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CHỦ ĐỘNG CẠNH TRANH 
TRONG BỐI CẢNH THỰC 
THI CAM KẾT CPTPP 

Nhiều cam kết mở cửa thị 
trường trong khuôn khổ Hiệp 
định  Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) cao hơn cam kết WTO, 
dự báo sẽ tác động đáng kể đến 
thị trường phân phối, thương 
mại điện tử (TMĐT), logistics 
Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội mở 
ra rất lớn, điều quan trọng là 
phải biết khai khác cơ hội cho 
hiệu quả. 

Đó là khuyến nghị các diễn 
giả đưa ra tại Hội thảo: “Ngành 
phân phối - TMĐT - Logistics 
Việt Nam trước cơ hội và thách 
thức từ CPTPP”, tổ chức tại Hà 
Nội vừa rồi. 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 
Giám đốc Trung tâm WTO và 
Hội nhập quốc tế thuộc VCCI 
cho biết, CPTPP có các nhóm 
cam kết khác nhau, trong đó 
cam kết về dịch vụ liên quan đến 
phân phối, TMĐT, logistics là 
quan trọng tác động đến sản 
xuất, kinh doanh và tiêu thụ 
hàng hóa. Mức độ mở cửa thị 

trường đối với các lĩnh vực này 
cao hơn so với WTO, tuy nhiên 
cũng không nhiều lắm. 

Những tác động từ các cam 
kết mở cửa thị trường khác trong 
CPTPP sẽ làm gia tăng hoạt 
động luân chuyển hàng hóa, xuất 
nhập khẩu… tạo ra những nhu 
cầu lớn về vận chuyển, phân 
phối… khiến khách hàng tiềm 
năng của ngành logistics sẽ lớn 
hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh chi 
phí logistics của Việt Nam còn 
cao do tác động từ yếu tố giá 
thành vận chuyển, thủ tục hành 
chính, các hàng rào phi thuế 
quan khác… khi thực thi 
CPTPP, cam kết thuận lợi hóa 
thương mại cao sẽ góp phần 
giúp cho doanh nghiệp logistic 
hoạt động thuận lợi hơn, giảm 
chi phí, nâng cao năng lực cạnh 
tranh… 

Tương tự, đối với TMĐT, các 
cam kết mở cửa thị trường trong 
CPTPP cũng không cao hơn bao 
nhiêu so với WTO, mức độ cạnh 
tranh đối với lĩnh vực này cũng 
sẽ không quá lớn. Tác động tích 
cực từ CPTPP thông qua mở cửa 
thị trường hàng hóa, thuận lợi 
hóa thương mại… sẽ giúp cho 
TMĐT bán lẻ hoạt động đa 
dạng, sôi động hơn nhiều. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Phân phối là lĩnh vực nhiều 
doanh nghiệp quan tâm, bà Đinh 
Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp 
hội Các nhà bán lẻ Việt Nam 
cho hay: CPTPP sẽ có những tác 
động đến ngành phân phối, bán 
lẻ Việt Nam do mức độ mở cửa 
thị trường cao hơn, rộng hơn so 
với trong WTO. Dù vậy, trong 
hơn 10 năm qua, sau khi gia 
nhập WTO, các doanh nghiệp 
bán lẻ Việt Nam đã được tôi 
luyện, thử thách qua những 
thăng trầm, nên về cơ bản họ đã 
chuẩn bị tinh thần và chấp nhận 
mở cửa, cạnh tranh cao. Cam kết 
CPTPP cũng sẽ không làm thay 
đổi cục diện của thị trường, các 
doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 
hoàn toàn tự tin cạnh tranh trong 
môi trường này. 

Theo bà Loan, các nhà bán lẻ 
sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến 
quyền lợi của người tiêu dùng, 
của khách hàng. Việc tìm kiếm 
các nguồn hàng tin cậy, truy 
xuất được nguồn gốc, đảm bảo 
an toàn thực phẩm, chất lượng 
cao, mẫu mã đa dạng,… cho 
nhiều phân khúc thị trường sẽ là 
sự ưu tiên chú trọng hàng đầu. 

Mặc dù chúng ta đã có sự 
chuẩn bị khá tốt về mặt nhận 
thức về hội nhập quốc tế, cạnh 

tranh. Song, không phải đại đa 
số các doanh nghiệp Việt Nam 
đã hiểu rõ, trong đó có việc thực 
thi các cam kết trong CPTPP, 
thậm chí có nhiều doanh nghiệp 
còn hiểu lầm. Bà Loan cho biết, 
tới đây, Hiệp hội Các nhà bán lẻ 
Việt Nam sẽ tích cực hơn phối 
hợp với các doanh nghiệp để 
tăng cường phổ biến thông tin 
về CPTPP, phố biến kiến thức 
về hội nhập quốc tế… để các 
doanh nghiệp biết, nắm rõ, làm 
chủ tình hình, chủ động tận dụng 
các cơ hội, sẵn sàng đối mặt với 
cuộc cạnh tranh trong bối cảnh 
hội nhập CPTPP. 

(Congthuong.vn) 
 

TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA 
RCEP 15 VÀ RCEP 16 Ở 
CHÂU Á 

Tại Hội nghị cấp cao các 
nước tham gia Hiệp định đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) lần thứ ba được tổ chức 
tại Bangkok (Thái Lan), các nhà 
lãnh đạo tuyên bố kết thúc các 
cuộc đàm phán lời văn đối với 
20 chương của hiệp định RCEP 
“hiện đại, toàn diện, chất lượng 
cao và cùng có lợi”. 

Quá trình rà soát pháp lý sẽ 
được tiến hành trước khi hiệp 



Số 70 - 12/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 3 
 

định được ký kết chính thức, có 
thể vào tháng 2 năm 2020 và sau 
đó là thủ tục phê chuẩn. 

 
Các cuộc đàm phán RCEP đã 

được khởi động vào tháng 5 năm 
2013, ban đầu có sự tham gia 
của 16 quốc gia Đông Á gồm 10 
nước thành viên ASEAN cộng 
với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Australia, New Zealand 
và Ấn Độ. Đến phút cuối cùng, 
Ấn Độ đã rút lui phần lớn do áp 
lực chính trị trong nước. Bất 
chấp việc tạm thời không có Ấn 
Độ, 15 quốc gia RCEP (gọi tắt là 
RCEP15) vẫn sẵn sàng tiến tới 
thành lập một hiệp định thương 
mại tự do lớn nhất thế giới. 
Những nước tham gia RCEP15 
đang phát triển nhanh chóng, 
chiếm khoảng 30% tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) và dân số 
toàn cầu. Đồng thời, RCEP là 
một thỏa thuận thương mại chất 
lượng cao, hướng tới tương lai 
được xây dựng cho thương mại 
quốc tế thế kỷ 21. So với các 
quy định của Tổ chức Thương 

mại Thế giới (WTO), RCEP kết 
hợp một cách cân bằng các cam 
kết WTO cộng với việc hạ thấp 
hơn nữa các rào cản thương mại 
ở biên giới và các điều khoản bổ 
sung của WTO nhằm giải quyết 
các vấn đề pháp lý sau biên giới. 
RCEP có các chương dành riêng 
cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, thương mại điện tử và giải 
quyết tranh chấp trong khi đưa 
ra các quy trình rộng rãi cho hợp 
tác kinh tế và kỹ thuật vì sự 
thịnh vượng chung. 

