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PHILIPPINES MUỐN SIẾT 
CHẶT BIỆN PHÁP PHI THUẾ 
QUAN ĐỂ HẠN CHẾ GẠO 
NHẬP KHẨU 

Ngày 2/9, Bộ Nông nghiệp 
Philippines (DA) cho biết đang 
cân nhắc việc sử dụng các biện 
pháp phi thuế quan nhiều hơn, như 
yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh và 
kiểm dịch thực vật, để điều chỉnh 
hoạt động nhập khẩu gạo. 

Theo DA, điều này sẽ giúp nông 
dân đối phó với việc giá gạo giảm 
tại trang trại do dòng gạo nhập 
khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường, 
sau khi luật giúp giảm các hạn chế 
nhập khẩu có hiệu lực. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
Philippines Ariel T. Cayanan cho 
biết DA đang xem xét các biện 
pháp phi thuế quan và những biện 
pháp khác mà họ có thể thực hiện 
để ngăn chặn việc nhập khẩu thêm 
gạo. 

Giảm giới hạn dư lượng tối đa 
(MRL) đối với hàm lượng thuốc 
trừ sâu của gạo nhập khẩu xuống 
gần bằng 0 và yêu cầu các lô hàng 
phải trải qua phân tích rủi ro dịch 
bệnh gây hại là một trong số biện 
pháp phi thuế quan đang được DA 

xem xét. 
"Chúng tôi phải tăng cường và 

thực hiện các biện pháp tiếp cận 
thị trường nghiêm ngặt hơn trước 
khi họ có thể xuất khẩu ở đây. 
Vấn đề gì với một MRL tiến gần 
đến 0, phân tích rủi ro dịch bệnh 
gây hại và [yêu cầu] truy xuất 
nguồn gốc? Nếu chúng tôi củng cố 
các qui định và họ không thể tiếp 
cận thị trường của chúng tôi, thì 
họ thực sự sẽ không thể xuất khẩu 
gạo", ông Cayanan cho hay. 

Ông Cayanan cho biết DA có thể 
thắt chặt các qui định công nhận 
và ban hành thông quan nhập khẩu 
về vệ sinh và kiểm dịch thực vật 
(IC) cho các nhà nhập khẩu gạo 
quan tâm bằng cách yêu cầu 
chứng nhận an toàn thực phẩm 
thích hợp. 

"Trong trường hợp nước xuất xứ 
[của lô hàng], chúng tôi có thể 
tăng cường việc rà soát kĩ lưỡng 
các nhà xuất khẩu gạo đủ điều 
kiện vì chúng tôi không muốn sâu 
bệnh xâm nhập", ông nói. 

Theo ông Cayanan, Philippines 
sẽ không vi phạm bất kì thỏa 
thuận quốc tế nào nếu chính phủ 
thúc đẩy thực hiện các yêu cầu 
nghiêm ngặt. 

Ông cho biết chính phủ 
Philippines sẽ làm điều này để 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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đảm bảo nhập khẩu thực phẩm an 
toàn cho con người và ngành công 
nghiệp lúa gạo địa phương được 
bảo vệ khỏi sâu bệnh. 

"Các quốc gia khác cũng đang 
thực hiện biện pháp phi thuế quan 
như vậy, ví dụ 0 MRL tại Nhật 
Bản và Hàn Quốc", ông nói.  

Ông nhận định Phillipines chỉ 
khiến các yêu cầu nghiêm ngặt 
hơn vì lí do và mối quan tâm về an 
toàn thực phẩm. 

Giao thức nhập khẩu 
Trong một tuyên bố riêng do 

Phòng Nông nghiệp và Thực 
phẩm Philippines (Pcafi) đưa ra 
hôm 2/9, Bộ trưởng Nông nghiệp 
William D. Dar cho biết ông đã 
chỉ đạo Cục Công nghiệp Thực 
vật (BPI) thực hiện các biện pháp 
và yêu cầu vệ sinh và kiểm dịch 
thực vật có liên quan trước khi 
ban hành của IC cho các nhà nhập 
khẩu gạo. 

Ông Dar cho biết DA đang 
nghiên cứu khả năng thực hiện các 
biện pháp thương mại, như biện 
pháp bảo vệ đặc biệt và chung, để 
điều chỉnh việc nhập khẩu gạo. 

Còn theo ông Cayanan, dịch vụ 
nghiên cứu chính sách DA cũng 
đang nghiên cứu khả năng đánh 
thuế tự vệ đặc biệt và thuế chống 
bán phá giá đối với nhập khẩu 

gạo. 
Các nhóm nông dân như Liên 

đoàn Nông dân Tự do (FFF) đã 
kêu gọi DA áp dụng các biện pháp 
khắc phục thương mại để ngăn 
chặn các chủ đồn điền và thương 
nhân địa phương phải chịu thiệt 
hại nhiều hơn do dòng chảy của 
gạo nhập khẩu. 

FFF đã đề nghị ông Dar giảm 
thuế chống bán phá giá đối với 
gạo nhập khẩu vì nông dân trồng 
lúa đã mất ít nhất 40 tỉ peso do giá 
lúa gạo giảm 23%, theo Business 
Mirror. 

Nhóm này cho biết, việc nhập ít 
nhất 1,8 triệu tấn gạo sau khi Đạo 
luật Cộng hòa 11203 có hiệu lực 
đã dẫn đến tình trạng dư cung và 
kéo giá gạo của người nông sản đi 
xuống.  

Điều này buộc các thương nhân 
phải hạ báo giá đối với lúa địa 
phương của nông dân. 

(Theo vietnambiz.vn) 
 
THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN 
VỚI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG 
VỆ THƯƠNG MẠI: CẦN HỆ 
THỐNG CẢNH BÁO SỚM 

Trong bối cảnh xu thế bảo hộ 
gia tăng, tần suất các vụ kiện liên 
quan đến phòng vệ thương mại 
(PVTM) với hàng xuất khẩu của 
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Việt Nam duy trì ở mức độ cao; 
một số thị trường nhập khẩu lớn 
bắt đầu có sự thay đổi cách tiếp 
cận với việc chống lẩn tránh thuế. 
Do đó, việc nghiên cứu kỹ lưỡng 
cách tiếp cận này và đưa ra cảnh 
báo sớm cho doanh nghiệp (DN) 
là việc làm cấp bách. 

 
“Mối nguy” lớn cho xuất khẩu 
Ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng 

Cục PVTM (Bộ Công Thương) - 
cho biết, trong bối cảnh xu thế bảo 
hộ đang gia tăng, ngay cả khi các 
DN Việt Nam tự phát triển được 
chuỗi sản xuất trong nước, nếu 
xuất khẩu của Việt Nam tăng 
nhanh, đột biến thì ngoài biện 
pháp chống lẩn tránh, không loại 
trừ khả năng nước nhập khẩu sẽ 
điều tra chống bán phá giá và trợ 
cấp với sản phẩm của Việt Nam 
như đã làm trước đó với một số 
nước khác. 

Đặc biệt, đối với nhiều nhóm sản 
phẩm như thép, nhôm, nông sản, 
thủy sản... một số nước mở rộng 

biến thể của yêu cầu “từ sợi trở 
đi” hoặc “từ vải trở đi” đối với dệt 
may sang các sản phẩm khác như 
sắt thép, nhôm... 

Để giảm thiểu khả năng bị áp 
dụng biện pháp PVTM, cần có 
một chiến lược tổng thể, dài hạn 
trong việc phát triển chuỗi sản 
xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho 
hàng xuất khẩu của Việt Nam. 
Bên cạnh việc chú trọng phát triển 
theo chiều sâu, Việt Nam cũng 
cần theo dõi kỹ để cánh báo sớm 
nếu như xuất khẩu sang một số thị 
trường gia tăng nhanh đột biến. 

Cần sự chủ động của DN 
Qua thực tiễn ứng phó với các 

vụ việc, Cục PVTM cũng chỉ ra 
rằng, khối các DN có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) thường có chiến 
lược ứng phó bài bản và sự hợp 
tác đầy đủ với cơ quan điều tra 
nước ngoài hơn. 

Một trong những vấn đề làm 
giảm hiệu quả của việc ứng phó 
với các vụ kiện nước ngoài là sự 
thiếu hợp tác của một số DN xuất 
khẩu, dẫn đến các DN của Việt 
Nam bị áp mức thuế cao. Nhiều 
DN do lo ngại về nguồn lực tham 
gia phối hợp, trả lời bản câu hỏi 
của nước ngoài nên đã bị áp thuế 
cao. 

Ông Lê Triệu Dũng cho rằng, 
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DN cần phối hợp chặt chẽ với các 
bộ, ngành, cơ quan điều tra của 
nước nhập khẩu trong suốt quá 
trình điều tra để bảo vệ lợi ích 
chính đáng của mình. 

Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp 
tục theo dõi và phối hợp với các 
bên để có cảnh báo sớm, đồng thời 
tăng cường thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật PVTM 
của Việt Nam cũng như của WTO 
và một số nước trên thế giới. Từ 
đó nâng cao nhận thức và hỗ trợ 
cộng đồng DN trong việc sử dụng 
công cụ PVTM và ứng phó với 
các vụ kiện PVTM của nước 
ngoài nhằm bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của các DN Việt 
Nam. 

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

Thang máy 
Ngày 14/8/2019, Việt Nam 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 
toàn đối với thang máy. 

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng 
đối với các loại thang máy điện 
(loại có phòng máy hoặc không có 
phòng máy) và thang máy thủy 
lực được sử dụng để chở người, 

chở hàng hoặc chở người kèm 
hàng (sau đây gọi tắt là thang 
máy) vận hành bằng dẫn động ma 
sát, cưỡng bức hoặc dẫn động 
thủy lực, phục vụ những tầng 
dừng xác định, có cabin được thiết 
kế chở người hoặc người và hàng 
được treo bằng cáp, xích hoặc 
được nâng bằng kích và chuyển 
động giữa các ray dẫn hướng có 
góc nghiêng so với phương thẳng 
đứng không vượt quá 15o. 

Quy chuẩn này không áp dụng 
đối với các loại thang máy: 

a) Có tốc độ định mức ≤ 0,15 
m/s; 

b) Thang thủy lực có tốc độ định 
mức vượt quá 1 m/s; 

c) Thang thủy lực nếu chỉnh đặt 
van giảm áp vượt quá 50 MPa; 

d) Các thiết bị nâng, dạng 
guồng, thang máy ở mỏ, thang 
máy sân khấu, các thiết bị nâng 
gầu tự động, thùng nâng, máy 
nâng và tời nâng cho công trường 
của các tòa nhà và tòa nhà công 
cộng, tời nâng trên tàu thủy, giàn 
nâng thăm dò hoặc khoan trên 
biển, thiết bị xây dựng và bảo 
dưỡng hoặc thang máy ở các 
tuabin gió. 

Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 
người. Thời gian dự kiến thông 
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qua vào tháng 12/2019. Thời gian 
dự kiến có hiệu lực vào tháng 
5/2020. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý 
kiến là ngày 13/10/2019. 
Mã thông báoG/TBT/N/VNM/150  

Thực phẩm 
Ngày 05/8/2019, Hàn Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
sửa đổi "Đạo luật về quản lý thói 
quen ăn uống của trẻ em".  

