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GIA TĂNG TRANH CHẤP 
THƯƠNG MẠI, KIỆN PHÒNG 
VỆ 

Tranh chấp thương mại, kiện 
phòng vệ đang là xu hướng gia 
tăng và không thể tránh khỏi khi 
Việt Nam tham gia các Hiệp định 
thương mại. 

Để ứng phó trước tình trạng này, 
nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự 
chủ động của doanh nghiệp trong 
sử dụng các công cụ để kiện và 
chống kiện; cũng như các chương 
trình hỗ trợ phòng vệ từ phía cơ 
quan Nhà nước. 

Doanh nghiệp phải chủ động 
Theo Cục Phòng vệ thương mại 

(Bộ Công Thương), hiện có rất 
nhiều vụ việc khởi xướng điều tra 
phòng vệ thương mại liên quan tới 
hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Chỉ tính riêng ngành thép, 
ngành này đã phải đối diện với 47 
cuộc điều tra chống bán phá giá và 
chống trợ cấp, chiếm tới 1/3 tổng 
số các vụ việc điều tra chống bán 
phá giá với hàng Việt; trong đó, 
năm 2018 có 13 vụ. 

Từ đầu năm 2019 đến nay có 2 
vụ điều tra mới đối với Việt Nam 
là Ấn Độ điều tra đối với mặt 

hàng thép cán phẳng mạ kẽm và 
Indonesia điều tra đối với mặt 
hàng thép cán phẳng hợp kim. 

Theo bà Phạm Châu Giang, Phó 
Cục trưởng Cục Phòng vệ thương 
mại (Bộ Công Thương), do kinh tế 
thế giới đang có xu hướng chững 
lại dẫn đến nhiều doanh nghiệp 
thép của các quốc gia gặp khó 
khăn và thiệt hại…; đồng thời vấn 
đề liên quan đến xu hướng về bảo 
hộ mậu dịch đang quay trở lại… 

Các biện pháp phòng vệ hiện 
nay không đơn giản như trước mà 
được "núp bóng" dưới nhiều hình 
thức, lý do khác nhau như để bảo 
đảm an ninh quốc gia hay vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ... 

Cục Phòng vệ Thương mại cũng 
cho rằng, việc điều tra và áp dụng 
các biện pháp phòng vệ thương 
mại (chủ yếu là chống bán phá 
giá) đã ảnh hưởng rất lớn tới kim 
ngạch xuất khẩu của nhiều mặt 
hàng Việt Nam. 

Điển hình như trường hợp Hoa 
Kỳ áp thuế đinh thép đã khiến giá 
trị xuất khẩu mặt hàng này từ 36 
triệu USD giảm xuống còn 800 
nghìn USD; Brazil áp thuế với lốp 
xe đạp cũng đã khiến kim ngạch 
xuất khẩu giảm từ 5,7 triệu USD 
xuống còn 578 nghìn USD... 

Theo ông Nguyễn Văn Sưa, Phó 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, 
thiệt hại do các biện pháp phòng 
vệ từ các thị trường là rất lớn. 

Doanh nghiệp có thể sẽ bị giảm 
xuất khẩu và nặng hơn là mất thị 
trường. Song nếu doanh nghiệp 
Việt biết chủ động tìm hiểu các 
quy định pháp luật về phòng vệ 
thương mại của các thị trường 
đang và sẽ xuất khẩu cũng như 
các biện pháp, công cụ để kiện và 
chống kiện phòng vệ thì sẽ tránh 
được những rủi ro. 

Ông Sưa cho hay, thời gian qua, 
trong rất nhiều vụ việc liên quan 
đến kiện phòng vệ thương mại, 
thép Hòa Phát là đơn vị phòng 
tránh tốt nhờ chủ động phối hợp 
và chứng minh xuất xứ, năng lực 
cạnh tranh của mình. 

Tập đoàn này đã chủ động phối 
hợp với cơ quan điều tra trong 
việc trả lời và cung cấp đầy đủ 
mọi thông tin, tài liệu theo yêu 
cầu. Đồng thời, tích cực phản biện 
các lập luận của nguyên đơn và 
cung cấp bổ sung đầy đủ hồ sơ 
chứng minh. 

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa 
Phát, mới đây thép Hòa Phát 
“thoát” việc bị áp thuế tại thị 
trường Canada, không bị áp thuế 
khi xuất khẩu sang EU, hay phía 
Australia tuyên bố thép Hòa Phát 

không bán phá giá thép cuộn sang 
thị trường này... 

Ngoài việc phối hợp trong các 
vụ kiện, đại diện các doanh nghiệp 
cũng cho hay, đẩy mạnh công 
nghệ trong sản xuất để nâng cao 
chất lượng sản phẩm, rõ ràng về 
xuất xứ cũng là yếu tố quyết định 
chiến thắng. 

Theo ông Trần Tuấn Dương, 
Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa 
Phát, với việc đầu tư khu liên hợp 
gang thép Dung Quất, Hòa Phát sẽ 
sở hữu chuỗi giá trị sản xuất khép 
kín từ quặng sản xuất thép cán 
nóng đến sản phẩm tôn thép và 
phân phối. 

Điều này sẽ giúp Hòa Phát nâng 
cao năng lực cạnh tranh và giảm 
thiểu tối đa việc “dính” tới kiện 
lẩn tránh thuế, chống bán phá giá 
từ các thị trường xuất khẩu. 

Đồng hành từ chính sách 
Để có thể nâng cao sức cạnh 

tranh của doanh nghiệp, bảo vệ 
doanh nghiệp một cách phù hợp 
với các cam kết quốc tế, nỗ lực 
của riêng doanh nghiệp là cần 
thiết, nhưng chưa đủ. Nhiều 
chuyên gia cho rằng, cần có sự 
đồng hành từ chính sách của nhà 
nước, hỗ trợ từ bộ, ngành liên 
quan đến phòng vệ để bảo vệ thị 
trường, sản xuất trong nước. 
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Là cơ quan đầu mối của Chính 
phủ trong lĩnh vực thương mại, Bộ 
Công Thương đã nghiên cứu, xây 
dựng, trình ban hành các cơ chế, 
hành lang về phòng vệ thương 
mại. 

Cụ thể, ngày 28/3/2019, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương đã ký 
Quyết định số 755/QĐ-BCT ban 
hành “Chương trình tổng thể về sử 
dụng và ứng phó với các biện 
pháp phòng vệ thương mại nhằm 
hỗ trợ phát triển một số ngành 
công nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2018-2020, xét đến 2025”. 

Chương trình tổng thể về phòng 
vệ thương mại này nhấn mạnh 
việc thực hiện các biện pháp 
phòng vệ thương mại để hỗ trợ 
phát triển các ngành công nghiệp 
Việt Nam cần dựa trên việc nhận 
thức đầy đủ, vận dụng đúng đắn 
chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước về các biện pháp 
phòng vệ thương mại, đồng thời 
tuân thủ đầy đủ các quy định pháp 
luật và cam kết quốc tế. 

Cục Phòng vệ thương mại cho 
biết, Chương trình nêu rõ các cơ 
chế, chính sách về các biện pháp 
phòng vệ thương mại đối với các 
ngành công nghiệp cần gắn liền 
với chiến lược, chính sách phát 
triển công nghiệp quốc gia, đặc 

biệt là các ngành công nghiệp ưu 
tiên, công nghiệp phụ trợ, các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trên cơ sở các quan điểm này, 
Chương trình tổng thể về phòng 
vệ thương mại đưa ra 5 nhóm 
nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống chính sách và thể chế về 
phòng vệ thương mại; tăng cường 
thực thi các quy định pháp luật về 
phòng vệ thương mại. 

Bên cạnh đó, chương trình nâng 
cao năng lực sử dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại cho ngành 
công nghiệp trong nước; nâng cao 
năng lực về phòng vệ thương mại 
của các cơ quan quản lý Nhà nước 
và tăng cường bảo vệ lợi ích của 
các ngành công nghiệp để ứng phó 
với các vụ việc phòng vệ thương 
mại của nước ngoài. 

Theo ông Nguyễn Văn Sưa, 
chương trình này thể hiện nỗ lực 
và quyết tâm của Bộ Công 
Thương và Cục Phòng vệ thương 
mại trong việc hỗ trợ doanh 
nghiệp xuất khẩu phòng vệ, ngăn 
chặn hàng hóa gian lận, bán phá 
giá vào thị trường Việt Nam. 

Ngoài ra, ở hướng XK, cộng 
đồng doanh nghiệp sẽ có được sự 
hậu thuẫn về phòng vệ thương mại 
tốt hơn từ phía bộ, ngành. 

(Theo bnews.vn) 
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DOANH NGHIỆP VIỆT GIỮA 
“CƠN BÃO” BẢO HỘ TOÀN 
CẦU 

Tính đến tháng 5/2019, số lượng 
các vụ việc phòng vệ thương mại 
áp dụng đối với hàng xuất khẩu 
của Việt Nam đã tăng cao, trong 
đó có 83 vụ chống bán phá giá, 30 
vụ tự vệ, 19 vụ chống lẩn tránh 
thuế chống bán phá giá và 14 vụ 
chống trợ cấp. 

 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

sâu rộng và xu hướng tự do hóa 
thương mại lên ngôi, nền kinh tế 
đang chứng kiến sự tích cực tham 
gia các hiệp định thương mại tự 
do của nhiều nước trên thế giới. 

Song, để giữ thị trường trong 
nước trước sự thâm nhập của hàng 
hoá nước ngoài, các quốc gia đồng 
thời cũng tiếp tục duy trì việc áp 
dụng một số biện pháp có tính 
chất bảo hộ, đặc biệt là các biện 
pháp phòng vệ thương mại nhằm 
bảo vệ sản xuất trong nước. 

Số liệu của Cục Phòng vệ 
thương mại (Bộ Công Thương) 

cho thấy, tính đến tháng 5/2019, 
số lượng các vụ việc phòng vệ 
thương mại áp dụng đối với hàng 
xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 
cao, trong đó có 83 vụ chống bán 
phá giá, 30 vụ tự vệ, 19 vụ chống 
lẩn tránh thuế chống bán phá giá 
và 14 vụ chống trợ cấp. 

Những năm gần đây, đã có 
nhiều văn bản pháp luật được xây 
dựng và trở thành những công cụ 
pháp lý thay thế các Pháp lệnh về 
các biện pháp phòng vệ thương 
mại và các văn bản hướng dẫn thi 
hành trước đây, trong đó có Luật 
Quản lý ngoại thương số 
05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 
năm 2017, Nghị định số 
10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 
năm 2018 quy định chi tiết một số 
Điều của Luật Quản lý ngoại 
thương về các biện pháp phòng vệ 
thương mại và Thông tư số 
06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 
năm 2018 về miễn trừ. 

Với hệ thống pháp luật mới về 
phòng vệ thương mại, việc điều 
tra, áp dụng và xử lý các vụ việc 
phòng vệ thương mại đã có cơ sở 
pháp lý mạnh và đầy đủ nhằm 
đảm bảo tính thực thi của các biện 
pháp này. Tuy nhiên, nhiều doanh 
nghiệp Việt vẫn chưa nắm được 
đầy đủ các quy định về phòng vệ 
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thương mại và sử dụng chúng một 
cách phù hợp để bảo vệ quyền và 
lợi ích chính đáng và hợp pháp 
của mình. Cùng với đó, các doanh 
nghiệp cũng chưa ứng phó kịp 
thời và hiệu quả trước các vụ điều 
tra và áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại từ các cơ 
quan điều tra nước ngoài đối với 
hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

Theo Cục Phòng vệ thương mại, 
để hạn chế thấp nhất việc bị khởi 
kiện, doanh nghiệp trong nước cần 
trang bị cho mình những kiến thức 
cơ bản về pháp luật phòng vệ 
thương mại, đồng thời tích cực 
cập nhật, trao đổi thông tin với các 
Hiệp hội và cơ quan quản lý nhà 
nước, nhằm nắm bắt được thông 
tin cảnh báo sớm về khả năng bị 
khởi kiện tại thị trường xuất khẩu, 
từ đó lên phương án điều chỉnh 
hoạt động kinh doanh phù hợp. 

