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NÔNG SẢN VÀO EU: RÀO 
CẢN KỸ THUẬT HAY LUẬT 
CHƠI CÔNG BẰNG? 

Có rất nhiều tiêu chuẩn phải đáp 
ứng, nhiều khi là bất khả thi, 
nhưng nhiều chuyên gia đồng tình 
với quan điểm không nên dùng 
thuật ngữ “rào cản kỹ thuật” với 
nghĩa tiêu cực, vì thực tế là đây 
chính là những tiêu chuẩn kỹ 
thuật, những “luật chơi” rất công 
bằng. 

 
Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam-EU (EVFTA) được ký 
kết vào 30/6/2019, dự kiến có hiệu 
lực vào đầu năm 2020 được dự 
báo là cơ hội “vàng” cho các mặt 
hàng nông, thuỷ sản Việt khi xuất 
khẩu vào thị trường này. 

Theo Bộ Công Thương, EU 
đang là thị trường xuất khẩu thủy 
sản đứng thứ 2 của Việt Nam, 
chiếm tỷ trọng 17% tổng giá trị 

xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh đó, 
từ nhiều năm nay, chỉ số tiêu dùng 
thủy sản tại thị trường EU tăng 
cao hơn hẳn so với thịt, do người 
tiêu dùng có xu hướng chuyển 
sang ăn thủy sản nhiều hơn trong 
bữa ăn hằng ngày. 

Với EVFTA, thủy sản Việt Nam 
sẽ có cơ hội mở rộng thị trường 
xuất khẩu, tăng khả năng cạnh 
tranh so với các đối thủ chưa có 
FTA với EU như Ấn Độ, Thái 
Lan, Indonesia; thu hút đầu tư 
nước ngoài, hiện đại hóa công 
nghệ chế biến và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 

EU cũng cam kết mở cửa rất 
mạnh cho rau quả Việt Nam bằng 
việc xóa bỏ ngay 94% trong tổng 
số 547 dòng thuế rau quả và các 
chế phẩm từ rau quả khi Hiệp định 
có hiệu lực. Phần lớn các dòng 
thuế EU cam kết xóa bỏ ngay hiện 
đều đang có mức thuế MFN trung 
bình là trên 10%, cá biệt có những 
sản phẩm rau quả đang chịu thuế 
trên 20%. 

Như vậy, mức cam kết này của 
EU sẽ tạo ra lợi thế lớn về giá cho 
rau quả Việt Nam, đặc biệt trong 
cạnh tranh nhập khẩu vào EU với 
các nước có cùng ngành hàng về 
rau quả chưa có FTA. 

EU luôn được nhìn nhận là thị 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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trường xuất khẩu lớn với những 
yêu cầu, tiêu chuẩn cao, nghiêm 
ngặt về tiêu chuẩn vệ sinh kiểm 
dịch động thực vật với nông sản, 
thực phẩm nhập khẩu từ nước 
ngoài, như phải tuân thủ nhiều 
tiêu chuẩn được quy định trong 
Luật Thực phẩm, Luật Thú y, quy 
định bảo vệ sức khoẻ người tiêu 
dùng, quy định về chất độc hại, dư 
lượng kháng sinh, dư lượng thuốc 
trừ sâu… 

Các biện pháp hạn chế được áp 
dụng khi bệnh dịch xảy ra cũng sẽ 
có sự thay đổi đáng kể. Hiện cứ 
xảy ra bệnh dịch, lệnh cấm sẽ 
được áp dụng với toàn quốc gia, 
gây ảnh hưởng rất lớn đến mặt 
hàng xuất khẩu hai phía. Tuy 
nhiên, khi EVFTA có hiệu lực, 
biện pháp này chỉ được áp dụng 
với vùng bị dịch. 

Quy hoạch vùng nguyên liệu 
là yêu cầu bức thiết 

Nếu đáp ứng được các tiêu 
chuẩn kỹ thuật có phần “khắt khe” 
của EU, nông sản Việt có thể “tự 
tin” bước vào bất kỳ thị trường 
nào khác. Ngay tại thị trường nội 
địa, khi người tiêu dùng trong 
nước cũng đang rất hoang mang 
về chất lượng, độ an toàn của thực 
phẩm, nếu chuẩn hàng xuất tăng 
lên, sẽ có ngày càng nhiều nhà sản 

xuất thay đổi cách làm của mình, 
đồng thời nâng chất lượng hàng 
cung cấp trong nước để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của người 
tiêu dùng cùng với sức ép cạnh 
tranh từ các sản phẩm nhập khẩu 
từ các quốc gia tiên tiến khác. 

Nhà xuất khẩu Việt Nam cần 
phải điều chỉnh hành vi của mình 
để phù hợp với yêu cầu trong 
EVFTA, nâng trách nhiệm tuân 
thủ môi trường, trách nhiệm xã 
hội... Đồng thời với đó phải xây 
dựng được thương hiệu riêng và 
chú trọng sản xuất các sản phẩm 
giá trị gia tăng, thay vì xuất khẩu 
thô nông sản. 

Tại thị trường châu Âu, các loại 
hạt tươi không có thế mạnh bằng 
hạt chế biến, trong khi nền công 
nghiệp chế biến nông sản của 
chúng ta còn yếu và thiếu. Cả 
nước mới có 150 cơ sở chế biến 
rau quả, chưa kể, công nghệ bảo 
quản, chế biến sâu còn chưa đồng 
bộ.  

Cách duy nhất để thay đổi vấn 
đề này là quy hoạch vùng nguyên 
liệu. 80-90% nông dân không có 
những cánh đồng, nông trại lớn, 
còn các doanh nghiệp không thể 
về mua hàng ha đất nông nghiệp 
mà chỉ Nhà nước mới có thể làm 
được điều đó. Khi đó, người nông 
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dân sẽ có 3 lựa chọn, một là làm 
theo tiêu chuẩn sạch, hai là bán 
đất, ba là cho thuê đất để tạo thành 
vùng nguyên liệu đủ lớn. 

Lúc đó, Việt Nam có thể “nói 
chuyện” với các nước châu Âu về 
các tiêu chuẩn cần đáp ứng, nhập 
phân bón nào, sử dụng thuốc bảo 
quản ra sao để áp dụng đồng nhất 
cho cả vùng nguyên liệu. Từ đó 
cũng dễ dàng áp dụng tiêu chuẩn 
canh tác, bảo đảm đầu ra đầu vào 
sản phẩm, đồng thời xây dựng 
được nhà máy đóng gói theo quy 
chuẩn. Điều mà hiện tại chưa làm 
được do các vùng nguyên liệu còn 
manh mún, nhỏ lẻ, phân tán khắp 
nơi. 

Có như vậy mới giải quyết được 
bài toán thúc đẩy xuất khẩu nông 
sản. Còn nếu không sẽ chẳng có gì 
thay đổi cả. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

QUY CHUẨN CỦA CÁC THỊ 
TRƯỜNG KHÓ TÍNH, RÀO 
CẢN LỚN CHO NÔNG, THỦY 
SẢN VIỆT 

Thiếu sự phối hợp đồng bộ với 
nguồn cung là người nông dân 
nên sản phẩm nông sản sau khi 
thu mua từ nông dân thường 
không đạt tiêu chuẩn về chất 
lượng cũng như quy cách sản 

phẩm để xuất khẩu sang những thị 
trường khó tính. 

Xuất khẩu đến nay đã sụt giảm 
hơn 20% kim ngạch. Nguyên nhân 
được giới phân tích chỉ rõ là từ 
tháng 6/2019, nông sản Việt Nam 
xuất khẩu sang Trung Quốc phải 
bằng đường chính ngạch cũng như 
tuân thủ các quy định về chất 
lượng, truy xuất nguồn gốc, việc 
xuất khẩu gạo vào thị trường này 
không thể là ngoại lệ nên chịu ảnh 
hưởng ít nhiều. 

 
Bên cạnh đó, theo Bộ Công 

Thương, EU đang là thị trường 
xuất khẩu thủy sản đứng thứ 2 của 
Việt Nam, chiếm tỷ trọng 17% 
tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. 
Bên cạnh đó, từ nhiều năm nay, 
chỉ số tiêu dùng thủy sản tại thị 
trường EU tăng cao hơn hẳn so 
với thịt, do người tiêu dùng có xu 
hướng chuyển sang ăn thủy sản 
nhiều hơn trong bữa ăn hằng ngày. 

Với EVFTA, thủy sản Việt Nam 
sẽ có cơ hội mở rộng thị trường 
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xuất khẩu, tăng khả năng cạnh 
tranh so với các đối thủ chưa có 
FTA với EU như Ấn Độ, Thái 
Lan, Indonesia; thu hút đầu tư 
nước ngoài, hiện đại hóa công 
nghệ chế biến và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 

EU cũng cam kết mở cửa rất 
mạnh cho rau quả Việt Nam bằng 
việc xóa bỏ ngay 94% trong tổng 
số 547 dòng thuế rau quả và các 
chế phẩm từ rau quả khi Hiệp định 
có hiệu lực. Phần lớn các dòng 
thuế EU cam kết xóa bỏ ngay hiện 
đều đang có mức thuế MFN trung 
bình là trên 10%, cá biệt có những 
sản phẩm rau quả đang chịu thuế 
trên 20%. 

Như vậy, mức cam kết này của 
EU sẽ tạo ra lợi thế lớn về giá cho 
rau quả Việt Nam, đặc biệt trong 
cạnh tranh nhập khẩu vào EU với 
các nước có cùng ngành hàng về 
rau quả chưa có FTA. 

EU luôn được nhìn nhận là thị 
trường xuất khẩu lớn với những 
yêu cầu, tiêu chuẩn cao, nghiêm 
ngặt về tiêu chuẩn vệ sinh kiểm 
dịch động thực vật với nông sản, 
thực phẩm nhập khẩu từ nước 
ngoài, như phải tuân thủ nhiều 
tiêu chuẩn được quy định trong 
Luật Thực phẩm, Luật Thú y, quy 
định bảo vệ sức khoẻ người tiêu 

dùng, quy định về chất độc hại, dư 
lượng kháng sinh, dư lượng thuốc 
trừ sâu… 

Ngoài ra, thị trường này cũng 
quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố 
liên quan như mức độ thân thiện 
môi trường của sản phẩm, trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Trong khi đó, quá trình sản xuất, 
đặc biệt là bảo quản sau thu hoạch 
các sản phẩm nông sản nói chung, 
mặt hàng rau quả nói riêng của 
Việt Nam còn nhiều bất cập. Hệ 
thống sản xuất vẫn tương đối 
manh mún, khó kiểm soát, chưa 
đủ điều kiện để đáp ứng tiêu 
chuẩn kỹ thuật đặt ra. 

Nếu như trước đây thị trường 
Trung Quốc khá cởi mở trong 
nhập khẩu nông sản của Việt 
Nam, nhưng bắt đầu từ 2018, thị 
trường này ngày càng đòi hỏi 
nghiêm ngặt hàng nông, thủy sản 
phải bảo đảm chất lượng, đúng 
kích cỡ, không dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật, truy xuất được 
nguồn gốc. 

Theo ông Trương Đình Hòe - 
Tổng thư ký VASEP, không phải 
dễ dàng mà con cá tra Việt Nam 
thâm nhập được thị trường Trung 
Quốc nếu như trước đó doanh 
nghiệp không nỗ lực đáp ứng các 
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 
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khắt khe của thị trường Mỹ, châu 
Âu hay Nhật Bản. 