Cụ thể, Hàn Quốc sẽ hạn chế 
việc quảng cáo các sản phẩm thực 
phẩm có chứa nhiều calo, ít chất 
dinh dưỡng và sản phẩm thực 
phẩm chứa nhiều chất caffein trên 
internet, báo... Mục đích của dự 
thảo nhằm xây dựng thói quen ăn 
uống lành mạnh cho trẻ em. 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 là 
ngày 04/10/2019. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/KOR/851 
Thức ăn chăn nuôi 

Ngày 09/8/2019, Nhật Bản thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc Bộ Nông nghiệp, 
Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) 
đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu 
chuẩn và thông số kỹ thuật của 

phụ gia thức ăn chăn nuôi. Cụ thể: 
- Công nhận Manganese 

methionine hydroxy analogue 
chelate và Copper methionine 
hydroxy analogue chelate là phụ 
gia thức ăn chăn nuôi và xây dựng 
các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật 
của chúng;  

- Loại bỏ giới hạn hàm lượng tối 
đa của Astaxanthin,-Apo-8'-
carotenic acid ethylester và 
Canthaxanthin trong các sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi và bổ sung các 
tiêu chuẩn về dán nhãn: thông tin 
trên nhãn phải có nội dung liên 
quan đến Astaxanthin, β-Apo-8'-
carotenic ethylester axit và 
Canthaxanthin nhiều hơn nội dung 
về giới hạn hàm lượng tối đa. Mục 
đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức 
khoẻ và sự an toàn của con người. 
Hiện tại, Nhật Bản 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 là ngày 
08/10/2019. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/JPN/629 
Bao bì, container lưu trữ thực 
phẩm 

Ngày 09/8/2019, Nhật Bản thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc đưa ra dự thảo Sửa 
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đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ 
thuật cho thực phẩm và phụ gia 
thực phẩm theo Đạo luật vệ sinh 
thực phẩm. Cụ thể, Bộ Y tế, Lao 
động và Phúc lợi sẽ xây dựng các 
thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
cho container và bao bì làm bằng 
nhựa tổng hợp sử dụng đối với 
thực phẩm. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người. Thời gian dự 
kiến thông qua vào mùa đông năm 
2019. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực vào mùa hè năm 2020. Hạn 
cuối cùng để các nước Thành viên 
tham gia góp ý là ngày 
08/10/2019. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/JPN/630 

Xe đạp điện và xe máy điện 
Ngày 07/8/2019, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Tiêu chuẩn quốc gia về thông số 
kỹ thuật an toàn cho xe đạp điện 
và xe máy điện. Tiêu chuẩn sẽ quy 
định các yêu cầu chung, yêu cầu 
về điện, yêu cầu an toàn đối với 
vận hành, yêu cầu đối với đèn tín 
hiệu của xe và phương pháp thử. 
Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo an toàn giao thông. Hiện tại, 
Trung Quốc chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời 

gian dự kiến có hiệu lực. 
Mã thông báo 
 G/TBT/N/CHN/1347 

(Theo TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 9/2019 

1. Số: G/TBT/N/BHR/564 
Nước TB: Bahrain 
Nội dung:Thiết bị y tế  
2. Các thông báo của Brazil 
- Số: G/TBT/N/BRA/907 
Nội dung: Các sản phẩm, dịch 

vụ, quy trình tuân theo Quy trình 
đánh giá sự phù hợp 

- Số: G/TBT/N/BRA/908; 
G/TBT/N/BRA/909; 
G/TBT/N/BRA/910. 
Nội dung: Thiết bị X Quang  
3. Số: /TBT/N/BDI/58 
Nước TB: Burundi 
Nội dung: Hộp; hộp kim loại; 

ống(ICS 55.120) 
4. Các thông báo của Trung 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1350; 

G/TBT/N/CHN/1351 
Nội dung: Các chất hóa học 

(ICS 13.020; 71.020; 71.100) 
5. Số: G/TBT/N/CHL/498 
Nước TB: Chi Lê 
Nội dung:Thuốc bảo vệ thực vật  
6. Các thông báo của Dominican 
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- Số: G/TBT/N/DOM/230; 
G/TBT/N/DOM/231 
Nội dung: Đo lực, trọng lượng 

và áp suất 
7. Các thông báo của EU 
- Số: G/TBT/N/EU/678; 
G/TBT/N/EU/679 
Nội dung: Thiết bị chuẩn đoán  
- Số: G/TBT/N/EU/680 
Nội dung:Hóa chất (ICS 13.020; 

71.100) 
8. Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/631 
Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS 

65.120) 
- Số: G/TBT/N/JPN/632 
Nội dung:Dược phẩm (ICS 

11.120) 
9. Các thông báo của Kenya 
- Số: G/TBT/N/KEN/899 
Nội dung: Các quá trình chế 

biến trong công nghệ thực phẩm  
- Số: G/TBT/N/KEN/900 
Nội dung: Quần áo (ICS 61.020) 
10. Các thông báo của Hàn 

Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/856 
Nội dung: Thiết bị y tế  
- Số: G/TBT/N/KOR/857 
Nội dung:Bao bì (ICS 55.040) 
11. Số: G/TBT/N/MEX/458 
Nước TB: Mexico 
Nội dung:Lốp (ICS 83.160) 
12. Số: G/TBT/N/PRY/113 

Nước TB: Paraguay 
Nội dung:Đai an toàn  
13. Số: G/TBT/N/PER/115 
Nước TB: Peru 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
14. Số: G/TBT/N/THA/554 
Nước TB: Thái Lan 
Nội dung: Rau quả (ICS 67.080) 
15. Các thông báo của Đài Loan 
- Số: G/TBT/N/TPKM/387 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ đầu  
- Số: G/TBT/N/TPKM/388 
Nội dung:bóng đèn  
16. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/1108 
Nội dung: Băng dính nhạy áp 

lực 
- Số: G/TBT/N/UGA/1109 
Nội dung:Lưu trữ (ICS 55.220) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1110; 
G/TBT/N/UGA/1111 
Nội dung:Chất lỏng thủy lực 

(ICS 75.100) 
- Số: G/TBT/N/UGA/1112 
Nội dung:Gia vị thực phẩm  
17. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số: G/TBT/N/USA/1522 
Nội dung: Ván ép  
- Số: G/TBT/N/USA/1523 
Nội dung:Khí thải động cơ 

diesel hàng hải  
18. Các thông báo của Việt Nam 
- Số: G/TBT/N/VNM/151 
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Nội dung: Sản phẩm sắt và thép 
(ICS 77.140) 

- Số: G/TBT/N/VNM/152 
Nội dung:Dầu mỏ và các công 

nghệ liên quan (ICS 75) 
- Số: G/TBT/N/VNM/153 
Nội dung: Sản phẩm, hàng hóa 

nói chung. 
(TH) 

 
 
 
 

TIÊU CHUẨN LÀ ‘CHÌA 
KHÓA’ PHÁT TRIỂN ĐỐI 
VỚI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

Tiêu chuẩn là yếu tố then chốt 
giúp nông nghiệp hữu cơ phát 
triển. Bởi vậy, cần nâng cao vai 
trò quản lý nhà nước trong việc 
cung cấp thông tin, hệ thống cấp, 
quản lý chứng nhận; hỗ trợ nông 
dân sản xuất và chứng nhận sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn… 

Sáng ngày 5/9, tại Hà Nội, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội 
thảo Đề xuất giải pháp phát 
triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt 
Nam. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ NN&PTNT Trần 
Thanh Nam cho biết, qua khảo sát 
nông nghiệp hữu cơ đã có trên tất 

cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm 
nghiệp. Việt Nam có lợi thế phát 
triển nông nghiệp hữu cơ, tuy 
nhiên tùy thuộc vào lợi thế mỗi 
vùng, miền. 

Để có định hướng, mục tiêu phát 
triển sản xuất hữu cơ, thương mại 
sản phẩm cũng như các giải pháp, 
Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự 
thảo Đề án “Phát triển nông 
nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-
2030”. Mục tiêu của dự thảo đề án 
là đến năm 2030 Việt Nam phấn 
đấu trong top 15 của thế giới về 
nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến 
trong quý IV/2019, dự thảo sẽ 
được trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét và ban hành. 

Cùng với đó, các đại biểu cho 
rằng, hệ thống canh tác nông 
nghiệp hữu cơ đã và đang là xu 
hướng phát triển của nhiều quốc 
gia thế giới khi áp lực về lương 
thực giảm, áp lực vệ sinh an toàn 
thực phẩm, chất lượng nông sản 
và môi trường tăng. Tuy nhiên, 
nông nghiệp hữu cơ Việt Nam vẫn 
đứng trước những thách thức, bởi 
chưa có cơ chế, chính sách đặc thù 
đủ mạnh để khuyến khích phát 
triển. Hệ thống chứng nhận, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, giám sát chưa 
hoàn chỉnh; các hộ sản xuất vẫn là 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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tự nguyện… 
Toàn quốc hiện có 40 tỉnh thành 

trồng trọt hữu cơ với gần 23.400 
ha. Diện tích chủ yếu là sản xuất 
theo các tiêu chuẩn của EU, Mỹ, 
Nhật Bản… chiếm 97,5% diện 
tích trồng trọt hữu cơ; sản phẩm 
chủ yếu là rau, quả, chè. 

Chăn nuôi lợn hữu cơ có 12 tỉnh 
thành có khoảng 64.200 con, sản 
lượng thịt hơi gần 6.000 tấn; chăn 
nuôi gà hữu cơ có ở 6 tỉnh với 
273.000 con, sản lượng thịt hơi 
922 tấn; chăn nuôi bò hữu cơ có 2 
tỉnh là Nghệ An và Lâm Đồng 
được các tổ chức quốc tế công 
nhận với tổng số 3.500 con. 

Nuôi trồng thủy sản hữu cơ mới 
chỉ có rất ít địa phương triển khai 
và chủ yếu theo hướng hữu cơ và 
sinh thái, đối với khai thác và 
đánh bắt chủ yếu dựa vào tiềm 
năng mặt nước ao hồ tự nhiên. 
Hiện tại, cả nước có 4 tỉnh có mô 
hình nuôi trồng thủy sản hữu cơ 
với tổng diện tích 134.800 ha. 

Năm 2018, EU nhập khẩu trên 3 
triệu tấn sản phẩm hữu cơ. Việt 
Nam đứng ở vị trí thứ 39 về khối 
lượng xuất khẩu sang châu Âu với 
gần 13.000 tấn. Tỷ trọng sản phẩm 
hữu cơ EU nhập khẩu với 24% là 
trái cây, các loại hạt và gia vị; 
22% là ngũ cốc và 11% là bánh 

khô dầu… 
Theo ông Olivier Catrou, tiềm 

năng Việt Nam xuất khẩu nông 
sản hữu cơ sang châu Âu rất lớn vì 
các sản phẩm hai bên bổ sung cho 
nhau. Thị trường nông sản hữu cơ 
ở châu Âu rất lớn nhưng phải làm 
thế nào để người tiêu dùng tin 
tưởng sử dụng để có thể xuất khẩu 
vào châu Âu. Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) sẽ mở ra tiềm năng để 
phát triển mạnh lĩnh vực này cho 
cả hai bên. Điều quan trọng là các 
nhà xuất khẩu cần trực tiếp đến 
châu Âu để tìm hiểu, biết được họ 
cần gì và cần phải đáp ứng như 
thế nào. 

Theo dự thảo Đề án “Phát triển 
nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 
2020 – 2030”, đến năm 2025, diện 
tích cây trồng hữu cơ đạt khoảng 
1,5 - 3% tổng diện tích gieo trồng; 
chăn nuôi có 5 - 10% sản phẩm 
hữu cơ (riêng đối với ong và sản 
phẩm từ ong khoảng 40 – 50% 
hữu cơ); khoảng 2 - 3% diện tích 
nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn 
hữu cơ tương đương với 60.000 
ha. 

Đến năm 2030, diện tích cây 
trồng hữu cơ đạt khoảng 7 - 10% 
diện tích gieo trồng (riêng đối với 
các cây dược liệu, hương liệu và 
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các sản phẩm từ thiên nhiên, diện 
tích hữu cơ đạt khoảng 40 - 50%), 
năng suất cây trồng hữu cơ đạt 
khoảng 95 - 100% năng suất cây 
trồng thường; vật nuôi có 5 - 10% 
sản phẩm hữu cơ; thủy sản có 
khoảng 7 - 8% diện tích tương 
đương với 100.000 ha cho sản 
lượng khoảng 500.000 tấn. 