“Ngoài ra, doanh nghiệp cũng 
nên đa dạng hoá thị trường, tìm 
kiếm thị trường xuất khẩu mới và 
nghiên cứu kỹ khi có ý định nâng 
cao công suất và mở rộng thị 
trường”, đại diện Cục Phòng vệ 
thương mại lưu ý, khẳng định 
trong thời gian tới khi xu hướng 
bảo hộ vẫn tiếp tục gia tăng, Bộ 
Công Thương sẽ đẩy mạnh hỗ trợ 
doanh nghiệp, phối hợp với các 

Bộ, ngành và hiệp hội để kịp thời 
phát hiện, ứng phó với các vụ kiện 
phòng vệ thương mại của nước 
ngoài. 

(Theo tapchicongthuong.vn) 
 

MỸ CÔNG BỐ MỨC THUẾ 
SƠ BỘ VỀ 0% VỚI TÔM VIỆT 
NAM 

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa 
công bố sơ bộ mức thuế chống 
bán phá giá cho tôm Việt Nam 
trong giai đoạn xem xét hành 
chính lần thứ 13 (POR13) đối với 
31 doanh nghiệp sẽ được hưởng 
mức thuế 0%. 

 
Bộ Thương mại Mỹ kết luận 

rằng, các sản phẩm tôm nước ấm 
đông lạnh của 2 bị đơn bắt buộc là 
Công ty Sao Ta (Fimex VN) và 
Công ty Hải sản Nha Trang (Nha 
Trang Seaproduct Company) 
không bị bán phá giá vào Mỹ 
trong giai đoạn từ ngày 1/2/2017 
đến ngày 31/1/2018. Vì vậy, DOC 
thông báo thuế sơ bộ đối với 2 
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công ty bị đơn bắt buộc là 0%, 29 
công ty khác của Việt Nam có nộp 
đơn xin xác định mức thuế suất 
khác biệt hoặc cam kết không có 
lô hàng nào xuất vào Mỹ trong 
khoảng thời gian nêu trên nên 
cũng được hưởng mức thuế 0%. 

Các công ty này gồm Công ty 
Thủy sản Bạc Liêu, Công ty CP 
XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre, 
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi CP 
Việt Nam, Công ty Cổ phần Chế 
biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản 
CADOVIMEX, Công ty Cổ phần 
Camimex Group, Công Ty CP 
Chế Biến Và Dịch Vụ Thủy Sản 
Cà Mau, Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, 
Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu 
Long… 

Theo các doanh nghiệp, việc Bộ 
Thương mại Mỹ công bố sơ bộ 
mức thuế chống bán phá giá dành 
cho tôm Việt Nam là 0% là một 
tin vui đối với ngành chế biến và 
xuất khẩu tôm Việt Nam, bởi với 
mức thuế này chứng tỏ các doanh 
nghiệp Việt Nam đã làm tốt việc 
cung cấp hồ sơ, số liệu chứng 
minh tôm Việt Nam không bán 
phá giá, thỏa mãn yêu cầu của Bộ 
Thương mại Mỹ. 

Mặc dù đây mới chỉ là công bố 
sơ bộ và còn phải chờ phán quyết 

cuối cùng mới chắc chắn mức 
thuế mà doanh nghiệp Việt Nam 
được hưởng, tuy nhiên, công bố 
này đã củng cố niềm tin cho cả 
doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam 
và người mua tôm tại Mỹ. 

Tuy nhiên, ông Trương Đình 
Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế 
biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam (VASEP) cho rằng, công bố 
này chỉ mới tạo ra tác động tích 
cực về mặt tinh thần cho các 
doanh nghiệp chứ chưa tạo ra giá 
trị trực tiếp đến việc xuất khẩu 
tôm vào Mỹ vì tất cả còn phụ 
thuộc vào phán quyết cuối cùng. 

Theo ông Trương Đình Hòe, 
mục tiêu xuất khẩu tôm của Việt 
Nam vào Mỹ trong năm 2019 là 
600 triệu đô la Mỹ (USD) nhưng 
tính đến ngày 15/3, giá trị xuất 
khẩu tôm Việt Nam vào thị trường 
Mỹ mới đạt 80 triệu USD, giảm 
16,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Tôm Việt Nam gặp khó khăn ở thị 
trường Mỹ do phải chịu cạnh 
tranh trực tiếp về giá với tôm Ấn 
Độ, trong khi vẫn phải chịu mức 
thuế chống bán phá giá là 4,58%. 

Mặc dù công bố sơ bộ đưa ra 
mức thuế 0% nhưng trên thực tế 
doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải 
chịu mức thuế từ kỳ xem xét trước 
đó (4,58%) và cũng chưa chắc 
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chắn về kết quả cuối cùng. Nếu 
mức thuế 0% được áp dụng trong 
phán quyết cuối cùng được đưa ra 
vào tháng 9 năm nay thì đó sẽ là 
cú hích thật sự cho hoạt động xuất 
khẩu tôm vào Mỹ trong quý 4 và 
những năm sau. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, năm 2018 trước 
bối cảnh nguồn cung thế giới tăng 
cao do được mùa, giá tôm sụt 
giảm từ 10 - 30% nhưng ngành 
tôm Việt Nam đã kịp thời có giải 
pháp ứng phó, chia sẻ khó khăn, 
ổn định sản xuất, giữ vững nhịp 
độ tăng trưởng. Qua đó, sản lượng 
tôm nước lợ đạt trên 762.000 tấn, 
tăng 6,3% so với năm 2017, đảm 
bảo nguồn nguyên liệu phục vụ 
chế biến xuất khẩu. 

Năm 2019, ngành tôm được dự 
báo là sẽ đối mặt với những thách 
thức mới như: tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu dự báo sẽ sụt giảm, dẫn 
đến lượng tiêu thụ tôm có thể 
giảm trong khi lượng tôm tồn kho 
vẫn còn. Biến đổi khí hậu và thời 
tiết đang có những diễn biến khó 
lường như hiện tượng El nino, hạn 
hán, xâm nhập mặn... có thể ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 
xuất tôm. Bên cạnh đó, cuộc chiến 
thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ 
có tác động đến các thị trường 

nhập khẩu tôm của Việt Nam. 
Để đạt mục tiêu xuất khẩu tôm 

từ 4,1 - 4,2 tỷ USD trong năm 
2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Nguyễn 
Xuân Cường đã yêu cầu các cơ 
quan, địa phương, doanh nghiệp 
triển khai nhiều giải pháp trọng 
tâm trong thời gian tới nhằm khai 
thác tốt nhất các cơ hội cho ngành 
tôm. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

CHUẨN BỊ CÔNG CỤ PHÒNG 
VỆ CHO DOANH NGHIỆP 
VIỆT TRONG 'SÂN CHƠI' 
HỘI NHẬP 

 
Tranh chấp thương mại là điều 

không thể tránh khỏi nhất là trong 
bối cảnh hội nhập sâu rộng, đòi 
hỏi doanh nghiệp (DN) phải biết 
cách sử dụng công cụ phòng vệ 
thương mại hiệu quả. Bên cạnh 
đó, Nhà nước cần hoàn thiện hành 
lang pháp lý, tạo các công cụ 
phòng vệ. 

Hiện nay hầu hết các quốc gia 
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trên thế giới đều có xu hướng sử 
dụng cơ chế phòng vệ thương mại 
để bảo vệ sản xuất nội địa. 

Chương trình tổng thể về phòng 
vệ thương mại đưa ra 5 nhóm 
nhiệm vụ là xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống chính sách và thể chế về 
phòng vệ thương mại; tăng cường 
thực thi các quy định pháp luật về 
phòng vệ thương mại; nâng cao 
năng lực sử dụng biện pháp phòng 
vệ thương mại cho ngành công 
nghiệp trong nước; nâng cao năng 
lực về phòng vệ thương mại của 
các cơ quan quản lý nhà nước; 
tăng cường bảo vệ lợi ích của các 
ngành công nghiệp để ứng phó với 
các vụ việc phòng vệ thương mại 
của nước ngoài. 

Kiện thương mại có xu hướng 
tăng mạnh 

Thương trường là chiến trường 
và những cuộc chiến thương mại 
diễn ra ngày càng nhiều hơn, khốc 
liệt hơn, nhất là trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế như hiện nay. Chống 
bán phá giá, chống trợ cấp và tự 
vệ là các biện pháp được Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) 
và pháp luật của các nước cho 
phép sử dụng, nhằm tạo lập môi 
trường cạnh tranh bình đẳng và hỗ 
trợ các ngành sản xuất trong nước. 

Trong bối cảnh nước ta đang hội 
nhập sâu, rộng vào nền kinh tế 
khu vực và toàn cầu thì các biện 
pháp phòng vệ thương mại đang 
trở thành công cụ quan trọng góp 
phần tăng cường hiệu quả của tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Đồng thời giúp DN bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp, bảo vệ nền sản xuất, 
kinh doanh và phát triển xuất khẩu 
một cách bền vững. 

Về vấn đề này, ông Chu Thắng 
Trung - Phó Cục trưởng Cục 
Phòng vệ thương mại (Bộ Công 
thương) nhận định, hiện nay hầu 
hết các quốc gia trên thế giới đều 
có xu hướng sử dụng cơ chế 
phòng vệ thương mại để bảo vệ 
sản xuất nội địa. Bên cạnh các 
biện pháp chống áp thuế, chống 
bán phá giá, chống trợ cấp thì các 
quốc gia còn sử dụng phổ biến 
công cụ áp dụng thuế tự vệ. Trên 
thực tế đã có rất nhiều mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam điêu 
đứng khi vướng phải các vụ kiện 
thương mại tại thị trường xuất 
khẩu. Chắc chắn xu thế này sẽ còn 
tiếp tục gia tăng mạnh trong thời 
gian tới. 

“Trong bối cảnh đó, việc chuẩn 
bị cho DN những nội dung về 
phòng vệ thương mại là vô cùng 
cần thiết và điều quan trọng hơn là 
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các DN trong cùng ngành hàng 
phải có sự liên kết chặt chẽ với 
nhau, bởi các vụ kiện phòng vệ 
thương mại thường nhằm vào một 
ngành sản xuất, hiếm khi nhắm 
vào DN riêng lẻ” - ông Trung cho 
biết. 

Hoàn thiện hành lang pháp lý 
về phòng vệ thương mại 

Trong vài năm trở lại đây, nước 
ta đã ứng phó thành công với 
nhiều vụ kiện thương mại tại thị 
trường Mỹ, Úc, EU với các sản 
phẩm xuất khẩu chủ đạo như tôm, 
cá tra, dệt may…; đồng thời áp 
dụng nhiều biện pháp để bảo vệ 
nền sản xuất trong nước, ví dụ như 
đối với các sản phẩm sắt thép, 
phân bón… 

Là cơ quan đầu mối của Chính 
phủ trong lĩnh vực thương mại, Bộ 
Công thương đã nghiên cứu, xây 
dựng trình ban hành các cơ chế, 
hành lang về phòng vệ thương 
mại. Ví như Luật Quản lý ngoại 
thương đã đưa ra nội dung về 
phòng vệ thương mại với khuôn 
khổ pháp lý cụ thể và các cơ chế 
để tổ chức triển khai thực hiện, cả 
về mặt thể chế cũng như cơ sở 
pháp lý, nhằm triển khai thực hiện 
phòng vệ thương mại, hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp trong các tranh 
chấp quốc tế. 