Việc Trung Quốc đặt nhiều rào 
cản kỹ thuật sẽ giúp giảm thiểu 
việc xuất khẩu tiểu ngạch, vốn bị 
ảnh hưởng bởi việc thương lái thu 
gom sản phẩm từ con cá tra đến 
trái thanh long chất lượng thấp, 
bán giá rẻ sang Trung Quốc khiến 
thương hiệu có thể bị đe dọa. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc liên 
tục áp đặt các tiêu chuẩn chất 
lượng cho hàng nông, thủy sản 
Việt Nam, chẳng hạn, khi doanh 
nghiệp làm thủ tục thông quan trái 
cây từ Việt Nam sang Trung Quốc 
phải cung cấp hình ảnh chụp bao 
bì chứa thông tin: tên sản phẩm, 
nguồn gốc xuất xứ, tên hoặc mã số 
nhà xưởng đóng gói bằng tiếng 
Hoa hoặc tiếng Anh để truy xuất 
nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. 
Doanh nghiệp còn có thể dán thêm 
nhãn để bổ sung các thông tin mã 
vạch, QR code hoặc tem chống 
hàng giả. 

Về vấn đề này, nhiều chuyên gia 
cho rằng đáp ứng quy chuẩn của 
các nước nhập khẩu khó tính thì 
các doanh nghiệp Việt Nam hay 
bất kỳ ở quốc gia nào muốn gia 
nhập “sân chơi” chung cần phải 
đáp ứng. 

(Theo vietq.vn) 

COI RÀO CẢN LÀ CƠ HỘI 
Các hiệp định thương mại tự do 

được Việt Nam ký kết từ cấp song 
phương đến châu lục, liên châu 
lục là cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu 
(XK), nhất là mặt hàng nông sản. 
Nhưng cùng đó là nhiều tiêu 
chuẩn kỹ thuật (TCKT) đang được 
các quốc gia nhập khẩu (NK) sử 
dụng như một biện pháp bảo vệ 
sản xuất trong nước. 

Người SX và các nhà XK VN 
phải điều chỉnh hành vi của mình 
để phù hợp với yêu cầu trong các 
hiệp định thương mại, trong đó có 
EVFTA, nâng trách nhiệm tuân 
thủ các TCKT. Với cơ quan quản 
lý, cần rà soát, hoàn thiện các 
TCKT và quy hoạch, hình thành 
các vùng nguyên liệu lớn. 

Việc thiếu TCKT trong nước và 
vấp phải nhiều TCKT của quốc 
gia NK không chỉ làm nông, thủy 
sản (NTS) khó tiêu thụ nội địa mà 
ở thị trường xuất khẩu (XK) cũng 
gặp khó. Điển hình như quy định 
về chất cấm, dư lượng kháng sinh 
trong cá tra, tôm, chè, gạo, trái cây 
XK… bị Cục Quản lý thực phẩm 
và Dược phẩm Mỹ (FDA) và các 
cơ quan kiểm định châu Âu cảnh 
báo. Hay mới đây, hải sản khai 
thác bị Ủy ban châu Âu rút "thẻ 
vàng" cảnh báo vì vi phạm các 
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nguyên tắc IUU. Ngay cả thị 
trường Trung Quốc – vốn được 
đánh giá là dễ tính - cũng đang 
nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng 
nông sản NK và tăng cường quản 
lý thương mại biên giới. 

 
Với kiểm dịch thực vật, các 

nước đòi hỏi nước XK phải cung 
cấp bộ tài liệu kỹ thuật rất chi tiết 
về thành phần dịch hại, biện pháp 
phòng trừ, sản lượng, phân bố 
vùng trồng,... Tương tự với an 
toàn thực phẩm, nhiều mức dư 
lượng đang được các nước NK 
quy định ở mức 0 hoặc rất thấp 
trong khi hệ thống sản xuất của 
chúng ta vẫn tương đối manh 
mún, khó kiểm soát, chưa đủ điều 
kiện để đáp ứng TCKT đặt ra. 
Trong khi đó các doanh nghiệp 
(DN) XK NTS có quy mô vừa và 
nhỏ, năng lực đầu tư khoa học, 
công nghệ về bảo quản, chế biến 
và tổ chức vùng nguyên liệu còn 
yếu. 

Rõ ràng, những TCKT mà các 
quốc gia NK đưa ra đang đòi hỏi 
nỗ lực thay đổi rất lớn từ không 

chỉ người nông dân, ngư dân, DN 
mà cả sự tham gia, hỗ trợ tích cực 
của cơ quan nhà nước quản lý đầu 
vào, đẩy mạnh liên kết sản xuất, 
tạo ra khối lượng nông sản lớn, 
chất lượng đồng đều, giao hàng 
đúng lúc, đạt tiêu chuẩn… 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho 
rằng, không nên xem TCKT với 
nghĩa tiêu cực mà cần nhìn nhận 
đây là những luật chơi công bằng 
trong tiến trình hội nhập mà ở đó, 
các DN Việt Nam hay bất kỳ quốc 
gia nào muốn gia nhập "sân chơi" 
chung đều phải đáp ứng. 

Về vấn đề này, ông Lê Kỳ Anh - 
chuyên gia Phái đoàn Liên minh 
châu Âu - chỉ rõ, trong lĩnh vực 
NTS, những TCKT là cơ hội cho 
hàng hóa Việt Nam. Đơn cử, trong 
Chương các biện pháp nhằm bảo 
đảm an toàn thực vật và kiểm dịch 
động vật (SPS) của Hiệp định 
EVFTA có nội dung coi EU là 
thực thể đơn nhất, các yêu cầu về 
NK hàng vào một nước từ một sản 
phẩm tương tự sẽ không được áp 
dụng khác đi. Bởi nếu Việt Nam 
cho phép NK trái táo của Pháp thì 
trong tương lai một trái táo tương 
tự từ Ba Lan không phải lặp lại 
yêu cầu kỹ thuật, do đã được 
chứng minh tại mặt hàng XK đầu 
tiên. Quy định này đã được áp 
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dụng ở Việt Nam và trong tương 
lai sẽ được áp dụng cho hàng hóa 
Việt XK vào châu Âu. 

Như thế, nếu đáp ứng được các 
TCKT có phần "khắt khe" của 
EU, NTS Việt có thể tự tin bước 
vào bất kỳ thị trường nào khác và 
hiệu ứng này cũng sẽ có tác dụng 
ngay tại thị trường nội địa khi 
niềm tin của người tiêu dùng sẽ 
tăng tương ứng và đây là cơ sở để 
sản phẩm nâng sức cạnh tranh 
ngay trên sân nhà. 

(Theo congthuong.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Gỗ  
Ngày 03/7/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật 
của sản phẩm gỗ. Cụ thể, liên 
quan đến các sản phẩm gỗ được 
chỉ định bởi Nghị định của Tổng 
thống theo Điều 20 Đạo luật về sử 
dụng gỗ bền vững, các tiêu chuẩn 
về kích thước, chất lượng, và các 
biện pháp xác định chất lượng của 
gỗ viên (Phụ lục 11) và gỗ vụn 
(Phụ lục 12) sẽ được sửa đổi chi 
tiết và có hệ thống hơn.Thời gian 
dự kiến thông qua vào ngày 
31/12/2019. Thời gian dự kiến có 

hiệu lực vào ngày 01/6/2020. Hạn 
cuối cùng để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến vào ngày 
01/9/2019. 

Mã TB: G/TBT/N/KOR/840 
Thép  
Ngày 08/7/2019, Đài Loan 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi các yêu cầu kiểm tra pháp 
lý đối với thép làm cốt bê tông. Cụ 
thể, thép làm cốt bê tông phải chịu 
sự kiểm tra bắt buộc theo hệ thống 
chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn, 
Đo lường và Kiểm tra (BSMI). 
BSMI đang đề xuất áp dụng tiêu 
chuẩn CNS 560 "Thép làm cốt bê 
tông" (2018) làm tiêu chuẩn thử 
nghiệm và kiểm tra mới, để thay 
thế cho tiêu chuẩn CNS 560 hiện 
tại (2014). Ngoài ra, bắt đầu từ 
ngày 01/5/2020, thép để làm cốt 
bê tông trong phạm vi bắt buộc 
kiểm tra sẽ phải tuân thủ tiêu 
chuẩn CNS 560 sửa đổi khi được 
nhập khẩu hoặc tiêu thụ tại thị 
trường. Quy trình đánh giá sự phù 
hợp của thép làm cốt bê tộng dựa 
theo Đề án Đăng ký Chứng nhận 
sản phẩm (PRC) của Đài Loan. 
Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 
người. Hiện tại Hàn Quốc chưa 
xác định thời gian dự kiến thông 
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qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực 
vào ngày 01/5/2020. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên tham 
gia góp ý kiến vào ngày 
06/9/2019. 

Mã TB: G/TBT/N/TPKM/383 
Chì  
Ngày 12/7/2019, Liên minh 

châu Âu (EU) thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo Quy định của Ủy ban 
sửa đổi Phụ lục XVII Quy định 
(EC) số 1907/2006 của Nghị viện 
và Hội đồng Châu Âu về Đăng ký, 
Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế 
Hóa chất (REACH) đối với chì và 
các hợp chất của nó. Cụ thể, sẽ 
cấm sử dụng chì và hợp chất của 
chì trong các sản phẩm được sản 
xuất từ polyme hoặc copolyme 
của vinyl clorua, các sản phẩm 
được sản xuất từ PVC nếu nồng 
độ chì (nhận diện dưới dạng kim 
loại) bằng hoặc lớn hơn 0,1 % 
trọng lượng của vật liệu PVC. 
Không áp dụng đối với vật liệu 
PVC tái chế cứng và muội silic-
PVC trong pin axit chì. Mục đích 
của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ 
và sự an toàn của con người. Thời 
gian dự kiến thông qua vào Quý 3 
năm 2019. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày 
đăng trên công báo chính thức của 

EU. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên WTO tham gia góp ý 
kiến vào 10/9/2019.  

Mã TB: G/TBT/N/EU/668. 
Cá đóng hộp  
Ngày 12/7/2019, Malaysia 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi Quy định số 161 của Quy 
định Thực phẩm 1985. Bổ sung 
Quy định mới 43A vào Quy định 
Vệ sinh Thực phẩm 2009. Sửa đổi 
Kế hoạch thứ tư của Quy định Vệ 
sinh Thực phẩm 2009. Các thay 
đổi cụ thể sau: - Quy định 161: 
Sửa đổi lại số lượng ký sinh trùng 
được phép tối đa trong một (1) kg 
cá đóng hộp và chỉ áp dụng cho cá 
đóng hộp chế biến từ cá mòi và cá 
thu. - Bổ sung Quy định 43A để 
làm rõ các quy trình làm sạch cho 
cá đóng hộp. - Bổ sung các chế tài 
xử phạt khi vi phạm Quy định 
43A Mục tiêu 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 vào ngày 
10/9/2019.  

Mã TB: G/TBT/N/MYS/94 
Thiết bị công nghệ di động cá 

nhân (mobility)  
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Ngày 12/7/2019, Hàn Quốc 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi các tiêu chí xác minh an 
toàn cho thiết bị công nghệ di 
động cá nhân ( như trọng lượng, 
đèn, còi). Hiện tại Hàn Quốc chưa 
xác định thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu 
lực. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên tham gia góp ý kiến 
vào 10/9/2019.  

