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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HIỆP 
ĐỊNH HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI (TBT) 
VÀ HIỆP ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG 
CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH VÀ 
KIỂM DỊCH (SPS)  

Trong 11 Hiệp định của 
GATT1994, có 2 Hiệp định liên 
quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, đó 
là Hiệp định TBT và Hiệp định 
SPS, song do tính chất của từng 
Hiệp định, chúng được tồn tại độc 
lập và riêng rẽ, để lý giải về điều 
này chúng ta hãy đi phân tích các 
khía cạnh khác biệt của 2 Hiệp 
định như sau. 

Hiệp định TBT, quy định các 
quy tắc về xây dựng, chấp nhận và 
áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn và quy trình đánh giá 
sự phù hợp. Hiệp định quy định 
nghĩa vụ của các thành viên nhằm 
đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn, thủ tục đánh giá 
sự phù hợp mà không tạo ra 
những cản trở không cần thiết đối 
với thương mại. 

Hiệp định SPS đưa ra các quy 
tắc cơ bản về tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm và sức khỏe động, thực 
vật. Hiệp định cho phép các quốc 

gia tự thiết lập tiêu chuẩn riêng 
của mình. Nhưng Hiệp định cũng 
yêu cầu rằng các quy định phải có 
căn cứ khoa học. Các quy định 
này nên chỉ được áp dụng ở mức 
độ cần thiết để bảo vệ sức 
khoẻ  hoặc tính mạng của con 
người, động vật hoặc thực vật. 
Các quy định này cũng không 
được phân biệt đối xử một các tuỳ 
tiện hoặc vô lý giữa quốc gia có 
điều kiện giống nhau hoặc tương 
tự nhau. 

Từ Hiệp định TBT đến Hiệp 
định SPS 

Trong vòng đàm phán về nông 
nghiệp, các nước đã nỗ lực để đạt 
được các rào cản thấp hơn nhằm 
bảo vệ thị trường trong nước của 
họ. Tuy nhiên, một số quốc gia sợ 
rằng việc loại bỏ các biện pháp 
phi thuế quan đặc trưng riêng cho 
nông nghiệp và việc cắt giảm thuế 
sẽ bị phá vỡ bởi các biện pháp bảo 
hộ trá trình dưới dạng các quy 
định về vệ sinh và kiểm dịch. Điều 
này đã tạo ra động lực chính dẫn 
các nhà đàm phán đến việc thiết 
lập Hiệp định SPS, song song với 
các đàm phán thương mại nông 
nghiệp chính. 

Hiệp định SPS và các Hiệp định 
nông nghiệp là bổ sung cho nhau. 
Các Hiệp định này trên thực thế 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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đều do cùng một bộ phận trong 
Ban Thư ký WTO chịu trách 
nhiệm, đó là Bộ phận Sản phẩm 
và Nông nghiệp. 

Mặc dù Hiệp định TBT và Hiệp 
định SPS là bổ sung cho nhau, 
nhưng chúng khác nhau về bố cục. 

Hiệp định SPS: Chỉ áp dụng cho 
các biện pháp ảnh hưởng trực tiếp 
tới sức khoẻ của con người, động 
vật và thực vật. 

Hiệp định TBT: Áp dụng cho tất 
cả các loại biện pháp với bất kỳ 
mục đích gì, bao gồm cả mục đích 
bảo vệ sức khoẻ. 

Hiệp định TBT và Hiệp định 
SPS: Tại sao lại cần cả hai Hiệp 
định này? 

- Cả 2 Hiệp định TBT và SPS 
đều nhằm mục đích ngăn chặn các 
rào cản thương mại không công 
bằng. 

-  Một biện pháp giới hạn thương 
mại có thể được xem là một biện 
pháp TBT với mục tiêu chung 
hoặc là một biện pháp SPS với 
mục tiêu cụ thể để bảo vệ sức 
khoẻ. 

- Nếu mục tiêu là chung, thì biện 
pháp được đánh giá theo quy tắc 
có phần nghiêm ngặt hơn và ít linh 
hoạt hơn theo Hiệp định TBT. 

- Chỉ có các biện pháp giải quyết 
cụ thể một phạm vi giới hạn các 

vấn đề về sức khoẻ sẽ mới được 
đánh giá theo các quy tắc ít khắt 
khe hơn theo Hiệp định SPS. 

- Bằng cách chia các rào cản 
trong thương mại thành 2 loại này, 
WTO có thể đạt được sự đồng 
thuận rằng các biện pháp không 
liên quan đến sức khỏ cần được 
xem xét kỹ lưỡng tất cả các biện 
pháp đã có thể bị hạ thấp xuống ở 
một mức độ thấp hơn áp dụng cho 
các biện pháp bảo vệ sức khỏe. 

Hiệp định SPS giải quyết các 
vấn đề đặc trưng sau: 

- Chất phụ gia trong thực phẩm 
hoặc đồ uống; 

- Chất gây ô nhiễm trong thực 
phẩm hoặc đồ uống; 

- Chất độc trong thực phẩm hoặc 
đồ uống; 

- Dư lượng của thuốc thú y hoặc 
thuốc trừ sau trong thực phẩm 
hoặc đồ uống dược phẩm 

- Chứng nhận: an toàn thực 
phẩm, sức khoẻ động vật hoặc 
thực vật; 

- Phương pháp chế biến với hàm 
ý an toàn thực phẩm; 

- Yêu cầu về ghi nhãn liên quan 
trực tiếp đến an toàn thực phẩm; 

- Kiểm dịch động/thực vật; 
- Tuyên bố khu vực không 

nhiễm bệnh hoặc loài gây hại; 
- Ngăn ngừa bệnh hoặc các loài 
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gây hại lan rộng toàn quốc gia 
- Các yêu cầu vệ sinh khác đối 

với hàng hoá nhập khẩu 
Hiệp định TBT giải quyết các 

vấn đề đặc trưng sau: 
- Quy định về các thiết bị điện; 
- Quy định về điện thoại không 

dây, thiết bị vô tuyến…. 
- Ghi nhãn trong dệt may và 

quần áo. 
- Thử nghiệm xe cộ và phụ kiện. 
- Quy định về tầu thuyền và các 

thiết bị tầu thuyền. 
- Quy định an toàn cho đồ chơi 
- Ghi nhãn thực phẩm, đồ uống 

và dược phẩm. 
- Các yêu cầu về chất lượng đối 

với thực phẩm tươi sống. 
- Các yêu cầu về đóng gói đối 

với thực phẩm tươi sống. 
- Đóng gói và ghi nhãn đối với 

chất độc và hoá chất nguy hiểm. 
Hiểu được cốt lõi của Hai Hiệp 

định sẽ dễ dàng biết được các 
quyền lợi của thành viên khi áp 
dụng mỗi một Hiệp định. 

(Theo customs.gov.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI 
CỘNG ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM – UAE  

UAE hiện đang là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam 
tại khu vực Trung Đông châu Phi. 

Trao đổi thương mại giữa Việt 
Nam - UAE đang phát triển mạnh 
mẽ. 

Tiềm năng lớn 
Với vị trí địa lí thuận lợi cùng cơ 

sở hạ tầng đồng bộ hiện đại, các 
Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 
(UAE) được xem là cửa ngõ quan 
trọng để hàng hóa, dịch vụ của 
Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào 
thị trường Trung Đông, châu Phi 
và châu Âu. Về thương mại song 
phương, UAE hiện là đối tác 
thương mại lớn nhất của Việt Nam 
tại khu vực Trung Đông- châu Phi 
với trên 60 nhóm mặt hàng. Với 
sự nỗ lực của hai chính phủ và sự 
năng động của cộng đồng doanh 
nghiệp, những năm gần đây, trao 
đổi thương mại Việt Nam – UAE 
phát triển nhanh chóng và mạnh 
mẽ. 

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam – UAE, diễn ra tại Hà Nội 
vào ngày 15/10/2019, Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
cho biết, hàng năm, UAE có nhu 
cầu nhập khẩu cao đối với các mặt 
hàng mà Việt Nam có thế mạnh 
sản xuất và có khả năng cung cấp 
ổn định với chất lượng tốt và giá 
cạnh tranh như: điện thoại di 
động, máy tính và linh kiện điện 
tử, nông sản, thủy hải sản, dệt 
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may, giày dép... 
Không chỉ vào thị trường UAE, 

hàng hóa Việt Nam còn được các 
thương nhân UAE tái xuất sang 
các nước và khu vực lân cận. Theo 
thống kê của UAE, xuất khẩu của 
Việt Nam sang UAE lên tới gần 
10 tỷ USD, trong đó, hơn 4 tỷ 
USD hàng hóa nhập khẩu từ Việt 
Nam là để tái xuất. 

Năm 2018, tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu hai chiều đạt 5,67 tỷ 
USD tăng 1,3% so với năm 2017; 
trong đó Việt Nam xuất khẩu sang 
UAE đạt 5,2 tỷ USD, tăng 3,5% 
so với năm 2017 và kim ngạch 
nhập từ UAE đạt 468 triệu USD, 
giảm 18% so với năm 2017. Riêng 
trong 9 tháng vừa qua, kim ngạch 
xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 
4,26 tỷ USD, giảm nhẹ so với 
cùng kỳ năm 2018. 

Ngược lại, các mặt hàng có thế 
mạnh của UAE như khí đốt hóa 
lỏng, chất dẻo nguyên liệu, thức 
ăn gia súc và nguyên liệu, cũng 
như nhiều sản phẩm tiêu dùng 
khác đang là mặt hàng Việt Nam 
có nhu cầu nhập khẩu lớn trong 
quá trình phát triển kinh tế xã hội. 

Bên cạnh thương mại, UAE còn 
là đối tác có nhiều tiềm năng về 
hợp tác đầu tư. Tới nay, hai nước 
đã có một số dự án hợp tác về dầu 

khí khâu thượng nguồn, hợp tác 
mua bán khí lưu huỳnh và khí 
LPG lạnh. 

UAE hiện có khoảng 20 dự án 
đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn 
đăng ký trên 50 triệu USD, đứng 
thứ 56 trong tổng số 130 nước có 
đầu tư vào Việt Nam. “Con số trên 
là quá khiêm tốn so với tiềm năng 
hợp tác đầu tư giữa hai nước, bởi 
UAE có nhiều tiềm lực về vốn và 
công nghệ, còn Việt Nam là nước 
đang phát triển năng động. Vì thế, 
Việt Nam đang còn rất nhiều cơ 
hội cho các nhà đầu tư UAE”- Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh nhấn 
mạnh. 

Thúc đẩy quan hệ hợp tác 
song phương 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho 
biết, thời gian qua, hợp tác kinh tế, 
thương mại, đầu tư, công nghệ 
giữa hai nhà nước đã được thiết 
lập xây dựng và ngày càng mở 
rộng. Các cơ chế hợp tác giữa hai 
nước, nhất là cơ chế phối hợp giữa 
hai Chính phủ ngày càng có hiệu 
quả, với những định hướng và giải 
pháp rất cụ thể. Từ đó nâng cao, 
mở rộng và tăng cường chất lượng 
hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai 
nhà nước cũng như các bộ, ngành, 
các tổ chức của cả hai bên. 

Tuy nhiên, để thúc đẩy quan hệ 
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hợp tác song phương trong lĩnh 
vực kinh tế thương mại và đầu tư 
giữa hai nước, Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh đề nghị các doanh 
nghiệp UAE nghiên cứu, đầu tư 
vào các lĩnh vực như phát triển cơ 
sở hạ tầng năng lượng, logistics, 
dầu khí, năng lượng tái tạo, tiết 
kiệm năng lượng, công nghiệp hóa 
chất, các ngành công nghiệp hỗ 
trợ, sản xuất vật liệu, chế biến 
nông sản, thực phẩm, xây dựng 
khu công nghiệp tại một số vùng 
kinh tế có nhiều tiềm năng của 
Việt Nam như Tây Nguyên, Nam 
Trung Bộ, Tây Nam Bộ. 