Đáng kể hơn, RCEP có tiềm 
năng đóng vai trò thiết lập tiêu 
chuẩn thương mại khu vực vì 
các quy tắc mà hiệp định đặt ra 
có thể sẽ trở thành điểm chuẩn 
và các tiền lệ pháp lý cho các 
thỏa thuận thương mại trong 
tương lai ở châu Á. Điều này 
đặc biệt xảy ra khi RCEP cho 
phép kết nạp thêm các thành 
viên mới trên toàn cầu. Tất cả 15 
quốc gia sẽ chứng kiến mức tăng 
GDP thực tế và RCEP15 sẽ tạo 
ra mức tăng GDP thực tế khoảng 
137 tỷ USD trong dài hạn. Đây 
là con số khoảng 80% những gì 
sẽ xảy ra theo RCEP16 (171 tỷ 
USD). Các quốc gia RCEP cùng 
nhau chiếm 21% xuất khẩu và 
34% nhập khẩu của Ấn Độ. 
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Ngoài những con số, việc kết 
thúc các cuộc đàm phán RCEP 
đã diễn ra trong một thời điểm 
quan trọng đối với quản trị kinh 
tế toàn cầu. RCEP sẽ mang lại 
sự thúc đẩy kịp thời cho chủ 
nghĩa đa phương. Với việc kết 
thúc RCEP việc thực thi Hiệp 
định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương tại các 
quốc gia được phê chuẩn, châu 
Á hiện có thể khai thác hai FTA 
lớn để thúc đẩy hội nhập sâu 
rộng trong khu vực. Mối quan 
hệ giữa RCEP do ASEAN giữ 
vai trò trung tâm và CPTPP hiện 
nay, được đặc trưng bởi cạnh 
tranh địa chính trị Trung - Mỹ. 
Nhưng kể từ khi Tổng thống 
Donald Trump rút Mỹ ra khỏi 
TPP năm 2017, các nước châu Á 
đã xem hai FTA lớn này là bổ 
sung cho nhau về bản chất. 

Khi xem xét 7 quốc gia (Nhật 
Bản, Australia, New Zealand, 
Brunei, Malaysia, Singapore và 
Việt Nam) là thành viên của cả 
CPTPP và RCEP, có cơ sở mạnh 
mẽ cho sự hội tụ có trật tự giữa 
CPTPP và RCEP khi có ý chí 
chính trị. Sự hội tụ RCEP và 
CPTPP sẽ củng cố tính trung 
tâm ASEAN, đồng thời đặt nền 
tảng cho việc thành lập Khu vực 

thương mại tự do thực sự của 
châu Á-Thái Bình Dương, một 
mục tiêu lâu dài và đầy khát 
vọng của chủ nghĩa khu vực 
kinh tế châu Á. 

(Congthuong.vn) 
 

CHỦ ĐỘNG TRONG TUÂN 
THỦ VÀ ÁP DỤNG CÁC 
HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG XUẤT, NHẬP 
KHẨU 

Việt Nam đã hội nhập sâu, 
rộng ở nhiều khuôn khổ, từ song 
phương, khu vực và ở phạm vi 
rộng hơn nữa như WTO... Trong 
quá trình hội nhập, bên cạnh 
các cam kết của các thành viên 
về thuế quan thì nội dung rất 
quan trọng là tuân thủ các cam 
kết về các hàng rào kỹ thuật 
(HRKT) đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu của nhau. 
Trong thời gian qua, đã có nhiều 
giải pháp “hai chiều” để thực 
hiện các cam kết quốc tế. 

Trong thời gian qua, để thực 
hiện tốt các cam kết quốc tế với 
mục tiêu là giúp các doanh 
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam 
vượt qua các HRKT của các thị 
trường nhập khẩu và tạo được 
HRKT cần thiết đối với hàng 
hóa nhập khẩu vào Việt Nam để 
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bảo vệ sản xuất trong nước, bảo 
vệ lợi ích người tiêu dùng trong 
nước theo đúng các qui định của 
quốc tế, Chính phủ đã chỉ đạo và 
phân giao trách nhiệm cho các 
Bộ, ngành tổ chức triển khai các 
giải pháp đồng bộ. 

Cụ thể, đến nay, Bộ Công 
Thương đã xây dựng, ban hành 
được 44 Quy chuẩn Việt Nam 
(QCVN) gồm các đối tượng: sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2; kỹ 
thuật điện; khoáng sản; xăng 
dầu; dệt may, khăn giấy và giấy 
vệ sinh…. 

Bộ cũng đã xây dựng lộ trình 
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật (TC-QCKT) 
ngành Công Thương đến năm 
2025 tại Quyết định số 
3263/QĐ-BCT ngày 07/9/2018, 
với mục tiêu hoàn thiện hệ thống 
TC-QCKT ngành Công Thương 
theo hướng đồng bộ, đầy đủ, đáp 
ứng yêu cầu công tác kiểm tra 
chuyên ngành, quản lý nhà nước 
về an toàn và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của ngành Công 
Thương. Đồng thời, khuyến 
khích áp dụng các công nghệ 
tiên tiến, nâng cao năng suất lao 
động, khả năng cạnh tranh, hạn 
chế các sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ kém chất lượng, ảnh 

hưởng đến môi trường, sức khỏe 
con người. 

Riêng với lĩnh vực nông sản, 
về cơ chế và các chính sách 
quản lý nhập khẩu, theo cam kết 
với WTO và trong các Hiệp định 
thương mại tự do song và đa 
phương, Việt Nam phải xóa bỏ 
các hàng rào phi thuế quan, như: 
giấy phép nhập khẩu, hạn chế 
định lượng và giảm thuế nhập 
khẩu các mặt hàng, trong đó có 
các mặt hàng nông sản theo lộ 
trình. 

Thực tế hiện nay, đa số các 
mặt hàng nông sản chỉ phải làm 
thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại 
cơ quan hải quan mà không phải 
xin giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu, tuy nhiên phải tuân thủ 
các TC-QCKT và quy định hiện 
hành về quản lý chất lượng, vệ 
sinh an toàn thực phẩm và kiểm 
dịch động thực vật. 

Theo chức năng, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
là cơ quan chủ trì đề xuất triển 
khai xây dựng các TC - QCKT 
trên cơ sở các Luật: Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa; Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật; An toàn 
Thực phẩm, đồng thời vẫn đảm 
bảo tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất 
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khẩu nông sản, thủy sản và thực 
phẩm an toàn, hài hòa với cam 
kết quốc tế. Trường hợp nhập 
khẩu số lượng lớn gây ảnh 
hưởng đến sản xuất trong nước 
sẽ xem xét áp dụng biện pháp tự 
vệ thương mại. 

Chủ động thực thi cam kết 
với thị trường nhập khẩu 

Ở chiều ngược lại, trước xu 
hướng các nước nhập khẩu ngày 
càng tăng cường các rào cản 
thương mại và kỹ thuật, Bộ 
Công Thương đã và đang phối 
hợp tích cực với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
chủ động nắm bắt tình hình áp 
dụng các biện pháp bảo hộ mậu 
dịch của các nước nhập khẩu để 
kịp thời thông tin cho các đơn vị 
liên quan và các doanh nghiệp, 
đồng thời đấu tranh có hiệu quả 
đối với các RCKT, thương mại 
bất hợp lý trong các cuộc họp 
song phương, phiên họp của các 
Ủy ban liên Chính phủ, Diễn 
đàn khu vực (ASEAN, APEC) 
và đa phương (WTO). 

Mặc dù quá trình đàm phán 
tháo gỡ RCKT, thương mại đối 
với từng mặt hàng gặp nhiều 
khó khăn và mất nhiều thời gian, 
song đến nay, chúng ta đã đạt 
được nhiều kết quả đáng kể 

trong việc mở cửa thị trường. 
Điển hình như việc đã kiện và đã 
thắng kiện Hoa Kỳ tại WTO 
trong vụ áp thuế chống bán phá 
giá bất hợp lý đối với tôm xuất 
khẩu của Việt Nam; đã hoàn tất 
việc thâm nhập thị trường mới 
cho một số trái cây của Việt 
Nam, như: thanh long, chôm 
chôm, nhãn, vải, vú sữa, xoài 
vào Hoa Kỳ; vải, xoài, thanh 
long, nhãn vào Úc; sản phẩm 
sữa, măng cụt vào Trung Quốc 
và sắp tới là thạch đen, tổ yến; 
thịt gà chế biến vào Nhật Bản; 
xoài, thanh long vào Nhật Bản, 
Hàn Quốc, New Zealand...)… 

Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất 
của các địa phương và Hiệp hội 
ngành hàng liên quan, hai Bộ 
Công Thương và Nông nghiệp 
phát triển nông thôn đang tích 
cực đàm phán hỗ trợ mở cửa thị 
trường cho các sản phẩm, như: 
tôm tươi nguyên con, nhãn vào 
Úc; thịt lợn vào Singapore; 
trứng gia cầm muối vào Hồng 
Kông, Singapore; sầu riêng, 
bưởi, chanh leo, khoai lang, dừa, 
na,... vào Trung Quốc; nhãn, vải, 
chôm chôm vào Hàn Quốc, Nhật 
Bản,…. Đồng thời triển khai các 
giải pháp quyết liệt để ứng phó, 
tháo gỡ vướng mắc về thị trường 
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đối với thủy hải sản. Điển hình 
như Chương trình thanh tra cá 
da trơn theo đạo Luật Farm Bill, 
lệnh cảnh báo “thẻ vàng” của 
EU hay với điều nhân và hồ tiêu 
khi Ấn Độ tăng mức giá nhập 
khẩu tối thiểu MIP, tăng mức 
thuế suất thuế nhập khẩu cơ sở 
BCD hoặc đối với gạo khi 
Philippines áp dụng thuế tự vệ... 