Mã TB: G/TBT/N/KOR/845 
(Nguồn Bản tin TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 8/2019 

1. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/891 
Nội dung: An toàn máy móc  
- Số: G/TBT/N/BRA/892 
Nội dung:Thuốc bảo vệ thực vật  
- Số: G/TBT/N/BRA/893 
Nội dung:Dầu mỡ ăn. Hạt có 

dầu  
- Số: G/TBT/N/BRA/894 
Nội dung:Phép đo các đại lượng 

điện và từ  
- Số: G/TBT/N/BRA/895 
Nội dung: Casein 
2. Số: G/TBT/N/CAN/596 
Nước TB: Canada 
Nội dung: Thông tin vô tuyến  

3. Các thông báo của Trung 
Quốc 

- Số: G/TBT/N/CHN/1343 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ  
- Số: G/TBT/N/CHN/1344 
Nội dung:Sữa công thức cho trẻ 

sơ sinh  
- Số: G/TBT/N/CHN/1345 
Nội dung:Thiết bị chiếu sáng, 

báo hiệu và cảnh báo  
- Số: G/TBT/N/CHN/1346 
Nội dung:Hệ thống nhiên liệu  
- Số: G/TBT/N/CHN/1347 
Nội dung:Mô tô và xe máy  
4. Các thông báo của Chi Lê 
- Số: G/TBT/N/CHL/493 
Nội dung: Lò nướng điện  
- Số: G/TBT/N/CHL/494 
Nội dung:Hệ thống cấp nước  
5. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/673 
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số: G/TBT/N/EU/674 
- Số: G/TBT/N/EU/675 
- Số: G/TBT/N/EU/676 
- Số: G/TBT/N/EU/677 
Nội dung:Thiết bị điện và điện 

tử  
6. Số: G/TBT/N/IND/105 
Nước TB: Ấn Độ 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép  
7. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/629 
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Nội dung: Phụ gia thức ăn chăn 
nuôi 

- Số: G/TBT/N/JPN/630 
Nội dung:Dụng cụ, hộp đựng và 

bao bì cho thực phẩm và phụ gia 
thực phẩm 

8. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/850 
Nội dung: Mỹ phẩm  
- Số: G/TBT/N/KOR/851 
Nội dung:Thực phẩm 
9. Số: G/TBT/N/PHL/221 
Nước TB: Philippines 
Nội dung:Sản phẩm thực phẩm  
10. Các thông báo của Rwanda 
- Số: G/TBT/N/RWA/267 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ  
- Số: G/TBT/N/RWA/271 
Nội dung:Quả và sản phẩm từ 

quả  
- Số: G/TBT/N/RWA/274 
Nội dung: Đồ đạc  
- Số: G/TBT/N/RWA/278 
Nội dung: Thiết bị nhà bếp  
- Số: G/TBT/N/RWA/280 
Nội dung: Thuốc lá, sản phẩm 

thuốc lá và các thiết bị liên quan  
- Số: G/TBT/N/RWA/281 
Nội dung: Thiết bị thể thao 

ngoài trời và dưới nước  
- Số:G/TBT/N/RWA/282  
Nội dung:Hộp, hộp kim loại, 

ống  

11. Số: G/TBT/N/THA/553 
Nước TB: Thái lan 
Nội dung: Đầu đèn và đuôi đèn  
12. Số: G/TBT/N/TPKM/385 
Nước TB: Đài Loan 
Nội dung:Sản phẩm thực phẩm  
13. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/1102 
Nội dung: Hạt hướng dương  
- Số: G/TBT/N/UGA/1103 
Nội dung:Đậu hũ  
14. Các thông báo của Uruguay 
- Số: G/TBT/N/URY/31 
Nội dung: Tỏi 
- Số: G/TBT/N/URY/32 
Nội dung: Casein 
15. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1513 
Nội dung: Chất hóa học  
- Số: G/TBT/N/USA/1516 
Nội dung: Sản phẩm nấu ăn  
16. Các thông báo của Việt Nam 
- Số: G/TBT/N/VNM/149 
Nội dung: Hàng hóa nhập khẩu 

thuộc quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải 

- Số: G/TBT/N/VNM/150 
Nội dung:Thang máy và thang 

cuốn  
(TH) 

 
 
 
 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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LAN TỎA CHƯƠNG TRÌNH 
712 - HIỆU QUẢ TỪ CÔNG 
TÁC TRUYỀN THÔNG 

Chương trình quốc gia “Nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020” (gọi tắt 
là hương trình 712) sau gần 10 
năm triển khai đã tạo hiệu ứng lan 
tỏa sâu rộng đến cộng đồng xã hội 
và doanh nghiệp. Đóng góp vào 
thành công này không thể không 
nói đến vai trò của công tác 
truyền thông - đây cũng là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm 
của dự án. 

Hiện nay, chương trình năng 
suất chất lượng quốc gia 712 đã 
triển khai được gần 10 năm ở các 
Bộ/ngành, địa phương với nhiều 
kết quả nổi bật, nhiều cá nhân, 
doanh nghiệp điển hình đã được 
hỗ trợ từ chương trình và năng 
suất chất lượng đã tăng lên rõ rệt 
(có nhiều doanh nghiệp báo cáo 
sau khi được hỗ trợ tư vấn và áp 
dụng các hệ thống, công cụ cải 
tiến năng suất thì năng suất của 
doanh nghiệp đã tăng lên 30-40% 
so với trước khi áp dụng). Cùng 
với kết quả trên sự vào cuộc của 
các cơ quan truyền thông với 
nhiều hình thức khác nhau như 
báo in, báo ảnh, báo mạng, đài 

phát thanh và truyền hình …. đã 
góp phần nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của nhà sản xuất, người 
tiêu dùng đối với chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của Việt Nam và 
tầm quan trọng đối với việc nâng 
cao năng suất chất lượng (NSCL) 
của doanh nghiệp khi tham gia hội 
nhập kinh tế quốc tế, năng suất 
chất lượng là yếu tố quyết định sự 
sống còn của doanh nghiệp, của 
nền kinh tế quốc dân khi tham gia 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo ThS. Ngô Văn Trường- 
Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng- Tổng Cục 
TCĐLCL, cho biết: trong những 
năm qua chúng tôi đã hợp tác với 
nhiều cơ quan truyền thông trong 
nước để đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về chủ trương chính sách 
của nhà nước cũng như các thành 
tựu đạt được thông qua triển khai 
các mô hình điểm tại các doanh 
nghiệp theo Chương trình 712. 

Bên cạnh đó các phóng sự, tọa 
đàm đã giúp cho nhà quản lý, nhà 
nghiên cứu, người xem truyền 
hình và người làm tuyên truyền 
khi tiếp cận các doanh nghiệp hiểu 
để tư vấn như thế nào cho phù hợp 
và làm thế nào để các doanh 
nghiệp hiểu, thích, muốn áp dụng 
các công cụ như 5S, LEAN, 
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TQM, MFCA, các hệ thống quản 
lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, 
ISO14000, ISO 27000, ISO 
51000, SA 8000,... để giúp doanh 
nghiệp giảm những lãng phí, quản 
trị hiệu quả hơn, mạnh lên. 

Với đặc thù truyền thông trên 
truyền hình nên các chương trình 
đều được ghi hình thực tế tại 
doanh nghiệp nên thông tin có độ 
chính xác cao,tính chuyên môn 
sâu, được lượng lớn khán giả 
truyền hình đón nhận và đã truyền 
tải được khối lượng kiến thức lớn 
về NSCL đến các tầng lớp dân cư. 

Nội dung chính của các phóng 
sự tuyên truyền phổ biến kiến thức 
về NSCL, tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng cũng như liên quan đến 
thực tiễn áp dụng và hiệu quả áp 
dụng các công cụ cải tiến năng 
suất ở các doanh nghiệp Việt đã 
thực sự giúp cho doanh nghiệp 
nhận biết được lợi ích của công 
tác cải tiến năng suất chất lượng 
nhất là trong bối cảnh nền kinh tế 
đang suy giảm hiện nay, các 
doanh nghiệp đang gặp phải khó 
khăn về tài chính nhưng lại phải 
duy trì sự tồn tại, ổn định và phát 
triển, trong đó việc tái cấu trúc, 
các doanh nghiệp cần phải chú 
trọng sử dụng các hệ thống quản 
lý, công cụ tiên tiến để nâng cao 

sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp 
hơn lúc nào hết, cần sự chia sẻ, hỗ 
trợ từ phía nhà nước để nâng cao 
năng lực của mình một cách bền 
vững và góp phần đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Có thể khẳng định, cùng với các 
kênh thông tin, truyền thông khác 
thì các phóng sự, tọa đàm được 
xây dựng và phát sóng trên VTV1 
và VTV2 đã tạo hiệu ứng lan tỏa 
cao về phong trào nâng cao NSCL 
trong cả nước đến cộng đồng xã 
hội và doanh nghiệp. Thông qua 
đó, các doanh nghiệp chưa thành 
công hoặc chưa có điều kiện áp 
dụng nắm bắt thêm kinh nghiệm 
về cách thức nâng cao NSCL để 
có thể áp dụng vào doanh nghiệp 
của mình trong thời gian tới. 

(Theo congthuong.vn) 
 
TRIỂN KHAI MẠNH HOẠT 
ĐỘNG QUẢN LÝ TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT TẠI CÁC ĐỊA 
PHƯƠNG 

Bên cạnh việc triển khai thực 
hiện quy chuẩn quốc gia (QCVN), 
các Chi cục đã quan tâm hơn đến 
vấn đề tổ chức xây dựng quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương cho 
sản phẩm, hàng hoá đặc trưng 
của tỉnh. 
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Hoạt động quản lý tiêu chuẩn và 
quy chuẩn, thời gian qua đã được 
các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Chi cục) triển khai 
mạnh mẽ ở các địa phương. Các 
Chi cục tiếp tục thực hiện hướng 
dẫn các cơ sở, doanh nghiệp tăng 
cường hoạt động tiêu chuẩn hoá, 
chú trọng xây dựng tiêu chuẩn cơ 
sở (TCCS), công bố tiêu chuẩn áp 
dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, 
đăng ký mã số mã vạch theo Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
và các văn bản hiện hành. 

Với việc ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật mới trong 
thời gian vừa qua của các cấp có 
thẩm quyền, các cơ sở, doanh 
nghiệp cũng đã quan tâm hơn đến 
công tác xây dựng tiêu chuẩn cơ 
sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, 
công bố phù hợp tiêu chuẩn. 

Theo báo cáo các Chi cục, năm 
2018 và 6 tháng đầu năm 2019 các 
Chi cục đã hướng dẫn cho khoảng 
1000 cơ sở, doanh nghiệp xây 
dựng khoảng 900 TCCS (tập trung 
vào các tỉnh, thành phố như TP 
Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hậu Giang, 
Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Sơn La, 
Quảng Ninh, Lào Cai); khoảng 
1.400 cơ sở, doanh nghiệp công 
bố tiêu chuẩn áp dụng cho hơn 
1.500 loại sản phẩm hàng hóa (tập 

trung vào các tỉnh, thành phố như 
TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tuyên 
Quang, Thanh Hóa, Sơn La, Bình 
Định…); cấp hơn 1.000 thông báo 
tiếp nhận công bố hợp chuẩn (tập 
trung vào các tỉnh, thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, 
Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Long An…). 
Bên cạnh hoạt động tiếp nhận hồ 
sơ công bố hợp chuẩn, công bố 
hợp quy, một số Chi cục đã tiến 
hành kiểm tra hồ sơ công bố hợp 
chuẩn, tính đến nay có khoảng 18 
Chi cục thực hiện với tổng số hơn 
600 hồ sơ đã công bố. 

Đối với hoạt động quản lý quy 
chuẩn kỹ thuật, các Chi cục tiếp 
tục tiếp nhận các thông báo công 
bố hợp quy của các cơ sở, doanh 
nghiệp. Năm 2018 và 6 tháng đầu 
năm 2019, các Chi cục đã cấp hơn 
1.400 thông báo tiếp nhận công bố 
hợp quy (tập trung vào các tỉnh, 
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Bình Dương, Cần Thơ, Hải 
Phòng, Hưng Yên…). 