 (VietQ.vn) 
 

CÁC FTA THẾ HỆ MỚI 
THÚC ĐẨY VIỆT NAM HỘI 
NHẬP SÂU RỘNG 

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 
17/10, tại Hà Nội, ông Konaka 
Tetsuo - Trưởng đại diện Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 
tại Việt Nam nhận định, Hiệp định 
Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) chính 
thức có hiệu lực từ đầu năm 2019, 
cùng với Hiệp định Thương mại tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA) và 
Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam 
- EU (EVIPA) đã được ký kết vào 
tháng 6/2019 sẽ thúc đẩy Việt 

Nam hội nhập sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới. 

Sang năm 2020, Việt Nam sẽ 
tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân 
phiên ASEAN và là thành viên 
không thường trực Hội đồng Bảo 
an Liên hợp quốc, đóng góp tích 
cực thúc đẩy hòa bình, an ninh, 
phát triển và tiến bộ trên thế giới. 
“Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần 
phát huy vai trò tiên phong trong 
các vấn đề mang tính toàn cầu 
như: Biến đổi khí hậu, Bảo hiểm y 
tế toàn cầu (UHC), Mục tiêu phát 
triển bền vững (SDGs)” - Trưởng 
đại diện JICA tại Việt Nam nhấn 
mạnh. 

Đề cập đến tình hình thực diện 
các dự án ODA tại Việt Nam, ông 
Konaka Tetsuo nhận định, mặc dù 
nhiều dự án ODA mới về hợp tác 
kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại 
do JICA thực hiện đã được ký kết 
và đang triển khai thuận lợi, 
nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều 
vấn đề tồn đọng chưa được giải 
quyết như: một số dự án vốn vay 
ODA đã được ký kết từ năm 2018 
vẫn chưa thể thực hiện; vấn đề 
chậm thanh toán trong các dự án 
đang triển khai… Đây không chỉ 
là khó khăn đối với JICA và ODA 
Nhật Bản, mà là vấn đề chung của 
tất cả các tổ chức quốc tế và các 
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nhà tài trợ song phương khác. 
Được biết, tháng 6/2019, Phó 

Thủ tướng Phạm Bình Minh đã 
chủ trì cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo 
ODA (ODA Steering Committee) 
để tập trung làm rõ các vấn đề 
trong thực hiện các dự án ODA. 
Bên cạnh đó, có nhiều động thái 
tích cực được kỳ vọng sẽ mang lại 
những chuyển biến mới, ảnh 
hưởng đến việc thực hiện các dự 
án ODA tại Việt Nam như: tỷ lệ 
nợ công so với GDP của Việt 
Nam đã giảm đáng kể; Chính phủ 
bắt đầu quan tâm đến cải thiện 
hiệu suất trong chi tiêu công, sửa 
đổi các quy định liên quan đến 
ODA.... 

Trong thời gian tới, Chính phủ 
Việt Nam sẽ thúc đẩy việc xây 
dựng Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội (SEDS) đến năm 2030 và 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội (SEDP) đến năm 2025. JICA 
cũng sẽ chú trọng đến Dự án hỗ 
trợ các chiến lược dài hạn đó, 
trong đó phải kể đến các thành 
tích như: trong nửa đầu năm 2019, 
JICA đã ký Biên bản hợp tác với 
Viện Hàn lâm khoa học xã hội 
Việt Nam (VASS); ký Biên bản 
hợp tác ba bên với Tổ chức Xúc 
tiến thương mại Nhật Bản 
(JETRO) và UBND tỉnh Nghệ An. 

Thông qua các hợp tác này, 
JICA sẽ hỗ trợ xây dựng kế hoạch 
ở cấp trung ương và địa phương, 
đồng thời tìm kiếm cơ hội xây 
dựng những dự án phù hợp. 

Cùng với những chuyển biến 
mạnh mẽ trong cục diện chính trị, 
kinh tế thế giới và bối cảnh Việt 
Nam tăng trưởng vượt trội, hỗ trợ 
ODA cũng cần phải thay đổi để 
phù hợp với tình hình mới. Nổi 
bật là JICA đã và đang thực hiện 
nhiều hình thức hỗ trợ mới như: 
Hợp tác với Ngân hàng Thế giới 
(WB) trong “Chương trình chia sẻ 
kiến thức phát triển mô hình chăm 
sóc người cao tuổi”; tổ chức Hội 
thảo đầu tư cơ sở hạ tầng theo 
hình thức Hợp tác công - tư (PPP), 
Hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử 
và củng cố an ninh mạng… 

 (Congthuong.vn) 
 

CẢNH BÁO DOANH NGHIỆP 
KINH DOANH VỚI THỊ 
TRƯỜNG SENEGAL  

Mới đây, Thương vụ Việt Nam 
tại Algeria kiêm nhiệm thị trường 
Senegal nhận được thư của một 
doanh nghiệp xuất khẩu tiêu của 
Việt Nam nhờ hỗ trợ đòi tiền hàng 
một công ty tại Senegal. 

Công ty này được doanh nghiệp 
Việt Nam tìm thấy qua mạng 
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internet có tên GSN 
INTERNATIONAL, địa chỉ: Lot 
1TF2805 Ouest Foire, Dakar, 
Senegal, người đại diện là ông 
ELAHDJI SIDY NIANG, di 
động:+221771946767, email: 
sidyniang1104@gmail.com.  GSN 
INTERNATIONAL đã mua 1 
container tiêu đen 40 feet từ Việt 
Nam trị giá 61.750 USD. Hình 
thức thanh toán là CAD 100% at 
sight thông qua ngân hàng. Ngân 
hàng của người mua là 
VDN/BICIS (Sacré-Cœur 3 - Lot 
B - VDN angle Ancienne Piste BP 
392 Dakar, Senegal). Người mua 
đã nhận bộ chứng từ, lấy hàng ra 
khỏi cảng song không thanh toán 
cho công ty Việt Nam. Công ty 
xuất khẩu Việt Nam đã liên lạc 
với người mua nhiều lần nhưng 
không được. Ngân hàng người bán 
cũng đã liên lạc với ngân hàng 
người mua tại Senegal thì được trả 
lời là người ký nhận bộ chứng từ 
không làm việc tại ngân hàng này. 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria 
đã điện thoại trực tiếp cho khách 
hàng là ông ELAHDJI SIDY 
NIANG nhưng ông này nói không 
có bằng chứng việc công ty 
Senegal nhập khẩu hàng Việt 
Nam, sau đó cắt mọi liên lạc. 
Thương vụ đã gửi thư kèm theo 

các chứng từ liên quan tới Đại sứ 
quán Senegal tại Algeria, Bộ 
Thương mại, Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Senegal cũng như 
Ngân hàng VDN/BICIS để nhờ hỗ 
trợ, yêu cầu khách thanh toán tiền 
hàng cho nhà xuất khẩu Việt Nam. 
Tuy nhiên, phía bạn xử lý rất 
chậm và chưa có kết quả. 

Qua vụ việc trên và những tranh 
chấp thương mại phát sinh trước 
đó với một số đối tác châu Phi, 
Thương vụ Việt Nam tại Algeria 
lưu ý các doanh nghiệp khi kinh 
doanh tại khu vực này, nhất là ở 
Tây và Trung Phi một số điểm: 

1. Cần tìm kiếm đối tác qua các 
kênh như tham dự hội chợ, triển 
lãm quốc tế, các diễn đàn doanh 
nghiệp, các cuộc giao thương trực 
tiếp, qua giới thiệu của các cơ 
quan xúc tiến thương mại và bạn 
hàng quen thuộc. Hạn chế tìm 
kiếm bạn hàng qua mạng internet 
hoặc giao dịch với đối tác tự tìm 
đến mình qua website. 

2. Đề nghị đối tác cung cấp giấy 
phép đăng ký kinh doanh, thẻ xuất 
nhập khẩu, bản sao hộ chiếu, thẻ 
căn cước của người đại diện để 
các cơ quan chức năng (Thương 
vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Châu Phi…) có thể hỗ trợ xác 
minh trước khi giao dịch. 
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3. Phương thức thanh toán nên 
sử dụng L/C không hủy ngang có 
xác nhận. Đề nghị khách hàng trả 
trước (đặt cọc) ít nhất là 30% giá 
trị tiền hàng, hạn chế cho khách 
hàng trả chậm. Tuyệt đối không 
nên sử dụng hình thức thanh toán 
D/A (Document Acceptance - nhờ 
thu chấp nhận chứng từ) bởi một 
khi khách hàng đề nghị hình thức 
thanh toán này, rất có thể doanh 
nghiệp xuất khẩu sẽ bị mất hàng. 

4. Nếu nhập khẩu hàng từ châu 
Phi, cần tiến hành kiểm định hàng 
hóa thông qua tổ chức giám định 
quốc tế có uy tín tại nước sở tại 
(như Bitec International SA, Văn 
phòng Veritas) trước khi đưa hàng 
lên tàu. Doanh nghiệp Việt Nam 
nên cố gắng đàm phán với nhà 
cung cấp để không phải đặt cọc 
tiền hoặc đặt cọc mức tối thiểu. 
Tránh sử dụng dịch vụ Western 
Union để chuyển tiền. Đối với 
những đơn hàng đầu tiên, chỉ nên 
mua với khối lượng nhỏ. Tốt nhất, 
trong giai đoạn đầu nên sang trực 
tiếp để gặp gỡ nhà cung cấp, giám 
sát việc thu mua, đưa hàng lên tàu. 

5. Hợp đồng cần quy định rõ cơ 
quan giải quyết tranh chấp để làm 
cơ sở cho việc giải quyết khi tranh 
chấp phát sinh. 

 (congthuong.vn) 

BỘ CÔNG THƯƠNG KIẾN 
NGHỊ LOẠT GIẢI PHÁP GỠ 
KHÓ XUẤT KHẨU NÔNG 
SẢN  

Bộ Công Thương vừa có văn bản 
gửi Thủ tướng, báo cáo về kết quả 
"Hội nghị phát triển xuất khẩu 
nông, thủy sản sang thị trường 
Trung Quốc", trong đó nêu ra 
hàng loạt kiến nghị nhằm tháo gỡ 
khó khăn cho xuất khẩu nông, 
thủy sản sang thị trường tỷ dân. 

Vận động Trung Quốc tạo 
thuận lợi 

Bộ Công Thương nêu rõ: Trung 
Quốc là thị trường xuất khẩu 
nông, thủy sản lớn nhất của Việt 
Nam, bình quân chiếm khoảng 
27% tổng lượng xuất khẩu nhóm 
hàng này của cả nước. Tuy nhiên, 
tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc đã chậm 
lại đáng kể trong thời gian qua. 

Sau khi giảm 5,5% trong năm 
2018, kim ngạch xuất khẩu nông, 
thủy sản 8 tháng đầu năm nay 
sang thị trường Trung Quốc tiếp 
tục giảm hơn 8,4% so với cùng kỳ 
năm trước. Những mặt hàng có 
kim ngạch xuất khẩu sụt giảm 
điển hình là: Rau quả giảm hơn 
13%; gạo giảm hơn 67%; cà phê 
giảm hơn 13% và sắn giảm 3,5%. 

Sự sụt giảm kể trên được nhận 
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định xuất phát từ sụt giảm nhu cầu 
tiêu thụ nội địa của Trung Quốc 
do tình hình kinh tế những tháng 
đầu năm của nước này không khởi 
sắc. 

Bên cạnh đó là tác động của 
chính sách mới và việc thực thi 
chính sách từ năm 2018 của các 
cơ quan quản lý phía Trung Quốc 
đối với nông, thủy sản nhập khẩu 
như: Cơ cấu lại bộ máy quản lý, 
tăng cường kiểm nghiệm, kiểm 
dịch, an toàn thực phẩm nhập 
khẩu; chính sách thương mại biên 
giới được siết chặt theo hướng 
ngày càng đi vào chính quy... 

