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TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG 
CÁC HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG XUẤT NHẬP KHẨU 

Trong quá trình hội nhập, bên 
cạnh các cam kết của các thành 
viên về thuế quan thì nội dung rất 
quan trọng là tuân thủ thực thi 
các cam kết về các hàng rào kỹ 
thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. Đây cũng là hoạt động 
Bộ Công Thương đẩy mạnh triển 
khai thời gian qua.  

 
Nhằm áp dụng các hàng rào kỹ 

thuật vào hoạt động xuất nhập 
khẩu, Bộ Công Thương đã tập 
trung xây dựng, ban hành được 21 
QCVN để quản lý chất lượng đối 
với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, 
dệt may, khăn giấy và giấy vệ 
sinh. Bộ Công Thương cũng đã 
xây dựng Lộ trình hoàn thiện hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật ngành Công Thương đến 

năm 2025 (Quyết định số 
3263/QĐ-BCT ngày 7/9/2018) với 
mục tiêu hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành 
Công Thương theo hướng đồng 
bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công 
tác kiểm tra chuyên ngành, quản 
lý nhà nước về an toàn và chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của 
ngành Công Thương; khuyến 
khích áp dụng các công nghệ tiên 
tiến, nâng cao năng suất lao động, 
khả năng cạnh tranh; hạn chế các 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém 
chất lượng, ảnh hưởng đến môi 
trường, sức khỏe con người. 

Việc xây dựng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật đã góp phần 
kiểm soát tốt được chất lượng các 
sản phẩm hàng hóa ngành Công 
Thương, là những công cụ và 
phương tiện quan trọng để duy trì 
các chuẩn mực trong các quan hệ 
kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, 
đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức 
khoẻ cho con người; bảo vệ động 
vật, thực vật và môi trường, sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của người tiêu dùng và 
xã hội. Các doanh nghiệp bước 
đầu đã tuân thủ tốt các quy định 
về quản lý chất lượng sản phẩm 
thông qua việc chấp hành các quy 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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định trong các quy chuẩn kỹ thuật. 
Thông qua các quy chuẩn kỹ 
thuật, các cơ quan nhà nhà nước 
có công cụ để quản lý tốt các sản 
phẩm hàng hóa, ngăn chặn các 
hàng hóa kém chất lượng ra thị 
trường, ổn định xã hội. 

Đơn cử, đối với lĩnh vực nông 
sản, theo cam kết với WTO và 
trong các Hiệp định thương mại tự 
do song phương và đa phương, 
Việt Nam phải xóa bỏ các hàng 
rào phi thuế quan như giấy phép 
nhập khẩu, hạn chế định lượng và 
giảm thuế nhập khẩu các mặt 
hàng, trong đó có các mặt hàng 
nông sản theo lộ trình. Khung khổ 
pháp lý điều chỉnh hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu nông sản là Nghị 
định số 69/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ, theo đó 
các mặt hàng nông sản không 
thuộc quản lý chuyên ngành của 
Bộ Công Thương (trừ mặt hàng 
gạo), không cần giấy phép nhập 
khẩu của Bộ Công Thương; chỉ 
phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập 
khẩu tại cơ quan hải quan, tuy 
nhiên phải tuân thủ các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn, quy định hiện hành về 
quản lý chất lượng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm và kiểm dịch động 
thực vật. 

Ở chiều ngược lại, trước xu 

hướng các nước nhập khẩu ngày 
càng tăng cường các rào cản 
thương mại và kỹ thuật, Bộ Công 
Thương đã và đang phối hợp tích 
cực với Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chủ động nắm bắt 
tình hình áp dụng các biện pháp 
bảo hộ mậu dịch của các nước 
nhập khẩu kịp thời thông tin cho 
các đơn vị liên quan và các doanh 
nghiệp, đồng thời đấu tranh có 
hiệu quả đối với các rào cản kỹ 
thuật, thương mại bất hợp lý trong 
các cuộc họp song phương, phiên 
họp của các Ủy ban liên Chính 
phủ, Diễn đàn khu vực (ASEAN, 
APEC) và đa phương (WTO). 

Đối với xuất khẩu sang các nước 
có chung biên giới, Bộ Công 
Thương đã phối hợp với các cơ 
quan hữu quan tăng cường quản lý 
và giải quyết kịp thời những 
vướng mắc phát sinh trong hoạt 
động xuất khẩu, đặc biệt là khi 
một số nông sản xuất khẩu vào 
chính vụ, đồng thời phối hợp với 
các tỉnh giáp biên tạo điều kiện 
thuận lợi, mở thêm cửa khẩu cho 
xuất khẩu một số mặt hàng quan 
trọng như trái cây, gạo, đường. 

Để thực hiện tốt việc này trong 
thời gian tới, Bộ Công Thương 
xác định tập trung vào một số 
nhóm giải pháp trọng tâm như 
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sau: Tập trung triển khai Lộ trình 
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật ngành Công 
Thương đến năm 2025; Theo dõi 
sát, phát hiện kịp thời hiện tượng 
gia tăng nhập khẩu đột biến nông 
sản, thực phẩm để nghiên cứu áp 
dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại (thuế chống bán phá 
giá, hàng rào kỹ thuật) có tính đối 
đẳng như các nước hiện đang áp 
dụng (về kiểm dịch, chất lượng, 
vệ sinh an toàn thực phẩm) với 
hàng nông sản xuất khẩu của Việt 
Nam, góp phần bảo vệ chính đáng 
sản xuất trong nước, bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng; Chỉ đạo lực 
lượng quản lý thị trường tăng 
cường quản lý chặt chẽ hoạt động 
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận 
chuyển qua biên giới, tránh buôn 
lậu, gian lận thương mại; Tăng 
cường các biện pháp kiểm tra xuất 
xứ hàng hóa, kiểm tra chất lượng, 
kiểm dịch... đối với sản phẩm 
nông sản, thực phẩm xuất nhập 
khẩu... 

(Theo congthuong.vn) 
 

CƠ HỘI MỞ CHO DN XUẤT 
KHẨU TÔM SANG CHILE 

Việc Phòng Thương mại Việt 
Nam – Chile được thành lập từ 
giữa năm 2018 đã tạo ra kênh hợp 

tác mới, tạo cơ hội gắn bó hơn 
cho cộng đồng DN hai nước và 
thúc đẩy giao thương. Ngoài ra, 
Hiệp định CPTPP và VCFTA là 
những công cụ hỗ trợ đắc lực cho 
các DN XK tôm VN sang Chile. 

 
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam (VASEP) nhận 
định rằng, Chile là một thị trường 
XK của các DN tôm Việt Nam. 
Năm 2018, XK tôm sang thị 
trường này mới chỉ đạt 667,7 
nghìn USD, chiếm 0,02% tổng 
XK tôm Việt Nam đi các thị 
trường. Tuy nhiên, đứng trước các 
hiệp định FTA với Chile đã có 
hiệu lực, tôm Việt Nam có nhiều 
cơ hội rộng mở tại thị trường này 
trong thời gian tới. 

Sau khi Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) 
có hiệu lực, Chile cam kết xóa bỏ 
thuế cho 99,62% kim ngạch XK 
của Việt Nam sang Chile trong 10 
năm. Theo đó, thủy sản, trong đó 
có tôm, là một trong số những mặt 
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hàng được hưởng mức thuế 0% từ 
6% trước đó ngay khi hiệp định có 
hiệu lực. 

Lý giải nguyên nhân doanh 
nghiệp Việt Nam khó xâm nhập 
thị trường Chile dù VCFTA đã có 
hiệu lực, VASEP cho biết do số 
lượng DN chủ động đi mở thị 
trường chưa nhiều, và nếu có thì 
vẫn ưu tiên ở những thị trường có 
sức tiêu thụ lớn như Mỹ, châu Âu, 
Nhật Bản, còn thị trường mới như 
Chile chưa nằm trong kế hoạch 
của DN. 

Trong khi đó, DN thủy sản Việt 
Nam chưa biết nhiều về quốc gia 
Nam Mỹ này bởi rào cản ngôn 
ngữ. Được biết, các hiệp hội thủy 
sản, doanh nghiệp, các website 
của phía Chile chỉ có tiếng Chile, 
không có tiếng Anh. 

Khoảng cách địa lý khá xa, 
khiến chi phí vận chuyển cao, làm 
giảm sức cạnh tranh của DN về 
giá cả và thời gian giao hàng cho 
nhà NK cũng là nguyên nhân 
khiến kim ngạch XK tôm của Việt 
Nam sang Chile chưa thể bứt phá. 

Ngoài VCFTA, Việt Nam còn 
tham gia một Hiệp định nữa với 
Chile đó là CPTPP. Theo cam kết 
của Chile trong CPTPP, các sản 
phẩm thủy sản trong đó có tôm 
NK vào Chile đều được giảm từ 

6% về 0% ngay khi Hiệp định có 
hiệu lực. 

Ba tháng đầu năm 2019, XK 
tôm Việt Nam sang Chile đạt 
712,4 nghìn USD, tăng mạnh 
1.465% so với 3 tháng đầu năm 
2018 (kim ngạch chỉ đạt 45,5 
nghìn USD). Chile từ vị trí thứ 60 
trong top các thị trường NK tôm 
của Việt Nam đã vươn lên vị trí 
thứ 46 với tỷ trọng tăng lên 0,12% 
từ 0,01%. 

Theo VASEP, một thuận lợi nữa 
là Phòng Thương mại Việt Nam – 
Chile được thành lập từ giữa năm 
2018 cũng tạo ra kênh hợp tác 
mới, tạo cơ hội gắn bó hơn cho 
cộng đồng DN hai nước và thúc 
đẩy giao thương. 

Hiệp định CPTPP và VCFTA sẽ 
là những công cụ hỗ trợ đắc lực 
cho các DN XK tôm Việt Nam 
sang Chile. Song, DN thủy sản 
Việt Nam cần lưu ý các điều kiện 
như các chứng từ cần thiết để xin 
phép NK hàng hoá vào Chile, giấy 
chứng nhận kiểm định sản phẩm 
do các phòng thí nghiệm hay các 
phòng kiểm định chất lượng cấp, 
giấy phép đăng ký sản phẩm tuỳ 
theo chủng loại và đáp ứng quy 
chuẩn an toàn để đẩy mạnh XK 
vào thị trường này. 

(Theo doanhnghiepvn.vn) 
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CHỐNG LẨN TRÁNH THUẾ 
TỰ VỆ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 
THÉP: BIỆN PHÁP CẦN 
THIẾT 

Bộ Công Thương vừa quyết định 
áp dụng biện pháp chống lẩn 
tránh thuế tự vệ đối với thép cuộn, 
thép dây nhập khẩu vào Việt Nam. 
Đây là lần đầu tiên, biện pháp 
chống lẩn tránh thuế phòng vệ 
thương mại (PVTM) được áp dụng 
tại Việt Nam. 

Tháng 3/2016, Bộ Công Thương 
ban hành Quyết định áp dụng biện 
pháp tự vệ tạm thời đối với các 
sản phẩm phôi thép và thép dài (ở 
dạng thanh, que, cuộn…). Tháng 
7/2016, biện pháp tự vệ chính thức 
được áp dụng với hiệu lực đến 
tháng 3/2020. 

Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ 
Công Thương bắt đầu áp thuế, 
lượng nhập khẩu thép cuộn bị áp 
thuế tự vệ (chủ yếu là thép cuộn 
hợp kim) giảm đột ngột, từ hơn 
1,15 triệu tấn (năm 2015) xuống 
khoảng 700 nghìn tấn (năm 2018). 
Ngược lại, thép cuộn không hợp 
kim nhập khẩu vào Việt Nam có 
tốc độ gia tăng chóng mặt trong 
giai đoạn tương ứng. Theo số liệu 
của Tổng cục Hải quan, lượng 
thép cuộn nhập khẩu dưới các mã 
HS tương tự không bị áp thuế tự 

vệ (chủ yếu là thép cuộn không 
hợp kim) tăng từ 230 nghìn tấn 
(năm 2015) lên 792 nghìn tấn 
(năm 2016). 

