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CON ĐƯỜNG SUÔN SẺ HƠN 
CHO RCEP-15 VÀO NĂM 
2020  

Sau hơn sáu năm đàm phán, các 
quốc gia ở châu Á - Thái Bình 
Dương hiện đang hướng đến việc 
ký kết thỏa thuận thương mại lớn 
nhất thế giới vào năm 2020. Hiệp 
định với tên gọi Đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP) hiện 
nay liên quan đến 10 quốc gia 
ASEAN và 5 đối tác thương mại 
lớn (Australia, Trung Quốc, Nhật 
Bản, New Zealand, Hàn Quốc.) 

 
Các thỏa thuận thương mại đang có 

hiệu lực giữa các thành viên RCEP-16 

Cùng với nhau, RCEP-15 sẽ 
chiếm gần 1/3 dân số thế giới và 
tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, 
quy mô lớn hơn các khối thương 
mại khu vực khác như Liên minh 
châu Âu và Hiệp định Mỹ - 
Mexico - Canada, hoặc USMCA. 
Thỏa thuận bắt đầu với 16 quốc 

gia nhưng Ấn Độ đã quyết định 
không tham gia vì lo ngại rằng 
hiệp định sẽ làm tổn thương các 
nhà sản xuất trong nước của quốc 
gia Nam Á này. 

RCEP được khởi động vào tháng 
11/2012 tại Phnom Penh, 
Campuchia như một sáng kiến của 
ASEAN nhằm khuyến khích 
thương mại giữa các quốc gia 
thành viên và sáu quốc gia đối tác. 
Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, New Zealand và Hàn 
Quốc - đều đã có các hiệp định 
thương mại tự do độc lập với 
ASEAN. Việc cùng tham gia 
RCEP sẽ thúc đẩy thương mại 
trong toàn nhóm bằng cách giảm 
thuế, chuẩn hóa các quy tắc và thủ 
tục hải quan và mở rộng tiếp cận 
thị trường, đặc biệt là giữa các 
quốc gia không có thỏa thuận 
thương mại hiện có. Tất cả 16 
quốc gia bắt đầu đàm phán RCEP 
vào năm 2013, khi các cuộc đàm 
phán Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương hoặc TPP - 
đang được tiến hành. Với sự vắng 
mặt của Trung Quốc trong TPP, 
đây được dự đoán là thỏa thuận 
thương mại lớn nhất thế giới, 
nhiều nhà quan sát đã coi RCEP là 
đối trọng để Bắc Kinh chống lại 
ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 



Số 69 - 11/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 2 
 

Tuy nhiên, vào năm 2017, Tổng 
thống Mỹ Donald Trump đã rút 
khỏi TPP và áp thuế trừng phạt 
đối với một số đối tác thương mại 
của Mỹ vì những gì được coi là 
hành vi thương mại không công 
bằng. Cụ thể, cuộc chiến thương 
mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã 
làm tổn thương nhiều nhà xuất 
khẩu châu Á bằng cách giảm nhu 
cầu đối với hàng hóa và làm chậm 
tăng trưởng. Sự khẩn cấp phải 
hoàn tất RCEP đã tăng lên sau tất 
cả những điều đó. 

Văn bản cuối cùng với các chi 
tiết của hiệp định thương mại sẽ 
thông qua các rà soát pháp lý 
trước khi được ký kết và phát 
hành. Các báo cáo phân tích và 
truyền thông cho biết, RCEP chủ 
yếu có lợi cho thương mại hàng 
hóa vì nó sẽ giảm dần thuế quan 
đối với nhiều sản phẩm, sẽ giúp 
các nhà sản xuất châu Á bán nhiều 
sản phẩm cho phần còn lại của 
khu vực. Ngay cả đối với các công 
ty xuất khẩu hàng hóa bên ngoài 
khối, có thể sẽ khuyến khích xây 
dựng chuỗi cung ứng trên khắp 
các quốc gia thành viên RCEP. 
Nhưng RCEP được cho là có mức 
độ cam kết và phạm vi hẹp hơn so 
với Hiệp định Đối tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP). Cụ thể, RCEP - không 
giống như CPTPP - thiếu cam kết 
từ các quốc gia thành viên để bảo 
vệ quyền lợi của người lao động 
và môi trường. RCEP cũng bao 
gồm ít lĩnh vực dịch vụ hơn - một 
lý do mà nhiều nhà phân tích cho 
rằng đã khiến Ấn Độ từ bỏ hiệp 
định này. 

Ấn Độ, tham gia vào các cuộc 
đàm phán RCEP ngay từ đầu, 
nhưng đã chính thức từ chối tham 
gia tại Hội nghị Cấp cao RCEP 
lần thứ 3 (ngày 4/11) vì lo ngại 
rằng thỏa thuận này sẽ làm tổn 
thương các nhà sản xuất trong 
nước. Sự e ngại của Ấn Độ đối với 
thỏa thuận này là một trong những 
rào cản chính trong các cuộc đàm 
phán RCEP gần đây. Một số thành 
viên RCEP, chẳng hạn như Nhật 
Bản, coi sự tham gia của New 
Delhi, rất quan trọng vì cả lý do 
kinh tế và là đối trọng với Trung 
Quốc. Ấn Độ là nền kinh tế lớn 
thứ ba châu Á và là thị trường tiêu 
dùng lớn. Nhưng 15 quốc gia còn 
lại vẫn dự kiến sẽ ký kết RCEP 
vào năm 2020 và sẽ đưa RCEP 
vào hiệu lực. Không có Ấn Độ, 
RCEP có thể sẽ ít quan trọng hơn, 
nhưng con đường thực hiện đã trở 
nên suôn sẻ hơn. 

(congthuong) 
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VIỆT NAM THỂ HIỆN MẠNH 
MẼ CAM KẾT CHỐNG GIAN 
LẬN XUẤT XỨ, CHUYỂN TẢI 
BẤT HỢP PHÁP 

Với mục tiêu tăng cường nỗ lực 
phòng chống các hành vi lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại và gian lận xuất xứ, Bộ Công 
Thương và Bộ Tài chính đã cam 
kết chủ động hơn trong việc thúc 
đẩy hợp tác liên ngành nhằm kiểm 
tra, xác định và xác minh xuất xứ 
hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu 
có nghi vấn về gian lận hoặc 
chuyển tải bất hợp pháp. 

Thông tin trên được đưa ra tại 
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc 
tế về chống gian lận xuất xứ, 
chuyển tải bất hợp pháp và lẩn 
tránh các biện pháp phòng vệ 
thương mại, do Bộ Tài chính, Bộ 
Công Thương và Cơ quan Phát 
triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) 
Việt Nam tổ chức ngày 14/11. 

Chuyển tải không phải là hiện 
tượng mới 

Trong bối cảnh thương mại thế 
giới đang có nhiều diễn biến phức 
tạp mà nổi lên là xu hướng bảo hộ 
thương mại, việc áp dụng các biện 
pháp phòng vệ thương mại giữa 
các nền kinh tế lớn đã tác động 
không nhỏ đến Việt Nam. Đặc 
biệt trước nguy cơ “chuyển tải” 

bất hợp pháp của một số doanh 
nghiệp Trung Quốc hiện nay đang 
là vấn đề khá quan ngại. 

Ông Claudio Dordi - Giám đốc 
Dự án Tạo thuận lợi thương mại - 
phân tích, việc chuyển tải không 
phải là một hiện tượng mới đối 
với thương mại của Việt Nam. 

Từ năm 2000 đến nay, đã phát 
hiện một loạt sản phẩm xuất khẩu 
mượn danh Việt Nam xuất khẩu 
sang EU được phát hiện “chuyển 
tải” từ Trung Quốc qua các cuộc 
điều tra chống bán phá giá chính 
thức, như xe đạp vào năm 2000, 
giày mũ da 2008, bật lửa 2004, 
kẽm ô xít 2003... 

Dễ thấy nhất là các vụ xuất khẩu 
sản phẩm tháo rời sang Việt Nam, 
thực hiện tại đây các công đoạn 
lắp ráp đơn giản hoặc công đoạn 
“tối thiểu”, không tạo ra sự 
chuyển đổi đáng kể. Nếu không có 
sự kiểm soát hiệu quả, Việt Nam 
tiếp tục bị các nước nhập khẩu 
khởi xướng các cuộc điều tra với 
hàng hóa xuất khẩu và hệ lụy thu 
hẹp thị trường, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh trực tiếp của các doanh 
nghiệp và cả ngành hàng xuất 
khẩu. 

Phân tích kỹ hơn, ông Claudio 
Dordi cho hay, những hệ lụy với 
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nền kinh tế Việt Nam là rất lớn 
nếu tình trạng mượn xuất xứ, 
chuyển tải bất hợp pháp bị các 
quốc gia nhập khẩu, điển hình là 
Mỹ phát hiện, tăng rủi ro cho 
doanh nghiệp và sản phẩm tuân 
thủ của Việt Nam sẽ bị chậm trễ 
khi làm thủ tục xuất khẩu tại Mỹ, 
tăng nguy cơ bị áp thuế cao hơn 
với hàng hóa xuất khẩu, kể cả của 
những doanh nghiệp tuân thủ tốt. 

Bộ Công Thương cho biết, Việt 
Nam đã tham gia 17 hiệp định 
thương mại tự do (FTA), phần lớn 
hàng hóa xuất xứ Việt Nam được 
hưởng miễn, giảm thuế nhập khẩu 
khi xuất khẩu sang các nước có ký 
kết FTA. Vì vậy, nhiều doanh 
nghiệp đang tìm cách gian lận 
xuất xứ hàng hóa Việt Nam để 
được ưu đãi, lợi thế thương mại 
một cách bất hợp pháp. 

Theo số liệu thống kê của Tổng 
cục Hải quan, có một số nhóm mặt 
hàng xuất khẩu có mức tăng 
trưởng đột biến trong 6 tháng đầu 
năm 2019 so với cùng kỳ năm 
2018, với tốc độ tăng trưởng 
>25% như máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện; điện thoại và 
linh kiện; nhôm và các sản phẩm 
từ nhôm; sắt thép và các sản phẩm 
sắt thép; xe đạp, xe đạp điện và 
linh kiện của xe đạp, xe đạp điện; 

gỗ và các sản phẩm gỗ. Những 
mặt hàng này đều có nguy cơ gian 
lận cao. 

Ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng 
Cục Giám sát quản lý hải quan 
(Tổng cục Hải quan) dẫn chứng 
một số vụ việc mà cơ quan hải 
quan Việt Nam vừa phát hiện. 
Điển hình là Cục hải quan TP. Hồ 
Chí Minh bắt giữ lô hàng của 
Công ty TNHH B. Hàng hóa được 
tạm nhập từ Trung Quốc và tái 
xuất sang Hoa Kỳ. 

Hay Cục Hải quan Hải Phòng 
cũng vừa phát hiện một doanh 
nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư 
nước ngoài, nhập khẩu linh kiện 
từ Trung Quốc về Việt Nam, sau 
đó lắp ráp đơn giản các cụm linh 
kiện để xuất sang nước thứ ba. 
Khi kiểm tra cơ sở sản xuất của 
doanh nghiệp, dây chuyển sản 
xuất thủ công, không có máy móc 
thiết bị dây chuyền sản xuất gì. 

Tích cực, chủ động triển khai 
Trước nguy cơ bị mượn đường 

và hàng hóa nước ngoài để lợi 
dụng nhằm đội lốt, giả mạo xuất 
xứ Việt Nam rồi xuất khẩu sang 
các nước đối tác trong FTA mà 
Việt Nam là thành viên để hưởng 
thuế suất ưu đãi, Chính phủ Việt 
Nam đã có những chỉ đạo quyết 
liệt và sát sao về vấn đề này. Theo 
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đó, Chính phủ Việt Nam đang tích 
cực và chủ động thực hiện Đề án 
“Tăng cường quản lý nhà nước về 
chống lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại và gian lận xuất 
xứ” do Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt vào tháng 7/2019. 