(Theo vietq.vn) 
 

EVFTA: DN VIỆT PHẢI ĐÁP 
ỨNG ĐIỀU KHOẢN KHẮT 
KHE VỀ CHẤT LƯỢNG 
HÀNG HÓA 

Hiệp định EVFTA mang đến 
nhiều cơ hội cho DN Việt Nam, 
tuy nhiên, những điều khoản khắt 
khe về chất lượng hàng hóa, dịch 
vụ sẽ là thách thức lớn. 

 
Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam – Châu Âu (EVFTA) là một 
Hiệp định thương mại thế hệ mới - 
lần đầu tiên nêu rõ các tiêu chuẩn 
bảo vệ người lao động và môi 
trường. Có nghĩa, cùng với những 
yêu cầu khắt khe nhằm bảo vệ môi 

trường nói chung thông qua hoạt 
động sản xuất kinh doanh, Việt 
Nam và Liên minh Châu Âu đã 
thống nhất thực hiện các cam kết 
được khẳng định trong Tuyên bố 
năm 1998 của Tổ chức Lao động 
quốc tế (ILO), bao gồm: quyền tự 
do liên kết và thương lượng tập 
thể của người lao động, chấm dứt 
lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao 
động trẻ em và xóa bỏ các hình 
thức phân biệt đối xử trong lao 
động. 

Thực hiện những cam kết này, 
Chính phủ Việt Nam đang và sẽ 
phải xem xét lại các chính sách và 
pháp luật về lao động sao cho phù 
hợp với tình hình thực tiễn và 
thông lệ quốc tế. Điều này cũng 
mở ra đồng thời những cơ hội và 
thách thức cho cả người lao động 
và doanh nghiệp, với yêu cầu phải 
tự thay đổi mình. 

Kinh nghiệm quốc tế Việt Nam 
có thể tham khảo, vận dụng, điều 
chỉnh là 1 chiến lược rõ ràng, gồm 
3 bước: xây dựng, phát triển 
nguồn nhân lực từ trong nước; săn 
nhân tài, mở rộng nguồn nhân lực 
hay nói cách khác là thu hút nhân 
tài trên thế giới phục vụ phát triển 
kinh tế, xã hội trong nước và cuối 
cùng là phải thực hiện chuyển đổi 
cơ cấu nhân lực phù hợp. 
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Để có thể phát triển lên tầm cao 
mới trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, 
việc phát triển nhân tài cần là một 
trong những ưu tiên hàng đầu của 
doanh nghiệp tại Việt Nam. Để 
thành công, các doanh nghiệp cần 
vạch ra những chiến lược nhân tài 
phù hợp, trong đó phát triển và 
đào tạo nhân tài nội bộ đóng vai 
trò cực kỳ quan trọng để thu hút 
và giữ chân lực lượng lao động 
4.0 trong thời đại số hiện nay 

Nguồn nhân lực ở giai đoạn nào 
của nền kinh tế cũng đóng vai trò 
then chốt. Trong bối cảnh kinh tế 
mới, không chỉ tác động của các 
hiệp định thương mại thế hệ mới 
mà tác động của những phương 
thức kinh doanh mới, kinh doanh 
số, đòi hỏi về nguồn nhân lực 
ngày càng cao, đó là nguồn nhân 
lực số. Bởi vậy, doanh nghiệp nào, 
nền kinh tế nào quan tâm phát 
triển nguồn nhân lực, quan tâm 
chăm lo cho nhân lực, doanh 
nghiệp đó, nền kinh tế đó sẽ phát 
triển. 

Đó là khẳng định của các chuyên 
gia kinh tế trong và ngoài nước. 
Thế nhưng, kết quả cuộc khảo sát 
mới đây do bà Nguyễn Thị Thu 
Trang, Giám đốc Trung tâm WTO 
và hội nhập, Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
cung cấp cho thấy một thực tế 
đáng báo động về nhận thức của 
các doanh nhân-doanh nghiệp Việt 
Nam về thách thức, cơ hội của 
chính mình và của nền kinh tế 
trong bối cảnh mới. 

Việc nói chung chung EVFTA 
sẽ góp phần tăng GDP hay tăng 
xuất khẩu sẽ không có tác dụng 
đối với từng doanh nghiệp, ngành 
hàng mà chúng ta cần phải biết là 
khi kinh doanh với thị trường EU 
thì sản phẩm của doanh nghiệp 
được ưu đãi gì, có tác động như 
thế nào. Cho nên, câu chuyện đầu 
tiên vẫn phải là làm thế nào để 
hiểu hiệp định. Điều tra của VCCI 
2018 ghi nhận trên 6.800 doanh 
nghiệp với câu hỏi là doanh 
nghiệp hiểu biết gì về hiệp định 
thì có tới 60% biết nhưng đó chỉ là 
có nghe nói, có biết đến còn 21% 
đã tìm hiểu một số thông tin, 1,5% 
là đã tìm hiểu. Việc tìm hiểu và 
biết về những cam kết của hiệp 
định sẽ mang lại những lợi ích 
thiết thực cho các doanh nghiệp. 
Chúng ta cần chuẩn bị kỹ để khi 
cơ quan nhà nước có những văn 
bản quy định chi tiết các cam kết 
của hiệp định thành các văn bản 
thi hành cụ thể thì các doanh 
nghiệp nắm được để thi hành cho 
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đúng, đạt hiệu quả cao, nâng cao 
năng lực cạnh tranh. 

Những thông tin từ cơ quan đại 
diện giới chủ sử dụng lao động 
cho thấy, cơ hội từ EVFTA là rất 
lớn, nhưng nếu nhiều doanh nhân-
doanh nghiệp vẫn tiếp tục thờ ơ 
với những điều khoản được đặt ra 
trong Hiệp định, cơ hội sẽ đến 
chậm trễ hơn hoặc đánh mất cơ 
hội trong sản xuất kinh doanh và 
hợp tác đầu tư quốc tế. Trong đó, 
nhiều cơ hội lớn chắc chắn sẽ 
được tạo ra từ chính nguồn nhân 
lực của doanh nghiệp. 

Nguồn nhân lực là yếu tố cần 
được các doanh nhân, doanh 
nghiệp quan tâm, đầu tư bài bản, 
càng sớm càng tốt. 

(Theo vov.vn) 
 

CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG 
SUẤT - NÂNG CAO NĂNG 
LỰC CẠNH TRANH CHO 
DOANH NGHIỆP VIỆT 

Chương trình 712, được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt năm 
2010. Với mục tiêu cuối cùng là 
góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm hàng hóa, 
tăng sức cạnh tranh cho doanh 
nghiệp Việt Nam trên thị trường. 

Sau 8 năm triển khai, chương 
trình đã đem lại những lợi ích lớn 

đối với các doanh nghiệp trong 
quá trình nâng cao năng suất, chất 
lượng (NSCL) sản phẩm hàng 
hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Tham gia chương trình 
này doanh nghiệp được tiếp cận 
các Hệ thống quản lý chất lượng 
theo chuẩn quốc tế (ISO 9.000, 
ISO 14.000) và hệ thống các công 
cụ cải tiến cơ bản như 5S, Lean 
hoặc Lean 6 Sixma... Thực tế triển 
khai tại Việt Nam cho thấy, các 
doanh nghiệp thực hiện nghiêm 
túc các dự án cải tiến NSCL đều 
ghi nhận hiệu quả rất lớn do nó 
mang lại. 

 
Điển hình tại Bệnh viện Quân 

dân y miền Đông (Cục Hậu cần, 
Quân khu 7) chia sẻ kinh nghiệm 
triển khai “5S” - một công cụ phổ 
biến trên thế giới trong quản lý, 
nâng cao văn hóa chất lượng bệnh 
viện gồm 5 nội dung: Sàng lọc - 
sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn 
sàng, đại diện bệnh viện cho biết, 
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khi chưa triển khai “5S”, Bệnh 
viện Quân dân y miền Đông đối 
diện với thực trạng: Trang thiết bị 
y tế chưa chuẩn hóa, sắp xếp sổ 
sách không khoa học; sắp xếp, bảo 
quản dược phẩm chưa đúng quy 
định gây lãng phí,… dẫn đến hiệu 
quả quản lý trang thiết bị y tế 
kém, lãng phí, ảnh hưởng đến hoạt 
động khám, chữa bệnh. 

Từ năm 2018, Bệnh viện đã triển 
khai áp dụng công cụ “5S” theo 
tiêu chuẩn Nhật Bản và sau một 
năm đã đạt hiệu quả cao; hồ sơ, 
bệnh án được sắp xếp, quản lý 
khoa học, trang thiết bị y tế, cơ sở 
kỹ thuật được bố trí, sử dụng, khai 
thác vận hành hiệu quả, thuốc 
men, vật tư y tế được tổ chức 
kiểm soát chặt chẽ, sử dụng đúng 
thời hạn, hiệu quả cao; quản lý vệ 
sinh, diệt khuẩn bệnh viện bảo 
đảm hiệu quả cao… 

Còn tại Công ty CP Cao su 
Phước Hòa, thông qua áp dụng hệ 
thống quản lý năng lượng ISO 
50001:2011, sử dụng nguyên liệu 
biomass đun nóng dầu tản nhiệt để 
sấy cao su thay thế dầu DO, FO 
giúp tiết kiệm được hơn 1,3 tỷ 
đồng (năm 2015), 803 triệu đồng 
(năm 2016) và hơn 1,4 tỷ đồng 
vào năm 2017 tại nhà máy chế 
biến Cuaparis trong khi công ty 

không phải trả chi phí ban đầu. 
Hay tại Công ty TNHH Công 

Nghiệp 3A, năm 2017-2018 công 
ty đã tham gia Chương trình 712 
với nhiệm vụ hỗ trợ thí điểm 
doanh nghiệp công nghiệp cơ khí 
phụ trợ sản xuất ôtô, xe máy áp 
dụng chứng nhận hệ thống quản lý 
theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016, 
công ty đã triển khai thí điểm tại 
doanh nghiệp Lê Group và 4P 
Electronics, thông qua triển khai 
hệ thống quản lý IATF các doanh 
nghiệp đã rút ngắn thời gian sản 
xuất ra 1 sản phẩm, giảm thiểu sản 
phẩm lỗi, hỏng và trách nhiệm cụ 
thể được quy định đến từng cá 
nhân người lao động. Ngoài ra, 
doanh nghiệp cũng đã tiếp cận và 
từng bước triển khai các công cụ 
cải tiến năng suất cơ bản khác 
như: 5S, Lean hoặc Lean 6 
Sixma… 

Tại Công ty CP Cơ khí chính 
xác Smart Việt Nam (chuyên sản 
xuất và thương mại các mặt hàng 
cơ khí), nhờ công cụ cải tiến mà 
cụ thể là 5S, công ty đã thu hút 
nhiều đơn hàng đến từ các doanh 
nghiệp đa quốc gia của Nhật Bản 
như: Canon, Honda… và doanh 
nghiệp này đang tiếp cận với 
Vinfast. 

(Theo vietq.vn) 
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CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN 
HALAL GIÚP DOANH 
NGHIỆP MỞ RỘNG THỊ 
TRƯỜNG XUẤT KHẨU 

Thực phẩm và các sản phẩm đạt 
chứng nhận Halal có ý nghĩa rất 
đặc biệt cho việc các doanh 
nghiệp (DN) xuất khẩu sản phẩm, 
kinh doanh tại các quốc gia Hồi 
giáo hoặc các nước có công dân 
theo đạo Hồi. 

Đây cũng là khuyến nghị của các 
ngành chức năng, DN tại hội thảo 
“Những quy chuẩn cần thiết để 
được chứng nhận tiêu chuẩn Halal 
giúp DN mở rộng thị trường xuất 
khẩu” do Trung tâm Xúc tiến 
thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí 
Minh (ITPC) tổ chức ngày 17/9. 