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó 
Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu 
(Bộ Công Thương): Để chiếm lĩnh 
thị trường này, cần quy hoạch và 
định hướng lại sản xuất để tạo ra 
chuỗi giá trị thông suốt. Ngành 
chức năng và các địa phương cần 
hướng dẫn đầy đủ các quy định, 
tiêu chuẩn mới của thị trường 
Trung Quốc; đồng thời đẩy mạnh 
đàm phán, mở rộng thị trường, 
định hướng đẩy mạnh xuất khẩu 
chính ngạch. 

Thời gian tới, nhằm giải quyết 
khó khăn trong xuất khẩu hàng 
hóa sang Trung Quốc, Bộ Công 
Thương khẳng định sẽ tiếp tục chủ 
trì, phối hợp với các bộ, ngành 

hữu quan tập trung triển khai mốt 
số nhiệm vụ. 

Cụ thể là đưa các vấn đề vướng 
mắc trong quan hệ thương mại 
song phương nói chung và thương 
mại song phương về nông, thủy 
sản nói riêng trao đổi, vận động 
phía Trung Quốc tiếp tục tạo điều 
kiện thuận lợi hoặc dành thời gian 
"quá độ" cho các chính sách mới, 
tháo gỡ rào cản cho nông, thủy 
sản xuất khẩu của Việt Nam tại 
các cơ chế hợp tác song phương từ 
cấp cao, cấp bộ, ngành, cơ quan 
chức năng và cấp địa phương phía 
Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương 
sẽ trao đổi với các cơ quan chức 
năng (Tổng cục Hải quan) cũng 
như chính quyền các địa phương 
phía Trung Quốc (đặc biệt là 
Quảng Tây, Vân Nam) mở thêm 
các cửa khẩu chỉ định nhập khẩu 
trái cây, thủy sản, lương thực... tại 
khu vực biên giới, tăng thời gian 
làm thủ tục thông quan vào dịp 
cao điểm. 

Hàng loạt kiến nghị 
Bên cạnh phần việc của mình, 

Bộ Công Thương kiến nghị Thủ 
tướng Chính phủ giao các bộ, 
ngành, địa phương liên quan tiếp 
tục triển khai một số giải pháp 
nhằm khai thác cơ hội, khắc phục 
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khó khăn. 
Cụ thể, với Bộ NN&PTNT là rà 

soát, lựa chọn các mặt hàng nông, 
thủy sản cần ưu tiên đẩy nhanh 
tiến độ đàm phán mở cửa thị 
trường với phía Trung Quốc theo 
thứ tự trước sau cụ thể trên cơ sở 
thị trường Trung Quốc có nhu cầu 
và Việt Nam có năng lực sản xuất 
đáp ứng được quy mô về cả số 
lượng và chất lượng, từ đó đôn 
đốc phía bạn đẩy nhanh tiến độ 
mở cửa thị trường. 

Cùng với đó, triển khai hiệu quả 
các văn bản hợp tác trong lĩnh vực 
kiểm nghiêm, kiểm dịch đã ký kết 
giữa hai bên, thiết lập cơ chế trao 
đổi thường xuyên để nắm bắt kịp 
thời những thay đổi của phía bạn; 
tập trung đàm phán giải quyết khó 
khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu 
nông, thủy sản... 

Bộ Ngoại giao được kiến nghị 
đàm phán, thống nhất với phía 
Trung Quốc kế hoạch nâng cấp 
các cặp cửa khẩu phụ, đường mòn, 
lối mở đủ điều kiện thành các cửa 
khẩu quốc gia, quốc tế.. tạo thuận 
lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, 
trao đổi buôn bán nông, thủy sản 
biên giới cũng như công tác quản 
lý và phòng chống các mặt trái 
của hoạt động này. 

Với các doanh nghiệp sản xuất, 

xuất khẩu nông, thủy sản sang thị 
trường Trung Quốc, Bộ Công 
Thương kiến nghị chủ động nắm 
bắt thông tin, thị hiếu và nhu cầu 
thị trường, các quy định về tiêu 
chuẩn chất lượng của Trung Quốc 
và các khuyến cáo của cơ quan 
quản lý nhà nước; thay đổi cơ bản 
tư duy tiếp cận thị trường, phương 
thức giao dịch, tổ chức sản xuất, 
xuất khẩu nông, thủy sản sang 
Trung Quốc. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây 
dựng kế hoạch, chiến lược kinh 
doanh lâu dài, bài bản với doanh 
nghiệp Trung Quốc; chú trọng xây 
dựng mạng lưới phân phối phù 
hợp với thị trường; …. 

(HQ Online) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Khí 
Ngày 13/9/2019, Việt Nam 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Thông tư Quy định về đo lường, 
chất lượng trong kinh doanh khí. 

Thông tư này quy định về đo 
lường, chất lượng trong kinh 
doanh khí tại Việt Nam, bao gồm 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí 
thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí 
thiên nhiên nén (CNG) (sau đây 
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viết tắt là khí) và hoạt động đăng 
ký cơ sở pha chế khí. Thông tư 
này áp dụng đối với:  

+ Thương nhân kinh doanh khí 
bao gồm: thương nhân sản xuất, 
chế biến khí; thương nhân xuất, 
nhập khẩu khí; thương nhân kinh 
doanh mua bán khí; thương nhân 
kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng 
xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, 
khi chứa LPG chai, phương tiện 
vận chuyển khí; trạm nạp, trạm 
cấp khí; cửa hàng bán lẻ chai LPG 
chai; thương nhân sản xuất, sửa 
chữa chai LPG; thương nhân sản 
xuất chai LPG mini.  

+ Cơ quan quản lý nhà nước về 
đo lường, chất lượng và cơ quan 
nhà nước, tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan đến hoạt động kinh 
doanh khí.  

Các nguyên tắc chung: Đối với 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), 
thương nhân nhập khẩu, sản xuất, 
chế biến, pha chế khí phải thực 
hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng 
và thực hiện các biện pháp quản lý 
chất lượng theo quy định tại quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
dầu mỏ hóa lỏng trước khi đưa ra 
lưu thông trên thị trường. Đối với 
khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), 
khí thiên nhiên nén (CNG), 
thương nhân nhập khẩu, sản xuất, 

chế biến, pha chế khí phải công bố 
tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu 
thông trên thị trường và bảo đảm 
chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn 
côngbố áp dụng khi lưu thông trên 
thị trường. Tiêu chuẩn sử dụng để 
công bố thực hiện theo quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật. Thương nhân kinh 
doanh khí chịu trách nhiệm về đo 
lường, chất lượng khí trong hệ 
thống phân phối thuộc sở hữu của 
mình và liên đới chịu trách nhiệm 
đối với các hành vi vi phạm về đo 
lường, chất lượng của thương 
nhân, tổ chức, cá nhân thuộc hệ 
thống phân phối của thương nhân. 
Mục đích của dự thảo nhằm đảm 
bảo chất lượng. Thời gian dự kiến 
thông qua vào tháng 10/2019. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
45 ngày kể từ ngày thông qua. 
Hạn cuối cùng để các nước thành 
viên tham gia góp ý kiến là ngày 
12/11/2019. Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/152. 

 Hàng hóa nhóm 2 thuộc sự 
quản lý của Bộ Khoa học & 
Công nghệ  

Ngày 13/9/2019, Việt Nam 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Thông tư hướng dẫn thi hành một 
số điều của Nghị định số 
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74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ. 
Thông tư này hướng dẫn một số 
nội dung về công bố hợp quy, 
kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn (sau đây gọi tắt là hàng hóa 
nhóm 2) nhập khẩu; quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Thông tư 
này áp dụng đối với đối tượng:  

1. Các cơ quan thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa;  

2. Các tổ chức, cá nhân liên quan 
đến hoạt động công bố hợp quy; 
các tổ chức, cá nhân nhập khẩu 
hàng hóa (sau đây gọi chung là 
người nhập khẩu);  

3. Các tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong việc kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu, sản 
xuất, kinh doanh trong nước thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ;  

4. Các tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an 
toàn của con người.  

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 10/2019. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 

ban hành. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia góp ý 
kiến là ngày 12/11/2019. Mã 
thông báo G/TBT/N/VNM/153. 

Thép hình cán nóng  
Ngày 11/9/2019, Việt Nam 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
QCVN xx:2019/BKHCN về Thép 
hình cán nóng. Quy chuẩn kỹ 
thuật này quy định mức giới hạn 
của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu 
quản lý đối với các loại thép hình 
cán nóng được sản xuất, nhập 
khẩu và lưu thông trên thị trường. 
Danh mục các sản phẩm thép và 
mã HS tương ứng được nêu tại 
Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật 
này. Quy chuẩn kỹ thuật này áp 
dụng đối với các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, nhập khẩu, lưu thông 
thép hình, các cơ quan quản lý nhà 
nước và các tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan. Mục đích của dự 
thảo đảm bảo yêu cầu về chất 
lượng. Thời gian dự kiến thông 
qua là ngày 31/12/2019. Mã thông 
báo: G/TBT/N/VNM/151  

(Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 10/2019 



Số 68 - 10/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13 
 

1. Số TB: G/TBT/N/ARG/377 
Nước TB: Argentina  
Nội dung TB: Lò phản ứng hạt 

nhân, nồi hơi, máy móc và thiết bị 
cơ khí; 

2. TB: G/TBT/N/AUS/112 
Nước TB: Australia 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10);  
3. Thông báo của Brazil 
- TB: G/TBT/N/BRA/918 
Nội dung: Y học thí nghiệm 

(ICS 11.100). 
- TB: G/TBT/N/BRA/919 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120). 
- TB: G/TBT/N/BRA/920  
Nội dung: Mã HS: 30029090. 

Nội dung TB: Len sợi. 
5. Thông báo của Burundi 
- TB: G/TBT/N/BDI/59 
Nội dung TB: Chất kết dính 

(ICS 49.025.50); Vật liệu đóng 
gói và phụ kiện (ICS 55.040) 

- TB: G/TBT/N/BDI/60 
Nội dung: Vật liệu đóng gói và 

phụ kiện (ICS 55.040; 55.080) 
- TB: G/TBT/N/BDI/61 
Nội dung: Lưu trữ (ICS 55.220). 
6. Thông báo của Trung Quốc 
- TB: G/TBT/N/CHN/1372 
Nội dung: Bồn tiểu (ICS 

91.140.70) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1373  
Nội dung: Năng lượng và truyền 

nhiệt (ICS 27.010) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1374 
Nội dung: Nhãn khoa (ICS 

11.040.70) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1375  
Nội dung: Khúc xạ (ICS 

11.040.70) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1376 
Nội dung: Thiết bị vệ sinh (ICS 

91.140.70) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1377 
Nội dung: Thiết bị cứu sinh (ICS 

13.340.99) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1378  
Nội dung: Giầy bảo vệ chống 

hóa chất (ICS 13.340.50) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1379 
Nội dung: Thuốc (ICS 

11.120.10) 
7. Thông báo của Chi Lê 
- TB: G/TBT/N/CHL/501 
Nội dung: Phân bón (ICS 

65.080) 
- TB: G/TBT/N/CHL/502 
Nội dung: Máy khử rung tim 

cầm tay 
- TB: G/TBT/N/CHL/503 
Nội dung: Lắp đặt hệ thống 

truyền tải điện (ICS 17.220) 
8. TB: G/TBT/N/COL/240 
Nước TB: Colombia 

4. TB: G/TBT/N/BOL/18 
Nước TB: Bolivia 
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Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS 
65.120) 

9. Thông báo của Côte d'Ivoire 
- TB: G/TBT/N/CIV/5 
Nội dung: Đồ chơi (ICS 

97.200.50) 
- TB: G/TBT/N/CIV/6 
Nội dung: Sản phẩm dệt may 

(ICS 59.080) 
- TB: G/TBT/N/CIV/7 
Nội dung: Hàng hóa đã qua sử 

dụng 
- TB: G/TBT/N/CIV/8 
Nội dung: Vật liệu hàn (ICS 

25.160.20) 
- TB: G/TBT/N/CIV/9, 

G/TBT/N/CIV/11 
Nội dung: Giày dép (ICS 

61.060) 
- TB: G/TBT/N/CIV/10  
Nội dung: Thiết bị y tế (ICS 

11.040) 
- TB: G/TBT/N/CIV/12 
Nội dung: Máy thu hình (ICS 

33.160.25) 
10. Thông báo của EU 
- TB: G/TBT/N/EU/682, 

G/TBT/N/EU/683 
Nội dung: Hoạt chất thuốc trừ 

sâu (Chlorpyrifos) (ICS 65.100) 
- TB: G/TBT/N/EU/684 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ (ICS 43.020; 
43.080.10). 