Với hàng hoá xuất khẩu sang 
các nước có chung biên giới, Bộ 
Công Thương đã và đang tích 
cực phối hợp với các cơ quan 
hữu quan tăng cường quản lý và 
giải quyết kịp thời những vướng 
mắc phát sinh trong hoạt động 
xuất khẩu, đặc biệt là khi một số 
nông sản xuất khẩu vào chính 
vụ, đồng thời phối hợp với các 
tỉnh giáp biên tạo điều kiện 
thuận lợi, mở thêm cửa khẩu cho 
xuất khẩu một số mặt hàng quan 
trọng như: trái cây, gạo, 
đường… 

Trong thời gian tới, Bộ Công 
Thương sẽ tập trung triển khai 
Lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành 
Công Thương đến năm 2025; 
theo dõi sát, phát hiện kịp thời 
hiện tượng gia tăng nhập khẩu 
đột biến nông sản, thực phẩm để 
nghiên cứu áp dụng các biện 

pháp phòng vệ thương mại (thuế 
chống bán phá giá, hàng rào kỹ 
thuật) có tính đối đẳng như các 
nước hiện đang áp dụng (về 
kiểm dịch, chất lượng, vệ sinh 
an toàn thực phẩm) với hàng 
nông sản xuất khẩu của Việt 
Nam, góp phần bảo vệ chính 
đáng sản xuất trong nước, bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Đồng thời, chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường tăng cường 
quản lý chặt chẽ hoạt động nhập 
khẩu, tạm nhập tái xuất, vận 
chuyển qua biên giới, tránh buôn 
lậu, gian lận thương mại. 

Tăng cường các biện pháp 
kiểm tra xuất xứ hàng hóa, kiểm 
tra chất lượng, kiểm dịch... đối 
với sản phẩm nông sản, thực 
phẩm xuất nhập khẩu, chủ động 
phòng tránh, ứng phó với các 
biện pháp có tính bảo hộ của 
nước ngoài thông qua theo dõi 
tình hình xuất nhập khẩu để có 
kế hoạch điều chỉnh, xử lý. 

Cùng với đó là đảm bảo tuân 
thủ cam kết và chuẩn mực quốc 
tế, tăng cường công tác phối 
hợp, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến cho các doanh 
nghiệp về các biện pháp có tính 
chất hạn chế nhập khẩu, đặc biệt 
trong bối cảnh một số nước liên 
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tục có những thay đổi trong 
chính sách khiến các thủ tục này 
ngày càng chặt chẽ, khó định 
đoán hơn… 

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

Dự thảo sửa đổi các tiêu 
chuẩn và thông số kỹ thuật 
của phụ gia thức ăn chăn nuôi 

Mới đây, Nhật Bản thông báo 
cho các nước thành viên WTO 
về việc Bộ Nông nghiệp, Lâm 
nghiệp và Thủy sản (MAFF) 
đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu 
chuẩn và thông số kỹ thuật của 
phụ gia thức ăn chăn nuôi. 

Theo đó, sẽ công nhận 
Manganese methionine hydroxy 
analogue chelate và Copper 
methionine hydroxy analogue 
chelate là phụ gia thức ăn chăn 
nuôi và xây dựng các tiêu chuẩn, 
thông số kỹ thuật của chúng. 

Bên cạnh đó, sẽ loại bỏ đi 
giới hạn hàm lượng tối đa của 
Astaxanthin,-Apo-8'-carotenic 
acid ethylester và Canthaxanthin 
trong các sản phẩm thức ăn chăn 
nuôi và đồng thời sẽ bổ sung các 
tiêu chuẩn về dán nhãn: thông 
tin trên nhãn phải có nội dung 
liên quan đến Astaxanthin, β-

Apo-8'-carotenic ethylester axit 
và Canthaxanthin nhiều hơn nội 
dung về giới hạn hàm lượng tối 
đa. 

Mục đích của dự thảo nhằm 
bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn 
của con người. 

Đồng thời, Nhật Bản cũng 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra dự 
thảo sửa đổi các tiêu chuẩn và 
thông số kỹ thuật cho thực phẩm 
và phụ gia thực phẩm theo Đạo 
luật vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, 
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 
sẽ xây dựng các thông số kỹ 
thuật và tiêu chuẩn cho 
container và bao bì làm bằng 
nhựa tổng hợp sử dụng đối với 
thực phẩm. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và 
sự an toàn của con người. 

(Vietq.vn) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 12/2019 

1. Nội dung TB: Gia vị (ICS 
67.220.10) 

- Số TB: G/TBT/N/ARE/466 
Nước TB: Các Tiểu vương 

quốc Ả Rập Thống Nhất 
- Số TB: G/TBT/N/BHR/567 
Nước TB: Bahrain 
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Nước TB: Kuwait 

Nước TB: Oman 

Nước TB:Qatar 

Nước TB:Vương quốc Ả Rập 
Saudi 

- Số TB: G/TBT/N/YEM/167 
Nước TB:Yemen. 
2. Thông báo của Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/939 
Nội dung TB: Thuốc chữa 

bệnh (ICS 11.120.10) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/940 
Nội dung TB: Thiết bị y tế 

(ICS 11.040) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/941 
Nội dung TB: Thiết bị y tế 

(ICS 11.040) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/942 
Nội dung TB: Đăng ký điện 

tử 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/943 
Nội dung TB: Chăn nuôi gia 

súc (ICS 65.020.30) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/944 
Nội dung TB: Nguyên liệu và 

dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm 
(ICS 67.250), (HS Code (s): 
2106, 3923) 

- TB: G/TBT/N/BRA/945 
Nội dung TB: 

 Sản phẩm chịu sự giám sát 
sức khỏe cộng đồng. 

- Số TB: G/TBT/N/BRA/946 
Nội dung TB: Thuốc thú y 

(ICS 11.220) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/947 
Nội dung TB: Sữa và sản 

phẩm sữa (ICS 67.100) 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/948 
Nội dung TB: Thịt và sản 

phẩm thịt (ICS 67.120) (HS: 
02.10) 

- Số TB: G/TBT/N/BRA/949 
Nội dung TB: 3503-Gelatin. 
3. Thông báo của Costa Rica 
- Số TB: G/TBT/N/CRI/186 
Nội dung TB: Thuốc bảo vệ 

thực vật và các hóa chất nông 
nghiệp khác (ICS 65.100). 

4. Thông báo của Trung 
Quốc 

- TB: G/TBT/N/CHN/1400 
Nội dung TB: Thực phẩm 

(ICS 67.040 ) 
- TB: G/TBT/N/CHN/1401 
Nội dung TB: Thực phẩm. 
5. Thông báo của Grenada 
- Số TB: G/TBT/N/GRD/24 
Nội dung TB: Gia vị (ICS 

67.220.10) 
- Số TB: G/TBT/N/GRD/25 
Nội dung TB: Ghi nhãn sản 

phẩm được ủ (ICS: 67.160.10) 
- Số TB: G/TBT/N/GRD/26 

- Số TB: G/TBT/N/KWT/525 

- Số TB: G/TBT/N/OMN/400 

- Số TB: G/TBT/N/QAT/563 

- TB: G/TBT/N/SAU/1117 
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Nội dung TB: Đồ uống có 
cồn (ICS 67.160.10) 

- Số TB: G/TBT/N/GRD/27 
Nội dung TB: (ICS 55.020) 
Ghi nhãn hàng hóa-Yêu cầu 

chung 
- Số TB: G/TBT/N/GRD/28 
Nội dung TB: Ghi nhãn hàng 

hóa-Yêu cầu cụ thể đối với hàng 
đóng gói sẵn (ICS 55.020). 

