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HỘI NGHỊ LẦN THỨ 51 CỦA 
ACCSQ: GIẢM HÀNG RÀO 
KỸ THUẬT, HÀI HÒA TIÊU 
CHUẨN TRONG ASEAN 

Từ ngày 8-12/7/2019, hội nghị 
lần thứ 51 của Ủy ban Tư vấn về 
Tiêu chuẩn và Chất lượng của 
ASEAN (ACCSQ) và các cuộc họp 
có liên quan được tổ chức tại 
Kuala Lumpur, Malaysia. 

Đại diện cơ quan Tiêu chuẩn 
hóa của các nước ASEAN đến dự 
cuộc họp với sự điều hành luân 
phiên của Chủ tịch ACCSQ, ông 
Chaiyavat Tangkrockolan, đại 
diện Viện Tiêu chuẩn Công 
nghiệp của Thái Lan (TISI). Tại 
cuộc họp lần này, bà Vũ Thị Tú 
Quyên, Phó Vụ trưởng phụ trách 
Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(Bộ KH&CN) tham gia làm 
Trưởng đoàn đồng thời giữ vai trò 
Phó Chủ tịch ACCSQ. 

Đoàn Việt Nam gồm đại diện 
các đơn vị trực thuộc Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông 
Vận tải tham dự Hội nghị. 

Bà Fadilah Baharin, Tổng cục 
trưởng Cơ quan Tiêu chuẩn hóa 

của Malaysisa phát biểu khai mạc 
Hội nghị. Trong bài phát biểu, bà 
nhấn mạnh ACCSQ giờ đây đã 
phát triển thành một tổ chức với 
12 nhóm công tác trực thuộc và 
liên kết với rất nhiều cơ quan quản 
lý các sản phẩm trong các nước 
ASEAN. ACCSQ cũng không 
ngừng cập nhật và xem xét các 
vấn đề liên quan tiêu chuẩn, quy 
chuẩn và đánh giá sự phù hợp 
trong các lĩnh vực mới như 
thương mại số, thương mại điện 
tử, đô thị thông minh, các lĩnh vực 
đáp ứng mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên Hợp Quốc, nền 
kinh tế già hóa… 

Bà Fadilah cũng kêu gọi 
ACCSQ phát huy hơn nữa vai trò 
và sứ mệnh trong việc giảm hàng 
rào kỹ thuật đối với thương mại 
thông qua hoạt động hài hòa tiêu 
chuẩn, thỏa thuận thừa nhận lẫn 
nhau và hài hòa các quy chế quản 
lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho thương mại phát triển. 

Các nước thành viên ASEAN đã 
rà soát lại kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm của ACCSQ 
trong nửa đầu năm 2019 và đề ra 
kế hoạch thực hiện trong nửa cuối 
năm nay và năm 2020. Trong đó, 
trong năm 2019, các nước thành 
viên ASEAN tập trung thảo luận 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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về lộ trình để đi đến ký kết MRA 
của ASEAN phê duyệt kiểu loại 
với sản phẩm ô tô, thống nhất nội 
dung của MRA đối với vật liệu 
xây dựng, thống nhất nội dung 
Thỏa thuận ASEAN trong lĩnh 
vực y học cổ truyền và Thỏa thuận 
ASEAN trong lĩnh vực thực phẩm 
chức năng của ASEAN tiến tới ký 
kết vào năm 2020. 

Cùng sự kiện này sẽ diễn ra các 
cuộc họp liên quan bao gồm: Rà 
soát nội dung Thỏa thuận khung 
sửa đổi của ASEAN về Thừa nhận 
lẫn nhau và cuộc họp ACCSQ với 
các bên đối tác đối thoại ISO và 
Mỹ. 

(Theo aecvcci.vn) 
 

QUY ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA TRONG AHKFTA 

Bộ Công Thương đang dự thảo 
Thông tư quy định Quy tắc xuất 
xứ hàng hóa trong Hiệp định 
Thương mại Tự do ASEAN – 
Hồng Công, Trung Quốc 
(AHKFTA). 

 

Theo dự thảo, hàng hóa được 
coi là có xuất xứ thuần túy hoặc 
được sản xuất toàn bộ tại Nước 
thành viên xuất khẩu trong các 
trường hợp sau: Cây trồng và các 
sản phẩm từ cây trồng (bao gồm 
quả, hoa, rau, cây, rong biển, nấm 
và cây trồng sống) được trồng, thu 
hoạch, hái hoặc thu lượm tại một 
Nước thành viên. 

Động vật sống (bao gồm động 
vật có vú, chim, cá, động vật giáp 
xác, động vật thân mềm, bò sát, vi 
khuẩn và vi-rút) được sinh ra và 
nuôi dưỡng tại một Nước thành 
viên; sản phẩm thu được từ động 
vật sống tại một Nước thành viên. 

Sản phẩm đánh bắt từ biển hoặc 
thu được bằng tàu được đăng ký 
tại Nước thành viên xuất khẩu 
hoặc treo cờ của Nước thành viên 
đó, và khoáng sản hoặc chất sản 
sinh tự nhiên khác lấy từ biển, đáy 
biển hoặc lòng đất nằm bên ngoài 
lãnh thổ của Nước thành viên xuất 
khẩu, với điều kiện Nước thành 
viên đó có quyền khai thác biển, 
đáy biển và lòng đất đó theo luật 
quốc tế. Luật quốc tế đề cập đến 
luật quốc tế được công nhận rộng 
rãi, bao gồm Công ước Liên Hiệp 
Quốc về Luật biển năm 1982; sản 
phẩm đã qua sử dụng thu được tại 
một Nước thành viên với điều 
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kiện sản phẩm đó chỉ phù hợp làm 
nguyên liệu hoặc mục đích tái 
chế… 

Về kiểm tra trước khi xuất khẩu, 
dự thảo nêu rõ, nhà xuất khẩu 
hoặc nhà sản xuất sản phẩm được 
cho là đủ điều kiện hưởng ưu đãi 
thuế quan nộp đơn cho cơ quan, tổ 
chức cấp Chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) yêu cầu việc kiểm 
tra, xác minh xuất xứ hàng hóa 
trước khi xuất khẩu. Kết quả kiểm 
tra, xác minh xem xét định kỳ 
hoặc khi thấy cần thiết, được chấp 
nhận như chứng từ hỗ trợ việc 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng 
hóa xuất khẩu. Việc kiểm tra trước 
khi xuất khẩu có thể không cần áp 
dụng đối với hàng hóa mà bản 
chất xuất xứ của hàng hóa đó có 
thể dễ dàng xác định được. 

Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O 
Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng 

hóa để hưởng ưu đãi thuế quan, 
nhà xuất khẩu hoặc người được ủy 
quyền nộp đơn đề nghị cấp C/O 
mẫu AHK kèm theo chứng từ cần 
thiết chứng minh rằng hàng hóa 
xuất khẩu đáp ứng điều kiện để 
được cấp C/O mẫu AHK. Đối với 
Trung Quốc, nhà sản xuất Trung 
Quốc có thể áp dụng C/O mẫu 
AHK trong trường hợp nhà sản 
xuất đó cần ủy quyền cho các đại 

lý thay mặt để xuất khẩu. 
C/O mẫu AHK được cấp trước 

thời điểm hoặc tại thời điểm hàng 
lên tàu. Trường hợp C/O mẫu 
AHK không được cấp tại thời 
điểm hàng lên tàu hoặc không 
muộn hơn 3 ngày tính từ ngày 
hàng lên tàu theo đề nghị của nhà 
xuất khẩu, C/O mẫu AHK được 
cấp sau phù hợp với quy định 
pháp luật Nước thành viên xuất 
khẩu. Việc cấp sau này được thực 
hiện trong thời hạn 12 tháng kể từ 
ngày hàng lên tàu. Trong trường 
hợp đó, nhà nhập khẩu đề nghị 
hưởng ưu đãi thuế quan có thể nộp 
C/O mẫu AHK cấp sau cho cơ 
quan hải quan Nước thành viên 
nhập khẩu theo quy định pháp luật 
của Nước thành viên đó. 

C/O mẫu AHK do cơ quan, tổ 
chức cấp C/O của Nước thành 
viên xuất khẩu cấp còn hiệu lực 
được nộp cho cơ quan hải quan 
Nước thành viên nhập khẩu trong 
vòng 1 năm kể từ ngày cấp. 

Bộ Công Thương đang lấy ý 
kiến góp ý của nhân dân đối với 
dự thảo này tại Cổng Thông tin 
điện tử của Bộ. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ CHỐNG LẨN 
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TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG 
VỆ THƯƠNG MẠI 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Đề án "Tăng cường quản lý 
nhà nước về chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại và 
gian lận xuất xứ". 

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng 
cao hiệu quả của quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là 
tham gia các Hiệp định Thương 
mại tự do thế hệ mới, bảo đảm 
thực hiện nghiêm túc và hiệu quả 
các cam kết trong khuôn khổ Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO), 
các Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) đã ký kết. 

Đồng thời, ngăn chặn các hành 
vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ 
thương mại (PVTM), đặc biệt là 
gian lận xuất xứ hàng hóa, theo 
hướng toàn diện, đồng bộ và kịp 
thời, giúp khai thác hiệu quả các 
cam kết quốc tế, phát triển bền 
vững xuất nhập khẩu; bảo vệ 
quyền và lợi ích của Việt Nam 
trong thương mại quốc tế; bảo vệ 
lợi ích của các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh chân chính. 

Giải pháp chủ yếu của Đề án là 
tăng cường quản lý nhà nước đối 
với hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu, đầu tư nước ngoài; nâng cao 
nhận thức, hiệu quả thực thi quy 

định pháp luật về phòng vệ 
thương mại, xuất xứ, hải quan, 
chống lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại; rà soát, xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật về chống lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại, 
gian lận xuất xứ; ngăn chặn và xử 
lý nghiêm các hành vi lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại, 
gian lận xuất xứ hàng hóa. 

Để tăng cường quản lý nhà nước 
đối với hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu, đầu tư nước ngoài, Đề án sẽ 
đẩy mạnh việc theo dõi tình hình 
xuất nhập khẩu với các đối tác 
thương mại lớn nhằm cảnh báo 
nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng 
vệ thương mại, lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại, giúp 
doanh nghiệp, đặc biệt doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, chủ động 
phòng ngừa và ứng phó với các vụ 
kiện phòng vệ thương mại, hướng 
tới xuất khẩu bền vững; thực hiện 
cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra 
chống lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại, gian lận xuất xứ 
hàng hóa thông qua giám sát hoạt 
động nhập khẩu, xuất khẩu (kể cả 
tạm nhập tái xuất, trung chuyển, 
quá cảnh) các mặt hàng đang bị 
các đối tác kinh tế quan trọng áp 
dụng biện pháp phòng vệ thương 
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mại để đưa ra khuyến nghị kịp 
thời; tăng cường công tác kiểm 
tra, đấu tranh với các hành vi gian 
lận thương mại về xuất xứ hàng 
hóa trên phạm vi toàn quốc; đa 
dạng hóa thị trường xuất khẩu, 
tránh tình trạng phụ thuộc quá lớn 
vào một thị trường cụ thể để giảm 
thiểu tác động tiêu cực của việc bị 
áp dụng biện pháp chống lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại... 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

XUẤT KHẨU NÔNG, THỦY 
SẢN SANG TRUNG QUỐC: 
SAO CÒN PHÂN BIỆT "KHÓ 
TÍNH, DỄ TÍNH"? 

 
Doanh nghiệp thủy sản cần chủ động cập 

nhật yêu cầu của thị trường 

Các nhà quản lý Trung Quốc 
đang đưa ra thêm nhiều yêu cầu 
khắt khe hơn với nông, thủy sản 
nhập khẩu từ Việt Nam. Muốn giữ 
vững và mở rộng thị phần tại thị 
trường đầy tiềm năng này, không 
có cách nào khác - doanh nghiệp 
Việt Nam buộc phải thay đổi tư 
duy, tuân thủ những quy định đối 

với hàng hóa nhập khẩu như đối 
với các thị trường khác. 