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng 
đã thực hiện nhiều hoạt động điều 
tra và áp dụng thuế tự vệ cho các 
mặt hàng trong nước nhằm bảo vệ 
cho sản xuất nội địa, bảo vệ lợi ích 
của DN cũng như đáp ứng được 
yêu cầu của thị trường nội địa. 

Để hỗ trợ DN, Bộ Công thương 
đã ban hành “Chương trình tổng 
thể về sử dụng và ứng phó với các 
biện pháp phòng vệ thương mại 
nhằm hỗ trợ phát triển một số 
ngành công nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2018 - 2020, xét đến 
2025”(Chương trình tổng thể về 
phòng vệ thương mại). Mục tiêu 
chính là hỗ trợ nâng cao khả năng 
cạnh tranh và năng lực sử dụng 
biện pháp phòng vệ thương mại; 
ứng phó hiệu quả các vụ kiện 
phòng vệ thương mại và nâng cao 
kiến thức về phòng vệ thương mại 
cho cán bộ, công chức, nhân viên 
ở cơ quan quản lý Nhà nước các 
cấp. 

Trong đó, chương trình này 
nhấn mạnh việc thực hiện các biện 
pháp phòng vệ thương mại để hỗ 
trợ phát triển các ngành công 
nghiệp Việt Nam cần dựa trên 
việc nhận thức đầy đủ, vận dụng 
đúng đắn chủ trương của Đảng, 
chính sách của Nhà nước về các 
biện pháp phòng vệ thương mại, 
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đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy 
định pháp luật và cam kết quốc tế. 
(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn) 
 

QUY ĐỊNH TEM TRUY XUẤT 
NGUỒN GỐC XUẤT KHẨU 
SANG TRUNG QUỐC 

Tem nhãn truy xuất nguồn gốc, 
bắt buộc phải có trên hoa quả của 
Việt Nam khi xuất khẩu sang 
Trung Quốc, ghi rõ mã số vùng 
trồng và mã số cơ sở đóng gói tại 
Việt Nam. 

Để có nhãn mác này, các vùng 
trồng và cơ sở đóng gói phải đăng 
ký để được Cục Bảo vệ thực vật 
cấp mã số và được phía Trung 
Quốc chấp thuận. Đây là những 
quy định bắt buộc thực hiện từ đầu 
năm 2019, tuy nhiên, đã qua gần 4 
tháng, những chiếc tem này vẫn 
còn khá mới mẻ, mơ hồ ở một số 
vùng trồng các cây ăn quả vốn 
hàng năm vẫn xuất khẩu sang 
Trung Quốc khá nhiều. 

Tại vùng vải Thanh Hà, Hải 
Dương nổi tiếng, khi được hỏi về 
việc phải đăng ký mã số vùng 
trồng mới được xuất vải sang 
Trung Quốc, nhiều người trồng 
vải tỏ ra ngạc nhiên. 

Theo những chủ vườn ở đây, 
bao năm nay, họ thường mang vải 
bán cho thương lái Trung Quốc, 

cứ vải đẹp không sâu đầu là bán 
được giá. Không phải ai cũng hiểu 
rằng từ năm nay, muốn bán hàng, 
quả vải của họ phải nằm trong 
vùng được đánh mã số xuất khẩu 
sang Trung Quốc, phải được đóng 
gói ở cơ sở mà phía Trung Quốc 
đã chấp thuận. Chỉ cần thiếu 1 
trong 2 điều kiện trên, vải có đẹp 
mã đến mấy cũng sẽ không xuất 
được. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, hiện 
nay, cả nước có khoảng 22 tỉnh, 
thành chưa có mã số vùng trồng; 
33 tỉnh, thành chưa có mã số cơ sở 
đóng gói nào được cấp để xuất 
khẩu các loại trái cây sang Trung 
Quốc. Một trong những nguyên 
nhân được chỉ ra là do các địa 
phương trên chưa nhận thức được 
tầm quan trọng, ý nghĩa của việc 
cấp mã số. 

Hiện nay, có khoảng 1.200 mã 
số vùng trồng cho 8 loại trái cây 
cùng 608 mã số cơ sở đóng gói có 
đủ điều kiện được phép xuất khẩu 
trái cây vào Trung Quốc, còn lại 
sẽ gặp khó khăn trong thời gian 
tới. 

(Theo vtv.vn) 
 
VIỆT NAM CHƯA TẬN DỤNG 
LỢI THẾ VỀ THUẾ ĐỂ XUẤT 
KHẨU TÔM SANG NGA 



Số 63  - 5/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 11 
 

Hiệp định tự do thương mại Việt 
Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu 
(FTA VN-EAEU) có giúp thúc đẩy 
xuất khẩu tôm Việt Nam sang 
Nga? 

Theo thông tin từ hiệp hội chế 
biến và xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam (Vasep), Nga đứng thứ 40 về 
nhập khẩu tôm từ Việt Nam, 
chiếm 0,3% tổng giá trị xuất khẩu 
tôm của Việt Nam đi các thị 
trường. Hiện nay, Nga vừa nhập 
khẩu ít và có xu hướng giảm nhập 
khẩu tôm từ Việt Nam. Vậy Hiệp 
định tự do thương mại Việt Nam - 
Liên minh kinh tế Á-Âu (FTA 
VN-EAEU) có giúp thúc đẩy xuất 
khẩu tôm Việt Nam sang Nga? 

Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu 
(EAEU - bao gồm các nước Liên 
bang Nga, Cộng hòa Belarus, 
Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa 
Armenia và Cộng hòa 
Kyrgyzstan) được ký kết ngày 
29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 
05/10/2016. Đây cũng là FTA đầu 
tiên của EAEU. Trong khối 
EAEU, Việt Nam chủ yếu xuất 
khẩu tôm sang Nga, xuất khẩu 
tôm Việt Nam sang các nước còn 
lại trong khối không đáng kể. 

Theo cam kết của EAEU cho 
nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam, 

tỷ lệ dòng thuế cắt giảm là 100% 
trong đó 95% tỷ lệ dòng thuế được 
xóa bỏ hoàn toàn với lộ trình 10 
năm. 75% tỷ lệ dòng thuế được 
xóa bỏ ngay sau khi Hiệp định có 
hiệu lực. 

Theo cam kết của EAEU cho 
tôm Việt Nam với các sản phẩm 
mã HS 030616910, 030616990, 
030617910, 030617920, 
030617930, 030617940, 
030617990 sẽ được giảm từ mức 
thuế cơ sở 10% về 0% ngay sau 
khi FTA VN-EAEU có hiệu lực. 
Các sản phẩm tôm mã HS160521 
và 160529 (tôm không đóng túi 
kín khí, đã chế biến hoặc bảo quản 
và tôm loại khác), 160530 (tôm 
hùm chế biến) được giảm từ mức 
thuế cơ sở 20% về 0% ngay sau 
khi Hiệp định có hiệu lực. 

Như vậy, các sản phẩm tôm 
chính của Việt Nam xuất khẩu 
sang Nga gồm các mã HS 030617, 
030616 và tôm chế biến gồm các 
mã HS 160521, 160529 đều được 
miễn thuế sau khi FTA VN-EAEU 
có hiệu lực. Tuy nhiên, xuất khẩu 
tôm Việt Nam sang Nga chưa tận 
dụng được lợi thế này. Từ thời 
điểm FTA VN-EAEU có hiệu lực 
đến nay, xuất khẩu tôm Việt Nam 
sang thị trường này liên tục giảm. 
Năm 2016, xuất khẩu tôm sang 
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Nga đạt 20,3 triệu USD, năm 2017 
giảm xuống 18,2 triệu USD và 
giảm xuống còn 15,2 triệu USD 
năm 2018. 

So sánh với thời điểm trước năm 
2016, giá trị xuất khẩu tôm Việt 
Nam sang Nga sau năm 2016 thấp 
hơn. Từ 2013 đến 2015, giá trị 
xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nga 
dao động từ 19,2 triệu USD đến 
27 triệu USD. 

Trong thời gian qua, các doanh 
nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam 
vẫn tập trung khai thác những thị 
trường truyền thống hấp dẫn như 
Mỹ và EU và chưa đánh giá cao 
tiềm năng tiêu thụ tại Đông Âu, 
điều này khiến cho nhiều doanh 
nghiệp chưa thực sự quan tâm và 
mặn mà với thị trường Nga. Bên 
cạnh đó, giá xuất khẩu tôm từ Việt 
Nam sang Nga khá cao so với các 
đối thủ cạnh tranh khác trên thị 
trường Nga như Ấn Độ, Trung 
Quốc, Ecuador…nên chưa hấp 
dẫn được các nhà nhập khẩu của 
Nga. 

Tuy nhiên, có một tín hiệu khác 
đang diễn ra trong bức tranh xuất 
khẩu tôm 3 tháng đầu năm nay, 
xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nga 
đảo chiều tăng với kim ngạch đạt 
1,9 triệu USD, tăng 109% so với 
cùng kỳ năm 2018. Đây là tin tốt 

cho ngành tôm trong khi xuất 
khẩu sang các thị trường chính sụt 
giảm. 

Trong bối cảnh FTA VN-EAEU 
đã có hiệu lực và tạo ra những ưu 
đãi cho xuất khẩu tôm Việt Nam 
sang Nga trong khi các đối thủ 
cạnh tranh trên thị trường Nga 
(Ấn Độ, Ecuador, Trung Quốc, 
Indonesia, Thái Lan, Bangladesh) 
chưa có FTA với EAEU. Doanh 
nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam 
cần tìm kiếm và phát triển nguồn 
nguyên liệu trong nước để đáp 
ứng được các quy tắc xuất xứ 
đồng thời nâng cao sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp và sản phẩm 
đáp ứng được tiêu chuẩn chất 
lượng và kỹ thuật của thị trường 
Nga. 

(Theo trungtamwto.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Xe khách  
Ngày 05/4/2019, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Quy định về sửa chữa, thay thế và 
hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách. 
Dự thảo quy định về phạm vi bảo 
đảm chất lượng, chủ thể chịu trách 
nhiệm và trách nhiệm của các cơ 
quan chính phủ cũng như bộ phận 
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kỹ thuật đối với các sản phẩm xe 
chở khách. Quy định này cũng 
điều chỉnh các nội dung kỹ thuật 
liên quan đến xe điện. Mục đích 
của Dự thảo nhằm Phòng chống 
các hành vi lừa đảo và bảo vệ 
người tiêu dùng. Chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua sau và 
thời gian dự kiến có hiệu lực sau. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên WTO tham gia góp ý kiến 
vào ngày 07/6/2019.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1317 

Kẹo  
Ngày 11/4/2019, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc ban hành dự thảo 
quy định đối với mức độ chì xuất 
hiện trong kẹo có chứa ớt và/hoặc 
me. 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. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào 
ngày 22/5/2019.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1470 

Thuốc thú y  
Ngày 11/4/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 

sửa đổi "Quy định về đánh giá an 
toàn và hiệu quả đối với các sản 
phẩm thuốc thú y". Các sửa đổi 
như sau: Sửa đổi các yêu cầu đối 
với hồ sơ thử nghiệm của các sản 
phẩm thuốc thú y. Mục đích của 
dự thảo nhằm bảo vệ động thực 
vật. 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 10/6/2019.  

Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/822 

(Theo VP TBT VN)  
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 5/2019 

1. Các thông báo của Các Tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 

- Số: G/TBT/N/ARE/461 
Nội dung: Xe chạy bằng hydro 

và pin (ICS 43.020) 
- Số: G/TBT/N/ARE/463 
Nội dung: Đồ uống (ICS 

67.160) 
2. Số: G/TBT/N/ARG/365 
Nước TB: Argentina 
Nội dung: Thực phẩm dành cho 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (ICS 67.040) 
3. Số: G/TBT/N/BRA/865 
Nước TB: Brazil 
Nội dung: Đo lường và phép đo 
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(ICS 17.020) 
4. Các thông báo của Botswana 
- Số: G/TBT/N/BWA/104, 

G/TBT/N/BWA/105 
Nội dung: Đèn điện (ICS 

29.140.40) 
- Số: G/TBT/N/BWA/106 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 
- Số: G/TBT/N/BWA/107 
Nội dung: Dãy bếp, bàn để làm 

thức ăn, lò,… (ICS 13.120; 
97.040.20) 

- Số: G/TBT/N/BWA/108 
Nội dung: Dãy bếp, bàn để làm 

thức ăn, lò,… (ICS 97.040.20) 
- Số: G/TBT/N/BWA/109 
Nội dung: ICS 29.220; 97.180 
- Số: G/TBT/N/BWA/110 
Nội dung: Máy thông gió; Quạt; 

Máy điều hòa không khí (ICS 
23.120) 

5. Các thông báo của Burundi 
- Số: G/TBT/N/BDI/29, 

G/TBT/N/BDI/30, 
G/TBT/N/BDI/31 

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

6. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/586 
Nội dung:Thông tin vô tuyến 

(ICS 33.060; 33.100) 
- Số: G/TBT/N/CAN/587 
Nội dung:Dược phẩm (ICS 

11.120) 
7. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/474, 

G/TBT/N/CHL/475 
Nội dung: Đèn điện (ICS 

29.140.40) 
8. Các thông báo của Thụy Sĩ 
- Số: G/TBT/N/CHE/235 
Nội dung: Chất hóa học (ICS 

71) 
- Số: G/TBT/N/CHE/236 
Nội dung: Hàng đóng gói sẵn 

(ICS 55.020) 
9. Các thông báo của Trung 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1322 
Nội dung: Thuốc lá điện tử (ICS 

65.160) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1323 
Nội dung: Len cừu (ICS 

59.060.10) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1324 
Nội dung: Cấy ghép trong phẫu 

thuật, bộ phận giả và dụng cụ 
chỉnh hình (ICS 11.040.40) 

- Số: G/TBT/N/CHN/1325 
Nội dung: Xe chuyên dụng (ICS 

43.160) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1326 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch (ICS 11.040.20) 
10. Các thông báo của Ecuador 
- Số: G/TBT/N/ECU/401 
Nội dung: Kem và kẹo có nhân 
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kem (ICS 67.100.40 ) 
- Số: G/TBT/N/ECU/402 
Nội dung: Đường và sản phẩm 

đường (ICS 67.180.10) 
- Số: G/TBT/N/ECU/403 
Nội dung: Máy móc 
- Số: G/TBT/N/ECU/401 
Nội dung: Axit chì 
11. Các thông báo của Ai Cập 
- Số: G/TBT/N/EGY/210 
Nội dung: Thiết bị chăm sóc 

toàn thân (ICS 97.170) 
- Số: G/TBT/N/EGY/211 
Nội dung: Sản phẩm của công 

nghệ hóa chất (ICS 71.100) 
- Số: G/TBT/N/EGY/212 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 

(ICS 67.040) 
- Số: G/TBT/N/EGY/213 
Nội dung: Bình gas (ICS 

23.020.35) 
(TH) 

 
 
 
 

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG 
THÁI LAN: DOANH NGHIỆP 
VIỆT CẦN NẮM RÕ QUY 
CHUẨN HÀNG HÓA 

Đây cũng là khuyến nghị của 
đại diện Tập đoàn Central Group 
(Thái Lan) tại hội thảo "Thông tin 
các quy chuẩn hàng hóa vào hệ 

thống phân phối, nhập khẩu quốc 
tế tại Thái Lan của Tập đoàn 
Central Group Việt Nam" do 
Trung tâm Xúc tiến thương mại và 
đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ 
chức ngày 7/5. 

Hội thảo thu hút sự quan tâm 
của đông đảo doanh nghiệp (DN) 
sản xuất hàng Việt, hiệp hội ngành 
nghề trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh. Đây là cũng hội nghị nằm 
trong chuỗi chương trình triển lãm 
sản phẩm, kết nối đưa hàng hóa 
của DN Việt vào các chuỗi siêu 
thị hiện đại như như Big C, Mega 
Market, Co.opMart, Aeon… mà 
ITPC đã tổ chức trong nhiều năm 
qua, đồng thời làm cầu nối hỗ trợ 
cho DN tiếp cận với các tập đoàn 
bán lẻ tại Việt Nam và thế giới. 

 
Ông Nich Reitmeier - Phó Chủ 

tịch điều hành, Giám đốc thu mua 
ngành hàng thực phẩm, ẩm thực 
quốc tế và thức uống có cồn của 
Central Group - đã cung cấp nhiều 
thông tin đến với DN về các quy 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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chuẩn hàng hoá vào hệ thống phân 
phối, nhập khẩu quốc tế tại Thái 
Lan của Central Group Thái Lan. 

Bên cạnh đó, đại diện Central 
Group Việt Nam cũng thông tin 
đến các DN Việt Nam về “Tuần 
hàng Việt Nam tại Thái Lan”. 
Dưới sự bảo trợ của Bộ Công 
Thương, Tập đoàn Central Group 
tổ chức chương trình “Tuần hàng 
Việt Nam tại Thái Lan” hàng năm 
nhằm hỗ trợ DN Việt Nam tìm 
hiểu thị trường Thái Lan và thị 
hiếu người tiêu dùng Thái, giới 
thiệu và quảng bá hàng Việt Nam 
tại Thái Lan, tìm kiếm cơ hội xuất 
khẩu. Chương trình “Tuần hàng 
Việt Nam tại Thái Lan năm 2019” 
đã được thống nhất tổ chức vào 
18-22/9/2019 tại Trung tâm 
Thương mại Central World, là 
một trong những trung tâm nổi 
tiếng và lớn bậc nhất tại Thái Lan. 

Ông Nguyễn Tuấn - Phó Giám 
đốc ITPC - cho biết, trong nỗ lực 
triển khai các chương trình xúc 
tiến xuất khẩu, ITPC đã và đang 
đẩy mạnh hỗ trợ DN hàng Việt 
tiếp cận với các kênh phân phối 
hiện đại, từng bước đáp ứng được 
các quy chuẩn chặt chẽ, thông qua 
đó các DN được giới thiệu sản 
phẩm với người tiêu dùng tại 
nhiều quốc gia, nhiều thị trường 

khác nhau. 
Nhằm đáp ứng kịp với xu hướng 

cách mạng công nghiệp 4.0 của 
toàn cầu, với kinh nghiệm và sự 
hợp tác chặt chẽ của mình, trong 
năm 2019-2020, ITPC sẽ phối hợp 
với các kênh thương mại điện tử 
có uy tín trên thế giới như 
Alibaba, Amazon, Ebay... để tìm 
kiếm thêm khách hàng, mở rộng 
thị trường, cũng như nâng cao giá 
trị cạnh tranh cho sản phẩm Việt 
Nam trên nhiều thị trường quốc tế. 

(Theo congthuong.vn) 
 
TỪ NGÀY 1/7/2019 CỘT ĐO 
XĂNG DẦU PHẢI CÓ THIẾT 
BỊ GHI, IN KẾT QUẢ 

Công văn vừa được ban hành số 
1216/TĐC-ĐL của Tổng cục 
TCĐLCL về việc thực hiện quy 
định Thông tư số 08/2018/TT-
BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ, theo đó ngày 
15 tháng 6 năm 2018, Lãnh đạo 
Bộ KH&CN đã ký ban hành 
Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN 
sửa đổi bổ sung Khoản 7 Điều 6 
Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN 
ngày 25 tháng 8 năm 2015 Của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định 
về đo lường, chất lượng trong 
kinh doanh xăng dầu, kể từ ngày 
01/7/2019 cột đo xăng dầu phải 
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có in thiết bị ghi, in kết quả đo 
cho khách hàng khi có yêu cầu. 

Mục tiêu quy định này là bảo 
đảm sẵn sàng cung cấp kết quả đo 
cho khách hàng khi có yêu cầu, 
giúp người tiêu dùng có chứng cứ, 
tài liệu để khiếu nại, tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật đo lường, 
chất lượng của thương nhân bán lẻ 
xăng dầu gây thiệt hại cho người 
tiêu dùng và cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền có đủ chứng cứ, tài 
liệu để xử lý khiếu nại, tố cáo, xác 
định thu lợi bất chính do vi phạm 
về đo lường trong kinh doanh 
xăng dầu. Thời gian qua các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng 
dầu đã tích cực triển khai thực 
hiện quy định với nhiều loại hình 
phương tiện, thiết bị ghi, in kết 
quả đo khác nhau như sau: 

- Gắn máy in với cột xăng dầu 
để ghi, in kết quả đo và cung cấp 
kết quả đo và cung cấp kết đo và 
cung cấp kết quả đo cho khách 
hàng khi có yêu cầu; 

- Sử dụng hệ thống quản trị 
chuyên dụng điều khiển, vận hành 
máy tính kết nối với cột đo xăng 
dầu để ghi, in và sẵn sàng cung 
cấp kết quả đo cho khách hàng khi 
có yêu cầu (như hệ thống quản trị 
hàng hóa EGAS của Tập đoàn 
xăng dầu Việt Nam; hệ thống tự 

động cấp phát nhiên liệu sử dụng 
thiết bị định danh vòi bơm và 
nhận diện phương tiện của Công 
ty Cổ phần Vật tư TKV- Tập đoàn 
Than và Khoáng sản Việt Nam…) 

- Lắp thiết bị đọc thẻ (máy Pos) 
để khách hàng thanh toán bằng thẻ 
ngân hàng kết hợp với dịch vụ 
nhắn tin để cung cấp thông tin kết 
quả đo cho khách hàng (ví dụ: 
lượng xăng dầu, thời điểm giao 
dịch, số tiền giao dịch…) qua tin 
nhắn trên điện thoại di động của 
khách) 

- Lắp hệ thống camera tại các 
cửa hàng kinh doanh xăng dầu ghi 
hình ảnh, thông tin về giao dịch 
của khách hàng để trích xuất, cung 
cấp kết quả đo, thông tin, hình ảnh 
về giao dịch khi khách hàng yêu 
cầu; 

- Có sẵn mẫu phiếu kết quả đo 
để ghi và cung cấp kết quả đo cho 
khách hàng khi có yêu cầu; 

- Thiết lập ứng dụng (App) để 
khách hàng thanh toán và lưu 
thông tin về kết quả đo, số tiền, 
thời gian giao dịch trên điện thoại 
di động; 

- Cung cấp cho khách hàng hóa 
đơn giấy, hóa đơn điện tử,… 

Với việc triển khai các loại hình 
phương tiện, thiết bị ghi, in kết 
quả đo nêu trên, doanh nghiệp 
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kinh doanh xăng dầu đã thực hiện 
đúng yêu cầu và mục đích của quy 
định tại Thông tư số 08/2018/TT-
BKHCN. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO 
NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY 

QCVN 2:2008/BKHCN là một 
trong những là văn bản quản lý 
chất lượng mũ bảo hiểm (MBH) 
chủ chốt nhất. Tuy nhiên, hiện nay 
nhiều văn bản quản lý, tài liệu 
tiêu chuẩn liên quan đã được sửa 
đổi bổ sung hoặc thay thế và trên 
cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá 
nhân liên quan về việc cần thiết 
soát xét QCVN 2:2008/BKHCN 
cho phù hợp với thực tiễn sản 
xuất, kinh doanh và yêu cầu quản 
lý, chính vì vậy dự thảo QCVN 
2:2019/BKHCN ra đời thay thế 
QCVN 2:2008/BKHCN. 