Nhận thức được vai trò quan 
trọng của việc kiểm tra, kiểm soát 
gian lận xuất xứ tại cửa khẩu cũng 
như điều tra, xác minh sau thông 
quan các lô hàng, các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu có nghi 
vấn về gian lận xuất xứ, chuyển 
tải bất hợp pháp và lẩn tránh các 
biện pháp phòng vệ thương mại, 
Bộ Công Thương đã chủ động 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng 
hóa; phối hợp với cơ quan có 
thẩm quyền nước nhập khẩu; báo 
cáo Chính phủ và phối hợp các bộ 
ngành để cập nhật kết quả kiểm 
tra, xác minh xuất xứ hàng hóa. 
Cụ thể phối hợp với Tổng cục Hải 
quan, tổ chức cấp C/O tăng cường 
kiểm tra, hậu kiểm đối với những 
mặt hàng xuất khẩu tăng đột biến 
và những mặt hàng đang bị điều 
tra, áp thuế chống bán phá giá, 
chống trợ cấp… 

Về phía Bộ Tài chính cũng ban 
hành nhiều kế hoạch về các biện 
pháp quản lý nhà nước về chống 
gian lận xuất xứ và lẩn tránh các 

biện pháp phòng vệ thương mại. 
Ngoài ra, Tổng cục Hải quan ban 

hành các văn bản chỉ đạo, chỉ thị 
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố 
nhằm tăng cường kiểm tra giám 
sát việc khai báo xuất xứ trên tờ 
khai hải quan và ghi nhãn hàng 
hóa xuất nhập khẩu; trong đó, 
phân định rõ trách nhiệm của các 
đơn vị ở cấp Tổng cục, Cục và 
Chi cục. Đặc biệt, lực lượng hải 
quan đang tiến hành phân tích các 
số liệu thống kê xuất nhập khẩu và 
các nguồn thông tin khác để xác 
định danh sách các mặt hàng trọng 
điểm, có rủi ro cao về nghi vấn 
gian lận xuất xứ để áp dụng kiểm 
tra, kiểm soát thông qua biện pháp 
quản lý nghiệp vụ chuyên sâu. 

Nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng 
chống chuyển tải bất hợp pháp 
hàng hóa, USAID đã thông qua 
Dự án Tạo thuận lợi thương mại 
kéo dài trong 5 năm, hỗ trợ Chính 
phủ Việt Nam áp dụng và thực 
hiện phương thức quản lý rủi ro 
đối với cơ quan hải quan và cơ 
quan quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành. Từ đó góp phần tăng 
cường việc thực hiện Hiệp định 
Tạo thuận lợi thương mại của Tổ 
chức Thương mại thế giới mà cả 
Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành 
viên. Hiện dự án này đang phối 
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hợp với Tổng cục Hải quan, Bộ 
Công Thương và VCCI trong nỗ 
lực phòng chống gian lận thương 
mại, chuyển tải bất hợp pháp và 
lẩn tránh biện pháp phòng vệ 
thương mại. 

 (congthuong.vn) 
 

CƠ HỘI TỪ CPTPP CHỈ LÀ 
TRÊN GIẤY NẾU KHÔNG 
CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI  

Mới chỉ có khoảng 1,86% doanh 
nghiệp Việt Nam có dành sự quan 
tâm đáng kể và tìm hiểu về Hiệp 
định Đối tác toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 
Các cơ hội từ CPTPP là rất lớn 
và rất rõ, nhưng nó chỉ là trên 
giấy nếu các địa phương không 
chủ động triển khai và doanh 
nghiệp không chủ động thích ứng. 

Sáng ngày 15/11, tại TP. Đà 
Nẵng, Sở Công Thương thành phố 
phối hợp với Vụ Chính thương 
mại đa biên - Bộ Công Thương tổ 
chức Hội nghị “CPTPP: Các cam 
kết chính doanh nghiệp cần quan 
tâm và cách thức để tận dụng hiệu 
quả”. 

Nhiều doanh nghiệp chưa 
quan tâm đến các FTA, CPTPP 

Thông tin tại Hội nghị, Giám 
đốc Sở Công Thương Đà Nẵng – 
ông Nguyễn Hà Bắc - cho hay, 10 

tháng đầu năm 2019, kim ngạch 
xuất nhập khẩu của TP. Đà Nẵng 
ước đạt khoảng 2,4 tỷ USD. Trong 
đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 
hơn 1,3 tỷ USD, nhập khẩu gần 
1,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu 
hàng hóa của Đà Nẵng sang thị 
trường các nước trong CPTPP 
chiếm gần 40% tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa của thành phố; 
nhập khẩu hàng hóa từ các nước 
trong CPTPP chiếm khoảng 29% 
tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Trong CTPPP, Nhật Bản là đối 
tác thương mại lớn nhất của TP. 
Đà Nẵng, chiếm gần 35% tổng 
kim ngạch xuất khẩu và 30% tổng 
kim ngạch nhập khẩu. Tiếp đến là 
các thị trường: Malaysia, 
Singapore, Úc, Canada, Brunei, 
New Zeland… Đối với các thị 
trường còn lại, quan hệ thương 
mại với Đà Nẵng đã có nhưng còn 
khá hạn chế. 

Doanh nghiệp cần tăng cường 
liên kết, chủ động tìm kiếm 
thông tin, đối tác từ thương vụ, 
bộ- ngành 

Ông Ngô Chung Khanh - Phó 
Vụ trưởng Vụ Chính sách thương 
mại Đa biên, Bộ Công Thương - 
cho biết, CPTPP đã thúc đẩy tăng 
trưởng mạnh mẽ hoạt động xuất 
khẩu sang các thị trường như 
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Canada, Mexico, Nhật Bản… Tuy 
nhiên, tận dụng được cơ hội từ 
hiệp định này mới chỉ dừng lại ở 
những doanh nghiệp xuất khẩu 
lớn. Theo khảo sát từ Phòng 
Thương mại & Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), mới chỉ có 1,86% 
doanh nghiệp xuất khẩu tham gia 
khảo sát cho biết họ đã tìm hiểu 
tương đối kỹ về CPTPP, có tới 
57,91% số doanh nghiệp trả lời họ 
có nghe nói về CPTPP nhưng họ 
chưa tìm hiểu gì, vẫn còn 13,64% 
doanh nghiệp chưa biết đến 
CPTPP, phần còn lại 26,59% 
doanh nghiệp cho biết họ có tìm 
hiểu một số thông tin cơ bản về 
hiệp định. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi 
CPTPP còn rất thấp, mới chỉ đạt 
190 triệu USD, chiếm tỷ lệ 1,17% 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu 
chung sang thị trường này (kim 
ngạch xuất khẩu sang thị trường 
CPTPP vào khoảng 16,4 tỷ USD). 
Kể cả 2 thị trường tiềm năng như 
Canada hay Mexico thì tỷ lệ tận 
dụng được ưu đãi quy tắc xuất xứ 
từ CPTPP cũng còn rất khiêm tốn 
(Canada là 6,45% và Mexico là 
4,16%). Ngành hàng tận dụng tốt 
nhất là giày dép (tỷ lệ tận dụng là 
10,26% trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu) và sắt thép. Đáng lưu ý, cà 
phê và dệt may là ngành hàng có 

tỷ lệ tận dụng thấp nhất (chỉ 
0,01% kim ngạch xuất khẩu có 
hưởng ưu đãi của CPTPP, con số 
này ở dệt may là 0,03%). 

Bên cạnh sự bị động của doanh 
nghiệp, thì các Bộ ngành, địa 
phương cũng chưa thực sự có sự 
chuẩn bị và triển khai CPTPP đến 
doanh nghiệp. Mặc dù các Bộ, 
ngành và 63 tỉnh thành đa phần đã 
có báo cáo kế hoạch triển khai 
hiệp định, nhưng hầu hết kế hoạch 
mang tính chung chung. 

Đồng ý với quan điểm của ông 
Nguyễn Hà Bắc, ông Ngô Chung 
Khanh cho rằng, cần có sự nỗ lực 
rất lớn từ chính quyền và doanh 
nghiệp để CPTPP đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

Chính thức có hiệu lực đối với 
Việt Nam từ ngày 14/1/2019, 
CPTPP chiếm 15% GDP toàn cầu, 
15% giá trị thương mại toàn cầu. 
CPTPP được đánh giá là hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới mang 
tính chất toàn diện, tiêu chuẩn cao 
và tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ giao 
thương giữa các quốc gia thành 
viên.Tại hội thảo, chuyên gia đến 
từ Bộ Công Thương đã thông tin 
và cùng trao đổi với các doanh 
nghiệp Đà Nẵng các cam kết trong 
CPTPP và những vấn đề về quy 
tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi trong 
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CPTPP đối với lĩnh vực dệt may, 
thủy sản, điện tử, đồ gỗ, thủ công 
mỹ nghệ, cao su và các vấn đề cần 
lưu ý liên quan. 

(congthuong.vn) 
 

THỰC PHẨM VIỆT CẦN 
LÀM GÌ ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
RÀO CẢN HỘI NHẬP?  

Đó là chủ đề của Hội nghị quốc 
tế công nghiệp thực phẩm Việt 
Nam được tổ chức ngày 13/10 
trong khuôn khổ triển lãm 
Foodexpo 2019. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải nhận định, trong điều 
kiện ngày càng nhiều hiệp định 
thương mại tự do song phương và 
đa phương giữa Việt Nam và các 
quốc gia đối tác được ký kết và có 
hiệu lực, doanh nghiệp xuất khẩu 
Việt Nam ngày càng có thêm 
nhiều cơ hội mở rộng thị trường 
xuất khẩu và tăng cường lợi thế 
cạnh tranh so với các đối thủ từ 
các quốc gia khác. 

Tuy nhiên, môi trường hội nhập 
kinh tế quốc tế đòi hỏi các doanh 
nghiệp Việt Nam cần nâng cao 
chất lượng và giá trị gia tăng cho 
sản phẩm, chủ động ứng phó và 
vượt qua các rào cản thưởng mại, 
đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ 

của thị trường quốc tế để phát 
triển xuất khẩu bền vững. 

Ông Nguyễn Anh Dương, 
Trưởng Ban Nghiên cứu tổng hợp, 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương cũng thông tin, việc 
gia tăng các biện pháp phi thuế 
quan, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật 
đối với hàng nhập khẩu từ nhiều 
nước, trong đó có Việt Nam, là 
một xu hướng nổi bật. Theo đánh 
giá của khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương, từ năm 2008 đến 
nay, các nước khu vực châu Á – 
Thái Bình Dương đã dùng 20.000 
biện pháp, bao gồm các biện pháp 
kỹ thuật, thuế quan, xuất xứ, 
chống trợ cấp, chống bán phá 
giá… Trong đó, hàng rào kỹ thuật 
là nhóm tương đối nổi bật. 

Thông tin chính thức của WTO 
cũng cho thấy, từ năm 2016 đến 
năm 2018 đã có hơn 3.000 biện 
pháp TBT (hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại), chưa kể các 
biện pháp khác như kiểm dịch 
động thực vật SPS hay biện pháp 
thuế quan. Riêng với Việt Nam, 
ông Dương thông tin, từ năm 2017 
đến nay, các thị trường đối tác đã 
thông báo 350 biện pháp đối với 
lĩnh vực thực phẩm. 

Trong bối cảnh như vậy, cơ quan 
Nhà nước và doanh nghiệp cần có 
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ứng xử như thế nào? Theo ông 
Dương, cả cơ quan Nhà nước và 
doanh nghiệp cần quan tâm hơn 
tới thông tin về các hàng rào kỹ 
thuật của nước nhập khẩu. Bởi 
hiện những thông tin liên quan 
đến hàng rào kỹ thuật và cách ứng 
phó vẫn chưa được hiểu một cách 
thấu đáo. 

Ngoài ra, trong số các biện pháp 
kỹ thuật đang được áp dụng, có 
biện pháp do cơ quan Nhà nước 
của nước nhập khẩu quy định, 
nhưng cũng có biện pháp do phía 
doanh nghiệp đối tác nhập khẩu 
đặt ra. Do đó có những chồng 
chéo và mâu thuẫn. Vì vậy, ông 
Dương cho rằng cần có sự kết nối 
các doanh nghiệp với nhau để hiểu 
rõ được các biện pháp kỹ thuật 
này. 