DN vẫn chủ quan 
Theo Cục Chế biến và phát triển 

thị trường nông sản (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn), 
từ tháng 6 đến đầu tháng 7/2019, 
hàng loạt loại nông sản, nhất là 
trái cây tại các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, hải sản tại các 
tỉnh miền Trung bị ách tắc, giá rớt 
thảm hại do không xuất khẩu 
(XK) được vào Trung Quốc. 

Gần đây nhất, hơn 930 tấn mực 
xà khô của ngư dân huyện Núi 
Thành (tỉnh Quảng Nam) bị tồn 
đọng không tiêu thụ được do phía 
Trung Quốc đột ngột thay đổi 
phương thức nhập khẩu (NK) từ 
tiểu ngạch sang chính ngạch cùng 
yêu cầu phải truy xuất nguồn gốc. 

Trong khi đó các lô hàng cá tra 
của Việt Nam XK vào Trung 
Quốc gặp vướng mắc trong thông 
quan do ghi nhãn sai tên thương 
mại bằng tiếng Trung của cá tra là 
cá basa trên bao bì XK và sử dụng 
thông tin này để khai báo NK với 
cơ quan hải quan Trung Quốc. 
"Thông tin này không đúng với 
bản chất lô hàng và thông tin trên 
chứng thư do cơ quan thẩm quyền 
Việt Nam cấp", đại diện Cục Quản 
lý Chất lượng Nông lâm sản và 



Số 65 - 7/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 6 
 

thủy sản cho biết. 
Ông Hoàng Trung - Cục trưởng 

Cục Bảo vệ thực vật – thông tin, 
những khuyến cáo về thay đổi 
chính sách NK hàng hóa của 
Trung Quốc trong năm 2019 đã 
được thông báo từ đầu năm 2018. 
Tuy nhiên, người dân thiếu quan 
tâm, thương lái thu mua thiếu hiểu 
biết dẫn đến tình trạng hàng nhiều 
nhưng không XK được. 

Về thủy sản, ông Trần Đình 
Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thủy sản – nhận định, hiện 
Việt Nam có 680 DN và 125 loài 
thủy sản được phía Trung Quốc 
chấp thuận đủ điều kiện XK sang 
thị trường này sau khi bảo đảm 
đầy đủ các tiêu chí của cơ quan 
quản lý. Đây là con số khá lớn cả 
về số lượng DN và chủng loại sản 
phẩm so với các sản phẩm nông 
nghiệp. Tuy nhiên, có tình trạng 
một số địa phương, các DN, cơ sở 
thu mua, chế biến thủy sản... đã 
không mấy quan tâm tới những 
quy định này. 

Buộc phải tuân thủ quy định 
Theo số liệu của Cục Bảo vệ 

Thực vật, tính đến tháng 4/2019, 
Cục đã tổng hợp và đã được phía 
Trung Quốc chấp thuận đối với 
hơn 1.200 mã số vùng trồng cho 8 
loại trái cây trong danh sách tại 42 

tỉnh, thành trên cả nước, cùng 608 
mã số cơ sở đóng gói tại 31 tỉnh, 
thành. Tuy nhiên, hiện vẫn có tới 
22 tỉnh, thành chưa có mã số vùng 
trồng, 33 tỉnh, thành chưa có mã 
số đóng gói, hay nói cách khác là 
chưa đủ điều kiện để XK trái cây 
sang Trung Quốc. 

Chuyên gia nông nghiệp Đặng 
Kim Sơn nhận định, thị trường 
Trung Quốc đã không còn dễ tính. 
Dù vậy, vị chuyên gia này cho 
rằng, những thay đổi về yêu cầu 
chất lượng hàng hóa của thị 
trường Trung Quốc không phải là 
quá cao. Họ mới chỉ đưa ra những 
yêu cầu căn bản về hàng hóa, như: 
chỉ định rõ DN sản xuất, địa điểm 
sản xuất, cơ sở đóng gói… "Đây 
là những bước đầu tiên, DN Việt 
Nam phải làm được", ông Sơn 
nói. 

Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho 
rằng, nếu chỉ riêng mình DN thì sẽ 
khó thành công mà cần sự đồng 
hành của cơ quan nhà nước. Theo 
đó, nhà nước phải định ra hệ 
thống về mã số cho các địa 
phương, ngành hàng và các loại 
DN. Nông dân phải tham gia vào 
hệ thống này, từ đó theo sát diễn 
biến và sản xuất theo nhu cầu của 
thị trường. 

(Theo congthuong.vn) 
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NGÀNH THỦY SẢN PHẢI 
THẬN TRỌNG VỚI HÀNG 
RÀO PHI THUẾ QUAN 

Có rất nhiều vấn đề liên quan 
đến các biện pháp phi thuế quan 
trong CPTPP và EVFTA, như 
hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại, biện pháp an toàn thực 
phẩm, phòng vệ thương mại, sở 
hữu trí tuệ…, trong đó tiêu chuẩn 
về lao động và môi trường rất 
đáng quan tâm trong ngành thủy 
sản. 

Hiện các nước tham gia FTA 
đều không từ bỏ quyền ban hành 
các hàng rào phi thuế quan. Phần 
lớn cam kết đạt được trong các 
hiệp định nhằm minh bạch hóa các 
biện pháp này. 

Thời gian gần đây, một số thị 
trường khó tính xoáy vào chuyện 
lao động trong ngành cá, tôm Việt 
Nam, là tiếng chuông cảnh báo 
DN phải thận trọng hơn 2 vấn đề 
này để tránh vướng phải những sai 
sót đáng tiếc. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang 
- Giám đốc trung tâm WTO và hội 
nhập (VCCI), khi đàm phán TPP, 
lao động và sở hữu trí tuệ khiến 
việc đàm phán giữa Việt Nam với 
các nước bị kéo dài. 

Hiện CPTPP và EVFTA đều có 
nhóm nguyên tắc trong tuyên bố 

của ILO năm 1998, bao gồm 
quyền tự do liên kết và thương 
lượng tập thể của người lao động 
và người sử dụng lao động; xóa bỏ 
lao động cưỡng bức và lao động 
bắt buộc; cấm sử dụng lao động 
trẻ em, xóa bỏ các hình thức lao 
động trẻ em tồi tệ nhất; xóa bỏ 
mọi hình thức phân biệt đối xử về 
việc làm và nghề nghiệp. “Vì thế, 
ngành thủy sản phải lưu ý đến yếu 
tố có lao động trẻ em, nhất là 
trong nuôi trồng” – bà Trang 
khuyến cáo. 

Ngoài ra, bà Trang cho biết, 
trong CPTPP và EVFTA không có 
tiêu chuẩn chung nào về môi 
trường, nhưng có một số cam kết 
có tính chất khuyến nghị, định 
hướng các nước cam kết nỗ lực 
thực hiện các cam kết riêng theo 
hướng không giảm tiêu chuẩn môi 
trường vì lợi ích thương mại. 

Trong CPTPP có cam kết về 
đánh bắt hải sản, ngăn ngừa đánh 
bắt quá mức, giảm đánh bắt các 
loài chưa trưởng thành; cam kết 
không trợ cấp các tàu cá bị liệt 
vào danh mục đánh bắt bất hợp 
pháp, không báo cáo, không đúng 
quy định (IUU). 

Với EVFTA phải tuân thủ các 
biện pháp bảo tồn, quản lý và khai 
thác bền vững nguồn lợi thủy sản, 
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cam kết trao đổi hợp tác thông tin 
về các vấn đề liên quan tới việc 
kiểm soát, giám sát, thực thi các 
biện pháp quản lý đánh bắt hải 
sản… 

Có thể thấy, đằng sau những 
thông tin hấp dẫn về việc cắt giảm 
thuế quan khi CPTPP và EVFTA 
có hiệu lực, các DN nói chung, 
DN ngành thủy sản nói riêng sẽ 
phải trải qua bài “kiểm tra” rất 
khắt khe trước khi được hưởng 
những ưu đãi này. Điều này đòi 
hỏi DN, hiệp hội và cơ quan chức 
năng phải cùng vào cuộc, xây 
dựng chuỗi sản xuất an toàn cho 
ngành thủy sản. 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 
GỠ ‘THẺ VÀNG’ LÀ NHIỆM 
VỤ CŨNG LÀ CƠ HỘI PHÁT 
TRIỂN NGÀNH THUỶ SẢN 

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình 

Dũng khẳng định phải coi việc 
thực hiện các khuyến nghị của Ủy 
ban châu Âu để gỡ “thẻ vàng” 

cho thuỷ sản Việt Nam là nhiệm 
vụ chính trị hàng đầu, đồng thời 
cũng là một bước quan trọng để 
phát triển ngành thuỷ sản Việt 
Nam bền vững, có trách nhiệm với 
cộng đồng quốc tế. 

Đây là nội dung được Phó Thủ 
tướng khẳng định khi kết luận 
cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về 
chống khai thác hải sản bất hợp 
pháp, không báo cáo và không 
theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc 
gia về IUU). 

Nhiệm vụ chính trị hàng đầu 
Trong thời gian tới, Phó Thủ 

tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu 
từng thành viên Ban Chỉ đạo quốc 
gia về IUU là lãnh đạo của các bộ, 
ban, ngành liên quan và UBND 28 
tỉnh, thành phố ven biển xác định 
nhiệm vụ chống khai thác hải sản 
bất hợp pháp là nhiệm vụ chính trị 
quan trọng, tập trung nguồn lực để 
triển khai thực hiện. 

Mục tiêu là phải ngăn chặn, 
chấm dứt tình trạng tàu cá Việt 
Nam vi phạm các quy định đánh 
bắt cá của Việt Nam và quốc tế. 
Về lâu dài phải đảm bảo cho nghề 
cá Việt Nam phát triển bền vững, 
trách nhiệm. Đây cũng là những 
mục tiêu quan trọng trong Chiến 
lược phát triển kinh tế biển Việt 
Nam. 



Số 65 - 7/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

Tái cơ cấu ngành thuỷ sản 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình 

Dũng cũng nêu hàng loạt nhiệm 
vụ cụ thể với các cơ quan liên 
quan. 

Theo đó, Bộ NN&PTNT tiếp 
tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành 
thuỷ sản, trong đó chú trọng nuôi 
trồng, chế biến thuỷ sản song song 
với hiện đại hoá ngành khai thác, 
đồng thời, chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành xây dựng chiến 
lược, kế hoạch phát triển ngành 
hậu cần nghề cá theo hướng hiện 
đại, nâng cao chất lượng hệ thống 
cảng cá. 

Bộ Quốc phòng chủ trì, chịu 
trách nhiệm về việc ngăn chặn, 
chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư 
dân Việt Nam vi phạm khai thác 
hải sản trái phép ở vùng biển nước 
ngoài. Chỉ đạo lực lượng chức 
năng kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi 
xuất, nhập bến; tuần tra, kiểm tra, 
kiểm soát trên các vùng biển, kiên 
quyết xử lý các tàu cá có hành vi 
vi phạm khai thác IUU. 

Bộ Công an tổ chức điều tra, xử 
lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 
môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư 
dân khai thác hải sản trái phép tại 
vùng biển nước ngoài, tàu cá tự ý 
sử dụng biển số giả, sơn tàu cá 
giống tàu cá nước sở tại để đi khai 

thác hải sản trái phép ở vùng biển 
nước ngoài; khởi tố hình sự một 
số vụ việc điển hình để đảm bảo 
tính răn đe. 

Bộ Ngoại giao chủ động trong 
công tác bảo hộ ngư dân, kiên 
quyết đấu tranh với các nước sử 
dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ 
lực khi bắt giữ tàu cá và ngư dân 
Việt Nam, bắt giữ trái phép tàu cá 
và ngư dân Việt Nam trên vùng 
biển Việt Nam, vùng biển chưa 
phân định, chồng lấn. Chủ động 
tham mưu kịp thời các biện pháp 
ngoại giao và đối sách cần thiết. 
Hỗ trợ ngư dân hoạt động hợp 
pháp bị nước ngoài bắt giữ, xử lý 
trái phép. 

