanh nghiệp nông 
sản hiện nay là làm thế nào cập 
nhật những thay đổi từ phía EU, 
từ đó kiểm soát và đáp ứng được 
chất lượng nông sản xuất khẩu 
sang khu vực này. 

Lo ngại quy tắc xuất xứ 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

Nguyễn Xuân Cường, tại diễn đàn 
về xuất khẩu nông sản mới đây, đã 
khẳng định thực tế các quốc gia 
đang tăng cường bảo hộ hàng 
nông sản thông qua tiêu chuẩn về 
quản lý chất lượng và an toàn thực 
phẩm, yêu cầu về truy xuất nguồn 
gốc, trong đó có EU. Các doanh 
nghiệp cần nắm chắc những thay 
đổi này từ EU thông qua trang 
web của Cao ủy thực phẩm của 
EU. 

Trang web của Cục Bảo vệ thực 
vật cũng thường xuyên cập nhật 
những thay đổi tại các thị trường 
mà Việt Nam xuất khẩu nông sản, 
do đó các doanh nghiệp làm ăn 
với thị trường EU cần liên tục cập 
nhật để chủ động kế hoạch kinh 
doanh. 

Áp lực đáp ứng các tiêu chuẩn, 
chất lượng hàng nông sản sẽ lớn 
hơn nữa khi Hiệp định Thương 
mại tự do (FTA) giữa Việt Nam 
và EU (EVFTA) được phía EU 
thông qua. Dù EVFTA sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi để Việt Nam xuất 
khẩu nông sản sang EU thông qua 
việc dỡ bỏ rào cản thuế quan, việc 
đáp ứng các quy tắc xuất xứ hay 
vượt qua được các rào cản kỹ 
thuật, kiểm dịch động thực vật là 
các vấn đề đáng quan ngại đối với 
nhiều doanh nghiệp. 

Nguồn nguyên liệu cho sản 
xuất, xuất khẩu hiện nay của Việt 
Nam chủ yếu được nhập khẩu từ 
Trung Quốc, ASEAN và các nước 
không thuộc khối có FTA với Việt 
Nam.  

Trong khi đó, theo Cục Chế biến 
và Phát triển thị trường nông sản, 
xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 
hai tháng đầu năm 2019 đã giảm 
cả về khối lượng và giá trị khi đạt 
44.000 tấn và 365 triệu đô la Mỹ, 
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giảm lần lượt 3,1% và 22,3% so 
với cùng kỳ năm 2018. Các 
chuyên gia cho rằng ngành điều 
Việt Nam đang bị mất cân đối 
nghiêm trọng giữa năng lực chế 
biến và sản lượng sản xuất nội địa. 
Để giữ vững vị thế dẫn đầu thế 
giới, ngành điều cần tập trung cải 
thiện năng suất và chất lượng, từ 
đó tìm kiếm cơ hội tăng xuất khẩu 
sang các thị trường khó tính như 
Mỹ, EU. 

Để ứng phó với tình trạng các 
quốc gia tăng cường dựng các 
hàng rào bảo hộ, một trong những 
giải pháp trọng tâm mà Bộ 
NN&PTNT thực hiện năm 2019 là 
xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
quốc gia theo hướng hài hòa hóa 
các quy định của các thị trường 
nhập khẩu khu vực và trên thế 
giới. Ngoài ra, bộ này cũng cho 
biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi 
gian lận, ảnh hưởng đến chất 
lượng hàng hóa nông sản, nhằm 
giữ uy tín cho hàng hóa nông sản 
của Việt Nam trên cả thị trường 
trong nước và quốc tế. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

CƠ HỘI LỚN CHO XUẤT 
KHẨU THỦY SẢN VIỆT VÀO 
TRUNG QUỐC 

Trong 10 năm trở lại đây Trung 

Quốc nổi lên là thị trường chuyên 
về nhập khẩu thủy sản thay vì 
chuyên về xuất khẩu như trước 
đây. Trong giai đoạn 2013-2017, 
nhập khẩu các mặt hàng thuỷ sản 
vào Trung Quốc đạt hơn 8 tỷ 
USD. Đây là cơ hội lớn cho các 
doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam nếu biết 
khai thác đẩy mạnh xuất khẩu vào 
nước này.   

 
Thị trường lớn cho thủy sản 

Việt 
Tại hội thảo xuất khẩu chính 

ngạch sang Trung Quốc do Trung 
tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ 
trợ doanh nghiệp (DN) BSA tổ 
chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 
28/3, ông Trương Đình Hòe - 
Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP) - cho biết, nhu cầu nhập 
khẩu thủy sản của Trung Quốc 
khoảng hơn 3 triệu tấn/năm chưa 
kể nguồn nuôi trồng khai thác rất 
lớn ở trong nước. Trung Quốc 
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đang đứng đầu thế giới về sản 
lượng nuôi tôm nhưng cũng chỉ 
chủ yếu phục vụ thị trường nội 
địa. 

Cũng theo ông Trương Đình 
Hòe, xu hướng của tầng lớp trung 
lưu tại Trung Quốc đang tăng nhu 
cầu đối với thuỷ sản nhập khẩu do 
lo ngại về an toàn thực phẩm. 
Người tiêu dùng Trung Quốc ưa 
chuộng sản phẩm nước ngoài và 
khai thác tự nhiên. Đặc biệt sẵn 
sàng bỏ tiền ra mua đối với các 
sản phẩm đã được thị trường Mỹ 
và châu Âu chấp nhận. Điển hình 
như sản phẩm cá tra Việt Nam từ 
ngày vào Mỹ đã tăng mức tiêu thụ 
tại Trung Quốc. 

Theo thống kê của Tổ chức 
thương mại toàn cầu, Việt Nam 
nằm trong top 10, chiếm thị phần 
3% xuất khẩu thủy sản sang Trung 
Quốc. Tuy nhiên, theo thống kê 
của Tổng cục Hải quan, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản sang 
Trung Quốc đạt 1,2-1,3 tỷ USD- 
đứng thứ 3 về nguồn cung vào thị 
trường Trung Quốc trong đó chủ 
yếu là xuất khẩu biên mậu. Các 
sản phẩm Việt Nam tại Trung 
Quốc chiếm thị phần lớn là tôm và 
cá tra. Trong đó, tôm sú chiếm tỉ 
trọng cao và luôn tăng mạnh trong 
5 năm trở lại đây, có năm đạt mức 

tăng 50% so với năm trước. 
Cần tăng cường xuất khẩu 

chính ngạch 
Mặc dù thị trường Trung Quốc 

có nhu cầu lớn song yêu cầu về 
chất lượng và các tiêu chuẩn cũng 
ngày một khắt khe, kéo theo lượng 
xuất khẩu của ngành thủy sản sang 
nước này có xu hướng sụt giảm, 
nhất là xuất qua đường biên mậu 
và đòi hỏi các DN phải tăng 
cường nâng cao chất lượng để 
xuất chính ngạch. 

Theo các DN, cơ hội thúc đẩy 
xuất khẩu chính ngạch sang Trung 
Quốc qua đường biển hiện đang 
rất thuận lợi bởi chi phí rẻ. So với 
xuất khẩu qua đường tiểu ngạch 
bằng đường bộ, xuất khẩu chính 
ngạch bằng đường biển giúp các 
DN hạn chế rủi ro về thanh toán, 
chất lượng sản phẩm và tiết kiệm 
được chi phí. 

Bên cạnh việc tự mình nỗ lực 
đảm bảo các yêu cầu chất lượng, 
nhiều DN thủy sản cho rằng, các 
cơ quan chức năng phải kiểm soát 
chặt hoạt động xuất khẩu biên 
mậu, đặc biệt là chứng thư xuất 
khẩu nhằm đảm bảo chất lượng 
đồng đều của hàng xuất khẩu vào 
Trung Quốc, đảm bảo sự cạnh 
tranh công bằng cho các DN và 
hình ảnh sản phẩm thủy sản của 
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Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính 
phủ cần tạo điều kiện cho các DN 
thông qua việc phối hợp tốt với 
Chính phủ Trung Quốc trong việc 
cập nhật danh mục các sản phẩm 
được phép xuất khẩu vào thị 
trường rộng lớn này. 

(Theo congthuong.vn) 
 

CHỦ ĐỘNG TRÁNH TRANH 
CHẤP THƯƠNG MẠI VỀ MÔI 
TRƯỜNG 

Việc tham gia, ký kết các hiệp 
định thương mại tự do (FTA) thế 
hệ mới trong thời gian vừa qua 
hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội 
phát triển kinh tế cho Việt Nam. 

 
Tuy nhiên, xu hướng đưa những 

tiêu chí môi trường vào các FTA 
để tăng tính ràng buộc, cam kết sẽ 
gây ra rất nhiều thách thức. Để 
tránh những rủi ro liên quan đến 
tranh chấp thương mại về môi 
trường, Việt Nam cần thực hiện 
đồng bộ các giải pháp, từ hoàn 
thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật cho đến nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường của các cấp quản 
lý, cộng đồng và doanh nghiệp 
(DN). 

Tiêu chí môi trường ngày càng 
siết chặt 

Thời gian gần đây, có một xu 
hướng mới trong đàm phán và ký 
kết các FTA song phương và đa 
phương, đó là việc đưa nội dung 
môi trường hay phát triển bền 
vững vào thành một chương trong 
FTA. Đây được xem là thách thức 
lớn đối với Việt Nam trong quá 
trình hội nhập. Mức độ cam kết 
hay ràng buộc về môi trường 
trong các FTA tùy thuộc vào sự 
quan tâm của nước thành viên. 
Nếu không tuân thủ các yêu cầu 
đặt ra từ FTA, khi đó sản phẩm 
hàng hóa xuất khẩu của chúng ta 
vi phạm sẽ bị kiện và đưa ra trọng 
tài quốc tế. 

Ngành dệt may là một ví dụ. Dệt 
may là một trong những ngành 
quan trọng đối với nền kinh tế 
Việt Nam, đóng góp 15% tổng giá 
trị xuất khẩu và có tốc độ tăng 
trưởng cao. Dệt may cũng được 
xem là ngành sẽ nhận được nhiều 
ưu đãi từ các FTA. Song đây cũng 
là một ngành có thể gây ra nhiều 
tác động tới môi trường. Quá trình 
sản xuất của ngành sẽ phải khai 
thác, sử dụng và xả thải một lượng 



Số 62 - 4/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 8 
 

nước lớn; đồng thời sử dụng nhiều 
năng lượng cho việc đun nóng và 
tạo ra hơi nước. Đây chính là 
những yếu tố tác động lên nguồn 
nước và góp phần gia tăng khí 
phát thải nhà kính. Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam cho biết, trung 
bình mỗi năm ngành dệt may 
nước ta phải chi khoảng 3 tỷ USD 
cho năng lượng sản xuất, đội giá 
thành sản xuất lên cao và trở thành 
một trong những điểm yếu của sản 
phẩm dệt may Việt Nam. Nguyên 
nhân chủ yếu là do DN dệt may 
trong nước có quy mô nhỏ và vừa, 
tiềm lực tài chính hạn chế nên vẫn 
duy trì hệ thống công nghệ sản 
xuất cũ, tiêu tốn nhiều năng 
lượng. Quy trình kiểm soát năng 
lượng và tiết kiệm năng lượng 
chưa được các chủ DN quan tâm. 