Bên cạnh đó, Chính phú và 
doanh nghiệp cần đồng hành để 
hài hòa hóa các quy định. Thời 
gian qua, Chính phủ đã lưu tâm rất 
nhiều tới việc đơn giản hóa các 
quy định kiểm tra chuyên ngành 
ảnh hưởng tới hoạt động xuất 
nhập khẩu mặt hàng thực phẩm. 
Tuy nhiên, ông Dương cũng cho 
rằng việc đơn giản hóa không nên 
nhìn nhận một chiều.  

Ông Dương cũng dẫn báo cáo 
mới nhất của Hội đồng kinh tế xã 

hội châu Á – Thái Bình Dương 
vừa công bố hồi tháng 10. Theo 
đó, xét ở góc độ khác biệt về pháp 
lý với các đối tác FTA, Việt Nam 
bị đánh giá ở mức tương đối cao. 
Nghĩa là quy định về hàng rào kỹ 
thuật của Việt Nam và các nước 
đối tác FTA có nhiều khác biệt. 
Do đó, sự đồng hành của doanh 
nghiệp và cơ quan Nhà nước có 
vai trò rất quan trọng. 

Tại hội thảo, ông Andreas Krey, 
Tổng giám đốc Văn phòng phát 
triển bàng Thuringia (Đức) cũng 
cho hay, các sản phẩm từ Việt 
Nam ngày càng được người tiêu 
dùng Đức ưa chuộng nhờ chất 
lượng, mẫu mã đã có nhiều cải 
thiện. Ông cũng đánh giá cao nỗ 
lực của Việt Nam trong việc đẩy 
mạnh sản xuất các sản phẩm hữu 
cơ, bởi thị trường cho sản phẩm 
cao cấp là rất lớn. Tuy nhiên, Việt 
Nam cần đẩy mạnh hoạt động tiếp 
thị để người tiêu dùng thế giới biết 
đến Việt Nam nhiều hơn. 

(Nguồn Báo Hải Quan) 
 
LẤP LỖ HỔNG PHÁP LÝ 
NGĂN CHẶN GIAN LẬN 
XUẤT XỨ 

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
cho biết, tình hình gian lận thương 
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mại và xuất xứ hàng hóa đang 
diễn biến phức tạp, gây ảnh 
hưởng đến sản xuất trong nước; 
xuất hiện nhiều hình thức vi phạm 
khác nhau và tập trung một số thị 
trường như Mỹ và các nước thuộc 
Liên minh châu Âu (EU).  

"Trước thực tế ấy đặt ra yêu cầu 
cần nâng cao hiệu quả quản lý, 
nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho doanh nghiệp trong sản 
xuất và xuất khẩu hàng hóa, đồng 
thời, tôn trọng các quy định chung 
theo những cam kết quốc tế ở 
những Hiệp định thương mại tự do 
nhưng không làm ảnh hưởng tới 
lợi ích của nền kinh tế", Bộ trưởng 
Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. 

Theo Bộ trưởng, cần có sự chủ 
động rà soát, phát hiện và chống 
việc lợi dụng cấp giấy chứng nhận 
C/O. “Bộ Công Thương và VCCI 
cần làm rõ một số vấn đề như: quy 
trình, nguyên tắc cấp C/O; khi cấp 
C/O cho doanh nghiệp có đảm bảo 
tiến hành việc kiểm tra đầu vào 
không? Cách hiểu về việc cấp giấy 
chứng nhận C/O của các cơ quan 
chức năng hiện rất khác nhau nên 
cần làm sao để có sự thống nhất, 
thuận tiện cho việc quản lý, thực 
hiện. Một số doanh nghiệp từng 
có lần vi phạm liệu có được cấp 
tiếp C/O nữa hay không và đơn vị 

nào chịu trách nhiệm làm việc 
này?”, ông Mai Tiến Dũng nhấn 
mạnh. 

 
Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Theo ông Dũng, báo cáo từ Tổng 
cục Hải quan cho thấy, hiện có sự 
gia tăng đột biến về một số mặt 
hàng xuất khẩu sang thị trường 
Mỹ và một số mặt hàng nhập khẩu 
từ Trung Quốc vào Việt Nam. Do 
đó, cần có những cảnh báo phù 
hợp đối với nguy cơ gian lận, giả 
mạo xuất xứ và lẩn tránh các biện 
pháp phòng vệ thương mại. 

Cùng với đó, cần sớm có những 
giải pháp thích hợp đi đôi với việc 
tăng cường giám sát chặt chẽ, xem 
xét thận trọng và kỹ lưỡng để triển 
khai, nhằm đảm bảo 2 mục tiêu là 
vừa không ảnh hưởng tới ổn định 
kinh tế vĩ mô và vừa không để 
hàng hóa của Việt Nam bị áp thuế 
hoặc bị xử phạt. 

Bà Trần Thị Thu Hương, Giám 
đốc Trung tâm xác nhận chứng từ 
thương mại (VCCI) cho biết, hoạt 
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động cấp C/O cho hàng hóa xuất 
khẩu từ Việt Nam được thực hiện 
bởi 2 cơ quan là Bộ Công Thương 
và VCCI; trong đó tất cả các loại 
C/O ưu đãi về thuế quan theo các 
Hiệp định Thương mại tự do do 
Bộ Công Thương cấp. 

Hiện tại, 18 tổ cấp thuộc 10 chi 
nhánh và văn phòng đại diện của 
VCCI ở các tỉnh, thành phố lớn 
trong cả nước đảm bảo phục vụ 
cho gần 9.000 doanh nghiệp xuất 
khẩu. Việc cấp C/O của VCCI 
luôn tuân thủ các quy định trong 
Luật Quản lý ngoại thương về 
xuất xứ hàng hóa và được thực 
hiện theo hướng ứng dụng công 
nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp và đáp 
ứng số lượng lớn các hồ sơ đề 
nghị cấp C/O những năm qua. 

Trong 9 tháng năm 2019, tổng 
lượng cấp C/O của VCCI xấp xỉ 
473 nghìn bộ, tăng 2,36% so với 
cùng kỳ năm 2018; trong đó chủ 
yếu cấp 2 loại C/O mẫu A (áp 
dụng chế độ ưu đãi thuế quan phổ 
cập) và mẫu B (C/O không ưu đãi 
của Việt Nam) với 96,56% trong 
tổng lượng cấp C/O. 

Tuy nhiên, số lượng cấp C/O của 
VCCI trong thời gian tới có xu 
hướng giảm mạnh do nhiều doanh 
nghiệp sẽ chuyển từ đề nghị cấp 

C/O mẫu B không ưu đãi tại 
VCCI sang các loại C/O ưu đãi 
theo các Hiệp định Thương mại tự 
do do Bộ Công Thương cấp. Đồng 
thời, cơ chế REX (cơ chế tự chứng 
nhận xuất xứ khi xuất khẩu hàng 
hóa sang Liên minh châu Âu 
(EU), Na Uy, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ 
Kỳ sẽ thay thế việc cấp C/O mẫu 
A cho hàng hóa xuất khẩu đến các 
thị trường này từ năm 2019 dẫn 
đến số lượng cấp C/O của VCCI 
sẽ giảm khoảng 30%-40%. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh cho rằng, việc 
tham gia các  Hiệp định Thương 
mại tự do về cơ bản không làm gia 
tăng các trường hợp gian lận xuất 
xứ. Gian lận xuất xứ thường xảy 
ra đối với những hàng hóa xuất 
khẩu sang các thị trường áp dụng 
cơ chế tự chứng nhận xuất xứ như 
Hoa Kỳ, EU, Canada do những thị 
trường này không yêu cầu doanh 
nghiệp xuất trình C/O do cơ quan 
có thẩm quyền của nước xuất 
khẩu cấp. 

Chính vì C/O không phải chứng 
từ bắt buộc đối với một số thị 
trường, doanh nghiệp được tự khai 
và tự chịu trách nhiệm với hải 
quan nước nhập khẩu nên khi có 
chuyện xảy ra, cơ quan chức năng 
của Việt Nam sẽ rất khó vào cuộc 
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nếu như không được hải quan 
nước nhập khẩu cung cấp thông 
tin. 

Theo ông Khánh, cần làm rõ và 
hiểu đúng khái niệm gian lận xuất 
xứ khác với lẩn tránh vì nhiều 
trường hợp dù không có gian lận 
về xuất xứ, nước nhập khẩu vẫn 
có thể đánh thuế "chống lẩn tránh" 
nếu hàng hóa sử dụng đầu vào từ 
một nước mà họ đang áp thuế 
nhập khẩu cao. Chính vì lẽ đó, 
doanh nghiệp cần thường xuyên 
theo dõi cảnh báo của Bộ Cộng 
Thương để biết mặt hàng nào 
đang có nguy cơ cao bị điều tra 
"chống lẩn tránh" để chủ động, 
linh hoạt trong việc sử dụng 
nguyên liệu để sản xuất, xuất 
khẩu. 

Ông Khánh phân tích, vướng 
mắc trong việc cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa và phòng 
chống gian lận xuất xứ là do một 
số thị trường không yêu cầu C/O 
nhập khẩu do cơ quan có thẩm 
quyền Việt Nam cấp; công tác 
phối hợp, trao đổi thông tin giữa 
các bộ, ngành, cơ quan liên quan 
còn thiếu hiệu quả, tình trạng 
thương nhân nước ngoài làm giả 
C/O của Việt Nam; đồng thời chế 
tài xử lý gian lận xuất xứ hiện nay 
theo quy định chưa đủ mạnh. 

Để xử lý triệt để tình trạng gian 
lận thương mại về xuất xứ hàng 
hóa, ông Khánh nhấn mạnh cần 
tích cực tuyên truyền, phổ biến và 
nâng cao nhận thức đầy đủ, chính 
xác các quy định liên quan tới 
chống lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại, gian lận xuất xứ và 
gian lận thương mại. 

 (VietQ) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  
* Liên minh châu Âu thông báo 
cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban 
sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 
2011/65/EU của Nghị viện và 
Hội đồng châu Âu liên quan đến 
việc loại bỏ sử dụng chì làm chất 
ổn định nhiệt trong các thiết bị 
xét nghiệm máu. 

Ngày 02/9/2019, Liên minh châu 
Âu thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của 
Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện 
và Hội đồng châu Âu liên quan 
đến việc loại bỏ sử dụng chì làm 
chất ổn định nhiệt trong các thiết 
bị xét nghiệm máu. 

Mục đích của dự thảo nhằm đáp 
ứng với các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật hiện hành. Thời gian dự kiến 
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thông qua vào tháng 11 năm 2019. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
20 ngày kể từ ngày công bố trên 
công báo của EU. Hạn cuối cùng 
để các nước thành viên 
tham gia góp ý kiến là ngày 
03/11/2019. 
Thông tin chi tiết của Dự thảo 
xem 
tại: https://members.wto.org/crnatt
achments/2019/TBT/EEC/19_488
0_00_e.pdf  

Mã TB: G/TBT/N/EU/678. 
 