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài 
chính bố trí kinh phí thuê hạ tầng 
thông tin phục vụ giám sát hành 
trình tàu cá để triển khai cho ngư 
dân lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình. 

Chú trọng thông tin, truyền 
thông 

Công tác thông tin, truyền thông 
được nhiều đại biểu đề cập trong 
các phát biểu thảo luận. Theo đó, 
thông tin, truyền thông có vai trò 
đặc biệt quan trọng để tạo sự đồng 
thuận, trang bị kiến thức, thông tin 
cho người dân để từ đó tuân theo 
các quy tắc, quy định về khai thác 
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hải sản. 
Cần nêu rõ những nỗ lực của 

Việt Nam, đặc biệt là những kết 
quả nổi bật trong việc phát triển 
nghề khai thác hải sản ngày càng 
trách nhiệm, bền vững, đáp ứng 
các yêu cầu, tiêu chuẩn cao của 
quốc tế. Đổi mới hình thức, nội 
dung, phù hợp với từng đối tượng, 
đặc biệt chú ý đến đặc thù của ngư 
dân khai thác xa bờ. 

Các địa phương chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ 

Đối với UBND 28 tỉnh, thành 
phố ven biển, Phó Thủ tướng yêu 
cầu phải phối hợp chặt chẽ với các 
lực lượng chức năng ngăn chặn, 
chấm dứt tàu cá và ngư dân địa 
phương vi phạm khai thác hải sản 
trái phép ở vùng biển nước ngoài; 
kiên quyết xử lý trách nhiệm đối 
với tổ chức, cá nhân liên quan để 
tàu cá và ngư dân địa phương tiếp 
tục vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Lãnh đạo các địa phương phải 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ nếu công 
tác chống khai thác IUU của địa 
phương mình không đạt yêu cầu, 
ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo 
“thẻ vàng” của Việt Nam. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 

CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  
 Kính  
Ngày 03/6/2019, Thái Lan thông 

báo cho các nước thành viên 
WTO về việc Dự thảo Tiêu chuẩn 
công nghiệp Thái Lan cho kính 
nổi trong suốt (TIS 880 - 2560 
(2017)) do Viện tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan (TISI) ban hành, 
được thông báo cho WTO mã 
G/TBT/N/THA/484 đã thông qua 
vào ngày 07/4/2019 và có hiệu lực 
sau 365 ngày kể từ ngày xuất bản 
trên Công báo (05 tháng 4 năm 
2020). 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/THA/484/Add.1  

Trứng  
Ngày 04/6/2019, Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
quy định quản lý việc ghi nhãn 
sản phẩm trứng lỏng. Cụ thể, dựa 
trên các quy định của Đoạn 10, 
Đoạn 1, Điều 22 và Đoạn 2, Điều 
25 của "Đạo luật quản lý an toàn 
vệ sinh thực phẩm", Bộ Y tế và 
Phúc lợi đề xuất áp dụng các yêu 
cầu ghi nhãn cho các sản phẩm 
trứng lỏng để cung cấp thông tin 
cho người tiêu dùng trong việc lựa 
chọn sản phẩm. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự 
an toàn của con người. Thời gian 
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dự kiến có hiệu lực vào ngày 
01/01/2020. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên WTO tham gia 
góp ý kiến vào ngày 03/8/2019.  

 Mã thông báo: 
G/TBT/N/EU/652  

Gỗ  
Ngày 05/6/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
về tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật 
của sản phẩm gỗ. Quy định này 
thiết lập để nâng cao chất lượng 
sản phẩm gỗ và quản lý việc phân 
phối theo Điều 20 Đạo luật về sử 
dụng gỗ bền vững. Thời gian dự 
kiến thông qua vào ngày 
31/8/2019. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào ngày 01/9/2019. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến vào ngày 
05/8/2019.  

Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/832 

Thuốc trừ sâu  
Ngày 11/6/2019, Philippines 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Lệnh hành chính số ___: "Các quy 
tắc và quy định mới trong việc 
đăng ký các sản phẩm thuốc trừ 
sâu gia dụng và các thành phần 
hoạt động của chúng. Với yêu cầu 
cần phải cập nhật để phù hợp với 

các cam kết quốc tế như Nghị 
định thư Montreal, Công ước 
Rotterdam và/hoặc Công ước 
Stockholm và các quy định khác 
về thuốc trừ sâu, Lệnh hành chính 
mới này sẽ thay thế Lệnh hành 
chính AO 2014-0038. Thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 15 ngày kể từ 
ngày đăng trên công báo chính 
thức. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào ngày 10/8/2019.  

Mã thông báo: 
G/TBT/N/PHL/216  

Dược phẩm sinh học  
Ngày 13/6/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Quy định về phê duyệt và 
đánh giá các sản phẩm sinh học. 
Các sửa đổi chính được đề xuất là 
như sau: Vì sự an toàn của Dược 
phẩm sinh học, nhà sản xuất Sản 
phẩm trị liệu bằng tế bào & Liệu 
pháp gen có sử dụng đến hệ thống 
ngân hàng tế bào phải gửi dữ liệu 
về tế bào để phê duyệt. Mục đích 
của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu 
lực. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên tham gia góp ý kiến 
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vào ngày 12/8/2019.  
Mã thông báo 

G/TBT/N/KOR/837 
(Theo VP TBT) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 7/2019 

1. Số: G/TBT/N/AUS/110 
Nước TB: Australia 
Nội dung: Các sản phẩm nông 

nghiệp 
2.  Số: G/TBT/N/BOL/16 
Nước TB: Bolivia 
Nội dung: Bình chứa khí chịu áp 

lực (ICS 23.020.30) 
3. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/885 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120 
- Số: G/TBT/N/BRA/886 
Nội dung: Hệ thống chống va 

chạm và giảm chấn (ICS 
43.040.80 

- Số: G/TBT/N/BRA/887 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ (ICS 43.020; 
43.080.10 

- Số: G/TBT/N/BRA/888 
Nội dung: Phát triển và sản xuất 

công nghệ 
- Số: G/TBT/N/BRA/889 
Nội dung: Quy định kho 
- Số: G/TBT/N/BRA/890 

Nội dung: Công khai cho ý kiến 
4. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/593 
Nội dung: Các sản phẩm gỗ 

tổng hợp (ICS: 03.120.2; 79.060; 
91.040; 91.060) 

- Số: G/TBT/N/CAN/594 
Nội dung: Một số sản phẩm bao 

gồm: Chăm sóc cá nhân, ô tô và 
các sản phẩm bảo dưỡng gia 
đình,… (ICS 13.040; 13.120; 
97.180) 

5. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/482 
Nội dung: Vòi hút và cụm vòi 

(ICS 23.040.70) 
- Số: G/TBT/N/CHL/484 
Nội dung: Đèn ngủ (ICS 

29.140) 
- Số: G/TBT/N/CHL/485 
Nội dung: Thiết bị làm sạch bề 

mặt gia dụng sử dụng hơi nước 
(ICS 13.120; 97.080) 

- Số: G/TBT/N/CHL/486 
Nội dung: Đèn và thiết bị liên 

quan (ICS 29.140) 
- Số: G/TBT/N/CHL/487 
Nội dung: Kỹ thuật âm thanh, 

hình ảnh, nghe nhìn (ICS 33.160 
6. Các thông báo của Cộng hòa 

Côte d'Ivoire 
- Số: G/TBT/N/CIV/1, 

G/TBT/N/CIV/2 
Nội dung: Phương tiện giao 
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thông đường bộ (ICS 43.020) 
- Số: G/TBT/N/CIV/3 
Nội dung: Bao tải, túi (ICS 

55.080) 
- Số: G/TBT/N/CIV/4 
Nội dung: Sản phẩm nhập khẩu 
7. Các thông báo của Cộng hòa 

Séc 
- Số: G/TBT/N/CZE/237 
Nội dung: ICS 17.020; 17.040.3 
- Số: G/TBT/N/CZE/239, 

G/TBT/N/CZE/240, 
G/TBT/N/CZE/241 

Nội dung: ICS 17.020; 
17.040.30 

8.  Số: G/TBT/N/EU/668 
Nước TB: EU  
Nội dung: Nguyên liệu sản xuất 

cao su và chất dẻo (ICS 83.040) 
9.  Số: G/TBT/N/IND/102 
Nước TB: Ấn Độ 
Nội dung: Thực phẩm bao gói 

sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) 
10.  Các thông báo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/1052 
Nội dung: Máy cạo râu, tông đơ 

cắt tóc và các thiết bị điện tương 
tự (ICS 13.120; 97.170) 

- Số: G/TBT/N/ISR/1053 
Nội dung: Bộ sạc pin (ICS 

97.180; 97.200) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1054 
Nội dung: Thiết bị massage điện 

(ICS 97.170) 

- Số: G/TBT/N/ISR/1055 
Nội dung: Điều khiển tự động 

sử dụng trong hộ gia đình (ICS 
97.120) 

- Số: G/TBT/N/ISR/1056 
Nội dung:Năng lượng hàng rào 

điện (ICS 65.040.99) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1057, 

G/TBT/N/ISR/1058 
Nội dung: Thiết bị làm vườn 

(ICS 65.060.70) 
- Số: G/TBT/N/ISR/1059 
Nội dung: Cửa và cửa sổ (ICS 

91.060.50) 
(TH) 

 
 
 
 

NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 
LƯỢNG - YẾU TỐ QUAN 
TRỌNG ĐỂ NÂNG CAO 
NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

Đây là khẳng định của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 
Lễ trao giải thưởng Chất lượng 
quốc gia (GTCLQG) và Giải 
thưởng Chất lượng quốc tế châu Á 
- Thái Bình Dương năm 2018, do 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng phối hợp với Công ty 
cổ phần đầu tư và quảng cáo 
Toàn cầu GAIC tổ chức sáng ngày 
23/6, tại Hà Nội. 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Năm nay có 75 DN được vinh 
danh tại Lễ trao giải. 

 
Hình thành và phát triển cùng 

với phong trào năng suất, chất 
lượng của VN, GTCLQG đã góp 
phần nâng cao năng lực vật chất, 
kỹ thuật của các DN trong tiến 
trình tăng cường sự hội nhập kinh 
tế của đất nước với nền kinh tế 
khu vực và thế giới. Sự tham gia 
GTCLQG hàng năm đã và đang 
tạo ra những cơ hội cho các DN 
học hỏi, cải tiến và nâng cao chất 
lượng quản lý của mình thông qua 
việc áp dụng các thực hành sản 
xuất, kinh doanh tốt nhất. 

Năm 2018, Thủ tướng Chính 
phủ quyết định tặng Giải Vàng 
Chất lượng quốc gia cho 22 DN 
và tặng GTCLQG cho 53 DN. 

22 DN được tặng Giải Vàng 
Chất lượng quốc gia, gồm: Công 
ty cổ phần XNK Y tế Domesco, 
Tổng công ty Viglacera, Công ty 
cổ phần nhựa và môi trường xanh 
An Phát, Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát, 
Công ty cổ phần Cao su Đồng 
Phú, Công ty cổ phần Bia Thanh 
Hóa; Công ty cổ phần Traphaco, 
Công ty TNHH Công nghiệp KCP 
Việt Nam, Công ty cổ phần Hữu 
hạn Vedan Việt Nam, Công ty 
TNHH Sản xuất - Thương mại 
Phú Đạt, Công ty TNHH XNK 
Thương mại Công nghệ Dịch vụ 
Hùng Duy, Công ty TNHH Giống 
Thủy sản Dương Hùng, Trung tâm 
sản xuất thiết bị đo điện tử điện 
lực miền Trung - Chi nhánh Tổng 
công ty điện lực miền Trung, 
Công ty cổ phần Kim loại màu và 
nhựa Đồng Việt, Công ty TNHH 
Vĩnh Hiệp, Công ty cổ phần Tôn 
mạ VNSTEEL Thăng Long, Công 
ty cổ phần XNK thủy sản Năm 
Căn, Công ty cổ phần KIZUNA 
JV, công ty TNHH Dịch vụ du 
lịch Hoàn Mỹ, Công ty cổ phần 
Sao Mai, Công ty TNHH Tập 
đoàn Vàng bạc đá quý Kim Tín, 
Công ty Xăng dầu Lào Cai. 