- TB: G/TBT/N/EU/685  
Nội dung: Sản phẩm xây dựng 
11. Thông báo của Ấn Độ 
- TB: G/TBT/N/IND/108 
Nội dung: Thép. 
- TB: G/TBT/N/IND/109 
Nội dung: Đồ trang sức bằng 

vàng và đồ tạo tác bằng vàng (ICS 
39.060; 77.140) 

12. TB: G/TBT/N/IDN/123 
Nước thông báo: Indonesia 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 

(ICS 67.040) 
13. Thông báo của Jamaica 
- TB: G/TBT/N/JAM/81, 

G/TBT/N/JAM/82 
Nội dung: Ghi nhãn hàng hóa 

đóng gói sẵn (ICS 55.020) 
14. Thông báo của Nhật Bản 
- TB: G/TBT/N/JPN/633 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 

(ICS 33.060) 
- TB: G/TBT/N/JPN/634 
Nội dung: Dụng cụ, hộp đựng và 

bao bì cho thực phẩm; phụ gia 
thực phẩm 

- TB: G/TBT/N/JPN/635 
Nội dung: Dụng cụ, hộp đựng và 

bao bì cho thực phẩm; phụ gia 
thực phẩm 

15. Thông báo của Kenya 
- TB: G/TBT/N/KEN/901  
Nội dung: Nguyên liệu đóng gói 

thực phẩm (ICS 67.250; 85.060) 
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- TB: G/TBT/N/KEN/902, 
G/TBT/N/KEN/903  

Nội dung: Giấy và các tông (ICS 
85.060) 

- TB: G/TBT/N/KEN/904 
Nội dung: Giấy (ICS 85.060); 
16. Thông báo của New Zealand 
- TB: G/TBT/N/NZL/89  
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
- TB: G/TBT/N/NZL/90 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10) 
17. TB: G/TBT/N/PHL/224 
Nước TB: Philippines 
Nội dung: Kính (ICS 81.040.20; 

81.040.30) 
18.TB: G/TBT/N/SAU/1114  
Nước TB: Vương quốc Ả Rập 

Saudi 
Nội dung: Nước ép trái cây (ICS 

67.080; 67.160.20) 
19. TB: G/TBT/N/SAU/1115 
Nước TB: Vương quốc Ả Rập 

Saudi.  
Nội dung: Xe máy và xe mô tô 

(ICS 43.140). 
20. TB: G/TBT/N/THA/557 
Nước TB: Thái lan 
Nội dung: Bong bóng chứa đầy 

hydro, trang sức bằng vàng, cắt đá 
quý và cắt phụ kiện đá quý, … 

21. TB: G/TBT/N/TPKM/390 
Nước Thông báo Đài Loan 

Nội dung: Thiết bị bảo vệ đầu 
(ICS 13.340.20). 

22. TB: G/TBT/N/TZA/312 
Nước Thông báo: Tanzania 
Nội dung: Bao; Túi (ICS 55.080) 
23. Thông báo của Uganda 
- TB: G/TBT/N/UGA/1115, 

G/TBT/N/UGA/1116 
Nội dung: Dầu nhờn, dầu công 

nghiệp (ICS 75.100)  
23. Thông báo của Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1533 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS 

43.020; 43.040; 43.040.80) 
- TB: G/TBT/N/USA/1534 
Nội dung: Sản phẩm hữu cơ 

(ICS 65.020; 67.020; 67.040). 
- TB: G/TBT/N/USA/1535 
Nội dung: Chất hóa học 
- TB: G/TBT/N/USA/1536 
Nội dung: ICS 33.030; 33.040; 

33.070. 
24. TB: G/TBT/N/ZAF/240 
Nước TB: Nam Phi 
Nội dung: Công nghệ thực phẩm 

(ICS 67). 
(TH theo TBT Việt Nam) 

 
 
 

NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ 
GIỚI 14-10-2019 

Ngày 14-10 hằng năm được ba 
tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng đầu 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 
tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật Điện 
Quốc tế (IEC) và Liên minh Viễn 
thông Quốc tế (ITU) chọn là Ngày 
Tiêu chuẩn Thế giới, với mục tiêu 
đề cao vai trò của hoạt động tiêu 
chuẩn hóa trên thế giới, đồng thời 
tôn vinh nỗ lực và sự đóng góp 
của những người đã và đang tham 
gia vào việc xây dựng tiêu chuẩn 
quốc tế. 

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới là dịp 
để các quốc gia thành viên của Tổ 
chức ISO, IEC và ITU, trong đó 
có Việt Nam, triển khai hoạt động 
thông tin, tuyên truyền để nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng 
của tiêu chuẩn đối với nền kinh tế 
thế giới, đặc biệt trong việc đáp 
ứng các yêu cầu của giới kinh 
doanh, giới công nghiệp, quản lý, 
người tiêu dùng ở mỗi quốc gia 
nói riêng, toàn thế giới nói chung.  

Hiện nay, Việt Nam là thành 
viên chính thức của Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa Quốc tế (ISO), thành 
viên liên kết của Ủy ban Kỹ thuật 
Điện Quốc tế (IEC) và thành viên 
chính thức của Liên minh Viễn 
thông Quốc tế (ITU). Với tư cách 
là thành viên của ba tổ chức này, 
Việt Nam có quyền và có trách 
nhiệm tham gia tích cực vào quá 
trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế 

để sản phẩm, hàng hóa của Việt 
Nam có thể vươn ra thị trường thế 
giới mạnh mẽ hơn. Đồng thời 
chúng ta cũng cần đẩy mạnh việc 
xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở làm nền 
tảng cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và bảo vệ lợi ích chính 
đáng cho các doanh nghiệp, cũng 
như người tiêu dùng Việt Nam. 

Để kỷ niệm ngày Tiêu chuẩn 
Thế giới và đề cao vai trò của tiêu 
chuẩn, Viện Tiêu chuẩn Chất 
lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tổ 
chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo 
"Tiêu chuẩn thúc đẩy hội nhập 
toàn cầu" ngày 11/10/2019. Sự 
kiện có sự tham dự của Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng, Giám đốc ISO khu vực 
châu Á Adrian GOH cùng hàng 
trăm đại biểu đến từ các cơ quan 
quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, 
các chuyên gia hoạt động trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn hóa. 

 
(Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng) 
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Chủ đề Ngày Tiêu chuẩn Thế 
giới năm nay là "Video standards 
create a global stage" phản ánh vị 
thế mà video tạo lập trong thế giới 
của chúng ta, cách mạng hóa lĩnh 
vực giải trí, kết nối mọi người và 
hiện thực hóa những cải tiến lớn 
trong y tế và giáo dục. Dưới đây là 
toàn văn nội dung thông điệp: 

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, giáo dục. 

Sự đổi mới của những thập kỷ 
gần đây đã thúc đẩy một 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, 
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 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. 

Bên cạnh tổ chức Lễ Kỷ niệm 
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, Hội 
thảo "Tiêu chuẩn thúc đẩy hội 
nhập toàn cầu" Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng còn tổ 
chức các sự kiện bên lề khác như: 
Hội thảo Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy 
hội nhập toàn cầu trong lĩnh vực 
xăng dầu; trong lĩnh vực đô thị 
thông minh, Tọa đàm Đổi mới 
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hoạt động xây dựng tiêu chuẩn hỗ 
trợ doanh nghiệp hội nhập quốc 
tế… nhằm hưởng ứng thông điệp 
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 
nay, đồng thời giúp nâng cao nhận 
thức của các bên liên quan về tầm 
quan trọng của tiêu chuẩn đối với 
hoạt động quản lý của nhà nước; 
hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và nâng cao khả năng cạnh 
tranh, chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ của các tổ chức, 
doanh nghiệp; thúc đẩy và tạo 
thuận lợi cho hoạt động thương 
mại toàn cầu, đồng thời bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng của 
người tiêu dùng,… 

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã thành lập 136 Ban kỹ 
thuật tiêu chuẩn quốc gia và 54 
tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc 
gia gồm hơn 1.100 chuyên gia là 
các giáo sư, tiến sỹ, các nhà quản 
lý hàng đầu trong những lĩnh vực 
chuyên môn sâu thuộc các cơ 
quan quản lý chuyên ngành, viện 
nghiên cứu, giảng viên các trường 
đại học, phòng thử nghiệm, nhà 
sản xuất, các Hội, Hiệp hội ngành 
nghề… tham gia xây dựng các 
tiêu chuẩn quốc gia và tham gia 
xây dựng các Tiêu chuẩn quốc tế 
trong nhiều lĩnh vực. 

 (Tổng hợp) 

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA CÒN CHỒNG 
CHÉO, BẤT CẬP  

Theo kiến nghị của một số Hiệp 
hội, các quy định hiện hành liên 
quan đến xuất xứ hàng hóa tại 
Việt Nam còn nhiều điểm chồng 
chéo, bất cập. 

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia, thời gian qua, đại 
diện một số Hiệp hội như: Hiệp 
hội Gỗ và chế biến lâm sản, Chế 
biến và xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam, Chống hàng giả và bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam ... đã có 
kiến nghị với Tổ công tác của Thủ 
tướng Chính phủ về các quy định 
hiện hành liên quan đến xuất xứ 
hàng hóa còn chồng chéo, bất cập. 

Đơn cử như Nghị định 
43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 
của Chính phủ quy định các nội 
dung bắt buộc về ghi nhãn song 
Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 
8/3/2018 của Bộ Công Thương 
không có quy định cụ thể về quy 
tắc xuất xứ đối với hàng hóa lưu 
thông trong nước mà chỉ quy định 
quy tắc xuất xứ hàng hóa xuất 
nhật khẩu (XNK); việc quy định 
về tính giá trị của nguyên liệu 
trong giá trị hàng hóa xuất khẩu 
(XK) để cấp xuất xứ đối với một 
số mặt hàng chưa chặt chẽ; quy 
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định về xuất xứ hàng hóa chưa cụ 
thể, bao quát được các loại hàng 
hóa. Số lượng C/O được cấp lớn, 
trong khi cán bộ thực hiện cấp 
mỏng nên hầu hết không kiểm tra 
thực tế được. 

Việc cấp C/O rất dễ theo hướng 
tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp nhưng hiện nay cuộc chiến 
thương mại Mỹ- Trung nên cần 
thay đổi về phương thức thực 
hiện, cần chặt chẽ và thực chất 
hơn. Mặt khác việc cấp C/O điện 
tử còn bất cập do hệ thống điện tử 
hiện nay chưa đồng bộ và ổn định, 
dẫn đến quá trình khai báo thường 
xuyên bị trục trặc, gây khó khăn 
cho DN... 