Ông Phạm Thiết Hòa - Giám đốc 
ITPC - cho biết, gần 1,8 tỷ người 
Hồi giáo, chiếm tỷ lệ khoảng 23% 
dân số thế giới. Dân số cộng đồng 
Hồi giáo toàn cầu sẽ tăng, dự báo 
đến 27% vào năm 2050 với khả 
năng tiêu thụ sản phẩm Halal vào 
khoảng 15 nghìn tỷ USD. Dân số 
theo đạo Hồi chiếm tỷ lệ đa số ở 
các quốc gia như: Malaysia, 
Indonesia, Brunei, Ả Rập, UAE và 
các nước Trung Đông, nhưng chỉ 
có một số ít quốc gia sản xuất các 
sản phẩm Halal. Có thể thấy, dư 
địa của ngành công nghiệp Halal 

là còn rất lớn. DN Việt Nam cần 
chú trọng khai thác khoảng trống 
thị trường này, vì đây là chìa khoá 
để mở cánh cửa vào thị trường các 
quốc gia Hồi giáo và các nước có 
công dân theo đạo Hồi, nâng cao 
khả năng tiêu thụ sản phẩm, mở ra 
những cơ hội xuất khẩu hàng hóa 
cho các DN Việt Nam. 

 
Ông Ramlan Osman - Giám đốc 

kinh doanh Việt Nam Halal 
Center - cho hay, ngành công 
nghiệp liên quan đến Halal không 
chỉ là có thực phẩm, đồ uống chế 
biến sẵn, mà còn có các nguyên 
vật liệu để chế biến; mỹ phẩm, 
dược phẩm, sản phẩm chăm sóc cá 
nhân và sức khỏe; dịch vụ hậu 
cần; dịch vụ nhà hàng, khách 
sạn… theo tiêu chuẩn phục vụ 
người Hồi giáo, thị trường Halal. 

Theo ông Ramlan Osman, nên 
phát triển ngành kinh tế Halal tại 
Việt Nam. Bởi Việt Nam sở hữu 
dồi dào nguyên vật liệu thô rất 
tiềm năng cho Halal bao gồm cà 
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phê, gạo, thủy hải sản, gia vị, đậu 
hạt, rau củ quả… Việt Nam cũng 
được công nhận là một trong 
những điểm thu hút khách du lịch 
quốc tế hàng đầu hiện nay, cho 
thấy tiềm năng tương lai cho kinh 
doanh nhà hàng, khách sạn và 
dịch vụ theo tiêu chí Halal phát 
triển đáng kể. 

Các DN cũng cần ý thức chứng 
nhận Halal có vai trò rất lớn trong 
việc bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng vì nó không chỉ đạt 
những yêu cầu về mặt tôn giáo mà 
còn tuân thủ theo các quy định về 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực 
phẩm nghiêm ngặt. Người theo 
đạo Hồi chỉ sử dụng những sản 
phẩm đạt chứng nhận Halal. 

Nhằm hỗ trợ DN nắm được các 
quy chuẩn cần thiết để được 
chứng nhận tiêu chuẩn Halal, ông 
Hòa cho biết thêm, ITPC sẽ hỗ trợ 
các DN sản xuất và xuất khẩu 
thực hiện các thủ tục cần thiết để 
đạt được chứng nhận Halal. Từ 
phía các DN phải chuẩn bị hồ sơ 
để thực hiện đánh giá, giới thiệu 
về DN, giấy phép sản xuất kinh 
doanh, quy trình sơ đồ sản xuất, 
các kết quả thí nghiệm của sản 
phẩm chứng nhận, các chứng chỉ 
khác như ISO, HACCP, GMP, 
GAP (nếu có)... Các DN cũng cần 

lưu ý, sau khi được chứng nhận sẽ 
có giám sát định kỳ 6 tháng/1 lần 
hoặc có thể kiểm tra đột xuất. Nếu 
DN vi phạm những tiêu chuẩn 
Halal có thể bị thu hồi giấy chứng 
nhận. Khi giấy chứng nhận hết 
hạn DN phải xin cấp hiệu lực mới, 
gia hạn chứng nhận... trước khi 
hết hạn 1 tháng. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT 
QUỐC GIA VỀ THỨC ĂN 
THỦY SẢN 

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã ký Thông tư số 
07/2019/TT-BNNPTNT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Thức ăn thủy sản. 

Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về Thức ăn hỗn 
hợp; Thức ăn bổ sung và Thức ăn 
tươi, sống. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-
31-1: 2019/BNNPTNT) quy định 
các chỉ tiêu an toàn và giới hạn 
cho phép đối với Thức ăn hỗn hợp 
(mã HS 2309.90.13; 2309.90.19) 
dùng trong nuôi trồng thủy sản. 
QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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áp dụng đối với các Tổ chức/cá 
nhân có liên quan đến hoạt động 
sản xuất, nhập khẩu Thức ăn hỗn 
hợp dùng trong nuôi trồng thủy 
sản tại Việt Nam. 

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về Thức ăn hỗn hợp, Quy định 
về kỹ thuật đã đặt ra các giới hạn 
an toàn (giới hạn tối đa cho phép) 
đối với các chỉ tiêu: Aflatoxin B1, 
Ethoxyquin, Chì (Pb), Cadimi 
(Cd), Thủy ngân (Hg), Asen (As) 
vô cơ, Salmonella. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Thức ăn bổ sung (QCVN 02-
31-2: 2019/BNNPTNT) quy định 
các chỉ tiêu an toàn và giới hạn 
cho phép đối với Thức ăn bổ sung 
(mã HS 2309.90.20) dùng trong 
nuôi trồng thủy sản. QCVN 02-
31-2: 2019/BNNPTNT áp dụng 
đối với các Tổ chức/cá nhân có 
liên quan đến hoạt động sản xuất, 
nhập khẩu Thức ăn bổ sung dùng 
trong nuôi trồng thủy sản tại Việt 
Nam. 

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về Thức ăn bổ sung đã giải 
thích các thuật ngữ (để sử dụng 
trong bản Quy chuẩn) như sau: (1) 
Thức ăn bổ sung/chất bổ sung; (2) 
Chế phẩm enzyme; (3) Chế phẩm 
probiotic; (4) Chế phẩm prebiotic; 
(5) Nhóm axit hữu cơ. 

Đối với Nhóm Vitamin, Axit 
amin, Axit hữu cơ (dạng đơn hoặc 
hỗn hợp), Quy định về kỹ thuật đã 
đặt ra các giới hạn tối đa cho phép 
đối với 04 loại kim loại nặng 
(Asen vô cơ, Cadimi, Chì, Thủy 
ngân) và 02 loại vi sinh vật 
(Escherichia coli, Salmonella). 

Đối với Nhóm Chế phẩm 
enzyme, chế phẩm probiotic, chế 
phẩm prebiotic (dạng đơn hoặc 
hỗn hợp), Quy định về kỹ thuật đã 
đặt ra các giới hạn tối đa cho phép 
đối với Aflatoxin B1 và 03 loại 
kim loại nặng (Cadimi, Chì, Thủy 
ngân), 02 loại vi sinh vật 
(Escherichia coli, Salmonella). 

Đối với Nhóm Hoạt chất sinh 
học và sản phẩm chiết xuất từ thực 
vật, Quy định về kỹ thuật đã đặt ra 
các giới hạn tối đa cho phép đối 
với 03 loại kim loại nặng (Asen vô 
cơ, Chì, Thủy ngân) và 02 loại vi 
sinh vật (Escherichia coli, 
Salmonella). Đối với Nhóm Hoạt 
chất sinh học và sản phẩm chiết 
xuất từ động vật, Quy định về kỹ 
thuật đã đặt ra các giới hạn tối đa 
cho phép đối với Ethoxyquin và 
05 loại kim loại nặng (Asen tổng 
số, Asen vô cơ, Cadimi, Chì, Thủy 
ngân), 02 loại vi sinh vật 
(Escherichia coli, Salmonella). 

Trong trường hợp hàm lượng 
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Asen tổng số nhỏ hơn 2 mg/kg thì 
không phải kiểm tra chỉ tiêu Asen 
vô cơ. 

Đối với 02 Nhóm (Khoáng chất 
và Hóa chất), Quy định về kỹ 
thuật đều đặt ra giới hạn tối đa cho 
phép đối với 04 loại kim loại nặng 
(Asen vô cơ, Cadimi, Chì, Thủy 
ngân). 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về Thức ăn tươi, sống (QCVN 
02-31-3: 2019/BNNPTNT) quy 
định các chỉ tiêu an toàn và giới 
hạn cho phép đối với Thức ăn 
tươi, thức ăn sống (mã HS 
2309.90.90) dùng trong nuôi trồng 
thủy sản. QCVN 02-31-2: 
2019/BNNPTNT áp dụng đối với 
các Tổ chức/cá nhân có liên quan 
đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu 
Thức ăn tươi, thức ăn sống dùng 
trong nuôi trồng thủy sản tại Việt 
Nam. 

Đặc biệt là, Quy chuẩn này 
không áp dụng đối với các Tổ 
chức/cá nhân tự sản xuất Thức ăn 
tươi, thức ăn sống để sử dụng nội 
bộ. 

Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về Thức ăn tươi, sống đã giải 
thích thuật ngữ (để sử dụng trong 
bản Quy chuẩn) như sau: Thức ăn 
tươi, thức ăn sống là các loại sinh 
vật chưa qua chế biến, ở trạng thái 

sống, tươi, đông lạnh dùng làm 
thức ăn cho động vật thủy sản. 

Quy định về kỹ thuật đã đặt ra 
giới hạn tối đa cho phép của các 
Nhóm chỉ tiêu Vi sinh vật, Kim 
loại nặng và Ký sinh trùng đối với 
các Nhóm Artemia tươi, sống; 
Động vật thân mềm hai mảnh vỏ 
tươi, sống; Động vật thân mềm 
chân đầu, chân bụng tươi,sống. 

Các quy định về quản lý và tổ 
chức thực hiện 

Tổ chức/cá nhân công bố hợp 
quy Thức ăn hỗn hợp/ Thức ăn bổ 
sung/ Thức ăn tươi, thức ăn sống 
theo những biện pháp khác nhau 
(tùy thuộc vào loại sản phẩm sản 
xuất trong nước; hay nhập khẩu). 

Việc đánh giá sự phù hợp của 
các loại thức ăn cũng được thực 
hiện theo những phương thức 
khác nhau (tùy thuộc vào loại sản 
phẩm sản xuất trong nước; hay 
nhập khẩu). 

Trình tự công bố hợp quy và Hồ 
sơ công bố hợp quy thực hiện theo 
quy định tại các khoản 3 và 4, 
Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-
BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012. Thông tư số 
07/2019/TT-BNNPTNT quy định 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn các tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương có trách nhiệm 
tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy 
của các Tổ chức/cá nhân đăng ký 
hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 
địa phương 

Nội dung, trình tự và nguyên tắc 
sử dụng các phương thức đánh giá 
sự phù hợp thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục II, Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp 
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật. 

Tổng cục Thủy sản, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn các 
tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm tổ 
chức kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
theo phân công, phân cấp của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn. 

Ngoài ra, Tổng cục Thủy sản 
tiến hành phổ biến, hướng dẫn và 
phối hợp với các cơ quan chức 
năng có liên quan tổ chức việc 
thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia. 

Trong trường hợp các quy định 
tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

này có sự thay đổi, bổ sung hoặc 
thay thế thì thực hiện theo quy 
định nêu tại văn bản mới. 

Thông tư 07/2019/TT-
BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2020 

(Theo tongcucthuysan.gov.vn) 
 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ MỚI VỀ HIỆU QUẢ 
SỬ DỤNG NƯỚC 

Ở một số nơi trên thế giới, tình 
trạng khan hiếm nguồn nước ngọt 
đã trở thành vấn đề hết sức 
nghiêm trọng. Khi dân số thế giới 
ngày càng tăng thì các nguồn 
cung cấp nước ngọt ngày càng 
hạn chế và gặp nhiều áp lực. 
Chính vì vậy, một tiêu chuẩn quốc 
tế mới vừa được công bố để cải 
thiện tình trạng này. 