Bên cạnh việc triển khai thực 
hiện QCVN, một số Chi cục đã 
quan tâm hơn đến vấn đề tổ chức 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương cho sản phẩm, hàng hoá 
đặc trưng của tỉnh, thành phố như 
Bến Tre đang xây dựng quy chuẩn 
kỹ thuật cho sản phẩm thạch dừa; 
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Đăk Lăk đang xây dựng quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 
lượng nước sạch sử dụng trong 
sinh hoạt; Tiền Giang đang xây 
dựng quy chuẩn kỹ thuật cho sản 
phẩm mắm tôm chà Gò Công; 
Thừa Thiên Huế đang xây dựng 
quy chuẩn địa phương cho sản 
phẩm Ruốc Huế; Bình Phước cho 
Hạt điều nguyên liệu; Hà Giang 
cho sản phẩm Mật ong bạc hà; An 
Giang cho sản phẩm Đường thốt 
nốt,… 

 
Thông tin từ Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, 
không chỉ đẩy mạnh thực hiện 
triển khai áp dụng tiêu chuẩn, quy 
chuẩn cho hàng hóa, nhiều địa 
phương với sự hỗ trợ của Chi cục, 
việc triển khai hệ thống truy xuất 
nguồn gốc và ứng dụng mã số mã 
vạch vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp trên địa 
bàn các tỉnh, thành phố cũng được 
đẩy mạnh nhằm hỗ trợ cơ quan 
quản lý và người tiêu dùng trong 
quá trình giám sát chất lượng và 

nguồn gốc sản phẩm. 
(Theo tcvn.gov.vn) 

 
NẮM RÕ TIÊU CHUẨN CỦA 
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU, 
DOANH NGHIỆP VIỆT VẪN 
KHÓ ĐƯA NÔNG SẢN XUẤT 
NGOẠI? 

Thị trường tiêu thụ nông sản 
của Việt Nam được đánh giá là 
còn rất nhiều dư địa để phát triển. 
Tuy nhiên làm thế nào để ngành 
công nghiệp chế biến có thể theo 
kịp tiềm năng phát triển khi còn 
quá nhiều "nút thắt" khó tháo gỡ. 

Nhiều "nút thắt" khiến ngành 
chế biến nông sản mất tương 
xứng với tiềm năng 

Tại hội thảo Phát triển công 
nghiệp chế biến và bảo quản nông 
sản trong thời kì hội nhập diễn ra 
chiều ngày 24/7 tại TP HCM, ông 
Nguyễn Quốc Toản, Cục trường 
Cục Chế biến và Phát triển nông 
lâm thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho 
biết công nghiệp chế biến nông 
lâm thủy sản của nước ta có tốc độ 
tăng trưởng giá trị gia tăng đạt 
khoảng 5 - 7%/năm. 

Hiện nay ngành này đã hình 
thành và phát triển hệ thống công 
nghiệp chế biến nông lâm thủy sản 
có công suất thiết kế đảm bảo chế 
biến khoảng 120 triệu tấn nguyên 
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liệu nông sản/năm, có trên 7.500 
doanh nghiệp qui mô công nghiệp 
gắn với xuất khẩu. 

Ngoài ra còn có hàng vạn cơ sở 
chế biến nông sản nhỏ, lẻ, hộ gia 
đình làm nhiệm vụ sơ chế, chế 
biến phục vụ tiêu dùng nội địa. 

Theo tổ chức FAO, sự phát triển 
nhanh chóng ở các nước đang phát 
triển và thị trường mới nổi làm 
tăng mức tiêu thụ sản phẩm nông 
lâm thủy sản nhất là các sản phẩm 
có giá trị gia tăng cao. 

 
Tuy nhiên, sự phát triển của 

ngành chế biến nông sản chưa 
tương xứng với tiềm năng, còn 
bộc lộ những tồn tại, nút thắt trong 
chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp 
như năng lực chế biến một số 
ngành hàng còn thấp. 

Đặc biệt, thị trường thế giới 
nhiều biến động, trong khi nông 
lâm thủy sản VN còn phụ thuộc 
quá lớn vào một hoặc một số thị 
trường. Ngành công nghiệp hỗ trợ 
và dịch vụ logistics ở VN chưa 
phát triển, chí phí của nền kinh tế 

cao so với các quốc gia khác. 
Am hiểu thị trường, ứng dụng 

công nghệ số trong bảo quản 
chế biến nông sản 

Nông sản Việt Nam hiện đã 
được xuất khẩu đến nhiều quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, 
trong đó có những thị trường rất 
khó tính về tiêu chuẩn, qui chuẩn 
như Mỹ. 

Thị trường Mỹ khắt khe về chất 
lượng và yêu cầu sản phẩm nhập 
khẩu vào phải đạt những tiêu 
chuẩn nhất định và tuân theo đúng 
thủ tục nhập khẩu. 

Để tăng cường lượng tiêu thụ, 
thúc đẩy thương mại hàng hóa 
nông sản trong xu thế hiện nay, 
quan trọng nhất vẫn là thông tin 
thị trường. 

Đây là yếu tố cần được quan 
tâm đầu tiên khi doanh nghiệp có 
kế hoạch xuất khẩu nông sản đến 
thị trường Mỹ nói riêng và các 
nước khác trên thế giới nói chung. 

Bởi vì tiêu chuẩn nhập khẩu 
hàng hóa của các nước ở từng khu 
vực là khác nhau và nhất là hàng 
hóa xuất khẩu theo tiêu chuẩn 
quốc tế ở các nước phát triển thì 
càng phải cần nghiên cứu kỹ về 
nhu cầu, tiêu chuẩn, hoạt động của 
thị trường của các nước. 

Theo Bộ NN&PTNT, mục tiêu 
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đến năm 2030, kim ngạch xuất 
khẩu nông lâm thuỷ sản sẽ đạt 65 - 
70 tỉ USD, tăng gấp đôi so với 
hiện nay. 

Đồng thời, công nghiệp chế biến 
nông sản đáp ứng được nhu cầu 
của sản xuất và trình độ công nghệ 
đạt trung bình tiên tiến trở lên, 
trong đó một số ngành hàng đạt 
trình độ hàng đầu khu vực và thế 
giới. 

Sản phẩm đáp ứng tốt các yêu 
cầu của thị trường tiêu thụ, có khả 
năng cạnh tranh cao, đảm bảo chất 
lượng và an toàn thực phẩm, góp 
phần tăng nhanh giá trị gia tăng và 
kim ngạch xuất khẩu, làm cơ sở 
thúc đẩy sản xuất nông lâm thủy 
sản phát triển. 

Để có thể đạt được mục tiêu của 
ngành công nghiệp chế biến nông 
lâm thủy sản trong thời gian tới rất 
cần có sự quan tâm, góp sức và trí 
tuệ của mọi người nhất là các nhà 
khoa học, các nhà quản lý cũng 
như doanh nghiệp 

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá 
trị gia tăng, giảm tổn thất sau thu 
hoạch, giải quyết đầu ra cho khâu 
sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của người tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu. 

(Theo vietnambiz.vn) 

THỦY SẢN - ĐỪNG CHỦ 
QUAN XUẤT XỨ, MÔI 
TRƯỜNG 

Để hưởng lợi từ các hiệp định 
thương mại tự do như CPTPP hay 
EVFTA, quy tắc xuất xứ là điều 
không thể không nhắc đến. Song 
quy tắc xuất xứ thường gắn với 
những ngành như dệt may, da 
giày, ít ai chú ý đến thủy sản, một 
trong những ngành được đánh giá 
hưởng lợi nhiều từ 2 hiệp định 
này. 

Rất khắt khe 
Một trong những nguyên nhân 

nhóm ngành nông, lâm, thủy sản 
lâu nay ít quan tâm đến xuất xứ do 
nguyên vật liệu thường được sản 
xuất, nuôi trồng trong nước. 

Theo thời gian, khi quy mô sản 
xuất của DN lớn dần, sản lượng 
sản xuất, xuất khẩu gia tăng, việc 
nhập khẩu nguyên liệu là tất yếu. 
Vì thế cần chú ý đến quy tắc xuất 
xứ mới có thể hưởng lợi từ các 
FTA. 

Trong CPTPP và EVFTA đều 
có cam kết về ngăn ngừa đánh bắt 
hải sản quá mức,giảm đánh bắt 
các loài chưa trưởng thành, tuân 
thủ các biện pháp bảo tồn, khai 
thác cạn kiệt. 

Trong CPTPP và EVFTA đều 
có cam kết về ngăn ngừa đánh bắt 
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hải sản quá mức, giảm đánh bắt 
các loài chưa trưởng thành, tuân 
thủ các biện pháp bảo tồn, khai 
thác cạn kiệt. 

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu 
thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng 
khẳng định, cơ hội từ CPTPP và 
EVFTA cho ngành rất lớn, nhất là 
với thị trường EU. Một số sản 
phẩm chủ lực như tôm hiện đang 
được hưởng mức thuế GSP từ EU, 
giúp Việt Nam có lợi thế hơn 2 
đối thủ Thái Lan và Trung Quốc. 
Khi EVFTA có hiệu lực, lợi thế 
này càng lớn hơn. 

VASEP cũng khuyến nghị DN 
trung thực về quy tắc xuất xứ, 
tránh nhập nhèm, gian lận, sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng không chỉ tới 
DN mà còn cả ngành. Đặc biệt khi 
áp dụng việc tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa DN phải trung thực 
và phải tự chịu trách nhiệm. 

Thận trọng hàng rào phi thuế 
quan 

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, hợp tác trong giải 
quyết nếu có tranh chấp. 

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. 

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. 

Ngoài ra, 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. 

Câu chuyện Minh Phú bị cáo 
buộc mua tôm Ấn Độ và chế biến 
tại Việt Nam trước khi xuất sang 
Mỹ, nhằm trốn thuế chống bán 
phá giá đang áp cho tôm nhập 
khẩu từ Ấn Độ, là lời cảnh báo 
cho DN thủy sản trong việc đảm 
bảo quy tắc xuất xứ khi thực thi 
CPTPP và EVFTA. 

(Theo vinanet.vn) 
 

‘CHÌA KHÓA’ NÀO GIÚP 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 
NHỎ NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT? 

Mạnh dạn đầu tư thêm máy 
móc, thiết bị hiện đại, hoàn thiện 

dần hệ thống dây chuyền sản xuất 
đã giúp nhiều doanh nghiệp vừa 
và nhỏ nâng cao năng suất. 

Việc ứng dụng khoa học công 
nghệ để tăng năng suất chất lượng 
là quy luật phát triển tất yếu trong 
thời đại công nghiệp 4.0. Ở Việt 
Nam nhiều doanh nghiệp nhất là 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã 
tạo ra được các sản phẩm có giá 
trị kinh tế cao cũng nhờ ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, áp dụng các 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất. 

Ông Nguyễn Xuân Diễn, Giám 
đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh 
doanh Việt Hưng chia sẻ, năm 
2017, với nguồn vốn hỗ trợ 200 
triệu đồng từ kinh phí khuyến 
công quốc gia, công ty đầu tư 
thêm 700 triệu đồng mua máy 
phân loại màu hạt điều với công 
suất 1.000 kg/giờ. 

 
Máy có khả năng phân loại màu 

26 hạt điều khác nhau, góp phần 
tăng năng suất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu 
thị trường. 

Trước đây, công ty cần tới 40 
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lao động để phân loại hạt điều 
nhưng chất lượng vẫn khó đồng 
đều, không đảm bảo vệ sinh. 
Nhưng từ khi máy phân loại màu 
hạt điều đưa vào hoạt động thì chỉ 
cần 2 lao động, năng suất tăng gấp 
3 - 4 lần. 

Sản phẩm sản xuất ra đảm bảo 
đồng đều về chất lượng, số lượng, 
phẩm cấp, đáp ứng yêu cầu thị 
trường trong và ngoài nước. Hàng 
năm, doanh thu của máy này hơn 
660 triệu đồng; thu nhập của 
người lao động cũng tăng từ 3-5 
triệu đồng/người/tháng - ông Diễn 
cho hay. 

Chuyên sản xuất các loại kẹo 
đậu phộng, kẹo hạt điều, Công ty 
TNHH MTV My Tỷ Mai - Cơ sở 
2 (xã Hòa Phú- Long Hồ) đã được 
khá nhiều người tiêu dùng (NTD) 
biết đến và đã có mặt tại nhiều thị 
trường ở các tỉnh Bến Tre, Trà 
Vinh, An Giang nhờ có kênh sản 
xuất lẫn kênh phân phối tiêu thụ. 