Ngay sau buổi làm việc với các 
Hiệp hội, Văn phòng Chính phủ 
đã tham mưu, đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ giao Bộ Công Thương 
xây dựng dự thảo Nghị quyết của 
Chính phủ về một số biện pháp 
cấp bách để tăng cường quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực phòng 
chống gian lận xuất xứ, trình trước 
ngày 19 tháng 9 năm 2019 để tiếp 
tục khẳng định quan điểm, chỉ đạo 
quyết liệt của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ trong công tác 
quản lý nhà nước về phòng chống 
gian lận xuất xứ hàng hóa và 
phòng tránh nguy cơ bị các quốc 

gia áp dụng các biện pháp bất lợi 
đối với hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Đồng thời, đề nghị các Hiệp hội 
doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên 
truyền các doanh nghiệp tuân thủ 
chặt chẽ các quy định về chứng 
nhận xuất xứ, không tiếp tay cho 
các hành vi gian lận xuất xứ, đồng 
thời phối hợp theo dõi sát thị 
trường để kịp thời cung cấp thông 
tin cho các cơ quan quản lý khi 
thấy có dấu hiệu bất thường, tránh 
để các ngành sản xuất của Việt 
Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
các biện pháp chống lẩn tránh biện 
pháp phòng vệ thương mại, giảm 
thiểu tối đa những nguy cơ, tác 
động tiêu cực đối với các ngành 
hàng theo đúng yêu cầu chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 
04/7/2019 về việc phê duyệt Đề án 
Tăng cường quản lý nhà nước về 
chống lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại và gian lận xuất xứ. 

Tổ công tác tiếp tục nắm bắt tình 
hình liên quan đến việc cấp C/O, 
gian lận xuất xứ hàng hóa, trên cơ 
sở đó sẽ xây dựng kế hoạch kiểm 
tra cụ thể các Bộ, cơ quan liên 
quan trong việc thực hiện nhiệm 
giao về nội dung này và sẽ báo 
cáo Chính phủ. 
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Cho tới nay, Việt Nam đã ban 
hành nhiều quy định về xuất xứ 
hàng hóa, trong đó có việc như thế 
nào thì một sản phẩm được coi là 
có xuất xứ Việt Nam. Tuy nhiên, 
các quy định này mới chỉ áp dụng 
cho hàng xuất khẩu và hàng nhập 
khẩu, giúp hàng hóa được hưởng 
ưu đãi thuế nhập khẩu theo cam 
kết tại các hiệp định thương mại 
tự do hoặc phục vụ các mục tiêu 
khác của quản lý ngoại thương. 
Với hàng hóa sản xuất, bao gồm 
cả sản xuất từ đầu vào nhập khẩu, 
và sau đó lưu thông trong nước, 
hiện chưa có quy định thế nào thì 
được gắn nhãn "sản phẩm của 
Việt Nam" hay "sản xuất tại Việt 
Nam". 

Việc thiếu vắng các quy định về 
việc như thế nào thì một sản phẩm 
được coi là "sản phẩm của Việt 
Nam" hay "sản xuất tại Việt Nam" 
đã khiến nhiều tổ chức và cá nhân 
lúng túng khi muốn ghi chính xác 
nước xuất xứ trên nhãn sản phẩm 
theo quy định của Nghị định 43. Ở 
chiều ngược lại, một số mặt hàng 
dù chỉ trải qua các công đoạn gia 
công, lắp ráp, chế biến đơn giản 
tại Việt Nam nhưng cũng gắn 
nhãn "sản xuất tại Việt Nam" 
khiến người tiêu dùng thắc mắc, 
thậm chí bức xúc nhưng các cơ 

quan chức năng lại không có căn 
cứ để phân xử. 

Để khắc phục, hiện Bộ Công 
Thương đã hoàn tất dự thảo Thông 
tư quy định về sản phẩm, hàng 
hóa của Việt Nam và sản phẩm, 
hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. 
Dự thảo Thông tư được xây dựng 
chủ yếu dựa trên các bộ quy tắc 
xuất xứ hiện đang áp dụng cho 
hàng xuất khẩu từ Việt Nam, 
trong đó có Nghị định số 
31/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 
năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương 
về xuất xứ hàng hóa. Các phương 
pháp xác định xuất xứ chủ yếu của 
thế giới như xuất xứ thuần túy 
(WO), hàm lượng giá trị khu vực 
(RVC) hay chuyển đổi mã sản 
phẩm theo Hệ thống hài hòa mô tả 
và mã hàng hóa (Hệ thống HS) 
của Tổ chức Hải quan Thế giới 
đều được áp dụng. 

Liên quan tới vấn đề trên, theo 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải quan Mai Xuân Thành, hiện 
nay, tình trạng gian lận xuất xứ 
Việt Nam để xuất khẩu sang nước 
ngoài nhằm hưởng ưu đãi thuế 
quan hoặc tránh thuế cao ngày 
một diễn biến phức tạp. 

Tình trạng này gây ảnh hưởng 
trực tiếp tới hàng hóa, doanh 
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nghiệp sản xuất và uy tín khi xuất 
khẩu. Cùng với đó, việc hàng hóa 
lẫn lộn giữa thật và giả khiến cho 
thị trường nội địa mất kiểm soát, 
ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu 
dùng. Chính vì vậy,  khi nhận 
được chỉ đạo rất quyết liệt từ Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, 
cơ quan Hải quan đã tìm hiểu, 
điều tra một thời gian dài để xác 
định các hành vi gian lận liên 
quan đến xuất xứ hàng hóa. 

Theo đại diện Tổng cục Hải 
Quan, về lâu dài tình trạng này sẽ 
tác động xấu đến doanh nghiệp 
trong nước. Các nước sẽ áp dụng 
biện pháp trừng phạt thuế, qua đó 
tác động ngược lại đối với sản 
xuất trong nước, nhất là đối với 
các doanh nghiệp làm ăn chân 
chính đã đầu tư cơ sở máy móc 
thiết bị, tạo ra công ăn việc làm sẽ 
bị ảnh hưởng lớn. 

Để ngăn chặn và giám sát tình 
trạng gian lận xuất xứ hàng hóa, 
ông Thành thông tin Hải quan đã 
phối hợp và đề nghị các bộ ngành 
liên quan như: Công Thương, 
Công an cùng phối hợp để điều tra 
xác minh và quản lý chặt chẽ việc 
cấp xuất xứ để giảm tải áp lực cho 
cơ quan Hải quan giải quyết thủ 
tục thông quan. 

 (VietQ.vn) 

TÌM KIẾM GIẢI PHÁP THÚC 
ĐẨY TRUY XUẤT NGUỒN 
GỐC TẠI VIỆT NAM  

Truy xuất nguồn gốc chưa được 
thực hiện thống nhất, bài bản và 
có hệ thống đang gây nên những 
hoài nghi về tính chất và hiệu quả 
của các hệ thống truy xuất nguồn 
trên thị trường. 

Rào cản thương mại đối với 
hàng xuất khẩu 

Phát biểu tại hội thảo “Truy xuất 
nguồn gốc” được Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) tổ chức chiều 17/10, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng nhấn mạnh, với việc các cơ 
quan chức năng Trung Quốc siết 
chặt kiểm soát thương mại biên 
mậu và bắt buộc thực hiện truy 
xuất nguồn gốc với các nông sản 
nhập khẩu từ Việt Nam đang đặt 
ra yêu cầu phải đẩy mạnh hơn nữa 
hoạt động truy xuất nguồn gốc để 
thúc đẩy xuất khẩu. 

Thống kê của Bộ NN&PTNT, 
nông sản Việt đang đứng trước 
khó khăn đó là việc xuất khẩu 
sang Trung Quốc đang giảm 
mạnh. Trong khi, Trung Quốc 
chính là thị trường xuất khẩu lớn 
nhất của Việt Nam hiện nay, có 
tới 60% nông sản Việt Nam xuất 
khẩu sang Trung Quốc thông qua 
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đường tiểu ngạch. 
Ngày 19/01/2019, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 100/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án triển khai áp dụng và quản 
lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 
và Bộ KH&CN mà cụ thể Tổng 
cục TCĐLCL là đơn vị chủ trì 
triển khai Đề án này. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng, hiện nay không 
chỉ có thị trường Trung Quốc và 
còn rất nhiều các thị trường khác 
như Mỹ, EU… cũng đặt vấn đề 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm làm 
điều kiện xuất khẩu. 

“Không chỉ vậy, ngay cả thị 
trường trong nước yêu cầu của 
người tiêu dùng trong việc cung 
cấp các nguồn gốc thông tin sản 
phẩm một cách minh bạch cũng 
đang đặt ra nhằm đảm bảo an 
toàn, chất lượng của hàng hóa, 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 

Do đó, vấn đề truy xuất nguồn 
gốc đã trở thành vấn đề “nóng” 
không chỉ ở khía cạnh xuất khẩu”, 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho 
biết. 

Nhấn mạnh về vai trò của truy 
xuất nguồn gốc, Tổng cục trưởng 
Tổng cục TCĐLCL Trần Văn 
Vinh cho biết, truy xuất nguồn 
gốc sẽ giúp các bên sự minh bạch 

thông tin về sản phẩm và hàng hóa 
để có thể yên tâm sử dụng, quản 
lý, đồng thời chống gian lận 
thương mại, truy cập thông tin 
nhanh chóng và chính xác. 

Thúc đẩy hoạt động truy xuất 
nguồn gốc tại Việt Nam 

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai 
Hương, Vụ trưởng Vụ Đánh giá 
hợp chuẩn hợp quy (Tổng cục 
TCĐLCL) đề cập đến những 
thông tin về quản lý hoạt động 
truy xuất nguồn gốc. Theo đó, 
việc rà soát, xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật đã và đang 
được Tổng cục TCĐLCL triển 
khai. 

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều 
chia sẻ của các doanh nghiệp cung 
cấp giải pháp về truy xuất nguồn 
gốc như: Check.net.vn, TE Food, 
Smart Life, Ishop Go. 

Đề cập về thực trạng truy xuất 
nguồn gốc tại Việt Nam, Tổng cục 
TCĐLCL Trần Văn Vinh cho biết, 
hiện trên thị trường có rất nhiều 
cơ sở, doanh nghiệp sử dụng mã 
QR code để cung cấp thông tin về 
sản phẩm và gọi đó là tem truy 
xuất nguồn gốc, tuy nhiên hoạt 
động truy xuất thông qua tem truy 
xuất này chưa được chuẩn hóa về 
nội dung và hình thức. 

Tem truy xuất mới chỉ sử dụng 
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được hệ thống mã nội bộ, chỉ có 
khả năng truy xuất trong cùng hệ 
thống, chưa đáp ứng đúng yêu cầu 
truy xuất. 

Các hệ thống truy xuất nguồn 
gốc mang tính khép kín, chưa 
được kết nối với các cơ quan quản 
lý, không có khả năng mở để các 
bên tham gia hệ thống truy xuất 
nguồn gốc này có thể tham gia với 
các hệ thống truy xuất nguồn gốc 
khác cũng như kết nối với các hệ 
thống truy xuất nguồn gốc của các 
nước khác trên thế giới. 

Ngoài ra việc áp dụng truy xuất 
nguồn gốc chưa được thực hiện 
thống nhất, bài bản và có hệ thống 
gây nên những hoài nghi về tính 
chất và hiệu quả của các hệ thống 
truy xuất nguồn trên thị trường, 
ông Vinh nêu thực trạng. 

“Để thúc đẩy hoạt động truy 
xuất nguồn gốc, Tổng cục 
TCĐLCL đang sớm hoàn thiện hệ 
thống quy định pháp luật, văn bản 
về truy xuất nguồn gốc, cụ thể là 
xây dựng Thông tư, tiêu chuẩn 
truy xuất nguồn gốc GS1 toàn cầu, 
tiêu chuẩn vật mang dữ liệu. Đẩy 
mạnh xã hội hóa hoạt động truy 
xuất nguồn gốc, tạo môi trường 
chung, ứng dụng nhiều giải pháp 
khác nhau, giúp truy xuất nguồn 
gốc tại Việt Nam được kết nối và 

thừa nhận quốc tế”, Tổng cục 
trưởng Trần Văn Vinh cho biết. 