Nước đang trở thành một mặt 
hàng khan hiếm ở nhiều nơi trên 
thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân 
gây ra tình trạng này, biến đổi khí 
hậu toàn cầu là một trong những 
nhân tố chính. Các yếu tố chính 
khác bao gồm tiêu dùng của con 
người và sự phát triển của các 
phương pháp sử dụng nước trong 
sản xuất và canh tác. Theo Liên 
Hợp Quốc, trong một trăm năm 
qua, việc sử dụng nước trên toàn 
thế giới đã tăng gấp đôi so với dân 
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số toàn cầu, nghĩa là sẽ có khoảng 
bảy trăm triệu người có thể bị di 
dời do thiếu nước vào năm 2030. 

ISO 46001 - Hệ thống quản lý 
hiệu quả nước được công bố gần 
đây - Yêu cầu có hướng dẫn sử 
dụng, nhằm giúp các tổ chức 
thuộc mọi quy mô sử dụng nguồn 
nước hiệu quả hơn. 

 
Thông qua một khung và hướng 

dẫn rõ ràng về quản lý hiệu quả 
nước, ISO 46001 cung cấp các 
phương pháp và công cụ để đánh 
giá việc sử dụng nước cũng như 
cách để xác định và thực hiện các 
biện pháp tối ưu hóa việc sử dụng 
nước. Bằng cách này, những 
người sử dụng tiêu chuẩn sẽ đóng 
góp trực tiếp vào Mục tiêu phát 
triển bền vững của Liên Hợp 
Quốc SDG 6 (Nước sạch và vệ 
sinh), nhằm tìm kiếm sự đảm bảo, 
quản lý nước và vệ sinh bền vững 
cho tất cả mọi người. Tiêu chuẩn 
đặc biệt giải quyết Mục tiêu 6.4: 
Vào năm 2030, tăng đáng kể hiệu 

quả sử dụng nước trên tất cả các 
lĩnh vực và đảm bảo rút và cung 
cấp nước ngọt bền vững để giải 
quyết tình trạng khan hiếm nước 
và giảm đáng kể lượng người bị 
khan hiếm nước. 

ISO 46001 lấy cảm hứng từ công 
việc được thực hiện để phát triển 
tiêu chuẩn quốc gia tại Singapore, 
một trong những công trình đầu 
tiên trên thế giới giúp các tổ chức 
được hưởng lợi từ việc sử dụng hệ 
thống quản lý hiệu quả nước. 

ISO 46001 được phát triển bởi 
nhóm làm việc WG 12, Quản lý 
hiệu quả nước, của Ủy ban kỹ 
thuật ISO ISO / TC 224, các hoạt 
động dịch vụ liên quan đến cung 
cấp nước uống, nước thải và nước 
mưa, ban thư ký do AFNOR, 
thành viên ISO tổ chức tại Pháp. 
Tiêu chuẩn hiện có sẵn tại các 
quốc gia có thành viên của ISO 
hoặc thông qua ISOStore. 

(Theo vietq.vn) 
 
 
 

VỊ TRÍ GHI NỘI DUNG BẮT 
BUỘC TRÊN NHÃN HÀNG 
HÓA 

Tại Thông tư 05/2019/TT-
BKHCN quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Nghị định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 
về nhãn hàng hóa, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã nêu rõ quy định 
về vị trí ghi nội dung bắt buộc 
trên nhãn hàng hóa. 

Theo đó, những nội dung bắt 
buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa 
không cần thể hiện tập trung trên 
nhãn, có thể ghi trên vị trí khác 
của hàng hóa, bảo đảm khi quan 
sát có thể nhận biết được dễ dàng, 
đầy đủ mà không phải tháo rời các 
chi tiết, các phần của hàng hóa. 
Những nội dung bắt buộc đó là 
một phần của nhãn hàng hóa. 

Ví dụ: Số khung của xe máy 
được dập trên khung xe hay số 
Vin của ô tô được khắc trực tiếp 
trên thân xe tuy không được thể 
hiện cùng vị trí với các nội dung 
bắt buộc khác nhưng ở vị trí có 
thể nhận biết được dễ dàng, không 
phải tháo rời các chi tiết, nội dung 
này là một phần của nhãn hàng 
hóa. 

 
Ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc 

định lượng của hàng hóa được in 
sẵn trên đáy hoặc thân chai, không 

cùng vị trí với các nội dung khác 
trên bản in nhãn gắn trên chai 
nhưng vẫn dễ dàng nhận biết 
được, nội dung này là một phần 
của nhãn hàng hóa. 

Theo Thông tư, hàng hóa trên thị 
trường có cả bao bì ngoài, không 
bán riêng lẻ các đơn vị hàng hóa 
nhỏ có bao bì trực tiếp bên trong 
thì phải ghi nhãn trên bao bì 
ngoài. 

Hàng hóa trên thị trường có cả 
bao bì ngoài và đồng thời tách ra 
bán lẻ các đơn vị hàng hóa nhỏ có 
bao bì trực tiếp bên trong thì phải 
ghi nhãn đầy đủ cho cả bao bì 
ngoài và bao bì trực tiếp. 

Trường hợp bao bì ngoài trong 
suốt có thể quan sát được nội dung 
ghi nhãn sản phẩm bên trong thì 
không bắt buộc ghi nhãn cho bao 
bì ngoài. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 1/1/2021. Khuyến 
khích tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp áp dụng quy định của 
Thông tư này trước ngày có hiệu 
lực thi hành. 

(Theo congthuong.vn) 
 
NHIỀU QUY ĐỊNH VỀ XÁC 
ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
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Thông tư 62/2019/TT-BTC vừa 
được Bộ Tài chính ban hành sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 38/2018/TT-BTC 
ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định về xác định 
xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

Theo đó, nhiều quy định về xác 
định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung 
có hiệu lực từ ngày 21/10/2019. 
Bên cạnh đó, điểm quan trọng 
được bổ sung tại Thông tư này là 
hướng dẫn xác định quy tắc xuất 
xứ theo Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (Hiệp định CPTPP). 

Làm rõ nhiều vấn đề về xuất 
xứ hàng hóa 

Sửa đổi, bổ sung quy định về sự 
khác biệt mã số HS trên chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa với 
mã số HS trên tờ khai hải quan 
nhập khẩu; bổ sung trường hợp từ 
chối chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa; bổ sung quy định xác 
định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu 
đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (Hiệp 
định CPTPP). 

Liên quan đến việc khai, nộp, 

kiểm tra, xác minh, từ chối chứng 
từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện 
Hiệp định CPTPP được quy định 
rõ tại Điều 7a Thông tư 
62/2019/TT-BTC. 

Cụ thể về thời điểm nộp chứng 
từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc 
biệt, người khai hải quan nộp cho 
cơ quan Hải quan tại thời điểm 
làm thủ tục hải quan nhập khẩu 
một trong các loại chứng từ sau: 
Chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa do người xuất khẩu hoặc 
người sản xuất phát hành (chứng 
từ tự chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa): 1 bản chính; Chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) được cấp bởi cơ quan có 
thẩm quyền của nước thành viên 
xuất khẩu: 1 bản chính. 

Trường hợp chưa kê khai để áp 
dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại 
thời điểm làm thủ tục hải quan 
nhập khẩu, để được áp dụng thuế 
suất ưu đãi đặc biệt, người khai 
hải quan có trách nhiệm sau: Khai 
rõ xuất xứ hàng hóa và khai chậm 
nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa trên tờ khai hải quan 
nhập khẩu tại thời điểm làm thủ 
tục hải quan; Khai bổ sung và nộp 
1 bản chính chứng từ chứng nhận 
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xuất xứ trong thời hạn 12 tháng kể 
từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 

Thủ tục xử lý số tiền thuế nộp 
thừa được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về quản lý thuế. 

Cụ thể thông tin tối thiểu phải 
có trên chứng từ chứng nhận 
xuất xứ 

Theo khoản 3, Điều 7a Thông tư 
62/2019/TT-BTC chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa phải có đủ 
các thông tin tối thiểu sau: 

“a.1) Người xuất khẩu hoặc 
người sản xuất: nêu rõ người 
chứng nhận là người xuất khẩu 
hay người sản xuất; 

a.2) Tên, địa chỉ (bao gồm quốc 
gia), số điện thoại và địa chỉ email 
của người chứng nhận; 

a.3) Tên, địa chỉ (bao gồm quốc 
gia), số điện thoại và địa chỉ email 
của người xuất khẩu nếu người 
xuất khẩu không phải người 
chứng nhận; 

Thông tin này không bắt buộc 
nếu người sản xuất cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa và không 
biết thông tin người xuất khẩu. 
Địa chỉ của người xuất khẩu là nơi 
xuất khẩu hàng hóa thuộc nước 
thành viên Hiệp định CPTPP; 

a.4) Tên, địa chỉ (bao gồm quốc 
gia), số điện thoại và địa chỉ email 
của người sản xuất nếu người sản 

xuất không phải người chứng 
nhận hay người xuất khẩu hoặc 
nếu có nhiều hơn một người sản 
xuất thì ghi “Various” ("Nhiều 
người sản xuất”) hoặc cung cấp 
một danh sách người sản xuất. 
Nếu thông tin cần phải giữ bí mật 
có thể ghi “Available upon request 
by the importing authorities” 
(“Cung cấp theo yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền của Bên nhập 
khẩu”). Địa chỉ của người sản xuất 
là nơi sản xuất của hàng hóa thuộc 
nước thành viên Hiệp định 
CPTPP; 

a.5) Tên, địa chỉ, địa chỉ email 
và số điện thoại của người nhập 
khẩu (nếu có thông tin về người 
nhập khẩu). Địa chỉ của người 
nhập khẩu phải thuộc nước thành 
viên Hiệp định CPTPP; 

a.6) Mô tả và mã số HS của hàng 
hóa; 

Ghi rõ mô tả hàng hóa và mã số 
HS ở cấp độ 6 chữ số của hàng 
hóa: Mô tả phải phù hợp với hàng 
hóa được chứng nhận xuất xứ. 
Trường hợp chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa sử dụng cho một 
lô hàng nhập khẩu thì phải nêu rõ 
số hóa đơn liên quan đến việc xuất 
khẩu (nếu biết); 

a.7) Tiêu chí xuất xứ: Nêu cụ thể 
tiêu chí xuất xứ mà hàng hóa đáp 
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ứng; 
a.8) Thời hạn (Blanket Period) 
Trong trường hợp sử dụng một 

chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa cho nhiều lô hàng giống hệt 
thì trên chứng từ chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa thể hiện thời gian áp 
dụng nhưng không quá 12 tháng; 

a.9) Ngày tháng năm và chữ ký 
được ủy quyền: Chứng từ chứng 
nhận xuất xứ phải được người 
chứng nhận ký, ghi ngày tháng 
năm và kèm theo xác nhận: "Tôi 
xác nhận rằng hàng hóa được mô 
tả trong tài liệu này thỏa mãn điều 
kiện có xuất xứ và các thông tin 
có trong tài liệu này là chính xác 
và đúng sự thật. Tôi chịu trách 
nhiệm chứng minh khai báo này 
và đồng ý lưu trữ, xuất trình các 
tài liệu chứng minh cho việc 
chứng nhận này theo yêu cầu hoặc 
trong quá trình xác minh tại trụ 
sở”. 

Thủ tục hải quan áp dụng đối với 
trường hợp chứng từ chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa được cấp cho 
nhiều lô hàng giống hệt được nhập 
khẩu nhiều lần trong thời hạn 
được ghi rõ trên chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa quy định 
tại điểm a.8, khoản 3, Điều 7a 
cũng được quy định cụ thể tại 
Thông tư. 

Cơ quan Hải quan chấp nhận 
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi 
đặc biệt trong trường hợp hoá đơn 
thương mại được phát hành bởi 
một nước không phải là thành 
viên. Trường hợp hóa đơn thương 
mại được phát hành bởi một nước 
không phải là thành viên, chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải 
phát hành tách biệt với hóa đơn 
thương mại đó. 

Trường hợp hàng hóa vận 
chuyển qua lãnh thổ của một hay 
nhiều nước không phải thành viên 
quy định tại khoản 2, Điều 21 
Thông tư số 03/2019/TT-BCT của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương, người khai hải quan nộp 
chứng từ chứng minh theo quy 
định tại điểm a, khoản 3, Điều 18 
Thông tư này... 