6. Thông báo của Indonesia 
- Số TB: G/TBT/N/IDN/124 
Nội dung TB: Thực phẩm 

(ICS 67.040) 
- Số TB: G/TBT/N/IDN/125 
Nội dung TB: Thuốc, thực 

phẩm bổ sung,… (ICS 11.120; 
67.040; 71.100.70). 

7. Thông báo của Israel 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1094 
Nội dung TB: Thành phần 

của nhà (ICS 91.060) 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1095 
Nội dung TB: Gỗ dán (ICS 

79.060.10) 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1096 
Nội dung TB: Van lửa 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1097 
Nội dung TB: Thiết bị đun 

nóng nước (ICS 91.140.65) 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1098 
Nội dung TB: Máy rửa chén 

(ICS 13.120; 97.040.40). 
8. Thông báo của Kenya 

- Số TB: G/TBT/N/KEN/929 
Nội dung TB: Vải dệt (ICS 

59.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/930 
Nội dung TB: Vải dệt (ICS 

59.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/931 
Nội dung TB: Vải dệt (ICS 

59.080.30) 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/932 
Nội dung TB: Tiêu chuẩn 

hóa. Nguyên tắc chung (ICS 
01.120) 

- Số TB: G/TBT/N/KEN/933 
Nội dung TB: Tất cả hàng 

hóa nhập khẩu vào Kenya 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/934 
Nội dung TB: Sữa và sản 

phẩm sữa chế biến (ICS 
67.100.10) 

- Số TB: G/TBT/N/KEN/935 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/936 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/937 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/938  
- Số TB: G/TBT/N/KEN/939 
Cùng nội dung TB: Phomat 

(ICS 67.100.30). 
9. Thông báo của Hàn Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/KOR/867 
Nội dung TB: Hóa chất (ICS 

71) 
- Số TB: G/TBT/N/KOR/868 
Nội dung TB: Thuốc chữa 

bệnh (ICS 11.120.10). 
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10. Thông báo của Mexico 
- Số TB: G/TBT/N/MEX/460 
Nội dung TB: Van bảo vệ 

chống quá áp (ICS 13.240, 
23.060). 

11. Thông báo của New 
Zealand 

- Số TB: G/TBT/N/NZL/93 
Nội dung TB:  
Thực phẩm (ICS 67.040). 
12. Thông báo của Peru 
- Số TB: G/TBT/N/PER/118 
Nội dung TB: Dược phẩm 

(ICS 11.120). 
13. Thông báo của 

Philippines 
- Số TB: G/TBT/N/PHL/229 
Nội dung TB: Công trình xây 

dựng (ICS 91.080.30). 
14. Thông báo của Thái lan 
- Số TB: G/TBT/N/THA/563 
Nội dung TB: Thiết bị đóng 

cắt (ICS 29.120.40 ). 
15. Thông báo của Đài Loan 
- TB: G/TBT/N/TPKM/393 
Nội dung TB: Cũi trẻ em 

(ICS 97.140; 97.190) 
- TB: G/TBT/N/TPKM/394 
Nội dung TB: Thiết bị đun 

nóng nước (ICS 91.140.65) 
- TB: G/TBT/N/TPKM/395 
Nội dung TB: Bộ chỉnh lưu. 

Bộ chuyển đổi. Cung cấp điện 
ổn định (ICS 29.200). 

16. Thông báo của Vương 
quốc Ả rập Saudi  

Số TB: G/TBT/N/SAU/1116 
Nội dung TB: Hệ thống nhiên 

liệu (ICS 43.060.40). 
17. Thông báo của Tanzania 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/350 
Nội dung TB: Sữa và sản 

phẩm sữa chế biến (ICS 
67.100.10) 

- Số TB: G/TBT/N/TZA/351 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/352 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/353 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/354 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/355 
Cùng nội dung TB: Phomat 

(ICS 67.100.30). 
18. Thông báo của Uganda 
- TB: G/TBT/N/UGA/1146 
Nội dung TB: Gia cầm và 

trứng (ICS 67.120.20). 
19. Thông báo của Ukraine 
- Số TB: G/TBT/N/UKR/157 
Nội dung TB: Xơ dệt (ICS 

59.060) 
- Số TB: G/TBT/N/UKR/158 
Nội dung TB: Chất tẩy rửa 

(ICS 71.100.40) 
- Số TB: G/TBT/N/UKR/159 
Nội dung TB: Máy kéo và xe 

mooc nông nghiệp (ICS 
65.060.10). 

20. Thông báo của Hoa Kỳ 
- TB: G/TBT/N/USA/1552 
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Nội dung TB: Các chất per - 
và Polyfluoroalkyl (ICS 13.020; 
13.120; 71.020) 

- TB: G/TBT/N/USA/1553 
Nội dung TB: Chất hóa học 

(ICS 13.020; 71.020; 71.100). 
21. Thông báo của Vanuatu 
- Số TB: G/TBT/N/VUT/1 
Nội dung TB: Máy điều hòa 

không khí. 
 (TH theo TBT Việt Nam) 

 
 
 
 

KHAI THÔNG THÀNH 
CÔNG THỰC HIỆN TRUY 
XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG 
SẢN XUẤT KHẨU SANG 
TRUNG QUỐC  

Từ tháng 12/2019, nông sản 
xuất khẩu chính ngạch sang 
Trung Quốc có thể bắt đầu dán 
tem Truy xuất nguồn gốc có 
chứng nhận của Trung tâm Mã 
số mã vạch Quốc gia và Tập 
đoàn Chứng nhận và Kiểm định 
Trung Hoa (CCIC Quảng Tây). 

Đây là một trong những nội 
dung triển khai thực hiện truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm xuất 
nhập khẩu giữa Việt Nam và 
Trung Quốc. Cụ thể, Trung tâm 
mã số mã vạch Quốc gia và Tập 

đoàn Chứng nhận và Kiểm định 
Trung Hoa (CCIC Quảng Tây) 
đã thống nhất chi tiết về mặt kỹ 
thuật và bắt đầu triển khai thực 
tế từ tháng 12/2019. Hai bên sẽ 
thực hiện những nội dung đã 
thỏa thuận nhằm tiến tới hợp tác 
thừa nhận kết quả xuất nguồn 
gốc lẫn nhau một cách toàn diện 
đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ 
thông quan nhanh chóng đối với 
các sản phẩm hàng hóa xuất, 
nhập khẩu Việt Nam – Trung 
Quốc. 

Ông Bùi Bá Chính – Phụ 
trách Trung tâm mã số mã vạch 
Quốc gia (Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng) cho 
biết, từ đầu tháng 12/2019, việc 
thực hiện truy xuất nguồn gốc 
đối với sản phẩm, hàng hóa của 
Việt Nam sẽ được triển khai 
thực tế trên các mặt hàng hoa 
quả, trái cây như: thanh long, 
chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu. 
Các sản phẩm thủy sản sẽ tiến 
hành thực hiện từ đầu năm 2020.  

“Nếu trước đây 1 container 
phải mất 3-4h để thông quan thì 
sau khi thực hiện truy xuất 
nguồn gốc thời gian chỉ còn vài 
phút để thông quan cho một xe 
container nông sản, ông Chính 
cho hay. 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Như vậy, từ tháng 12/2019, 
nông sản xuất khẩu chính ngạch 
sang Trung Quốc có thể bắt đầu 
dán tem Truy xuất nguồn gốc có 
chứng nhận của Trung tâm Mã 
số, mã vạch Quốc gia và CCIC 
Quảng Tây. 

Trước đó, Trung tâm Mã số, 
Mã vạch Quốc gia và CCIC 
Quảng Tây thực hiện ký kết thỏa 
thuận hợp tác thực hiện truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm xuất 
nhập khẩu giữa Việt Nam và 
Trung Quốc. 