Trong 53 DN nhận GTCLQG, 
có 20 DN sản xuất lớn; 21 DN sản 
xuất nhỏ và vừa; 1 DN dịch vụ 
lớn; 11 DN dịch vụ nhỏ và vừa. 

Đáng chú ý, 2 DN vinh dự đạt 
Giải thưởng Chất lượng quốc tế - 
châu Á Thái Bình Dương năm 
2018 là Công ty cổ phần Nhựa 
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Bình Minh và Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Công Thương Việt 
Nam (VietinBank). 

Phát biểu tai buổi lễ, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã 
chúc mừng các DN được trao Giải 
thưởng, đồng thời, Phó Thủ tướng 
cũng gửi lời cảm ơn đến tất các 
DN, tổ chức, cá nhân đã luôn nỗ 
lực để phong trào năng suất, chất 
lượng quốc gia không ngừng được 
lan toả trong suốt những năm qua. 
Phó Thủ tướng cho rằng, những 
DN tham gia phong trào năng 
suất, chất lượng quốc gia đã thể 
hiện sự cam kết, trách nhiệm với 
khách hàng liên quan trực tiếp đến 
sản xuất, tiêu thụ, tới con người, 
tới phát triển bền vững. 

Theo Phó Thủ tướng, trong 
nhiều việc để nâng cao năng lực 
cạnh tranh thì quan trọng là năng 
suất và chất lượng. Nhất là chất 
lượng sản phẩm của DN khi trình 
độ phát triển ngày càng cao, yêu 
cầu khách hàng ngày càng đa 
dạng, khắt khe. Do vậy, Phó Thủ 
tướng mong muốn, ngày càng có 
nhiều DN tham gia phong trào 
năng suất, chất lượng quốc gia. 
GTCLQG không ngừng đổi mới, 
lan toả trong cộng đồng DN, góp 
phần thiết thực vào sự phát triển 
của đất nước. 

Trước những kết quả đạt được 
của GTCLQG trong hơn 20 năm 
qua đã góp phần nâng cao vị thế, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 
dịch vụ của Việt Nam trên thị 
trường trong nước và quốc tế, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng, mong muốn, GTCLQG tiếp 
tục có nhiều đổi mới để ngày càng 
thu hút các DN tiếp cận giải 
thưởng, từ đó cải tiến toàn diện 
các hoạt động và nâng cao năng 
lực cạnh tranh. 

GTCLQG là một hình thức tôn 
vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp 
quốc gia của Thủ tướng Chính 
phủ cho các tổ chức, DN đạt thành 
tích xuất sắc về chất lượng trong 
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; 
nâng cao vị thế các sản phẩm, 
hàng hoá và dịch vụ của Việt 
Nam, tăng cường năng lực, khả 
năng cạnh tranh và hội nhập trên 
thị trường trong nước và quốc tế; 
xây dựng văn hoá, phong trào 
năng suất, chất lượng trong tổ 
chức, DN, nhằm đóng góp tích 
cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội 
của đất nước. 

(Theo congthuong.vn) 
 

ÁP DỤNG THÀNH CÔNG 
LEAN GIÚP DOANH NGHIỆP 
LOẠI BỎ LÃNG PHÍ 
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Áp dụng thành công Lean mang 
lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi 
ích trong đó có việc loại bỏ lãng 
phí và bất hợp lý trong quá trình 
sản xuất. 

 
Lean là phương pháp sản xuất 

tinh gọn, do Hãng Toyota Nhật 
Bản khởi xướng áp dụng với tên 
gọi TPS - Toyota Production 
System từ những năm 60. Sản 
xuất tinh gọn chính là chiến lược 
sản xuất dựa vào kĩ thuật của hệ 
thống sản xuất Toyota. Chiến lược 
sản xuất yêu cầu người lao động 
tham gia vào các cải tiến nhỏ để 
loại bỏ hao phí, tăng chất lượng và 
nâng cao hiệu quả trong quá trình 
sản xuất. 

Vì Lean loại bỏ nhiều vấn đề 
liên quan đến lịch sử sản xuất và 
cân bằng chuyền kém nên Lean 
đặc biệt thích hợp cho các công ty 
chưa có hệ thống hoạch định 
nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 
hoặc chưa có hệ thống để hoạch 
định yêu cầu vật tư (MRP), lịch 
sản xuất hay điều phối sản xuất. 
Điều này đặc biệt quan trọng ở 

Việt Nam vì trên thực tế, nhiều 
công ty tư nhân ở Việt Nam đang 
hoạt động dưới mức công suất khá 
đáng kể, hoặc thường giao hàng 
không đúng hẹn do các vấn đề 
trong hệ thống quản lý và lên lịch 
sản xuất. 

Áp dụng Lean nhằm loại bỏ 
lãng phí và bất hợp lý trong quá 
trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, 
hướng mọi hoạt động của tổ chức 
theo hướng “tinh gọn” – không có 
lãng phí, rút ngắn thời gian cung 
cấp sản phẩm/dịch vụ tới khách 
hàng. 

Tại Tổng công ty may Hưng 
Yên, sau khi áp dụng Lean cho 1 
chuyền mới hoàn toàn, chỉ sau 3 
tuần kết quả năng suất cuối ngày 
tăng 21% so với chuyền thường. 

Nếu như tại Tổng công ty may 
Hưng Yên, công việc sản xuất tại 
các dây chuyền cắt, may thường 
luôn bận rộn nhưng đạt hiệu quả 
không cao thì khi áp dụng Lean đã 
triệt tiêu lãng phí một cách đáng 
kể, giúp doanh nghiệp tiết kiệm 
chi phí, tăng năng suất, giảm giờ 
làm, tăng thu nhập cho người lao 
động. Nhờ đó nâng cao sức cạnh 
tranh của DN trên thị trường. 

Hay tại Công ty May Nhà Bè, 
Lean đã tạo điều khiện cho Công 
ty lập kế hoạch, tính toán chính 
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xác công đoạn phù hợp tiến độ sản 
xuất, giảm thiểu nguyên phụ liệu, 
hàng tồn. Xí nghiệp 2 (nới áp 
dụng Lean) cũng tiết kiệm chi phí 
trong quản lý, tăng năng suất, chất 
lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
giảm giờ làm 1 giờ/ngày cho công 
nhân, giảm hàng tồn từ 30 sản 
phẩm xuống còn 3 sản phẩm, hàng 
lỗi giảm từ 20% xuống còn dưới 
3%, thu nhập người lao động tăng 
từ 10-15%. 

Nhờ đổi mới phương pháp sản 
xuất tiên tiến, Tổng công ty May 
Nhà Bè đã làm tốt công tác “bảo 
trì năng suất tổng thể”. Theo đó, 
việc vận hành máy móc tại phân 
xưởng do người vận hành thực 
hiện, việc bảo dưỡng máy do bộ 
phận chuyên trách đảm nhận. 
Phương pháp này đã ngăn chặn sự 
xuống cấp của thiết bị, bảo đảm hệ 
số kỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Tại Toyota Bến Thành qua quá 
trình áp dụng Lean đã giảm thiểu 
đáng kể quy trình dịch vụ bảo trì 
xe từ 240 phút xuống chỉ còn 40 – 
50 phút cho mỗi xe. 

(Theo vietq.vn) 
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
GẠO VIỆT ĐỂ GIỮ VỮNG UY 
TÍN 

 
Với việc kiểm soát chặt chẽ như 

hiện nay, các doanh nghiệp phải ý 
thức được đảm bảo chất lượng 
hàng xuất khẩu, giữ vững uy tín, 
thương hiệu bằng sự trung thực về 
năng lực xuất khẩu, tránh những 
rủi ro mà một số doanh nghiệp đã 
vướng phải trong thời gian qua. 

Xuất khẩu gạo sụt giảm 
Theo số liệu của Tổng cục Hải 

quan, 5 tháng đầu năm 2019, xuất 
khẩu gạo đạt 2,76 triệu tấn, giảm 
6,3% so với cùng kỳ năm 2018, trị 
giá đạt khoảng 1,18 tỷ USD, giảm 
20,4%. Philippines trở thành thị 
trường xuất khẩu chính của gạo 
Việt Nam, chiếm 38,6% trong 
tổng xuất khẩu cả nước. 

Còn theo Bộ Công Thương, 
ngoại trừ thị trường Philippines, 
các thị trường nhập khẩu gạo lớn, 
truyền thống như Trung Quốc, 
Indonesia và Bangladesh đều đồng 
loạt giảm nhập khẩu trong nửa đầu 
năm. Nguyên nhân có thể do: tồn 
kho của vụ sản xuất cũ cao ở 
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Trung Quốc, năm bầu cử ở 
Indonesia, Bangladesh khôi phục 
sản xuất sau lũ lụt... 

Trong dự báo 6 tháng của Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 
nguồn cung lúa, gạo thế giới được 
dự báo tăng do sản lượng gạo của 
các nước sản xuất tăng. Thái Lan 
tăng 138.000 tấn so với năm 
trước, Ấn Độ tăng 2,87 triệu tấn, 
Campuchia tăng 79.000 tấn. 
Không chỉ Việt Nam, các nước Ấn 
Độ, Thái Lan đều rơi vào tình 
trạng xuất khẩu sụt giảm. 

Nâng cao năng lực quản trị 
chất lượng lúa gạo 

Đánh giá về vấn đề trên, bà Bùi 
Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
cho rằng, không chỉ năm 2019, mà 
những năm tiếp theo, xuất khẩu 
gạo của Việt Nam cũng sẽ đối mặt 
với nhiều thách thức. 

Trước tiên là sự gia tăng nguồn 
cung lúa gạo trên thế giới, cụ thể 
là diện tích và sản lượng lúa gạo ở 
nhiều quốc gia đang tăng lên do 
hiệu ứng giá gạo cao của những 
năm trước. Ước tính tổng sản 
lượng gạo toàn cầu năm 2019 sẽ 
đạt hơn 499 triệu tấn, tăng thêm 
4,2 triệu tấn so với năm 2018. 

Tiếp đến là lượng gạo tồn kho từ 
các niên vụ trước còn khá lớn, 

điển hình như Trung Quốc, hiện 
nay đang tồn kho khoảng 116 triệu 
tấn gạo; từ một nước nhập khẩu 
gạo, Trung Quốc hiện nay đã trở 
thành nước xuất khẩu gạo lớn, có 
khả năng thay thế vị trí của Mỹ. 

Bà Bùi Thị Thanh Tâm cho biết, 
xuất khẩu gạo của Việt Nam vào 
Trung Quốc 6 tháng đầu năm 
2019 đã giảm tới 72%, mặc dù 
xuất khẩu sang Philippines tăng 
mạnh nhưng cũng mới chỉ bù 
được một phần giảm sút của thị 
trường Trung Quốc. Vì vậy, nếu 
như nửa đầu năm 2019, tình hình 
xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn 
tạm ổn với mức sụt giảm nhẹ thì 
dự báo những tháng cuối năm tình 
hình sẽ còn khó khăn hơn nhiều. 

Xác định trong thời gian tới thị 
trường gạo thế giới vẫn còn diễn 
biến khó lường, do đó, để đẩy 
mạnh xuất khẩu gạo trong các 
tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Quốc Khánh 
cho rằng, các bộ cần làm tốt thông 
tin về thị trường, có gì mới phải 
thông báo ngay. Cần hết sức coi 
trọng thị trường Trung Quốc vì 
đây vẫn là nhà nhập khẩu lớn. Đặc 
biệt quan tâm tới việc kết nối với 
bên ngoài, nếu có thể kết nối với 
2-3 nhà phân phối lớn của nước 
ngoài, họ đặt hàng thì ta sẽ đặt 
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hàng lại cho nông dân, như vậy 
mới tạo được chuỗi liên kết hoàn 
chỉnh và hiệu quả. 