Thực hiện Nghị quyết 
32/2007/NQ-CP của Chính phủ về 
việc bắt buộc người tham gia giao 
thông trên mô tô, xe máy phải đội 
mũ bảo hiểm (MBH) kể từ ngày 
15/12/2007, Chính phủ và các Bộ, 
ngành đã thực thi nhiều biện pháp 
quản lý chất lượng mũ bảo hiểm 
trong sản xuất, nhập khẩu, kinh 

doanh và sử dụng. 
Nhiều văn bản quản lý về mũ 

bảo hiểm và các vấn đề có liên 
quan đã được các quan quản lý 
các cấp ban hành. Trong đó, 
QCVN 2:2008/BKHCN là một 
trong những là văn bản quản lý 
chất lượng MBH chủ chốt nhất. 
Tuy nhiên, hiện nay nhiều văn bản 
quản lý, tài liệu tiêu chuẩn liên 
quan đã được sửa đổi bổ sung 
hoặc thay thế, đồng thời, trên cơ 
sở đề xuất của các tổ chức, cá 
nhân liên quan về việc cần thiết 
soát xét Quy chuẩn này sao cho 
phù hợp với thực tiễn sản xuất, 
kinh doanh và yêu cầu quản lý, Bộ 
KH&CN đã phê duyệt Kế hoạch 
soát xét QCVN 2:2008/BKHCN 
(Quyết định số 907/QĐ-BKHCN 
ngày 12 tháng 04 năm 2018 về 
việc triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg 
ngày 19 tháng 01 năm 2018). 

Theo đó, so sánh bố cục cho thấy 
QCVN 2:2008/BKHCN bao gồm 
6 phần, 15 Điều, 1 Phụ lục, trong 
khi dự thảo QCVN 
2:2019/BKHCN có bố cục bao 
gồm 5 phần, 20 Điều, 0 Phụ lục.  

Trên cơ sở quan điểm tiếp cận 
kết quả nghiên cứu của Hội 
TC&BVNTD và tổng hợp, xử lý ý 
kiến góp ý của đại diện các cơ 
quan/tổ chức, chuyên gia có liên 



Số 63  - 5/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 19 
 

quan tại các cuộc họp tham vấn, 
hội thảo rộng rãi tại Hà nội và TP 
Hồ Chí Minh, cuộc họp với 
chuyên gia/đại diện các đơn vị/cơ 
quan quản lý về nội dung, ban 
soạn thảo QCVN đã hoàn thiện 
Dự thảo QCVN 2 2019/BKHCN. 

Để hoàn thiện hơn nữa Dự thảo 
QCVN 2:2019/BKHCN, Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ 
bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 
máy Bộ KH&CN đề nghị Quý 
đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý 
đối với dự thảo. 

(Nguồn tcvn.gov.vn) 
 
NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN 
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
CÓ ĐIỂM GÌ ĐÁNG CHÚ Ý? 

Đây là nội dung mới được 
Chính phủ quy định tại Nghị định 
40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị 
định quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

Nghị định này bổ sung thêm nội 
dung quy định số lượng và thời 
điểm lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường vào Điều 14 
Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ 
thể, một dự án đầu tư chỉ lập một 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

Chủ dự án trình cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi 
trường trước các thời điểm sau 
đây: dự án khai thác khoáng sản 
trình trước khi cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định để cấp, điều 
chỉnh giấy phép khai thác khoáng 
sản. 

Dự án thăm dò, khai thác dầu 
khí trình trước khi cơ quan có 
thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 
kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát 
triển mỏ. Dự án đầu tư xây dựng, 
trình trước khi cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định báo cáo nghiên 
cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật hoặc thiết kế cơ sở, thiết kế 
bản vẽ thi công (trường hợp dự án 
chỉ yêu cầu thiết kế một bước). 

Trường hợp dự án có cùng một 
cơ quan thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường và thẩm 
định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế 
bản vẽ thi công, các hồ sơ nêu trên 
được trình đồng thời để thẩm định 
theo quy định. Các dự án khác 
không thuộc đối tượng quy định 
trên, trình trước khi quyết định 
đầu tư dự án. 

Bên cạnh đó, Nghị định 
40/2019/NĐ-CP nêu rõ hơn về 
thẩm quyền thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường sẽ tổ chức thẩm định, phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của các dự án quy 
định Phụ lục III Mục I ban hành 
kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-
CP, trừ các dự án thuộc bí mật 
quốc gia, an ninh. 

Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức 
thẩm định, phê duyệt báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của 
các dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định phê duyệt đầu tư của mình, 
trừ các dự án thuộc Phục lục III 
Mục I ban hành kèm theo Nghị 
định 40/2019/NĐ-CP. 

Trường hợp bộ, cơ quan ngang 
bộ không có cơ quan chuyên môn 
về môi trường để thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
thì bộ, cơ quan ngang bộ gửi văn 
bản tới Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và UBND cấp tỉnh nơi 
thực hiện dự án để lấy ý kiến 
trước khi xem xét, phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ 
chức thẩm định, phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
của các dự án thuộc bí mật quốc 
phòng, an ninh và các dự án thuộc 
thẩm quyền quyết định phê duyệt 
đầu tư của mình, trừ các dự án 
thuộc Phụ lục III Mục I ban hành 
kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-

CP. 
UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm 

định, phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của các dự án 
đầu tư trên địa bàn không thuộc 
đối tượng được các cơ quan chức 
năng trên thẩm định. 

(Theo bnews.vn) 
 

XÚC TIẾN ĐƯA QUẢ BƠ 
VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ 

Sau khi quả xoài được chính 
thức xuất sang Mỹ sau gần 10 
năm đàm phán, Việt Nam hiện 
đang đẩy mạnh công tác xúc tiến 
để đưa quả bơ vào thị trường khó 
tính nhưng đầy tiềm năng này. 

 
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ 

(USDA), năm 2018 nước này đã 
chi 2,35 tỷ USD để nhập 1,04 
triệu tấn bơ. Quả bơ được 51% 
các hộ gia đình tại Mỹ tiêu thụ, số 
tiền trung bình một hộ gia đình tại 
Mỹ dành để mua quả bơ là 24,5 
USD/năm. 

Chi nhánh Thương vụ Việt Nam 
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tại San Francisco (Mỹ) cho biết, 
hầu hết quả bơ tại Mỹ được tiêu 
thụ qua kênh các siêu thị lớn, với 
khối lượng lớn, do đó phải đáp 
ứng yêu cầu rất cao: Các công ty 
cung cấp quả bơ phải chịu trách 
nhiệm và có khả năng kiểm soát 
các khâu trong chuỗi cung ứng, từ 
sản xuất tới phân phối; các doanh 
nghiệp xuất khẩu cần đảm bảo có 
đủ các chứng chỉ chất lượng. Do 
quả bơ là một loại trái cây dùng để 
ăn liền, nên các doanh nghiệp cần 
đặc biệt quan tâm đến các yếu tố 
an toàn thực phẩm. 

Về quy cách, để vào được thị 
trường Mỹ, quả bơ phải bảo đảm 
các yêu cầu tối thiểu các quy định 
của cơ quan chức năng về độ chín, 
màu sắc, trọng lượng. Quả bơ phải 
nguyên vẹn, sạch sẽ, không mang 
côn trùng, không qua tiếp xúc với 
các môi trường quá ẩm ướt, ở 
trong tình trạng có thể vận 
chuyển, đóng gói được... 

Cũng theo Chi nhánh Thương 
vụ Việt Nam tại San Francisco, 
Việt Nam hiện có nhiều giống bơ 
cho quả gần như quanh năm. Tuy 
nhiên giá trị hàng hóa quả bơ Việt 
Nam còn thấp do hạn chế trong 
khâu ứng dụng khoa học kỹ thuật, 
quy mô sản xuất manh mún, chưa 
xây dựng được thương hiệu, chỉ 

dẫn địa lý. 
Để phát huy tiềm năng của cây 

bơ cũng như thúc đẩy xuất khẩu 
quả bơ vào các thị trường mới, 
trong đó có Mỹ khi được mở cửa 
thị trường, Việt Nam cần tìm kiếm 
và tuyển chọn những giống cây bơ 
ngon, chất lượng, năng suất cao, 
đặc biệt có chiến lược quảng bá 
tiếp thị hiệu quả. 

Nếu làm tốt công tác sản xuất, 
có sự đầu tư và cách tiếp cận thị 
trường phù hợp, quả bơ có thể sẽ 
nhanh chóng trở thành cây trồng 
có doanh thu xuất khẩu cao của 
nước ta. 

Kim ngạch xuất khẩu quả bơ 
của thế giới đạt khoảng 6 tỷ USD 
trong năm 2017. Trong đó khu 
vực Bắc Mỹ (chủ yếu là Mexico) 
là nhà xuất khẩu lớn nhất với hơn 
50% kim ngạch của thế giới, EU 
chiếm 22,8% và các nước Mỹ 
Latin (trừ Mexico) chiếm 19,5%. 
Còn lại châu Phi khoảng 3,4%, 
châu Á, 1,7% và châu Đại Dương 
đứng đầu là New Zealand với 
1,6%. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

AMCHAM VIỆT NAM 'BẮT 
TAY' XÂY DỰNG VÀ HOÀN 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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THIỆN HỆ THỐNG TCVN VỀ 
THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN 
và AmCham VN sẽ được triển khai 
trong giai đoạn 2019 - 2021. 

Trong khuôn khổ Hội nghị 
thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 
– Hoa Kỳ 2019, kỷ niệm 25 năm 
thương mại và đầu tư, chiều nay 
(10/5) tại Hà Nội, Viện Tiêu 
chuẩn Chất lượng Việt Nam 
(VSQI) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng và Hiệp hội 
Thương mại Mỹ tại Việt Nam 
(AmCham Việt Nam) đã ký kết 
Biên bản ghi nhớ trao đổi thông 
tin và hợp tác về tiêu chuẩn, chất 
lượng trong lĩnh vực thực phẩm, 
đồ uống và các lĩnh vực liên quan 
mà hai bên quan tâm, nhằm hướng 
tới xây dựng và góp phần hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
Việt Nam (TCVN). 

 
Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh kinh 

doanh Việt Nam – Hoa Kỳ 2019 

Biên bản ghi nhớ được VSQI và 
AmCham Việt Nam thiết lập 
nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp 
tác và trao đổi dựa trên nhu cầu cụ 
thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, chất lượng, nhãn hàng hóa 
trong lĩnh vực thực phẩm và đồ 
uống tại Việt Nam. 

Hai bên sẽ có những hoạt động 
cụ thể để nâng cao công tác quản 
lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
trong lĩnh vực thực phẩm và đồ 
uống; Tổ chức các buổi đối thoại 
thường niên để tăng cường hiểu 
biết trong lĩnh vực quản lý chất 
lượng hàng hóa, hướng tới tạo 
dựng môi trường kinh doanh bền 
vững tại Việt Nam. 