Theo CCIC Quảng Tây, trong 
thời gian tới Trung Quốc sẽ siết 
chặt kiểm soát mã vùng trồng và 
mã xưởng. Các đơn vị, doanh 
nghiệp Việt Nam đang có hàng 
hóa xuất khẩu đi Trung Quốc 
cần kịp thời cập nhật để tránh 
những rủi ro sau này. 

Ở diễn biến khác, Cục Xuất – 
Nhập khẩu (Bộ Công Thương) 
cũng đã có những lưu ý với các 
doanh nghiệp xuất khẩu trong 
nước, sản phẩm nông sản xuất 
khẩu cần có truy xuất, đăng kí 
vùng trồng; đăng ký các nhà sản 
xuất bao gói; có ghi nhãn. Thậm 
chí hiện nay một số doanh 
nghiệp Trung Quốc yêu cầu 
đóng nhãn vào bao bì. Hiện nay, 
với 9 loại trái cây xuất khẩu 

chính ngạch vào Trung Quốc, đã 
có 1.200 mã số vùng trồng được 
cấp, có khoảng 564 cơ sở sản 
xuất đã được Trung Quốc đồng 
ý. Cùng với vải, dưa hấu cũng 
đang được thắt chặt yêu cầu 
nhập khẩu chính ngạch với quy 
định cao hơn về bao bì. Cụ thể, 
dưa hấu xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc phải dùng 
xốp lưới; mít dùng giấy dai 
Kraft, bao bì có in thông tin truy 
xuất; chuối dùng thùng giấy, túi 
nhựa để bọc trái đều phải in truy 
xuất nguồn gốc. 

Theo đánh giá Cục Xuất – 
Nhập khẩu (Bộ Công Thương), 
trong năm 2019 xuất khẩu rau 
quả Việt Nam tụt giảm đáng kể. 
Trong nhiều nguyên nhân thì 
việc Trung Quốc - thị trường 
chiếm hơn 70% thị phần đã siết 
chặt biên mậu, đẩy mạnh việc 
truy xuất nguồn gốc và tăng 
cường quản lý chất lượng được 
đánh giá là có tác động lớn nhất. 

Do đó, việc đẩy mạnh hợp tác 
của Trung tâm Mã số mã vạch 
Quốc gia với các bên liên quan 
nhằm khơi thông những vướng 
mắc về truy xuất nguồn gốc – 
vấn đề đang trở thành rào cản 
trong xuất khẩu nông sản là 
bước đi tích cực và chủ động 
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giúp cho các tổ chức, doanh 
nghiệp Việt Nam thuận lợi trong 
giao dịch thương mại, thúc đẩy 
xuất khẩu trong thời gian tới. 

(Vietq.vn) 
 

ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 
THƯ HỢP TÁC VỚI LÀO 

Vừa qua, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng và 
Cục Tiêu chuẩn Đo lường Lào 
vừa triển khai kế hoạch thực 
hiện Nghị định thư hợp tác với 
Lào. 

 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh 

phát biểu tại buổi làm việc. 

Sự kiện nằm trong khuôn khổ 
triển khai nhiệm vụ khoa 
học công nghệ theo Nghị định 
thư hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ 
nâng cao năng lực hội nhập quốc 
tế về tiêu chuẩn, đánh giá sự phù 
hợp và đo lường cho Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào. 

Được Bộ trưởng Bộ KH&CN 
phê duyệt giao Tổng cục 

TCĐLCL chủ trì với thời gian 
thực hiện kéo dài trong 3 năm 
(2019- 2022) và được chia làm 3 
giai đoạn. 

Với mục tiêu: Định hướng 
phát triển hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp 
và đo lường cho Lào. Đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ các lĩnh vực tiêu chuẩn, đánh 
giá sự phù hợp và đo lường cho 
cán bộ của Lào; Hỗ trợ tăng 
cường trang thiết bị chuẩn các 
lĩnh vực đo lường dung tích – 
lưu lượng, khối lượng, điện và 
phát triển hạ tầng kỹ thuật đo 
lường cấp quốc gia; Cung cấp 
thiết bị phần cứng và phần mềm 
hỗ trợ xây dựng cổng thông tin. 
Xây dựng, hướng dẫn chuyển 
giao cổng thông tin về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng và 
các kênh quảng bá, tài liệu đào 
tạo liên quan cho Lào. 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng 
cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh 
đánh giá cao sự hợp tác giữa 
Việt Nam với Lào và cho biết, 
Nghị định thư hợp tác với Lào là 
Nghị định thư quan trọng và 
được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng 
như được sự hỗ trợ lớn nhất 
trong các Nghị định thư mà Việt 
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Nam đã từng triển khai. Để triển 
khai Nghị định thư hợp tác hai 
bên đại diện cho Việt Nam và 
Lào sẽ cùng bàn thảo, thống 
nhất đưa ra các nội dung thực 
hiện và yêu cầu kết quả cho từng 
giai đoạn cụ thể. Nghị định thư 
hợp tác với Lào sẽ được triển 
khai thành 10 nội dung chính bắt 
đầu từ cuối năm 2019 và kết 
thúc năm 2020. 

 (tcvn.gov.vn) 
 

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY 
ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG AN TOÀN KỸ 
THUẬT TRONG SẢN XUẤT, 
LẮP RÁP Ô TÔ  

Mới đây, Việt Nam thông báo 
cho các nước thành viên WTO 
về việc đưa ra Dự thảo Thông tư 
Quy định về kiểm tra chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường trong sản xuất, lắp ráp ô 
tô. 

Dự thảo Thông tư này quy 
định việc kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường ô tô sản xuất, lắp ráp 
thuộc đối tượng của Nghị định 
số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/ 
2017 của Chính phủ quy định 
điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 
khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo 

 hành, bảo dưỡng ô tô. Sau đây 
gọi tắt là Nghị định 116. 

Dự thảo Thông tư này không 
điều chỉnh đối với các ô tô được 
sản xuất, lắp ráp theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 2 của 
Nghị định 116. Dự thảo Thông 
tư này áp dụng đối với 
các doanh nghiệp sản xuất, lắp 
ráp ô tô, doanh nghiệp sản xuất 
hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và 
các tổ chức, cơ quan liên quan 
đến việc quản lý, kiểm tra, thử 
nghiệm ô tô và linh kiện ô 
tô. Mục đích của dự thảo nhằm 
đảm bảo chất lượng. 

Bên cạnh đó, Việt Nam 
thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ cho thiết bị 
đầu cuối và phụ trợ trong hệ 
thống thông tin di động. Dự thảo 
Quy chuẩn này có các quy định 
kỹ thuật và phương pháp đo phù 
hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 
489-52 V1.1.0 (2016-11) của 
Viện Tiêu chuẩn Viễn thông 
Châu Âu (ETSI). 

Quy chuẩn này quy định các 
yêu cầu kỹ thuật đối với tương 
thích điện từ (EMC) cho thiết bị 
đầu cuối (UE) và thiết bị phụ trợ 
liên quan hoạt động trong mạng 
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thông tin di động. Các chỉ tiêu 
kỹ thuật liên quan đến cổng 
anten và phát xạ từ cổng vỏ của 
thiết bị vô tuyến không thuộc 
phạm vi quy chuẩn này, mà sẽ 
được quy định trong các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn sản phẩm 
tương ứng để sử dụng hiệu quả 
phổ tần số vô tuyến. Mục đích 
của dự thảo nhằm đảm bảo sức 
khoẻ và sự an toàn của con 
người. 

(Vietq.vn) 
 

 
 

TIÊU CHUẨN ISO 22000 “BỆ 
ĐỠ” CHO SẢN PHẨM 
THỰC PHẨM AN TOÀN, 
CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 
đã được Tổ chức quốc tế về tiêu 
chuẩn hóa (ISO) công bố từ 
6/2018. Doanh nghiệp áp dụng 
tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ được 
nhìn nhận là có hệ thống quản lý 
an toàn thực phẩm đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 
được phát triển trên cơ sở kế 
thừa toàn bộ tính ưu việt của hệ 
thống phân tích mối nguy và 
điểm kiểm soát, cũng như đưa 
ứng dụng phương pháp tiếp cận 

và cải tiến liên tục qua chu trình 
PDAC (lập kế hoạch - thực hiện 
- kiểm tra - điều chỉnh), các 
nguyên tắc quản lý chất lượng 
và yêu cầu của tiêu chuẩn quản 
lý chất lượng theo ISO 
9001:2008. 