Trên thực tế, thép cuộn hợp kim 
với tỷ lệ hợp kim ở mức không 
đáng kể và thép cuộn không hợp 
kim có thể thay thế được cho nhau 
trong sử dụng. Do đó, nhiều nước 
trên thế giới đã có chính sách để 
chống lại việc nhà sản xuất chỉ 
đưa một lượng hợp kim nhỏ vào 
thép nhằm lẩn tránh thuế. 

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu 
lẩn tránh thuế tự vệ, tháng 3/2017, 
Hiệp hội Thép Việt Nam kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công 
Thương mở rộng áp dụng biện 
pháp tự vệ đối với các sản phẩm 
này. Sau khi Luật Quản lý ngoại 
thương có hiệu lực (1/1/2018), Bộ 
Công Thương đã nhận được Hồ sơ 
đại diện ngành sản xuất trong 
nước đề nghị điều tra áp dụng biện 
pháp chống lẩn tránh thuế PVTM 
đối với sản phẩm thép cuộn. 
Trong quá trình điều tra, Bộ Công 
Thương tham vấn, lấy ý kiến của 
các bên liên quan; tổ chức phiên 
tham vấn công khai vào tháng 
1/2019 để tất cả các bên liên quan 
có thể trình bày quan điểm của 
mình. 

Kết quả điều tra cho thấy, có 
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hành vi lẩn tránh biện pháp tự vệ 
đối với thép dài và hành vi lẩn 
tránh này gây thiệt hại cho sản 
xuất trong nước. 

Bên cạnh đó, trong quá trình 
điều tra, cơ quan điều tra đã tiếp 
thu kiến nghị của các bên liên 
quan về phạm vi hàng hóa, trên cơ 
sở đó, loại trừ một số sản phẩm 
thép cuộn trong nước chưa sản 
xuất được nhằm đảm bảo lợi ích 
của tất cả các bên liên quan. 

Có thể thấy, biện pháp chống 
lẩn tránh thuế tự vệ là sự nỗ lực 
của Chính phủ, Bộ Công Thương 
trong việc tạo môi trường cạnh 
tranh công bằng, thuận lợi; thúc 
đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trong nước, chống gian lận 
thương mại… Quan trọng hơn, 
giảm khả năng hàng hóa nước 
ngoài “mượn đường” Việt Nam để 
gia công xuất khẩu, dẫn đến nguy 
cơ bị nước ngoài điều tra áp dụng 
biện pháp chống lẩn tránh PVTM, 
gây thiệt hại cho doanh nghiệp 
cũng như nền kinh tế. 

Theo Quyết định số 1230/QĐ-
BCT về việc áp dụng biện pháp 
chống lẩn tránh thuế PVTM đối 
với các sản phẩm thép dây, thép 
cuộn nhập khẩu vào Việt Nam, 
các mặt hàng sẽ bị áp dụng hình 
thức thuế nhập khẩu bổ sung với 

mức thuế là 10,9%, kể từ ngày 
28/5/2019 đến hết ngày 
21/3/2020. 

(Theo baomoi.com) 
 
CẤP CHỨNG NHẬN XUẤT 
XỨ HÀNG HÓA: ĐƠN GIẢN, 
THUẬN TIỆN HƠN 

Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục 
trưởng Cục Xuất nhập khẩu - cho 
biết, chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) là chứng từ quan trọng 
giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi 
thuế quan trong các Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA). Đến 
nay, thủ tục cấp C/0 ngày càng 
đơn giản, thuận tiện… 

Theo đó, Bộ Công Thương đã tổ 
chức phân luồng trong thủ tục cấp 
C/O ưu đãi. Doanh nghiệp (DN) 
xuất nhập khẩu được tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa khi làm thủ tục đề 
nghị cấp C/O (giảm thời gian, chi 
phí, nhân lực…). 

Đối với các tổ chức cấp C/O ưu 
đãi, Bộ giảm thiểu thời gian kiểm 
tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng 
hóa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ 
đề nghị cấp C/O; giảm khối lượng 
và chi phí lưu trữ hồ sơ; chuyển 
dần từ hình thức tiền kiểm sang 
hình thức hậu kiểm. 

Song song với việc phân luồng, 
hoạt động cấp C/O qua internet 
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được thí điểm từ năm 2016 và duy 
trì cho đến nay. Từ vài chục bộ hồ 
sơ trong giai đoạn đầu triển khai, 
đến nay, mỗi năm toàn hệ thống 
tiếp nhận, xử lý khoảng 1 triệu bộ 
C/O các loại. 

Với mục tiêu giảm thủ tục hành 
chính, tạo thuận lợi cho DN trong 
hoạt động kinh doanh, xuất nhập 
khẩu hàng hóa, đồng thời thực 
hiện cam kết từ năm 2015, Bộ 
Công Thương đã triển khai thực 
hiện thí điểm tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN. 
Theo đó, DN có kim ngạch xuất 
khẩu đi ASEAN (được cấp C/O 
mẫu D) năm trước liền kề đạt tối 
thiểu 10 triệu USD sẽ được tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Từ đó đến nay, Bộ Công 
Thương đã tiếp nhận hồ sơ đề 
nghị tham gia thí điểm và cấp mã 
số Nhà xuất khẩu đủ điều kiện 
tham gia thí điểm tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa cho 10 thương 
nhân xuất khẩu Việt Nam. 

Bằng các hoạt động tạo ưu đãi 
trong cấp C/O, đến nay, tỷ lệ tận 
dụng C/O ưu đãi trong các FTA 
ngày càng cao. Cụ thể, tổng kim 
ngạch xuất khẩu sử dụng các loại 
C/O ưu đãi theo FTA năm 2018 
đạt 66,2 tỷ USD, chiếm 39% tổng 

kim ngạch xuất khẩu sang các thị 
trường Việt Nam ký FTA. Năm 
2018, các cơ quan, tổ chức được 
ủy quyền đã cấp 942.371 bộ C/O 
ưu đãi (bao gồm theo FTA và 
GSP) với trị giá 50,9 tỷ USD, tăng 
35% về trị giá và tăng 25% về số 
lượng bộ C/O so với năm 2017. 

Tính đến hết tháng 4/2019, các 
tổ chức được ủy quyền đã tăng 
cường cấp C/O ưu đãi, đặc biệt là 
C/O trong khối CPTPP với 1.872 
bộ hồ sơ được cấp, tổng trị giá đạt 
khoảng 58,38 triệu USD. Các bộ 
C/O chủ yếu được cấp cho hàng 
hóa xuất khẩu sang Canada, trị giá 
đạt khoảng 39,1 triệu USD. 
Những mặt hàng xuất khẩu được 
cấp C/O bao gồm: giày dép, dệt 
may, đồ gia dụng, thực phẩm chế 
biến, đồ gỗ… Từ đó, tạo lợi thế 
cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu 
đi các quốc gia. 

(Theo congthuong.vn) 
 

ỨNG PHÓ VỚI PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI: DOANH 
NGHIỆP CẦN CHỦ ĐỘNG 

Hiệp định CPTPP mở ra cơ hội 
lớn để DN Việt vươn ra toàn cầu. 
Song việc áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại là xu thế khó 
tránh khỏi, đòi hỏi DN cần chủ 
động. 
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Phòng vệ thương mại - vấn đề 
“nóng” trong hội nhập 

Phòng vệ thương mại (PVTM) 
được coi là vấn đề rất nóng, bức 
xúc và quan trọng đối với Việt 
Nam trong quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, nhất là khi Hiệp định 
CPTPP đã chính thức có hiệu lực 
từ tháng 1/2019. Xu thế các nước 
áp dụng biện pháp (PVTM) trong 
hoạt động kinh tế quốc tế ngày 
càng nhiều. 

Hiện nay, bất cứ hàng hoá xuất 
khẩu nào cũng có khả năng trở 
thành đối tượng bị điều tra áp 
dụng PVTM. Số lượng vụ việc 
PVTM ngày càng gia tăng không 
ngừng, đột biến so với những năm 
trước. Các vụ việc cũng diễn biến 
theo chiều hướng ngày càng phức 
tạp. Đặc biệt, phát sinh nhiều xu 
hướng mới trong các vụ kiện 
PVTM như: kiện chùm; kiện 
chống lẩn tránh thuế; kiện 
domino… 

 
Ngành sản xuất thép bị áp dụng nhiều 

biện pháp phòng vệ thương mại 

Thời gian qua, các biện pháp 
PVTM đối với Việt Nam gia tăng 
nhanh chóng, chỉ riêng năm 2018 
đã có 144 vụ việc PVTM áp dụng 
với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, 
với 19 biện pháp, tăng trên 50% 
so với 2017. Trong số 144 vụ việc 
PVTM của năm 2018, có đến 81 
vụ việc là chống bán phá giá, 
ngoài ra còn có biện pháp tự vệ. 

Hiện các thị trường lớn áp dụng 
nhiều  biện pháp PVTM với Việt 
Nam là Hoa Kỳ - đang áp dụng 27 
biện pháp PVTM, tiếp theo là Ấn 
Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, EU. Đáng chú ý, 
diện mặt hàng, số lượng nước áp 
dụng biện pháp PVTM với Việt 
Nam đang tăng nhanh chóng. 
Trước kia, chỉ có một số mặt hàng 
kim ngạch XK lớn, giá trị cao như 
thép, thủy sản… bị điều tra, thì 
nay, nhiều mặt hàng kim ngạch 
XK nhỏ cũng nằm trong diện điều 
tra, nguy cơ bị áp thuế. 

PVTM là nội dung quan trọng 
trong ứng phó hỗ trợ cho nền kinh 
tế và cho doanh nghiệp hội nhập 
kinh tế quốc tế. Các nội dung về 
PVTM đã được đưa vào Luật 
Quản lý Ngoại thương có hiệu lực 
từ 1/1/2018, tạo ra khuôn khổ 
pháp lý để triển khai thực hiện các 
hoạt động PVTM nhằm hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp trong các tranh 
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chấp thương mại quốc tế. 
Ngày 28/3/2019, Bộ Công 

Thương đã ra Quyết định số 
755/QĐ-BCT ban hành “Chương 
trình tổng thể về sử dụng và ứng 
phó với các biện pháp PVTM 
nhằm hỗ trợ phát triển một số 
ngành công nghiệp Việt Nam giai 
đoạn 2018-2020, xét đến 2025”. 
Chương trình nhấn mạnh việc 
thực hiện các biện pháp PVTM để 
hỗ trợ phát triển các ngành công 
nghiệp Việt Nam 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. 

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ 
tiếp tục hoàn thiện khuôn 
khổ pháp luật, tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về 
PVTM tới các doanh nghiệp; tư 
vấn hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề 
pháp lý nhằm giảm chi phí cho 
doanh nghiệp khi tham gia vào các 
vụ việc PVTM. Hiện, Bộ Công 
Thương thực hiện Đề án tăng 
cường sử dụng hệ thống 
cảnh báo sớm để dự báo, cảnh 
báo sớm nguy cơ các nước áp 
dụng PVTM đối với hàng hóa 
xuất khẩu của nước ta, hỗ trợ 
doanh nghiệp tiếp cận thị trường 

các nước cũng như nghiên cứu và 
nắm bắt thị trường Việt Nam. 