Đáp ứng các quy định 
Nhiều chuyên gia phân tích, 

việc thực thi các nghĩa vụ đã cam 
kết trong các thỏa thuận quốc tế 
và pháp luật quy định trong nước 
về môi trường không phải là vấn 
đề mới. Tuy nhiên, trong khuôn 
khổ các FTA, các nghĩa vụ này 
nghiêm khắc hơn. Cho đến nay, 
Việt Nam chưa có, thậm chí 
không có kinh nghiệm trong vấn 
đề này. Là một quốc gia đang phát 
triển với điều kiện kinh tế còn 

nhiều khó khăn, nguồn lực dành 
cho hoạt động bảo vệ môi trường 
còn hạn chế, việc thực thi một 
cách nghiêm túc nghĩa vụ liên 
quan đến môi trường cam kết 
trong các FTA đặt ra những thách 
thức và khó khăn không nhỏ cho 
Việt Nam. Mặc dù Chính phủ đã 
ban hành nhiều chính sách, pháp 
luật về môi trường, song khuôn 
khổ pháp lý cho lĩnh vực môi 
trường còn chưa đầy đủ và thậm 
chí còn chồng chéo trong một số 
lĩnh vực cụ thể, gây khó khăn cho 
việc thực thi các cam kết quốc tế. 

Có thể thấy rằng, thách thức 
chung đối với cộng đồng DN ở 
Việt Nam hiện nay là quá trình 
phát triển, sản xuất kinh doanh 
quá phụ thuộc vào tài nguyên hóa 
thạch; chưa đầu tư nguồn lực xứng 
đáng và lúng túng trong bảo vệ 
môi trường; DN chưa chọn lựa 
được mô hình tăng trưởng có tính 
bền vững và thân thiện môi 
trường. Để giải quyết các vấn đề 
này, Việt Nam cần thực hiện đồng 
bộ các giải pháp nhằm hoàn thiện 
hệ thống chính sách, pháp luật. 
Tăng cường năng lực của đội ngũ 
cán bộ làm công tác thanh tra, 
kiểm tra và xử lý các vi phạm 
pháp luật về môi trường, đội ngũ 
cán bộ tham gia giải quyết các vấn 
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đề tranh chấp quốc tế về thương 
mại liên quan đến môi trường. 
Nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng DN trong công tác bảo vệ 
môi trường, chủ động đáp ứng các 
tiêu chuẩn, tiêu chí về môi trường 
trong các FTA. 

(Theo sggp.org.vn) 
 

NÂNG CẤP HỆ THỐNG 
CẢNH BÁO SỚM ĐỂ DOANH 
NGHIỆP CHỦ ĐỘNG TRƯỚC 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

Hiện Cục Phòng vệ thương mại 
Bộ Công Thương đang xây dựng 
và cập nhật, nâng cấp hệ thống 
cảnh báo sớm giúp doanh nghiệp 
(DN) có thể dự báo trước được 
các hàng hóa dễ bị kiện phòng vệ 
thương mại (PVTM) ở nước ngoài 
cũng như theo dõi hàng hoá nhập 
khẩu ở nước ngoài vào Việt Nam 
từ đó chủ động hơn đối với các vụ 
việc điều tra về PVTM.   

 
Thông tin được đại diện Cục 

Phòng vệ thương mại (Bộ Công 

Thương) đưa ra tại hội thảo Xung 
đột thương mại Mỹ - Trung những 
điểm DN cần lưu ý về phòng vệ 
thương mại, diễn ra ngày 22/3 tại 
TP. Hồ Chí Minh. 

Trong giai đoạn 2017-2018, 
PVTM từ Hoa Kỳ đối với hàng 
hoá xuất khẩu của Trung Quốc đã 
tăng 35%. Đáng chú ý là cuộc 
chiến thương mại Mỹ - Trung còn 
làm gia tăng xu thế bảo hộ trên 
toàn cầu do Hoa Kỳ và Trung 
Quốc, xung đột hàng hoá có xu 
hướng tràn sang nước thứ 3 và các 
nước thứ 3 cũng có thể áp dụng 
các biện pháp PVTM. 

Sau khi Hoa Kỳ áp dụng các 
biện pháp trừng phạt với thép 
nhập khẩu từ Trung Quốc theo 
đạo luật 232, hàng loạt các nước 
khác cũng áp dụng các biện pháp 
tự vệ đối với sản phẩm thép. Thời 
gian qua Việt Nam đã bị Hoa Kỳ 
điều tra PVTM chống bán phá giá 
14 vụ trong đó 13 vụ bị kiện đồng 
thời với kiện Trung Quốc. Ngoài 
ra còn có 6/6 vụ việc điều tra 
chống trợ cấp của Hoa Kỳ đối với 
hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam 
được áp dụng đồng thời đối với 
hàng hoá của Trung Quốc. 

Không chỉ gia tăng điều tra 
PVTM, Hoa Kỳ còn áp dụng các 
cơ chế bất lợi đối với hàng hoá 
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xuất khẩu của Việt Nam trong quá 
trình điều tra các vụ kiện. Theo đó 
cơ quan điều tra không chấp nhận 
chi phí sản xuất của DN đưa ra mà 
chỉ chấp nhận báo cáo lượng sử 
dụng các chi phí đầu vào và các 
yếu tố liên quan đến quá trình sản 
xuất… Mức giá của sản phẩm 
được lấy ở nước thứ 3 mà Hoa Kỳ 
coi là đã có nền kinh tế thị trường 
thông thường là Ấn Độ, 
Banglades. Điều này dẫn đến chi 
phí sản xuất thực tế của DN không 
được chấp nhận, do đó bị liệt vào 
loại hàng hóa sử dụng chi phí 
khác cao hơn giá bán sau đó bị kết 
luận là chống bán phá giá. 

Tham dự hội thảo, nhiều ý kiến 
còn cho hay, cùng với sự leo 
thang của cuộc chiến thương mại, 
Hoa Kỳ cũng tăng cường các biện 
pháp PVTM đối với Việt Nam 
trong đó có biện pháp chống lẩn 
tránh thuế. Đối với biện pháp này, 
nếu DN bị kết luận là có lẩn tránh 
thuế sẽ phải chịu toàn bộ số thuế 
đang bị đánh ở quốc gia đang lẩn 
tránh do vậy thiệt hại sẽ lớn hơn 
rất nhiều. Thời gian qua một số 
sản phẩm của Việt Nam đã bị áp 
dụng biện pháp phòng vệ này như 
ống thép dẫn dầu, ván ép gỗ và 
các vụ việc điều tra chống lẩn 
tránh thuế ngày càng gia tăng. 

Một số ý kiến khác thì cho rằng, 
để có thể đối phó với các vụ kiện 
PVTM từ Hoa Kỳ các DN phải 
đảm bảo hệ thống số liệu chi tiết 
về và chính xác về giá bán, chi phí 
tiêu thụ các yếu tố đầu vào… đối 
với từng mã sản phẩm. Bên cạnh 
đó cần có nguồn lực tài chính để 
đầu tư các vấn đề về pháp lý và kỹ 
thuật như giá trị thay thế, phương 
pháp tính toán biên độ phá giá. 
Đồng thời cần xây dựng chiến 
lược kháng kiện dài hạn vì các vụ 
việc điều tra PVTM thường kéo 
dài nhiều năm… 

(Theo congthuong.vn) 
 

LOẠI BỎ RÀO CẢN ĐỐI VỚI 
THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 
SỐ: VIỆT NAM TĂNG GIÁ 
TRỊ THƯƠNG MẠI THÊM 12 
LẦN VÀO NĂM 2030 

Thương mại chưa bao giờ là dễ 
dàng cho các công ty nhỏ. Họ bị 
cản trở bởi sự thiếu nhân lực, kiến 
thức, thời gian và tài nguyên. 
Những trở ngại này dường như 
không đáng kể đối với các công ty 
lớn hơn có thể phá hủy một công 
ty nhỏ. Chẳng hạn, một ngày trì 
hoãn tại biên giới, có thể đủ để 
đẩy một công ty ra khỏi hoạt động 
kinh doanh hoàn toàn.  

Thương mại điện tử và thương 
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mại kỹ thuật số đã thay đổi đáng 
kể các thị trường có sẵn cho các 
công ty nhỏ hơn. Các công ty đã 
hứa sẽ trở thành một công ty đa 
quốc gia siêu nhỏ, có thể tìm kiếm 
khách hàng cho các hàng hóa và 
dịch vụ ở bất cứ đâu trên toàn cầu 
chỉ bằng một nút bấm. Tuy nhiên, 
ngày càng nhiều, các cam kết 
đang bị xói mòn bởi các rào cản 
khác nhau đang được chính phủ 
dựng lên.  

Khi các quốc gia và khu vực 
khác phát triển các quy tắc riêng 
về luồng dữ liệu hoặc quy tắc bảo 
mật hoặc yêu cầu về lưu trữ dữ 
liệu, v.v., các công ty sẽ gặp khó 
khăn khi tạo ra các bộ khung tuân 
thủ khác nhau. Ngoài ra, các công 
ty sẽ đơn giản hoạt động bên 
ngoài luật pháp ở các khu vực 
pháp lý khác nhau và có nguy cơ 
bị mắc kẹt thường xuyên bởi các 
quy tắc mà họ thậm chí không biết 
là đã tồn tại. Ngày càng nhiều, các 
chính phủ đang tìm cách áp dụng 
nhiều loại thuế đối với hàng hóa 
(và dịch vụ) đi qua biên giới. Điều 
này cũng làm tăng thêm gánh 
nặng cho các doanh nghiệp nhỏ 
hơn cần tuân thủ hệ thống đăng ký 
thuế ở nước ngoài bằng tiếng 
nước ngoài. 

Do đó, Tổ chức Thương mại 

Thế giới (WTO) đã đưa ra các 
cuộc đàm phán tại Geneva để bắt 
đầu tạo ra một số quy tắc toàn cầu 
để loại bỏ một số vấn đề này. Đối 
với các công ty nhỏ hơn, các quy 
tắc toàn cầu ít nhất có thể đảm bảo 
rằng chi phí và thời gian gia tăng 
trở thành một phần cần thiết trong 
hoạt động kinh doanh, thay vì yếu 
tố gây khó chịu khi làm kinh 
doanh với một số quốc gia.  