 (most.gov.vn)  
 
* Các chất khả năng ảnh có 
hưởng đến hệ thống thần kinh 
trung ương 

Ngày 11/9/2019, Nhật Bản thông 
báo cho các nước thành viên 
WTO về việc Bộ Y tế, Lao động 
và Phúc lợi quyết định bổ sung 
chất "Shitei Yakubutsu" vào phạm 
vi điều chỉnh của Đạo luật đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả và an 
toàn của sản phẩm dược phẩm và 
thiết bị y tế. 
   Mục đích của dự thảo nhằm bảo 
vệ sức khoẻ và sự an toàn của con 
người. Thời gian thông qua là 
ngày 29/8/2019. Thời gian có hiệu 
lực vào ngày 08/9/2019. Thông tin 
chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattach
ments/2019/TBT/JPN/19_4996_0
0_e.pdf 
Mã thông báo G/TBT/N/JPN/632 

Theo TBT Việt Nam 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 11/2019 

STB: Số thông báo.  
1. STB: G/TBT/N/ARG/381 
Ngày: 04/11/2019 
Tên nước: Argentina 
Nội dung: Đồ uống không cồn 

(ICS 67.160.20); 
2.  STB: G/TBT/N/BHR/565 
Ngày: 06/11/2019 
Tên nước: Bahrain 
Thiết bị chứa chất lỏng (ICS 

23.020); 
3. TB của  Brazil 
- STB: G/TBT/N/BRA/931 
Ngày: 05/11/2019 
Nội dung: Đồ uống không cồn 

(ICS 67.160.20); 
- STB: G/TBT/N/BRA/932 
Ngày: 05/11/2019 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120); 
- STB: G/TBT/N/BRA/933 
Ngày: 11/11/2019 
Nội dung: Viễn thông (ICS 

33.020); 
4. STB: G/TBT/N/CHL/507 
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Ngày: 06/11/2019 
Nước: Chi Lê 
Nội dung: Phụ kiện và vật liệu 

bao gói (ICS 55.040); 
5. TB của  Cộng hòa Séc ngày 

04/11/2019 
- STB: G/TBT/N/CZE/247 
Nội dung: Dụng cụ và thiết bị để 

đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, 
áp suất (ICS 01.040.17; 
17.040.30); 

- STB: G/TBT/N/CZE/248 
Nội dung: Dụng cụ và thiết bị để 

đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, 
áp suất (ICS 01.040.17; 
17.040.30); 

6. TB của  Ai Cập ngày 
12/11/2019 

- STB: G/TBT/N/EGY/233 
Nội dung: An toàn thiết bị điện 

gia dụng (ICS 13.120; 97.030); 
- STB: G/TBT/N/EGY/234 
Nội dung: Chất thải (ICS 

13.030; 55.080); 
- STB: G/TBT/N/EGY/235 
Nội dung: Đồ đạc (ICS 97.140); 
- STB: G/TBT/N/EGY/236 
Nội dung: Gỗ ván khác (ICS 

79.060.99); 
- STB: G/TBT/N/EGY/237 
Nội dung: Gỗ dán (ICS 

79.060.10); 
7. Thông báo của  EU 
- STB: G/TBT/N/EU/689 

Ngày: 04/11/2019 
Nội dung: Các chất độc hại; 
- STB: G/TBT/N/EU/690 
Ngày: 04/11/2019 
Nội dung: Metalaxyl-M (hoạt 

chất thuốc trừ sâu) (ICS 65.100); 
- STB: G/TBT/N/EU/691 
Ngày: 07/11/2019 
Nội dung: Súng có chứa chì (ICS 

13.020; 95); 
8. Thông báo của  Eswatini ngày 

14/11/2019.  
STB: G/TBT/N/SWZ/2 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 

(ICS 01.040.33); 
- STB: G/TBT/N/SWZ/3 
Nội dung: Máy xử lý dữ liệu tự 

động; 
- STB: G/TBT/N/SWZ/4 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 

(ICS 33.060; 33.070.40); 
- STB: G/TBT/N/SWZ/5 
Nội dung: Viễn thông (ICS 33); 
- STB: G/TBT/N/SWZ/6 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100); 
9. STB: G/TBT/N/GRD/23 
Ngày: 07/11/2019 
Nước TB: Grenada 
Nội dung: Đồ uống không cồn 

(ICS 67.160.20); 
10. TB của  Israel ngày 

11/11/2019.  
- STB: G/TBT/N/ISR/1076 
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Nội dung: Thiết bị nhà bếp (ICS 
13.120; 97.040); 

- STB: G/TBT/N/ISR/1077 
Nội dung: Thiết bị vệ sinh răng 

miệng (ICS 13.120; 97.120); 
- STB: G/TBT/N/ISR/1078 
Nội dung: Bồn tắm và spa xoáy 

nước (ICS 13.120; 97.040.50); 
- STB: G/TBT/N/ISR/1079 
Nội dung: Bếp điện (ICS 13.120; 

97.100.10); 
- STB: G/TBT/N/ISR/1080 
Nội dung: Thiết bị gia dụng và 

thương mại khác (ICS 97.180; 
97.200.40); 

- STB: G/TBT/N/ISR/1081 
Ngày: 12/11/2019 
Nội dung: Thiết bị giặt là (ICS 

97.060); 
11. TB của Nhật ngày 

12/11/2019 
- STB: G/TBT/N/JPN/638 
Nội dung: Hệ thống truyền dẫn 

(ICS 33.040.20); 
- STB: G/TBT/N/JPN/639 
Nội dung: Viễn thông (ICS 33) 
- STB: G/TBT/N/JPN/640 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ (HS: 87.02, 
87.03, 87.04; ICS 43.020) 

12. Thông báo của  Kenya 
- STB: G/TBT/N/KEN/909, 

G/TBT/N/KEN/910; 
G/TBT/N/KEN/911 

Ngày: 04/11/2019 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm 

(ICS 67.220.20); 
- STB: G/TBT/N/KEN/912, 

G/TBT/N/KEN/913; 
G/TBT/N/KEN/914; 
G/TBT/N/KEN/915; 
G/TBT/N/KEN/916.  

Ngày: 06/11/2019 
Nội dung: Sơn và vecni (ICS 

87.040); 
12. TB của Hàn Quốc ngày 

11/11/2019. 
- STB: G/TBT/N/KOR/864; 

G/TBT/N/KOR/865 
Nội dung: Thực phẩm chức năng 

cho sức khỏe (ICS 67.040); 
- STB: G/TBT/N/KOR/866 
Nội dung: Mỹ phẩm (ICS 

71.100.70); 
13. STB: G/TBT/N/MNG/10 
Ngày: 04/11/2019 
Nước: Mongolia 
Nội dung: Sản phẩm bắt buộc 

đánh giá sự phù hợp;  
14. STB: G/TBT/N/NZL/92 
Ngày: 07/11/2019 
Nước: New Zealand 
Nội dung: Chất độc hại;  

(Tổng hợp) 
 

 
 
 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG 
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 
CHẤT LƯỢNG TRONG PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

Cùng với sở hữu trí tuệ, hoạt 
động tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng trong giai đoạn này đã 
đóng góp tích cực cho quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam. 

Tác động tích cực đối với nền 
kinh tế 

Tháng 9-1979, Cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TĐC) Nhà 
nước được thành lập theo Quyết 
định số 325-CP của Hội đồng 
Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 4 
đơn vị: Cục Tiêu chuẩn, Cục Đo 
lường Trung ương, Cục Kiểm tra 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá và 
Viện Định chuẩn. Sau 5 năm hoạt 
động, tháng 2-1984, Cục này được 
nâng cấp thành Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng theo 
Nghị định số 22-HĐBT của Hội 
đồng Bộ trưởng và tên gọi này tồn 
tại cho đến ngày nay. 

Trước xu thế hội nhập và phát 
triển của đất nước, từ năm 2003 
đến nay, để KH&CN ngày càng 
đóng góp thiết thực và toàn diện 
hơn cho phát triển kinh tế – xã 
hội, chức năng, nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) không 
ngừng được kiện toàn và củng cố. 

Hai lĩnh vực TĐC và sở hữu trí 
tuệ trong giai đoạn này đã đóng 
góp tích cực cho quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế của nước ta. 
Chức năng thống nhất quản lý nhà 
nước về chất lượng sản phẩm 
hàng hóa lưu thông trong nước và 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; về 
hoạt động của các tổ chức công 
nhận và chứng nhận chất lượng 
sản phẩm hàng hóa; việc chủ trì tổ 
chức giải quyết các tranh chấp về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về 
sở hữu công nghiệp và tranh chấp 
thương mại liên quan đến sở hữu 
công nghiệp theo quy định của 
pháp luật được làm rõ tại Nghị 
định số 28/2004/NĐ-CP ngày 
16/01/2004 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 54/2003/NĐ-CP. 

Theo đó, hoạt động quản lý TĐC 
đã có những tác động tích cực đối 
với nền kinh tế, góp phần nâng 
cao chất lượng sản phẩm, chống 
gian lận thương mại, bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng và trật tự trong 
sản xuất, kinh doanh. Hệ thống 
pháp luật trong lĩnh vực này ngày 
càng được hoàn thiện với ba đạo 
luật cơ bản và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, tạo hành lang pháp 
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lý toàn diện và đồng bộ điều chỉnh 
các hoạt động tiêu chuẩn hoá, 
quản lý chất lượng sản phẩm và 
đo lường trên phạm vi cả nước. 

Hệ thống tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật của nước ta đã 
ngày càng phát triển với trên 
11.500 TCVN, hơn 780 quy chuẩn 
kỹ thuật và hàng vạn tiêu chuẩn cơ 
sở, làm chuẩn mực quan trọng cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
quản lý. Tỷ lệ hài hòa của TCVN 
với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực 
không ngừng được nâng lên, đến 
nay đã đạt 54%. Hệ thống này đã 
góp phần tích cực nâng cao năng 
suất, chất lượng của sản phẩm, 
hàng hóa Việt Nam, bảo đảm an 
toàn cho con người và môi trường, 
góp phần tăng cường xuất khẩu và 
thuận lợi hóa giao dịch thương 
mại của Việt Nam trên trường 
quốc tế.  

Xuất phát chỉ hơn hai chục 
người với cơ sở vật chất, trang 
thiết bị còn nghèo nàn, lạc hậu và 
thiếu thốn. Đến nay, Tổng cục 
TĐC đã có gần 1.700 cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động 
làm việc trong các đơn vị của 
Tổng cục trên khắp mọi miền đất 
nước. Cùng với Tổng cục, mạng 
lưới Chi cục TĐC của 63 tỉnh, 
thành phố và các cơ quan chuyên 

trách TĐC tại Bộ, ngành Trung 
ương đã tạo thành hệ thống quản 
lý thống nhất hoạt động TĐC trên 
cả nước đã đóng góp to lớn vào sự 
phát triển của nền kinh tế xã hội 
nói chung, ngành TĐC nói riêng. 

Ngoài việc ngày càng được tăng 
cường đầu tư phát triển theo chiều 
sâu, với hạ tầng chuẩn đo lường 
quốc gia và hệ thống các phòng 
thử nghiệm tiên tiến đạt trình độ 
quốc tế, phục vụ kịp thời cho hoạt 
động nghiên cứu và kiểm định 
chất lượng hàng hóa. Hệ thống 
chuẩn đo lường được xác lập gồm 
27 chuẩn quốc gia là cơ sở để 
kiểm định và hiệu chuẩn phương 
tiện đo trong các ngành, lĩnh vực 
thiết yếu của nền kinh tế; hơn 
5.000 chuẩn từ trung ương đến địa 
phương và một lượng lớn chuẩn 
đo lường đang được sử dụng trong 
các doanh nghiệp, viện nghiên 
cứu, trường đại học.  

Công tác quản lý chất lượng 
được quan tâm chỉ đạo theo các 
định hướng, mục tiêu, giải pháp 
lớn trong từng thời kỳ, đã góp 
phần nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của người tiêu dùng, 
doanh nghiệp và hiệu lực của hoạt 
động quản lý nhà nước. Năng lực 
thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 
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hàng hóa tiếp tục được đầu tư tăng 
cường; mạng lưới các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp ngày càng 
phát triển, hướng tới đạt chuẩn 
mực quốc tế, thúc đẩy sự thừa 
nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và 
các quốc gia, giúp thuận lợi hóa 
hoạt động xuất khẩu của doanh 
nghiệp. Đến nay, cả nước đã có 
863 tổ chức thử nghiệm, 77 tổ 
chức chứng nhận, 192 tổ chức 
giám định, 265 tổ chức kiểm định. 