Đặc biệt, với việc kiểm soát chặt 
chẽ như hiện nay, các doanh 
nghiệp phải ý thức được đảm bảo 
chất lượng hàng xuất khẩu, giữ 
vững uy tín, thương hiệu bằng sự 
trung thực về năng lực xuất khẩu, 
tránh những rủi ro mà một số 
doanh nghiệp đã vướng phải trong 
thời gian qua. 

Bộ Công Thương sẽ đề nghị Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn giải quyết nhanh bài toán tính 
lại diện tích, sản lượng lúa gạo 
cân đối với nhu cầu thị trường; 
chuyển đổi sang các loại cây trồng 
có hiệu quả, kinh tế cao hơn, cơ 
cấu lại mùa vụ để đạt được chất 
lượng cao, hướng tới mục tiêu 
xuất khẩu ít hơn nhưng mang lại 
giá trị kinh tế lớn hơn, tăng lợi 
nhuận cho người nông dân. 

Song song với đó, Bộ Công 
Thương và Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn sẽ xây dựng 
chiến lược đầu tư cho chế biến, 
nâng cao năng lực quản trị chất 
lượng lúa gạo nói riêng và nông 
sản nói chung để đảm bảo được 
đầu ra ổn định cho lương thực, 
nông sản của Việt Nam. 

(Theo vietq.vn) 

ÁP DỤNG THÀNH CÔNG 
CÔNG CỤ BSC VÀ KPI: 
NÂNG TẦM HIỆU QUẢ 
DOANH NGHIỆP 

Được biết đến là “cặp đôi hoàn 
hảo” kết nối chiến lược kinh 
doanh và chiến lược quản trị, 
công cụ BSC và KPI giúp doanh 
nghiệp thúc đẩy năng suất chất 
lượng. 

KPI được hiểu là công cụ đo 
lường hiệu quả công việc của 
nhân viên. Qua đó, lãnh đạo có thể 
dễ dàng đánh giá năng lực và định 
hướng công việc cho nhân viên 
của mình. Thông thường mỗi chức 
danh sẽ có bản mô tả công việc 
hoặc kế hoạch làm việc hàng 
tháng, bạn sẽ áp dụng các chỉ số 
để đánh giá hiệu quả của chức 
danh đó. Dựa trên việc hoàn thành 
KPI, công ty sẽ có các chế độ 
thưởng phạt cho từng cá nhân. 

BSC là một hệ thống xây dựng 
kế hoạch và quản lý chiến lược. 
BSC giúp bạn định hướng hoạt 
động kinh doanh theo tầm nhìn và 
chiến lược của tổ chức, nâng cao 
hiệu quả truyền thông nội bộ và 
bên ngoài, theo dõi hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp so với 
mục tiêu đề ra 

Theo khảo sát, hiện nay hơn 
80% số tập đoàn trong Top 
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Fortune 500 cùng với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SME), các cơ 
quan quản lý nhà nước và các tổ 
chức phi lợi nhuận trên khắp thế 
giới đã áp dụng công cụ BSC và 
KPI. Bắt kịp xu thế hiện tại, trong 
những năm gần đây, nhiều doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam cũng đang 
dần thay thế các phương pháp 
quản trị truyền thống bằng hệ 
thống BSC – KPI. 

Trong đó phải kể đến tập đoàn 
VNPT, sau khi áp dụng BSC và 
KPI năng suất lao động đã tăng 
lên 30 – 40%. Tại cùng một vị trí 
trong cùng một đơn vị của VNPT, 
mức thu nhập của người làm tốt 
đã cao gấp 2-3 lần những người 
làm chưa tốt. Nhờ khoán sản 
phẩm đúng người đúng việc, kết 
hợp cách tính lương minh bạch và 
công bằng, các công cụ quản trị 
mới đã tạo động lực giúp người 
lao động VNPT nâng cao năng 
suất và tăng thu nhập hơn hẳn so 
với trước đây. 

Chia sẻ với Văn phòng Năng 
suất chất lượng, ông Phạm Đức 
Long, phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn VNPT, việc triển khai BSC 
và KPI đến người lao động là 
quyết tâm của lãnh đạo Tập đoàn 
và là việc rất cần thiết nhằm tăng 
năng lực cạnh tranh của Tập đoàn 

trong giai đoạn hiện nay. 
Hay tại Công ty Cổ phần Dây và 

cáp điện Việt Nam nhờ áp dụng hệ 
thống BSC đã tạo thói quen thống 
kê số liệu, vẽ biểu đồ theo dõi các 
KPI, lập báo cáo hàng tháng, phân 
tích nguyên nhân, hạn chế và tìm 
các giải pháp khắc phục. Việc 
thực hiện chương trình cũng tác 
động đến nhận thức của nhân viên 
về tầm quan trọng của việc đánh 
giá hiệu quả công việc; hỗ trợ lãnh 
đạo quản lý hoạt động sản xuất – 
kinh doanh của công ty.  

Với những kết quả đạt được, 
công ty nhận thấy việc áp dụng hệ 
thống BSC đã và đang góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh, 
giúp công ty phát triển bền vững. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ VÀ 
HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA 

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 1178/QĐ-
BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc 
gia 

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

1. TCVN 11407:2019 Phân bón- 
Xác định hàm lượng silic hữu hiệu 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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bằng phương pháp phổ hấp thụ 
phân tử 

2. TCVN 12620:2019 Phân bón- 
Xác định tổng hàm lượng axit 
amin tự do bằng phương pháp 
định lượng nitơ formol và hiệu 
chỉnh với nitơ amoniac 

3. TCVN 12621:2019 Phân bón- 
Xác định hàm lượng axit amin 
bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao (HPLC) 

4. TCVN 12622:2019 Phân bón- 
Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) 
hòa tan trong nước bằng phương 
pháp khối lượng 

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 1177/QĐ-
BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc 
gia 

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 11407:2016 Phân bón 
rắn- Xác định hàm lượng silic hữu 
hiệu bằng phương pháp phổ hấp 
thụ phân tử 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ 
VIỆC NHẬP KHẨU MÁY 
MÓC, THIẾT BỊ, DÂY 
CHUYỀN ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/4/2019 quy định việc nhập 
khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 
Trong đó, có một số nội dung 
đáng chú ý như sau: 

Cấm nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền đã qua sử 
dụng chất lượng kém, gây ô 
nhiễm môi trường 

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

Máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng không 
được phép nhập khẩu trong các 
trường hợp: (i) Các nước xuất 
khẩu đã công bố loại bỏ do lạc 
hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm 
môi trường; (ii) không đáp ứng 
các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật. 

Chỉ nhập khẩu máy móc, thiết 
bị đã qua sử dụng dưới 10 năm 
tuổi 

Theo đó, máy móc, thiết bị đã 
qua sử dụng được phép nhập khẩu 
khi tuổi thiết bị không vượt quá 10 
năm. Đồng thời, phải được sản 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với 
quy định của quy chuẩn quốc gia 
(QCVN) về an toàn, tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường. 
Trong trường hợp không có 
QCVN liên quan đến máy móc, 
thiết bị nhập khẩu thì máy móc, 
thiết bị nhập khẩu phải được sản 
xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật 
của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn 
quốc gia của một trong các nước 
G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng môi trường. 

Chỉ nhập khẩu dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng khi 
công suất sản phẩm đạt trên 
85% 

Theo đó, công suất (tính theo số 
lượng sản phẩm được tạo ra bởi 
dây chuyền công nghệ trong một 
đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất 
còn lại phải đạt từ 85% trở lên so 
với công suất hoặc hiệu suất thiết 
kế. 

Ngoài ra, dây chuyền, công 
nghệ đã qua sử dụng được phép 
nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu 
chí khác như: Phù hợp với quy 
định của QCVN về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng và bảo vệ môi 
trường; 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 Danh mục công nghệ cấm 
chuyển giao, Danh mục công nghệ 
hạn chế cấm chuyển giao quy định 
tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 của Chính phủ; 
công nghệ của dây chuyền công 
nghệ phải được sử dụng tại ít nhất 
03 cơ sở sản xuất trong các nước 
thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế (OEDC)… 

Phải nộp giấy phép nhập khẩu 
khi nhập khẩu máy móc, thiết bị 
đã qua sử dụng trên 10 năm 

Trong trường hợp doanh nghiệp 
đang tiến hành sản xuất tại Việt 
Nam, để đảm bảo duy trì hoạt 
động sản xuất, có nhu cầu nhập 
khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử 
dụng có tuổi thiết bị hơn 10 năm 
nhưng công suất hoặc hiệu suất 
còn lại của máy móc, thiết bị vẫn 
đạt từ 85% so với công suất hoặc 
hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao 
nguyên, vật liệu, năng lượng của 
máy móc thiết bị không vượt quá 
15% so với thiết kế, doanh nghiệp 
nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép 
nhập khẩu gửi về Bộ Khoa học và 
Công nghệ để được xem xét, giải 
quyết. 

Quyết định số 18/QĐ-TTg cũng 
quy định hồ sơ máy móc thiết bị 
đã qua sử dụng đã được Bộ Khoa 
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học và Công nghệ chấp thuận cho 
phép nhập khẩu theo quy định tại 
Điều 13 Thông tư số 23/2015/TT-
BKHCN, trước thời điểm Quyết 
định này có hiệu lực thì doanh 
nghiệp được tiếp tục thực hiện 
nhập khẩu theo quy định tại 
Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. 

Đối với các dự án đầu tư có 
nhập khẩu máy móc, thiết bị đã 
qua sử dụng đã thực hiện theo quy 
định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 
số 23/2015/TT-BKHCN và đã 
được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư, Quyết định chủ trương 
đầu tư trước ngày 15/6/2019 thì 
doanh nghiệp được tiếp tục thực 
hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị 
theo quy định tại Thông tư số 
23/2015/TT-BKHCN. 

(Theo customs.gov.vn) 
 

QĐ CỦA THỦ TƯỚNG TĂNG 
CƯỜNG QLNN VỀ CHỐNG 
LẨN TRÁNH GIAN LẬN 
XUẤT XỨ 

Ngày 04/7/2019, Thủ tướng 
Chính phủ ra Quyết định 824/QĐ-
TTg phê duyệt Đề án “Tăng 
cường quản lý nhà nước về chống 
lẩn tránh biện pháp phòng vệ 
thương mại và gian lận xuất xứ”. 

Quyết định này gồm có 3 điều 
và bảng phụ lục kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ của đề án. Mục tiêu 
của Đề án để nâng cao hiệu quả 
của quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, đặc biệt là tham gia các 
Hiệp định thương mại tự do mới, 
bảo đảm thực hiện nghiêm túc và 
hiệu quả các cam kết trong khuôn 
khổ Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO), các Hiệp định thương mại 
tự do (FTA) đã ký kết. 

Ngăn chặn các hành vi lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại, 
đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng 
hóa theo hướng toàn diện đồng bộ 
và kịp thời giúp khai thác hiệu quả 
các cam kết quốc tế phát triển bền 
vững xuất nhập khẩu. Bảo vệ 
quyền và lợi ích của Việt Nam 
trong thương mại quốc tế và các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
chân chính của Việt Nam. 

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
của Đề án gồm: 

- Tăng cường quản lý, giám sát 
các hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu, đầu tư nước ngoài 

- Nâng cao nhận thức, hiệu quả 
thực thi các quy định pháp luật về 
phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải 
quan, chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại; 

- Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ 
sung các văn bản quy phạm pháp 
luật về chống lẩn tránh biện pháp 
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phòng vệ thương mại, gian lận 
xuất xứ; 

- Ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các hành vi lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại, gian lận 
xuất xứ hàng hóa. 

(Theo vinanet.vn) 
 
DANH MỤC HÀNG HÓA 
PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI 
QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết 
định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 
12/5/2017 ban hành Danh mục 
hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ 
tục hải quan tại cửa khẩu nhập. 