Trao đổi thông tin và tài liệu về 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
trong lĩnh vực thực phẩm và đồ 
uống, VSQI hỗ trợ AmCham Việt 
Nam tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn 
quốc tế về thực phẩm và đồ uống, 
phù hợp với quy định pháp luật về 
bản quyền… 

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 
VSQI và AmCham Việt Nam sẽ 
được hai bên trển khai trong giai 
đoạn 2019 - 2021. 

Gần 25 năm kể từ khi Việt Nam 
- Hoa Kỳ (1995 - 2019) bình 
thường hóa quan hệ, thương mại 
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hai chiều đã không ngừng tăng lên 
nhanh chóng, giao thương giữa hai 
nước từ con số 0 đến năm 2018 đã 
nâng lên hơn 60 tỷ USD. Hoa Kỳ 
đã trở thành đối tác thương mại, 
nhà đầu tư hàng đầu của Việt 
Nam. 

Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 
16 trong số các đối tác thương mại 
hàng đầu của Hoa Kỳ và tăng 
trưởng thương mại giữa hai nước 
hằng năm đạt bình quân 20%. 

Bước sang năm 2019, kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ đã có 
bước tăng trưởng có thể nói là 
thần tốc, khi chỉ riêng tháng 
1/2019 đã đạt hơn 5,151 tỷ USD, 
tăng tới 42,1% so với cùng kỳ 
năm 2018. 

Với con số này, tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu hàng hóa sang 
Hoa Kỳ đã cao hơn 4,7 lần tốc độ 
bình quân của tất cả các thị trường 
khác. Điều này phản ánh nét tiêu 
biểu nhất trong quan hệ kinh tế hai 
nước cả về quy mô và gia tăng tốc 
độ phát triển. 

(Theo vietq.vn) 
 
 

 
CHỈ ĐƯỢC NHẬP KHẨU 
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CŨ 

DƯỚI 10 NĂM TUỔI 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban 

hành Quyết định 18/2019/QGG-
TTg quy định việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng. 

Theo đó, việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng phải tuân thủ 
các quy định của pháp luật về 
nhập khẩu hàng hóa. 

Quyết định không cho phép 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
trong trường hợp các nước xuất 
khẩu đã loại bỏ do lạc hậu, chất 
lượng kém, gây ô nhiễm môi 
trường; không đáp ứng các yêu 
cầu về an toàn, tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi trường theo 
quy định. Chỉ cho phép nhập khẩu 
với loại máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ phục vụ trực 
tiếp cho hoạt động sản xuất của 
doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Quyết định này đặt ra một số 
tiêu chí nhập khẩu đối với dây 
chuyền đã qua sử dụng như sau: 
Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù 
hợp với QCVN về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng và bảo vệ môi 
trường; trường hợp không có 
QCVN tương ứng thì áp dụng 
theo chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một 
trong các nước G7, Hàn Quốc… 

Về công suất hoặc hiệu suất còn 
lại, dây chuyền đã qua sử dụng 
phải đạt từ 85% trở lên so với 
công suất thiết kế; mức tiêu hao 
nguyên, vật liệu, năng lượng 
không vượt quá 15% so với thiết 
kế; công nghệ của dây chuyền 
công nghệ không thuộc các danh 
mục cấm, hạn chế chuyển giao 
theo quy định. 

Quyết định cũng quy định tiêu 
chí nhập khẩu đối với máy móc, 
thiết bị đã qua sử dụng như sau: 
Tuổi thiết bị không vượt quá 10 
năm; riêng một số loại máy móc, 
thiết bị lĩnh vực cơ khí, sản xuất, 
chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột 
giấy cho phép có tuổi không quá 
15-20 năm. 

Ngoài ra, các máy móc, thiết bị 
đã qua sử dụng phải được sản xuất 
theo tiêu chuẩn phù hợp với 
QCVN về an toàn, tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường; nếu 
không có QCVN tương ứng thì áp 
dụng theo chỉ tiêu kỹ thuật của 
TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc gia 
của một trong các nước G7, Hàn 
Quốc… 

Cũng theo Quyết định này, về 
hồ sơ nhập khẩu các loại máy 
móc, thiết bị, dây chuyền đã qua 

sử dụng, doanh nghiệp phải chuẩn 
bị hồ sơ gồm: Bản sao giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, 
chứng thư giám định, bản chính 
giấy xác nhận của nhà sản xuất 
máy móc, thiết bị về năm sản xuất 
và tiêu chuẩn của máy móc, thiết 
bị… 

Quyết định yêu cầu cơ quan hải 
quan chỉ làm thủ tục thông quan 
theo quy định khi hồ sơ nhập khẩu 
và tài liệu đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng 
yêu cầu. 

Ngoài ra, Quyết định của Thủ 
tướng cũng quy định về trình tự, 
thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết 
bị đã qua sử dụng trong nhiều 
trường hợp khác liên quan cũng 
như hoạt động giám định máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng… 

Quyết định này có hiệu lực từ 
ngày 15/6/2019. 

(Theo baohaiquan.vn) 
 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY 
ĐỊNH CHẶT VIỆC NHẬP 
KHẨU PHẾ LIỆU LÀM 
NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT 

Chính phủ ban hành Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị 
định quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành Luật bảo vệ môi trường. 
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Trong đó, Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP có sửa đổi, bổ 
sung quy định về nhập khẩu phế 
liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Cụ thể, Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
Điều 55 Nghị định số 
38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 
về phế liệu nhập khẩu làm nguyên 
liệu sản xuất từ nước ngoài vào 
Việt Nam và đối tượng nhập khẩu 
phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Điều kiện phế liệu nhập khẩu 
Theo quy định mới, phế liệu 

nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất phải đáp ứng yêu cầu quy 
định tại khoản 1 Điều 76 Luật bảo 
vệ môi trường. 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế 
liệu được lựa chọn làm thủ tục hải 
quan tại cơ quan hải quan quản lý 
cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải 
quan nơi có nhà máy, cơ sở sản 
xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu 
(cơ sở sản xuất); được lựa chọn 
địa điểm kiểm tra chất lượng phế 
liệu nhập khẩu tại cửa khẩu nhập 
hoặc tại cơ quan hải quan nơi có 
cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu 
nhập khẩu hoặc tại cơ sở sản xuất 
sử dụng phế liệu nhập khẩu. 

Phế liệu nhập khẩu chỉ được 
phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng 
các yêu cầu sau: 

1- Tổ chức, cá nhân nhận hàng 
trên Bản lược khi hàng hóa (E-
Manifest) có Giấy xác nhận đủ 
điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực 
và còn khối lượng phế liệu nhập 
khẩu; 

2- Tổ chức, cá nhân nhận hàng 
trên E-Manifest có Văn bản xác 
nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu 
nhập khẩu đối với phế liệu ghi 
trên E-Manifest theo quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 57 Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP. 

Cơ quan hải quan có trách 
nhiệm kiểm tra các điều kiện trên 
trước khi cho phép dỡ phế liệu 
xuống cảng. 

Điều kiện nhập khẩu 
Nghị định 40/2019/NĐ-CP cũng 

nêu rõ các tổ chức, cá nhân có cơ 
sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập 
khẩu phải đáp ứng các yêu cầu 
dưới đây mới được phép nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất: 

1- Đáp ứng các yêu cầu và trách 
nhiệm về bảo vệ môi trường quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
76 Luật bảo vệ môi trường; 

2- Có báo cáo đánh giá tác động 
môi trường được Bộ Tài nguyên 
và Môi trường phê duyệt, trong đó 
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có nội dung sử dụng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất và 
được cấp giấy xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi 
trường hoặc giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại, trong đó có nội 
dung sử dụng phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất đối với các dự án đã 
đi vào vận hành. 

Đối với dự án mới xây dựng 
phải đáp ứng các yêu cầu quy định 
tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định 
số 18/2015/NĐ-CP 

3- Có Giấy xác nhận đủ điều 
kiện về bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất theo quy định của 
pháp luật. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
 
 
 

BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC 
PHẨM, PHÒNG NGỪA NGỘ 
ĐỘC THỰC PHẨM MÙA HÈ 

Mùa hè thời tiết nắng nóng là 
điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, 
virus phát triển dẫn đến nguy cơ 
ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền 
qua thực phẩm tăng cao 

Trong mùa hè, với thời tiết nóng 
và ẩm, thiếu nước sạch, trang thiết 
bị bảo quản không đầy đủ, không 

bảo đảm vệ sinh, gia tăng sử dụng 
nước đá ăn uống, nguyên liệu tươi 
sống bảo đảm an toàn, chế biến 
thức ăn không gia nhiệt kỹ, nấu 
xong không ăn ngay hoặc không 
đun lại sau khi bảo quản thức ăn 
quá 2 giờ thì nguy cơ ngộ độc 
thực phẩm, bệnh truyền qua thực 
phẩm rất cao, nhất là thức ăn được 
chế biến có nguồn gốc động vật và 
các loại thực phẩm có nhiều dầu, 
đạm như thịt, cá, hải sản, sữa… 

Mùa hè, thời tiết nóng và ẩm 
làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi 
trường, ô nhiễm do rác thải, nước 
thải và sự phát triển mạnh của côn 
trùng truyền bệnh, ruồi nhặng, 
chuột… là vấn đề đáng lo ngại về 
sức khỏe đối với một bộ phận 
không nhỏ người tiêu dùng thói 
quen sử dụng thức ăn đường phố, 
thực phẩm chín ở những cửa hàng 
kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh 
doanh thức ăn đường phố do ô 
nhiễm thực phẩm, thức ăn chín. 

Bên cạnh đó, hành vi không bảo 
đảm an toàn thực phẩm trong sản 
xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực 
phẩm đang trở thành nguy cơ cao 
gây ngộ độc thực phẩm, bệnh 
truyền qua thực phẩm cho cộng 
đồng. Theo kết quả điều tra của 
Cục An toàn thực phẩm, kiến thức 
của các nhóm đối tượng người sản 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 



Số 63  - 5/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 27 
 

xuất, kinh doanh, người chế biến 
và người tiêu dùng thực phẩm 
đang được nâng cao đáng kể 
nhưng “thực hành đúng” về an 
toàn thực phẩm còn khá hạn chế. 
Thói quen “đơn giản” trong việc 
lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, 
biện pháp chế biến, che đậy, bảo 
quản thực phẩm sau chế biến… tại 
các đám cưới/giỗ; không tuân thủ 
các quy định bảo đảm an toàn 
thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; 
kinh doanh thức ăn đường phố ở 
địa điểm ô nhiễm; sử dụng thực 
phẩm không rõ nguồn gốc, nguyên 
liệu thực phẩm bị ô nhiễm… thì sẽ 
gia tăng nguy cơ xảy ra ngộ độc, 
bệnh truyền qua thực phẩm và các 
sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe 
cộng đồng. 

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, 
phòng tránh được ngộ độc thực 
phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm 
trong mùa hè cần lựa chọn, mua 
và sử dụng những thực phẩm còn 
tươi, thực phẩm có nhãn mác ở 
những cửa hàng cố định, đặc biệt 
lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm; 
bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng 
cụ ăn uống, dụng cụ chế biến thực 
phẩm; sử dụng nguồn nước sạch; 
bảo quản thực phẩm đảm bảo vệ 
sinh. Đặc biệt, nên thực hiện “ăn 
chín, uống sôi”. 