ISO 22000:2005 không chỉ 
được các DN trong chuỗi thực 
phẩm lần đầu tiên áp dụng, mà 
còn tạo thuận lợi cho DN đã áp 
dụng hệ thống quản lý khác như 
HACCP hay ISO 9001 hoàn 
toàn có thể tích hợp, bổ sung hệ 
thống hiện có, phù hợp với yêu 
cầu của ISO 22000:2005. Từ đó, 
giảm bớt chi phí vận hành, duy 
trì hệ thống và phát huy tốt hơn 
hiệu quả hoạt động của DN; 
Nâng cao giá trị thương hiệu, tạo 
lòng tin cho khách hàng và cơ 
quan quản lý nhà nước. Đồng 
thời, giảm thiểu các chi phí kiểm 
tra, đánh giá, tăng cơ hội tiếp 
cận, thâm nhập thị trường có yêu 
cầu nghiêm ngặt về ATTP. 

Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể 
áp dụng cho tất cả các loại hình 
doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh trong chuỗi cung cấp thực 
phẩm không phân biệt quy mô. 
Gồm: sản xuất và chế biến thức 
ăn gia súc; thực phẩm chức 
năng; chế biến nông, lâm, thuỷ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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hải sản; sản xuất, chế biến đồ 
uống: nước ngọt, nước tinh 
khiết, rượu, bia, cà phê, chè, 
bánh kẹo; dịch vụ kho vận; sản 
xuất, chế biến đồ ăn sẵn, nhà 
hàng; hệ thống siêu thị, bán 
buôn,… 

Bên cạnh đó, việc áp dụng 
ISO 22000 còn mang lại nhiều 
lợi ích khác như: Tiêu chuẩn hoá 
toàn bộ hoạt động quản lý sản 
xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp; có thể làm cơ sở để tích 
hợp nhiều tiêu chuẩn khác nhau: 
GMP, HACCP, EUROGAP, 
BRC, SQF, IFS; giảm tối đa các 
nguy cơ và các chi phí giải quyết 
các vụ ngộ độc, kiện cáo, phàn 
nàn của khách hàng; tăng cường 
uy tín, hài lòng cho khách hàng; 
cải thiện hoạt động tổng thể của 
DN… 

Hiện, ở Việt Nam đã có nhiều 
DN xây dựng hệ thống quản lý 
ATTP theo hệ thống tiêu chuẩn 
ISO 22000:2005 và đã áp dụng 
thành công mô hình quản lý này. 
Mặc dù, đánh giá cao lợi ích của 
việc áp dụng hệ thống quản lý 
ATTP ISO 22000, song một số 
DN cho rằng, việc áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn này còn phức 
tạp với nhiều khái niệm trừu 
tượng. Vì vậy, ISO đang soát 

xét, sửa đổi ISO 22000:2005 
dựa trên những thay đổi chủ yếu 
gồm sửa đổi cấu trúc và làm rõ 
một số khái niệm, giúp DN áp 
dụng nhiều tiêu chuẩn hệ thống 
quản lý thuận tiện hơn. 

Thông tin từ Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt Nam (Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng) hiện trong hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia (TCVN) hiện 
hành có 1536 TCVN liên quan 
đến thực phẩm. 

Các tiêu chuẩn này được xây 
dựng dựa trên những nguyên tắc 
cơ bản về kiểm soát sản xuất 
liên quan đến an toàn, vệ sinh 
thực phẩm và đưa ra những quy 
định cho những hoạt động khác 
như: Kiểm soát lưu trữ, vận 
chuyển, kiểm tra, phương pháp 
bán lẻ sản phẩm hiệu quả. Riêng 
với tiêu chuẩn ISO 22000:2005 
đưa ra bốn yếu tố chính đối với 
hệ thống quản lý ATTP nhằm 
bảo đảm ATTP trong suốt chuỗi 
cung ứng thực phẩm, từ khâu 
đầu tiên đến khi tiêu thụ sản 
phẩm. 

(Vietq.vn) 
 

ISO 44001: TĂNG CƯỜNG 
MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC 
TRONG KINH DOANH  
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 ISO 44001 cung cấp cách 
nhìn sâu hơn về mối quan hệ 
hợp tác kinh doanh giữa các 
doanh nghiệp với nhau. Sự hợp 
tác cộng đồng doanh nghiệp 
đem lại khá nhiều lợi ích, có thể 
kể đến như: kích thích các ý 
tưởng sáng tạo, giảm thiểu chi 
phí và những tác động xấu thông 
qua đó tăng hiệu quả trong lĩnh 
vực kinh doanh, ngoài ra giúp 
doanh nghiệp tiếp cận các dịch 
vụ và công nghệ mới. 

Thông tin hỗ trợ này cung 
cấp cho các tổ chức khả năng 
tích hợp thành công khuôn khổ 
hợp tác của mối quan hệ kinh 
doanh được mô tả trong ISO 
44001 với các quy trình và hệ 
thống quản lý hiện có nhằm tối 
đa hóa lợi ích của sự hợp tác 
chuyên nghiệp. 

(Theo iso.org) 
 
 
 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT 
SỐ ĐIỀU THỰC HIỆN QUY 
TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA 
TRONG HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 
ASEAN 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
vừa ban hành Thông tư số 

25/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 
11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 
10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương thực hiện Quy tắc 
xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định Thương mại hàng hóa 
ASEAN. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh 
tế ASEAN (AEM) lần thứ 51 và 
Hội nghị Hội đồng khu vực 
Thương mại tự do ASEAN 
(AFTA) lần thứ 33 ngày 06 
tháng 9 năm 2018 tại Băng-cốc, 
Thái Lan, 9 nước thành viên 
ASEAN, trong đó Việt Nam 
thông báo đã gửi công thư về 
việc chuyển đổi Danh mục các 
mặt hàng công nghệ thông tin 
(Danh mục ITA) từ phiên bản 
HS 2012 sang phiên bản HS 
2017 và thống nhất Danh mục 
này sẽ được thực thi kể từ ngày 
01/1/2020. Cuối tháng 10/2019, 
Thái Lan là nước cuối cùng gửi 
công thư phê chuẩn Danh mục 
ITA qua Ban Thư ký ASEAN. 
Như vậy, 10 nước thành viên 
ASEAN đã chính thức thông 
qua Danh mục ITA chuyển đổi 
sang phiên bản HS 2017 vào 
ngày 31/10/2019. Thực thi Hiệp 
định Thương mại hàng hóa 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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ASEAN ký ngày 26/2/2009 tại 
Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại 
Cha-am, Thái Lan giữa các nước 
thành viên Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á để triển khai Danh 
mục ITA theo cam kết quốc tế, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành Thông tư số 25/2019/TT-
BCT ngày 14 tháng 11 năm 
2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 
10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương thực hiện Quy tắc 
xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định Thương mại hàng hóa 
ASEAN. 

Thông tư số 25/2019/TT-
BCT gồm 2 Điều và 1 Phụ lục 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 
01 năm 2020. 

(moit.gov.vn) 
 

LOẠT CHÍNH SÁCH XUẤT 
NHẬP KHẨU MỚI CÓ HIỆU 
LỰC TỪ THÁNG 12/2019  

Bỏ hạn ngạch thuế quan 
nhập khẩu đường có xuất xứ 
từ các nước ASEAN 

Ngày 13/11/2019, Bộ Công 
Thương ban hành Thông tư số 
23/2019/TT-BTC quy định về 
việc không áp dụng hạn ngạch 
thuế quan nhập khẩu đường có  

xuất xứ từ các nước ASEAN. 
Kể từ ngày 01/01/2020 sẽ 

không áp dụng hạn ngạch thuế 
quan nhập khẩu đối với mặt 
hàng đường (mã HS 1701) có 
xuất xứ từ các nước ASEAN 
theo quy định của pháp luật hiện 
hành. Thuế suất thuế nhập khẩu 
mặt hàng đường có xuất xứ từ 
các nước ASEAN thực hiện theo 
quy định của Chính phủ. 