(vietq.vn) 
 
DOANH NGHIỆP VIỆT 
THẮNG LỚN TẠI GIẢI 
THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC TẾ CHÂU Á – THÁI 
BÌNH DƯƠNG 2019  

4 doanh nghiệp tiêu biểu của 
Việt Nam đã được vinh danh tại 
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế châu Á Thái Bình Dương 
(GPEA) năm 2019 vừa được tổ 
chức tối ngày 15/10 tại Bali, 
Indonesia. 

Theo đó, Tổng Công ty 
Viglacera CTCP (TP.Hà Nội) đạt 
World Class Award cho loại hình 
sản xuất lớn; Công ty Cổ phần 
KIZUNA JV (tỉnh Long An) đạt 
giải World Class Award cho loại 
hình dịch vụ nhỏ; Công ty TNHH 
Sản xuất và Thương mại Tân Á 
(TP.Hà Nội) đạt giải Best In Class 
Award cho loại hình sản xuất lớn; 
Trung tâm sản xuất thiết bị đo 
điện tử - điện lực miền Trung – 
chi nhánh Tổng Công ty điện lực 
miền Trung (TP.Đà Nẵng) đạt 
Best In Class Award cho loại hình 
sản xuất nhỏ. 

Lễ trao Giải GPEA 2019 được 
Tổ chức APQO phối hợp cùng Tổ 
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chức Chất lượng Indonesia tổ 
chức từ ngày 14-16/10/2019 tại 
Bali, Indonesia nhân dịp Hội nghị 
Chất lượng Quốc tế lần thứ 25. 

GPEA là giải thưởng danh giá 
mà các công ty ở khu vực châu Á 
– Thái Bình Dương đều hướng tới 
và mong muốn đạt được bởi lẽ các 
tiêu chí đề cử tham gia rất khắt 
khe như: phải được nhận giải 
Vàng Chất lượng Quốc gia ở nước 
sở tại trong vòng 2 năm gần nhất, 
phải do cơ quan Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia đề cử… Bên cạnh 
đó, các tiêu chí xét duyệt giải 
thưởng đều áp dụng theo các tiêu 
chí của Mô hình Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia Hoa Kỳ (Malcolm 
Baldrige). Việc đánh giá, chấm 
điểm phải do các chuyên gia kinh 
tế, kỹ thuật hàng đầu châu Á và 
thế giới thực hiện. Giải thưởng 
GPEA chỉ được trao cho các tổ 
chức, doanh nghiệp có mô hình 
kinh doanh hàng đầu khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương. 

Năm 2020, Giải thưởng Chất 
lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình 
Dương sẽ được APQO tổ chức tại 
Australia. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 

5S – NỀN TẢNG CHO HOẠT 
ĐỘNG Y TẾ NHẰM NÂNG 
CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 
LƯỢNG  

Thực hành tốt 5S là một công cụ 
nền tảng giúp các tổ chức, doanh 
nghiệp cải tiến năng suất và giảm 
thiểu lãng phí. 

Việc triển khai áp dụng 5S đơn 
giản nhưng mang lại nhiều lợi ích 
như: tạo môi trường làm việc khoa 
học, sạch sẽ, gọn gàng, thông qua 
đó nâng cao năng suất, hiệu quả 
công việc và thuận lợi cho việc 
nhận diện các lãng phí để có biện 
pháp giảm thiểu các lãng phí. 

5S ngăn chặn sự xuống cấp của 
cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thoáng 
cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian 
cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ 
cũng như tránh sự nhầm lẫn. 
Người làm việc cảm thấy thoải 
mái, làm việc có năng suất cao và 
tránh được sai sót. Các thiết bị vật 
tư hoạt động trong môi trường phù 
hợp với tiêu chuẩn chất lượng an 
toàn. 

Trong công tác y tế, nhu cầu của 
người bệnh luôn luôn thay đổi. 
Việc áp dụng cẩn thận nguyên tắc 
5S là điểm khởi đầu trong sự phát 
triển những hoạt động cải tiến để 
đảm bảo rằng dịch vụ y tế là dễ 
tiếp cận hơn, thích hợp hơn, và giá 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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cả phù hợp hơn cho tất cả người 
bệnh. Nói cách khác, 5S là nền 
tảng cho tất cả các hoạt động 
nhằm nâng cao năng suất và hoạt 
động, nâng cao chất lượng và 
giảm bớt chi phí. 

(tcvn.gov.vn) 
 
TIÊU CHUẨN ISO 26262: 
GIẢI PHÁP CHO CHO 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 
PHÁT TRIỂN 

Loạt tiêu chuẩn ISO 26262 giúp 
giảm thiểu những rủi ro bằng 
cách cung cấp các hướng dẫn và 
yêu cầu về an toàn chức năng của 
các hệ thống điện và điện tử trên 
các phương tiện giao thông đường 
bộ hiện nay. 

Những năm gần đây, các hãng 
xe hơi đặc biệt chú trọng việc 
nghiên cứu, tích hợp công 
nghệ hiện đại, các tiện ích tốt nhất 
cho người sử dụng, thì điều đáng 
quan tâm ở đây là các tính năng 
điện tử mới này có thực sự an toàn 
hay không. 

Chính vì vậy, một loạt các Tiêu 
chuẩn Quốc tế về an toàn chức 
năng của hệ thống điện và điện tử 
trên các phương tiện giao thông 
đường bộ vừa được cập nhật như 
là giải pháp cho cho ngành công 
nghiệp ô tô phát triển đột phá 

trong thời đại công nghệ hiện nay. 
Với bất kỳ công nghệ hiện đại 

nào thì đằng sau đó luôn tồn tại 
những rủi ro. Chính vì lí do đó, 
mục tiêu của loạt tiêu chuẩn ISO 
26262 là giảm thiểu những rủi ro 
đó bằng cách cung cấp các hướng 
dẫn và yêu cầu về an toàn chức 
năng của các hệ thống điện và 
điện tử trên các phương tiện giao 
thông đường bộ hiện nay. Được 
xuất bản thành 12 phần riêng lẻ, 
Tiêu chuẩn ISO 26262, Phương 
tiện giao thông đường bộ – An 
toàn chức năng, vừa được cập 
nhật để theo kịp các công nghệ 
mới có tốc độ phát triển nhanh 
chóng, và có liên quan đến nhiều 
ứng dụng hơn. 

Ông Susumu Akiyama, Chủ tịch 
tiểu ban ISO đã phát triển các tiêu 
chuẩn này cho biết an toàn chức 
năng đối với hệ thống điện và điện 
tử trên phương tiện giao thông 
đường bộ là điều cần thiết cho 
chất lượng tổng thể và an toàn sản 
phẩm, cũng như đảm bảo danh 
tiếng, uy tín của các nhà sản 
xuất.Vì vậy, loạt tiêu chuẩn ISO 
26262 là một công cụ hữu ích cho 
ngành công nghiệp ô tô để đảm 
bảo an toàn cho chiếc xe cũng như 
cho phép sự thay đổi linh hoạt 
trong việc phát triển ngành sản 
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xuất ô tô. 
Ông còn cho hay những thay đổi 

đối với các phiên bản mới được 
sửa đổi bao gồm việc bổ sung các 
yêu cầu cụ thể quan trọng đối với 
chất bán dẫn cũng như bao gồm 
các yêu cầu mới đối với xe máy. 
Các tính năng an toàn chức năng 
là một phần không thể thiếu của 
từng giai đoạn phát triển công 
nghiệp ô tô, từ đặc điểm kỹ thuật 
và thiết kế đến việc thực hiện, tích 
hợp, xác minh và cuối cùng là ban 
hành sản xuất. ISO 26262 định 
nghĩa an toàn chức năng cho tất cả 
hệ thống liên quan đến an toàn 
điện và điện tử ô tô, gồm toàn bộ 
vòng đời của chúng bao gồm phát 
triển, sản xuất, vận hành, dịch vụ, 
 cảnh báo ngừng hoạt động. 

 (Theo iso.org) 
 
ISO 34101: CÔNG CỤ HỖ 
TRỢ NGƯỜI NÔNG DÂN 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
VÀ SẢN XUẤT CA CAO 

Tiêu chuẩn ISO 34101 về sản 
xuất ca cao bền vững và có thể 
truy xuất nguồn gốc là công cụ có 
giá trị để hỗ trợ cho người nông 
dân trong quá trình sản xuất ca 
cao tới đây. 

Ngành công nghiệp sản xuất ca 
cao là một ngành kinh doanh còn 

gặp nhiều thách thức, khó khăn. 
Tuy ca cao là thành phần chính có 
trong nhiều món ăn yêu thích trên 
thế giới như sô cô la, hạt ca cao, 
vvv… nhưng đó lại là một loại 
cây khó trồng. 

 
Hơn thế nữa, cây ca cao hiện nay 

chủ yếu được trồng ở các trang 
trại nhỏ ở nhiều khu vực trên thế 
giới thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ và 
điều kiện sống kém phát triển. Do 
đó, việc công bố loạt tiêu 
chuẩn ISO 34101 về sản xuất ca 
cao bền vững và có thể truy xuất 
nguồn gốc là công cụ có giá trị để 
hỗ trợ cho người nông dân trong 
quá trình sản xuất ca cao tới đây. 

Loạt tiêu chuẩn ISO 34101 nhằm 
mục đích khuyến khích chuyên 
nghiệp hóa việc trồng ca cao để 
tạo môi trường sản xuất, làm việc 
tốt hơn cho người nông dân. Tiêu 
chuẩn bao cũng đưa ra các yêu 
cầu nghiêm ngặt về truy xuất 
nguồn gốc nhằm mang lại tính 
minh bạch, rõ ràng hơn về loại ca 
cao được sử dụng. 
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Tiêu chuẩn ISO 34101-1, ca cao 
bền vững và có thể truy xuất 
nguồn gốc – Phần 1: Yêu cầu đối 
với hệ thống quản lý bền vững ca 
cao, nhằm mục đích giúp người 
dùng thực hiện các thực tiễn hiệu 
quả để cho phép họ tiếp tục cải 
thiện công việc kinh doanh. Phần 
2: liên quan đến các yêu cầu về 
hiệu suất, quy định các tiêu chí 
kinh tế, xã hội và môi trường, 
trong khi Phần 3: được tiếp nối có 
nội dung về các yêu cầu truy xuất 
nguồn gốc của ca cao được sản 
xuất bền vững. Phần 4: nhằm vào 
các chủ sở hữu chương trình 
chứng nhận, các tổ chức chứng 
nhận và tất cả những người tìm 
kiếm sự phù hợp với loạt tiêu 
chuẩn ISO 34101. 

Ông Jack Steijn, Chủ tịch của ủy 
ban CEN/TC 415 và ISO/TC 
34/SC 18 cho biết, quá trình phát 
triển cho sê-ri tiêu chuẩn ISO 
34101 sẽ đóng góp tích cực cho 
ngành trồng và sản xuất ca cao 
đồng thời mang lại lợi ích cho 
cuộc sống của nông dân trồng ca 
cao, góp phần cải thiện môi 
trường và cung cấp niềm tin cho 
người tiêu dùng rằng loại ca cao 
mà họ sử dụng được truy xuất 
nguồn gốc rõ ràng. 

 (Theo iso.org) 

TIÊU CHUẨN ISO 30414 – 
YẾU TỐ GIÚP XÁC ĐỊNH 
VỐN NHÂN LỰC TRỞ NÊN 
DỄ DÀNG HƠN 

 Để giúp cho việc xác định vốn 
nhân lực trở nên dễ dàng hơn, tổ 
chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 
đã cho ra đời Tiêu chuẩn Quốc tế 
đầu tiên về báo cáo vốn nhân lực. 

Trong xu thế toàn thế giới bước 
vào cuộc Cách mạng công nghiệp 
4.0, tập trung chủ yếu vào sản 
xuất thông minh, nguồn nhân lực 
chất lượng cao càng thể hiện vai 
trò quyết định trong phát triển 
kinh tế- xã hội. 