Hiện nay Tổng cục TĐC được 
giao chủ trì Chương trình Quốc 
gia “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020” do Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Theo đó, sẽ tạo ra một 
phong trào tăng năng suất chất 
lượng một cách bền vững qua việc 
áp dụng các hệ thống quản lý chất 
lượng, công cụ quản lý tiên tiến 
giúp cho các doanh nghiệp nâng 
cao năng lực quản trị, điều hành, 
quản lý công nghệ của doanh 
nghiệp, tiết kiệm chi phí, nguyên, 
nhiên vật liệu, tiết kiệm thời 
gian… cho doanh nghiệp. 

Đáp ứng nhu cầu hội nhập và 
phát triển 

Trước xu thế hội nhập ngày càng 
sâu rộng của đất nước, công tác 
kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá sản xuất, lưu 
thông trên thị trường và xuất nhập 
khẩu luôn được chú trọng tăng 
cường, đặc biệt đối với các mặt 
hàng nhạy cảm liên quan tới an 
toàn cho con người và môi trường. 
Gần đây, đã chú trọng đổi mới 
phương thức quản lý nhà nước từ 
tiền kiểm sang hậu kiểm, đơn giản 
hóa được nhiều thủ tục kiểm tra 
hàng hóa nhập khẩu; tích cực 
tham gia Kế hoạch triển khai Cơ 
chế một cửa quốc gia, Cơ chế một 
cửa ASEAN, cải cách kiểm tra 
chuyên ngành đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi 
thương mại giai đoạn 2018-2020. 
Cơ sở dữ liệu về chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa được hình thành; 
hệ thống thông tin cảnh báo trong 
nước về chất lượng được thực 
hiện thường xuyên có kết nối với 
hệ thống cảnh báo quốc tế, qua đó, 
nhiều sản phẩm mất an toàn đã 
được thông tin kịp thời đến người 
tiêu dùng trong nước. Các hệ 
thống quản lý, nâng cao năng suất, 
chất lượng tiên tiến theo tiêu 
chuẩn quốc tế được đưa vào áp 
dụng rộng rãi.  

Có thể nói, hoạt động hợp tác 
quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực 
TĐC đã được đẩy mạnh cả về 
chiều rộng và chiều sâu. Tổng cục 
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TĐC hiện nay làm đại diện Việt 
Nam tại 14 tổ chức quốc tế về tiêu 
chuẩn, đo lường, năng suất, chất 
lượng và mã số mã vạch; duy trì 
hợp tác thường xuyên với hơn 30 
tổ chức quốc tế, một số nước trên 
thế giới và khu vực. Việc tham gia 
các tổ chức quốc tế và khu vực 
trong nhiều năm qua đã giúp xây 
dựng nên chính sách về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng phù 
hợp với bài bản quốc tế, góp phần 
tích cực tạo thuận lợi cho thương 
mại, nâng cao vị thế của Việt Nam 
trong các tổ chức quốc tế và khu 
vực, đảm bảo sự hội nhập của Việt 
Nam trên trường quốc tế.  

Ngoài ra, hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn đã được đẩy mạnh xã 
hội hóa, các Tổ chức Đo lường cơ 
bản đáp ứng được nhu cầu về đảm 
bảo đo lường trong thương mại, 
giao nhận hàng hóa, trong quản lý 
thị trường và xuất nhập khẩu. 
Nhiều chương trình đảm bảo đo 
lường đã mang lại hiệu quả thiết 
thực cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh, góp phần duy trì, nâng cao 
năng suất, chất lượng; Hoạt động 
thử nghiệm, phê duyệt mẫu 
phương tiện đã được tổ chức thực 
hiện bài bản phù hợp với thông lệ 
quốc tế. 

Các hoạt động quản lý chất 

lượng, đảm bảo chất lượng và 
đánh giá sự phù hợp đã được đẩy 
mạnh và đáp ứng đúng với chuẩn 
mực và thông lệ quốc tế; Các tổ 
chức đánh giá sự phù hợp đạt 
chuẩn mực quốc tế là nền tảng cho 
hoạt động kiểm tra, quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa trong 
nước; thúc đẩy sự thừa nhận lẫn 
nhau giữa các nước trong khu vực, 
quốc tế, giúp xoá bỏ rào cản kỹ 
thuật trong thương mại, doanh 
nghiệp giảm được chi phí, thời 
gian xuất nhập khẩu nhất là đối 
với các mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực của nước ta. 

Hệ thống quản lý chất lượng 
theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001, ISO 22000, HACCP… đã 
được chấp nhận thành tiêu chuẩn 
quốc gia, được phổ biến áp dụng 
thành công ở hàng ngàn doanh 
nghiệp để đảm bảo chất lượng làm 
cơ sở cho sự hội nhập, thừa nhận 
và công nhận lẫn nhau theo tập 
quán và thông lệ quốc tế. 

Đồng thời, Tổng cục TĐC đã và 
đang tổ chức xây dựng, triển khai, 
cấp và quản lý hệ thống mã số mã 
vạch quốc gia cho sản phẩm hàng 
hóa sản xuất trong nước, cung cấp 
thông tin và truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm hàng hóa, tạo ra sự minh 
bạch trong sản xuất, chống hàng 
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giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất 
đối với doanh nghiệp góp phần 
nâng cao uy tín và sức cạnh tranh 
của hàng Việt Nam trên thị trường 
trong và ngoài nước. 

Trong công cuộc đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội 
nhập quốc tế ngày nay, sáu mươi 
năm – một chặng đường nhìn lại, 
khoa học và công nghệ tiếp tục có 
những bước tiến quan trọng về 
mọi mặt, đóng góp thiết thực cho 
sự nghiệp phát triển kinh tế – xã 
hội, nâng cao chất lượng cuộc 
sống nhân dân, củng cố tiềm lực 
quốc phòng và an ninh, chủ động 
kết nối, hợp tác đối tác chiến lược 
với các quốc gia tiên tiến trên thế 
giới, phát triển bền vững đất nước. 

Thời gian tới, để tiếp tục đồng 
hành cùng doanh nghiệp cũng như 
đáp ứng nhu cầu của đất nước, 
Tổng cục sẽ tập trung định hướng 
vào một số nội dung trọng điểm 
như: tiếp tục nghiên cứu, rà soát, 
sửa đổi các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan đến quản lý 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu theo hướng đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, rút ngắn thời gian 
kiểm tra chuyên ngành, chuyển 
sang áp dụng biện pháp hậu kiểm 

để thực hiện tốt các Nghị quyết 
của Chính phủ; đẩy mạnh việc xây 
dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
theo hướng đồng bộ, hài hoà với 
các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực 
đối với nhóm sản phẩm, hàng hoá 
xuất khẩu cũng như xây dựng các 
nhóm tiêu chuẩn quốc gia đối với 
các nhóm sản phẩm mới, chủ lực 
của Việt Nam;… 

(Tổng cục TCĐLCL) 
 
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU 
CHUẨN ISO MỚI 

Tiêu chuẩn ISO vừa ban hành 
quy định mới giúp các tổ chức, 
doanh nghiệp chú ý hơn đến chất 
lượng môi trường khi thực hiện 
chiến lược phát triển bền vững. 

ISO vừa công bố ISO 
14007, Quản lý môi trường – 
Hướng dẫn xác định chi phí và lợi 
ích môi trường. Từ đó giúp các tổ 
chức, doanh nghiệp có thể dựa 
vào tiêu chuẩn để phân tích lợi 
ích, chi phí đánh giá các tác động 
của doanh nghiệp lên môi trường 
và các khía cạnh khác. 

Các tổ chức, doanh nghiệp cần 
có các biện pháp và chiến lược 
môi trường hợp lý về mặt kinh 
tế. Ví dụ, định giá tài nguyên thiên 



Số 69 - 11/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 21 
 

nhiên và thực hiện các phân tích 
lợi ích chi phí môi trường là một 
trong những bước quan trọng về 
mặt chiến lược trong các chương 
trình phát triển bền vững. 

 
Ảnh minh họa 

ISO 14007 sẽ cho phép các tổ 
chức, doanh nghiệp xác định và 
truyền đạt các chi phí và lợi ích 
liên quan đến các khía cạnh môi 
trường, tác động và sự phụ thuộc 
của họ vào tài nguyên thiên 
nhiên. Tiêu chuẩn này cũng cho 
các tổ chức biết cách thực hiện các 
phân tích lợi ích chi phí cho các 
lựa chọn môi trường khác nhau. 

Martin Baxter, Chủ tịch tiểu ban 
SC/TC 207 của SC, hệ thống quản 
lý môi trường, giải thích. Những 
nỗ lực về đánh gí chất lượng môi 
trường cũng như cách đánh giá 
kinh tế trong tác động môi trường 
ngày càng được cải thiện. Tiêu 
chuẩn ISO 14007 giúp các tổ 
chức, doanh nghiệp tạo ra dữ liệu 
minh bạch và chính xác, từ đó có 
thể xóa bỏ rào cản cho sự phát 
triển bền vững, hiểu về giá trị phát 

triển bền vững mà không gây ảnh 
hưởng xấu đến môi trường. 

Tiêu chuẩn mới bổ sung ISO 
14008, định giá tiền tệ cho các tác 
động môi trường và các khía cạnh 
liên quan đến môi trường, được 
công bố vào tháng 3 năm 2019. 
Tiêu chuẩn này mô tả các phương 
pháp để định giá các khía cạnh và 
tác động môi trường, cung cấp dữ 
liệu cần thiết cung cấp các phân 
tích lợi ích chi phí như vậy. Do 
đó, có thể hiểu rằng hai tiêu chuẩn 
có sự liên quan với nhau. 

ISO 14007 được phát triển bởi 
ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 
207, Quản lý môi trường, tiểu ban 
SC 1, Hệ thống quản lý môi 
trường, có thư ký do SCC, thành 
viên của ISO tại Canada nắm 
giữ. ISO 14007 có hiệu lực 
bởi quốc gia thành viên của ISO 
hoặc tại các cửa hàng có chứng 
nhận ISO. 

(tcvn.gov.vn/) 
 

ĐỀ XUẤT MỨC CHI XÂY 
DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA VÀ QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT 

Bộ Tài chính đang dự thảo 
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. 
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Theo dự thảo, nội dung chi trực 
tiếp cho việc xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ 
thuật bao gồm: Chi công lao động 
đối với các cán bộ trực tiếp tham 
gia xây dựng dự án xây dựng tiêu 
chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; Chi cho công tác nghiên 
cứu, đánh giá thực trạng, nghiên 
cứu tài liệu kỹ thuật, phân tích kết 
quả điều tra, khảo sát, thử nghiệm, 
khảo nghiệm phục vụ cho việc xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật. 

Nội dung chi phục vụ công tác 
quản lý của cơ quan có thẩm 
quyền quản lý hoạt động xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật bao gồm: Chi tổ chức các 
cuộc hội nghị, hội thảo phục vụ 
công tác lập kế hoạch, rà soát 
chuyển đổi tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật ; chi họp Hội 
đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm 
định dự thảo  tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật… 

Dự thảo cũng đề xuất định mức 
chi cụ thể. Đối với chi công lao 
động thuê ngoài đối với cán bộ, 
chuyên gia trực tiếp xây dựng dự 
thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật (nếu có): Mức chi 
tối đa là 20.000.000 đồng/01 dự 

thảo đối với tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật không cần 
phải khảo sát, khảo nghiệm; mức 
chi tối đa 45.000.000 đồng/01 dự 
thảo đối với  tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật cần phải khảo 
sát, khảo nghiệm. 

Chi lập dự án tiêu chuẩn quốc 
gia, quy chuẩn kỹ thuật trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, mức chi 
tối đa 2.000.000 đồng/01 dự án 
được cấp thẩm quyền phê 
duyệt. Chi lấy ý kiến nhận xét của 
thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 
quốc gia, của các chuyên gia, 
nhà khoa học đối với dự thảo tiêu 
chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật: mức chi tối đa là 500.000 
đồng/01 nhận xét cho một dự thảo 
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật; 

Đối với các tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật đặc biệt phức 
tạp hoặc mang tính liên ngành, bộ, 
ngành, địa phương quyết định 
mức chi cụ thể trong phạm vi dự 
toán kinh phí được giao và chịu 
trách nhiệm về quyết định của 
mình. Chi lập dự án tiêu chuẩn 
quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
mức chi tối đa 2 triệu đồng/dự án 
được cấp thẩm quyền phê duyệt… 

 (tcvn.gov.vn) 
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DOANH NGHIỆP XUẤT 
KHẨU SANG ASEAN, HỒNG 
KÔNG, TRUNG QUỐC CẦN 
LƯU Ý GÌ?  