Đồng thời, số lượng đường 
nhập khẩu từ các nước ASEAN 
không tính vào lượng hạn ngạch 
thuế quan hàng năm do Bộ Công 
Thương công bố theo cam kết 
của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO) áp dụng với các 
nước WTO.  

Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/01/2019. 

Nhiều mặt hàng nhập khẩu 
từ Campuchia được hưởng 
thuế suất ưu đãi 0% 

Chính phủ ban hành Nghị 
định số 92/2019/NĐ-CP ngày 
20/11/2019 về Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi đặc biệt để thực 
hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - 
Campuchia giai đoạn 2019 – 
2020. Trong đó quy định một số 
mặt hàng nhập khẩu từ 
Campuchia được hưởng mức 
thuế ưu đãi đặc biệt 0%. 
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Đơn cử một số nhóm mặt 
hàng như: Gia cầm sống, gồm 
các loại gà thuộc loài Gallus 
domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà 
tây và gà lôi; Thịt và phụ phẩm 
ăn được sau giết mổ, của gia 
cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, 
ướp lạnh hoặc đông lạnh; Quả 
thuộc chi cam quýt, tươi hoặc 
khô; Bánh mì, bánh bột nhào 
(pastry), bánh nướng, bánh quy 
và các sản phẩm tương tự. 

Những mặt hàng được hưởng 
thuế suất ưu đãi đặc biệt 0% 
phải đáp ứng điều kiện: có Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
mẫu S (C/O form S) do cơ quan 
có thẩm quyền của Vương quốc 
Campuchia cấp; Thông quan qua 
các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục 
III ban hành kèm theo Nghị 
định 92/2019/NĐ-CP. 

Nghị định  số 92/2019/NĐ-
CP có hiệu lực kể từ ngày 
06/01/2020 đến hết ngày 
31/12/2020. 

Tạm ngừng kinh doanh tạm 
nhập gỗ dán vào Việt Nam để 
tái xuất sang Mỹ 

Bộ Công Thương vừa ban 
hành Thông tư số 22/2019/TT-
BCT ngày 12/11/2019 về tạm 
ngừng hoạt động kinh doanh 
chuyển khẩu, kinh doanh tạm 

nhập vào Việt Nam để tái xuất 
sang Hoa Kỳ 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 27/6/2017 của 
Bộ Tài chính. 

Đối với những lô hàng gỗ dán 
đã làm thủ tục hải quan tạm 
nhập, chuyển khẩu trước 
27/12/2019, được tiếp tục thực 
hiện tái xuất, chuyển khẩu theo 
quy định tại Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 15/5/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý ngoại 
thương và các quy định hiện 
hành. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ  27/12/2019  đến 
ngày 31/12/2024. 

Giấy tờ phải xuất trình cho 
cơ quan hải quan khi mang đá 
quý xuất nhập cảnh 

Tại Thông tư số 20/2019/TT-
NHNN ngày 14/11/2019 của 
Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 
31/12/2013 hướng dẫn thực hiện 
một số quy định về phòng chống 
rửa tiền. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 14/11/2019. 
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Trong đó có bổ sung khoản 4 
Điều 9 quy định về các loại giấy 
tờ phải xuất trình Hải quan cửa 
khẩu khi cá nhân (bao gồm 
người cư trú, người không cư trú 
xuất cảnh, nhập cảnh) mang theo 
kim loại quý, đá quý phải khai 
báo Hải quan trong các trường 
hợp sau: Đối với việc xuất cảnh, 
nhập cảnh mang theo kim loại 
quý, đá quý (trừ vàng) thì giấy 
tờ gồm: Hóa đơn của doanh 
nghiệp, tổ chức được phép kinh 
doanh, mua bán kim loại quý, đá 
quý; Các giấy tờ khác chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp của 
kim loại quý, đá quý khi không 
có hóa đơn hợp pháp. 

Các loại giấy tờ xuất trình 
Hải quan cửa khẩu phải là bản 
chính hoặc bản sao chứng 
thực. 

Trường hợp cá nhân xuất 
cảnh, nhập cảnh mang theo 
ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt 
Nam tiền mặt, vàng thì giấy tờ 
liên quan xuất trình cho Hải 
quan được thực hiện theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước 
về việc mang ngoại tệ tiền mặt, 
đồng Việt Nam tiền mặt, vàng 
của các cá nhân khi xuất cảnh, 
nhập cảnh (bao gồm người cư 
trú, người không cư trú xuất 

cảnh, nhập cảnh). Trường hợp 
nếu hóa đơn, giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc bằng tiếng nước 
ngoài, đối với cá nhân xuất cảnh 
phải có bản dịch tiếng Việt có 
chứng thực theo quy định của 
pháp luật, trừ trường hợp cá 
nhân nhập cảnh trước đó đã xuất 
trình bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực; Cá nhân nhập cảnh 
có bản chính hoặc bản sao có 
chứng thực. 

Danh mục phế liệu tạm 
ngừng kinh doanh tạm nhập, 
tái xuất, kinh doanh chuyển 
khẩu 

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, 
Bộ Công Thương đã ban 
hành Thông tư số 27/2019/TT-
BCT quy định về danh mục phế 
liệu tạm ngừng kinh doanh tạm 
nhập, tái xuất, kinh doanh 
chuyển khẩu. Theo đó, Danh 
mục phế liệu tạm ngừng kinh 
doanh tạm nhập, tái xuất, kinh 
doanh chuyển khẩu được quy 
định tại Phụ lục của Thông tư. 

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2024  và thay thế Thông 
tư số 41/2018/TT-BCT ngày 
06/11/2018, Bộ Công Thương 
quy định về danh mục phế liệu 
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tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, 
tái xuất, chuyển khẩu. 

Ngoài ra, trong tháng 
11/2019, Bộ Công Thương ban 
hành Thông tư số 21/2019/TT-
BCT ngày 08 tháng 11 năm 
2019 quy định Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định 
Thương mại tự do ASEAN - 
Hồng Công, Trung Quốc (sau 
đây gọi là AHKFTA) (có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 
23/12/2019); Thông tư số 
25/2019/TT-BCT ngày 
14/11/2019 sửa đổi Thông tư 
22/2016/TT-BCT thực hiện Quy 
tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định Thương mại hàng hóa 
ASEAN (có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2020). 

(customs.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3407/QĐ-
BKHCN, QUYẾT ĐỊNH SỐ 
3408/QĐ-BKHCN, QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 3443/QĐ-BKHCN, 
QUYẾT ĐỊNH 3444/QĐ-
BKHCN, QUYẾT ĐỊNH SỐ 
3460/QĐ-BKHCN  

* Ngày 14 tháng 11 năm 
2019, Bộ KHCN ban hành 
quyết định số 3407/QĐ-
BKHCN về việc công bố Tiêu 
chuẩn quốc gia 

Theo đó, công bố 08 Tiêu 
chuẩn quốc gia sau đây: 

1. TCVN: 6754:2019 Mã số 
mã vạch vật phẩm – Số phân 
định ứng dụng GS1. 

2. TCVN: 6939:2019 Mã số 
vật phẩm – Mã số thương phẩm 
toàn cầu 13 chữ số – Yêu cầu kĩ 
thuật. 

3. TCVN: 7626:2019 
ISO/IEC 15416:2016  

Kĩ thuật phân định và thu 
nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu 
kĩ thuật đối với kiểm tra chất 
lượng in mã vạch – Mã vạch 
một chiều. 

4. TCVN: 7825:2019 
ISO/IEC 15420:2009 Công nghệ 
thông tin – Kĩ thuật phân định 
và thu nhập dữ liệu tự động – 
Yêu cầu kĩ thuật mã vạch 
EAN/UPC. 

5. TCVN: 8020:2019 
ISO/IEC 15418:2016  

Công nghệ thông tin – Kĩ 
thuật phân định và thu nhận dữ 
liệu tự động – Số phân định ứng 
dụng GS1 và mã phân định dữ 
liệu ASC MH10 và việc duy trì. 