Kể từ ngày 01/7/2017, các hàng 
hóa nhập khẩu phải làm thủ tục 
hải quan tại cửa khẩu nhập bao 
gồm các mặt hàng sau: 

Thuốc lá điếu, xì gà và chế 
phẩm khác từ cây thuốc lá dùng 
để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm; 
rượu, bia, xe ô tô chở người dưới 
16 chỗ ngồi; xe mô tô hai bánh, xe 
mô tô ba bánh có dung tích xi lanh 
trên 125cm3; tàu bay, du thuyền; 
xăng các loại; điều hoà nhiệt độ 
công suất từ 90.000 BTU trở 
xuống; bài lá; vàng mã, vàng lá. 

Hàng hóa phải kiểm dịch động 
vật, hàng hóa phải kiểm dịch thủy 
sản, hàng hóa phải kiểm dịch thực 

vật theo Danh mục do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định. 

Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ 
công nghiệp; hàng hóa có ảnh 
hưởng đến an ninh, quốc phòng 
theo Danh mục do Bộ Công 
Thương quy định. 

Phế liệu theo Danh mục do Thủ 
tướng Chính phủ quy định; hàng 
hóa áp dụng biện pháp thuế tự vệ, 
thuế chống bán phá giá, thuế 
chống trợ cấp theo quy định của 
Bộ Công Thương. 

Hàng hóa không thuộc Danh 
mục trên được làm thủ tục hải 
quan tại cửa khẩu nhập hoặc các 
địa điểm làm thủ tục hải quan 
ngoài cửa khẩu nhập theo quy 
định của Luật Hải quan, Nghị định 
số 08/2015/NĐ-CP ngày 
21/01/2015 của Chính phủ. 

Trường hợp hàng hóa có nhiều 
chủng loại (thuộc Danh mục và 
không thuộc Danh mục), chung 
vận đơn thì phải làm thủ tục hải 
quan tại cửa khẩu nhập. 

Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh 
mục trên được làm thủ tục hải 
quan tại cửa khẩu nhập hoặc tại 
các địa điểm làm thủ tục hải quan 
ngoài cửa khẩu nhập trong các 
trường hợp sau: 

Thiết bị, máy móc, vật tư nhập 
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khẩu để xây dựng nhà máy, công 
trình được làm thủ tục hải quan tại 
cơ quan hải quan nơi có nhà máy, 
công trình hoặc kho của nhà máy, 
công trình. 

Nguyên liệu, vật tư, thiết bị, 
máy móc, linh kiện, phụ tùng để 
phục vụ gia công, sản xuất được 
làm thủ tục hải quan tại cơ quan 
hải quan nơi có nhà máy, cơ sở 
sản xuất. 

Hàng hoá tạm nhập để dự hội 
chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm 
được làm thủ tục hải quan tại cơ 
quan hải quan nơi có hội chợ, triển 
lãm, giới thiệu sản phẩm. 

Hàng hoá nhập khẩu vào cửa 
hàng miễn thuế được làm thủ tục 
hải quan tại cơ quan hải quan quản 
lý cửa hàng miễn thuế. 

Hàng hoá nhập khẩu vào khu 
phi thuế quan được làm thủ tục hải 
quan tại cơ quan hải quan quản lý 
khu phi thuế quan. 

Hàng hóa nhập khẩu phục vụ 
yêu cầu cứu trợ khẩn cấp theo quy 
định tại khoản 1 Điều 50 Luật hải 
quan được làm thủ tục hải quan tại 
cơ quan hải quan nơi xảy ra thiên 
tai, dịch bệnh hoặc yêu cầu cứu 
trợ khẩn cấp. 

Hàng hóa chuyên dùng nhập 
khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 50 

Luật Hải quan được làm thủ tục 
hải quan tại cơ quan hải quan theo 
đề nghị của người khai hải quan. 

Xăng được đưa từ kho ngoại 
quan đến các địa điểm làm thủ tục 
hải quan nơi thương nhân có hệ 
thống kho xăng dầu. 

Hàng hóa nhập khẩu đóng 
chung container đưa về địa điểm 
thu gom hàng lẻ được làm thủ tục 
hải quan tại cơ quan hải quan quản 
lý địa điểm thu gom hàng lẻ. 

Các trường hợp khác theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính 
chỉ đạo cơ quan hải quan phối hợp 
với cơ quan quản lý chuyên ngành 
liên quan tăng cường kiểm soát 
đối với các hàng hóa nhập khẩu có 
rủi ro cao trong quản lý để đảm 
bảo yêu cầu về quản lý thuế, quốc 
phòng, an ninh, kiểm dịch hàng 
hóa thuộc Danh mục trên. 

(Theo customs.gov.vn) 
 
 
 
 

THỰC PHẨM SIÊU CHẾ 
BIẾN - TIỆN LỢI NHƯNG CÓ 
NGUY CƠ TỬ VONG SỚM 
NẾU LẠM DỤNG 

Thực phẩm siêu chế biến được 
coi là loại thực phẩm tiện lợi, màu 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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sắc bắt mắt được nhiều người sử 
dụng. Tuy nhiên loại thực phẩm 
này lại không hề an toàn. 

 
Thực phẩm siêu chế biến được nhiều 
người dùng nhưng tránh lạm dụng 

Dễ mắc bệnh nếu lạm dụng 
thực phẩm siêu chế biến 

Thực phẩm siêu chế biến là thực 
phẩm đã trải qua nhiều quá trình 
chế biến, trong đó có nhiều công 
đoạn không thể tự làm tại nhà, mà 
làm tại các nhà máy. 

Theo đó, công đoạn chế biến 
thường là hydro hóa, tạo khuôn..., 
không sử dụng gia vị nấu nướng 
thông thường (dầu, muối, đường) 
mà dùng sản phẩm công nghiệp 
(chất tạo ngọt nhân tạo, protein 
thủy phân, dầu hydro hóa và chất 
nhũ hóa). Cuối cùng, về mặt hình 
thức, thực phẩm siêu chế biến 
thường có bao bì hấp dẫn và bán 
dưới các chiến dịch tiếp thị rầm 
rộ. 

Các loại thực phẩm siêu chế 
biến phổ biến nhất là những món 
ăn được chế biến sẵn, thức ăn 
nhanh, thực phẩm đông lạnh, bánh 
mì sản xuất hàng loạt, bánh quy, 

bánh ngọt, kẹo và các loại đồ ngọt 
khác, các sản phẩm làm từ sữa, 
nước uống có gas, thực phẩm (mì, 
ngũ cốc, xúp) ăn liền. 

Mặc dù thực phẩm siêu chế biến 
khá tiện lợi nhưng mới đây, có hai 
báo cáo đăng trên tập san uy tín 
BMJ cùng chỉ ra tác hại của thực 
phẩm siêu chế biến: người ăn càng 
nhiều loại thức ăn sản xuất công 
nghiệp này thì càng dễ bệnh, thậm 
chí dễ tử vong. 

Một trong hai báo cáo này cho 
biết, ăn nhiều thực phẩm siêu chế 
biến có thể dẫn đến các vấn đề về 
tim mạch. Nghiên cứu còn lại cho 
rằng có mối liên hệ giữa chế độ ăn 
đa số dựa vào thực phẩm siêu chế 
biến với việc tăng nguy cơ tử 
vong vì nhiều nguyên nhân. 

Một nghiên cứu khác của ĐH 
Montreal (Canada) cho thấy, uống 
nhiều nước ngọt, ăn bánh quy và 
kem sản xuất công nghiệp, sữa 
chua dùng chất tạo ngọt công 
nghiệp sẽ dẫn đến các bệnh mãn 
tính. 

Nhóm nghiên cứu khảo sát 
13.608 người từ 19 tuổi trở lên và 
nhận ra những người nạp calorie 
chủ yếu từ thực phẩm siêu chế 
biến sẽ có nguy cơ bị béo phì, tiểu 
đường và cao huyết áp nhiều hơn 
so với những người ăn ít loại thực 
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phẩm này hơn. 
Theo số liệu từ Cơ quan Thống 

kê Canada trước đó, thực phẩm 
siêu chế biến chiếm trung bình 
47% lượng calorie nạp vào cơ thể 
mỗi ngày của người trưởng thành. 

Điều quan trọng, theo tác giả 
nghiên cứu Jean - Claude 
Moubarac - giáo sư dinh dưỡng tại 
ĐH Montreal, thực phẩm siêu chế 
biến không chỉ không đóng góp gì 
cho chế độ ăn uống lành mạnh của 
chúng ta, mà lại chiếm chỗ của 
các thực phẩm lành mạnh khác. 

“Lượng tiêu thụ thực phẩm siêu 
chế biến của một người càng 
nhiều thì có nghĩa họ càng ăn ít 
thực phẩm lành mạnh” - GS 
Moubarac kết luận. 

Thực phẩm siêu chế biến có 
nguy cơ tăng cân nhanh chóng 

Còn theo kết quả một nghiên 
cứu mới đăng trên tạp chí Cell 
Metabolism, những người ăn 
nhiều thực phẩm chế biến sẵn (còn 
gọi là siêu chế biến) - chẳng hạn 
các món đông lạnh, bánh mì trắng 
và đồ ăn đóng hộp - có xu hướng 
tiêu thụ nhiều calorie hơn những 
người ăn thực phẩm ít hoặc chưa 
qua chế biến. 

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh 
thận Quốc gia (Mỹ) đã mời một 

nhóm tình nguyện viên sẵn sàng 
sống trong phòng thí nghiệm 28 
ngày và chỉ tiêu thụ thực phẩm do 
họ cung cấp. Mỗi người tham gia 
được chỉ định ngẫu nhiên để dùng 
bữa ăn có chứa thực phẩm siêu 
chế biến trong 2 tuần hoặc bữa ăn 
chỉ có thực phẩm ít hoặc chưa qua 
chế biến. Các bữa ăn được thiết kế 
chứa cùng một lượng chất dinh 
dưỡng và calorie. Sau 2 tuần, các 
tình nguyện viên đổi sang chế độ 
ăn của nhóm kia. 

Được biết, danh mục thực phẩm 
siêu chế biến gồm các sản phẩm 
như bánh bao đóng hộp, đào đóng 
hộp có nhiều si rô, xúc xích gà 
tây, mì ống đông lạnh và phô mai, 
gà rán đông lạnh. Còn danh mục 
thực phẩm ít hoặc chưa qua chế 
biến là trái cây tươi, khoai tây 
nghiền, trứng tươi cuộn, ức gà 
nướng, rau củ tươi đông lạnh. 

Các nhà nghiên cứu đã tính toán 
nhu cầu calorie mỗi ngày mà 
người tham gia cần để duy trì cân 
nặng, rồi tăng gấp đôi năng lượng 
cho các bữa ăn, sau đó yêu cầu họ 
ăn nhiều như ý muốn. Các tình 
nguyện viên cho biết cả hai chế độ 
ăn đều ngon và thỏa mãn họ, 
nghĩa là họ không ăn ít thực phẩm 
chưa qua chế biến vì vấn đề 
hương vị. 
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Kết quả, nhóm nghiên cứu phát 
hiện mọi người ăn nhiều hơn 
khoảng 500 calorie khi dùng bữa 
ăn có chứa thực phẩm siêu chế 
biến. Đáng chú ý là mặc dù các 
bữa ăn tương ứng về lượng muối, 
đường và chất béo - những thành 
phần mà mọi người nghĩ là gây 
tăng cân, các chuyên gia nhận 
thấy mức tiêu thụ gia tăng đáng kể 
ở nhóm dùng thực phẩm siêu chế 
biến. 

“Đây là một bất ngờ đối với 
chúng tôi” - trưởng nhóm nghiên 
cứu Kevin Hall cho biết. Cụ thể, 
trong 2 tuần ăn thực phẩm chế 
biến sẵn, các tình nguyện viên tiêu 
thụ trung bình thêm 508 
calorie/ngày so với những ngày họ 
ăn thực phẩm chưa qua chế biến. 
Không chỉ vậy, sau 2 tuần tiêu thụ 
thực phẩm siêu chế biến còn khiến 
tình nguyện viên tăng trung bình 
hơn 900g so với mức giảm tương 
tự sau 2 tuần ăn thực phẩm ít hoặc 
chưa qua chế biến. 