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) vừa có thông báo tới các 
tổ chức, doanh nghiệp có hoạt 
động xuất khẩu sang các thị 
trường ASEAN, Hồng Kông, 
Trung Quốc về quy định khai xuất 
xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế 
quan theo những cam kết trong 
Hiệp định Thương mại tự do 
ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc 
(AHKFTA). 

Theo đó, để được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo cam kết trong Hiệp 
định AHKFTA, hàng hóa phải 
được cấp C/O mẫu AHK do cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước thành viên xuất khẩu cấp. 

 
Theo Cục Xuất nhập khẩu, ngày 

28/3/2018, AHKFTA được các 
Bên ký kết tại Myanmar. Ngày 
7/1/2019, Chính phủ Việt Nam 

ban hành Nghị quyết số 03/NQ-
CP phê duyệt AHKFTA. Ngày 
28/2/2019, Bộ Ngoại giao gửi 
công thư thông báo cho Ban Thư 
ký ASEAN về việc Việt Nam phê 
duyệt Hiệp định này. 

Tính đến nay, Việt Nam cùng 5 
nước thành viên khác gồm Lào, 
Myanmar, Singapore, Thái Lan và 
Hồng Kông, Trung Quốc đã phê 
chuẩn AHKFTA và thực thi từ 
ngày 11 tháng 6 năm 2019. 

Thực hiện cam kết quốc tế trong 
AHKFTA, ngày 8/11/2019, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ký ban 
hành Thông tư số 21/2019/TT-
BCT quy định Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong AHKFTA. Thông 
tư gồm 4 Chương, 35 Điều và 5 
Phụ lục kèm theo. 

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, 
Thông tư quy định về việc cấp và 
chấp nhận C/O hồi tố tại Điều 35 
“Điều khoản thi hành”. 

Theo đó, cơ quan, tổ chức cấp 
C/O xem xét cấp C/O mẫu AHK 
cho hàng hóa xuất khẩu của Việt 
Nam trước ngày Thông tư 
21/2019/TT-BCT có hiệu lực để 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo 
quy định của AHKFTA và theo 
quy định của Nước thành viên 
nhập khẩu. 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Cơ quan hải quan Nước thành 
viên nhập khẩu chấp nhận C/O 
mẫu AHK phát hành từ ngày 11 
tháng 6 năm 2019. 

Thủ tục kiểm tra C/O mẫu AHK 
để cho hưởng ưu đãi thuế quan 
được thực hiện theo quy định của 
AHKFTA, các nội dung quy định 
tại Chương III Thông tư này và  
văn bản pháp luật có liên quan. 

C/O mẫu AHK có hiệu lực trong 
vòng 1 năm kể từ ngày cấp và 
được nộp cho cơ quan hải quan 
Nước thành viên nhập khẩu trong 
thời hạn này. 

Trường hợp C/O mẫu AHK 
được nộp cho cơ quan hải quan 
nước thành viên nhập khẩu sau 
khi hết thời hạn hiệu lực, C/O này 
vẫn được chấp nhận nếu việc 
không tuân thủ thời hạn nêu trên 
là do bất khả kháng hoặc do 
nguyên nhân chính đáng khác nằm 
ngoài tầm kiểm soát của nhà nhập 
khẩu hoặc nhà xuất khẩu. 

Trong tất cả trường hợp, cơ quan 
hải quan Nước thành viên nhập 
khẩu có thể chấp nhận C/O mẫu 
AHK với điều kiện hàng hóa được 
nhập khẩu trước khi hết thời hạn 
hiệu lực của C/O này. 

Thông tư số 21/2019/TT-BCT có 
hiệu lực kể từ ngày 23/12/2019. 

(congthuong) 

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN 
CÔNG NGHIỆP THÁI LAN 
CHO QUẢ DỨA ĐƯỢC LƯU 
TRỮ TRONG CÁC THÙNG 
CONTAINER KÍN  

Thái Lan vừa thông báo cho các 
nước thành viên WTO về việc đưa 
ra Dự thảo tiêu chuẩn công 
nghiệp Thái Lan cho quả dứa 
được lưu trữ trong các thùng 
container kín. 

Tiêu chuẩn này sẽ thay thế tiêu 
chuẩn TIS 51- 2530 (1987): Dứa 
đóng hộp. Phạm vi của tiêu chuẩn 
bao gồm dứa gọt vỏ, bỏ lõi được 
bảo quản trong container kín hoàn 
toàn và đã được thông qua quá 
trình xử lý hoặc ngăn chặn sự phát 
triển của vi sinh vật bằng phương 
pháp nhiệt. 

 
Ngoài ra, tiêu chuẩn cũng quy 

định về định nghĩa, kiểu dáng, phụ 
gia thực phẩm, chất gây ô nhiễm, 
vệ sinh, bao bì, ghi dấu và ghi 
nhãn, lấy mẫu và đánh giá sự phù 
hợp. Hiện tại, Thái Lan chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

 (VietQ) 
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HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG 
CHỨNG NHẬN NÔNG 
NGHIỆP HỮU CƠ  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Thông 
tư 16/2019/TT-BNNPTNT về việc 
quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định 109/2018/NĐ-CP về 
nông nghiệp hữu cơ. 

Thông tư này quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 
109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 
của Chính phủ về nông nghiệp 
hữu cơ gồm các nội dung: 1. Cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ, cấp số đăng 
ký của Tổ chức chứng nhận sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ; 2. 
Đánh giá để cấp và giám sát sau 
khi cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) về nông nghiệp hữu cơ 
của Tổ chức chứng nhận; 3. Quy 
định về lấy mẫu và thử nghiệm 
mẫu sản phẩm nông nghiệp hữu 
cơ; 4. Kiểm tra chất lượng, thu hồi 
và xử lý sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ không đảm bảo chất lượng 
thuộc lĩnh vực quản lý Bộ Nông 
nghiệp&Phát triển nông thôn. 

Cụ thể, về cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ chịu trách nhiệm chủ trì thẩm 
định để cấp, cấp lại, cấp bổ sung, 

sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động chứng nhận sản phẩm 
phù hợp TCVN về nông nghiệp 
hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn như 
sau: Tổ chức chứng nhận sản 
phẩm nông nghiệp hữu cơ (Tổ 
chức chứng nhận) đăng ký hoạt 
động chứng nhận sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ thuộc 1 lĩnh vực 
nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên 
ngành của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, cụ thể như 
sau: Tổng cục Thủy sản là cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ đối với lĩnh vực 
thủy sản; Tổng cục Lâm nghiệp là 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với 
lĩnh vực lâm nghiệp; Cục Trồng 
trọt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối 
với lĩnh vực trồng trọt; Cục Chăn 
nuôi là cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
đối với lĩnh vực chăn nuôi. 

Tổ chức chứng nhận đăng ký 
hoạt động chứng nhận sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ từ 2 lĩnh vực 
trở lên, lựa chọn 1 cơ quan chuyên 
ngành trong lĩnh vực đăng ký hoạt 
động chứng nhận để nộp hồ sơ. 
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chủ trì, 
phối hợp với cơ quan liên quan để 
thực hiện cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động. Tổ chức chứng 
nhận đăng ký cấp lại, cấp bổ sung, 
sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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hoạt động thực hiện nộp hồ sơ 
theo quy định trên. 

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động thông báo công 
khai tổ chức được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và 
của cơ quan cấp chậm nhất sau 5 
ngày làm việc kể từ ngày cấp. 

Hoạt động của Tổ chức chứng 
nhận 

Theo Thông tư, số đăng ký của 
Tổ chức chứng nhận là mã số 
đăng ký ghi trong Mẫu số 01 của 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 109/2018/NĐ-CP. Mỗi số 
đăng ký chỉ cấp cho một Tổ chức 
chứng nhận và không thay đổi 
trong trường hợp cấp lại, cấp bổ 
sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động. Vụ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn là cơ quan cấp và quản lý số 
đăng ký. 

Theo Thông tư, phương thức 
đánh giá để cấp và giám sát sau 
khi cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm phù hợp TCVN về nông 
nghiệp hữu cơ thực hiện theo điểm 
đ khoản 1 Điều 5 Thông tư 
28/2012/TT-BKHCN của Bộ 
KH&CN 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 
và TCVN 12134:2017 Nông 
nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ 
chức chứng nhận, tiêu chuẩn quốc 
tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn 
nước ngoài được chấp thuận tại 
Việt Nam. 

Sản phẩm nông nghiệp của các 
tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy 
chứng nhận sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ thì được sử dụng 
dấu sản phẩm tương ứng với tiêu 
chuẩn đã được chứng nhận. Tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu chứng 
nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu 
chuẩn nước ngoài về nông nghiệp 
hữu cơ để tiêu thụ trong nước phải 
được chứng nhận bởi tổ chức 
chứng nhận có đủ điều kiện theo 
quy định khoản 2 Điều 9 Nghị 
định 109/2018/NĐ-CP. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 
18/12/2019. 

(chinhphu) 
 
NGHỊ ĐỊNH 85/2019/NĐ-CP 
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ 
CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA – 
ASEAN, KIỂM TRA CHUYÊN 
NGÀNH ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 
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Ngày 14/11/2019, Chính phủ 
ban hành Nghị định 85/2019/NĐ-
CP về việc quy định thực hiện thủ 
tục hành chính theo cơ chế một 
cửa quốc gia, cơ chế một cửa 
ASEAN và kiểm tra chuyên ngành 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu. 

Theo Nội dung Nghị định, ngoài 
áp dụng theo các quy định chuyên 
ngành, Điều ước quốc tế, Nhà 
nước áp dụng miễn kiểm tra về an 
toàn thực phẩm trước khi thông 
quan với 04 trường hợp: Hàng hóa 
nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu 
chính, chuyển phát nhanh có trị 
giá hải quan được miễn thuế; 
Hàng hóa nhập khẩu trong danh 
mục và định lượng miễn thuế 
phục vụ cho công tác, sinh hoạt 
của tổ chức được miễn trừ ngoại 
giao; Hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu tại chỗ; Hành lý của người 
nhập cảnh trong định mức miễn 
thuế. 

Bên cạnh đó, Nhà nước còn 
miễn kiểm tra về chất lượng hàng 
hóa trước khi thông quan đối với 
03 trường hợp sau: Hàng hóa nhập 
khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, 
chuyển phát nhanh có trị giá hải 
quan được miễn thuế; Hàng hóa 
tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng 
miễn thuế; Hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu tại chỗ. 
Các loại hàng hóa nói trên không 

được miễn kiểm tra nếu: Các cán 
bộ quản lý ngành, lĩnh vực cảnh 
báo về an toàn thực phẩm, lây lan 
bệnh dịch, gây nguy hại cho sức 
khỏe con người, gây ô nhiễm môi 
trường, ảnh hưởng đến đạo đức xã 
hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại 
cho kinh tế, an ninh quốc gia; Có 
văn bản dừng áp dụng chế độ 
miễn kiểm tra chuyên ngành trước 
thông quan. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020. 

(vfa.gov.vn) 
 
GIAN LẬN XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA: GỖ DÁN LỌT 'TẦM 
NGẮM' 

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa 
ký ban hành Thông tư số 
22/2019/TT-BCT quy định về việc 
tạm ngừng kinh doanh chuyển 
khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán 
vào Việt Nam để tái xuất sang Mỹ. 

Động thái trên nhằm tăng cường 
quản lý xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ 
để phòng tránh gian lận thương 
mại về xuất xứ hàng hóa, chuyển 
tải bất hợp pháp, dẫn tới nguy cơ 
Mỹ có thể áp dụng các biện pháp 
siết chặt quản lý đối với gỗ dán 
xuất khẩu của Việt Nam, tác động 
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tiêu cực đến sản xuất trong nước, 
ảnh hưởng đến quyền lợi của 
doanh nghiệp làm ăn chân chính. 