Đối với Việt Nam, giá trị kinh tế 
của các lợi ích kích hoạt thương 
mại kỹ thuật số được ước tính trị 
giá 81 nghìn tỷ đồng (3,5 tỷ USD) 
nhưng con số này có thể tăng gấp 
12 lần vào năm 2030.  

Nhưng những thay đổi về quy 
tắc ở cấp độ toàn cầu trong WTO 
cũng sẽ giúp khóa các lợi ích 
thương mại được ghi nhận trong 
các báo cáo của Hinrich 
Foundation. Không phải tất cả các 
quốc gia thành viên WTO đều 
tham gia vào các cuộc đàm phán 
hiện tại ở Geneva. Chỉ có 76 trong 
số 164 thành viên được đăng ký 
tham gia. WTO không thể và sẽ 
không giải quyết tất cả các vấn đề 
này. 

Đây là một tổ chức thương mại 
và sẽ cần tập trung vào các khía 
cạnh thương mại của thương mại 
điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số, 
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trong khi dựa vào những tổ chức 
khác, như UNCTAD, để quản lý 
nhiều khía cạnh phát triển quan 
trọng. Cộng đồng tài trợ sẽ cần 
tiếp tục tham gia xây dựng năng 
lực cho cả các quan chức chính 
phủ và các công ty. Tuy nhiên, 
khởi động cuộc đàm phán tại 
Geneva đã mang lại hy vọng mới 
cho các công ty nhỏ hơn mà tại 
một thời điểm nào đó trong tương 
lai, một số thách thức liên quan 
đến giao dịch trên toàn cầu sẽ 
được giảm thiểu. Thương mại sẽ 
không bao giờ dễ dàng cho 
MSMEs. Nhưng nó chắc chắn có 
thể được thực hiện ít phức tạp hơn 
so với ngày nay. 

(Theo congthuong.vn) 
 

BỊT KẼ HỞ GIAN LẬN XUẤT 
XỨ HÀNG HÓA - MỐI LO 
CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT 

Nhiều ngành hàng của Việt Nam 
đã và đang lọt vào “tầm ngắm” 
của các nước trên thế giới do lo 
ngại vấn đề xuất xứ, ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới sức cạnh tranh 
của ngành hàng. 

Gian lận xuất xứ hàng hóa đang 
là mối lo lớn đối với doanh nghiệp 
Việt. 

Nhiều ngành hàng của Việt Nam 
đã và đang lọt vào “tầm ngắm” 

của các nước trên thế giới do lo 
ngại vấn đề xuất xứ. Điều này 
không chỉ khiến doanh nghiệp 
Việt thua thiệt trên trường quốc tế, 
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới sức cạnh tranh của ngành hàng. 

 
Kiện phòng vệ gia tăng 
Doanh nghiệp Việt đã gặp nhiều 

khó khăn khi Hoa Kỳ chính thức 
đánh thuế nhập khẩu lên đến hơn 
200% sản phẩm thép Việt vì liên 
quan đến vấn đề trốn lệnh chống 
bán phá giá và chống trợ cấp của 
Hoa Kỳ vào năm 2018. 

Nguyên nhân của tình trạng trên 
được Hoa Kỳ cho rằng sản phẩm 
thép của nước khác được nhập vào 
Việt Nam, sau đó mới xuất khẩu 
nhằm tránh thuế quan. 

Báo cáo của Cục Phòng vệ 
thương mại (Bộ Công Thương) 
cho hay hết năm 2018 đã có 19 vụ 
điều tra chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại được khởi 
xướng đối với hàng hóa xuất khẩu 
từ Việt Nam. 
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Các vụ việc điều tra chống lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại đối với hàng xuất khẩu của 
Việt Nam đang có xu hướng gia 
tăng. Sản phẩm bị điều tra chủ yếu 
là các mặt hàng như sắt thép, sợi, 
đồ gia dụng, đồ điện tử... 

Một số mặt hàng xuất khẩu khác 
đang đứng trước nguy cơ bị điều 
tra chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại như ván ép 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ, lốp xe tải 
và xe khách xuất khẩu sang EU. 

Gian lận xuất xứ hàng hóa, 
mượn xuất xứ của Việt Nam để 
hưởng lợi không phải là mới, song 
để giải quyết dứt điểm lại không 
phải dễ dàng. Ngành thép là ngành 
chịu áp lực kiện phòng vệ thương 
mại và lẩn tránh thuế nhiều trong 
các ngành, chiếm tới 60-70%. 

Nếu các thị trường nhập khẩu 
hàng của Việt Nam phát hiện hành 
vi gian lận, họ sẽ có xu hướng áp 
dụng luôn mức thuế phòng vệ cho 
hàng hóa tương tự của cả quốc 
gia, gây ảnh hưởng rất lớn cho cả 
ngành hàng. 

Lấp “lỗ hổng” 
Phân tích rõ hơn về gian lận 

xuất xứ, Tổng giám đốc Công ty 
CP Hoàng Anh Gia Lai, ông Võ 
Trường Sơn, cho biết hàng hóa 
của các nước lân cận không có lợi 

thế về mặt thuế suất có thể mượn 
xuất xứ của Việt Nam để xuất 
khẩu. 

Khi đó, Việt Nam sẽ bị đánh giá 
gia tăng lượng xuất khẩu, thậm chí 
xuất siêu và từ đó, các nước khác 
sẽ gây khó khăn trong chính sách 
nhập khẩu các hàng hóa từ Việt 
Nam. 

Bên cạnh đó, ông Sơn cho rằng 
khi để “lỗ hổng” mượn xuất xứ 
hàng hóa xảy ra, hàng Việt sẽ bị 
hiểu lầm, thậm chí nếu có liên 
quan tới các vấn đề về chất lượng, 
vệ sinh an toàn thực phẩm..., do 
đó uy tín hàng Việt trên thế giới sẽ 
giảm đi rất nhiều. 

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, 
hiện nay, hệ thống văn bản 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 vẫn đang được 
hoàn thiện để phù hợp với thực tế 
sản xuất và kinh doanh. Do vậy, 
đây vẫn là kẽ hở để gian lận xuất 
xứ hàng hóa có nguy cơ gia tăng. 

Cần nhanh chóng hoàn thiện 
khung pháp lý, lấp các “lỗ hổng.” 
Bên cạnh đó, trong kiểm tra, kiểm 
soát hàng hóa xuất nhập khẩu, các 
cơ quan liên quan cũng cần tăng 
cường giám sát, làm thật chặt chẽ 
hơn nữa. 
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Hiện tại, Việt Nam đã sản xuất 
được nguyên liệu (thép cuộn cán 
nóng) để sản xuất thép tấm lá và 
các loại tôn. Điều này sẽ giúp 
doanh nghiệp tránh được việc 
khởi kiện, áp thuế chống lẩn tránh 
thuế từ các thị trường lớn, điển 
hình như Hoa Kỳ hay các thị 
trường khác. 

Ngoài ra, chúng ta phải có chính 
sách bảo vệ thị trường nội địa, bảo 
vệ “sân nhà”, ngăn cản việc nhập 
khẩu các sản phẩm trong nước đã 
sản xuất được. Để làm được việc 
này, Bộ Công Thương cần đẩy 
mạnh sử dụng công cụ phòng vệ 
thương mại nhằm bảo vệ sản xuất 
thép nội địa, ngăn chặn hàng kém 
chất lượng, bán phá giá tại thị 
trường Việt để bảo vệ doanh 
nghiệp. 

Theo khuyến nghị từ Bộ Công 
Thương, ứng phó với gian lận 
xuất xứ hàng hóa, bản thân các 
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam 
phải 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 ảnh hưởng 
bởi các biện pháp chống lẩn tránh 
và phòng vệ thương mại. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thuốc bảo vệ thực vật  
Ngày 01/3/2019, EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy 
định (EC) số 1107/2009 của Nghị 
viện và Hội đồng châu Âu liên 
quan đến các sản phẩm bảo vệ 
thực vật. Cụ thể hoạt chất 
thiophanatemethyl sẽ không tiếp 
tục được chấp thuận theo Quy 
định (EC) số 1107/2009. Các sản 
phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa 
thiophanate-methyl sẽ bị loại bỏ 
khỏi thị trường. Hành động này 
dựa trên đánh giá về chất sử dụng 
làm hoạt chất thuốc trừ sâu tại EU 
theo Quy định (EC) số 1107/2009. 
Chất này trước đây đã được phê 
duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC. 
Thời gian dự kiến thông qua vào 
Quý II năm 2019. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 03 ngày kể từ 
ngày công bố trên Công báo của 
EU. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào 30/4/2019.  

Mã thông báo: 
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G/TBT/N/EU/645 
Mỹ phẩm  
Ngày 01/3/2019, Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Các loại mỹ phẩm được chỉ định 
sẽ phải tuân thủ quy định thực 
hành sản xuất tốt. Cụ thể, Dựa 
trên Khoản 2, Điều 8 của Đạo luật 
An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm, Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi, đã đề 
xuất các loại mỹ phẩm mà các nhà 
máy sản xuất phải tuân thủ Quy 
định Thực hành Sản xuất Tốt. 
Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo sức khoẻ và sự an toàn của 
con người. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực vào. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào 
30/4/2019.  

 Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/367 

Sản phẩm tiêu dùng  
Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Sửa đổi quy định thực thi đối với 
các thiết bị điện và sản phẩm tiêu 
dùng .Cụ thể, thiết bị tập thể dục 
ngoài trời sẽ được đảm bảo an 
toàn. Đảm bảo an toàn có nghĩa là 

chứng nhận an toàn của sản phẩm 
được thử nghiệm bởi cơ quan 
kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn 
an toàn. Mục đích của dự thảo 
nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Thời gian dự 
kiến thông qua vào tháng 06 năm 
2019 hoặc muộn hơn. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 
năm 2020 hoặc muộn hơn. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến vào 
04/5/2019. 

 Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/813 

Tăm gỗ  
Ngày 11/3/2018, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm 
gỗ. Tăm gỗ được xem là loại vật 
liệu tiếp xúc dùng một lần, là một 
sản phẩm vệ sinh tiếp xúc trực 
tiếp với khoang miệng của con 
người và liên quan chặt chẽ đến 
sức khỏe của con người. Do đó, 
trong tiêu chuẩn này, các chỉ số 
liên quan đến hạn chế vi sinh vật 
ảnh hưởng đến sức khỏe là bắt 
buộc. Tiêu chuẩn này bao gồm: 
thuật ngữ và định nghĩa, phân loại, 
thông số kỹ thuật và dung sai, 
kiểm tra chất lượng và giới hạn vi 
sinh vật, quy tắc kiểm tra, ghi 
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nhãn, đóng gói, vận chuyển và lưu 
trữ. Thời gian dự kiến thông qua 
sau 90 ngày kể từ ngày thông báo 
cho WTO. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng 
kể từ ngày thông qua. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào 
ngày 10/5/2019.  

 Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1312 

(Theo VP TBT VN) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 4/2019 

1. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/863 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có 

dầu 
- Số: G/TBT/N/BRA/864 
Nội dung: Dược phẩm  
2. Các thông báo của Burundi 
- Số: G/TBT/N/BDI/16 
Nội dung: Giày  
- Số: G/TBT/N/BDI/22 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt  
- Số: G/TBT/N/BDI/24 
Nội dung: Gia cầm và trứng  
- Số: G/TBT/N/BDI/27 
Nội dung: Đánh giá sự phù hợp 

(ICS 03.120.20 ) 
3. Các thông báo của Canada 

- Số: G/TBT/N/CAN/581 
Nội dung: Sản phẩm thuốc  
- Số: G/TBT/N/CAN/582 
- Số: G/TBT/N/CAN/583 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  
4. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/468 
Nội dung: Xe hạng nhẹ  
- Số: G/TBT/N/CHL/469 
Nội dung: Xe cỡ trung 
- Số: G/TBT/N/CHL/470 
Nội dung: Panels (ICS 91.100) 
5. Số: G/TBT/N/CHN/1317 
Nước TB: Trung Quốc 
Nội dung: Sản phẩm xe khách   
6. Các thông báo của Ecuador 
- Số: G/TBT/N/ECU/344 
Nội dung:Bếp gas  
- Số: G/TBT/N/ECU/345 
Nội dung: Xi măng. Thạch cao. 

Vôi. Vữa  
- Số: G/TBT/N/ECU/346 
Nội dung:Phòng cháy  
- Số: G/TBT/N/ECU/347 
Nội dung:Thiết bị chứa khí chịu 

áp lực  
- Số: G/TBT/N/ECU/348 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng 

cụ tiếp xúc thực phẩm  
- Số:G/TBT/N/ECU/349  
Nội dung: Thiết bị làm lạnh gia 

dụng  
7. Các thông báo của Ấn Độ 
- Số: G/TBT/N/IND/91 



Số 62 - 4/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 17 
 

Nội dung: Chất lượng nước  
- Số: G/TBT/N/IND/92 
Nội dung:Thiết bị y tế  
8. Các thông báo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/1036 
Nội dung: Chữa cháy  
- Số: G/TBT/N/ISR/1042 
Nội dung:Phòng cháy, chữa 

cháy  
- Số: G/TBT/N/ISR/1043 
Nội dung: Nệm và cản cho trẻ 

sơ sinh  
9. Các thông báo của Kenya 
- Số: G/TBT/N/KEN/852 
- Số: G/TBT/N/KEN/853 
Nội dung:Vải dệt  
- Số: G/TBT/N/KEN/854 
Nội dung:Vận tải. Phòng chống 

hàng nguy hiểm  
- Số: G/TBT/N/KEN/859 
Nội dung:Trồng trọt  
- Số: G/TBT/N/KEN/860 
Nội dung:Công trình  
10. Các thông báo của Hàn 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/820  
Nội dung:Sản phẩm tầy rửa 
- Số: G/TBT/N/KOR/821 
- Số: G/TBT/N/KOR/822 
Nội dung: Thuốc thú y  
11. Các thông báo của Malaysia 
- Số:G/TBT/N/MYS/84  
Nội dung: Thực phẩm  
- Số: G/TBT/N/MYS/87 

Nội dung: Thực phẩm bao gói 
và chế biến sẵn  

- Số: G/TBT/N/MYS/88 
Nội dung:Sản phẩm sữa  
- Số:G/TBT/N/MYS/89 
Nội dung: Nước khoáng  
12. Số: G/TBT/N/NIC/159 
Nước TB: Nicaragua 
Nội dung: Dược phẩm  
13. Các thông báo của 

Philippines 
- Số: G/TBT/N/PHL/211 
Nội dung:Chất lượng nước  
- Số: G/TBT/N/PHL/212 
Nội dung:Y học thí nghiệm  
14. Các thông báo của Vương 

quốc  Ả Rập Saudi 
- Số: G/TBT/N/SAU/1106 
Nội dung: Các sản phẩm chiếu 

sáng  
- Số: G/TBT/N/SAU/1107 
Nội dung: Hệ thống phương tiện 

giao thông đường bộ  
15. Số: G/TBT/N/THA/538 
Nước TB: Thái lan 
Nội dung: Lốp cho phương tiện 

giao thông đường bộ  
16. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/1044 
Nội dung: Mỹ phẩm  
- Số: G/TBT/N/UGA/1045 
- Số: G/TBT/N/UGA/1046 
Nội dung:Sữa và sản phẩm sữa  
- Số: G/TBT/N/UGA/1047 
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- Số: G/TBT/N/UGA/1048 
Nội dung: Đồ uống có cồn  
17. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1451 
Nội dung: Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi  
- Số: G/TBT/N/USA/1452 
Nội dung: Giảm phát thải xe 

trên đường cao tốc 
18. Số: G/TBT/N/VNM/140 
Nước TB: Việt Nam 
Nội dung: Sản xuất và lắp ráp ô 

tô  
(TH) 

 
 
 
 
 

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU 
CHUẨN KHÍ THẢI ĐỐI VỚI 
XE Ô TÔ THAM GIA GIAO 
THÔNG 

Thủ tướng Chính phủ vừa quy 
định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với xe ô tô tham gia 
giao thông và xe ô tô đã qua sử 
dụng nhập khẩu. 

Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, 
Mức 2, Mức 3, Mức 4) là giới hạn 
lớn nhất cho phép của các chất 
gây ô nhiễm và khói trong khí thải 
của xe ô tô quy định tại TCVN 
6438:2018 “Phương tiện giao 

thông đường bộ - Giới hạn lớn 
nhất cho phép của khí thải". 

 
Áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô 

tô tham gia giao thông. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ 
quy định lộ trình áp dụng các mức 
tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô 
tham gia giao thông như sau: 

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng 
bức và ô tô lắp động cơ cháy do 
nén tham gia giao thông sản xuất 
trước năm 1999 được tiếp tục áp 
dụng Mức 1. 

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng 
bức và ô tô lắp động cơ cháy do 
nén tham gia giao thông sản xuất 
từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp 
dụng Mức 2 từ ngày 01 tháng 01 
năm 2021. 

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng 
bức và ô tô lắp động cơ cháy do 
nén tham gia giao thông sản xuất 
sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng 
nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ 
quy định ô tô lắp động cơ cháy 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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cưỡng bức, động cơ cháy do nén 
đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng 
Mức 4 kể từ ngày 15 tháng 05 
năm 2019. 

Trường hợp ô tô đã qua sử dụng 
nhập khẩu có thời điểm mở tờ 
khai hàng hóa nhập khẩu theo 
Luật hải quan hoặc đã về đến 
cảng, cửa khẩu Việt Nam trước 
ngày 15 tháng 05 năm 2019 thì 
được tiếp tục áp dụng quy định tại 
Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 10 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định lộ 
trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải 
đối với phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ. 

Trước đó, ngày 10/10/2005, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 249/2005/QĐ-TTg quy 
định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ. Từ những 
năm đầu triển khai Quyết định số 
249/2005/QĐ-TTg, việc kiểm soát 
chất lượng khí thải xe ô tô sản 
xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới đã 
mang lại những hiệu quả rõ rệt. 
Tuy nhiên, tính đến tháng 5/2018, 
số lượng xe ô tô tham gia giao 
thông đã tăng 3,22 lần so với năm 
2008 (3.050.794 xe so với 
946.601 xe) và tiếp tục gia tăng 
tốc độ ô nhiễm không khí, đặc biệt 

là ô nhiễm môi trường không khí 
đô thị đã gia tăng đáng kể. 

Ngày 1/9/2011, Thủ tướng 
Chính phủ cũng ban hành Quyết 
định số 49/2011/QĐ-TTg quy 
định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn 
khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 
hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập 
khẩu mới. Theo đó, ô tô sản xuất, 
lắp ráp và nhập khẩu mới áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 từ 
ngày 1/1/2017 và mức Euro 5 từ 
1/1/2022. Tuy nhiên, ô tô tham gia 
giao thông và xe ô tô đã qua sử 
dụng nhập khẩu vẫn áp dụng các 
mức tiêu chuẩn khí thải cũ quy 
định cách đây hơn 10 năm, đến 
nay đã lạc hậu. 

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã 
ra quy định lộ trình mới áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô 
tham gia giao thông và xe ô tô đã 
qua sử dụng nhập khẩu. 

(Theo vietq.vn) 
 
HÌNH ẢNH CÁ TRA VIỆT 
XUẤT KHẨU NGÀY CÀNG 
ĐƯỢC CẢI THIỆN 

Năm 2018, số lô hàng cá tra bị 
phát hiện không bảo đảm an toàn 
thực phẩm (ATTP) trong xuất 
khẩu (XK) là 84 lô, tỷ lệ vi phạm 
là 0,39%, giảm so với năm 2017 
là 0,89%. 
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Số lô vi phạm giảm 
Theo Cục Quản lý Chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản, để 
kiểm soát nguồn nguyên liệu an 
toàn cho người tiêu dùng trong 
nước và đáp ứng được yêu cầu 
tiên quyết của các thị trường nhập 
khẩu (NK) khi XK cá tra vào các 
thị trường này (như EU, Liên 
minh Kinh tế Á Âu, Hoa Kỳ, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Brazil…), Cục được giao thực 
hiện Chương trình giám sát quốc 
gia dư lượng các chất độc hại 
trong thủy sản nuôi cho các đối 
tượng thủy sản nuôi thương phẩm 
có sản lượng, giá trị lớn. Riêng 
đối với cá tra, phạm vi giám sát 
của Chương trình hiện nay bao 
gồm 34 vùng nuôi cá tra thương 
phẩm thuộc 11 tỉnh khu vực Nam 
bộ (Tây Ninh, Sóc Trăng, Bến 
Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền 
Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu 
Giang, An Giang, Long An). 

 
Hình ảnh cá tra Việt xuất khẩu ngày 

càng được cải thiện 

Cụ thể, tổng khối lượng các sản 
phẩm cá tra XK vào một số thị 
trường tiêu thụ chính của Việt 
Nam được kiểm tra và cấp chứng 
thư năm 2018 là 21.350 lô, tăng 
khoảng 5% số lô so với năm 2017. 
Trong năm 2018, số lô hàng cá tra 
bị phát hiện không bảo đảm ATTP 
là 84 lô, tỷ lệ vi phạm là 0,39% 
(giảm so với năm 2017 là 0,89%). 
Các chỉ tiêu vi phạm chủ yếu bao 
gồm: hóa chất kháng sinh cấm 
như: CAP, Enrofloxacin, 
Ciprofloxacin; vi sinh vật gây 
bệnh như: E.Coli, Salmonella, 
Listeria Monocytogenes. Ngoài ra, 
một số lô hàng không đảm bảo các 
quy định về ghi nhãn, cảm quan, 
ngoại quan. 