Thông tư 62/2019/TT-BTC cũng 
quy định cụ thể các trường hợp cơ 
quan Hải quan từ chối chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

(Theo haiquanonline.com.vn) 
 

BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ 
GIA THỰC PHẨM 
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Ngày 30/8/2019, Bộ Y tế ban 
hành Thông tư số 24/2019/TT-
BYT quy định về quản lý và sử 
dụng phụ gia thực phẩm. 

Cụ thể các loại phụ gia phẩm 
màu được phép sử dụng trong 
thực phẩm bao gồm: Curcumin, 
Turmeric, Riboflavin, tổng hợp, 
Natri Riboflavin 5'-phosphat, 
Riboflavin từ Bacillus subtilis, 
Tartrazin, Quinolin yellow, Sunset 
yellow FCF, Carmin, Azorubin 
(Carmoisin). 

Đáng chú ý, danh mục này có 
thể được thay đổi định kỳ 02 năm 
một lần hoặc đột xuất theo yêu 
cầu quản lý và đề nghị của các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh phụ gia và thực phẩm. 

Khi sử dụng phụ gia, các tổ 
chức, cá nhân phải đảm bảo một 
số nguyên tắc nhất định: 

- Phụ gia thực phẩm được phép 
sử dụng và đúng đối tượng thực 
phẩm; 

- Không vượt quá mức sử dụng 
tối đa; 

- Hạn chế đến mức thấp nhất 
lượng phụ gia cần thiết để đạt 
được hiệu quả như mong muốn; 

- Chỉ sử dụng phụ gia nếu việc 
này không có nguy cơ ảnh hưởng 
đến sức khỏe của con người, 
không lừa dối người tiêu dùng; 

- Sản phẩm dinh dưỡng công 
thức, thực phẩm bổ sung dành cho 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không được 
có phụ gia từ thành phần và 
nguyên liệu, trừ một số phụ gia 
đặc biệt… 

Bộ Y tế ban hành danh mục gồm 
400 loại phụ gia được sử dụng 
trong thực phẩm và mức sử dụng 
tối đa đối với từng loại. Cụ thể: 
Đồ uống từ sữa dạng lỏng có 
hương vị được sử dụng tối đa 
105mg curcumin/kg, đối với viên 
xúp và nước thịt thì mức tối đa là 
50mg/kg; Erythrosin được sử 
dụng tối đa 200mg/kg quả ướp 
đường, mức sử dụng tối đa chất 
này đối với rau củ quả lên men và 
sản phẩm rong biển lên men là 
30mg/kg, đối với sản phẩm dùng 
để trang trí lớp phủ, nước sốt ngọt 
thì lượng sử dụng tối đa là 
100mg/kg… 

Việc xác định mức sử dụng tối 
đa phụ gia thực phẩm theo Thực 
hành sản xuất tốt (GMP) phải thực 
hiện theo các nguyên tắc sau: Hạn 
chế tối đa lượng phụ gia thực 
phẩm sử dụng để đạt được hiệu 
quả mong muốn; Lượng phụ gia 
sử dụng trong quá trình sản xuất 
không làm thay đổi bản chất của 
thực phẩm hoặc công nghệ sản 
xuất thực phẩm; Phụ gia được sử 
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dụng phải bảo đảm chất lượng, an 
toàn dùng cho thực phẩm và có 
thể chế biến, vận chuyển như 
nguyên liệu thực phẩm. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
16/10/2019. 

(Theo vinanet.vn) 
 
 
 
 

DÙNG THUỶ HẢI SẢN KHÔ, 
CẨN TRỌNG VỚI CHẤT BẢO 
QUẢN ĐỘC HẠI 

Mới đây, Cục Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy sản 
khuyến cáo vì lợi nhuận một số cơ 
sở chế biến, doanh nghiệp đã sử 
dụng các chất phụ gia như phẩm 
màu, chất bảo quản không có 
trong danh mục được phép hoặc 
vượt quá giới hạn cho phép để 
bảo quản thủy hải sản khô. 

Theo đó, điều này có thể gây hại 
cho người tiêu dùng như suy gan, 
thận, hệ thống tiêu hóa, thậm chí 
gây ảnh hưởng đến hệ thống miễn 
dịch, nội tiết và nặng hơn là gây ra 
ung thư. Trên thực tế trong nhiều 
năm trở lại đây, các cơ quan chức 
năng đã phát hiện nhiều cơ sở 
kinh doanh sử dụng phẩm màu, 
các chất bảo quản độc hại như 
natri borat (hàn the) hay 

trichlofon... để đuổi ruồi, muỗi 
cũng như kéo dài thời hạn của 
thực phẩm khô. 

 
Chia sẻ về vấn đề này, PGS-TS 

Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công 
nghệ sinh học và thực phẩm, ĐH 
Bách khoa Hà Nội cho biết, natri 
borat hay trichlorfon là hai chất 
không được phép sử dụng trong 
thực phẩm, ngay cả trong nuôi 
trồng thủy sản cũng không được 
phép dùng vì tính độc hại của nó. 
Theo PGS Thịnh, một số cơ sở sử 
dụng natri borat để kéo dài hạn sử 
dụng cho sản phẩm khô, còn 
trichlorfon thì dùng tránh ruồi, 
muỗi bu vào. 

"Hai chất này cực kỳ độc hại cho 
con người, có thể gây tử vong. Do 
đó cần cẩn trọng trong việc mua 
và sử dụng thực phẩm khô" - PGS 
Thịnh cho hay. 

Thêm vào đó, hàn the còn gây 
hại cho gan, thận gây rối loạn 
chức năng, yếu ớt, bất lực, rối loạn 
kinh nguyệt, rụng tóc. Tuy nhiên, 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 



Số 67 - 9/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 26 
 

những thực phẩm chúng ta ăn 
hằng ngày nếu có hàn the thì 
lượng độc tố cũng không đủ cao 
để khiến chúng ta bị ngộ độc cấp 
tính hay tử vong ngay mà sẽ tích 
tụ dần dần, khó phát hiện. 

Ngoài sử dụng hóa chất, Cục 
Quản lý chất lượng nông lâm sản 
và thủy sản nhận định, thủy sản 
khô cũng có khả năng bị lây 
nhiễm các vi khuẩn có hại như 
E.coli, Salmonella. Những vi 
khuẩn này dễ dàng xâm nhập vào 
thực phẩm nếu như cơ sở sản xuất 
không đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm từ quá trình khai thác, 
thu gom, sơ chế, chế biến (từ công 
nhân, trang thiết bị, dụng cụ chứa 
đựng tiếp xúc trực tiếp với sản 
phẩm). Những loại vi khuẩn này 
khi đi vào cơ thể con người sẽ gây 
ra tiêu chảy, thương hàn. 

Để bảo đảm an toàn an toàn thực 
phẩm, Cục khuyến cáo các sở sản 
xuất, kinh doanh thuỷ sản khô 
phải tuân thủ các quy định về bảo 
đảm an toàn thực phẩm trong quá 
trình khai thác, sơ chế, chế biến, 
bảo quản thuỷ sản khô nhằm ngăn 
ngừa lây nhiễm vi sinh vật gây 
bệnh. 

Các cơ sở kinh doanh tuyệt đối 
không sử dụng chất phụ gia ngoài 
danh mục cho phép và tuân thủ 

liều lượng quy định của Bộ Y tế. 
Sản phẩm khi thành phẩm cần 
đóng gói kỹ lưỡng, vật liệu bao 
gói phải an toàn cho sức khỏe. 
Bảo quản hợp vệ sinh và nhiệt độ 
phù hợp với yêu cầu từng loại sản 
phẩm. Đối với người tiêu dùng, 
khi mua hàng hóa, tuyệt đối không 
mua sản phẩm bị mốc, sản phẩm 
có màu sắc lạ. Cục cũng khuyến 
cáo người dân chỉ nên chọn mua ở 
những cơ sở uy tín, có nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng, sản phẩm được in 
ấn ngày sản xuất và hạn sử dụng. 

(Theo vietq.vn) 
 

CẨN TRỌNG VỚI THÔNG 
TIN QUẢNG CÁO THỰC 
PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 
vừa có khuyến cáo tới người tiêu 
dùng về việc cẩn trọng với thông 
tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe của Nano fuconmin, 
GHV Ksol và Rockman trên một 
số website hiện nay. 

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian 
vừa qua trên website Ksol.vn 
quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe Ksol.; Website 
viensui-rockman.com quảng cáo 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Rockman.; Và Website 
duocphamhocvienquany.com, 
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fucommin-nano.net quảng cáo sản 
phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
Nano Fucomim. 

Các website quảng cáo cho các 
sản phẩm nêu trên đang vi phạm 
quy định của pháp luật về quảng 
cáo, quảng cáo quá mức công 
dụng của sản phẩm, sử dụng hình 
của bác sĩ và cơ sở, đơn vị y tế để 
quảng cáo thực phẩm gây hiểu 
nhầm sản phẩm là thuốc chữa 
bệnh, có dấu hiệu lừa dối người 
tiêu dùng. 

Cục An toàn thực phẩm vẫn 
đang tiếp tục phối hợp với các cơ 
quan chức năng để xử lý. Trong 
quá trình các cơ quan chức năng 
xử lý. Cục An toàn thực phẩm, Bộ 
Y tế khuyến cáo người tiêu dùng 
không mua thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe Nano fuconmin, GHV Ksol 
và Rockman trên các trang 
website/internet nêu trên. 

(Theo congthuong.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Thông điệp Ngày tiêu chuẩn 
thế giới 2019: Tiêu chuẩn video 
tạo lập sân khấu toàn cầu 

Thông điệp Ngày tiêu chuẩn thế 
giới 2019 với chủ đề “Tiêu chuẩn 
video tạo lập sân khấu toàn cầu” 

được đưa ra bởi ba tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế hàng đầu: ISO, 
IEC và ITU. 

 
Video là phương tiện biểu đạt 

hiện đại. Những tiến bộ 
trong công nghệ đã làm thay đổi 
thế giới, cách mạng hóa giải trí, 
kết nối bạn bè và gia đình trên 
toàn cầu, làm phong phú thêm trải 
nghiệm truyền thông của con 
người, cho phép những cải tiến 
lớn trong chăm sóc y tế và giáo 
dục. 

Sự đổi mới của những thập kỷ 
gần đây đã thúc đẩy bước tiến 
đáng kể về chất lượng video. 
Video ngày càng trở nên dễ tiếp 
cận hơn, giúp mọi người trên toàn 
thế giới chia sẻ câu chuyện của 
mình bằng những hình ảnh trực 
quan sống động. Những lợi ích 
này của video đều được xây dựng 
dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế về cả 
độ tinh vi và khả năng tiếp cận. 

Các thuật toán nén video được 
chuẩn hóa bởi sự hợp tác của IEC, 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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ISO và ITU đã được vinh danh 
với hai giải thưởng Primetime 
Emmy Awards, cho thấy rằng các 
tiêu chuẩn này là trung tâm cho 
khả năng đáp ứng nhu cầu video 
ngày càng tăng của ngành, một 
trong những ứng dụng sử dụng 
nhiều băng thông nhất chạy trên 
các mạng toàn cầu. 

Tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu 
cầu của ngành về khả năng nén 
lớn. Chúng cũng cho phép chuyển 
đổi thông suốt sang thế hệ tiếp 
theo của công nghệ nén video, 
giúp ngành công nghiệp tối đa hóa 
lợi nhuận trên mỗi làn sóng đầu 
tư. Việc có các tiêu chuẩn được 
thừa nhận và áp dụng rộng rãi trên 
toàn thế giới có nghĩa là video 
được mã hóa trên một thiết bị có 
thể được giải mã bởi một thiết bị 
khác, bất kể là thiết bị nào đang 
được sử dụng. Điều này mang lại 
lợi thế kinh tế quy mô giúp phát 
triển thị trường, tạo sự tự tin cho 
các nhà đổi mới đầu tư vào các 
ứng dụng và dịch vụ video mới. 