Thông tư số 22/2019/TT-BCT 
quy định tạm ngừng hoạt động 
kinh doanh chuyển khẩu, kinh 
doanh tạm nhập vào Việt Nam để 
tái xuất sang Mỹ đối với mặt hàng 
gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam ban hành 
kèm theo Thông tư số 
65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 
của Bộ Tài chính. 

Đối tượng áp dụng là các thương 
nhân tham gia hoạt động kinh 
doanh chuyển khẩu, kinh doanh 
tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ 
chức quản lý hoạt động kinh 
doanh chuyển khẩu, kinh doanh 
tạm nhập, tái xuất; các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến 
hoạt động kinh doanh chuyển 
khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất. Thông tư số có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 27/12/2019 đến 
hết ngày 31/12/2024. 

(VietQ.vn) 
 

 
 
THÀNH PHẦN THUỐC VI 
LƯỢNG ĐỒNG CĂN CÓ THỂ 
GÂY HẠI CHO SỨC KHỎE  

Nhiều loại thuốc vi lượng đồng 
căn được sản xuất từ các chất độc 
có khả năng gây hại vĩnh viễn cho 
sức khỏe, FDA đã nói trong một 
cảnh báo mới về các biện pháp 
chưa được chứng minh. 

Các quan chức y tế công cộng đã 
cảnh báo nhiều loại thuốc vi lượng 
đồng căn sản xuất từ các chất độc 
đã được biết tới có khả năng gây 
tổn hại vĩnh viễn. 

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã có 
một cú đánh mới vào các phương 
thuốc thảo dược khi ngành công 
nghiệp trị giá hàng tỷ đô la tiếp 
tục bùng nổ. 

FDA đã tăng cường trong các 
hướng dẫn cập nhật để cảnh 
báo người tiêu dùng về sự nguy 
hiểm của các loại thuốc chưa được 
chứng minh đã tuyên bố sẽ chữa 
khỏi một loạt các bệnh. 

Những sản phẩm này có khả 
năng gây ra tác hại đáng kể và 
thậm chí vĩnh viễn nếu bị sản xuất 
kém chất lượng hoặc nếu chúng 
được bán trên thị trường như là 
phương pháp điều trị thay thế cho 
các bệnh và tình trạng nghiêm 
trọng, đe dọa đến tính mạng. 

Theo một số ước tính, 1/3 người 
trưởng thành ở Mỹ đang sử dụng 
các biện pháp chưa được kiểm 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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chứng, một trong số đó tuyên bố 
chữa khỏi bệnh tự kỷ của khoảng 
10% người Anh. 

 
Vi lượng đồng căn là nguyên tắc 

220 năm sử dụng các chất pha 
loãng cao – chẳng hạn như thực 
vật hoặc mô động vật – mà các 
nhà chuyên môn tuyên bố nó 
khuyến khích cơ thể tự chữa 
lành. Những sản phẩm này thường 
được bán rộng rãi trên thị trường, 
trên mạng và các cửa hàng y tế 
như phương thuốc thần kỳ. 

Năm 2017, FDA đã ban hành dự 
thảo tài liệu hướng dẫn giải thích 
về nguy cơ của các phương pháp 
điều trị này. Nhưng khi thị trường 
vi lượng đồng căn tiếp tục tăng 
thêm 1/5 mỗi năm, cơ quan quản 
lý cảm thấy cần phải sửa đổi lại. 

Hiện tại đã nêu chi tiết các loại 
sản phẩm vi lượng đồng căn có 
nguy cơ cao hơn đối với sức khỏe 
cộng đồng. Các hướng dẫn dự 
thảo cũng chỉ định thành phần cụ 
thể và phương pháp tiêu thụ nào 
có khả năng gây hại. 

Chúng bao gồm các loại thuốc 
có chứa mầm bệnh, hóa chất độc 
hại và các loại thuốc được tiêm, vì 
chúng “vượt qua sự phòng vệ tự 
nhiên của cơ thể”. 

FDA cũng cảnh báo chống lại 
các biện pháp khắc phục để điều 
trị các bệnh nghiêm trọng hoặc đe 
dọa tính mạng như ung thư. Họ 
cũng khuyên những người dễ bị 
tổn thương như trẻ em và người 
già nên tránh xa các loại thuốc vì 
hệ thống miễn dịch của những 
nhóm người này có thể quá yếu để 
chống lại bất kỳ thành phần gây 
hại nào. 

FDA hiện đang yêu cầu công 
chúng phản hồi và nhập liệu vào 
phiên bản mới trước khi nó được 
hoàn thiện. Là một phần của cuộc 
đàn áp, FDA cũng đã ban hành 
hơn 10 bức thư cảnh báo các nhà 
sản xuất thuốc vi lượng đồng căn. 

Các công ty mục tiêu bị nhắm 
vào bao gồm Kadesh Inc., U.S. 
Continental Marketing Inc., Fill It 
Pack It Inc., và Bershtel 
Enterprises LLC dba 
WePackItAll. 

Theo FDA, các công ty này đã 
làm việc cùng nhau để sản xuất và 
đóng gói thuốc nhỏ mắt trong điều 
kiện không bão hòa, có thể gây 
nhiễm trùng mắt nghiêm trọng. 
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FDA cũng khuyến khích người 
tiêu dùng và bác sĩ báo cáo bất kỳ 
ảnh hưởng hoặc vấn đề bất lợi nào 
đối với các sản phẩm vi lượng 
đồng căn vào chương trình “Báo 
cáo trường hợp bất lợi 
MedWatch” của họ. 

Những lo ngại về vi lượng đồng 
căn tại Anh cũng ở mức cao nhất 
mọi thời đại. Người đứng đầu 
NHS tuần này đã phát động một 
cuộc tấn công thẳng thắn vào 
ngành công nghiệp để bán hàng 
những huyền thoại chống vắc-xin 
chết người. 

Simon Stevens cảnh báo rằng 
một số nhà trị liệu đang đẩy mạnh 
“vắc-xin vi lượng đồng căn” 
không hiệu quả, khiến bệnh nhân 
tiếp xúc với các căn bệnh chết 
người như sởi. Trong một can 
thiệp quan trọng, ông kêu gọi cơ 
quan giám sát y tế của Anh, Ủy 
ban Chất lượng Chăm sóc (CQC) 
hủy niêm yết Hiệp hội 
Homeopaths khỏi sổ đăng ký 
chính thức của các tổ chức chuyên 
nghiệp. 

 (tcvn.gov.vn) 
 
THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ KHÔNG 
CÓ TÁC DỤNG GIÚP CAI 
THUỐC LÁ  

Rất nhiều tác hại của thuốc lá 

điện tử đã công bố trong cuộc hội 
thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về 
quản lý các sản phẩm thuốc lá thế 
hệ mới” diễn ra tại Hà Nội. 

Theo tài liệu của WHO và Liên 
minh Phòng chống tác hại thuốc lá 
Đông Nam Á, thành phần trong 
thuốc lá điện tử gồm có: 

Nicotine: ngoài tính gây nghiện, 
nicotine gây tác động tiêu cực tới 
thai nhi trong quá trình mang thai 
và các bệnh tim mạch. Mặc dù 
nicotine không phải là chất gây 
ung thư, nhưng có tác động như 
“chất tạo khối u” và liên quan đến 
hình thành bệnh ung thư, cũng 
như ảnh hưởng đến thần kinh. 
Tiếp xúc với nicotine ở trẻ vị 
thành niên và thai nhi có ảnh 
hưởng lâu dài tới phát triển não 
bộ, tiềm năng dẫn đến rối loạn học 
tập và rối loạn tâm thần kinh. 

Propylene glyco có thể tạo thành 
propylene oxide, một hợp chất gây 
ung thư khi được đun nóng. 

Glycerin/Glycerol gốc thực vật: 
khi đun nóng và hóa hơi, tạo thành 
acrolein, có thể gây kích ứng 
đường hô hấp trên.  

Ngoài ra, thuốc lá điện tử còn có 
hàng loại kim loại và các chất gây 
hại cho sức khỏe khác, như: chì, 
bạc, cadmium, chromium, thủy 
ngân và Nikel. 
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Thuốc lá điện tử  

Theo như chia sẻ của những 
thông tin trước đây, thuốc lá điện 
tử gây tổn hại đến phổi tương 
đương với thuốc lá truyền thống. 
Ngoài ra, nó cũng gây ra một số 
tác hại khác như: tăng nguy cơ 
gây nghiện nicotine với những 
người đã từng hút hoặc chưa từng 
hút; tăng nguy cơ động kinh; mắc 
các bệnh về răng miệng; có thể 
gây ra một số vụ  nổ, bỏng, chấn 
thương… 

Nhiều bằng chứng cho thấy, việc 
hít phải những hương liệu trong 
dung dịch TLĐT lâu dài có thể 
gây ra nhiều tác động tiêu cực đối 
với sức khỏe con người. Theo một 
kết quả nghiên cứu tại Mỹ năm 
2018, sử dụng thuốc lá điện tử 
hàng ngày có liên quan tới việc 
tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim tương 
tự như thuốc lá truyền thống. Sử 
dụng thuốc lá điện tử cũng có 
nguy cơ gây cháy, nổ. Hiện đã có 
200 trường hợp thuốc lá điện tử 
phát nổ được ghi nhận tại Anh, 
Mỹ. Thậm chí, tại Mỹ, một số 

bang đã ra lệnh cấm quảng cáo 
các loại thuốc lá điện tử và có sự 
kiểm soát chặt chẽ hơn với loại 
hình thuốc lá này. 

Thuốc lá điện tử hoàn toàn 
không có công dụng cai thuốc 
lá. Không như những lời quảng 
cáo "có cánh" của nhiều đơn vị 
bán, WHO cho biết, chưa có bằng 
chứng về công dụng cai thuốc lá 
thông thường của thuốc lá điện tử. 
Với đa số người hút thuốc, việc sử 
dụng thuốc lá điện tử chỉ làm 
giảm việc hút thuốc, chứ không 
khiến họ bỏ thuốc hẳn. Điều này 
sẽ khiến người hút sử dụng đồng 
thời cả thuốc lá thường và thuốc lá 
điện tử. 

(VietQ) 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Tăng cường hợp tác cùng 

phát triển trong lĩnh vực đo 
lường  

Với mục đích thúc đẩy phát triển 
đo lường pháp định trong khu vực 
hỗ trợ việc phát triển kinh tế các 
nước thành viên, Hội nghị thường 
niên APLMF đảm bảo sự hài hòa 
của đo lường pháp định giữa các 
nước thành viên. 

Tại Hội nghị thường niên Diễn 
đàn Đo lường Pháp định Châu Á – 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Thái Bình Dương (APLMF) lần 
thứ 26, bên cạnh những bài phát 
biểu và phiên họp toàn thể, đại 
diện các quốc gia đã buổi trao đổi, 
thảo luận nhóm những vấn đề liên 
quan đến đo lường. 

Trong đó, cập nhật các hoạt 
động về đo lường tại mỗi quốc gia 
trong năm 2018, 2019, đại diện 
các quốc gia đã có những chia sẻ 
về kinh nghiệm, khó khăn, những 
vướng mắc và đồng thời cũng nêu 
lên định hướng phát triển hoạt 
động đo lường của từng quốc gia 
trong giai đoạn 2020 và những 
năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đại 
diện các quốc gia đưa ra những 
kiến nghị để phối hợp, hợp tác 
giữa các nước cùng phát triển 
trong lĩnh vực đo lường. 

 (VietQ) 
 

 WTO bác bỏ hầu hết các 
khiếu nại của Ấn Độ đối với 
thuế thép của Mỹ 

Ngày 15/11, các thẩm phán của 
Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) đã bác bỏ hầu hết các 
khiếu nại của Ấn Độ rằng Mỹ 
không tôn trọng phán quyết trước 
đó của WTO liên quan đến thuế 
chống trợ cấp đối với thép Ấn Độ. 