DN cần tuân thủ các quy định 
của thị trường NK 

Để nâng cao hình ảnh cho cá tra 
Việt, Cục Quản lý Chất lượng 
Nông lâm sản và Thủy sản đề 
nghị, Tổng cục Thủy sản tiếp tục 
tuyên truyền nâng cao nhận thức 
của người nuôi. Tăng cường tập 
huấn, hướng dẫn người nuôi áp 
dụng các quy trình nuôi cá tra 
ATTP và an toàn dịch bệnh như 
VietGAP, ASC, GlobalGAP, 
BAP… Chỉ đạo các cơ quan quản 
lý nuôi trồng thủy sản địa tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra 
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việc lưu thông, mua bán, sử dụng 
chế phẩm xử lý, cải tạo môi 
trường nuôi trồng thủy sản; sử 
dụng hóa chất, kháng sinh trong 
nuôi trồng thủy sản và xử lý 
nghiêm các vi phạm theo quy định 
của pháp luật. Đồng thời đề nghị 
Cục Thú y quản lý chặt chẽ việc 
cấp phép lưu hành, kinh doanh và 
sử dụng thuốc thú y, hóa chất sử 
dụng trong nuôi trồng thủy sản; rà 
soát, loại bỏ các sản phẩm kém 
chất lượng, không an toàn ra khỏi 
Danh mục; Đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là 
thanh, kiểm tra đột xuất xử lý 
nghiêm các vi phạm trong NK, 
sản xuất, lưu thông, sử dụng 
kháng sinh nguyên liệu, sử dụng 
thuốc thú y, chế phẩm xử lý cải 
tạo môi trường không có trong 
danh mục được phép sử dụng. Tổ 
chức giám sát, cảnh báo sớm dịch 
bệnh trên cá tra để kịp thời khuyến 
nghị và hướng dẫn người nuôi 
phòng trị bệnh hiệu quả, sử dụng 
thuốc 4 đúng. 

Đối với riêng thị trường Hoa 
Kỳ, tuy kết quả đánh giá thực địa 
do Cục Thanh tra ATTP (FSIS), 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thực 
hiện trong tháng 5/2018 vừa rồi 
rất khả quan. Song Cục Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và Thủy 

sản lưu ý các DN chế biến XK cá 
tra vào thị trường này một số nội 
dung như: Nhà xưởng, trang thiết 
bị, dụng cụ cần liên tục được duy 
trì ở điều kiện vệ sinh tốt, đặc biệt 
là các chi tiết bên trong thiết bị.  

Đối với thị trường EU, mặc dù 
tình hình các lô hàng thủy sản NK 
từ Việt Nam được cải thiện rất 
đáng kể từ năm 2014 tới nay 
nhưng vẫn khiến cơ quan thẩm 
quyền EU quan ngại. Trong đợt 
thanh tra sắp tới, EU sẽ tập trung 
vào hoạt động kiểm soát dư lượng 
hóa chất kháng sinh, do vậy, các 
DN cần kiểm soát chặt chẽ các chỉ 
tiêu này trong các lô hàng XK 
sang thị trường các nước EU. 

(Theo congthuong.vn) 
 

MỞ ĐƯỜNG ĐI CHO CON 
TÔM VIỆT 

Để tăng năng lực cạnh tranh, 
các doanh nghiệp chế biến, xuất 
khẩu tôm Việt Nam xác định chiến 
lược sản xuất và truyền thông tích 
cực, mở đường đi cho con tôm 
Việt trong năm 2019. 

Thị trường tiêu thụ tôm toàn cầu 
năm 2019 được các doanh nghiệp 
đánh giá có nhiều triển vọng phát 
triển. 

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh 
gay gắt trên thị trường quốc tế, 
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con tôm Việt sẽ gặp nhiều khó 
khăn. 

Để tăng năng lực cạnh tranh, các 
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu 
tôm Việt Nam xác định chiến lược 
sản xuất và truyền thông tích cực, 
mở đường đi cho con tôm Việt 
trong năm 2019. 

Xu hướng tiêu thụ cao 
Sau những khảo sát thị trường 

tiêu thụ tôm toàn cầu, nhiều 
chuyên gia ngành tôm nhận định, 
thị trường Mỹ mặc dù vẫn còn tồn 
kho nhưng người tiêu dùng có xu 
hướng tăng sản phẩm tôm trong 
bữa ăn. 

Thị trường Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Trung Quốc cũng tăng tiêu 
chuẩn nhập khẩu nhưng chú trọng 
sản phẩm chế biến sâu; đồng thời, 
sản lượng tôm nguyên liệu toàn 
cầu cũng có xu hướng tăng do 
nhiều quốc gia tăng diện tích sản 
xuất 

 
Cùng với nhu cầu tiêu thụ, thị 

trường này có những tiêu chuẩn 

buộc các nhà nhập khẩu tôm phải 
tuân thủ như: chứng nhận SIMP 
(tiêu chuẩn thực hành sản xuất 
tốt), truy xuất nguồn gốc, thuế 
chống bán phá giá… 

Điều này gây trở ngại cho con 
tôm của các quốc gia muốn vào 
thị trường Mỹ; trong đó có Việt 
Nam. 

Song song với thị trường Mỹ, 
thị trường khó tính châu Âu cũng 
có những tiêu chuẩn chặt chẽ. Đó 
là khu vực Tây Âu và Bắc Âu 
luôn đòi hỏi con tôm từ vùng nuôi 
có chứng nhận ASC (Hội đồng 
Quản lý nuôi trồng thủy sản), 2 
khu vực còn lại là Đông Âu và 
Nam Âu “dễ thở” hơn khi không 
đòi hỏi chứng nhận này trên con 
tôm, nhưng người tiêu dùng toàn 
châu Âu vẫn chú trọng vấn đề truy 
xuất nguồn gốc trên con tôm nói 
riêng và các mặt hàng thủy sản nói 
chung. 

Đại diện Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho 
biết, xu hướng tiêu thụ tôm trong 
năm 2019 vẫn còn tăng, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp tôm 
Việt Nam thực hiện mục tiêu xuất 
khẩu 4,2 tỷ USD. 

Theo đó, các doanh nghiệp cần 
tập trung nâng cao chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, cần 
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có chiến lược truyền thông, tạo 
tâm lý tiêu dùng hướng đến sản 
phẩm tôm có chứng nhận ASC để 
đẩy mạnh xuất khẩu vào châu Âu. 

Các doanh nghiệp chế biến, xuất 
khẩu tôm cũng sẽ tận dụng lợi thế 
từ các Hiệp định Thương mại tự 
do (FTAs), phấn đấu đạt kim 
ngạch 1 tỷ USD tại thị trường 
châu Âu. 

Còn lại các thị trường còn lại 
như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc đạt kim ngạch cộng 
dồn là 3 tỷ USD. 

Dự kiến, Việt Nam sẽ xuất khẩu 
khoảng 500 triệu USD tôm sang 
Hàn Quốc trong năm 2019, tăng 
29,5% so với năm 2018. 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam cũng nhấn 
mạnh, với những sức ép hiện tại 
lên con tôm, các doanh nghiệp 
xuất khẩu tôm Việt Nam phải chịu 
nhiều áp lực lớn về tiêu chuẩn an 
toàn vệ sinh thực phẩm; giá tôm 
giảm do sản lượng tăng và thuế 
chống bán phá giá. 

Các doanh nghiệp cũng xác định 
chỉ có đầu tư mạnh vào các mặt 
hàng giá trị gia tăng mới không bị 
áp thuế chống bán phá giá. 

Cùng với các thị trường khó tính 
trên thế giới, các doanh nghiệp 
cũng định vị Trung Quốc là thị 

trường lớn của tôm Việt Nam. 
Ngày nay, Trung Quốc không còn 
là thị trường dễ tính. 

Các doanh nghiệp muốn xuất 
khẩu vào Trung Quốc cũng phải 
đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng 
do thị trường này đưa ra. 

Sự đa dạng về nhu cầu, quy cách 
chế biến, vận chuyển thuận lợi 
cũng như những ưu đãi về thuế 
quan là động lực để các doanh 
nghiệp tăng cường xuất khẩu vào 
thị trường Trung Quốc trong năm 
2019. 

Đẩy mạnh chế biến sâu 
Với dự báo sản lượng tôm thế 

giới bắt đầu tăng do Ấn Độ, 
Ecuador tăng diện tích sản xuất 
tôm để cung ứng ra thị trường thế 
giới. 

Con tôm Việt đã chịu thêm sự 
cạnh tranh về tôm nguyên liệu, 
cũng như giá xuất khẩu với tôm 
đến từ các quốc gia này. 

Bởi vậy, chế biến sâu là giải 
pháp được các doanh nghiệp 
ngành tôm chú trọng trong năm 
2019, để có thể tăng năng lực cạnh 
tranh cho con tôm Việt. 

Theo ông Hồ Quốc Lực, Chủ 
tịch Ủy ban Tôm, Hiệp hội Chế 
biến và Xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam, ngành công nghiệp chế biến 
tôm Việt Nam đã được hình thành 
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từ nhiều năm nay với nhiều kinh 
nghiệm và lợi thế. 

Hiện, Việt Nam có gần 100 nhà 
máy chế biến tôm với công suất 
trung bình khoảng 500.000 - 
700.000 tấn/năm, hệ thống nhà 
máy này có thể mở rộng quy mô 
gấp đôi trong thời gian ngắn. 

Ngành công nghiệp chế biến này 
đã khiến nhiều khách hàng thế 
giới chuyển sang lựa chọn mặt 
hàng tôm giá trị gia tăng cao của 
Việt Nam. 

Có thể nói, Nhật Bản là một 
trong những thị trường khó tính có 
mức tiêu thụ cao nhất tôm chế 
biến của Việt Nam. 

Theo thống kê của Hải Quan 
Việt Nam, trong năm 2018, Việt 
Nam xuất khẩu tôm chế biến sang 
Nhật Bản đạt gần 640 triệu USD. 

Từ khảo sát thị trường Nhật Bản 
của các doanh nghiệp chế biến 
xuất khẩu tôm cho thấy, khi số 
người độc thân tại Nhật Bản gia 
tăng, tỷ lệ nội trợ giảm, do ngành 
kinh doanh thực phẩm ăn sẵn của 
Nhật Bản phát triển, các sản phẩm 
tôm chế biến sẵn với tính tiện 
dụng cao sẽ tăng trưởng tốt tại thị 
trường Nhật Bản thời gian tới. 