Đối với việc bảo quản thực 
phẩm bằng tủ lạnh phải chú ý cả 
hai mặt “Lợi – Hại” của chiếc tủ 
lạnh. Tủ lạnh chỉ có tác dụng làm 
chậm sự biến chất của thực phẩm; 
hạn chế sự sinh sôi và phát triển 
của vi sinh vật do cơ chế giảm 
nhiệt độ và độ ẩm. Nếu đưa quá 
nhiều thực phẩm vào tủ lạnh, 
không khí lạnh không lưu thông 
được; nhiệt độ ngăn mát, ngăn đá 
không đảm bảo; thực phẩm không 
vệ sinh, sơ chế trước khi bảo quản 
trong tủ lạnh; thực phẩm sống để 
lẫn thức ăn chín… sẽ làm gia tăng 
ô nhiễm thực phẩm, làm cho thực 
phẩm nhanh hỏng. 

Như vậy, để đảm bảo an toàn 
thực phẩm, phòng chống ngộ độc 
và bệnh truyền qua thực phẩm thì 
người tiêu dùng cần nắm được 
những kiến thức cơ bản, trách 
nhiệm trong bảo an toàn thực 
phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn 
uống, cũng như cách bảo quản 
thực phẩm. Bên cạnh đó, người 
sản xuất, người trực tiếp kinh 
doanh thực phẩm, kinh doanh mặt 
hàng ăn uống phải có trách nhiệm, 
đạo đức cao trong sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm để góp phần 
phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực 
phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm 
cho cả cộng đồng. 
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Khuyến cáo thực hiện: 10 
nguyên tắc chế biến thực phẩm an 
toàn 

1. Chọn thực phẩm an toàn. 
2. Nấu kỹ thức ăn. 
3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được 

nấu chín. 
4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm 

đã nấu chín. 
5. Đun kỹ lại thực phẩm trước 

khi ăn. 
6. Không để lẫn thực phẩm sống 

và chín. 
7. Luôn giữ tay chế biến thực 

phẩm sạch sẽ. 
8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn 

khô ráo, sạch sẽ. 
9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các 

loài côn trùng, loài gặm nhấm và 
các động vật khác. 

10. Sử dụng nguồn nước sạch. 
Xử lý khi có ngộ độc thực 

phẩm 
1. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ 

bị ngộ độc thực phẩm, phải đình 
chỉ việc sử dụng thực phẩm nghi 
ngờ và niêm giữ toàn bộ thức ăn 
đó lại (kể cả chất nôn, phân, nước 
tiểu…) để xác minh, báo ngay cho 
cơ quan y tế gần nhất đến xử trí 
kịp thời hoặc đưa người bị ngộ 
độc đi bệnh viện. 

2. Vệ sinh, tẩy uế khu vực có 
chất nôn, phân, nước tiểu của 

người bị ngộ độc thực phẩm và 
thực hiện chế độ cách ly nghiêm 
ngặt đề phòng sự lây lan của dịch 
bệnh. 

3. Thực hiện các biện pháp diệt 
ruồi, nhặng, gián, chuột… và các 
hướng dẫn vệ sinh phòng chống 
dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành 
y tế. 

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

 Nhật phát hiện nhiều lô nông 
sản Việt Nam nhiễm thuốc vượt 
ngưỡng 

Nhật Bản dự kiến áp lệnh kiểm 
tra 100% đối với sản phẩm của 
công ty vi phạm và tăng cường 
kiểm tra chung với các mặt hàng 
cùng loại của Việt Nam... 

 
Quả thanh long tươi của Việt 

Nam xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ 
bị kiểm tra 30% một số chỉ tiêu 
thuốc bảo vệ thực vật 

Trong vòng 4 tháng đầu năm 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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2019, các cơ quan chức năng của 
Nhật Bản đã kiểm tra và phát hiện 
nhiều lô hàng nông sản của Việt 
Nam xuất khẩu sang nước này 
nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật vượt quá giới hạn cho phép. 

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực 
vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) cho biết, đơn vị này đã 
nhận được thông tin từ Thương vụ 
Việt Nam và Bộ Y tế, Lao động 
và Phúc lợi Nhật Bản về việc phát 
hiện nhiều lô hàng nông sản của 
Việt Nam nhiễm dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật vượt quá giới hạn 
cho phép. 

Cục Bảo vệ thực vật đánh giá, 
việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến uy tín nông sản Việt 
Nam. 

Mặt khác, với những vi phạm 
trên, phía Nhật Bản dự kiến sẽ áp 
lệnh kiểm tra 100% đối với sản 
phẩm của công ty vi phạm và tăng 
cường kiểm tra chung với các mặt 
hàng cùng loại của Việt Nam. 

Cụ thể, rau ngò tàu (mùi tàu) 
tươi sẽ bị kiểm tra 100% các chỉ 
tiêu Chlorpyrifos, Cypermethrin, 
Profenofos, Hexaconazole. Các 
mặt hàng rau ngót tươi, trà chưa 
lên men, nấm Fukurotake, quả 
thanh long tươi bị kiểm tra 30% 
một số chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực 

vật. 
Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các 

nhà xuất khẩu Việt Nam phải tìm 
hiểu và tuân thủ đúng các quy 
định về vệ sinh, an toàn thực 
phẩm của Nhật, tránh gây thiệt hại 
về kinh tế và uy tín xuất khẩu của 
nông sản Việt Nam. 

Mặt khác, cần rà soát quy trình 
sản xuất, thu gom, xuất khẩu; thực 
hiện ngay các biện pháp phòng 
ngừa, bảo đảm kiểm soát nguồn 
hàng từ sản xuất ban đầu, tránh tái 
diễn tình trạng vi phạm. 

Được biệt, Nhật Bản là thị 
trường lớn thứ 4 của rau quả xuất 
khẩu Việt Nam (sau Trung Quốc, 
Mỹ, Hàn Quốc), chiếm gần 3% thị 
phần, tương đương khoảng 114 
triệu USD vào năm 2018. 

(Theo vneconomy.vn) 
 

 17 lô hàng nông, hải sản của 
Việt Nam bị từ chối nhập khẩu 
vào EU 

Hệ thống Cảnh báo nhanh của 
Liên minh châu Âu (EU) thông 
báo, 17 lô hàng nông, hải sản của 
Việt Nam bị từ chối hoặc giám sát 
khi nhập khẩu vào EU do liên 
quan đến vấn đề vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 
1/5/2019, Hệ thống Cảnh báo 
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Nhanh của EU đối với mặt hàng 
thức ăn và thực phẩm nguy cơ gây 
rủi do cho sức khỏe cộng đồng ( 
RASFF) thông báo có 9 lô hàng 
thủy sản và 8 lô hàng nông sản 
của Việt Nam bị từ chối hoặc 
giám sát khi nhập vào EU. 

Nguyên nhân là những lô hàng 
này không đáp ứng yêu cầu về an 
toàn vệ sinh thực phẩm của EU do 
chứa các chất vượt mức cho phép 
hoặc bị cấm sử dụng trong thực 
phẩm. 

(Theo moit.gov.vn) 
 

 EU áp dụng công cụ mới 
chống đánh bắt hải sản trái 
phép 

Hệ thống “Catch” sẽ hỗ trợ các 
quốc gia thành viên EU trong thực 
hiện nhiệm vụ kiểm tra liên quan 
tới hoạt động đánh bắt hải sản 
trái phép, giúp giảm các nguy cơ 
gian lận. 

 
EU sẽ tăng cường đấu tranh chống tình 

trạng đánh bắt hải sản trái phép 

Cao ủy châu Âu phụ trách các 
vấn đề về biển và nghề cá 

Karmenu Vella mới đây đã giới 
thiệu tại Brussels công cụ tin học 
đầu tiên của Liên minh châu Âu 
(EU) với tên gọi “Catch,” công cụ 
được cho là nhằm đơn giản hóa 
việc kiểm soát hải sản được đưa 
vào thị trường EU. 

Nhờ vào sáng kiến này, EU sẽ 
tăng cường đấu tranh chống tình 
trạng đánh bắt hải sản trái phép. 

Hệ thống “Catch” cho phép số 
hóa sơ đồ chứng thực hiện vẫn 
đang được thực hiện trên giấy. 
“Catch” sẽ hỗ trợ các quốc gia 
thành viên EU trong thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra liên quan tới 
hoạt động  đánh bắt hải sản trái 
phép, giúp giảm các nguy cơ gian 
lận, thúc đẩy hoạt động thương 
mại và giảm gánh nặng của các 
đơn vị thực thi pháp luật và cơ 
quan hành chính. 

Thời gian vừa qua, vấn đề đánh 
cá trái phép cũng được ASEAN 
đặc biệt quan tâm vì hành vi này 
đã dẫn đến các lệnh cấm vận của 
EU, một thị trường chính của hải 
sản Đông Nam Á. 

Các nước thành viên ASEAN 
tuyên bố sẽ tham gia “cuộc chiến 
chung” chống lại hoạt động đánh 
cá trái phép, không khai báo và 
không theo quy định (IUU) vào 
năm 2016 sau khi nhiều nước 
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trong khu vực nhận “thẻ vàng” từ 
EU. 

Thái Lan, với vai trò Chủ tịch 
ASEAN 2019, hiện đang đứng 
tuyến đầu trong nỗ lực chống đánh 
cá trái phép ở khu vực, vừa mới tổ 
chức một hội nghị ASEAN-EU về 
chống đánh cá trái phép vào tháng 
trước. 

Hội nghị trên kết luận rằng việc 
thành lập một lực lượng đặc biệt 
để các nước thành viên có thể chia 
sẻ thông tin, điều phối hoạt động 
chấp pháp và lựa chọn các biện 
pháp đảm bảo khai thác hải sản 
bền vững ở khu vực là cần thiết. 

EU hiện là thị trường chính của 
thủy sản Việt Nam từ hàng chục 
năm qua và có nhiều triển vọng 
trong tương lai. Xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam sang EU năm 
2018 đạt 275,8 nghìn tấn với giá 
trị 1,4 tỷ USD, con số này đưa EU 
trở thành thị trường nhập khẩu 
thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, 
chiếm trên 16,7% tổng giá trị xuất 
khẩu mặt hàng này của cả nước. 

Bên cạnh đó việc phê chuẩn 
Hiệp định thương mại tự do song 
phương trong thời gian tới đang 
được kỳ vọng là sẽ có thể giúp gia 
tăng xuất khẩu các sản phẩm thủy 
sản của Việt Nam vào thị trường 
châu Âu thông qua việc cắt giảm 

thuế. 
(Theo vietnamplus.vn) 

 
 Ấn Độ điều tra chống bán 
phá giá khuôn in kỹ thuật số của 
Việt Nam 

Tổng cục Phòng vệ thương mại 
Ấn Độ đã khởi xướng điều tra 
chống bán phá đối với sản phẩm 
khuôn in kỹ thuật số nhập khẩu từ 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và 
Việt Nam. 

Bộ Công Thương cho biết Tổng 
cục Phòng vệ thương mại Ấn Độ 
(DGTR) thuộc Bộ Thương mại và 
Công nghiệp Ấn Độ đã khởi 
xướng điều tra chống bán phá đối 
với sản phẩm khuôn in kỹ thuật số 
nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung 
Quốc) và Việt Nam. 

Cụ thể, từ ngày 16/5, DGTR đã 
khởi xướng điều tra chống bán 
phá đối với sản phẩm khuôn in kỹ 
thuật số nhập khẩu gồm các mã 
HS: 844250; 3701.3000, 
3704.0090, 3705.1000, 
7606.1190, 7606.9190 và 
7606.9290. 

DGTR cho biết đã gửi thông tin 
khởi xướng và bản câu hỏi điều 
tra tới các nhà xuất khẩu mà cơ 
quan điều tra biết. 
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Các bên liên quan khác cũng có 
thể trình bày quan điểm về vụ việc 
và gửi tới địa chỉ: The Designated 
Authority- Directorate General of 
Trade Remedies- Ministry of 
Commerce & Industry- 
Department of Commerce-
Government of India. 