Cũng như thước đo để xác định 
một tổ chức, doanh nghiệp lớn 
mạnh thì nguồn nhân lực phải dồi 
dào và có khả năng tiếp thu 
nhanh công nghệ, đồng thời chi 
phí cho lực lượng lao động thường 
là một trong những chi phí lớn 
nhất. Tuy nhiên, việc đo lường lợi 
nhuận thực sự cho khoản đầu tư 
về nhân lực còn là công việc hết 
sức khó khăn. 

Để giúp xác định vốn nhân lực 
trở nên dễ dàng hơn, tổ chức tiêu 
chuẩn hóa quốc tế ISO đã cho ra 
đời Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên 
về báo cáo vốn nhân lực. 

Hiện nay, có nhiều hệ thống và 
quy trình quản lý nhân sự khác 
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nhau nhằm tối đa hóa lợi tức đầu 
tư vào nguồn nhân lực, nhưng mỗi 
quy trình, hệ thống quản lí nhân 
sự này lại hoạt động và đem lại 
hiệu quả khác nhau ở từng tổ 
chức, doanh nghiệp. Điều đó gây 
khó khăn cho việc định chuẩn 
chính xác và xác định mức độ phù 
hợp với tiêu chí quốc tế. Do đó, 
một Tiêu chuẩn Quốc tế ISO mới 
vừa công bố cung cấp những cách 
thức được thống nhất trên toàn 
cầu. 

Tiến sĩ Ron McKinley, Chủ tịch 
ủy ban kỹ thuật ISO cho biết, tiêu 
chuẩn ISO 30414 sẽ cho phép các 
tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ 
những tác động sẽ ảnh hưởng đến 
nguồn nhân lực ra sao và giúp tối 
đa hóa khả năng đóng góp của 
nguồn nhân lực cho sự phát triển 
lâu dài, bền vững của chính tổ 
chức, doanh nghiệp đó. 

Tiến sĩ McKinley cũng cho rằng, 
báo cáo về lực lượng lao động 
trong một tổ chức là về việc xem 
xét lại cách hiểu và đánh giá giá 
trị của tổ chức đó, và cho phép 
đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu 
nhiều hơn trong việc quản lý lực 
lượng lao động. Bên cạnh đó, 
bằng cách cung cấp một số số liệu 
quan trọng đã được nhận diện trên 
phạm vi quốc tế, các công ty đa 

quốc gia có thể dễ dàng trao đổi 
thông tin về vốn nhân lực dễ dàng 
hơn, kiểm soát tốt hơn các hoạt 
động nhân sự quốc tế và cung cấp 
sự minh bạch hơn cho tất cả các 
bên liên quan của tổ chức, doanh 
nghiệp đó. 

 (Theo iso.org) 
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2939/QĐ-
BKHCN, QUYẾT ĐỊNH SỐ 
2940/QĐ-BKHCN, QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 2854/QĐ-BKHCN  

* Ngày 08/10/2019, Bộ 
KH&CN ban hành Quyết định 
số 2939/QĐ-BKHCN hủy bỏ 
Tiêu chuẩn quốc gia. 

Theo đó, hủy bỏ 01 tiêu chuẩn 
quốc gia: TCVN ISO/IEC 
27001:2009 / ISO/IEC 
27001:2005 Công nghệ thông tin 
– Hệ thống quản lý an toàn thông 
tin – Các yêu cầu. 

* Ngày 08/10/2019, Bộ 
KH&CN ban hành Quyết định 
số 2940/QĐ-BKHCN công bố 
Tiêu chuẩn quốc gia. 

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

TCVN ISO/IEC 27001:2019/ 
ISO/IEC 27001:2013  Công nghệ 
thông tin – Các kỹ thuật an toàn – 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Hệ thống an toàn quản lý thông tin 
– Các yêu cầu.  

TCVN ISO/IEC 27037:2019/  
ISO/IEC 27037:2013  Công nghệ 
thông tin – Các kỹ thuật an toàn – 
Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu 
nhận, bảo quản các bằng chứng 
số. 

TCVN ISO/IEC 27041:2019 
/ ISO/IEC 27041:2015 Công nghệ 
thông tin – Các kỹ thuật an toàn – 
Hướng dẫn bảo đảm sự phù hợp 
và đầy đủ của phương pháp điều 
tra sự cố. 

TCVN ISO/IEC 27043:2019 / 
ISO/IEC 27043:2015 Công nghệ 
thông tin – Các kỹ thuật an toàn – 
Nguyên tắc và quy trình điều tra 
sự cố.  

* Ngày 30/9/2019, Bộ KH&CN 
ban hành Quyết định số 
2854/QĐ-BKHCN về việc công 
bố tiêu chuẩn quốc gia. 

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn 
quốc gia: TCVN 12691:2019 
Phương tiện giao thông đường sắt 
– Yêu cầu và phương pháp đo độ 
khói của dầu máy điezen. 

(Tổng hợp tcvn.gov.vn) 
 

 
 
THU HỒI TOÀN QUỐC MỘT 
SẢN PHẨM DO CÔNG TY 

DƯỢC PHẨM USA-NIC SẢN 
XUẤT  

Công ty TNHH Dược phẩm 
USA-NIC (NIC Pharma) có địa 
chỉ tại lô 11D, đường c, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo 
A, quận Bĩnh Tân, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Căn cứ Công văn số 156/BC-KN 
gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 
524/KNKT 2019 ngày 18/7/2019 
của Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh 
Gia Lai, Cục Quản lý Dược đã 
ban hành Công văn số 
13108/QLD-CL ngày 06/08/2019 
về việc xử lý lô thuốc Viên nén 
Methylprednisolone 16 mg, SĐK: 
VD-19224-13, số lô: 804060 
NSX: 20.04.2018, HD: 
20.04.2021 do Công ty TNHH 
Dược phẩm USA-NIC sản 
xuất. Mẫu thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ 
hòa tan. 

Theo đó, Cục Quản lý Dược đã 
yêu cầu Công ty TNHH Dược 
phẩm USA-NIC phối hợp với cơ 
quan kiểm tra chất lượng, cơ quan 
kiểm nghiệm thuốc Nhà nước tiến 
hành lấy 03 mẫu bổ sung và gửi 
mẫu đã lấy tới Viện kiểm nghiệm 
thuốc Trung ương hoặc Viện kiểm 
nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh để 
kiểm tra chất lượng đối với chỉ 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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tiêu Độ hòa tan. 
Ngày 07/10/2019, Cục Quản lý 

Dược nhận được Công văn số 
504/VKNTKHTH của Viện kiểm 
nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh 
gửi kèm các phiếu kiểm nghiệm 
số 1429/VKN-YC2019, 
1430/VKN-YC2019, 1431/VKN-
YC2019 ngày 02/10/2019 báo cáo 
kết quả lấy mẫu bổ sung đối với lô 
thuốc Viên nén 
Methylprednisolone 16mg số lô: 
804060 NSX: 20.04.2018, HD: 
20.04.2021 nêu trên là không đạt 
tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu 
Độ hòa tan. Như vậy lô thuốc 
Viên nén Methylprednisolone nêu 
trên được xác định là vi phạm 
mức độ 3. 

Cục Quản lý Dược yêu cầu: 
1. Thu hồi toàn quốc Viên nén 

Methylprednisolone 16 mg, SĐK: 
VD- 19224-13, Số lô: 804060 
NSX: 20.04.2018, HD: 
20.04.2021 do Công ty TNHH 
Dược phẩm USA-NIC sản xuất. 

2. Công ty TNHH Dược phẩm 
USA-NIC phối họp với nhà phân 
phối thuốc, phải:  

+ Trong thời hạn 48h kể từ ngày 
ký Công văn này, gửi thông báo 
thu hồi tới các cơ sở bán buôn, 
bán lẻ, sử dụng Viên nén 
Methylprednisolone 16 mg, SĐK: 

VD-19224-13, số lô: 804060 
NSX: 20.04.2018, HD: 
20.04.2021 do Công ty TNHH 
Dược phẩm USA-NIC sản xuất và 
tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc 
không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
nêu trên. 

+ Gửi báo cáo thu hồi về Cục 
Quản lý Dược trong vòng 33 ngày 
kể từ ngày ký Công văn này, hồ sơ 
thu hồi bao gồm số lượng sản 
xuất, số lượng phân phối, ngày 
sản xuất, số lượng thu hồi, các 
bằng chứng về việc thực hiện thu 
hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, 
sử dụng đã mua thuốc theo quy 
định tại Thông tư số 11/2018/TT-
BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y 
tế quy định về chất lượng thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc. 

3. Sở Y tế các tỉnh thành phố 
trực thuộc Trung ương, Y tế các 
ngành thông báo cho các cơ sở 
kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi 
lô thuốc không đạt chất lượng nêu 
trên, kiểm tra và giám sát các đơn 
vị thực hiện thông báo này; xử lý 
những đơn vị vi phạm theo quy 
định hiện hành; báo cáo về Cục 
Quản lý Dược và các cơ quan 
chức năng có liên quan. 

4. Sở Y tế Tp. HCM kiểm tra và 
giám sát Công ty TNHH Dược 
phẩm USA-NIC thực hiện việc 
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thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi 
theo quy định. 

 (tcvn.gov.vn) 
 

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC 
PHẨM  

Trong thời gian vừa qua trên 
trang: https://anhaudan.com, 
http:// dieutriviemva.com có 
quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe An Hầu Đan Kids 
và An Hầu Đan vi phạm quy định 
quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối 
người tiêu dùng.  

Sản phẩm này được do Công ty 
TNHH Y Dược Kinh Đô, (Địa 
chỉ: Số 166, phố Lạc Trung, Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) công 
bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. 
Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) 
đã mời Công ty lên làm việc, tuy 
nhiên đại diện công ty khẳng định 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe An Hầu Đan Kids và An 
Hầu Đan đang quảng cáo trên 
website: https://anhaudan.com, 
http:// dieutriviemva.com không 
phải do Công ty TNHH Y Dược 
Kinh Đô thực hiện và chịu trách 
nhiệm về chất lượng, và sẽ không 
được đảm bảo về chất lượng, an 
toàn theo công bố được cơ quan 
có thẩm quyền xác nhận. Cục An 
toàn thực phẩm đang 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  An Hầu Đan 
Kids và An Hầu Đan trên trang 
website/internet nêu trên. 

(vfa.gov.vn) 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Hiệp định RCEP: Giải 

quyết vướng mắc để về đích 
đúng hạn  

14/20 Chương của Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) đã được thông qua sau 
khi kết thúc Hội nghị Bộ trưởng 
RCEP giữa kỳ lần thứ 9 vừa diễn 
ra tại Bangkok, Thái Lan. Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Trần 
Quốc Khánh dẫn đầu đoàn Việt 
Nam tham dự hội nghị. 

Lãnh đạo nước chủ nhà Thái Lan 
- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng 
Thương mại Jurin Laksanawisit - 
nhận định: Đây là một cuộc họp 
vô cùng khó khăn và hoàn toàn 
nghiêm túc. Tháng trước, các quan 
chức đã nhất trí 13 Chương nói về 
các vấn đề giảm thuế, thủ tục hải 
quan, thuận lợi hóa thương mại và 
quyền sở hữu trí tuệ. 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Tại hội nghị lần này, các bên tập 
trung giải quyết những vấn đề liên 
quan đến đầu tư, thương mại điện 
tử, quy tắc xuất xứ và phòng vệ 
thương mại. Mặc dù không đạt 
được tiến bộ đáng kể nào, song vị 
lãnh đạo vẫn lạc quan cho rằng, 6 
Chương nội dung còn lại của hiệp 
định có thể được hoàn tất trước 
lúc diễn ra Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 35 và các cấp cao 
liên quan tại Bangkok (Thái Lan) 
vào đầu tháng 11 tới. 