Dự kiến, trong năm 2019, sản 
phẩm tôm chế biến sâu lưu thông 
vào Nhật Bản sẽ tăng trưởng hơn 

10% so với năm 2018. 
Tuy nhiên, một trong những yếu 

tố gây khó khăn cho doanh nghiệp 
trong chế biến sâu các sản phẩm 
tôm đó là đầu tư công nghệ. 

Theo ông Lê Văn Quang, Tổng 
giám đốc Công ty cổ phần Tập 
đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà 
Mau) chia sẻ, chế biến sâu cần 
một lượng nhân công rất lớn. Tuy 
nhiên, giá thành sản phẩm chế 
biến sâu lại trở thành yếu tố cạnh 
tranh mạnh khi ra thị trường thế 
giới. 

Vì vậy, để giảm thiểu lao động 
thủ công, ngoài việc đầu tư công 
nghệ, rô bốt, máy tự động vào sản 
xuất, các doanh nghiệp thực hiện 
kế hoạch chế biến sâu các sản 
phẩm tôm, còn phải đầu tư thêm 
các thiết bị di động, bộ cảm biến 
trong sản xuất con tôm nguyên 
liệu chất lượng, phục vụ cho chế 
biến sâu. 

Có như vậy mới đưa được sản 
phẩm tôm Việt len lỏi vào tất cả 
các thị trường trong năm 2019. 

(Theo bnews.vn) 
 

QUY TRÌNH KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SAU 
KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG 
NHẬN 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đang dự thảo Thông tư 
hướng dẫn thực hiện một số Điều 
của Nghị định số 109/2018/NĐ-
CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ 
về nông nghiệp hữu cơ. 

Trong đó nêu rõ quy trình Kiểm 
tra chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ sau khi được cấp 
Giấy chứng nhận. 

Theo dự thảo, sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ sau khi được cấp 
Giấy chứng nhận phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ 
VN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài 
mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công bố hàng năm. Sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ được 
chứng nhận khi lưu thông trên thị 
trường phải có Lô gô sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ Việt Nam 

 
Lô gô sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 
Việt Nam (VIETNAM ORGANIC). 

Việc kiểm tra chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ sau khi 
được cấp Giấy chứng nhận được 
đề xuất thực hiện theo quy định 

sau: Cơ quan kiểm tra là các Tổng 
cục, Cục căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ được giao thành lập đoàn kiểm 
tra đối với các sản phẩm được 
giao quản lý. 

Đoàn kiểm tra công bố Quyết 
định thành lập đoàn và thông báo 
kế hoạch, mục đích và nội dung 
kiểm tra. Tiến hành kiểm tra thực 
tế (điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và nguồn nhân lực tham 
gia sản xuất, kinh doanh), kiểm tra 
hồ sơ, tài liệu, nhãn sản phẩm, sử 
dụng lô gô và phỏng vấn (nếu 
cần). Lấy mẫu thử nghiệm khi 
nghi ngờ việc sử dụng vật tư đầu 
vào ngoài danh mục cho phép tại 
tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ 
hoặc sản phẩm nhiễm kim loại 
nặng, vi sinh vật gây hại vượt tiêu 
chuẩn nông nghiệp hữu cơ được 
phép áp dụng tại Việt Nam. Lập 
biên bản kiểm tra và họp kết thúc, 
thông báo kết quả kiểm tra. 

Dự thảo nêu rõ, biên bản kiểm 
tra phải được đoàn kiểm tra lập tại 
cơ sở ngay sau khi kết thúc kiểm 
tra; thể hiện đầy đủ, chính xác kết 
quả kiểm tra; ghi rõ các hạng mục 
không đảm bảo chất lượng, an 
toàn thực phẩm và thời hạn yêu 
cầu cơ sở khắc phục các sai lỗi; 
nêu kết luận chung về điều kiện 
đảm bảo chất lượng, an toàn thực 
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phẩm và các yêu cầu đáp ứng theo 
tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ 
Việt Nam. Bên cạnh đó, biên bản 
kiểm tra phải có ý kiến của người 
đại diện có thẩm quyền của cơ sở 
về kết quả kiểm tra, hành động 
khắc phục các sai lỗi (nếu có); có 
chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra, 
chữ ký của người đại diện có thẩm 
quyền của cơ sở, đóng dấu giáp lai 
của cơ sở (nếu có) vào biên bản 
kiểm tra hoặc ký từng trang trong 
trường hợp cơ sở không có con 
dấu. Trường hợp đại diện cơ sở 
không đồng ý ký tên vào Biên bản 
kiểm tra thì Đoàn kiểm tra phải 
ghi: “Đại diện cơ sở được kiểm tra 
không ký biên bản” và nêu rõ lý 
do đại diện cơ sở không ký. Biên 
bản này vẫn có giá trị pháp lý khi 
có đầy đủ chữ ký của tất cả các 
thành viên trong Đoàn kiểm tra. 
Biên bản kiểm tra được lập thành 
3 bản: 1 bản lưu tại Cơ quan kiểm 
tra, 1 bản lưu tại cơ sở, 1 bản lưu 
hồ sơ kiểm tra; trường hợp cần 
thiết có thể tăng thêm số bản. 

Đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra 
thực hiện xử lý cơ sở có vi phạm 
theo quy định của Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, Luật xử 
phạt vi phạm hành chính và các 
văn bản pháp luật có liên quan. 

(Theo vietq.vn) 

VINACAS CẢNH BÁO TÌNH 
TRẠNG NHẬP ĐIỀU THÔ 
KÉM CHẤT LƯỢNG 

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam 
(Vinacas), niên vụ 2019, dự kiến 
tổng sản lượng điều thô thế giới 
đạt gần 4 triệu tấn, tăng 300.000 - 
400.000 tấn so với niên vụ 2018. 

Do đó, lượng điều thô cung ứng 
cho thị trường sẽ không thiếu. Vì 
vậy, các doanh nghiệp thành viên 
cần đặc biệt chú ý đến chất lượng 
điều thô nhập khẩu để chế biến, 
nhất là tình trạng trộn hạt điều 
kém chất lượng vào hàng mới. 

Vinacas cũng khuyến cáo, khi 
ký hợp đồng nên chọn đối tác là 
doanh nghiệp lớn, có uy tín để 
giảm rủi ro; thỏa thuận với đối tác 
và ghi vào hợp đồng rõ ràng, chi 
tiết về chất lượng; chọn đơn vị 
kiểm định chất lượng độc lập có 
năng lực khi kiểm định hàng. 

Việc một số doanh nghiệp xuất 
khẩu điều thô nước ngoài yêu cầu 
thanh toán 100% (thay vì được giữ 
lại 2%, sau khi có kiểm định của 
Vinacontrol hay Cafecontrol mới 
thanh toán hết) sẽ là bất lợi và 
tiềm ẩn nhiều rủi ro với doanh 
nghiệp nhập khẩu điều thô Việt 
Nam. 

Vinacas cảnh báo, các nhà chế 
biến và kinh doanh điều Việt Nam 
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cần cảnh giác trước những thông 
tin sai lệch, gây tổn thất cho hoạt 
động. Các doanh nghiệp khi đàm 
phán, ký kết hợp đồng cần bảo 
đảm nguyên tắc công bằng về 
quyền lợi và trách nhiệm trong 
từng điều khoản, cũng như không 
phá vỡ chủ trương và thỏa thuận 
của Vinacas với hiệp hội điều một 
số nước (đặc biệt là thỏa thuận 
Vinacas mới ký với CEPCI - Ấn 
Độ). 

(Theo sggp.org.vn) 
 
NGĂN CHẶN HÀNG GIẢ 
HÀNG NHÁI ĐỂ BẢO VỆ 
NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ UY 
TÍN CHO HÀNG XUẤT KHẨU 

Đây cũng là chủ đề chính của 
Hội thảo Khu vực châu Á về 
phòng chống buôn bán hàng giả 
hàng nhái thực phẩm, thức uống, 
mỹ phẩm, hàng tiêu dùng nhanh 
giả mạo tổ chức ngày 2/4. 

Các quốc gia cùng nỗ lực 
chống hàng giả 

Hội thảo chống hàng giả hàng 
nhái có sự tham dự của hơn 100 
diễn giả và đại biểu đến từ các 
quốc gia thành viên ASEAN cùng 
Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nepal, Mông Cổ, Pakistan, Sri 
Lanka, Đông Timor và các quốc 
gia khác ở Trung Đông và Nam 

Thái Bình Dương. Các quan chức 
hải quan, bảo vệ người tiêu dùng, 
thực thi pháp luật cũng như đại 
diện các công ty đa quốc gia như 
Coca Cola, L'Oreal, Procter & 
Gamble, PepsiCo, Pfizer, and 
Johnson & Johnson đã cùng tham 
dự hội thảo 

 
Toàn cảnh Hội thảo 

Theo ước tính của Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 
hàng giả hàng nhái hiện chiếm 
3,3% thương mại toàn cầu và xu 
hướng này càng ngày càng gia 
tăng. Hội thảo được tổ chức nhằm 
kết nối nỗ lực của các ngành và 
chính phủ, phát triển và thực thi 
các chiến lược ngăn chặn buôn lậu 
hàng tiêu dùng giả mạo và bảo vệ 
người tiêu dùng. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 
Trần Văn Tùng nhấn mạnh, thực 
phẩm, thức uống, mỹ phẩm, hàng 
tiêu dùng nhanh là những mặt 
hàng thiết yếu trong đời sống của 
con người, khi các mặt hàng này 
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có xuất xứ không rõ ràng, giả 
mạo, không đảm bảo vệ sinh sẽ 
gây ngộ độc trực tiếp cho con 
người. Bên cạnh đó, các mặt hàng 
giả mạo, không rõ xuất xứ còn 
làm ảnh hưởng trực tiếp đến các 
DN sản xuất chân chính. 

Chống hàng giả là cách bảo vệ 
uy tín hàng hóa xuất khẩu 

Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, 
không chỉ đồ uống, thức ăn nhanh, 
các sản phẩm hàng hóa xuất khẩu 
rất cần danh tiếng ở nước ngoài, 
càng giao thương nhiều càng phải 
đảm bảo danh tiếng của mình đối 
với hàng hóa xuất khẩu. Xây dựng 
được danh tiếng rất mất nhiều thời 
gian, nhưng việc mất danh tiếng 
rất nhanh nhất là trong bối cảnh 
phát triển mạnh mẽ của mạng xã 
hội. 