Mấy năm gần đây, Việt Nam 
cũng đã chú trọng đến việc áp 
dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại để bảo vệ sản xuất 
trong nước. Có thể kể tới như: Vụ 
kiện chống bán phá giá thép 
không gỉ năm 2013; vụ kiện chống 
bán phá giá thép mạ (tôn mạ) năm 
2016; điều tra chống bán phá giá 
thép Trung Quốc năm 2016; Bên 
cạnh đó, còn có các vụ việc liên 
quan đến vấn đề áp dụng biện 
pháp tự vệ thương mại như: kính 
nổi (2009), dầu thực vật (2012), 
bột ngọt (2015), phôi thép và thép 
dài (2015), tôn màu (2016). 

Mới đây nhất, ngày 16/4/2019, 
Bộ Công Thương đã ban hành 
Quyết định số 940/QĐ-BCT về 
việc tiến hành điều tra áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá đối 
với một số sản phẩm ván gỗ công 
nghiệp (ván gỗ MDF) có xuất xứ 
từ Thái Lan và Malaysia nhập 
khẩu vào Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 

THÔNG TIN VỀ VIỆC TÔM 
VIỆT BỊ CÁO BUỘC LẨN 
TRÁNH THUẾ 

Theo Cục Phòng vệ thương mại 
(Bộ Công Thương), Bộ Công 
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Thương vừa nhận được thông tin 
về việc ngày 17 tháng 5 năm 
2019, nguyên đơn phía Hoa Kỳ 
yêu cầu Cơ quan hải quan và bảo 
vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) điều 
tra về hành vi lẩn tránh thuế đối 
với sản phẩm tôm xuất khẩu của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy 
sản Minh Phú (Công ty Minh Phú) 
và công ty liên kết tại Hoa Kỳ. 

 
Theo đó, Bộ Công Thương đã 

khẩn trương kiểm tra thông tin, 
đánh giá vụ việc và sẽ phối hợp 
với các Bộ/ngành, hiệp hội và 
doanh nghiệp liên quan làm rõ, 
xây dựng phương án xử lý, trao 
đổi và phối hợp với phía Hoa Kỳ 
để bảo đảm quyền và lợi ích chính 
đáng của ngành nuôi trồng, chế 
biến và xuất khẩu tôm của Việt 
Nam. 

Hiện nay, vụ việc mới chỉ ở giai 
đoạn nguyên đơn gửi yêu cầu. 
Theo quy định của Hoa Kỳ, trong 
trường hợp đơn kiện là đầy đủ và 

hợp lệ, CBP sẽ xem xét có tiến 
hành khởi xướng điều tra vụ việc 
hay không. Nếu khởi xướng điều 
tra, CBP sẽ có khoảng thời gian là 
365 ngày để tiến hành thu thập 
chứng cứ, phân tích, đánh giá, đưa 
ra kết luận cuối cùng với vụ việc. 

Trong những năm trở lại đây, 
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã 
không ngừng phát triển, đa dạng 
hóa thị trường xuất khẩu, từng 
bước phát triển các kênh phân 
phối nội địa. Do vậy, thực tế là tỷ 
trọng tôm xuất khẩu sang Hoa Kỳ 
của Tập đoàn đã giảm chứ không 
tăng, ví dụ như trong Quý I năm 
2019, lượng tôm xuất khẩu sang 
Hoa Kỳ của Minh Phú chỉ đạt 
khoảng 33% trên tổng lượng xuất 
khẩu, giảm so với tỷ trọng trên 
41% của năm 2015. Sự suy giảm 
này chứng tỏ rằng cho dù năm 
2016 Minh Phú đã được bỏ lệnh 
áp thuế chống phá giá nhưng 
Minh Phú không hề đẩy mạnh 
xuất khẩu tôm vào thị trường Mỹ 
mà vẫn tiếp tục đa dạng hóa thị 
trường xuất khẩu, đặc biệt thị 
trường Châu Âu và các nước lân 
cận. 

Về vấn đề sử dụng tôm nhập 
khẩu, Tập đoàn Thủy sản Minh 
Phú có nhập khẩu từ Ấn Độ với 
một tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng 
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nguyên liệu để bổ sung nguyên 
liệu chế biến nhằm bù đắp cho sự 
thiếu hụt tôm nguyên liệu tại Việt 
Nam, ổn định công việc và thu 
nhập cho người lao động tại từng 
thời điểm do lượng thu hoạch tôm 
nguyên liệu có tính mùa vụ và phụ 
thuộc khá nhiều vào thời tiết và 
các yếu tố tự nhiên khác. Tuy 
nhiên, lượng tôm nhập khẩu từ Ấn 
Độ chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ 
(khoảng 10%) trong tổng lượng 
tôm đầu vào sản xuất của Minh 
Phú. Cần lưu ý rằng, không chỉ 
trong lĩnh vực chế biến thủy sản, 
mà trong rất nhiều lĩnh vực khác, 
việc nhập khẩu nguyên liệu đầu 
vào để bổ sung cho sự thiếu hụt 
nguyên liệu trong nước là một 
việc hết sức bình thường, phổ biến 
và hoàn toàn không vi phạm pháp 
luật của bất kỳ quốc gia nào. 

Trong bối cảnh đó, dù CBP có 
khởi xướng điều tra hay không thì 
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
cũng hoàn toàn tự tin rằng Tập 
đoàn đã luôn nỗ lực trong việc 
tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ, cũng 
như quy định của WTO. Việc sử 
dụng tôm nhập khẩu từ Ấn Độ 
không phải vì mục đích nhằm trốn 
tránh nghĩa vụ thuế chống bán phá 
giá áp dụng cho sản phẩm tôm Ấn 
Độ mà để đáp ứng sự gia tăng 

trong nhu cầu tôm chế biến từ các 
thị trường khác ngoài Hoa Kỳ và 
ổn định đời sống cho người lao 
động trong những thời điểm 
nguồn cung trong nước thiếu hụt. 

(Theo congthuong.vn) 
 

ĐIỀU TRA BÁN PHÁ GIÁ 
VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP: 
BƯỚC TIẾN TRONG PHÒNG 
VỆ THƯƠNG MẠI 

Mới đây, Bộ Công Thương đã 
ban hành Quyết định số 940/QĐ-
BCT về việc tiến hành điều tra áp 
dụng biện pháp chống bán phá 
giá đối với một số sản phẩm ván 
gỗ công nghiệp có xuất xứ từ Thái 
Lan và Malaysia nhập khẩu vào 
Việt Nam. Đây là sự kiện chưa 
từng có kể từ khi ngành gỗ trở 
thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của nền kinh tế Việt Nam. 

 
Lần đầu tiên điều tra áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá đối với mặt hàng gỗ 

công nghiệp 
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Quyết định được đưa ra dựa trên 
yêu cầu của 4 doanh nghiệp, gồm: 
Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên 
Giang; Công ty CP Gỗ MDF VRG 
Dongwha; Công ty CP Gỗ MDF 
VRG Quảng Trị và Công ty CP 
Kim Tín MDF. 

Các doanh nghiệp này cáo buộc 
các sản phẩm ván gỗ công nghiệp 
nhập khẩu từ Thái Lan và 
Malaysia đã và đang bán phá giá 
vào thị trường Việt Nam với biên 
độ phá giá từ 18,59 - 50,6%. Hành 
vi bán phá giá được khẳng định đã 
gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành 
sản xuất ván gỗ công nghiệp trong 
nước. 

Theo quy định pháp luật, sau khi 
khởi xướng điều tra, Bộ Công 
Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều 
tra cho các bên liên quan để thu 
thập thông tin nhằm phân tích, 
đánh giá các nội dung cáo buộc, 
gồm hành vi bán phá giá của các 
doanh nghiệp xuất khẩu Thái Lan 
và Malaysia, mức độ thiệt hại của 
ngành sản xuất ván gỗ công 
nghiệp Việt Nam và mối quan hệ 
nhân quả giữa hành vi bán phá giá 
và thiệt hại của ngành sản xuất 
ván gỗ công nghiệp. 

Trong trường hợp cần thiết, căn 
cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ 
Công Thương có thể áp dụng biện 

pháp chống bán phá giá tạm thời 
để ngăn chặn hành vi bán phá giá 
tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể 
cho ngành sản xuất trong nước. 

Lâu nay, chủ yếu sản phẩm xuất 
khẩu của Việt Nam bị các nước 
nhập khẩu ra quyết định điều tra 
và áp dụng các biện pháp chống 
bán phá giá. Ở chiều ngược lại, 
Việt Nam cũng đã có những cuộc 
điều tra chống bán phá giá một số 
mặt hàng nhập khẩu vào Việt 
Nam. Tuy nhiên, đối với mặt hàng 
gỗ đây là lần đầu tiên. Theo các 
chuyên gia, sự kiện này mang tính 
đột phá, khi chúng ta sẵn sàng sử 
dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại để bảo vệ lợi ích 
chính đáng cho các doanh nghiệp 
chế biến gỗ. Đồng thời, việc sử 
dụng các biện pháp phòng vệ là 
tích cực giúp Việt Nam tránh phải 
đương đầu với các vụ kiện của các 
đối tác, nâng cao giá trị hàng hóa 
sản phẩm sản xuất trong nước. 

Ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản 
Việt Nam - nhận định: Bộ Công 
Thương Việt Nam quyết định điều 
tra hành vi bán phá giá đối với ván 
công nghiệp nhập khẩu của Thái 
Lan và Malaysia phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Việc điều tra mới 
chỉ bắt đầu, còn phải chờ kết quả 
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điều tra như thế nào và phương 
cách xử lý ra sao, từ đó mới rút ra 
những bài học bổ ích. Dù vậy, ông 
Quyền cho rằng, đây là hồi 
chuông cảnh báo các doanh 
nghiệp phải nghiêm túc thực hiện 
luật pháp quốc tế và Việt Nam, thể 
hiện tính chủ quyền, bình đẳng và 
công khai minh bạch trong lĩnh 
vực giao thương quốc tế của 
Chính phủ Việt Nam. 

(Theo congthuong.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Nồi hơi  
Ngày 15/5/2019, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định giám sát về công nghệ 
an toàn cho nồi hơi. Quy định này 
đưa ra các yêu cầu về vật liệu, 
thiết kế, sản xuất, phụ kiện và 
dụng cụ an toàn; thiết bị đốt, hệ 
thống và thiết bị phụ trợ; lắp đặt, 
sửa chữa, quản lý sử dụng, kiểm 
tra nồi hơi. Mục đích của Dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Hiện nay 
Trung Quốc chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến vào 

ngày 14/7/2019.  
Mã thông báo: 

G/TBT/N/CHN/1330 
Thiết bị y tế  
Ngày 09/5/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy định về quản lý và tổng hợp 
thông tin thiết bị y tế. Cụ thể, Hàn 
Quốc sẽ đưa ra những thông tin 
cần thiết và hướng dẫn cho nhà 
sản xuất hoặc nhà nhập khẩu về 
cách nhập dữ liệu vào cơ sở dữ 
liệu: "Hệ thống tích hợp thông tin 
thiết bị y tế (IMDIS)". Mục đích 
của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. Hàn 
Quốc chưa xác định thời gian dự 
kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để 
các nước thành viên tham gia góp 
ý kiến vào ngày 08/7/2019.  

Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/830 

Xi măng Portland trắng  
Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu 
chuẩn công nghiệp Thái Lan đối 
với xi măng Portland trắng (TIS 
133 - 25XX (20XX). Cụ thể, Viện 
Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan 
(TISI) đã đề xuất thay thế Tiêu 
chuẩn Công nghiệp Thái Lan về 
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Xi măng Portland trắng (TIS 133-
2556 (2013)) bằng tiêu chuẩn bắt 
buộc về Xi măng Portland trắng 
(TIS133-25XX (20XX). Tiêu 
chuẩn bao gồm các điều về phạm 
vi; định nghĩa; nguyên vật liệu; 
yêu cầu tài sản vật lý; bao bì; đánh 
dấu và ghi nhãn; lấy mẫu đánh giá 
sự phù hợp. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ người tiêu dùng. 
Hiện nay Thái Lan chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
WTO tham gia góp ý kiến là ngày 
02/7/2019.  

Mã thông báo: G/TBT/N/THA 
/541 

Chất độc hại  
Ngày 15/5/2019, Thái Lan thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Thông báo của Bộ Y tế Công cộng 
về việc rút các Thông báo không 
cần thiết liên quan đến Chất độc 
hại thuộc trách nhiệm quản lý của 
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Thái Lan. Cụ thể, 5 Thông 
báo được rút lại như sau: 
- Thông báo của Bộ Y tế Công 
cộng liên quan đến miễn đăng ký 
sản phẩm và thông báo về sản 
phẩm được sử dụng trong gia đình 
hoặc trong y tế công cộng B.E. 

2541 (1998) - Thông báo của Bộ 
Y tế Công cộng về các chất độc 
hại loại 4 thuộc trách nhiệm quản 
lý của Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (số 2) B.E. 2543 
(2000) - Thông báo của Bộ Y tế 
Công cộng về các chất độc hại 
loại 4 thuộc trách nhiệm quản lý 
của Cục Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm (số 3) B.E. 2545 
(2002) - Thông báo của Bộ Y tế 
Công cộng về hoạt động của các 
chất độc hại loại 4 thuộc trách 
nhiệm quản lý của Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm (số 4) 
B.E. 2547 (2004) - Thông báo của 
Bộ Y tế Công cộng: Miễn các 
nghĩa vụ theo Đạo luật Chất độc 
hại B.E. 2535 (1992) đối với các 
chất thuộc trách nhiệm quản lý 
của Cục quản lý thực phẩm và 
dược phẩm Thái Lan (số 4) B.E. 
2545 (2002) Vậy, với những điều 
trên, việc sản xuất chất tẩy rửa gia 
dụng có chứa NPE phải tuân theo 
Quy định của Bộ trưởng B.E. 
2537 (1994), được ban hành theo 
Đạo luật Chất độc hại B.E. 2535 
(1992). Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ động thực vật cũng 
như bảo vệ môi trường. Thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào khoảng tháng 
7 năm 2019. Hạn cuối cùng để các 
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nước thành viên WTO tham gia 
góp ý kiến vào ngày 14/7/2019. 
Mã thông báo: G/TBT/N/THA 
/542 

(Theo VP TBT VN) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 6/2019 

1. Số: G/TBT/N/ALB/91 
Nước TB: Albania 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá  
2. Các thông báo của Argentina 
- Số: G/TBT/N/ARG/367 
Nội dung: Thiết bị điện gia 

dụng  
- Số: G/TBT/N/ARG/368 
Nội dung: Phép đo các đại 

lượng điện và từ  
3. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/867 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau  
- Số: G/TBT/N/BRA/868 
Nội dung: Đồ uống  
- Số: G/TBT/N/BRA/869 
Nội dung: Hàng hóa nhập khẩu  
- Số: G/TBT/N/BRA/870 
Nội dung: Dược phẩm  
- Số: G/TBT/N/BRA/872 
Nội dung: Sản phẩm của công 

nghệ hóa chất  
- Số: G/TBT/N/BRA/874 
Nội dung: Hóa chất vô cơ  

- Số: G/TBT/N/BRA/876 
Nội dung: Hành tây  
4. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/588 
Nội dung: Sản phẩm thuốc  
- Số: G/TBT/N/CAN/589 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  
5. Số: G/TBT/N/CHL/476 
Nước TB: Chi Lê 
Nội dung: Thiết bị đun nước 

nóng  
6. Số: G/TBT/N/CHE/238 
Nước TB: Thụy Sĩ 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  
7. Số: G/TBT/N/CHN/1331 
Nước TB: Trung Quốc 
Nội dung: Mỹ phẩm  
8. Các thông báo của Ecuador 
- Số: G/TBT/N/ECU/469 
Nội dung: Thiết bị y tế  
- Số: G/TBT/N/ECU/470 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ cơ 

quan hô hấp  
- Số: G/TBT/N/ECU/471 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ 
- Số: G/TBT/N/ECU/472 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ đầu  
- Số: G/TBT/N/ECU/473 
Nội dung: Tác nhân hoạt động 

bề mặt  
- Số: G/TBT/N/ECU/474 
Nội dung: Chống trượt và ngã  
9. Số: G/TBT/N/EU/666 
Nước TB: EU 
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Nội dung: Mỹ phẩm  
10. Các thông báo của Hàn 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/832 
Nội dung: Sản phẩm lâm 

nghiệp  
- Số: G/TBT/N/KOR/837 
Nội dung: Dược phẩm  
11. Số: G/TBT/N/MYS/90 
Nước TB: Malaysia 
Nội dung: Thiết bị điện gia 

dụng  
12. Các thông báo của 

Philippines 
- Số: G/TBT/N/PHL/216 
Nội dung: Sản phẩm hóa chất 

gia dụng 
- Số: G/TBT/N/PHL/217 
Nội dung: Thuốc bảo vệ thực 

vật và các hóa chất nông nghiệp  
- Số: G/TBT/N/PHL/219 
Nội dung: Thuốc lá và sản 

phẩm thuốc lá  
13. Các thông báo của Tanzania 
- Số: G/TBT/N/TZA/281 
Nội dung: Mỹ phẩm, đồ dùng 

trong phòng tắm  
- Số: G/TBT/N/TZA/292 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ  
14. Các thông báo của Thái lan 
- Số: G/TBT/N/THA/545 
- Số: G/TBT/N/THA/546 
- Số: G/TBT/N/THA/547 

Nội dung: Chất độc hại  
15. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/379 
Nội dung: Thiết bị gia dụng và 

thương mại  
- Số: G/TBT/N/TPKM/380 
Nội dung: Sản phẩm thực 

phẩm  
16. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/1089 
Nội dung: Khí dầu mỏ hóa 

lỏng  
- Số: G/TBT/N/UGA/1090 
Nội dung: Thịt và sản phẩm 

thịt  
17. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1487 
Nội dung: Hệ thống lái xe tự 

động  
- Số: G/TBT/N/USA/1493 
Nội dung: Thiết bị y tế 
18. Số: G/TBT/N/ZAF/238 
Nước TB: Nam Phi 
Nội dung: Sản phẩm thịt chế 

biến  
(TH) 

 
 
 
 

75 DOANH NGHIỆP NHẬN 
GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 
2018 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Các doanh nghiệp đáp ứng yêu 
cầu đổi mới công nghệ, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
được hội đồng xét và đề xuất lên 
Thủ tướng. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải 

cho 2 DN đoạt Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. 
Sáng 23/6, lễ vinh danh 75 

doanh nghiệp xuất sắc được Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia năm 
2018 và Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế châu Á - Thái Bình 
Dương được tổ chức tại Hà Nội. 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ 
trưởng Khoa học và Công nghệ 
Chu Ngọc Anh, Chủ nhiệm Ủy 
ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường Quốc hội Phan Xuân 
Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Nguyễn 
Xuân Cường; Chủ tịch TP Hà Nội 
Nguyễn Đức Chung... cùng đại 
diện nhiều bộ, ngành, doanh 
nghiệp đã tham dự sự kiện. 

Trong số 75 doanh nghiệp được 

lựa chọn trao giải năm 2018, có 22 
giải vàng và 53 doanh nghiệp giải 
chất lượng quốc gia. Một số doanh 
nghiệp tiêu biểu đoạt giải như: 
Nhựa Bình Minh, Tân Hiệp Phát, 
Traphaco, Vĩnh Hiệp... Một số 
doanh nghiệp tiêu biểu đoạt giải 
vàng như: Tân Hiệp Phát, 
Traphaco, Vĩnh Hiệp, Viglacera... 
Có 2 doanh nghiệp đoạt Giải 
thưởng Chất lượng Quốc tế châu 
Á - Thái Bình Dương gồm Công 
ty Cổ phần nhựa Bình Minh – 
Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần Công 
thương Việt Nam. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn 

Đức Chung trao giải vàng cho DN 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận 
những nỗ lực của doanh nghiệp 
trong đổi mới, cải tiến công nghệ, 
quản trị để phong trào năng suất 
chất lượng quốc gia không ngừng 
được lan tỏa. Thực tế việc nâng 
cao năng lực cạnh tranh giữa từng 
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ngành, nâng cao chất lượng sản 
phẩm là yêu cầu tất yếu khi doanh 
nghiệp muốn vươn ra thị trường. 
Yêu cầu của khách hàng ngày 
càng đa dạng, khắt khe hơn nên 
chỉ có thể chinh phục khách hàng 
bằng chất lượng. 

Tham gia giải thưởng, doanh 
nghiệp phải đáp ứng bảy tiêu chí, 
được tính theo tổng điểm là 1.000, 
trong đó: Vai trò của lãnh đạo 
(120 điểm); hoạch định chiến lược 
(85 điểm); định hướng vào khách 
hàng và thị trường (85 điểm); đo 
lường, phân tích và quản lý tri 
thức (90 điểm); quản lý, phát triển 
nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý 
quá trình hoạt động (85 điểm); kết 
quả hoạt động (450 điểm). Căn cứ 
vào kết quả xem xét, đánh giá về 
đề xuất của Hội đồng Quốc gia 
trên cơ sở các ý kiến của các 
UBND tỉnh, thành phố, Bộ Khoa 
học và Công nghệ lập hồ sơ trình 
Thủ tướng Chính phủ tặng giải 
thưởng Chất lượng quốc gia. 
Doanh nghiệp được chấm từ 800 - 
1.000 điểm sẽ được giải vàng, đạt 
600 điểm sẽ trao giải chất lượng. 

Theo Phó Thủ tướng, các tiêu 
chí cho thấy nhiều điều, trong đó 
sự quan trọng của đổi mới sáng 
tạo, tiếp đến là văn hóa, đạo đức 
doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 

doanh. Đó là sự cam kết của 
doanh nghiệp với khách hàng, 
cộng đồng và trách nhiệm của 
doanh nghiệp không chỉ trong 
nước mà cả thế giới; không chỉ 
liên quan đến sản xuất, tiêu thụ, 
mà còn liên quan đến con người, 
phát triển bền vững. 

"Chúng tôi mong rằng ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp tham 
gia và Giải thưởng tiếp tục không 
ngừng lan tỏa để phong trào năng 
suất chất lượng ngày càng thiết 
thực đóng góp vào sự phát triển, 
góp phần thiết thực vào sự phát 
triển của đất nước", Phó Thủ 
tướng nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Trần Văn Tùng - Chủ 
tịch Hội đồng Quốc gia Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia cho 
biết, qua 23 năm hình thành và 
phát triển, Giải thưởng đã thu hút 
sự quan tâm đặc biệt và tạo được 
uy tín đối với các doanh nghiệp, 
cơ quan quản lý cũng như người 
tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh 
xứng đáng những doanh nghiệp 
đạt thành tích xuất sắc trong việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ, năng lực cạnh tranh và 
hiệu quả hoạt động, hội nhập với 
nền kinh tế khu vực và thế giới. 

(Theo vnexpress.net) 
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XUẤT KHẨU THỦY SẢN 
SANG THỊ TRƯỜNG CPTPP: 
ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN 
KHẮT KHE 

Gần 6 tháng sau khi Hiệp định 
Đối tác toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
có hiệu lực với Việt Nam, những 
kết quả tích cực bước đầu đối với 
ngành thủy sản nói chung, tôm và 
cá tra nói riêng đã được minh 
chứng. 