Theo đó, Ấn Độ đã phàn nàn 
rằng, Mỹ đã không đáp ứng thời 

hạn tháng 4/2016 để tuân thủ 
quyết định của WTO đã phạm lỗi 
về việc áp thuế "đối kháng" đối 
với các sản phẩm thép carbon cán 
nóng từ Ấn Độ. Mặc dù các mức 
thuế của Mỹ vẫn được áp dụng, 
hội đồng WTO đã bác bỏ nhiều 
khiếu nại của Ấn Độ, đồng thời 
cho rằng Mỹ cần phải đưa ra một 
điều khoản pháp lý phù hợp với 
các quy tắc của WTO. 

Ấn Độ đã đưa đơn khiếu nại ban 
đầu lên WTO vào tháng 4/2012, 
sau khi Bộ Thương mại Mỹ ấn 
định mức thuế nhập khẩu gần 
286% đối với sản phẩm ống thép 
chất lượng carbon hàn tròn từ Ấn 
Độ để bù đắp trợ cấp của chính 
phủ. Bộ Thương mại Mỹ đã hành 
động sau khi nhận được kiến nghị 
từ các nhà sản xuất thép như 
Allied Tube & Conduit, JMC 
Steel Group, Wheatland Tube và 
United States Steel Corp. Năm 
2014, WTO phát hiện ra rằng vì 
nhiều lý do, Mỹ đã vi phạm các 
quy tắc thương mại toàn cầu. Hai 
bên đã đồng ý rằng Mỹ sẽ tuân thủ 
phán quyết đó vào năm 2016, 
nhưng sau đó không đồng ý về 
việc liệu họ đã làm như vậy hay 
chưa. 

Một trong hai bên có thể kháng 
cáo những kết luận mới nhất của 
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hội đồng WTO. Nếu một quốc gia 
không tuân thủ phán quyết của 
WTO, bên kia có thể yêu cầu áp 
dụng các biện pháp trừng phạt. 
Trong vụ kiện cực kỳ phức tạp, 
Ấn Độ lập luận rằng thị trường 
định giá ống thép, nhưng Mỹ cho 
biết quặng sắt được sử dụng để 
sản xuất thép đến từ một công ty 
khai thác nhà nước, Tập đoàn Phát 
triển khoáng sản quốc gia, đang 
trợ cấp hiệu quả cho các nhà xuất 
khẩu Ấn Độ. Khiếu nại của Ấn Độ 
cáo buộc sự không tuân thủ của 
Mỹ liệt kê 14 lĩnh vực mà họ cho 
rằng Mỹ đã vi phạm các quy tắc 
thương mại quốc tế. 

(congthuong.vn) 
 
 Thổ Nhĩ Kỳ rà soát cuối kỳ 
biện pháp CBPG đối với sản 
phẩm vải bạt của Việt Nam  

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 
Công Thương vừa nhận được 
thông tin từ Thương vụ Việt Nam 
tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc Bộ 
Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ thông 
báo kết luận rà soát hoàng hôn 
biện pháp chống bán phá giá 
(CBPG) đối với sản phẩm vải bạt 
của Việt Nam bao gồm các mã 
HS: 3921.90, 3926.90. 

Đây là biện pháp CBPG Thổ Nhĩ 
Kỳ đã áp dụng với hàng hóa của 

Việt Nam từ tháng 11/2014 với 
mức thuế là 1,16 USD/kg trong 
thời gian 5 năm. Theo quy định 
của WTO, trước thời hạn áp thuế, 
cơ quan điều tra sẽ tiến hành rà 
soát cuối kỳ về việc có tiếp tục gia  
hạn áp dụng biện pháp hay không. 

Sau khi khởi xướng điều tra, cơ 
quan điều tra của Thổ Nhi Kỳ sẽ 
thông báo đến các nhà sản 
xuất/xuất khẩu của Việt Nam mà 
phía Thổ Nhĩ Kỳ đã biết để đề 
nghị cung cấp thông tin. Các nhà 
sản xuất/xuất khẩu khác của Việt 
Nam nếu không nhận được thông 
báo có thể truy cập vào trang tin 
điện tử của Bộ Thương mại Thổ 
Nhĩ Kỳ tại: 
https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” 
trong phần “Ticaret Politikası 
Savunma Araçları” (Công cụ bảo 
vệ chính sách thương mại), 
“Damping ve Sübvansiyon” (Bán 
phá giá và trợ cấp), 
“Soruşturmalar” (Các cuộc điều 
tra) để cung cấp thông tin. 

Cụ thể, địa chỉ để liên hệ/nộp 
thông tin của Bộ Thương mại Thỗ 
Nhĩ Kỳ: T.C. Ticaret Bakanlığı; 
İthalat Genel Müdürlüğü; 
Damping ve Sübvansiyon Dairesi 
(Địa chỉ: Söğütözü Mah. 2176. 
Sok. No:63 Çankaya/ANKARA; 
Email: damping@ticaret.gov.tr; 
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Điện thoại: +90 312 204 75 00). 
Thời hạn để các bên liên quan 

cung cấp thông tin là 37 ngày kể 
từ ngày thông báo khởi xướng 
điều tra rà soát vụ việc. 

Cục Phòng vệ thương mại 
khuyến nghị các doanh nghiệp 
xuất khẩu có liên quan của Việt 
Nam tham gia hợp tác đầy đủ với 
cơ quan điều tra trong suốt quá 
trình vụ việc để có thể đạt được 
kết quả khả quan. Đồng thời 
thường xuyên liên lạc, trao đổi với 
Cục theo địa chỉ: Phòng xử lý 
phòng vệ thương mại nước ngoài; 
Cục Phòng vệ thương mại; 25 
Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 
Điện thoại: 024 73037898 (máy lẻ 
104). 

(congthuong.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Cục Phòng vệ thương mại 
tiếp nhận hồ sơ điều tra đối với 
vật liệu hàn có xuất xứ Trung 
Quốc, Thái Lan và Malaysia  

Vừa qua, Cục Phòng vệ thương 
mại (Cơ quan điều tra), Bộ Công 
Thương đã tiếp nhận đầy đủ, hợp 
lệ hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá đối 
với các sản phẩm vật liệu hàn có 
xuất xứ từ có xuất xứ từ Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa, Vương 

quốc Thái Lan và Malaysia từ các 
công ty đại diện cho ngành sản 
xuất trong nước. 

Cụ thể, bên yêu cầu trong vụ 
việc này là Công ty CP Tập đoàn 
Kim Tín. Ngày 7/11/2019, Cơ 
quan điều tra xác nhận hồ sơ đã 
đầy đủ, hợp lệ theo quy định của 
pháp luật về phòng vệ thương mại.  

Cục Phòng vệ thương mại cho 
biết, trong thời hạn 45 ngày, tính 
từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm 
định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ 
Công Thương xem xét tiến hành 
điều tra hoặc không tiến hành điều 
tra vụ việc. 

Nội dung thẩm định Hồ sơ bao 
gồm: Xác định tư cách đại diện 
hợp pháp của ngành sản xuất 
trong nước của tổ chức, cá nhân 
nộp hồ sơ theo quy định của Luật 
Quản lý ngoại thương; Xác định 
chứng cứ về việc bán phá giá của 
hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc 
đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho 
ngành sản xuất trong nước hoặc 
ngăn cản đáng kể sự hình thành 
ngành sản xuất trong nước. 

Để phục vụ công tác thẩm định, 
cũng như đảm bảo quyền và lợi 
ích hợp pháp của doanh nghiệp, 
Cơ quan điều tra đề nghị các 
doanh nghiệp trong nước sản 
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xuất/kinh doanh hàng hóa tương 
tự nêu trên cung cấp các thông tin: 
về doanh nghiệp; Công suất thiết 
kế và sản lượng của các sản phẩm 
vật liệu hàn trong các năm 2016, 
2017 và năm 2018; Ý kiến của 
công ty về vụ việc (đồng ý, phản 
đối, không có ý kiến); Bất kỳ tài 
liệu/chứng cứ nào khác mà công 
ty cho rằng liên quan đến vụ việc. 
Thời hạn cung cấp các thông tin 
nêu trên là ngày 7/12/2019. 

 (congthuong) 
 
 Hội nghị lấy ý kiến dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Thép hình cán nóng 

Với mục đích lấy ý kiến các bộ, 
ban, ngành về Dự thảo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về thép hình cán 
nóng, ngày 14/11 tại Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
đã diễn ra Hội nghị chuyên đề 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thép hình cán nóng. 

Tại Hội nghị, ông Phùng Mạnh 
Trường – Phó Viện trưởng Viện 
Tiêu chuẩn chất lượng VN nhận 
định, hội nghị được tổ chức để 
tiếp nhận ý kiến từ các chuyên gia, 
các bộ, ban, ngành cùng chia sẻ, 
đề xuất, kiến nghị để dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép 
hình cán nóng được hoàn chỉnh. 

 
Ông Phùng Mạnh Trường – Phó Viện 

trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng VN 

Căn cứ tình hình thực tiễn về 
việc sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu sản phẩm thép hình cán 
nóng, Bộ KH&CN nhận thấy cần 
thiết tăng cường quản lý mặt hàng 
thép hình cán nóng nhằm bảo đảm 
an toàn cho con người, tài sản 
người sử dụng cũng như ngăn 
chặn gian lận trong sản xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh. 

Bộ KH&CN đã tiến hành nghiên 
cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tình 
hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu 
xuất nhập khẩu, năng lực thử 
nghiệm, các tiêu chuẩn và kinh 
nghiệm quản lý của các nước trên 
thế giới đối với sản phẩm thép 
hình cán nóng để xây dựng dự 
thảo Thông tư ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép 
hình cán nóng. 

(tcvn.gov.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội thảo về Đề án Trung 

tâm Đổi mới sáng tạo và khởi 
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nghiệp tỉnh BR-VT  
Chiều ngày 14/11, Sở Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) đã phối 
hợp với Trường Cao đẳng Kỹ 
thuật Công nghệ tỉnh tổ chức Hội 
thảo về Đề án thành lập Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
tỉnh BR-VT. Tham dự có ông Mai 
Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN, 
ông Ngô Xuân Khoát - Phó hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
Công nghệ tỉnh, ông Trần Lê 
Quan Ngọc - Chuyên gia Viện 
Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất 
Singapore (SIMTECH), ông 
Nguyễn Hoa Cương – Giám đốc 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc 
gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và 
đại diện Sở, Ban, Ngành, tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp. 

Việc thành lập Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp với 
mục tiêu hỗ trợ hoạt động đổi mới 
sáng tạo doanh nghiệp nhằm tăng 
năng suất lao động, nâng cao khả 
năng cạnh tranh của nền kinh tế 
trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, thu hút nhân lực 
chất lượng cao, giải quyết việc 
làm, tăng thu ngân sách, là hạt 
nhân thúc đẩy sự phát triển của hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh; Hỗ 
trợ ươm tạo và phát triển các dự 
án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

từ nhà khoa học quốc tế, chuyên 
gia, giảng viên, sinh viên, cá nhân 
khởi nghiệp, gia tăng số lượng và 
chất lượng doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh; Kết nối các trung tâm, cơ 
sở hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp trong nước và quốc tế, các 
nhà khoa học, chuyên gia, tổ chức 
cá nhân có hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và 
các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt 
động đổi mới sáng tạo gắn với nhu 
cầu của thị trường; Đến năm 2025, 
hỗ trợ ít nhất 500 lượt doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động 
liên quan đến đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. .. 

Theo dự thảo Trung tâm đổi mới 
sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh BR-
VT (Ba Ria - Vung Tau 
Innovation Center (BIC)), là đơn 
vị sự nghiệp KH&CN công lập 
trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ 
thuật Công nghệ tỉnh, hoạt động 
theo cơ chế tự chủ, chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ  máy, biên chế và tài 
chính theo quy định tại Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP ngày 
14/06/2016 của Chính phủ Quy 
định cơ chế tự chủ của tổ chức 
KH&CN công lập. 

 (Sở KH&CN) 