Thực tế tại Việt Nam việc ngăn 
chặn hàng giả, hàng nhái qua biên 
giới hiện nay rất khó khăn. Ngoài 
các lô hàng lớn đi đường biển, 
những lô hàng giả, hàng nhái quy 
mô nhỏ lẻ đi đường bưu điện, 
chuyển phát nhanh qua đường 
hàng không cũng phát triển khá 
nhiều, rất khó cho việc kiểm tra, 
khám xét hàng giả. Vì vậy rất cần 
sự phối với các quốc gia để nhận 
biết, phát hiện, ngăn chặn. Trong 
thời gian qua, Việt Nam đã có sự 

phối hợp với cơ quan FBI của Mỹ, 
tổ chức sở hữu trí tuệ trong việc 
chống hàng giả, hàng nhái.Từ phía 
các DN sản xuất, DN cần phải đầu 
tư ứng dụng công nghệ để hỗ trợ 
cho người tiêu dùng phát hiện 
hàng giả, hàng nhái sản phẩm của 
DN mình. 

Đến nay, Chính phủ Việt Nam 
rất quan tâm đến công tác chống 
hàng giả, hàng nhái, hàng nhập 
lậu. Việt Nam đã thành lập Ban 
chỉ đạo quốc gia 389 về chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả do Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ làm 
Trưởng ban, cùng với sự tham gia 
của lãnh đạo các Bộ, ngành. Cùng 
với sự vào cuộc của cơ quan chức 
năng, cần tuyên truyền phổ biến 
kiến thức nâng cao ý thức của 
người tiêu dùng, hãy là người tiêu 
dùng thông minh, tẩy chay hàng 
giả, hàng nhái; thực hiện truy xuất 
nguồn gốc bằng mã vạch, mã số 
code QR… 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 

CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN 
MỚI GIA TĂNG HIỆU SUẤT 
CỦA VẬT LIỆU MẶT ĐƯỜNG 

Gần đây, ASTM Quốc tế đã cho 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 



Số 62 - 4/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 29 
 

ra đời một tiêu chuẩn mới giúp 
phân loại hiệu suất của vật liệu 
mặt đường. Thông số kỹ thuật mới 
(D8239) cung cấp các tiêu chuẩn 
hiệu suất cho nhựa đường lỏng 
được sử dụng trong xây dựng cầu 
đường, áp dụng cho thử nghiệm 
leo dốc và phục hồi ứng suất. Các 
phân loại đánh giá một loại nhựa 
đường có khả năng chống lại: rạn 
nứt ở nhiệt độ cao và nhiệt độ 
thấp và độ bền trong một phạm vi 
nhiệt độ và tải trọng giao thông. 

 
Thành viên của tổ chức Quốc tế 

ASTM, Bob Kluttz, thuộc tập 
đoàn Kraton Polymers thì tiêu 
chuẩn này sẽ được áp dụng cho 
các vật liệu lát mặt đường bởi các 
kỹ sư thiết kế để đảm bảo tính bền 
vững của nhựa đường. Kluttz cho 
biết thêm rằng các kỹ sư sẽ chỉ 
định các mức hiệu suất cho các dự 
án của họ và các nhà sản xuất 
nhựa đường sẽ sử dụng các thử 
nghiệm tiêu chuẩn trên các sản 
phẩm của họ. Các nhà thầu, cơ 

quan và phòng thử nghiệm của 
bên thứ ba cũng sẽ sử dụng tiêu 
chuẩn để tiến hành kiểm tra đảm 
bảo chất lượng. 

Tiêu chuẩn mới của ASTM có 
một tiêu chuẩn tương đương 
(M32) được công bố bởi Hiệp hội 
các quan chức giao thông và 
đường cao tốc quốc gia Hoa Kỳ. 
Theo ông Kluttz, ASTM và 
AASHTO, thông qua sự hợp tác 
của các nhóm chuyên gia của Cơ 
quan Quản lý Đường cao tốc Liên 
bang Hoa Kỳ, hợp tác để cải thiện 
cả hai bộ tiêu chuẩn và giữ chúng 
đồng bộ. 

Tiêu chuẩn này được công bố 
bởi ủy ban quốc tế của ASTM về 
vật liệu làm đường và lát đường 
(D04). 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

LỢI ÍCH ĐEM LẠI TỪ VIỆC 
CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN 
ISO 22301 

Mọi doanh nghiệp hiện nay đều 
cần được đảm bảo an toàn về 
những sự gián đoạn, sự cố, các 
mối đe dọa bên trong và bên 
ngoài. Tiêu chuẩn ISO 22301 đã 
được phát triển để bảo vệ chống 
lại các mối đe dọa, giảm khả năng 
xảy ra và đảm bảo doanh nghiệp 
phục hồi từ các sự cố gián đoạn. 
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Lợi ích của việc sở hữu chứng 
nhận 

Thiết lập một khuôn khổ để xác 
định, giảm và quản lý các mối đe 
dọa cho tổ chức của doanh nghiệp; 
Tăng năng suất tổ chức bằng 
phương pháp tiếp cận thực tiễn 
“Plan, Do, Check, Act”; Chứng 
minh sự tuân thủ các yêu cầu của 
khách hàng, quy định và / hoặc 
các yêu cầu khác; Giảm chi phí 
đánh giá về kinh doanh liên tục 
trong và ngoài DN; Cải thiện thời 
gian phản hồi sự cố và giảm thiểu 
các mối đe dọa; DN có được lợi 
thế cạnh tranh với tiêu chuẩn được 
quốc tế công nhận; Tăng sự tự tin 
của khách hàng và thể hiện sự 
kiên cường; Cung cấp đánh giá và 
cải tiến liên tục 

 
Đối với khách hàng của DN 
Việc sở hữu chứng nhận ISO 

223013 giúp cho khách hàng của 
doanh nghiệp: cải thiện dịch vụ và 
an ninh; Tăng cường bảo mật 
Tuân thủ luật pháp; Giảm sự cố và 

thiệt hại; Mức phân phối khách 
hàng cấp cao 

Ngoài ra, có thể kết hợp Tiêu 
chuẩn ISO 223013 với tiêu chuẩn 
ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất 
lượng), ISO 14001 (hệ thống quản 
lý môi trường), ISO / IEC 27001 
(Hệ thống quản lý an ninh thông 
tin) và các Tiêu chuẩn hệ thống 
quản lý khác như ISO / IEC 
20000-1 (Công nghệ thông tin – 
Quản lý dịch vụ) và ISO 28000 
(Hệ thống tiêu chuẩn quản lý an 
ninh chuỗi cung ứng) 

Bởi để có một mức độ tương 
thích và phù hợp với các hệ thống 
quản lý có liên quan mà có thể hỗ 
trợ tích hợp và thực hiện hoạt 
động. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC CỦA 
THÔNG TƯ 65/2017/TT-BTC 
VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
VIỆT NAM 

Ngày 15/02/2019, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư số 
09/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung tại các 
phụ lục của thông tư số 
65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành danh mục hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt 
Nam. Cụ thể, tại phụ lục I, Thông 
tư 09, sửa đổi, bổ sung 25 chú giải 
về phân loại hàng hóa; phụ lục II 
sửa đổi phần chú giải quy tắc.  

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ 01 tháng 04 năm 2019. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
BỘ KH&CN BAN HÀNH 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 3965/QĐ-
BKHCN VỀ VIỆC CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 3965/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia. 

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn 
quốc gia sau đây: 

1. TCVN 11041-5:2018 Nông 
nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu 
cơ 

2. TCVN 11041-6:2018 Nông 
nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu 
cơ 

3. TCVN 11041-7:2018 Nông 
nghiệp hữu cơ- Phần 7: Sữa hữu 
cơ 

4. TCVN 11041-8:2018 Nông 
nghiệp hữu cơ- Phần 8: Tôm hữu 
cơ 

(Theo most.gov.vn) 

 
 
 

 
CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN 
BÁN THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG QUA MẠNG VÀ QUA 
TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y 
tế) vừa đưa ra cảnh báo về việc 
người tiêu dùng nên cảnh giác với 
thủ đoạn bán thực phẩm chức 
năng qua mạng và qua tổng đài tư 
vấn. 

 
Hiện nay trên một số trang 

mạng và một số trung tâm tư vấn 
thường quảng cáo hoặc gọi điện 
đến số điện thoại của khách hàng 
mạo danh là các nhà thuốc đông y 
gia truyền để tư vấn bán thực 
phẩm chức năng/thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe nhưng giới thiệu là 
thuốc đã được Bộ Y tế thẩm định 
nhất là các sản phẩm: Xương 
khớp; Sinh lý nam; Tiểu đường; 
Kích thích mọc tóc; Trị mất ngủ... 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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Nhân viên tư vấn thường nói với 
giọng mang tính hù dọa, do nắm 
bắt được tâm lý người bệnh 
thường hay lo lắng. Nhân viên 
thường không cung cấp thông tin 
về địa chỉ của tổ chức sản xuất sản 
phẩm và chỉ bán hàng thông qua 
hình thức chuyển phát. 

Cục An toàn thực phẩm đã bắt 
và xử lý nhiều vụ, thậm chí có 
những trung tâm tư vấn viên chỉ là 
học sinh, sinh viên không có 
chuyên môn về khám, chữa bệnh. 
Trong khi các cơ quan quản lý 
đang tích cực phối hợp xử lý, 
người tiêu dùng cần cảnh giác với 
những thủ đoạn trên, tránh 'tiền 
mất tật mang'. 

Trước đó, cũng liên quan đến 
các thực phẩm chức năng, tổng 
hợp kết quả thi hành pháp luật về 
xử phạt vi phạm hành chính từ 
ngày 18/3 - 05/4/2019 của Cục An 
toàn thực phẩm cũng cho thấy, 
Cục trưởng Cục An toàn thực 
phẩm đã ban hành Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với 8 
cơ sở vi phạm về an toàn thực 
phẩm với tổng số tiền phạt là 
577.735.814 đồng. Cùng với xử 
phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục 
này cũng đã buộc các cơ sở thu 
hồi và tiêu hủy các lô sản phẩm vi 
phạm, tháo gỡ nội dung quảng cáo 

vi phạm, cải chính thông tin theo 
quy định. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Indonesia chính thức bãi bỏ 
thuế đối với tôn lạnh Việt Nam 

Vừa qua, Indonesia đã ban hành 
Thông báo số 26/PMK.010/2019 
chính thức chấm dứt áp thuế đối 
với sản phẩm sắt, thép không hợp 
kim cán phẳng từ ngày 27/3/2019. 

 
Ngày 27/3/2019, Indonesia đã 

ban hành Thông báo số 
26/PMK.010/2019 sửa đổi Thông 
báo số 130/PMK.010/2017 nhằm 
thực thi phán quyết trong vụ việc 
giải quyết tranh chấp biện pháp tự 
vệ áp dụng với sản phẩm sắt, thép 
không hợp kim cán phẳng, mã HS: 
7210.61.11 (thường được gọi là 
sản phẩm tôn lạnh) với mã vụ việc 
là DS496. 