(Theo tcvn.vn) 
 

 Từ 1/9 bắt buộc kiểm dịch 
thực vật nông sản xuất khẩu 
sang châu Âu 

Từ 1/9, Ủy ban châu Âu (EU) sẽ 
bắt buộc áp dụng yêu cầu kiểm 

dịch thực vật chặt chẽ đối với 
nhiều loại nông sản nhập khẩu từ 
các nước bên ngoài EU. 

Để nông sản Việt Nam được 
xuất khẩu sang thị trường Châu 
Âu hợp lệ, tránh thiệt hại cho 
doanh nghiệp khi nông sản bị trả 
về, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực 
vật đã gửi văn bản yêu cầu các 
Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 
trực thuộc hướng dẫn các địa 
phương, doanh nghiệp nghiêm túc 
rà soát, thực hiện các quy định 
mới nhất của Ủy ban châu Âu. 

Tại công văn số 2393/BVTV-
KD gửi các Chi cục Kiểm dịch 
thực vật vùng trực thuộc, yêu cầu 
thực hiện quy định kiểm dịch thực 
vật nhập khẩu của EU, Cục trưởng 
Hoàng Trung nhấn mạnh: Theo 
thông báo mới đây của EU quy 
định sửa đổi về kiểm dịch thực vật 
(Commission Implementing 
Directive (EU) 2019/523) có hiệu 
lực từ ngày 1.9.2019, sẽ bắt buộc 
áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực 
vật chặt chẽ đối với nhiều loại 
nông sản nhập khẩu từ các nước 
ngoài EU. 

Để tránh ảnh hưởng tới xuất 
khẩu nông sản của Việt Nam, Cục 
Bảo vệ thực vật yêu cầu các Chi 
cục Kiểm dịch thực vật vùng thực 
hiện kiểm tra các ô hàng xuất 
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khẩu theo đúng quy định về kiểm 
dịch thực vật của EU. 

Đối với các lô quả có múi và 
xoài tươi xuất khẩu, phải được sản 
xuất từ các vườn đã được cơ quan 
kiểm dịch thực vật kiểm tra và 
đảm bảo không nhiễm ruồi đục 
quả. Thông tin về vườn không 
nhiễm ruồi hoặc thông số về xử lý 
phải được ghi vào Giấy chứng 
nhận kiểm dịch thực vật để đảm 
bảo truy xuất nguồn gốc. 

Các Chi cục Kiểm dịch thực vật 
vùng cần chủ động thông báo, 
hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân 
xuất khẩu biết và tuân thủ các quy 
định kiểm dịch thực vật nhập khẩu 
mới được EU điều chỉnh. Bản 
thân các Chi cục trưởng cần quán 
triệt tới toàn thể cán bộ trong đơn 
vị và các trạm kiểm dịch thực vật 
ủy quyền trong vùng phụ trách 
thực hiện nghiêm chỉnh các nội 
dung nêu trên, nếu có khó khăn, 
vướng mắc đề nghị báo cáo ngay 
về Cục Bảo vệ thực vật để kịp thời 
giải quyết. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Việt Nam hợp tác với UL 
trong lĩnh vực cấp phép tiêu 
chuẩn 

Ngày 17/9, tại Cape Town, Nam 
Phi, Hiệp hội các phòng thử 

nghiệm được ủy quyền của Mỹ 
(UL) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng đã ký kết Biên 
bản thỏa thuận cấp phép về tiêu 
chuẩn. 

Theo đó, sự hợp tác nhằm thúc 
đẩy trao đổi giữa hai bên; nâng 
cao hiểu biết về các hoạt động 
phân phối tiêu chuẩn; sử dụng các 
nguồn lực của UL để tăng cường 
hệ thống phân phối tiêu chuẩn và 
thúc đẩy việc sử dụng các tiêu 
chuẩn UL tại Việt Nam; cho phép 
chấp nhận và sử dụng Tiêu chuẩn 
UL tại Việt Nam khi UL và ISMQ 
xác định được các tiêu chuẩn này 
là phù hợp. 

 
UL là một Tổ chức Tiêu chuẩn 

Quốc tế phi lợi nhuận, với sứ 
mệnh vì một thế giới an toàn và 
bền vững hơn. UL được công 
nhận là tổ chức phát triển tiêu 
chuẩn tại Hoa Kỳ và Canada và 
giữ bản quyền cho Tiêu chuẩn UL 
về An toàn và Tiêu chuẩn UL về 
Bền vững. 
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Trước đó, từ năm 2016, UL cũng 
đã khai trương phòng thử nghiệm 
hàng tiêu dùng đầu tiên ở Việt 
Nam đặt tại QUATEST 3. Cũng 
tại sự kiện này, việc ký kết hợp tác 
phòng thử nghiệm đồ gỗ với tổ 
chức UL của Hoa Kỳ sẽ mở đầu 
cho hoạt động hợp tác nghiên cứu 
của tổ hợp văn phòng và các 
phòng thử nghiệm mới của 
QUATEST 3, góp phần nâng cao 
năng lực kiểm định và đánh giá 
các sản phẩm đồ gỗ, đáp ứng các 
quy định về đặc tính kỹ thuật và 
an toàn ngày càng khắt khe của thị 
trường quốc tế phục vụ hàng hóa 
xuất khẩu cho các thị trường lớn 
như Bắc Mỹ, EU, Nhật Bản,… 

Phòng thử nghiệm liên kết 
QUATEST 3 – UL cho sản phẩm 
Đồ gỗ và Môi trường, gọi tắt là 
“Phòng thử nghiệm Đồ gỗ và Môi 
trường” (GREENGUARD) do 
QUATEST 3 đầu tư xây dựng 
(các trang thiết bị thử nghiệm do 
UL cung cấp) quản lý và điều 
hành độc lập. 

Phòng thử nghiệm này duy trì hệ 
thống bảo đảm chất lượng và các 
nguyên tắc hoạt động thử nghiệm 
theo đúng các chuẩn mực tương tự 
như các phòng thử nghiệm của UL 
trên thế giới. Phòng thử nghiệm sẽ 
thực hiện thử nghiệm đối với các 

yêu cầu thuộc hoạt động chứng 
nhận của UL và QUATEST 3 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 

 Đại hội đồng ISO họp phiên 
toàn thể lần thứ 42 

Từ ngày 16-21/9/2019, Phiên 
họp toàn thể lần thứ 42 Đại hội 
đồng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 
quốc tế (ISO) và hàng loạt các sự 
kiện liên quan đã được tổ chức tại 
Cape Town, Nam Phi. 

 
Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (Bộ KH&CN) 
và các đại diện của Việt Nam đã 
tham dự sự kiện quan trọng này. 

Sự kiện đã quy tụ hàng nghìn đại 
biểu đến từ 164 nước thành viên 
của ISO và nhiều tổ chức quốc 
tế có quan hệ hợp tác với ISO như 
Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu 
(CEN), UNIDO, UNICEF … 

Phiên họp toàn thể năm 2019 đặt 
trọng tâm thảo luận về Chiến lược 
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Tiêu chuẩn hóa cho giai đoạn 10 
năm tới. Những vấn đề của các 
nước đang phát triển cũng được 
quan tâm đặc biệt để thảo luận. 

Các nước sẽ tiến hành bầu cử 
thành viên Hội đồng ISO nhiệm 
kỳ 2020-2022. Các Tổ chức tiêu 
chuẩn hóa của các nước như Cơ 
quan Công nghệ và Tiêu chuẩn 
Hàn Quốc (KATS), Cơ quan Tiêu 
chuẩn của Úc (SA) tiến hành 
nhiều hoạt động vận động tham 
gia vào vị trí đại diện cho Nhóm 
2, Cơ quan Tiêu chuẩn hóa và Đo 
lường của Tiểu các vương quốc A 
rập thống nhất (ESMA) vận động 
tham gia vào vị trí đại diện cho 
nhóm 3 và Viện Tiêu chuẩn quốc 
gia của Peru vận động tham gia 
vào vị trí đại diện cho nhóm 4 
trong Đại hội đồng ISO nhiệm kỳ 
tới. 

Nhiệm kỳ năm 2020-2021, ông 
Edward Njoroge, Chủ tịch Cơ 
quan Tiêu chuẩn hóa của Kenya sẽ 
là Chủ tịch đầu tiên của ISO là 
người Châu Phi. 

Các sự kiện liên quan bao 
gồm: 

Ngày 16/9/2019, Tổng cục và 
Hiệp hội các phòng thử nghiệm 
của Hoa Kỳ (UL) đã ký kết thỏa 
thuận về bán tiêu chuẩn UL tại 
Việt Nam. Ông Phil Piqueira, Phó 

Chủ tịch phụ trách về tiêu chuẩn 
của UL đại diện cho phía UL ký 
kết với Tổng cục. 

Trong hai ngày 17-18/9/2019, 
trước khi diễn ra Phiên họp toàn 
thể, cuộc họp lần thứ 53 của Ủy 
ban các vấn đề của các nước đang 
phát triển (DEVCO) đã họp và 
thảo luận về những vấn đề về tiêu 
chuẩn hóa của các nước đang phát 
triển như rà soát và đánh giá việc 
thực hiện kế hoạch hành động của 
ISO dành cho các nước đang phát 
triển giai đoạn 2016-2020, thảo 
luận về những thách thức với các 
nước đang phát triển, đóng góp ý 
kiến của các nước đang phát triển 
để xây dựng chiến lược tiêu chuẩn 
hóa giai đoạn 10 năm tới, các xu 
thế tương lai về đánh giá sự phù 
hợp, làm thế nào để tăng cường sự 
tham gia của các nước đang phát 
triển trong hoạt động tiêu chuẩn 
hóa quốc tế thông qua các chương 
trình kèm cặp (twinning) của ISO; 
những mối quan tâm của các nước 
đang phát triển đối với hoạt động 
xây dựng tiêu chuẩn quốc tế. 

Ký kết với Cơ quan Tiêu chuẩn 
hóa của Anh (BSI) 

BSI là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc 
gia được Vương quốc Anh công 
nhận, là tổ chức phi lợi nhuận 
cung cấp các dịch vụ toàn cầu 
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trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, 
đánh giá hệ thống, chứng nhận sản 
phẩm, đào tạo và dịch vụ tư vấn. 

Được sự cho phép của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Tổng cục và 
BSI sẽ tiến hành ký kết MoU với 
BSI và ký về nguyên tắc thỏa 
thuận chấp nhận tiêu chuẩn Anh. 

Thỏa thuận về chấp nhận tiêu 
chuẩn Anh là cơ sở cho việc chấp 
nhận tiêu chuẩn Anh trong hoạt 
động xây dựng tiêu chuẩn của 
Việt Nam. 

Làm việc với Cơ quan Tiêu 
chuẩn và Đo lường UAE (ESMA) 

Từ năm 2007, Tổng cục và 
ESMA đã ký kết MoU hợp tác. 
Tuy nhiên, sau khi xem xét về sự 
cần thiết mở rộng thêm quan hệ 
hợp tác đặc biệt liên quan đến lĩnh 
vực tiêu chuẩn cho sản phẩm 
Halah, được sự cho phép của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Tổng cục 
và EMSA sẽ tiến hành ký lại MoU 
mở rộng thêm phạm vi về tiêu 
chuẩn cho sản phẩm Halal. Dự 
kiến, 2 cơ quan sẽ tiến hành ký kết 
MoU vào tháng 10/2019. Các hoạt 
động hợp tác chính bao gồm chia 
sẻ thông tin, đào tạo cán bộ, thực 
hiện nghiên cứu và dự án chung 
giữa hai cơ quan nhằm tăng cường 
hạ tầng chất lượng quốc gia mỗi 
Bên. 