Chị Lê Trúc My - Giám đốc 
công ty chia sẻ: Công ty có thể 
nhỏ về quy mô, về tài chính, 
nhưng không có nghĩa là hoàn 
toàn không có thế mạnh. Quan 
trọng là biết nắm bắt tâm lý, thị 
hiếu khách hàng. Từ đó tạo ra 
những sản phẩm tốt nhất, chất 
lượng nhất với mẫu mã bắt mắt 

nhất để thu hút khách hàng. 
“Công ty cũng mạnh dạn đầu tư 

thêm máy móc, thiết bị hiện đại, 
hoàn thiện dần hệ thống dây 
chuyền sản xuất. 

Từ đó, giúp công ty tăng thời 
gian bảo quản sản phẩm, đảm bảo 
chất lượng sản phẩm, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, tăng năng suất và 
chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của NTD và 
phát triển mở rộng thị trường 
mới”- chị Lê Trúc My chia sẻ 
thêm. 

Hay tại Cơ sở kinh doanh 
Phương Nguyên (Bình Định), ông 
Lê Văn Luận chủ cơ sở cho biết, 
nhờ nguồn vốn hỗ trợ, cơ sở mạnh 
dạn vay thêm vốn ngân hàng, đầu 
tư lò sấy bánh tráng bằng hơi nước 
với công suất 100 kg sản 
phẩm/giờ nhằm chủ động nguồn 
sản phẩm cung cấp cho thị trường, 
tránh phụ thuộc vào thời tiết. 

Sau khi lò sấy bằng nhiệt hơi 
nước đưa vào hoạt động, cơ sở đã 
tận dụng được nhiệt hơi nước để 
sử dụng cho máy tráng bánh, mỗi 
năm tiết kiệm 55 triệu đồng tiền 
điện và 180 triệu đồng nhân công; 
đồng thời, giá bánh tráng cũng 
tăng cao hơn so với trước đây. 

Từ lò sấy bánh bằng nhiệt hơi 
nước này, mỗi năm cơ sở này thu 
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lãi 385 triệu đồng; 30 lao động ở 
đây có thu nhập từ 4-6 triệu 
đồng/tháng. 

(Theo vietq.vn) 
 

XUẤT KHẨU SANG CHLB 
ĐỨC: LƯU Ý 3 TIÊU CHUẨN 

CHLB Đức là một trong những 
thị trường xuất khẩu chính của 
hàng hóa Việt Nam trong Liên 
minh châu Âu (EU). Đặc biệt, với 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA) vừa ký kết, 
Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đưa 
hàng hóa vào thị trường này. 

 
Thị trường Đức có nhu cầu lớn đối với  

sản phẩm gỗ 

Theo thống kê của Hải quan 
Việt Nam, từ năm 2017, cùng với 
Hà Lan và Anh, Đức đã nằm trong 
top 3 đối tác thương mại lớn nhất 
nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 
trong EU. Cụ thể, năm 2017, tổng 
kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam 
- Đức đạt 9,5 tỷ USD, trong đó 
Việt Nam xuất khẩu 6,3 tỷ USD; 

năm 2018, kim ngạch xuất khẩu 
hai chiều tăng lên trên 10 tỷ USD, 
Việt Nam xuất khẩu 6,86 tỷ USD. 

6 tháng đầu năm 2019, Việt 
Nam xuất khẩu sang Đức hơn 3,3 
tỷ USD. Những mặt hàng Việt 
Nam xuất khẩu đạt giá trị cao phải 
kể đến như da giày, túi xách, dệt 
may, thủy sản... 

Đánh giá của Bộ Công Thương 
cho thấy, trong 28 thành viên của 
EU ký EVFTA với Việt Nam, 
Đức là đối tác thương mại lớn 
nhất. Tới đây, với sự hậu thuẫn từ 
EVFTA, Việt Nam sẽ có nhiều cơ 
hội tăng kim ngạch xuất khẩu tại 
thị trường này. 

Bà Nguyễn Sơn Trà - Phó 
Trưởng phòng WTO và đàm phán 
thương mại, Vụ Thương mại đa 
biên (Bộ Công Thương) - cho biết, 
ngay khi EVFTA có hiệu lực, các 
nước thành viên EU cam kết 
85,6% dòng thuế được giảm ngay. 
Và, theo lộ trình sau 7 năm tiếp 
theo, 99,2% dòng thuế (tương 
đương 99,7% kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 
EU) sẽ về 0%. 

Các chuyên gia cho rằng, so với 
Luật chung của EU, Luật của Đức 
nghiêm ngặt hơn. Do đó, để đẩy 
mạnh xuất khẩu sang thị trường 
này, cần chú trọng đến 3 tiêu 
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chuẩn: Chất lượng, vệ sinh sản 
phẩm và trách nhiệm xã hội. Tuy 
nhiên, thương hiệu, sản phẩm nào 
đã vào được Đức cũng đồng nghĩa 
với cơ hội vào được các thị trường 
khác trong khối EU. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng 
cần tìm hiểu về các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, thuế suất. Cuối cùng, để tiếp 
cận thị trường này hiệu quả nhất, 
doanh nghiệp cần tham gia các hội 
chợ, triển lãm tại nước này. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 

RA MẮT BỘ TIÊU CHUẨN 
VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ QUỐC 
TẾ MỚI 

Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc 
tế được ban hành lần này đã bổ 
sung tiêu chuẩn mới để hướng dẫn 
thẩm định giá đối với tài sản là 
các nghĩa vụ nợ phi tài chính. 

 
Theo thông tin từ Cục Quản lý 

giá, Bộ Tài chính, sau 2 năm 

(2018 và 2019) rà soát, lấy ý kiến, 
Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định 
giá quốc tế (Internationl Valuation 
Standards Council) đã công bố 
phiên bản mới nhất của Bộ Tiêu 
chuẩn thẩm định giá quốc tế. 

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn mới bổ 
sung một số nội dung về: mô hình 
thẩm định giá; các phương pháp 
để xác định riêng giá trị của nợ, 
vốn chủ hữu đối với các doanh 
nghiệp có cơ cấu vốn phức tạp khi 
tài sản cần định giá chỉ là nợ; 
chỉnh sửa nội dung liên quan đến 
các xem xét đặc biệt khi thẩm 
định giá bất động sản phát triển 
cho mục đích vay thế chấp… 

Tiêu đề của bộ tiêu chuẩn mới 
được ban hành sẽ không kèm theo 
năm ban hành như các phiên bản 
trước đây, thay vào đó, trên bìa 
của bộ tiêu chuẩn chỉ ghi chung là 
Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 
kèm theo ngày có hiệu lực. Bộ 
tiêu chuẩn có hiệu lực áp dụng từ 
ngày 31/1/2020. 

Bộ tiêu chuẩn là nền tảng căn 
bản để các thành viên đạt đến sự 
thống nhất cao trên toàn thế giới 
về kết quả thẩm định giá của các 
tổ chức thẩm định giá chuyên 
nghiệp ở từng quốc gia. 

Thông qua việc đưa ra các định 
nghĩa, quy tắc hành nghề, tiêu 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chuẩn và hướng dẫn, Bộ Tiêu 
chuẩn thẩm định giá quốc tế đã 
tạo nền tảng thống nhất về quan 
điểm và hành động trong hoạt 
động thẩm định giá chuyên 
nghiệp, nâng cao độ tin cậy đối 
với kết quả thẩm định giá của các 
tổ chức thẩm định giá chuyên 
nghiệp. 

Việc đưa ra bộ tiêu chuẩn đã 
góp phần vào sự phát triển vững 
chắc của nghề thẩm định giá cũng 
như thị trường tài sản quốc tế. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
KAIZEN – CÔNG CỤ GIẢM 
LÃNG PHÍ TRONG DOANH 
NGHIỆP 

Áp dụng thành công Kaizen giúp 
cho các tổ chức, doanh nghiệp 
giảm chi phí, rút ngắn thời gian 
chu kỳ và cải thiện chất lượng để 
đạt được cách tiếp cận có hệ 
thống, cải tiến liên tục. 

Kaizen được biết đến là triết lý 
quản lý của người Nhật tập trung 
vào việc cải tiến tất cả các khía 
cạnh của cuộc sống, khi áp dụng 
Kaizen tại doanh nghiệp giúp cải 
tiến tất cả các hoạt động của 
doanh nghiệp từ sản xuất đến kinh 
doanh. 

Đối mặt với nhiều vấn đề dẫn 
đến tình trạng thiếu năng lực sản 

xuất và chất lượng sản phẩm. Việc 
nghiên cứu và áp dụng Kaizen 
trong ngành công nghiệp đang 
được Ấn Độ mạnh tay thực hiện. 

Sở dĩ Kaizen được chú trọng áp 
dụng trong các ngành công nghiệp 
tại Ấn Độ là vì, chính phủ nước 
này muốn giảm công sức của con 
người, song song với tăng năng 
suất; giảm chi phí sản xuất nhưng 
vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ; cải thiện các dịch vụ 
chăm sóc khách hàng bằng cách 
thực hiện cơ chế nhanh hơn, ngắn 
gọn và hiệu quả hơn; cải thiện khả 
năng cạnh tranh với các doanh 
nghiệp nước ngoài. 

Việc lãng phí trong quá trình 
sản xuất các ngành công nghiệp 
đang ngày càng tăng mạnh. Điều 
này không những tăng cao chi phí 
cho doanh nghiệp mà còn gây lãng 
phí và khiến hệu suất công việc 
không cao. 

Vì thế, chính phủ Ấn Độ quyết 
định thực hiện phương pháp quản 
lý Kaizen để tránh lãng phí và 
nâng cao hiệu suất công việc cũng 
như chất lượng sản phẩm 

Còn tại Việt Nam, Phong Phú 
một trong số các doanh nghiệp dệt 
may tiên phong trong việc ứng 
dụng những lý thuyết của Kaizen 
vào thực tế. Đây chính là tiền đề 
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quan trọng nâng cao vị thế của 
Phong Phú trên thương trường. 

Việc tạo ra một sản phẩm chất 
lượng cao với chi phí thấp giúp 
sản phẩm của Phong Phú có sức 
cạnh tranh cao. Tuy nhiên muốn 
có chi phí thấp buộc công ty phải 
cải tiến liên tục. Chúng tôi đánh 
giá cao tinh thần tiên phong, đổi 
mới không ngừng của đội ngũ 
lãnh đạo Phong Phú. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 
 
 

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SẼ 
BỊ KIỂM SOÁT CHẶT VIỆC 
GHI NHÃN THEO NGHỊ 
ĐỊNH 43 

Nhằm ngăn chặn và xử lý hành 
vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, Tổng cục Hải quan 
vừa có văn bản chỉ đạo cục hải 
quan các tỉnh, thành phố thực 
hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm 
soát chặt chẽ. 

Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan 
xuất phát từ thực tế, trong quá 
trình theo dõi, quản lý, giám sát, 
kiểm soát, kiểm tra sau thông 
quan, thanh tra đối với lĩnh vực 
xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, hàng 

hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ, Tổng cục Hải quan đã 
phát hiện các phương thức, thủ 
đoạn gian lận trong lĩnh vực này. 

 
Theo đó, khi kiểm tra thực tế 

hàng hóa nhập khẩu công chức hải 
quan phải kiểm tra trên hàng hóa, 
bao bì có nhãn hay không; trường 
hợp hàng hóa không có nhãn (trừ 
các hàng hóa quy định tại Khoản 2 
Điều 1 Nghị định 43/2017/NĐ-
CP) thì thực hiện xử phạt theo quy 
định tại Khoản 7 Điều 14 Nghị 
định 127/2013/NĐ-CP (được sửa 
đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 
Nghị định 45/2016/NĐ-CP), đồng 
thời chuyển thông tin cho Tổng 
cục Quản lý thị trường để kiểm 
tra, giám sát việc dán nhãn phụ 
trước khi lưu thông. 