 
Thủy sản Việt Nam được ưa chuộng tại 

thị trường thành viên CPTPP 

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu 
(XK) thủy sản Việt Nam 
(VASEP) cho hay, sau khi CPTPP 
có hiệu lực, kim ngạch XK thủy 
sản Việt Nam sang thị trường 
thành viên như Nhật Bản, Canada, 
Australia, Singapore tuy chưa thay 
đổi nhiều nhưng cũng ghi nhận 
những chuyển biến tích cực. 

Thị trường Nhật Bản là một ví 
dụ, 4 tháng đầu năm 2019, trong 
khi XK tôm sang EU, Mỹ, Trung 

Quốc, Hàn Quốc đều giảm ở mức 
2 con số thì ở thị trường Nhật Bản 
chỉ giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 
2018. Đáng chú ý, Nhật Bản là thị 
trường nhập khẩu (NK) tôm lớn 
thứ 2 của Việt Nam trong 4 tháng 
đầu năm 2019, chiếm 19,2% tổng 
giá trị XK tôm Việt Nam đi các thị 
trường. 

Trong khi đó, XK cá tra sang thị 
trường này có sự chuyển biến rất 
rõ nét, đạt 8,58 triệu USD trong 4 
tháng đầu năm 2019, tăng 38,6% 
so với cùng kỳ năm 2018. 

Tương tự, Canada đứng thứ 6 về 
NK tôm của Việt Nam, chiếm 
4,4% tổng giá trị XK của tôm Việt 
Nam đi các thị trường. 4 tháng 
đầu năm nay, XK tôm Việt Nam 
sang Canada đạt 37,6 triệu USD, 
tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 

2018. Theo Vasep, CPTPP cũng 
là cơ hội cho tôm Việt Nam trên 
thị trường Canada vì các đối thủ 
cạnh tranh như Ấn Độ, Thái Lan, 
Indonesia đều không tham gia 
hiệp định. 

Tuy nhỏ nhưng Chile là thị 
trường tiềm năng cho tôm Việt 
Nam. Theo cam kết của Chile 
trong CPTPP, các sản phẩm thủy 
sản, trong đó có tôm NK vào 
Chile đều được giảm thuế từ 6% 
về 0%ngay khi hiệp định có hiệu 
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lực. 3 tháng đầu năm 2019, XK 
tôm Việt Nam sang Chile đạt 
712,4 nghìn USD (3 tháng đầu 
năm 2018 chỉ đạt 45,5 nghìn 
USD). Chile từ vị trí thứ 60 đã 
vươn lên vị trí thứ 46 trong top 
các thị trường NK tôm của Việt 
Nam. 

Đối với cá tra, năm 2018, giá trị 
XK sang Chile cũng tăng 11,3% 
so với năm trước. Kỳ vọng với lợi 
thế về thuế suất NK là 0% của 
CPTPP, sản phẩm cá tra, basa 
phile đông lạnh, thông qua các 
kênh phân phối của Chile, sẽ có 
khả năng được giới thiệu và hiện 
diện tại các nước khác trong khu 
vực. 

Theo VASEP, trong bối cảnh 
nuôi trồng và XK thủy sản thế giới 
phát triển mạnh mẽ và cạnh tranh 
quyết liệt, việc tham gia CPTPP 
được xem là cánh cửa thuận lợi để 
sản phẩm thủy sản Việt Nam đi 
vào các thị trường khó tính với rất 
nhiều lợi thế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ 
hội thì CPTPP có hiệu lực cũng 
đặt ra cho các DN nhiều hàng rào 
kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, 
quy tắc xuất xứ khắt khe. Do đó, 
Vasep khuyến nghị, các DN cần 
nâng cao sức cạnh tranh, nắm bắt 
thông tin và rào cản thị trường để 

kịp thời đáp ứng. Đồng thời, 
nghiên cứu những lợi ích mà hiệp 
định này mang lại về mặt thuế 
quan để nắm bắt thời cơ, gia tăng 
XK. 

(Theo congthuong.vn) 
 

VẪN CÒN NHIỀU VƯỚNG 
MẮC TRONG SẢN XUẤT 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN 
TOÀN 

Nhận thức của nông dân về an 
toàn thực phẩm còn hạn chế, sản 
xuất kinh doanh nông sản an toàn 
gặp khó khăn do giá bán nông sản 
an toàn không cao hơn nhiều; 
Tình trạng mất an toàn thực phẩm 
vẫn là vấn đề lo ngại của người 
dân…. Đây là những vướng mắc 
chính trong sản xuất nông sản 
thực phẩm an toàn. 

Chiều 29/5, tại Hà Nội, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) phối hợp với 
Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ 
kết 1 năm Chương trình phối hợp 
số 526/CTPH-CP-HNDVN-
HLHPNVN về “Tuyên truyền, 
vận động sản xuất, kinh doanh 
nông sản thực phẩm an toàn vì sức 
khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-
2020” (gọi tắt là Chương trình 
526). 
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Loại bỏ dần tư tưởng “rau hai luống, 

lợn hai chuồng” 
Theo báo cáo của Bộ 

NN&PTNT, sau 1 năm triển khai, 
Hội Nông dân Việt Nam đã vận 
động hội viên, nông dân ký cam 
kết đảm bảo an toàn thực phẩm, 
trong đó, tập trung thực hiện cuộc 
vận động 3 không “không sản xuất 
rau không an toàn, không giết mổ 
gia súc gia cầm không an toàn, 
không kinh doanh phụ gia thực 
phẩm không có trong danh mục”, 
và “nói không với thực phẩm 
bẩn”. Năm 2018, đã có gần 1,3 
triệu hộ hội viên, nông dân ký cam 
kết sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm an toàn. Các cấp Hội của 
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
đã vận động hơn 2 triệu gia đình 
hội viên ký cam kết thực hiện an 
toàn thực phẩm. 

Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục 
trưởng Cục Quản lý chất lượng 
nông, lâm, thủy sản (Bộ 
NN&PTNT) - nhận định: Chương 

trình đã vận động, hướng dẫn, tập 
huấn áp dụng và nhân rộng các 
mô hình, quy trình sản xuất, kinh 
doanh nông sản thực phẩm an 
toàn, trong đó chú trọng sản xuất, 
kinh doanh theo chuỗi với các 
hình thức hợp tác, liên kết đa dạng 
phù hợp, dần loại bỏ tư tưởng, 
hình thức sản xuất “rau hai luống, 
ruộng hai chuồng”. 

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho 
năm thứ hai thực hiện Chương 
trình 526 như sau: 100% tỉnh, 
thành Hội và 90% huyện, thị và cơ 
sở Hội phát động phong trào nông 
dân, phụ nữ sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm nông nghiệp an toàn; 
100% các dự án, mô hình, tổ 
nhóm do các cấp Hội xây dựng, tổ 
chức sản xuất, kinh doanh nông 
sản đảm bảo an toàn thực phẩm và 
duy trì phát triển bền vững; tổ 
chức, vận động 80% hội viên 
nông dân, phụ nữ sản xuất, kinh 
doanh nông sản đăng ký cam kết 
đảm bảo an toàn thực phẩm; dần 
xóa bỏ hiện tượng “rau hai luống, 
lợn 2 chuồng”… 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ 
NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công 
Thương sẽ phối hợp với Hội Nông 
dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam sẽ đẩy mạnh các 
hoạt động tuyên truyền, tổ chức 
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nhiều các lớp tập huấn, tọa đàm… 
vận động hội viên sản xuất kinh 
doanh nông sản thực phẩm an 
toàn. Đẩy mạnh việc ký cam kết 
sản xuất, kinh doanh, chế biến, 
bảo quản tiêu thụ nông sản an 
toàn. Nhân rộng các mô hình sản 
xuất nông sản an toàn, xây dựng 
hệ thống cửa hàng nông sản sạch 
mang thương hiệu Hội… 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - 
Phùng Đức Tiến - đánh giá, chỉ 
sau 1 năm triển khai, Chương 
trình 526 đã đem lại hiệu ứng rất 
lớn, từ nhận thức đi vào hành 
động đã có sự chuyển biến thực 
tiễn rõ nét, hiệu quả. Lực lượng 
nông dân, phụ nữ là rường cột 
trong việc thực hiện chương trình, 
đóng góp quan trọng vào nâng cao 
chuyển biến trong nhận thức xã 
hội về an toàn thực phẩm. 

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng 
Phùng Đức Tiến, Chương trình 
526 cần tiến xa hơn nữa. Năm 
2018, ngành nông nghiệp không 
chỉ đảm bảo an ninh lương thực 
trong nước mà còn xuất khẩu đạt 
hơn 40 tỷ USD, nên nếu chỉ dừng 
lại các mục tiêu của chương trình 
là chưa đủ. Thứ trưởng nhấn 
mạnh, thời gian tới các cấp hội 
cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền, tập huấn, vận động hội 

viên sản xuất, kinh doanh nông 
sản thực phẩm an toàn. Các cấp 
hội đẩy mạnh nhân rộng các mô 
hình sản xuất nông sản an toàn, 
xây dựng hệ thống cửa hàng nông 
sản sạch. Những trường hợp còn 
vi phạm, chưa nghiêm túc sản 
xuất bảo đảm an toàn thực phẩm 
phải được cảnh báo, xử phạt 
nghiêm. 

(Theo congthuong.vn) 
 

MINH BẠCH CHẤT LƯỢNG 
MÍA NGUYÊN LIỆU ĐỂ ĐẢM 
BẢO CÔNG BẰNG CHO 
NÔNG DÂN 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn - Nguyễn 
Xuân Cường - mới đây đã ủng hộ 
Hiệp hội Mía đường Việt Nam 
(VSSA) thành lập đơn vị xác định 
chất lượng mía nguyên liệu (chữ 
đường - CCS) độc lập với các nhà 
máy đường, nhằm minh bạch việc 
làm này, thay vì để các nhà máy 
đường vừa “đá bóng” vừa “thổi 
còi” như trước đây. 

CCS có liên quan đến tỷ lệ thu 
hồi đường từ cây mía nguyên liệu 
khi chế biến cũng như định giá 
mua mía của các nhà máy đường. 
Từ nhiều năm qua, các nhà máy 
đường là khách hàng mua mía của 
nông dân, nhưng chính họ lại là 



Số 64 - 6/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 23 
 

người phân tích, đánh giá, ấn định 
mức độ CCS. Điều này, không đủ 
cơ sở để khẳng định việc thẩm 
định, đánh giá CCS là minh bạch, 
công bằng, thậm chí không loại 
trừ có những nhà máy đường còn 
gian lận, “ăn cắp” CCS từ cây mía 
của người nông dân. Việc VSSA 
thành lập Trung tâm phân tích 
CCS độc lập, bước đầu có thể nói 
là một tin vui cho những người 
nông dân trồng mía. Bởi giữa 
nông dân và nhà máy đường, hai 
chủ thể này có mối quan hệ tương 
hỗ lẫn nhau trong phát triển lĩnh 
vực mía đường (nông dân sản xuất 
mía nguyên liệu - nhà máy chế 
biến đường và tiêu thụ), song phần 
rủi ro, thiệt thòi trong xác định 
CCS lâu nay vẫn đổ lên đầu người 
nông dân gánh chịu. 