Các chương trình làm việc 
song phương khác: 

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh 
đã có những trao đổi bên lề với 
các đối tác đã ký kết với thỏa 
thuận hợp tác với Tổng cục như: 
Hiệp hội Tiêu chuẩn hóa Cộng 
hòa Pháp (AFNOR), Văn phòng 
Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử 
nghiệm Cộng hòa Séc (UNMZ), 
Cơ quan Liên bang về Quy 
chuẩn Kỹ thuật và Đo lường Liên 
bang Nga (ROSSTANDART) 
nhằm thúc đẩy việc thực hiện 
MOU đã ký thông qua thực hiện 
các chương trình hành động MoU. 

(Theo tcvn.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Loay hoay gỡ thẻ vàng IUU 
Xuất khẩu hải sản của Việt Nam 

sang thị trường EU đã sụt giảm 
mạnh kể từ khi Ủy ban châu Âu 
(EC) áp dụng thẻ vàng đối với 
hoạt động khai thác hải sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và 
không theo quy định của Việt Nam 
(khai thác IUU). Sau 2 năm, dù 
các cơ quan chức năng và doanh 
nghiệp rất nỗ lực song đến nay 
Việt Nam chưa gỡ bỏ được thẻ 
vàng, do tình trạng vi phạm khai 
thác hải sản trái phép vẫn còn 
diễn biến phức tạp. 



Số 67 - 9/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 33 
 

Xuất khẩu giảm mạnh 
Tại hội nghị “Đánh giá 2 năm 

thực hiện chương trình doanh 
nghiệp hải sản cam kết chống khai 
thác IUU” ngày 25/9, bà Nguyễn 
Thị Thu Sắc - Chủ tịch Ủy ban 
Hải sản của VASEP - cho biết: 
Sau 2 năm EU cảnh báo thẻ vàng 
đối với hải sản khai thác của Việt 
Nam, xuất khẩu hải sản sang thị 
trường EU đã bị tác động rõ rệt, 
giảm 6,5% còn gần 390 triệu USD 
trong năm 2018 và tiếp tục chững 
lại trong 8 tháng của năm 2019 
với 251 triệu USD. Từ vị trí thứ 2 
trong các thị trường nhập khẩu hải 
sản Việt Nam, sau thẻ vàng xuất 
khẩu qua EU đã tụt xuống đứng 
thứ 5. 

 
Hiện tại, nhiều doanh nghiệp 

đang gặp rất nhiều khó khăn trong 
việc xin cấp giấy chứng nhận, chi 
phí sản phẩm đội lên và thời gian 
xuất khẩu bị kéo dài. Do tác động 
của thẻ vàng IUU, xuất khẩu của 
công ty đã sụt giảm. Song điều 
đáng lo hơn là từ khi EC áp dụng 
thẻ vàng thì thời gian cấp giấy 

chứng nhận hải sản khai thác hợp 
pháp đã bị kéo dài hơn dẫn tới các 
khoản chi phí khác phát sinh. “Tôi 
cho rằng trong hoạt động sắp tới 
Ban điều hành IUU cần phải đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền để 
ngư dân, làng chài hiểu được 
những tác động từ IUU và tuân 
thủ tốt hơn. 

Tỏ ra lo lắng vì là doanh nghiệp 
làm cá biển 100%, bà Cao Thị 
Kim Lan - Giám đốc Công ty CP 
Thủy sản Bình Định - cho hay, 
trong cơ cấu xuất khẩu của công 
ty thì thị trường EU chiếm tỷ 
trọng 60% nên khi có IUU việc 
duy trì sản xuất cho 2 nhà máy với 
gần 1.000 lao động của công ty rất 
khó khăn. Nếu như trước đây xuất 
khẩu qua EU đạt khoảng 40 triệu 
USD thì nay giảm chỉ còn 30 triệu 
USD và buộc doanh nghiệp phải 
đa dạng hóa mặt hàng, chuyển 
hướng qua các thị trường khác 
như Mỹ. “Trước đây mọi thủ tục 
kiểm tra tự động, nay có IUU tần 
suất kiểm tra tăng 80%, có lô hàng 
kéo dài tới 20 ngày khiến nhiều 
chi phí khác phát sinh, gây thiệt 
hại cho doanh nghiệp”, bà Lan 
cho biết. 

Tương tự, ông Ngô Viết Hoài - 
Phó Giám đốc Công ty XNK Thủy 
sản BR-VT (BASEFOOD) - cũng 
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khẳng định: Việc xuất khẩu sang 
EU của doanh nghiệp này đã 
ngưng trệ kể từ khi IUU được đưa 
ra cho hải sản Việt Nam. Nguyên 
nhân được ông Hoài cho biết là do 
gần 100% sản phẩm của công ty là 
chế biến từ đánh bắt và không làm 
được các giấy tờ liên quan. 

Theo các doanh nghiệp, hiện 
công tác chứng nhận, xác nhận 
nguồn gốc thủy sản khai thác còn 
nhiều bất cập, chưa đảm bảo độ 
tin cậy. Việc kiểm soát tàu cá ra 
vào cảng còn hạn chế cũng như 
việc thực thi pháp luật chống khai 
thác IUU chưa nghiêm, hệ thống 
giám sát tàu cá chưa đáp ứng được 
yêu cầu... 

Về vấn đề này, ông Nguyễn 
Minh Khải - Giám đốc Ban quản 
lý cảng cá Tam Quan (Bình Định) 
- chia sẻ, việc xác định thông tin 
vị trí hoạt động của các tàu đánh 
bắt cá hiện vẫn còn khó khăn do 
có tàu không bật hệ thống giám 
sát hành trình. Ngoài ra, theo quy 
định cảng cá phải kiểm tra kiểm 
soát số lượng tàu cá đánh bắt hải 
sản song điều này sẽ khó khi áp 
dụng với các tàu gần bờ hoặc đánh 
bắt lậu. Trong khi đó, nhiều doanh 
nghiệp vẫn thu mua hết, kể cả với 
những hải sản không đủ giấy tờ… 

Quyết liệt gỡ thẻ vàng 

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - 
Phó Tổng thư ký VASEP, nhận 
thức rõ ảnh hưởng của thẻ vàng 
IUU đối với xuất khẩu hải sản 
Việt Nam, ngày 25/9/2017, Ủy 
ban Hải sản VASEP (VMPC) và 
các doanh nghiệp chế biến - xuất 
khẩu hải sản Việt Nam đã tổ chức 
Hội nghị “Doanh nghiệp Hải sản 
Cam kết Chống Khai thác IUU”. 
Hội nghị đã ra mắt Ban Điều hành 
IUU, tuyên bố cam kết chống khai 
thác IUU của 62 doanh nghiệp và 
thông qua kế hoạch hành động của 
chương trình. 

Qua 2 năm kiên định với mục 
tiêu tháo gỡ thẻ vàng, các doanh 
nghiệp hải sản Việt Nam đã rất 
tích cực với các hoạt động của 
chương trình: đồng loạt treo biển 
Cam kết chống khai thác IUU, 
thực hiện nghiêm túc cam kết 
chống khai thác IUU, chỉ thu mua 
nguyên liệu hải sản từ những tàu 
cá khai thác hợp pháp, có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng… 

Ông Nam cho biết, trong thời 
gian tới, các nhóm hoạt động 
chính của Chương trình “Doanh 
nghiệp hải sản cam kết chống khai 
thác IUU” sẽ tiếp tục được triển 
khai mạnh mẽ hơn. Cụ thể là thực 
hiện nghiêm túc cam kết và các 
quy định chống khai thác IUU, 
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góp ý, kiến nghị cho các văn bản 
pháp lý, phản ánh và kiến nghị 
tháo gỡ vướng mắc trong xuất 
khẩu hải sản sang EU; tăng cường 
hợp tác với các bên trong chuỗi 
cung ứng hải sản và đẩy mạnh 
quan hệ quốc tế, tích cực truyền 
thông trên các kênh thông tin của 
VASEP và truyền thông đại 
chúng. 

Trước mắt, để tiếp tục triển khai 
các hành động khắc phục thẻ vàng 
của EC, theo kế hoạch dự kiến đến 
tháng 11/2019, DG-MARE sẽ 
sang Việt Nam để đánh giá lại 
những khắc phục của Việt Nam về 
vấn đề thẻ vàng. Căn cứ theo đó, 
VASEP đề nghị Cục Thú y xem 
xét sửa đổi một số nội dung còn 
bất cập tại Thông tư 36/2018/TT-
BNNPTNT về kiểm dịch thủy sản. 
Đề nghị Tổng cục Thủy sản xem 
xét, tiếp thu các góp ý của VASEP 
và cộng đồng doanh nghiệp về 
danh sách cảng biển chỉ định cho 
nhập khẩu nguyên liệu thủy hải 
sản để sản xuất xuất khẩu, sớm 
trình Bộ Nông nghiệp phê duyệt… 

Về phía Ban quản lý cảng cá, 
VASEP cho rằng phải có cơ chế 
và nâng cấp số lượng, năng lực, 
đơn vị để thực hiện tốt yêu cầu 
của Luật Thủy sản cũng như kiểm 
soát chặt chẽ tàu cá khi xuất, nhập 

bến để đảm bảo các tàu cung cấp 
được đầy đủ hồ sơ tài liệu. Đặc 
biệt phải kiên quyết từ chối cho 
bốc dỡ sản phẩm đối với các tàu 
cá khai thác trái phép có trong 
danh sách tàu IUU. 

(Theo congthuong.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
tháng 9 năm 2019 

Trong tháng 9 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 
3,4,5.  

Đợt 3 năm 2019 với nội dung: 
Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng 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 
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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". 

Đợt 4 năm 2019 với nội dung: 
Đổi mới công nghệ thiết bị với 
tổng mức hỗ trợ dự kiến là 250 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

Công ty CP Gạch Ngói Gốm xây 
dựng Mỹ Xuân, lĩnh vực hoạt 
động chính là: Sản xuất, kinh 
doanh các sản phẩm gốm và vật 
liệu xây dựng; nội dung được hỗ 
trợ là: Đề án "Đầu tư hệ thống 
Robot tự động hóa xếp gạch mộc 
tại Công ty CP Gạch Ngói Gốm 
xây dựng Mỹ Xuân" 

Đợt 5 năm 2019 với nội dung: 
các hệ thống quản lý, sở hữu trí 
tuệ... với tổng mức hỗ trợ dự kiến 
là 190 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Xay lúa mì 
Việt Nam, lĩnh vực hoạt động 
chính là: Xay xát và sản xuất bột; 
sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 
và thủy sản; nội dung được hỗ trợ 
là: Chứng nhận theo tiêu chuẩn 

Kosher; 
2. HTX Nông nghiệp Thái 

Dương, lĩnh vực hoạt động chính 
là: sản xuất nông nghiệp (trồng và 
kinh doanh bơ); nội dung được hỗ 
trợ là: xây dựng VietGAP; 

3. HTX Nông nghiệp – TM – 
DV – DL Bầu Mây, lĩnh vực hoạt 
động chính là: kinh doanh nông 
nghiệp, du lịch; sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm và thủy sản; nội 
dung được hỗ trợ là: Đánh giá 
chứng nhận GlobalGAP (Hồ tiêu 
và hoài sơn); 

4. Công ty CP thương mại và 
vận tải Liên Kết, lĩnh vực hoạt 
động chính là: mua bán xăng dầu 
và các sản phẩm liên quan; nội 
dung được hỗ trợ là: Đào tạo xây 
dựng hệ thống ISO 9001:2015; 

5. Công ty CP Định vị Ngôi Sao 
Xanh, lĩnh vực hoạt động chính là: 
Cung cấp các dịch vụ  khảo sát, 
định vị trên bờ và ngoài khơi; nội 
dung được hỗ trợ là: Đào tạo xây 
dựng hệ thống ISO 9001:2015; 

6. Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Nón Lá, lĩnh vực 
hoạt động chính là: Sản xuất, chế 
biến và kinh doanh thực phẩm (cà 
phê); nội dung được hỗ trợ là: Tư 
vấn chứng nhận hệ thống HACCP 
và đăng ký nhãn hiệu. 

(Theo Sở KH&CN) 