Trường hợp hàng hóa có nhãn 
thì nhãn hàng hóa phải thể hiện 
đầy đủ thông tin theo quy định tại 
Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Cụ 
thể, vị trí nhãn phải được thể hiện 
trên hàng hóa, bao bì thương 
phẩm của hàng hóa, ở vị trí dễ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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quan sát có thể nhận biết được dễ 
dàng, đầy đủ các nội dung quy 
định của nhãn mà không phải tháo 
rời các chi tiết, các phần của hàng 
hóa. 

Các nội dung bắt buộc phải thể 
hiện trên nhãn hàng hóa gồm: Tên 
hàng hóa; tên và địa chỉ tổ chức, 
cá nhân chịu trách nhiệm về hàng 
hóa; xuất xứ hàng hóa; các nội 
dung khác theo tính chất của mỗi 
loại hàng hóa được quy định tại 
Phụ lục I Nghị định 43/2017/NĐ-
CP và văn bản quy phạm pháp 
luật có liên quan. 

Đối với nhóm hàng hóa nhập 
khẩu là lương thực, thực phẩm, 
nguyên liệu thực phẩm, trang thiết 
bị y tế, mỹ phẩm, rượu, đồ uống, 
Tổng cục hướng dẫn cụ thể các 
đơn vị kiểm tra trên nhãn gốc phải 
thể hiện đầy đủ các nội dung bắt 
buộc theo từng nhóm hàng theo 
quy định tại Phụ lục I Nghị định 
43/2017/NĐ-CP. 

Đối với mặt hàng thuốc lá điếu 
nhập khẩu thì kiểm tra việc ghi 
nhãn theo quy định tại Thông tư 
liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-
BCT của liên Bộ Y tế-Công 
Thương hướng dẫn việc ghi nhãn, 
in cảnh báo sức khỏe trên bao bì 
thuốc lá. 

(Theo tcvn.gov.vn) 

 
 
 
 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, 
KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG 
TRONG DỊP TRƯỚC, TRONG 
VÀ SAU TẾT TRUNG THU 
NĂM 2019 

Tổng cục Quản lý thị trường 
vừa có công văn yêu cầu Cục 
Quản lý thị trường các tỉnh, thành 
phố Tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát thị trường trong dịp trước, 
trong và sau Tết Trung thu năm 
2019. 

Bánh trung thu, rượu, bia, nước 
giải khát, bánh, mứt, kẹo, sữa chế 
biến, dầu thực vật, sản phẩm chế 
biến từ bột, tinh bột... là những 
mặt hàng được tiêu thụ nhiều 
trong mỗi dịp Tết Trung thu. Vì 
vậy để góp phần bảo đảm an toàn 
thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc 
thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức 
khỏe người tiêu dùng dịp Tết 
Trung thu năm 2019, Tổng cục 
Quản lý thị trường (QLTT) vừa có 
công văn yêu cầu Cục QLTT các 
tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch 
chuyên đề kiểm tra, kiểm soát thị 
trường trong dịp trước, trong và 
sau Tết Trung thu. Quá trình xây 
dựng kế hoạch cần trao đổi thông 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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tin và chủ động phối hợp với Sở 
Công Thương và các ngành có 
liên quan để tránh việc kiểm tra 
chồng chéo, trùng lắp. Cụ thể, 
trong Công văn, Tổng cục QLTT 
nêu rõ: 

Thứ nhất, đối với mặt hàng 
bánh trung thu 

Trước Tết Trung thu: 
- Kiểm tra việc vận chuyển, sản 

xuất, kinh doanh các nguyên liệu 
làm bánh trung thu như nhân 
bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xường, 
nước đường, mỡ, trứng muối… để 
kịp thời ngăn chặn các hành vi 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, không đảm bảo chất lượng an 
toàn thực phẩm trên địa bàn được 
phân công quản lý. Đặc biệt lưu ý 
kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh 
trung thu quy mô lớn, đầu mối 
cung cấp, địa điểm tập kết nguồn 
hàng. Nếu phát hiện các trường 
hợp vi phạm không thuộc địa bàn 
quản lý thì chủ động phối hợp xử 
lý hoặc báo cáo để kịp thời tổ 
chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý 
triệt để. 

- Cục QLTT các tỉnh, thành phố 
chủ động phối hợp với Sở Công 
Thương/Ban Quản lý an toàn thực 
phẩm mưu cho Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố thanh tra, kiểm tra, 
hậu kiểm liên ngành an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết trung thu năm 
2019 theo phân công tại Kế hoạch 
số 2280/KH-BCT ngày 03/4/2019 
của Bộ Công Thương về triển khai 
công tác thanh tra, kiểm tra, hậu 
kiểm về an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công 
Thương năm 2019. 

Trong dịp Tết Trung thu: 
- Tăng cường công tác hậu kiểm 

an toàn thực phẩm đối với mặt 
hàng bánh trung thu thông qua 
việc lấy mẫu bánh trung thu lưu 
thông trên thị trường gửi các đơn 
vị kiểm nghiệm được Bộ Công 
Thương chỉ định để kiểm nghiệm 
các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu 
an toàn theo các quy chuẩn và tiêu 
chuẩn tương ứng. Chú ý kiểm tra 
các loại bánh trung thu được sản 
xuất theo phương thức cổ truyền, 
bánh trung thu tự làm không công 
bố chất lượng, không rõ nguồn 
gốc xuất xứ. 

- Phối hợp với các cơ quan trên 
địa bàn kiểm tra các cơ sở kinh 
doanh, bày bán bánh trung thu về 
hoá đơn chứng từ chứng minh 
nguồn gốc hàng hoá, việc thực 
hiện các quy định về ghi nhãn, 
niêm yết giá, quảng cáo, khuyến 
mại và việc chấp hành các quy 
định về điều kiện bảo quản, điều 
kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, 
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dụng cụ. 
Sau dịp Tết Trung thu: 
Chú ý kiểm soát việc thu hồi và 

xử lý các sản phẩm hết hạn sử 
dụng, không đảm bảo chất lượng 
được bán giảm giá, khuyến mại 
hoặc tái sử dụng để sản xuất ra các 
sản phẩm khác gây mất an toàn 
trong quá trình sử dụng. Nếu phát 
hiện vi phạm thì kịp thời phối hợp 
với các cơ quan có liên quan để 
truy xuất nguồn gốc, đình chỉ lưu 
thông sản phẩm góp phần bảo đảm 
quyền lợi và an toàn sức khoẻ cho 
người tiêu dùng. 

Thứ hai, đối với mặt hàng đồ 
chơi trẻ em: 

Phối hợp với các lực lượng chức 
năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi 
phạm đối với tổ chức, cá nhân 
kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ 
em; đồ chơi thông minh, tích hợp 
nhiều chức năng; đồ chơi trẻ em 
độc hại, kích động bạo lực nhập 
lậu; kiểm tra về nguồn gốc, xuất 
xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn 
hàng hóa, chứng nhận hợp quy và 
các quy định khác của pháp luật 
trong quản lý mặt hàng đồ chơi trẻ 
em. 

Đặc biệt, trong quá trình kiểm 
tra cần kết hợp tuyên truyền trực 
tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh các quy định của pháp luật 

về kinh doanh hàng hóa. Đồng 
thời, công bố công khai tên cơ sở, 
địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng theo quy định để cảnh báo, 
nâng cao nhận thức pháp luật cho 
người tiêu dùng. 

(Theo vfa.gov.vn) 
 

HIỂM HỌA TIỀM ẨN TRONG 
HỘP XỐP ĐỰNG THỨC ĂN 

Những người trẻ tuổi được 
khuyến cáo nên ngưng ăn thức ăn 
đựng trong hộp xốp styrofoam, 
hay còn được biết đến là hộp đựng 
thức ăn nhanh. 

Một nhà nghiên cứu về sức khoẻ 
con người, ông Effa Baffo Gyamfi 
giải thích rằng, xốp styrofoam 
được làm từ chất thải màu đen từ 
quá trình chưng cất nhiên liệu dầu 
mỏ phổ biến gọi là than đá. Do đó, 
khi thức ăn được đưa vào, chúng 
sẽ lọc các hóa chất nguy hiểm này 
vào thực phẩm làm cho nó độc hại 
đối với con người. 

Ông Gyamfi, trợ lý Thư viện 
của Trường Y khoa Đại học 
Ghana, Korle Bu cho biết, chất 
hóa học trong các hộp xốp đựng 
thức ăn cũng có thể làm giảm 
lượng tinh trùng ở nam giới. 

Ông cũng cho rằng những người 
đàn ông trẻ tuổi liên tục ăn đồ ăn 
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trong các hộp xốp hàng ngày có 
thể mắc chứng sưng tuyến tiền liệt 
sau này. "Nếu ai đó ăn đồ ăn từ 
một gói hàng ngày một lần, có vẻ 
như người đó sẽ không sống sót 
qua 10 năm", ông nói thêm. 

 
Giải thích thêm, ông Gyamfi 

cho biết, khi các chất dẻo bao gồm 
các hộp xốp đựng thức ăn tiếp xúc 
với bất cứ thứ gì có chứa dầu, 
muối, rượu, nhiệt và a-xít như hạt 
tiêu, hóa chất trong hộp xốp sẽ lọc 
các chất nguy hiểm được sử dụng 
trong sản xuất vào thực phẩm ở 
mức rất cao và điều này có thể gây 
nguy hiểm cho sức khoẻ một 
người. 

Ngày nay, các nhà cung cấp 
thực phẩm sử dụng hộp xốp để 
đựng thức ăn rất phổ biến nhất là 
trong các đám cưới vì chúng thuận 
tiện khi mang thực phẩm từ nơi 
này đến nơi khác. 

Từ các món nhậu đến cơm, các 
món hầm, bánh ngọt,... mọi người 
đều bị hấp dẫn khi thức ăn được 

gói trong các hộp có nhiều màu 
sắc, hình dạng và kích cỡ khác 
nhau. 

Ông Gyamfi nói, thay vì sử 
dụng các gói đựng thức ăn nhanh, 
thực phẩm có thể được đặt trong 
lá, các loại bát bằng thép không rỉ 
của riêng mình. Ông cũng cảnh 
báo không nên sử dụng các loại đồ 
uống có cồn được chứa trong túi 
nilon nhỏ để tránh nguy cơ nhiễm 
các chất độc. Ông cho biết: "Nilon 
được làm từ các hóa chất rất nguy 
hiểm cho sức khoẻ con người. Khi 
những hóa chất này trong chất dẻo 
tiếp xúc với rượu, chúng sẽ lọc 
các hóa chất nguy hiểm như 
antimony và phthalate vào rượu. 
Phthalate làm giảm số tinh trùng ở 
nam giới". 

Tương tự như vậy, ông nói rằng 
những phụ nữ trẻ đựng rượu trong 
túi nilon sẽ có nồng độ estrogen 
cao gây ra u xơ. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Trái cây vào thị trường 
Trung Quốc sẽ được truy xuất 
nguồn gốc bằng hệ thống chuẩn 

Thông tin trên được ông Bùi Bá 
Chính – Phụ trách Trung tâm Mã 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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số mã vạch Quốc gia (NBC) cho 
biết khi đề cập đến công tác triển 
khai Đề án 100 của Thủ tướng 
Chính phủ về triển khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc. 

Theo lãnh đạo NBC, nhằm đẩy 
mạnh xã hội hóa hoạt động truy 
xuất nguồn gốc để phục vụ hội 
nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước, bảo 
đảm chất lượng, tính an toàn của 
sản phẩm, hàng hóa, năm 2019, 
NBC đề xuất đầu tư nhiệm vụ 
Nghiên cứu phát triển phần mềm 
kê khai thông tin truy xuất nguồn 
gốc, bao gồm mô- đun truy xuất 
nguồn gốc trái cây xuất khẩu vào 
thị trường Trung Quốc. 