 
Một chuyên gia trong ngành 

nông nghiệp, khi trao đổi với 
chúng tôi về CCS mía của Việt 
Nam, đã ví von khá chua xót rằng: 
“CCS phụ thuộc vào giá đường”. 
Tức là năm nào đường tiêu thụ tốt, 

được giá, nhà máy đường có lãi, 
có nhu cầu tăng sản lượng…, thì 
các nhà máy cạnh tranh nhau bằng 
cách điều chỉnh tăng CCS (CCS 
cao thì giá mía cũng cao) để thu 
hút nông dân bán mía cho mình. 
Ngược lại, khi giá đường thấp, tồn 
kho, khó tiêu thụ, hoạt động 
không có lời, thậm chí là không 
muốn ép mía thì các nhà máy 
"đánh" CCS thấp xuống để hạ giá 
mía của nông dân, lấy tiền bù đắp 
lợi nhuận, bất kể CCS thực chất từ 
cây mía nông dân sản xuất ra có 
thể cao hơn. Chỉ cần đánh tụt 1-2 
CCS so với chất lượng thực của 
cây mía, các nhà máy đường sẽ có 
một khoản tiền chênh khá lớn, mà 
lẽ ra khoản lợi nhuận đó phải 
thuộc về người nông dân. 

Chẳng hạn, giá mía đạt 10-CCS 
theo thời giá thị trường là 800.000 
đồng/tấn (tương đương 80.000 
đồng/1 CCS/tấn), thì cứ 1 CCS bị 
đánh tụt, nông dân bị mất 80.000 
đồng/tấn mía so với giá trị thật và 
thời giá (từ 10 CCS thực chất, nếu 
đánh tụt xuống 9 CCS, giá mía sẽ 
là 720.000 đồng/tấn), nhà máy 
hưởng lợi 80.000 đồng/tấn mà 
không phải làm gì cả. Nếu một 
nhà máy X, Y, Z… cả vụ ép đạt 
1.000.000 tấn mía, đem nhân (x) 
với 80.000 đồng/tấn/1 CCS đánh 
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tụt của nông dân, sẽ thu lợi bất 
minh khoảng 80 tỷ đồng. Tại một 
số nơi, có hiện tượng nông dân 
bức xúc không tin vào kết quả ấn 
định CCS của nhà máy đường đã 
khiếu kiện, các cơ quan chức năng 
địa phương (Sở Khoa học Công 
nghệ, Quacert…) vào cuộc kiểm 
tra, kiểm định máy móc, thiết bị 
phân tích… của nhà máy đường, 
nhưng rốt cuộc xong rồi "hòa cả 
làng", vẫn chẳng thay đổi gì. 

Chỉ số CCS là thước đo tương 
đối về mức độ thu hồi đường trên 
1 đơn vị mía tính theo tấn. Chẳng 
hạn, mía 10 CCS tối đa thu hồi đạt 
100kg đường/tấn mía. Các nhà 
khoa học nghiên cứu mía đường 
khẳng định, trên thực tế, rất khó, 
thậm chí là không thể thu hồi 
đường đạt 100% theo CCS, bởi 
quá trình chế biến một tỷ lệ đường 
nhất định sẽ bị thất thoát qua mật 
rỉ, bã mía, bã bùn… Ngành mía 
đường Thái Lan có trình độ phát 
triển cao hơn Việt Nam, công 
nghệ hiện đại, tỷ lệ tổng thu hồi 
đường của họ cũng mới chỉ đạt 
bình quân khoảng 87%. 

Tại Việt Nam, nghịch lý về CCS 
cần phải được làm sáng tỏ để đảm 
bảo công bằng và lợi ích chính 
đáng của người nông dân. Đó là, 
CCS mía bình quân của Việt Nam 

còn thấp hơn Thái Lan từ 1-2 
CCS, mặt bằng chung về công 
nghệ chế biến đường còn lạc hậu 
hơn Thái Lan, thế nhưng tỷ lệ 
tổng thu hồi đường bình quân vụ 
sản xuất của các nhà máy đường 
Việt Nam lại rất cao, niên vụ 
2016-2017 đạt 96,52%, niên vụ 
2017-2018 đạt 99,47%. Phi thực 
tế hơn, có nhiều nhà máy báo cáo 
đạt tỷ lệ tổng thu hồi đường bình 
quân vụ đạt 100%, thậm chí hơn 
100% so với CCS. Vậy câu hỏi 
đặt ra là: “Các nhà máy đường 
Việt Nam lấy đường từ đâu để đạt 
được tỷ lệ tổng thu hồi đường từ 
mía cao như vậy, nếu không phải 
là đánh tụt CCS từ cây mía của 
nông dân bán cho”? 

Một khía cạnh khác để nhận 
định việc đánh giá và ấn định CCS 
của một số nhà máy đường thực 
hiện (không phải là tất cả) thiếu 
độ tin cậy, thiếu tính minh bạch, 
thậm chí có thể là gian lận, là theo 
dữ liệu công nhận các giống mía 
mới và CCS từ 2008-2018 tại Việt 
Nam, do Cục Trồng trọt - Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, công bố cho thấy: không 
một giống mía nào có CCS thấp 
hơn 10, thậm chí có giống mía đạt 
12-14 CCS. Thế nhưng, tổng kết 
niên vụ mía đường 2017-2018, 
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theo báo cáo từ các nhà máy 
đường, CCS mía của Việt Nam 
bình quân mới chỉ đạt từ 8-9 CCS, 
trong khi tỷ lệ tổng thu hồi đường 
bình quân chế biến theo vụ của 
các nhà máy đường lại rất cao, cao 
hơn cả của Thái Lan như đã nêu ở 
trên. 

Mặc dù giữa CCS được công 
nhận từ nghiên cứu khoa học cho 
đến thực tiễn có thể có biến động 
tăng, hoặc giảm do một số yếu tố 
tác động từ quá trình sản xuất, 
canh tác, thổ nhưỡng… Thế 
nhưng, một chuyên gia trong 
ngành nông nghiệp cho rằng, 
không tin sau 24 năm ngành mía 
đường Việt Nam phát triển, công 
tác nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật ngày càng 
được quan tâm, mà đến nay CCS 
mía của Việt Nam vẫn chỉ đạt 
mức bình quân từ 8-9% (?). 

Liên quan đến đánh giá CCS 
cây mía do nông dân trồng ở Việt 
Nam, trong Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN 01-
98:2012/BNNPTNN) về chất 
lượng mía nguyên liệu hiện nay 
chỉ đưa ra khuyến cáo, không có 
quy định nào bắt buộc các bên 
phải sử dụng bên thứ 3 độc lập 
đánh giá CCS. Để góp phần làm 
minh bạch thị trường mía nguyên 

liệu, bảo vệ lợi ích chính đáng của 
người nông dân, lãnh đạo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã ủng hộ VSSA thành lập 
Trung tâm Phân tích CCS độc lập 
với các nhà máy đường. Hiện 
trung tâm này đã có giấy phép và 
con dấu, đang kiện toàn tổ chức, 
nhân lực, máy móc, thiết bị… để 
hoạt động. Thiết nghĩ, các cơ quan 
chức năng, chính quyền địa 
phương... cần khuyến nghị các 
nhà máy đường và nông dân phải 
sử dụng bên thứ ba độc lập đánh 
giá CCS. 

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng, 
hợp pháp của mình, khi ký kết 
hợp đồng sản xuất, tiêu thụ mía 
nguyên liệu với các nhà máy 
đường, người nông dân cần yêu 
cầu đưa vào hợp đồng điều khoản 
sử dụng đơn vị thứ 3 độc lập để 
đánh giá CCS mía do mình sản 
xuất. 

(Theo congthuong.vn) 
 

XUẤT KHẨU RAU, QUẢ: YẾU 
KHÂU CHẾ BIẾN 

Mặc dù tổng sản lượng các mặt 
hàng rau, quả lên tới 22 triệu 
tấn/năm, nhưng chưa đến 10% 
được chế biến khiến giá trị mang 
lại không như kỳ vọng. 

Chia sẻ tại Hội nghị nhãn, vải 
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quốc tế lần thứ 6 diễn ra mới đây 
tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc 
Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu rau, quả - cho hay, so với diện 
tích nhãn, vải của Trung Quốc thì 
diện tích trồng nhãn, vải của Việt 
Nam chỉ chiếm một phần nhỏ. 
Tuy nhiên, thời vụ thu hoạch cũng 
như chất lượng giống của các 
nước khác nhau, do đó, Việt Nam 
hoàn toàn có cơ hội đưa sản phẩm 
vào các thị trường nhập khẩu trên 
thế giới. 

Hiện chất lượng quả vải của 
nước ta được đánh giá tốt nhất so 
với các nước như Ấn Độ, Trung 
Quốc... Tuy nhiên, điểm yếu của 
trái cây Việt Nam nói chung và 
quả vải nói riêng chính là khâu 
chế biến. Hiện nay trái nhãn, vải 
vẫn chủ yếu là bán tươi, thời gian 
thu hoạch ngắn, làm giảm giá trị. 
Ông Nguyễn Quốc Hùng thông 
tin, sản phẩm nhãn, vải chế biến 
chỉ chiếm 10% tổng sản lượng sản 
phẩm. Sản phẩm tươi sẽ luôn phải 
chịu yêu cầu khắt khe về chất 
lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm 
dịch của các thị trường nhập khẩu. 
"Điển hình thị trường Trung Quốc 
ngày càng thắt chặt kiểm dịch, dán 
nhãn, truy xuất nguồn gốc. Do đó, 
phải luôn cập nhật cũng như 
nghiêm túc thực hiện các yêu cầu 

đó để sản phẩm có thể vào được 
các thị trường" - ông Nguyễn 
Quốc Hùng nói. 

 
Chế biến sâu giúp tăng giá trị rau, quả 

Liên quan đến vấn đề này, ông 
Nguyễn Xuân Hồng - nguyên Cục 
trưởng Cục Bảo vệ thực vật - đánh 
giá, hiện nay, nông sản Việt Nam 
xuất khẩu chịu hai hàng rào kỹ 
thuật quan trọng nhất là an toàn 
thực phẩm và kiểm dịch động thực 
vật. Đây là rào cản có thể cản trở, 
hạn chế xuất khẩu nông sản Việt 
Nam vì yêu cầu về an toàn thực 
phẩm của các nước ngày càng 
tăng cao. "Đầu tư cho chế biến sâu 
là giải pháp giúp xuất khẩu rau, 
quả của Việt Nam đạt con số 10 tỷ 
USD vào năm 2025" - ông Hồng 
nhấn mạnh. 

Theo số liệu điều tra của Viện 
Cơ điện nông nghiệp và Công 
nghệ sau thu hoạch, hiện tỷ trọng 
nông sản xuất khẩu chế biến sâu 
tại Việt Nam mới đạt khoảng 25-
30% tổng sản lượng nông sản 
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(bằng một nửa các nước trong 
khối ASEAN). Trong đó, nhiều 
sản phẩm đạt tỷ lệ rất thấp, như 
rau, quả thực phẩm 10%, cà phê 4 
- 6%, dừa, chè, cao su, đậu... 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Lê Quốc 
Doanh cho rằng, xuất khẩu nông 
sản nói chung và rau, quả nói 
riêng của Việt Nam vẫn rất khiêm 
tốn. Hiện, thị trường xuất khẩu 
trái cây thế giới đang ở con số 270 
tỷ USD, Việt Nam mới xuất khẩu 
được hơn 4 tỷ USD, chiếm 1,4 -
1,5%, nên dư địa khai thác thị 
trường còn rất lớn. Trong đó, việc 
tham gia hội nhập sâu vào các 
hiệp định thương mại tự do được 
xem là nền tảng cho mặt hàng rau, 
quả Việt Nam tiếp cận thị trường. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ 
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành Quyết 
định số 1250/QĐ-BKHCN về việc 
công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn 
sau đây: 

1. TCVN 12660:2019 Tro xỉ 
nhiệt điện đốt than làm nền đường 

ô tô- Yêu cầu kỹ thuật, thi công và 
nghiệm thu 

2. TCVN 12661:2019 ASTM 
E2201-2013 Các sản phẩm đốt 
than- Thuật ngữ và định nghĩa 

3. TCVN 12662:2019 ISO 
17313:2004 Chất lượng đất- Xác 
định hệ số thấm thủy lực của vật 
liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị 
đo độ thẩm màng đàn hồi 

4. TCVN 12663:2019 Phương 
pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ 
khuếch tán từ chất thải đã đóng 
rắn và chương trình máy tính mô 
phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch 
tán từ mẫu chất thải hình trụ. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 1482/QĐ-BCT 
2019 SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH 
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ 
VỚI THÉP 

Quyết định 1482/QĐ-BCT của 
Bộ Công Thương về việc sửa đổi, 
bổ sung Quyết định 4086/QĐ-
BCT ngày 30/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về kết 
quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng 
biện pháp tự vệ đối với sản phẩm 
phôi thép và thép dài 

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã 
ban hành Quyết định 1482/QĐ-

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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BCT về việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định 4086/QĐ-BCT ngày 
30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về kết quả rà soát 
giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự 
vệ đối với sản phẩm phôi thép và 
thép dài ngày 29/05/2019. 