Theo Thông báo số 

TIN HOẠT ĐỘNG 



Số 62 - 4/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 33 
 

26/PMK.010/2019, biện pháp áp 
thuế nói trên chính thức hết hiệu 
lực từ ngày 27/3/2019. 

Trong vụ việc này, hàng hóa 
xuất khẩu có liên quan của Việt 
Nam bị ảnh hưởng đáng kể do 
lượng xuất khẩu từ Việt Nam 
chiếm tỷ trên 60% lượng nhập 
khẩu của Indonesia. 

Ngày 1/6/2015, Việt Nam đã 
chính thức khởi kiện biện pháp tự 
vệ nói trên theo cơ chế quyết tranh 
chấp của WTO với cáo buộc biện 
pháp vi phạm các quy định của 
Hiệp định Tự vệ và Hiệp định 
chung về thuế quan và thương mại 
(GATT). 

Sau hơn 3 năm, ngày 27/8/2018, 
Cơ quan giải quyết tranh chấp 
WTO (DSB) đã thông qua phán 
quyết của Ban Hội thẩm, Ban 
Phúc thẩm đối với vụ kiện, trong 
đó kết luận: Biện pháp Indonesia 
đã áp dụng không phải là biện 
pháp tự vệ theo Hiệp định Tự vệ 
của WTO; và Biện pháp của 
Indonesia không phù hợp với quy 
định tại điều I:1 Hiệp định GATT. 

Như vậy, sau gần 4 năm đấu 
tranh theo cơ chế giải quyết tranh 
chấp tại WTO (khởi kiện từ tháng 
6/2015), Việt Nam đã đạt được 
những kết quả tích cực, có ý nghĩa 
quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam giảm thiểu khó khăn 
trước các biện pháp phòng vệ 
thương mại do nước ngoài điều 
tra, áp dụng, đặc biệt là Indonesia. 

Kết quả này không chỉ có lợi 
cho các doanh nghiệp trong vụ 
việc hiện tại mà còn tạo ra tiền lệ 
tích cực cho việc đấu tranh chống 
lại các vụ việc tương tự và tương 
lai, đặc biệt là trong bối cảnh chủ 
nghĩa bảo hộ có xu hướng gia 
tăng. 

(Theo congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Dược Hậu Giang công bố 2 
dây chuyền sản xuất thuốc đạt 
chuẩn quốc tế 

Dây chuyền sản xuất mới góp 
phần củng cố địa vị của doanh 
nghiệp trên thị trường và mang 
đến nhiều sản phẩm chất lượng 
với giá hợp lý. 

 
Ban Tổng giám đốc DHG đại diện ấn 
nút công bố giấy chứng nhận 2 dây 

chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn quốc tế 
PIC/S-GMP và Japan-GMP 
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Ngày 12/4, Dược Hậu Giang 
vừa tổ chức lễ công bố hai dây 
chuyền sản suất thuốc đạt tiêu 
chuẩn quốc tế PIC/S-GMP và 
JAPAN-GMP. Tham dự sự kiện 
có đại diện các bộ, ban, ngành 
cùng 120 đại diện của 12 bệnh 
viện đồng bằng sông Cửu Long. 

Lãnh đạo Dược Hậu Giang cho 
biết, chứng nhận PIC/S-GMP 
được cấp cho dây chuyền thuốc 
bột sủi bọt và viên nén sủi bọt còn 
JAPAN-GMP được công nhận 
cho dây chuyền viên nén. Nhờ cơ 
sở hạ tầng tiên tiến, nhân sự tay 
nghề cao và kinh nghiệm hợp tác 
quốc tế, doanh nghiệp chỉ mất 2 
năm để nhận được các chứng nhận 
này. 

Các sản phẩm cũng sẽ sớm có 
mặt tại Nhật Bản - quốc gia tiêu 
thụ thuốc nhiều thứ hai thế giới 
năm 2017 và phủ sóng khắp Đông 
Nam Á. Sắp tới, Dược Hậu Giang 
sẽ tiếp tục nâng cấp hàng loạt dây 
chuyền còn lại lên chuẩn quốc tế, 
nhằm gia tăng danh mục dược 
phẩm của công ty vươn ra toàn 
cầu. 

Dược Hậu Giang nằm trong Top 
40 Thương hiệu giá trị nhất Việt 
Nam do Forbes bình chọn, định 
giá gần 60 triệu USD. Doanh 
nghiệp hiện sở hữu mạng lưới 

phân phối 28.000 nhà thuốc đại lý 
rộng khắp cả nước và thị trường 
xuất khẩu trải dài 14 quốc gia. 

(Theo vnexpress.net) 
 

 Triển khai dịch vụ công trực 
tuyến đối với TTHC trong lĩnh 
vực phòng vệ thương mại 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức, cá nhân liên 
quan trong quá trình thực hiện 
các thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực phòng vệ thương mại, Cục 
Phòng vệ thương mại thông báo 
như sau: 

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 
2019, Cục Phòng vệ thương mại 
bắt đầu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 
mức độ 3 đối với các thủ tục hành 
chính gồm: 

1. Thủ tục khai báo nhập khẩu 
hàng hóa bị điều tra áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại để 
phục vụ công tác điều tra; 

2. Thủ tục miễn trừ áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại 

3. Thủ tục bổ sung lượng hàng 
hóa được miễn trừ áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
đối với các thủ tục hành chính trên 
vui lòng truy cập Cổng dịch vụ 
công trực tuyến Bộ Công Thương 
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(https://dichvucong.moit.gov.vn/) 
và làm theo hướng dẫn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có 
khó khăn vướng mắc, các tổ chức 
cá nhân vui lòng liên hệ số điện 
thoại: (024) 2220 5395 hoặc 
email:hotro@moit.gov.vn để được 
hỗ trợ. 

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

 Chung kết và lễ trao giải 
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018-
2019 

Ngày 26/4/2019, tại thành phố 
Vũng Tàu đã diễn ra Chung kết và 
Lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 
2018-2019. Đến tham dự sự kiện 
có ông Lê Tuấn Quốc- Phó chủ 
tịch UBND tỉnh BR-VT, ông 
Nguyễn Mạnh Cường- Cục phó 
Cục Công tác phía nam (Bộ 
KH&CN) và các thành viên Ban 
tổ chức Cuộc thi (trong đó ông 
Mai Thanh Quang – giám đốc Sở 
KH&CN là Trưởng ban Cuộc thi) 
cùng đại diện các sở, ngành, các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và 
ngoài tỉnh, các hiệp hội doanh 
nhân trẻ, cá nhân và nhóm doanh 
nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh.  

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018-
2019 do UBND tỉnh BR-VT chủ 
trì. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn 
vinh hỗ trợ phát triển các dự án án 
khởi nghiệp xuất sắc đồng thời 
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.  

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh sau khi trải qua các 
vòng thi Sơ khảo và Bán kết, 
Cuộc thi đến Vòng Chung kết với 
sự tham gia của 17 dự án được 
chọn từ 60 dự án tham gia để chọn 
ra 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 
Giải Ba, 09 Giải khuyến khích với 
tổng giải thưởng 210 triệu đồng và 
các giải thưởng của Nhà tài trợ 
cũng như các hỗ trợ từ chính sách 
hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh sau 
Cuộc thi. 

Ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo 
tại sự kiện “năm 2018, hệ sinh thái 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 
những bước phát triển tích cực. 
Trên địa bàn tỉnh, đã bước đầu 
hình thành các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, các chương trình hỗ trợ 
khởi nghiệp, các câu lạc bộ khởi 
nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp. 
UBND tỉnh đã thành lập Văn 
phòng thúc đẩy khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT. Các kết 
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nối với hệ sinh thái khởi nghiệp 
trong nước và quốc tế cũng đã 
hình thành và mang lại các kết quả 
thiết thực. Tỉnh đã triển khai 
Chương trình ươm tạo khởi 
nghiệp, Chương trình kết nối cố 
vấn khởi nghiệp và ban hành 
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp tại 
Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh giai 
đoạn 2019-2025. Tới nay, đã hình 
thành và phát triển ngày càng 
nhiều hơn các dự án khởi nghiệp 
có chất lượng”. 

Cuộc thi Chung kết diễn ra sôi 
nổi với 17 phần trình bày của các 
đội dự thi, Ban tổ chức Cuộc thi 
chấm điểm và tổng kết trao giải 
cho 15 dự án xuất sắc nhất của tác 
giả, doanh nghiệp cụ thể sau: 

01 Giải nhất thuộc về dự án 
“Máy lọc nước biển thành nước 
ngọt cho tàu cá” của công ty 
TNHH Hiệp lực và Phát triển 
Việt. 

02 Giải Nhì thuộc về 2 dự án 
“Xe thị giác lưu động” của tác giả 
Nguyễn Viết Giáp, “Rơm Hí 
Hoáy” - tác giả Nguyễn Bích Diệp 
và Đặng Anh Tuấn. 

03 Giải Ba thuộc về 3 dự án 
“Mộc thanh trà Việt Nam – Đậu 
rang mộc và thức uống khơi gợi 
giá trị truyền thống” của công ty 

TNHH Mộc Thanh Trà Việt Nam, 
“Lavia: Coffee – Kidzone – 
EngLish” - tác giả Huỳnh Thu 
Sương và Huỳnh Văn Trãi, 
“Bapula chocolate” của công ty 
TNHH Thực phẩm Amazon. 

Và 09 Giải khuyến khích thuộc 
về 9 dự án: Hố thu nước thải mặt 
đường, hộ gia đình, nơi công cộng 
với nhiều tác dụng, kích thước, lắp 
đặt được nhiều vị trí và nhiều đối 
tượng sử dụng; Vutaweb – nền 
tảng công nghệ thương mại điện 
tử; Dantrisoft – phần mền quản lý 
nhà hàng, cafe, quán ăn; Vỏ bọc 
cách nhiệt bằng xơ mướp; Khu du 
lịch “công viên cacao”; Hệ thống 
xử lý nước thải; Sữa chua tổ yến 
YOSANEST; Sản xuất và thương 
mại sản phẩm trái cây sấy trên địa 
bàn tỉnh BR-VT; Bean and Jam 
Cafeteria Bakery. 

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018-
2019 được tổ chức lần thứ 2 thành 
công với nhiều dự án có những 
bước tiến triển vượt bậc và các dự 
án nhận được giải thưởng không 
chỉ các giải bằng tiền mặt mà còn 
được các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 
phát triển trong giai đoạn tiếp theo 
sau cuộc thi. 

(Theo Sở KH&CN tỉnh BR-VT) 