Sản phẩm là hệ thống phần mềm 
quản lý tổng thể truy xuất nguồn 
gốc quốc gia, bước đầu bao gồm 
mô- đun dành riêng cho việc truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm trái cây 
xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc. Các đơn vị giải pháp sẽ xây 
dựng phần mềm, Trung tâm Mã số 
mã vạch Quốc gia sẽ thực hiện 
tham mưu, xây dựng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, đưa ra tiêu 
chuẩn chung để chuẩn hóa hệ 
thống. 

“Từ đó doanh nghiệp xuất khẩu 
trái cây sang Trung Quốc có thể 

kê khai thông tin truy xuất nguồn 
gốc theo đúng yêu cầu của Tập 
đoàn Chứng nhận và Kiểm định 
Trung Quốc”, ông Chính cho biết. 

Không chỉ phát triển phần mềm 
kê khai thông tin truy xuất nguồn 
gốc, trong kế hoạch năm 2020, 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc 
gia cũng đã đề xuất đầu tư nhiệm 
vụ Xây dựng Cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa quốc gia - hỗ trợ kết nối cho 
sản phẩm rau quả. 

“Bước đầu thiết lập môi trường, 
hệ thống trang thiết bị, phần mềm 
cho Cổng thông tin Truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hàng hoá 
quốc gia hỗ trợ kết nối cho rau, 
củ, quả, trái cây. Nhờ Cổng thông 
tin truy xuất nguồn gốc quốc gia 
này sẽ góp phần hỗ trợ doanh 
nghiệp xuất khẩu rau, củ, quả sang 
Trung Quốc có thể kê khai thông 
tin truy xuất nguồn gốc theo đúng 
yêu cầu của Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc”, ông Chính thông tin 
thêm. 

Được biết, dữ liệu Cổng thông 
tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa quốc gia có đầu vào 
được thu thập thống nhất từ phần 
mềm kê khai thông tin truy xuất 
nguồn gốc quốc gia và từ hệ thống 
quản lý thông tin truy xuất của Bộ, 
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ngành, địa phương hoặc từ các hệ 
thống truy xuất nguồn gốc của 
doanh nghiệp. Thông qua hệ thống 
trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống tối 
ưu, chống lặp… mà các dữ liệu 
được chuẩn hoá và thống nhất 
theo quy tắc chung nhưng phù hợp 
với nhiều loại tiêu chuẩn như 
GS1, ISO 22005, EU, 
GlobalGAP… Và do đó đầu ra 
của Cổng có tính tương thích cao 
với nhiều loại yêu cầu và ứng 
dụng khác nhau. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Nguy cơ Canada điều tra 
CBPG hoặc chống lẩn tránh 
thuế đối với thép chống ăn mòn 
từ Việt Nam 

Từ tháng 1/2019, giá trị xuất 
khẩu thép chống ăn mòn từ Việt 
Nam vào Canada tăng đột biến, 
dẫn đến nguy cơ Canada khởi 
xướng điều tra chống bán phá giá 
(CBPG) hoặc chống lẩn tránh 
biện pháp phòng vệ thương mại 
đối với Việt Nam. 

Theo số liệu của hải quan 
Canada, sau khi các sản phẩm 
thép chống ăn mòn nhập khẩu từ 
Trung Quốc, vùng lãnh thổ Đài 
Loan, Ấn Độ và Hàn Quốc bị áp 
dụng thuế CBPG, kim ngạch nhập 
khẩu sản phẩm từ các nước, vùng 

lãnh thổ bị điều tra vào Canada 
đều giảm mạnh (45 - 99%), trong 
khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ 
Việt Nam tăng nhanh. 

Cụ thể, năm 2018, kim ngạch 
nhập khẩu các sản phẩm thép 
chống ăn mòn của Canada từ Việt 
Nam chỉ khoảng 2,9 triệu USD 
Canada. Nhưng 5 tháng đầu năm 
2019, kim ngạch nhập khẩu từ 
Việt Nam đã đạt 93 triệu USD 
Canada. 

 
Theo hải quan Canada, kim 

ngạch nhập khẩu thép chống ăn 
mòn từ Việt Nam vào Canada có 
dấu hiệu tăng nhanh từ tháng 
1/2019, trùng với thời điểm 
Canada ban hành kết luận cuối 
cùng trong vụ việc điều tra chống 
bán phá giá đối với sản phẩm nhập 
khẩu từ Trung Quốc, vùng lãnh 
thổ Đài Loan, Ấn Độ và Hàn 
Quốc. 

Hiện tượng kim ngạch nhập 
khẩu thép chống ăn mòn từ Việt 
Nam tăng nhanh sau khi Canada 
áp dụng thuế chống bán phá giá 
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đối với nhập khẩu sản phẩm này 
từ một số nước và vùng lãnh thổ 
khác mặc dù có thể để bù đắp cho 
lượng thiếu hụt về nhu cầu thép 
chống ăn mòn của thị trường 
Canada. 

Tuy nhiên, điều này cũng có khả 
năng dẫn đến nguy cơ Canada tiếp 
tục khởi xướng điều tra CBPG 
hoặc chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại đối với Việt 
Nam. 

Do đó, Bộ Công Thương 
khuyến nghị các doanh nghiệp 
xuất khẩu thép chống ăn mòn sang 
thị trường Canada theo dõi sát 
những biến động tại thị trường và 
có phương án xử lí phù hợp. 

Bộ Công Thương sẽ phối hợp 
với các cơ quan liên quan hỗ trợ, 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
các doanh nghiệp xuất khẩu của 
Việt Nam trong trường hợp 
Canada khởi xướng điều tra. 

Đồng thời kiên quyết ngăn chặn 
và xử lí nghiêm các hành vi lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại trái pháp luật, gian lận xuất 
xứ làm ảnh hưởng đến uy tín của 
Việt Nam nói chung và lợi ích của 
các doanh nghiệp chân chính nói 
riêng. 

Trước đó, ngày 26/7/2018, 
Canada đã khởi xướng điều tra 

chống bán phá giá thép chống ăn 
mòn (CORE) nhập khẩu từ Trung 
Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan, Ấn 
Độ và Hàn Quốc. 

Các mặt hàng là đối tượng điều 
tra theo phân loại HS của hải quan 
Canada thuộc các mã: 
7210.30.00.00; 7210.69.00.10; 
7212.50.00.14; 7210.49.00.10; 
7210.69.00.20; 7225.91.00.00; 
7210.49.00.20; 7212.20.00.00; 
7225.92.00.00; 7210.49.00.30; 
7212.30.00.00; 7226.99.00.10; 
7210.61.00.00; 7212.50.00.00. 

Đến ngày 22/1/2019, Canada đã 
ban hành kết luận cuối cùng, trong 
đó xác định biên độ bán phá giá 
của hàng hóa nhập khẩu từ Trung 
Quốc là 3,6 - 53,3%; từ vùng lãnh 
thổ Đài Loan 3,2 - 33,2%; từ Ấn 
Độ 40% và từ Hàn Quốc là 9 - 
40%. 

(Theo vietnambiz.vn) 
 

 Mỹ áp thuế chống bán phá 
giá 0% với tôm Việt Nam 

 
Ngày 21/8 (theo giờ địa 

phương), Bộ Thương mại Mỹ 
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(DOC) đã công bố kết quả cuối 
cùng thuế chống bán phá giá tôm 
Việt bán vào Mỹ là 0%. 

Theo đó, tháng 4/2019, Bộ 
Thương mại Mỹ đã công bố kết 
quả sơ bộ thuế CBPG cho tôm 
Việt Nam trong giai đoạn xem xét 
hành chính lần thứ 13 (từ 1/2/2017 
đến 31/1/2018) với thuế suất 0% 
cho 2 doanh nghiệp bị đơn bắt 
buộc và 29 doanh nghiệp bị đơn tự 
nguyện và đến ngày 21/8 công bố 
kết quả chính thức cuối cùng. 

Cụ thể, mức thuế này được áp 
dụng với hai bị đơn bắt buộc là 
Công ty Sao Ta và Công ty Nha 
Trang Seafood. Ngoài ra, 29 
doanh nghiệp còn lại cũng được 
áp mức thuế chống bán phá giá là 
0% khi xuất khẩu sang Mỹ. 

Trước đó, ngày 10/9/2018, DOC 
cũng đã thông báo kết quả cuối 
cùng thuế chống bán phá giá 
(CBPG) cho tôm Việt Nam trong 
giai đoạn xem xét hành chính lần 
thứ 12 – POR12 (từ 1/2/2016- 
31/1/2017) là 4,58%. 

Trong khi mức thuế sơ bộ mà 
DOC thông báo ngày 8/3/2018 
cho đợt xem xét hành chính lần 
thứ 12 – POR12 là 25,39% và vẫn 
khả quan hơn so với mức thuế 
cuối cùng của giai đoạn POR11. 

Như vậy, mức thuế chống bán 

phá giá mà phía Mỹ áp cho Việt 
Nam liên tục giảm trong những 
năm gần đây cho thấy chiều 
hướng tích cực của ngành xuất 
khẩu tôm sang thị trường này. 

Theo Hiệp hội chế biến và xuất 
khẩu thuỷ sản Việt Nam 
(VASEP), giá trị xuất khẩu tôm 
Việt Nam sang Mỹ trong tháng 7 
năm nay tăng 37,2% đạt 77 triệu 
USD. Tính đến hết tháng 7, giá trị 
xuất khẩu tôm sang thị trường này 
đạt 327,4 triệu USD, tăng 5%. 

VASEP nhận định, nhu cầu 
nhập khẩu tôm của Mỹ từ Việt 
Nam đang ấm dần lên do tồn kho 
giảm trong khi Mỹ cũng đang 
giảm nhập khẩu từ Ấn Độ, Thái 
Lan và giảm mạnh nhập khẩu từ 
Trung Quốc. 

Do đó, việc tôm Việt Nam đạt 
mức thuế 0% trong kết quả cuối 
cùng của đợt xem xét hành chính 
lần thứ 13 từ Bộ Thương mại Mỹ 
là một tín hiệu vô cùng tích cực, 
giúp toàn ngành xuất khẩu tôm 
tăng trưởng trở lại. 

(Theo bizlive.vn) 
 

 Trung Quốc ra quy định mới 
về quản lý ghi nhãn bao bì thực 
phẩm đóng gói sẵn xuất nhập 
khẩu 

Mới đây, Bộ Công Thương vừa 
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thông tin Trung Quốc sửa đổi quy 
định về quản lý, giám sát việc ghi 
nhãn bao bì thực phẩm đóng gói 
sẵn xuất nhập khẩu. 

Theo đó, Cổng thông tin điện tử 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
gần đây cho đăng toàn văn Thông 
báo số 70/2019 về quy định quản 
lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì 
thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập 
khẩu của Trung Quốc, thời gian 
bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 
10 năm 2019. 

Thông báo của Hải quan Trung 
Quốc cho biết, để thực hiện yêu 
cầu cải cách “trao quyền, tinh giản 
hóa thủ tục hành chính và tối ưu 
hóa các dịch vụ công” của Chính 
phủ Trung Quốc, nâng cao hiệu 
quả công tác thông quan hàng hóa 
tại cửa khẩu, Trung Quốc quy 
định quản lý, giám sát việc ghi 
nhãn bao bì thực phẩm đóng gói 
sẵn xuất nhập khẩu. 

Trong đó, từ ngày 01/10/2019, 
không yêu cầu đăng ký hồ sơ lưu 
đối với nhãn mác bao bì của thực 
phẩm đóng gói sẵn lần đầu nhập 
khẩu vào Trung Quốc. 