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Phụ lục 
của Thông báo về danh sách các 
nước/vùng lãnh thổ được loại trừ 
áp dụng biện pháp tự vệ (kèm theo 
Quyết định 4086/QĐ-BCT), cụ 
thể như sau: 

Thứ nhất, loại Malaysia và 
Kazakhstan ra khỏi danh sách các 
nước/vùng lãnh thổ được loại trừ 
áp dụng biện pháp tự vệ đối với 
mặt hàng phôi thép. 

Thứ hai, giữ nguyên danh sách 
các nước/vùng lãnh thổ được loại 
trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối 
với mặt hàng thép dài. 

Quyết định này có hiệu lực từ 
ngày 13/06/2019. 

Quyết định này sửa đổi, bổ sung 
Quyết định 4086/QĐ-BCT 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 
 
 
 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 
PHỐI HỢP VỚI TỔ CHỨC Y 
TẾ THẾ GIỚI (WHO) TỔ 

CHỨC “NGÀY AN TOÀN 
THỰC PHẨM THẾ GIỚI NĂM 
2019” 

Ngày 07 tháng 06 năm 2019 
Cục An toàn thực phẩm phối hợp 
với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
và Công ty TNHH Grab tổ chức 
ngày An toàn thực phẩm thế giới 
lần đầu tiên tại Việt Nam. 

Ngày An toàn thực phẩm thế 
giới đã được Đại Hội đồng Liên 
Hiệp Quốc thông qua vào tháng 
12 năm 2018 và ấn định ngày 7 
tháng 6 hằng năm, chủ đề ngày An 
toàn thực phẩm thế giới năm 2019 
là “An toàn thực phẩm, trách 
nhiệm của mỗi người”. Chủ đề 
này khẳng định: An toàn thực 
phẩm là sự chia sẻ trách nhiệm 
giữa chính phủ, nhà sản xuất và 
người tiêu dùng. Do đó, mỗi 
người, mỗi đối tượng đều đóng 
một vai trò quan trọng khác nhau 
trong đảm bảo an toàn thực phẩm 
từ trang trại tới bàn ăn. 

Đến tham dự buổi lễ có các đại 
diện của Văn phòng Chính phủ, 
các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Công Thương, các Đại 
sứ quán, các Tổ chức Phi chính 
phủ, các Hiệp hội thực phẩm, đại 
diện GrabFood Việt Nam, các 
doanh nghiệp sản xuất, chế biến, 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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kinh doanh thực phẩm và sự tham 
gia đông đảo của người tiêu dùng 
thực phẩm. 

Buổi Lễ hưởng ứng ngày An 
toàn thực phẩm thế giới năm 2019 
được diễn ra với các hoạt động: 

Lễ phát động hưởng ứng Ngày 
An toàn thực phẩm thế giới lần 
thứ nhất năm 2019. 

 
Trình diễn quá trình chế biến 

nem rán tuân thủ “5 chìa khóa 
giúp thực phẩm an toàn hơn”: 
Mô hình “Năm chìa khóa để thực 
phẩm an toàn hơn” của Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO) được truyền tải 
tại sự kiện qua hình thức thực 
hành trực tiếp làm mới mẻ và sinh 
động, tái hiện quá trình chế biến 
món nem rán Việt Nam theo các 
bước đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

Diễu hành truyền thông cơ 
động về An toàn thực phẩm: 
Với mong muốn truyền tải mạnh 
mẽ hơn nữa các thông tin về trách 
nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm 
đến người sản xuất, chế biến, kinh 

doanh và tiêu dùng thực phẩm, 
thông điệp “An toàn thực phẩm, 
trách nhiệm của mỗi người” đã 
được đội tuần hành lan tỏa tại 
nhiều tuyến phố chính trên địa bàn 
Hà Nội. 

(Theo vfa.gov.vn) 
 

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG GIẤY 
CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ 
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC 
PHẨM ĐẠT YÊU CẦU THỰC 
HÀNH SẢN XUẤT TỐT 
(GMP) 

Hướng dẫn bổ sung Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành 
sản xuất tốt (GMP) trong sản 
xuất, kinh doanh và đăng ký bản 
công bố sản phẩm thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe trên hệ thống đăng ký 
dịch vụ công ATTP quốc gia 
http://nghidinh15.vfa.gov.vn 

Ngày 19/4/2019, Cục An toàn 
thực phẩm đã ban hành Thông báo 
số 1234/TB-ATTP về việc hướng 
dẫn bổ sung Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đạt yêu cầu Thực hành sản xuất 
tốt (GMP). 

Hiện nay, Cục An toàn thực 
phẩm đã hoàn thành việc nâng cấp 
Hệ thống đăng ký dịch vụ công 
ATTP Quốc gia 
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http://nghidinh15.vfa.gov.vn để 
thực hiện bổ sung Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành 
sản xuất tốt (GMP) theo quy định 
tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

Cục An toàn thực phẩm thông 
báo: Kể từ ngày 06/6/2019, các 
doanh nghiệp thực hiện việc bổ 
sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm đạt 
yêu cầu Thực hành sản xuất tốt 
(GMP) trên trang điện tử 
http://nghidinh15.vfa.gov.vn làm 
theo hướng dẫn. 

Kể từ ngày 06/6/2019, đề nghị 
doanh nghiệp thực hiện việc bổ 
sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm đạt 
yêu cầu Thực hành sản xuất tốt 
(GMP) trên Hệ thống đăng ký 
dịch vụ công ATTP Quốc gia theo 
hướng dẫn, không gửi thông báo 
bản giấy và các tài liệu kèm theo 
đến Cục An toàn thực phẩm. 

Các nội dung hướng dẫn khác 
theo thông báo số 1234/TB-ATTP 
ngày 19/4/2019 vẫn còn hiệu lực. 

Cục An toàn thực phẩm thông 
báo để tổ chức, cá nhân biết và 
thực hiện. 

(Theo vfa.gov.vn) 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN - Hồng Kông, Trung 
Quốc có hiệu lực từ ngày 11 
tháng 6 

Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc 
(AHKFTA) chính thức có hiệu lực 
từ ngày 11 tháng 6 năm 2019, đối 
với Hồng Kông và năm quốc gia 
thành viên ASEAN, cụ thể là Lào, 
Myanmar, Singapore, Thái Lan và 
Việt Nam. 

Theo cam kết của AHKFTA, 
Hồng Kông và Singapore sẽ dành 
tiếp cận thị trường miễn thuế và sẽ 
ràng buộc thuế hải quan ở mức 0 
ngay khi hiệp định có hiệu lực. 
Brunei Darussalam, Malaysia, 
Philippines và Thái Lan sẽ loại bỏ 
thuế hải quan đối với 85% sản 
phẩm được giao dịch với Hồng 
Kông trong vòng 10 năm và giảm 
thêm 10% số dòng thuế trong 
vòng 14 năm. Indonesia và Việt 
Nam sẽ loại bỏ thuế hải quan đối 
với 75% sản phẩm trong vòng 10 
năm và giảm thêm 10% dòng thuế 
trong vòng 14 năm. Trong khi đó, 
Campuchia, Lào và Myanmar sẽ 
loại bỏ thuế hải quan đối với 65% 
sản phẩm trong vòng 15 năm và 
giảm thêm 20% dòng thuế trong 
vòng 20 năm. TIN HOẠT ĐỘNG 
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Tổng Thư ký ASEAN Dato’ 

Lim Jock Hoi cho biết việc FTA 
này có hiệu lực là một kết quả 
quan trọng giúp tăng cường hơn 
nữa dòng chảy thương mại giữa 
ASEAN và Hồng Kông. Điều này 
cũng phản ánh sự ủng hộ của 
ASEAN và Hồng Kông đối với hệ 
thống thương mại quốc tế dựa trên 
các quy tắc, luật lệ và báo hiệu 
cam kết nhằm tăng cường các liên 
kết thương mại và đầu tư giữa các 
nước trong FTA. 

AHKFTA và Hiệp định đầu tư 
ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc 
(AHKIA) đã được ký kết bởi các 
Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ 
trưởng Thương mại và Phát triển 
Kinh tế Hồng Kông vào ngày 12 
tháng 11 năm 2017 tại Thành phố 
Pasay, Philippines. AHKIA dự 
kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 17 
tháng 6 năm 2019 đối với Hồng 
Kông và 5 quốc gia thành viên 
ASEAN đã hoàn tất thủ tục phê 
chuẩn. Các quốc gia thành viên 
ASEAN còn lại sẽ hoàn tất các 
quy trình phê chuẩn cho 

AHKFTA và AHKIA trong năm 
nay. 

AHKFTA có 14 chương bao 
gồm các lĩnh vực tự do hóa tiếp 
cận thị trường, thuận lợi hóa 
thương mại, các quy tắc để thúc 
đẩy niềm tin trong thương mại và 
hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho 
thương mại hàng hóa và dịch vụ 
trong khu vực. Đây là hiệp định 
thương mại tự do thứ sáu của 
ASEAN với các đối tác bên ngoài, 
sau các FTA ASEAN+1 với 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ và Australia-New 
Zealand. 

(Theo congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Xăng dầu sản xuất trong 
nước luôn tuân thủ các quy định 
về chất lượng 

 
Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất 

Hiện nay các mặt hàng xăng 
dầu được sản xuất trong nước 
luôn được quản lý và giám sát 
chặt chẽ về chất lượng theo quy 
định của Nhà nước. Các doanh 
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nghiệp sản xuất xăng dầu trong 
nước luôn ý thức được việc phải 
tuân thủ quy trình giám sát chất 
lượng sản phẩm đến tận tay người 
tiêu dùng. 

Xăng dầu là mặt hàng năng 
lượng được Nhà nước kiểm soát 
chặt chẽ từ khâu nhập khẩu, sản 
xuất, phân phối cho đến tay người 
tiêu dùng. Ở Việt Nam, nguồn 
xăng dầu sản xuất trong nước 
được cung cấp chủ yếu bởi Nhà 
máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy 
lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số 
nhà máy chế biến khí hóa lỏng 
nhỏ lẻ khác. 

Tổng sản lượng cung cấp ra thị 
trường từ hai nhà máy này có thể 
đáp ứng khoảng 80-85% nhu cầu 
xăng dầu nội địa. 