(Theo vietq.vn) 
 

SẢN PHẨM THỨC ĂN TRẺ 
EM CHỨA QUÁ NHIỀU 
ĐƯỜNG, TÁC HẠI KHÓ 
LƯỜNG 

Phân tích của WHO tại Châu 
Âu cho thấy nhiều loại thức ăn 

dành cho trẻ em có bán trên thị 
trường có quá nhiều đường. 

 
WHO cảnh báo: Nhiều thức ăn dành cho 

trẻ nhỏ chứa quá nhiều đường 

Trong một thông cáo báo chí, 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại 
Châu Âu đưa ra lời cảnh báo và 
kêu gọi các nhà sản xuất hạn chế 
dùng đường trong thức ăn cho trẻ 
em có bán trên thị trường. 

Lời cảnh báo này đưa ra sau khi 
có những phân tích từ 7955 sản 
phẩm thực phẩm hoặc đồ uống 
được bán cho trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ từ 516 cửa hàng ở Anh, Đan 
Mạch và Tây Ban Nha trong năm 
2017-2018. Mặc dù các sản phẩm 
như sữa, thức ăn đóng hộp đều 
tuân thủ quy định về muối, 
protein, chất béo và carbohydrate, 
nhưng nhiều sản phẩm lại có quá 
nhiều đường. 

Ngay cả thức ăn dặm và sữa bột 
cho trẻ dưới 6 tháng tuổi cũng có 
hàm lượng đường cao vượt mức 
quy định cho độ tuổi. Hấp thụ quá 
nhiều đường trước mắt sẽ làm 
hỏng răng của trẻ. Lâu dài sẽ tăng 
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nguy cơ “hảo ngọt”, dẫn đến tình 
trạng thừa cân béo phì ở trẻ em. 
Hệ lụy của nó là rất nhiều bệnh tật 
do béo phì ở tuổi trưởng thành. 

Phân tích của tổ chức WHO cho 
thấy, phần lớn sản phẩm cho trẻ 
em có chứa tới 30% lượng đường, 
thậm chí một vài loại có tới 70% 
tổng lượng calo. Lượng đường 
này đến từ trái cây xay nhuyễn và 
các loại tinh chất. Nhiều loại thức 
ăn mặn được bán ở Anh và Đan 
Mạch cũng có tới hơn 15% đường. 

WHO lên tiếng rằng, tất cả các 
loại đường bổ sung, bao gồm cả 
nước trái cây cô đặc, nên bị cấm 
dùng đối với tất cả các loại thực 
phẩm thương mại dành cho trẻ 
em. Lượng đường từ trái cây chỉ 
nên dưới 5% tổng calo của thực 
phẩm mặn và dưới 15% đối với 
thức ăn nhẹ như bánh quy. 

Đặc biệt, không nên sản xuất, 
bán hoặc sử dụng nước trái ép trái 
cây, sữa thay thế, bánh kẹo hoặc 
đồ ăn nhẹ vị ngọt cho trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ dưới 36 tháng. 

Gần như tất cả các quảng cáo và 
nhãn dán trên sản phẩm đều khẳng 
định về chất lượng dinh dưỡng tốt 
cho sức khỏe của trẻ. Khoảng 
60% sản phẩm có dán nhãn “phù 
hợp cho trẻ dưới 6 tháng tuổi”, 
trong khi khuyến nghị của WHO 

là “chỉ nên trẻ sơ sinh dưới 6 
tháng tuổi bú sữa mẹ hoàn toàn”. 

Các nhãn hiệu như “không chứa 
đường”, “hoàn toàn từ thực phẩm 
hữu cơ” hoặc “không chứa chất 
bảo quản” đánh lừa cha mẹ nghĩ 
rằng chúng tốt cho sức khỏe của 
con mình. Bất kỳ sản phẩm nào 
“không có đường” cũng đều có 
thể chứa một lượng lớn đường 
fructose từ trái cây. 

Tuy nghiên cứu mới dừng ở các 
quốc gia châu Âu nhưng các sản 
phẩm này đều được bán trên toàn 
thế giới. Do đó, tất cả cha mẹ vẫn 
rất nên lưu ý vấn đề này. 

Liên quan tới tác hại khi trẻ tiêu 
thụ quá nhiều đường, trước đó 
một khuyến nghị được công bố 
trên tạp chí Circulation của Hiệp 
hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), 
một nhóm các chuyên gia về dinh 
dưỡng và sức khỏe đề xuất rằng 
trẻ em trong độ tuổi từ 2 đến 18 
không nên tiêu thụ nhiều hơn 6 
muỗng cà phê (30ml) lượng 
đường bổ sung mỗi ngày. Lượng 
đường này tương đương với 
khoảng 100 calo hay 25gram 
đường. Các bé dưới 2 tuổi thì nên 
tránh các loại đồ ăn và thức uống 
có đường bổ sung. 

Đường bổ sung được coi là bất 
kỳ chất ngọt nào có năng lượng – 
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chẳng hạn như đường ăn, si- rô 
bắp với hàm lượng fructose cao, 
mật ong và mật mía – và được 
dùng như một thành phần trong 
quá trình chế biến và chuẩn bị 
thực phẩm hoặc đồ uống. Đường 
bổ sung cũng bao gồm bất kỳ loại 
đường nào mà một người cho 
thêm vào thức ăn hoặc đồ uống 
trong bữa ăn. 

Tuy nhiên, có thể dùng một 
lượng nhỏ đường bổ sung để cải 
thiện mùi vị của các loại thực 
phẩm tốt cho sức khỏe và giàu 
dinh dưỡng – chẳng hạn như ngũ 
cốc nguyên hạt, sữa có hương vị 
hoặc sữa chua – để làm cho các 
loại thực phẩm này hấp dẫn hơn. 

Nhưng bà Vos cũng cho biết, 
vẫn có những loại đường bổ sung 
trong các đồ uống có đường, bánh 
quy, bánh ngọt và kẹo, thực phẩm 
mà chỉ có rất ít hoặc không có giá 
trị dinh dưỡng. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

KHUYẾN CÁO TUYỆT ĐỐI 
KHÔNG ĂN NẤM LẠ, NẤM 
HOANG DẠI VÀ KHÔNG RÕ 
NGUỒN GỐC 

Để đề phòng ngộ độc nấm, Cục 
An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) 
khuyến cáo người dân chỉ sử dụng 
khi biết chắc chắn nấm ăn được; 

tuyệt đối không được ăn nấm lạ, 
nấm hoang dại kể cả nấm màu 
trắng… 

 
Mới đây, 5 thành viên trong gia 

đình ông Vì Văn Quý (dân tộc 
Sinh Mun, bản Tam Thanh, xã 
Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, 
tỉnh Sơn La) do ăn phải nấm độc 
đã bị ngộ độc nghiêm trọng. 
Trong đó, 1 trường hợp tử vong và 
2 trường hợp ngộ độc nặng. Qua 
điều tra ngộ độc thực phẩm tại địa 
phương, loại nấm gia đình ông 
Quý dùng để chế biến món ăn có 
tên gọi là Amanita Fuliginea – 
một trong những loại nấm độc 
mọc hoang dại tự nhiên. Hiện nay 
đang là mùa mưa, nóng ẩm rất 
thuận lợi cho nhiều loại nấm phát 
triển, trong đó có nhiều loại nấm 
độc. 

Để đề phòng ngộ độc nấm, Cục 
An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) 
khuyến cáo người dân chỉ sử dụng 
khi biết chắc chắn nấm ăn được; 
tuyệt đối không được ăn nấm lạ, 
nấm hoang dại kể cả nấm màu 
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trắng, nấm có đủ các phần của thể 
quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng 
cuống và bao gốc). Đặc biệt là 
những loại nấm có đầy đủ vòng 
cuống, bao gốc thường là nấm 
độc; không ăn thử nấm, dứt khoát 
loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ; 
không hái nấm non chưa xòe mũ 
vì chưa bộc lộ hết đặc điểm cấu 
tạo khó nhận dạng nấm độc. Nấm 
tươi ăn được mới hái nên nấu ăn 
ngay, nếu để ôi, dập nát có thể 
hình thành độc tố mới gây ngộ 
độc; không ăn nấm đã bị thối rữa, 
ôi thiu. 

Xử trí đối với ngộ độc nấm, Cục 
An toàn thực phẩm khuyến cáo, 
ngay khi có triệu chứng ngộ độc 
nấm phải gây nôn rồi chuyển bệnh 
nhân cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất 
để chữa trị kịp thời. Đưa cả những 
người cùng ăn nấm dù chưa có 
biểu hiện, triệu chứng đến cơ sở y 
tế để được kiểm tra sức khỏe. 
Đồng thời, mang mẫu nấm còn lại 
hoặc thức ăn chế biến từ nấm còn 
lại mang tới cơ sở y tế để sơ bộ 
xác định loài nấm gây ngộ độc. 

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

 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng cảnh báo quy 
định mới của Nam Phi về sản 
phẩm thịt chế biến 

Bộ Nông nghiệp Nam Phi mới 
đây vào ngày 04/06/2019 đã đưa 
ra dự thảo “ Quy định về phân 
loại, bao gói và ghi dấu các sản 
phẩm thịt chế biến tiêu thụ ở thị 
trường Nam Phi” cho các nước 
thành viên WTO đóng góp ý kiến 
nhằm thực hiện nghĩa vụ minh 
bạch hoá theo Hiệp định về hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại 
(TBT) của WTO. Thời gian đóng 
góp ý kiến cho các nước Thành 
viên WTO sẽ kết thúc vào ngày 
03/08/2019. 

Quy định đưa ra các tiêu chuẩn 
tối thiểu về thành phần các loại 
sản phẩm thịt chế biến khác nhau 
và việc ghi nhãn các sản phẩm đó 
khi tiêu thụ trên thị trường Nam 
Phi, cũng như hệ thống kiểm soát 
để đảm bảo tuân thủ các tiêu 
chuẩn này. Quy định không bao 
gồm các vấn đề về an toàn thực 
phẩm. 

Các mặt hàng không nằm trong 
phạm vi áp dụng của Quy định 
bao gồm: 

(a) Các sản phẩm thịt đóng hộp 
được định nghĩa trong “Đặc điểm 
kỹ thuật bắt buộc với sản xuất, chế 
biến và xử lý các sản phẩm thịt 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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đóng hộp” dựa theo Đạo luật quốc 
gia về đặc điểm kỹ thuật bắt buộc 
2008 (Đạo luật số 5 năm 2008); 

(b) Các sản phẩm thịt sống 
(tươi) chế biến; 

(c) Các sản phẩm tương tự thịt 
hoặc các sản phẩm không phải là 
thịt nhưng có kiểu dáng, trình bày 
và mục đích sử dụng tương tự sản 
phẩm thịt chế biến (Ví dụ các sản 
phẩm ăn chay chế biến); 

(Theo chongbanphagia.vn) 
 

 Nhập khẩu gạo đồ vào 
Australia phải đáp ứng yêu cầu 
mới 

Theo thông tin từ Thương vụ 
Việt Nam tại thị trường Australia, 
Bộ Nông nghiệp Australia vừa 
đưa ra thông báo mới về điều kiện 
an toàn sinh học đối với gạo đồ 
dành cho “người tiêu dùng hoặc 
chế biến”. 

 
Theo đó, các nhà nhập khẩu 

phải chứng minh được gạo đã 
được đồ (parboiled) bằng cách 

cung cấp tất cả các thông tin trong 
Tờ khai của nhà sản xuất như: 
Gạo đã được ngâm trong nước ở 
nhiệt độ tối thiểu 60 độ C trong ít 
nhất 4 giờ đồng hồ hoặc tại 65 độ 
C trong 2 giờ đồng hồ; Sau đó, 
gạo được hấp ở nhiệt độ tối thiểu 
110 độ C trong ít nhất 10 phút 
hoặc tại 117 độ C trong 5 phút. 

Tờ khai của nhà sản xuất được 
lưu ý phải đảm bảo phù hợp với 
các yêu cầu về hồ sơ và khai báo 
nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp 
Australia. 