Theo Bộ Công Thương, thời hạn 
để trả lời bản câu hỏi, gửi ý kiến 
bình luận, bản trình bày quan 
điểm là 40 ngày từ ngày công bố 
thông báo khởi xướng điều tra vụ 
việc. 

Các thông tin, tài liệu cung cấp 
cho DGTR cần được gửi cả bản 
cứng và bản điện tử; bản thông tin 
hạn chế và bản thông tin công 
khai. 

Ngoài ra, DGTR cũng cảnh báo, 
trong trường hợp các doanh 
nghiệp xuất khẩu không/không 
cung cấp đầy đủ thông tin trả lời 
bản câu hỏi, cơ quan điều tra có 
quyền sử dụng dữ liệu sẵn có để 
phân tích, tính toán. 

Để đảm bảo quyền lợi, Bộ Công 
Thương khuyến nghị các doanh 
nghiệp xuất khẩu mặt hàng này có 
liên quan của Việt Nam chuẩn bị 
các nguồn lực và chủ động tham 
gia, hợp tác, cung cấp đầy đủ 
thông tin cho DGTR trong quá 
trình điều tra để đảm bảo kết quả 

tích cực cho vụ việc. 
(Theo vietnamplus.vn) 

 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Gỡ “thẻ vàng” cho hải sản: Sẽ 
xử lý nghiêm chủ tàu vi phạm 

Đoàn công tác của Ủy ban châu 
Âu (EC) sẽ sang Việt Nam để kiểm 
tra việc khắc phục “thẻ vàng” về 
chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (IUU). Vì vậy, xây 
dựng chế tài xử lý vi phạm mạnh 
đối với chủ tàu và địa phương để 
xảy ra sai phạm là việc cần làm 
ngay. 

Diễn biến phức tạp 
Đã qua gần 2 năm, hải sản nước 

ta bị EC áp dụng “thẻ vàng” cảnh 
cáo, thế nhưng đến nay vẫn chưa 
gỡ bỏ được, do tình trạng vi phạm 
khai thác hải sản trái phép vẫn còn 
diễn biến phức tạp. 
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Tại hội nghị Triển khai các giải 
pháp cấp bách khắc phục “thẻ 
vàng” của EC đối với hải sản Việt 
Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNT) tổ 
chức mới đây, ông Nguyễn Quang 
Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thủy sản - thừa nhận, kết quả 
thực hiện các khuyến nghị của EC 
vẫn chưa đạt yêu cầu. Công tác 
chứng nhận, xác nhận nguồn gốc 
hải sản khai thác còn nhiều bất 
cập, chưa đảm bảo độ tin cậy. Bên 
cạnh đó, công tác thực thi pháp 
luật để đảm bảo việc ngăn chặn 
tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác 
hải sản trái phép tại vùng biển 
nước ngoài chưa hiệu quả… 

Một trong những nguyên nhân 
cơ bản là các địa phương chưa 
thực sự vào cuộc một cách quyết 
liệt. Ông Nguyễn Quang Hùng chỉ 
rõ: Một số địa phương, lãnh đạo 
tỉnh chưa quan tâm đến công tác 
tổ chức thực hiện và kiểm tra, 
giám sát tại cảng cá và hệ thống 
giám sát tàu cá; địa phương chưa 
nghiêm túc kiểm điểm trách 
nhiệm người đứng đầu chính 
quyền các cấp, các ngành, lực 
lượng chức năng... Ngoài ra, việc 
xử lý chủ tàu, thuyền trưởng có 
tàu cá vi phạm khai thác hải sản 
trái phép ở vùng biển nước ngoài 

chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. 
Xây dựng chế tài mạnh 
Với quyết tâm tháo gỡ “thẻ 

vàng” cho hải sản Việt Nam, ngày 
16/5/2019, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 42/2019/NĐ-CP Quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thủy sản. 

Theo đó, phạt tiền từ 300- 500 
triệu đồng đối với chủ tàu cá 
không trang bị thiết bị giám sát 
hành trình trên tàu cá có chiều dài 
lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 
mét theo quy định; phạt tiền từ 
500-700 triệu đồng trong trường 
hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều 
lần, hoặc không ghi nhật ký khai 
thác thủy sản, nhật ký thu mua 
chuyển tải thủy sản... 

Phạt tiền từ 800 triệu đồng - 1 tỷ 
đồng đối với chủ tàu sử dụng tàu 
cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, 
không có giấy phép khai thác thủy 
sản hoặc giấy phép khai thác thủy 
sản đã hết hạn khai thác thủy sản 
trong vùng biển Việt Nam; khai 
thác thủy sản tại vùng biển của 
quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc 
vùng biển thuộc quyền quản lý 
của Tổ chức nghề cá khu vực mà 
không có giấy phép hoặc giấy 
phép hết hạn hoặc không có giấy 
chấp thuận hoặc giấy chấp thuận 
hết hạn… 
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Theo ông Nguyễn Quang Hùng, 
nghị định được ban hành sẽ là 
công cụ hữu hiệu, khắc phục các 
khoảng trống pháp lý. Việc quy 
định rõ về hình thức và mức xử 
phạt, đồng thời phân rõ thẩm 
quyền xử phạt đến tận chủ tịch xã 
sẽ tạo tính đồng bộ trong việc 
triển khai Luật Thủy sản, cũng 
như xử phạt kịp thời các hành vi 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
thủy sản, góp phần giảm thiểu 
khai thác bất hợp pháp. Mức xử 
phạt rất cao cũng tạo tính răn đe 
chống khai thác bất hợp pháp đối 
với thủy sản Việt Nam. 

(Theo congthuong.vn) 
 

Tiêu hủy đồ chơi trẻ em bạo 
lực và độc hại 

Qua kiểm tra các cơ sở kinh 
doanh đồ chơi trẻ em, vàng, trang 
sức, mỹ nghệ, cơ quan kiểm tra đã 
xử lý tạm dừng lưu thông đối với 
23 mẫu hàng hóa (12 mẫu vàng, 
trang sức, mỹ nghệ; 11 mẫu ĐCT) 
không đạt về ghi nhãn. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ 
đạo 389 Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TĐC) đã chỉ 
đạo các đơn vị chức năng (Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa) tổ chức kiểm tra theo kế 

hoạch và đột xuất về đo lường, 
chất lượng và ghi nhãn một số 
hàng hóa trong tháng 5/2019: 
xăng dầu (XD); LPG; vàng, trang 
sức, mỹ nghệ; đặc biệt là kiểm tra 
đồ chơi trẻ em (ĐCTE) nhân dịp 
Tết thiếu nhi 01/6. 

 
Qua kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh ĐCTE, vàng, trang sức, mỹ 
nghệ, cơ quan kiểm tra đã xử lý 
tạm dừng lưu thông đối với 23 
mẫu hàng hóa (12 mẫu vàng, trang 
sức, mỹ nghệ; 11 mẫu ĐCT) 
không đạt về ghi nhãn (nhãn hàng 
hóa ghi thiếu, không đầy đủ nội 
dung ghi nhãn bắt buộc theo quy 
định) và yêu cầu các cơ sở khắc 
phục về ghi nhãn theo quy định 
của pháp luật. 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn 
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kiểm tra phát hiện tại các cơ sở 
kinh doanh ĐCTE có bày bán các 
sản phẩm đã được Cục QLCL 
cảnh báo độc hại trên phương tiện 
thông tin đại chúng (cầu gai, thú 
nhún) và các sản phẩm đồ chơi 
bạo lực (ĐCTE có hình dáng 
giống các loại súng, kiếm). Đoàn 
kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở kinh 
doanh tiêu hủy các sản phẩm trên 
và các cơ sở đã đồng ý tự nguyện 
tiêu hủy 65 sản phẩm (32 quả Cầu 
Gai; 29 đồ chơi hình kiếm, súng; 4 
con thú nhún) trước sự chứng kiến 
của Đoàn kiểm tra. 

Cục QLCL vẫn đang tiếp tục 
công tác kiểm tra đối với loại hàng 
hóa theo kế hoạch và đột xuất khi 
phát hiện có dấu hiệu vi phạm qua 
khảo sát. 

(Theo Cục quản lý CLSPHH) 
 

 QĐ của Bộ Công thương bổ 
sung danh mục máy móc trong 
nước đã SX được 

 

Ngày 26/4/2019 Bộ Công 
thương ban hành Quyết định số 
1083/QĐ-BCT về việc bổ sung 
danh mục máy móc, thiết bị, vật 
tư, nguyên liệu trong nước đã sản 
xuất được. 

Quyết định gồm có 4 điều: 
Điều 1. Ban hành kèm theo 

Quyết định này Danh mục bổ sung 
máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên 
liệu trong nước đã sản xuất được  

Điều 2. Danh mục này làm căn 
cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương chỉ đạo thực hiện theo 
quy định tại Điều 2 Quyết định số 
2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành danh mục máy 
móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu 
trong nước đã sản xuất được. 

Điều 3. Trong quá trình thực 
hiện, Sở Công Thương các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, 
các Tập đoàn, Tổng Công ty, 
Công ty và Hiệp hội ngành nghề 
tiếp tục đề xuất với Bộ Công 
Thương để điều chỉnh, bổ sung 
Danh mục phù hợp với tình hình 
thực tế. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các mặt hàng như: dây nhôm lõi 
Composite – ACCC, dây tổn thất 
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thấp lõi thép bọc nhôm - LL-
(T)ACSR/AS là những mặt hàng 
trong nước đã sản xuất được. Đây 
là căn cứ để các cơ quan chức 
năng thực hiện chính sách thuế, 
chính sách quản lý đối với các mặt 
hàng này. 

(Theo vinanet.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 1 năm 2019 

Ngày 10/5, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng xét duyệt đề án của 
các DN tham gia “Chương trình 
Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 
1 năm 2019 với nội dung: các hệ 
thống quản lý và sở hữu trí tuệ... 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh 
đề án của các đơn vị tham gia, Hội 
đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án 
của 8 đơn vị tham gia xét duyệt, 
với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
205 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Thảo 
Nguyên, nội dung được hỗ trợ là: 
Xây dựng TCCS cho sản phẩm, 
hàng hóa; 

2. Công ty TNHH may Vạn 
Tường, nội dung được hỗ trợ là: 
Đánh giá giám sát HTQLCL ISO 
9001:2015 lần 1; 

3. Công ty cổ phần Đại Hồng 
Sơn, nội dung được hỗ trợ là: Xây 
dựng HTQLCL ISO 9001:2015 và 
chứng nhận hợp quy sản phẩm 
gạch; 

4. Công ty TNHH MTV Hoa 
Sen Phú Mỹ, nội dung được hỗ trợ 
là: Tư vấn, chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2015 và chứng nhận sản 
phẩm; 

5. Công ty TNHH Dịch vụ Hàng 
hải Thái Bình Dương, nội dung 
được hỗ trợ là: Đào tạo nâng cao 
thực hành tốt Kaizen, Đánh giá tái 
chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 và ISO 45001:2018; 

6. HTX Nông nghiệp Phước 
Hội, nội dung được hỗ trợ là: 
Đăng ký thương hiệu sản phẩm 
khoai mài xã Phước Hội; 

7. Công ty cổ phần kỹ thuật 
Nhiệt Mèo Đen, nội dung được hỗ 
trợ là: Đánh giá tái chứng nhận 
ISO 9001:2015 và đánh giá chứng 
nhận 45001:2018; 

8. Công ty cổ phần Thép 
Pomina 2, nội dung được hỗ trợ 
là: Chứng nhận sản phẩm hợp 
chuẩn, hợp quy. 

(Theo Sở KH&CN) 