Với vai trò vừa là đơn vị sản 
xuất, vừa thực hiện phân phối sản 
phẩm xăng dầu tại thị trường Việt 
Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) và các đơn vị thành viên 
đặc biệt quan tâm kiểm soát chất 
lượng sản phẩm xăng dầu đến tận 
tay người tiêu dùng thông qua hệ 
thống phân phối trực tiếp tại các 
cây xăng và các đầu mối xăng dầu 
trên cả nước. Sản phẩm xăng dầu 
của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã 
có mặt tại hầu hết các cửa hàng 

xăng dầu của Petrolimex, PV OIL, 
Sài Gòn Petro, Xăng dầu Quân 
đội, Petimex Đồng Tháp, 
Thalexim… và sau đó được cung 
cấp đến tay người tiêu dùng trong 
cả nước. 

Theo PVN, quá trình kiểm soát 
chất lượng sản phẩm sản xuất tại 
các nhà máy lọc hóa dầu của Tập 
đoàn được thực hiện và giám sát 
chặt chẽ từ khâu chế biến, pha 
trộn sản phẩm thông qua hệ thống 
kiểm soát chất lượng được chuẩn 
hóa theo ISO 9001. Theo đó, sản 
phẩm trước khi xuất bán từ nhà 
máy lọc hóa dầu bắt buộc phải đạt 
tiêu chuẩn cơ sở riêng của từng 
nhà máy và đáp ứng các quy định 
hiện hành về chất lượng của Nhà 
nước. 

Ngoài ra, định kỳ hàng năm các 
đơn vị của Tổng cục Đo lường 
chất lượng đến các nhà máy để 
đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng và lấy mẫu kiểm tra. Thậm 
chí, trong các trường hợp cụ thể 
các sản phẩm này còn phải đạt các 
yêu cầu cao và ngặt nghèo hơn về 
một số chỉ tiêu của các nhà phân 
phối xăng dầu theo các hợp đồng 
thương mại. 

Trong phân phối, các đơn vị 
kinh doanh xăng dầu của PVN 
luôn thực hiện đầy đủ các quy 
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định của Nhà nước nhằm đảm bảo 
mỗi lít sản phẩm phân phối ra thị 
trường đều đáp ứng yêu cầu về 
chất lượng. 

Để kiểm soát chất lượng hàng 
hóa theo tiêu chuẩn công bố áp 
dụng trong quá trình sản xuất và 
tiêu thụ, Tổng công ty Dầu Việt 
Nam (PVOIL) - đơn vị thành viên 
của PVN đã ký hợp đồng với các 
đơn vị chức năng để kiểm tra chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, thực 
hiện các thủ tục chứng nhận hợp 
quy cho các sản phẩm xăng dầu 
được nhập khẩu và pha chế tại 
đơn vị. Khi xuất bán cho khách 
hàng, với mỗi mặt hàng, luôn thực 
hiện kiểm tra phương tiện trước 
khi cấp hàng nhằm đảm bảo xăng 
dầu không bị thay đổi chất lượng 
sau khi nhận hàng. 

Các phương tiện đến nhận hàng 
tại kho của đơn vị đều được cung 
cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc 
và kèm theo chứng thư chất lượng 
của sản phẩm của lô hàng tương 
ứng, cung cấp mẫu lưu và lưu mẫu 
đúng quy định, thực hiện niêm 
phong đầy đủ các hầm chứa hàng 
của phương tiện trước khi rời 
kho... Đặc biệt nếu phát hiện bất 
cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến chất 
lượng xăng dầu dù nhỏ nhất cũng 
phải ngay lập tức báo cáo, truy tìm 

nguyên nhân để kịp thời xử lý. 
(Theo baochinhphu.vn) 

 
 Bộ Công Thương cấp Chứng 
thư xuất khẩu qua Internet cho 
hàng dệt may sang Mexico 

Ngày 20/6, Bộ Công Thương đã 
tổ chức Lễ công bố cấp Chứng thư 
xuất khẩu (XK) qua Internet cho 
hàng dệt may XK đi Mexico. Qua 
đó, chính thức đưa vào vận hành 
hệ thống điện tử Cấp chứng thư 
XK cho hàng dệt may sang 
Mexico. 

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Trần 
Quốc Khánh cho biết, Hiệp định 
Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) là một 
hiệp định tự do thế hệ mới có mức 
độ cam kết rất sâu, rộng. Các nước 
trong khối CPTPP chiếm 13,5% 
GDP toàn cầu và dự kiến đem lại 
nhiều cơ hội XK hàng hóa cho các 
nước thành viên và đặc biệt là 
hàng dệt may. 

 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc 

Khánh phát biểu tại lễ công bố 
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Quy tắc xuất xứ từ sợi trong 
CPTPP khó đối với dệt may Việt 
Nam, nhất là khi Việt Nam chưa 
có ngành dệt phát triển và dựa khá 
nhiều vào nguồn vải nhập khẩu. 
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đồng ý 
quy tắc xuất xứ này nhằm mục 
tiêu lâu dài hơn và hiệp định là 
chất xúc tác rất tốt để thu hút 
doanh nghiệp trong và ngoài nước 
đầu tư vào lĩnh vực nguyên phụ 
liệu dệt may. 

Nhằm giúp doanh nghiệp tận 
dụng ngay những lợi ích từ khi 
hiệp định có hiệu lực, đặc biệt, để 
đúng đối tượng, đúng sản phẩm và 
tránh để nước thứ 3 lợi dụng, Bộ 
Công Thương đã phối hợp với 
Mexico xây dựng cơ chế chung 
trong việc kiểm soát cấp chứng 
thư XK lên Internet. 

“Việc đưa online cơ chế theo 
dõi sẽ tạo thuận lợi tối đa cho 
doanh nghiệp trong việc tận dụng 
các ưu đãi của hiệp định cho 
ngành dệt may và gắn chặt hơn 
nữa chuỗi cung ứng giữa doanh 
nghiệp hai nước”, Thứ trưởng 
Trần Quốc Khánh nói. 

Về phía Mexico, bà Sara Valdés 
Bolano - Đại sứ Mexico tại Việt 
Nam - cũng nhấn mạnh, Việt Nam 
là đối tác thương mại quan trọng 
của Mexico và Hiệp định CPTPP 

có hiệu lực sẽ là một thông điệp 
với thế giới về việc các nước 
thành viên sẽ tiếp tục duy trì và 
mở cửa thị trường. Mexico cũng 
đánh giá cao phản hồi của Việt 
Nam về những cam kết trong lĩnh 
vực dệt may. 

Trước đó, ngày 14/1/2019, 
CPTPP chính thức có hiệu lực, 
Việt Nam đã nhanh chóng triển 
khai các hoạt động nhằm nội luật 
hóa hiệp định này. Ngoài các văn 
kiện chung theo CPTPP, Việt 
Nam phải tuân thủ theo cam kết 
để được hưởng các ưu đãi theo 
hiệp định này khi XK sang 
Mexico cũng như phải tuân thủ 
các nội dung trong 2 Thư song 
phương được ký giữa Bộ trưởng 
Kinh tế Mexico và Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Việt Nam với 2 nội 
dung là hạn ngạch thuế quan dệt 
may và cơ chế giám sát dệt may. 

Trước đó, ngày 19/4/2019, Bộ 
Công Thương đã ban hành Thông 
tư 07/2019/TT-BCT quy định XK 
hàng dệt may sang Mexico theo 
CPTPP (Thông tu 07) gồm 5 
Chương và 12 Điều nhằm nội luật 
hóa các cam kết theo 2 thư song 
phương cấp Bộ trưởng, Thông tư 
có hiệu lực từ ngày 20/6/2019. 

Về quy định ưu đãi thuế quan, 
phải đáp ứng các điều kiện như: 
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Có C/O mẫu CPTPP và Chứng 
thư XK (Certificate of Eligibility-
C/E) đối với hàng dệt may trong 
hạn ngạch thuế quan đồng thời 
đáp ứng một trong các quy tắc 
xuất xứ quy định tại khoản 3, Điều 
4 của Thông tư 07. 

Bên cạnh đó, danh mục hàng dệt 
may áp dụng hạn ngạch thuế quan 
XK sang Mexico quy định tại Phụ 
lục thông tư này gồm: Sản phẩm 
dệt may sử dụng nguyên liệu xơ 
sợi bông và acrylic và sản phẩm 
quần áo, tã trẻ em. 

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Xuất 
nhập khẩu cũng lưu ý, lượng hạn 
ngạch thuế quan mới cấp cho năm 
2019 còn các năm tiếp theo sẽ 
được Bộ Công Thương công bố 
sau khi nhận được thông báo của 
phía Mexico. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Thủy sản gặp khó ở thị 
trường nội địa 

Trong khi xuất khẩu thủy sản 
giảm sút, tiêu thụ trong nước lại 
khó khăn do độ vênh về quy định 
chất cấm trong sản xuất. 

Báo cáo của Hiệp hội Chế biến 
và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) cho thấy, 4 tháng đầu 
năm xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
tăng trưởng âm, đạt 2,43 tỷ USD 

(giảm 1,3% so với cùng kỳ 2018). 
Trong khi đó, việc tiêu thụ các 

mặt hàng thủy sản trong nước gần 
đây đang gặp vướng mắc bởi sự 
không đồng nhất về quy định 2 chỉ 
tiêu Enrofloxacin và 
Ciprofloxacin là chất cấm sử dụng 
trong sản xuất, kinh doanh động 
vật thủy sản. 

 
Thủy sản Việt gặp khó ở thị trường 

 nội địa. 

Cụ thể, theo VASEP, trong lô 
hàng xuất khẩu vào thị trường EU, 
một trong những thị trường có yêu 
cầu nghiêm ngặt nhất về an toàn 
thực phẩm, cho phép ngưỡng phát 
hiện mức dư lượng < 100ppb (đơn 
vị 1 phần tỷ) đối với 2 chất trên, 
trong khi các kênh bán lẻ tại thị 
trường nội địa thì không chấp 
nhận. Việc từ chối của các siêu thị 
xuất phát từ nguyên tắc chung 
trong quy định về an toàn thực 
phẩm là chất cấm không được 
phép tồn dư trong sản phẩm, trong 
phiếu xét nghiệm có kết quả 
"không phát hiện" trừ các trường 
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hợp có quy định khác. 
Do đó, VASEP vừa có văn bản 

gửi Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn Phùng Đức 
Tiến đề nghị xem xét ban hành 
quy định về ngưỡng giới hạn dư 
lượng tối đa cho phép (MRLs) đối 
với Enrofloxacin và Ciprofloxacin 
trong các sản phẩm thủy sản tiêu 
thụ nội địa ngang bằng với 
ngưỡng MRLs áp dụng cho sản 
phẩm thủy sản xuất khẩu vào châu 
Âu (EU) để tháo gỡ khó khăn cho 
ngành. 

(Theo vnexpress.net) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Thông báo công bố Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-
UBND ngày 18/4/2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Khoa học 
và Công nghệ. 

Ngày 08/5/2019, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng có 
thông báo số 18/TB-TĐC về việc 
công bố Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Khoa học và Công 
nghệ. Cụ thể, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tỉnh thông 
báo đến quý cơ quan, đơn vị các 
tổ chức , cá nhân các thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng: 

- Thủ tục miễn giảm kiểm tra 
chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập 
khẩu; 

- Thủ tục chỉ định tổ chức đánh 
giá sự phù hợp hoạt động thử 
nghiệm, giám định, kiểm định, 
chứng nhận; 

- Thủ tục thay đổi, bổ sung 
phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù 
hợp được chỉ định. 

- Thủ tục kiểm tra nhà nước về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 nhập khẩu. 

Nội dung các thủ tục thực hiện 
theo Quyết định số 3727/QĐ-
BKHCN ngày 06/12/2018 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

(Theo Chi cục TĐC-BRVT) 