Bộ Nông nghiệp Australia sẽ 
xác minh thông tin khai báo thông 
qua các xét nghiệm ngẫu nhiên đối 
với các lô hàng về việc nảy mầm 
của gạo. Toàn bộ chi phí liên quan 
đến việc xét nghiệm này sẽ do bên 
nhập khẩu chi trả. 

Australia được đánh giá là một 
trong những thị trường tiềm năng 
của nông sản nước ta như thanh 
long, vải, xoài… Vào cuối năm 
2018, Tập đoàn SunRice - doanh 
nghiệp thực phẩm toàn cầu và dẫn 
đầu về thương hiệu thực phẩm 
xuất khẩu tại Australia với doanh 
thu vượt hơn 1 tỷ USD/năm đã 
đưa ra thông báo về việc hoàn tất 
việc mua lại nhà máy chế biến gạo 
tại tỉnh Đồng Tháp. Đây là khoản 
đầu tư tài chính trực tiếp đầu tiên 
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của tập đoàn hàng đầu của 
Australia vào Việt Nam và cũng là 
một bước tiến quan trọng trong 
việc thiết lập chuỗi cung ứng hoàn 
thiện và bền vững cho hạt gạo tại 
Việt Nam. 

Việc đầu tư của SunRice được 
kỳ vọng sẽ giúp cho chúng ta tiếp 
cận được với cách làm nông 
nghiệp hiện đại, phù hợp với yêu 
cầu thị trường. Đồng thời gạo xuất 
xứ từ Việt Nam, mang thương 
hiệu SunRice sẽ được tiêu thụ ở 
phân khúc gạo và các sản phẩm từ 
gạo cao cấp ở các thị trường của 
SunRice trên thế giới, không chỉ 
tại Australia. 

(Theo congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 6 LOẠI QUẢ TƯƠI CỦA 
VIỆT NAM ĐÃ XUẤT KHẨU 
SANG MỸ 

Xoài chính thức trở thành loại 
quả tươi thứ 6 của Việt Nam xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ sau vải, 
nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh 
long. 

Theo báo cáo mới nhất của Cục 
Chế biến và Phát triển thị trường 
nông sản (Bộ NN&PTNT), xuất 
khẩu rau quả 5 tháng đầu năm ước 
đạt 1,83 tỷ USD, tăng 10,3% so 
với cùng kỳ năm 2018. 

Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất 
về thị trường nhập khẩu rau quả 
của Việt Nam trong 4 tháng đầu 
năm với 74,26% thị phần; tiếp đến 
là Mỹ chiếm 3,16%; Hàn Quốc 
chiếm 3,03%; Nhật Bản chiếm 
2,53%...Đáng chú ý, các thị 
trường có giá trị xuất khẩu rau quả 
tăng mạnh là Australia tăng 
39,9%; Hà Lan tăng 29,22%; Hàn 
Quốc tăng 25,53% và Pháp tăng 
24,81%. 

Trong tháng 4, lô xoài đầu tiên 
của Việt Nam đã xuất khẩu sang 
thị trường Mỹ với khối lượng 8 
tấn. Xoài chính thức trở thành loại 
quả tươi thứ 6 của Việt Nam xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ sau vải, 
nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh 
long. Đây cũng là kết quả của quá 
trình đàm phán gian nan suốt 10 
năm. 

 
Mở cửa thị trường Mỹ đã tạo thêm cơ hội 

không nhỏ cho xoài Việt Nam 

Quả xoài muốn xuất khẩu vào 
Mỹ phải đảm bảo nghiêm ngặt các 
yêu cầu khắt khe của đối tác như 
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hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, 
côn trùng gây hại, truy xuất nguồn 
gốc, chiếu xạ… Mở cửa thị trường 
Mỹ đã tạo thêm cơ hội không nhỏ 
cho xoài Việt sau khi mặt hàng 
này đã được xuất khẩu tới hơn 40 
nước trên thế giới, trong đó có 
nhiều thị trường khó tính như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia… 

Với riêng thị trường Trung 
Quốc, cuối tháng 4 vừa qua, 
Trung Quốc đã cấp phép nhập 
khẩu măng cụt của Việt Nam. Đây 
là loại trái cây thứ 9 được xuất 
khẩu chính ngạch vào thị trường 
này (sau thanh long, vải, dưa hấu, 
nhãn, chuối, xoài, mít, chôm 
chôm). 

Trong 4 tháng đầu năm nay, giá 
trị nhập khẩu rau quả của thị 
trường Trung Quốc đã tăng lên 3,1 
tỷ USD, vượt 26% so với cùng kỳ 
năm ngoái; trong đó tăng nhanh 
nhất là măng cụt (tăng 600%). Dự 
báo, năm 2019 thị trường Trung 
Quốc sẽ NK trái cây với giá trị 
vượt 10 tỷ USD. 

(Theo vov.vn) 
 

 HÉ LỘ HÀNG LOẠT 
CHIÊU GIAN LẬN XUẤT XỨ 
HÀNG 'MADE IN VIỆT NAM' 

Lực lượng hải quan gần đây đã 
phát hiện hàng loạt thủ đoạn tinh 

vi của doanh nghiệp nhằm gian 
lận, giả mạo xuất xứ hàng Việt 
Nam. 

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, 
Cục trưởng Cục Điều tra chống 
buôn lậu (Tổng cục Hải quan), 
qua kiểm tra, giám sát, quản lý khi 
làm thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuất nhập khẩu và kiểm tra 
sau thông quan, thanh tra của cơ 
quan hải quan đã phát hiện các 
phương thức, thủ đoạn gian lận, 
giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng 
hóa. 

 
Nhiều thủ đoạn tinh vi của doanh 

nghiệp nhằm gian lận, giả mạo xuất xứ 
hàng Việt Nam đã bị phát hiện. 

Cụ thể, đối với xuất xứ hàng 
hóa, ông Hùng cho hay, doanh 
nghiệp Việt Nam (cả doanh 
nghiệp FDI) nhập khẩu nguyên 
vật liệu, bán thành phẩm, linh 
kiện, cụm linh kiện, phụ tùng để 
sản xuất, gia công, lắp ráp... 

Những hàng hóa này không trải 
qua công đoạn gia công, sản xuất 
hoặc chỉ trải qua công đoạn gia 
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công, sản xuất, lắp ráp đơn giản 
không đáp ứng tiêu chí xuất xứ 
theo quy định. Tuy nhiên, khi xuất 
khẩu khai xuất xứ Việt Nam trên 
nhãn hàng hóa hoặc hợp thức hóa 
bộ hồ sơ để xin cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ của Việt Nam. 

Tinh vi hơn, các đối tượng thành 
lập nhiều công ty, mỗi công ty 
nhập khẩu một số cụm linh kiện, 
phụ tùng hoặc bộ phận tháo rời để 
lắp ráp hoặc bán cho công ty khác 
thực hiện gia công, lắp ráp công 
đoạn đơn giản… Nhưng sản phẩm 
ghi sản xuất tại Việt Nam hoặc 
xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ tại 
thị trường trong nước nhằm đánh 
lừa người tiêu dùng hoặc xuất 
khẩu. 

Hải quan cũng phát hiện hàng 
hóa có xuất xứ từ nước ngoài 
chuyển tải qua Việt Nam để hợp 
thức hóa hồ sơ hoặc xin cấp giấy 
chứng nhận xuất xứ sau đó xuất 
khẩu sang nước thứ ba. 

Cá biệt, nhiều trường hợp sử 
dụng C/O giả hoặc C/O không 
hợp lệ, khai sai xuất xứ hàng hóa 
để được áp dụng thuế suất ưu đãi 
đặc biệt theo các hiệp định thương 
mại tự do khi làm thủ tục hải 
quan. 

Đối với ghi nhãn hàng hóa, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, ông 

Hùng cho biết, thanh tra của hải 
quan gần đây đã phát hiện hàng 
hóa được sản xuất tại nước ngoài 
khi nhập khẩu về Việt Nam đã ghi 
sẵn dòng chữ “Made in Vietnam”, 
“sản xuất tại Việt Nam”, “xuất xứ 
Việt Nam”… hoặc trên sản phẩm 
và bao bì sản phẩm, phiếu bảo 
hành thể hiện bằng tiếng Việt các 
thông tin về nhãn hiệu, địa chỉ trụ 
sở doanh nghiệp, trang web, trung 
tâm bảo hành tại Việt Nam để tiêu 
thụ nội địa hoặc xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập 
khẩu từ nước ngoài, dán nhãn 
hàng hóa hoặc ghi xuất xứ hàng 
hóa được sản xuất tại nước ngoài 
hoặc không thể hiện nước xuất xứ 
trên nhãn hàng hóa nhưng khi đưa 
ra lưu thông, tiêu thụ nội địa thì 
doanh nghiệp thay nhãn mới ghi 
“Made in Vietnam” hoặc “sản 
xuất tại Việt Nam” hoặc “xuất xứ 
Việt Nam”… 

Một số doanh nghiệp còn lợi 
dụng văn bản quy phạm pháp luật 
chưa bắt buộc dán nhãn phụ ngay 
tại khâu thông quan để nhập khẩu 
các mặt hàng có thương hiệu nổi 
tiếng sau đó không dán nhãn phụ 
theo quy định mà thay đổi nhãn 
mác, bao bì, tên thương hiệu để 
tiêu thụ nội địa. 

Hoặc nhập khẩu hàng hóa giả 
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mạo nhãn hiệu đã được đăng ký 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Lợi 
dụng loại hình quá cảnh để vận 
chuyển hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo xuất 
xứ Việt Nam. 

Ông Hùng đánh giá, Việt Nam 
đã và đang chịu tác động bởi các 
hiệp định thương mai tự do FTA, 
do đó hàng hóa từ các nước bị áp 
thuế suất cao có khả năng sẽ tìm 
cách chuyển tải bất hợp pháp vào 
Việt Nam, giả mạo hợp thức hóa 
xuất xứ Việt Nam sau đó xuất 
khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, châu 
Âu, Nhật Bản…để lẩn tránh mức 
thuế suất cao do các nước này áp 
dụng. 

Hành vi này dẫn đến nguy cơ 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
bị các nước điều tra, áp thuế 
chống bán phá giá, thuế tự vệ, 
thuế trợ cấp ở mức rất cao, gây 
thiệt hại cho các nhà sản xuất Việt 
Nam, mất uy tín trên thị trường 
quốc tế hoặc bị hạn chế xuất khẩu 
vào các thị trường này nếu bị nước 
nhập khẩu phát hiện và áp dụng 
các biện pháp phòng vệ thương 
mại. 

(Theo vtc.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Công tác kiểm định phương 

tiện đo nhóm 2 - Cân đồng hồ lò 
xo tại các huyện trên địa bàn 
tỉnh . 

Thực hiện nhiệm vụ Tiêu chuẩn 
– Đo lường – Chất lượng năm 
2019, Trung tâm kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 
BR-VT đã phối hợp với các phòng 
Kinh tế, Kinh tế và hạ tầng thuộc 
các huyện, thành phố và thị xã 
trên địa bàn tỉnh triển khai công 
tác kiểm định phương tiện đo cân 
đồng hồ lò xo tại các chợ/trung 
tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Tính đến tháng 7/2019, kết quả 
đã thực hiện như sau: 
- Thành phố Vũng Tàu: 13 chợ, 
trong đó kiểm định 1309 PTĐ, cấp 
tem cho 1231 PTĐ đạt yêu cầu. 
Huyện Đất Đỏ: 06 chợ, trong đó 
kiểm định 372 PTĐ , cấp tem cho 
312 PTĐ đạt yêu cầu.   
- Huyện Châu Đức: 15 chợ, trong 
đó kiểm định 634 PTĐ, cấp tem 
cho 590 PTĐ đạt yêu cầu.  
- Huyện Côn Đảo: 01 chợ, trong 
đó kiểm định 165, cấp tem cho 
157 PTĐ đạt yêu cầu. 

Trung tâm hiện đang tiếp tục 
thực hiện công tác kiểm định tại 
04 huyện/thành phố còn lại là TP. 
Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện 
Xuyên Mộc và huyện Long Điền. 

(Trung tâm Kỹ thuật TĐC)      