Việc kiểm tra nhãn thực phẩm 
đóng gói sẵn nhập khẩu là một 
trong những nội dung kiểm tra, 
kiểm nghiệm đối với thực phẩm, 
cơ quan hải quan Trung Quốc sẽ 

căn cứ theo các quy định pháp luật 
liên quan về kiểm nghiệm hàng 
hóa xuất nhập khẩu và vệ sinh an 
toàn thực phẩm để tiến hành kiểm 
nghiệm theo quy định của pháp 
luật; Nhà nhập khẩu chịu trách 
nhiệm đảm bảo nhãn mác bằng 
tiếng Trung Quốc trên bao bì đóng 
sẵn của thực phẩm nhập khẩu vào 
Trung Quốc phải phù hợp với quy 
định pháp luật liên quan của 
Trung Quốc, phù hợp với quy 
định hành chính và yêu cầu về tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm quốc 
gia. 

Nếu thẩm tra không đáp ứng 
tiêu chuẩn, không được nhập 
khẩu; Thực phẩm đóng gói sẵn khi 
nhập khẩu sẽ được lấy mẫu kiểm 
tra xác suất tại hiện trường hoặc 
kiểm nghiệm trong phòng thí 
nghiệm, nhà nhập khẩu cần cung 
cấp tài liệu chứng minh hàng hóa 
đáp ứng điều kiện nhập khẩu, tài 
liệu gốc và bản dịch ghi nhãn mác, 
mẫu ghi nhãn tiếng Trung và các 
tài liệu chứng minh khác cho nhân 
viên hải quan; Khi nhận được 
thông báo của cơ quan hữu quan, 
đơn khiếu nại của người tiêu dùng 
về việc thực phẩm đóng gói sẵn bị 
nghi ngờ vi phạm quy định, cơ 
quan hải quan sẽ tiến hành thẩm 
tra xác minh, khi xác nhận có vi 
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phạm sẽ xử lý theo quy định; 
Các loại thực phẩm đóng gói sẵn 

nhập khẩu vào Trung Quốc trưng 
bày triển lãm, hàng mẫu, hàng 
kinh doanh miễn thuế (trừ trường 
hợp miễn thuế theo luật định), 
thực phẩm phục vụ cho cơ quan 
ngoại giao, hàng xách tay du lịch, 
bưu phẩm, bưu kiện, thương mại 
điện tử qua biên giới… căn cứ 
theo các quy định hiện hành; 
Doanh nghiệp xuất khẩu thực 
phẩm đóng gói sẵn cần đảm bảo 
nhãn mác bao bì đóng gói sẵn của 
thực phẩm xuất khẩu đáp ứng các 
tiêu chuẩn của quốc gia/ vùng lãnh 
thổ nhập khẩu hoặc yêu cầu của 
hợp đồng thương mại. 

Bên cạnh đó, từ ngày 
01/10/2019, bãi bỏ các thông báo 
sau: Thông báo số 44/2006 Tổng 
cục Kiểm nghiệm và Giám sát 
Chất lượng Quốc gia Trung Quốc 
(AQSIQ) về điều chỉnh chế độ 
kiểm tra thẩm định ghi nhãn hàng 
mỹ phẩm, thực phẩm xuất nhập 
khẩu; Thông báo số 59/2011 của 
AQSIQ về việc vận hành hệ thống 
quản lý ghi nhãn thực phẩm đóng 
gói sẵn nhập khẩu; Thông báo số 
27/2012 của AQSIQ về việc thực 
hiện quy định giám sát quản lý 
kiểm nghiệm ghi nhãn thực phẩm 
đóng gói sẵn xuất nhập khẩu. Hồ 

sơ đã nộp lưu chiểu đăng ký trước 
đó sẽ bị hủy bỏ cùng thời điểm. 

Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm 
đảm bảo nhãn mác bằng tiếng 
Trung Quốc trên bao bì đóng sẵn 
của thực phẩm nhập khẩu phải 
phù hợp với quy định pháp luật 
liên quan của Trung Quốc, nếu 
thẩm tra không đáp ứng tiêu 
chuẩn, không được nhập khẩu. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 10 năm Cuộc vận động Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam: Từ chuyển biến nhận 
thức đến thúc đẩy hành động 

Qua 10 năm triển khai thực 
hiện, Cuộc vận động Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 
từ phong trào góp phần tạo 
chuyển biến về nhận thức trong 
toàn xã hội, đã dần trở thành 
động lực thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh và tiêu dùng hàng Việt một 
cách mạnh mẽ. 

Chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức về hàng Việt 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 
10 năm thực hiện Cuộc vận động 
Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam sáng 2/8/2019, 
ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
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thư cho biết, qua 10 năm triển 
khai thực hiện, Cuộc vận động 
Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam đã góp phần phát 
huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí 
tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, 
xây dựng văn hóa tiêu dùng của 
người Việt Nam và sản xuất ra 
nhiều hàng Việt Nam có chất 
lượng, sức cạnh tranh cao, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước 
và xuất khẩu. 

 
“Các doanh nghiệp, người sản 

xuất đã đề cao trách nhiệm với 
người tiêu dùng, chú trọng ứng 
dụng khoa học - công nghệ, đổi 
mới quản lý, nâng cao năng lực 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ coi 
trọng quảng bá sản phẩm, phát 
triển hệ thống phân phối, từng 
bước chiếm lĩnh thị trường nội 
địa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
người tiêu dùng”, ông Trần Quốc 
Vượng nhấn mạnh, đồng thời 
nhận định nhiều thương hiệu hàng 
Việt Nam đã chiếm thị phần khá 
lớn trong hệ thống phân phối của 

chúng ta nhờ có Cuộc vận động. 
Theo ông Trần Thanh Mẫn - Bí 

thư Trung ương Đảng, Chủ tịch 
UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Trưởng ban chỉ đạo Trung 
ương Cuộc vận động, Cuộc vận 
động Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam đã nhận 
được sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối 
hợp thường xuyên của các cấp 
chính quyền, mặt trận tổ quốc các 
cấp, các ngành, các tổ chức, cơ 
quan, đơn vị, sự hưởng ứng của 
các tầng lớp nhân dân. 

Cùng với đó, cộng đồng doanh 
nghiệp đã chú trọng ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất, 
tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm 
lượng khoa học công nghệ trong 
sản phẩm, tạo ra các sản phẩm có 
chất lượng, mẫu mã đẹp, chất 
lượng tốt, giá cả hợp lý. 

“Nhiều sản phẩm trở thành niềm 
tự hào của người Việt Nam, thực 
sự chinh phục người tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu tới một 
số nước trên thế giới. Những kết 
quả đó đã góp phần hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kinh tế xã hội, kiềm chế lạm phát, 
ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập 
siêu, tiến tới xuất siêu trong những 
năm gần đây, bảo đảm cân đối 
cung cầu, nhất là đối với những 
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mặt hàng thiết yếu đã không còn 
hiện tượng sốt giá, thiếu hàng vào 
dịp lễ tết, mùa vụ”, ông Trần 
Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Động lực thúc đẩy sản xuất, 
kinh doanh và tiêu dùng hàng 
Việt 

Mặc dù đã đạt được những kết 
quả tích cực, thiết thực đối với 
hoạt động tiêu dùng và sản xuất, 
kinh doanh hàng Việt, các đại biểu 
cũng thẳng thắn cho rằng Cuộc 
vận động vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, thách thức trong quá trình 
triển khai, dẫn đến một số hạn chế 
cho doanh nghiệp, đặc biệt khi 
thực hiện theo các thỏa thuận, 
hiệp định đa phương, song 
phương mà Việt Nam đã ký kết. 

“Có một điều đáng buồn là vai 
trò của cấp ủy, chính quyền các 
cấp trong Cuộc vận động này ngày 
càng giảm. Một số cấp ủy, chính 
quyền, ban ngành, đoàn thể các 
cấp chưa quan tâm đúng mực khi 
triển khai thực hiện Cuộc vận 
động”, ông Trần Quốc Vượng 
chia sẻ, đồng thời cho rằng Ban 
chỉ đạo Cuộc vận động tại một số 
địa phương chưa chủ động tham 
mưu, đề xuất với cấp ủy, cùng với 
đó là các hiệp hội ngành nghề 
chưa phát huy được tối đa vai trò 
của mình trong việc triển khai 

Cuộc vận động. 
Theo ông Trần Quốc Vượng, 

không thể phủ nhận việc một số 
mặt hàng Việt Nam chưa thực sự 
thu hút người tiêu dùng về mẫu 
mã, chất lượng, độ an toàn và giá 
cả. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, 
hàng nhập lậu, hàng kém chất 
lượng, không đảm bảo an toàn 
diễn ra ở nhiều nơi. 

Cơ chế bảo đảm cạnh tranh, sản 
xuất, quyền lợi người tiêu dùng 
chưa hoàn thiện cũng dẫn đến việc 
còn tình trạng cạnh tranh không 
lành mạnh giữa các doanh nghiệp 
trong nước, vi phạm xuất xứ hàng 
hóa, ảnh hưởng đến doanh nghiệp 
làm ăn chân chính là người tiêu 
dùng. 

Nhằm khắc phục các hạn chế 
còn tồn tại và lan tỏa sâu rộng hơn 
trong toàn xã hội, trong thời gian 
tới, Cuộc vận động sẽ cần tiếp tục 
được triển khai mạnh mẽ, sáng tạo 
và thiết thực hơn nữa, để Cuộc 
vận động không chỉ là phong trào 
mà còn phải trở thành động lực 
thúc đẩy sản xuất theo cơ chế thị 
trường. 

Trong đó, tập trung vào các giải 
pháp đẩy mạnh tuyên truyền và 
chú trọng sản xuất hàng hóa có 
sức cạnh tranh cao, đồng thời 
không ngừng hoàn thiện thể chế 
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xây dựng môi trường sản xuất 
kinh doanh và tăng cường kiểm 
tra thực hiện Cuộc vận động, phát 
huy vai trò của nhân dân trong 
giám sát, phát hiện, tố giác hành 
vi làm hàng nhái, hàng giả. 

Cùng với đó, doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh cũng cần không 
ngừng đổi mới, ứng dụng khoa 
học - công nghệ, đẩy mạnh xây 
dựng thương hiệu hàng Việt chất 
lượng cao, giá thành hợp lý, qua 
đó chiếm lĩnh thị trường trong 
nước, thâm nhập sâu vào thị 
trường quốc tế, góp phần vào sự 
nghiệp phát triển hàng Việt. 

Cũng tại Hội nghị, UBTW Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 
tặng bằng khen cho 82 tập thể và 
147 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong triển khai thực hiện Cuộc 
vận động Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam 10 năm qua. 

(Theo tapchicongthuong.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 

 Xét duyệt đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 3 năm 2019 

Ngày 29/8, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng 
xét duyệt đề án của các doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình 

Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 
3 năm 2019 với nội dung: Hỗ trợ 
tiết kiệm năng lượng do Ông Trần 
Duy Tâm Thanh – PGĐ Sở chủ trì 
Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 
tiêu, nội dung các bản thuyết minh 
đề án của các đơn vị tham gia, Hội 
đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án 
của 2 đơn vị tham gia xét duyệt, 
với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
170 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Thông tin Kỹ 
thuật Minh Anh, lĩnh vực hoạt 
động chính là: Mua bán, cho thuê 
và cung cấp dịch vụ gia công cơ 
khí; nội dung được hỗ trợ là: Đề 
án "Đầu tư lắp đặt hệ thống điện 
năng lượng mặt trời tại xưởng sản 
xuất và văn phòng công ty nhằm 
tiết kiệm năng lượng"; 

2. Công ty TNHH MTV Công 
nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ, lĩnh 
vực hoạt động chính là: kinh 
doanh vật liệu nổ công nghiệp và 
cung cấp dịch vụ khoan nổ mìn; 
nội dung được hỗ trợ là: Đề án 
"Đầu tư lắp đặt hệ thống điện 
năng lượng mặt trời tại công ty 
nhằm tiết kiệm năng lượng". 

(Theo Sở KH&CN) 