Các vấn đề còn tồn tại, Ấn Độ 
luôn dành mối quan tâm đặc biệt 
khi lo ngại hiệp định có thể làm 
trầm trọng thêm tình hình thâm 
hụt thương mại với Trung Quốc. 
Quan điểm chính thức của Ấn Độ 
là đàm phán RCEP sẽ dẫn đến một 
thỏa thuận hợp tác kinh tế hiện 
đại, toàn diện, chất lượng cao và 
cùng có lợi giữa các quốc gia 
thành viên ASEAN và đối tác của 
ASEAN. 

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho 

rằng, việc hài hòa quy tắc xuất xứ 
cùng quy định tạo thuận lợi 
thương mại trong RCEP hứa hẹn 
sẽ tạo ra chuỗi giá trị khu vực 
mới, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng 
tốt hơn ưu đãi thuế quan trong 
RCEP. 

Đối với Việt Nam, khi hiệp định 
được ký kết, mức thuế xuất khẩu 
hàng hóa có thể chỉ từ 0% - 5%. 
Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi 
về thuế xuất khẩu, quy tắc xuất xứ 
nguyên liệu sản xuất là quan trọng 
nhất. Doanh nghiệp cần chứng 
minh nguồn gốc xuất xứ nguyên 
liệu từ Việt Nam. 

(Congthuong.vn) 
 
KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐẠI 
HỘI ĐỒNG TỔ CHỨC CHẤT 
LƯỢNG CHÂU Á – THÁI 
BÌNH DƯƠNG  

Ngày 13/10/2019, tại Bali, 
Indonesia đã diễn ra cuộc họp 
Đại hội đồng Tổ chức Chất lượng 
Châu Á – Thái Bình Dương 
(APQO). 

Trong lần họp này, Đại hội đồng 
sẽ bàn về các nội dung: Phê duyệt 
thành viên mới của APQO, thông 
qua các quy định mới trong hoạt 
động, kế hoạch hoạt động trong 
thời gian tới, xác nhận kế hoạch tổ 
chức lễ trao Giải thưởng Chất 
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lượng Quốc tế Châu Á – Thái 
Bình Dương các năm tiếp theo tại 
các quốc gia thành viên. 

Lãnh đạo APQO cũng cập nhật 
về hoạt động của các quốc gia 
thành viên và kết quả Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế Châu Á – 
Thái Bình Dương 2019 cho các 
thành viên Hội đồng. 

Trước đó, theo thông báo của 
Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế Châu Á – 
Thái Bình Dương (GPEA) năm 
2019 do APQO chủ trì thực hiện, 
Việt Nam có 04 doanh nghiệp đạt 
GPEA 2019.  

 (tcvn.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 CPTPP: “Cơ hội vàng” mở 
cửa thị trường xuất khẩu đối với 
ngành thủ công mỹ nghệ  

Chiều ngày 17/10, Sở Công 
Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo 
"Phát triển bền vững ngành thủ 
công mỹ nghệ với Hiệp định 
CPTPP". Tham dự hội thảo có các 
nhà khoa học, đại diện các hội, 
hiệp hội, doanh nghiệp, các 
chuyên gia trong và ngoài nước 
trong lĩnh vực nghề, làng nghề. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông 
Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám 
đốc Sở Công Thương Hà Nội - 

cho biết: Theo Hiệp hội Làng 
nghề Việt Nam, cả nước hiện có 
5.411 làng nghề và làng có nghề, 
trong đó có 1.864 làng nghề, làng 
nghề truyền thống và 115 nghề 
truyền thống đã được công nhận 
tạo ra công ăn việc làm cho 
khoảng 1,5 triệu người ở hơn 
2.000 làng nghề trên khắp đất 
nước. Hàng thủ công mỹ nghệ 
hiện đã có mặt tại 163 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Rất 
nhiều nhóm sản phẩm cụ thể được 
đánh giá cao trên thị trường như 
hàng mây tre đan, các sản phẩm 
sơn mài, .. 

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà 
quản lý, doanh nghiệp đã tập trung 
thảo luận vấn đề chính như: Tổng 
quan và định hướng về CPTPP; 
CPTPP và sự tác động đối với 
Việt Nam; đánh giá về mức độ sẵn 
sàng, cơ hội và thách thức của 
Việt Nam; hiện trạng ngành thủ 
công mỹ nghệ Việt Nam trước 
CPTPP; đề xuất, giải pháp nâng 
cao chuỗi giá trị của ngành thủ 
công mỹ nghệ Việt Nam trong xu 
thế phát triển CPTPP. 

 (congthuong.vn) 
 
 Dính thẻ vàng IUU, xuất 
khẩu cá ngừ sang EU giảm 
mạnh  
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Trong số tất cả các nước thành 
viên EU, Đức tiếp tục là nước 
nhập khẩu chính cá ngừ đóng hộp 
của Việt Nam trong khối, với tỷ 
trọng chiếm 34% tổng xuất khẩu 
cá ngừ đóng hộp của Việt Nam 
sang EU. Việt Nam hiện đang là 
nguồn cung cá ngừ đóng hộp lớn 
thứ 4 cho thị trường này. 

Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp sang 
EU sụt giảm do ảnh hưởng một 
phần từ thẻ vàng IUU. Sau 2 năm 
bị EU cảnh báo thẻ vàng đối với 
hải sản khai thác của Việt Nam, 
xuất khẩu hải sản của Việt Nam 
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 đầu 
năm năm 2019 với 251 triệu USD. 
Từ vị trí thứ 2 trong các thị trường 
nhập khẩu hải sản Việt Nam, sau 
thẻ vàng, EU đã tụt xuống đứng 
thứ 5 và tỷ trọng của thị trường 
sụt giảm từ 18% xuống 13%. 

Xác định vai trò quan trọng của 
thị trường EU với thủy sản Việt 
Nam, thời gian qua, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, các bộ, 
ngành, địa phương đã quyết liệt, 
nỗ lực triển khai thực hiện các 
khuyến nghị của EC để khắc phục 
cảnh báo “thẻ vàng”, chống khai 
thác IUU. 

Các giải pháp sắp tới cần tập 
trung vào việc khẩn trương tháo 
gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản xuất 
khẩu sang EU. Chính vì vậy, trong 
cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về 
chống khai thác IUU lần thứ 2 
được tổ chức mới đây, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trịnh Đình 
Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc 
gia về chống khai thác IUU đã yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương tập 
trung triển khai thực hiện có hiệu 
quả 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 
trong đó yêu cầu phải kiểm soát 
chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm vi phạm. 

(congthuong.vn) 
 

 Trung Quốc chính thức chấp 
thuận nhập khẩu sản phẩm sữa 
của Việt Nam  

Trên trang web chính thức, Tổng 
cục Hải quan Trung Quốc cho 
biết đã chính thức phê chuẩn việc 
cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa 
của Việt Nam kể từ ngày 16-10. 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc 
đã chính thức thông báo chấp 
thuận nhập khẩu các sản phẩm sữa 
của Việt Nam. Trên trang web 
chính thức, Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc cho biết đã chính 
thức phê chuẩn việc cho phép 
nhập khẩu sản phẩm sữa của Việt 
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Nam kể từ ngày 16-10, căn cứ 
theo quy định pháp luật Trung 
Quốc và nghị định thư giữa Tổng 
cục Hải quan nước này với Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam. 

Thông báo nêu rõ các sản phẩm 
sữa Việt Nam xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc phải đáp ứng 
các yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm 
nghiệm liên quan, cụ thể là Luật 
An toàn thực phẩm và Luật Kiểm 
dịch động thực vật của Trung 
Quốc; Nghị định thư giữa hai 
nước và các quy định về giám sát, 
quản lý kiểm nghiệm, kiểm dịch 
sản phẩm sữa xuất nhập khẩu. 

Về phạm vi các sản phẩm sữa 
được phép xuất khẩu sang Trung 
Quốc, thông báo trên cho biết các 
sản phẩm sữa Việt Nam xuất khẩu 
sang Trung Quốc là các loại thực 
phẩm được chế biến với nguyên 
liệu chính là sữa bò đã được xử lý 
nhiệt, bao gồm các loại sữa thanh 
trùng, sữa tiệt trùng, sữa pha chế, 
sữa đặc, sữa bột, sữa công thức 
cho trẻ em... 

(Hà Nội mới) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Lễ trao giấy chứng nhận 

doanh nghiệp KH&CN cho công 
ty TNHH Giải pháp và Công 

nghệ Sao Việt 
Ngày 08/10, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức Lễ trao 
giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN cho Công ty TNHH Giải 
pháp và Công nghệ Sao Việt. Đại 
diện Sở KH&CN tỉnh, ông Nguyễn 
Kim Trường – PGĐ Sở đã trao 
giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN cho ông Vũ Việt Chiến – 
PGĐ công ty TNHH Giải pháp và 
Công nghệ Sao Việt.  

 
Các doanh nghiệp KH&CN trên 

địa bàn tỉnh dần được hình thành 
và từng bước phát triển. Tỉnh đã 
ban hành Đề án phát triển doanh 
nghiệp KH&CN tỉnh BR-VT đến 
năm 2020 với mục tiêu hình thành 
ít nhất 07 doanh nghiệp KH&CN. 
Đây cũng là một chính sách ưu đãi 
của Nhà nước nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân 
triển khai ứng dụng, đẩy mạnh 
thương mại hóa kết quả KH&CN 
vào sản xuất, kinh doanh. 

Công ty TNHH Giải pháp và 
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Công nghệ Sao Việt là doanh 
nghiệp có hoạt động chính trong 
lĩnh vực phần mềm – tin học, với 
kết quả đầu tư nghiên cứu và phát 
triển phần mềm “Đảm bảo chất 
lượng và Chống hàng giả Br-
Guard” đã được Cục Bản Quyền 
tác giả cấp Giấy chứng nhận Đăng 
ký Quyền tác giả số 
723/2014/QTG ngày 13/3/2014. 
Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu 
này đã góp phần quan trọng đem 
lại hiệu quả trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của công ty. Theo 
báo cáo công ty tỷ lệ doanh thu từ 
việc sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm hình thành từ kết quả 
KH&CN trên tổng doanh thu của 
công ty là 36.5%. Với kết quả như 
vậy, ngày 16/9/2019 Sở KH&CN 
cấp Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN số 
02/2019/DNKHCN cho công ty 
TNHH Giải pháp và Công nghệ 
Sao Việt với 02 sản phẩm hình 
thành từ kết quả KH&CN: Phần 
mềm “Đảm bảo chất lượng và 
Chống hàng giả Br-Guard” và 
Tem Công và Tem Công nghệ Br 
– Guard.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 
06 DN KH&CN gồm: Công ty CP 
khoa học công nghệ Việt Nam; 
Công ty CP Công nghệ Việt - Séc; 

Công ty TNHH Quốc tế Troy; 
Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Đại Nam; công ty TNHH 
Ngọc Tùng và công ty TNHH Giải 
pháp và Công nghệ Sao Việt. 
 

 (Sở KH&CN) 
 
 Triển khai Đề án hỗ trợ 
doanh nghiệp thực hiện Hiệp 
định CPTPP và các Hiệp định 
thương mại tự do khác 

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành 
Quyết định số 1804/QĐ-UBND 
phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh 
nghiệp thực hiện Hiệp định 
CPTPP và các Hiệp định thương 
mại tự do khác. 

Mục tiêu của Đề án nhằm giúp 
doanh nghiệp nâng cao năng lực 
cạnh tranh chung, vượt qua khó 
khăn, thách thức trong sản xuất 
kinh doanh, đồng thời giúp doanh 
nghiệp nắm bắt và chuẩn bị tốt các 
điều kiện để tham gia hiệu quả các 
FTA, nhất là các FTA thế hệ mới. 
Đề án được triển khai thực hiện 
theo hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 từ năm 2018 đến 
năm 2020. 

- Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 
năm 2025. 

(Theo Sở Công thương) 