6. TCVN: 12343:2019 
ISO/IEC 15394:2017  

Bao bì – Mã vạch và mã vạch 
hai chiều trên nhãn dùng trong 
gửi, vận tải và nhận hàng. 
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7. TCVN: 12344:2019 
ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế 
– Gán, làm nhãn phân định và 
thu nhận dữ liệu tự động – Phân 
định nhân viên y tế và bệnh 
nhân. 

8. TCVN: 12345:2019 Tiêu 
chuẩn về dịch vụ thông tin EPC. 

* Ngày 14/11/2019, Bộ 
KHCN ban hành quyết định 
số 3408/QĐ-BKHCN về việc 
hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia 

Hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN) sau đây: 

1. TCVN: 6754:2007 Mã số 
mã vạch vật phẩm 
Số phân định ứng dụng GS1. 

2. TCVN: 6939:2007 Mã số 
vật phẩm – Mã số thương phẩm 
toàn cầu 13 chữ số – Yêu cầu kĩ 
thuật 

3. TCVN: 7626:2008 
ISO/IEC 15416:2000 Kĩ thuật 
phân định và thu nhận dữ liệu tự 
động – Yêu cầu kĩ thuật đối với 
kiểm tra chất lượng in mã vạch – 
Mã vạch một chiều. 

4. TCVN: 7825:2007 
ISO/IEC 15420:2000 Công nghệ 
thông tin – Kĩ thuật phân định 
và thu thập dữ liệu tự động – 
Yêu cầu kĩ thuật mã vạch 
EAN/UPC.  

5. TCVN: 8020:2008  

ISO/IEC 15418:1999. 
Công nghệ thông tin – Số phân 
định ứng dụng GS1 và mã phân 
định dữ liệu thực tế và việc duy 
trì. 

* Ngày 15/11/2019, Bộ 
KHCN ban hành Quyết định 
số 3443/QĐ-BKHCN công bố 
Tiêu chuẩn quốc gia 

Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN) sau đây: 

1. TCVN: 12680:2019 Trang 
thiết bị an toàn giao thông 
đường bộ – Đèn cảnh báo an 
toàn 

2. TCVN 12681:2019 Trang 
thiết bị an toàn giao thông 
đường bộ - Dải phân cách và lan 
can phòng hộ – Kích thước và 
hình dạng. 

* Ngày 15/11/2019, Bộ 
KHCN ban hành Quyết định 
số 3444/QĐ-BKHCN công bố 
Tiêu chuẩn quốc gia 

Công bố 01 Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN) sau đây: 

1. TCVN: 11820-3:2019 
Công trình cảng biển – Yêu cầu 
thiết kế – Phần 3: Yêu cầu về vật 
liệu. 

* Ngày 18/11/2019, Bộ 
KHCN ban hành Quyết định 
số 3460/QĐ-BKHCN công bố 
Tiêu chuẩn quốc gia 
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Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN) sau đây: 

1. TCVN: 12698:2019 Hệ 
thống quản lý an toàn vận hành 
đường sắt đô thị – Các yêu cầu 
và hướng dẫn sử dụng. 

2. TCVN: 12699:2019 EN 
61373:2010 Ứng dụng đường 
sắt – Thiết bị trên phương tiện 
giao thông đường sắt – Các thử 
nghiệm va đập và rung động. 

3. TCVN: 12700:2019 EN 
13749:2011 Ứng dụng đường 
sắt – Bộ trục bánh xe và giá 
chuyển hướng – Phương pháp 
xác định các yêu cầu về kết cấu 
của khung giá chuyển hướng. 

4. TCVN: 12701-1:2019 EN 
60494-1:2013 Ứng dụng đường 
sắt – Thiết bị gom điện – Đặc 
tính kỹ thuật và phương pháp 
thử. 

5. TCVN: 12701-2:2019 EN 
60494-2:2013 Ứng dụng đường 
sắt – Thiết bị gom điện – Đặc 
tính kỹ thuật và phương pháp 
thử – Phần 2: Thiết bị gom điện 
trên các phương tiện đường sắt 
đô thị và đường sắt nhẹ. 

(TH tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC, BỘ Y 
TẾ VỪA BAN HÀNH 
THÔNG BÁO YÊU CẦU 
ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ 
THU HỒI TOÀN QUỐC 
VIÊN NÉN YOUNG II 
CAPTOPRIL TABLET DO 
KHÔNG ĐẠT CHẤT 
LƯỢNG 

Theo đó, căn cứ vào các quy 
chế dược hiện hành của Việt 
Nam và công văn số 82/BC-KN 
ngày 13/8/2019 gửi kèm phiếu 
kiểm nghiệm số 052LT-088-
19/KNVL ngày 13/8/2019 của 
Trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh 
Long, Cục Quản lý Dược đã ban 
hành Công văn số 15361/QLD-
CL ngày 06/9/2019 về việc xử lý 
lô thuốc viên nén Young II 
Captopril Tablet (Captopril 
25mg), do Công ty Young IL 
Pharm. Co., Ltd. (Korea) sản 
xuất, Công ty TNHH MTV 
Dược Sài Gòn (Sapharco) nhập 
khẩu. Mẫu thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng về chỉ tiêu 
định lượng Captopril, giới hạn 
Captopril disulfid, độ hòa tan.  

Theo đó, Cục Quản lý Dược 
đã yêu cầu Công ty TNHH MTV 
Dược Sài Gòn (Sapharco) phối 
hợp với cơ quan kiểm tra chất 
lượng, cơ quan kiểm nghiệm 

CẢNH BÁO 
AN TOÀN THỰC PHẨM 
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thuốc Nhà nước tiến hành lấy 02 
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 tiêu định lượng Captopril, 
giới hạn Captopril disulfid, độ 
hòa tan. Ngày 21/11/2019, Cục 
Quản lý Dược nhận được Công 
văn số 629/VKNTKTITH  của 
Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ 
Chí Minh gửi kèm phiếu kiểm 
nghiệm số 1778/VKN-YC2019 
ngày 15/11/2019 báo cáo kết 
quả lấy mẫu bổ sung đối với lô 
thuốc viên nén Young II 
Captopril Tablet nêu trên là 
không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
về chỉ tiêu định lượng Captopril, 
giới hạn Captopril disulfid, độ 
hòa tan. Như vậy lô thuốc viên 
nén Young II Captopril Tablet 
(Captopril 25mg), SĐK: VN-
20970-18, số lô: 1801, NSX: 
29/6/2018, HD: 28/6/2021 nêu 
trên được xác định là vi phạm 
mức độ 2. 

Cục Quản lý Dược thông báo 
thu hồi toàn quốc thuốc viên nén 
Young II Captopril Tablet 
(Captopril 25mg), SĐK: VN-
20970-18, số lô: 1801, NSX: 
29/6/2018, HD: 28/6/2021 do 

Công ty Young 1L Pharm. Co., 
Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty 
TNHH MTV Dược Sài Gòn 
(Sapharco) nhập khẩu.  

Cục Quản lý Dược yêu cầu 
công ty TNHH MTV Dược Sài 
Gòn với nhà cung cấp, phân 
phối thuốc 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 Young II Captopril Tablet 
(Captopril 25mg) do Công ty 
Young IL Pharm. Co., Ltd. 
(Korea) 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 18 
ngày kể từ ngày ký Công văn 
này, hồ sơ thu hồi gồm số lượng 
nhập khẩu, ngày nhập khẩu, số 
lượng thu hồi, 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 11/2018/TT-BYT 
ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế 
quy định về chất lượng thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc.  

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 
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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.  

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Sở Y 
tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra và 
giám sát Công ty TNHH MTV 
Dược Sài Gòn thực hiện thu hồi 
và xử lý thuốc bị thu hồi theo 
quy định.  

(tcvn.gov.vn) 
 

TÁC DỤNG PHỤ KHÔN 
LƯỜNG CỦA THUỐC 
GINKGO BILOBA TUẦN 
HOÀN NÃO 

Ginkgo Biloba là tên 
gọi khoa học của một loài cây 
bạch quả đã có mặt trên trái đất 
từ hàng trăm triệu năm trước. 
Loại thực vật này có nhiều ở 
châu Âu và một số nước châu Á 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc. Tại Pháp, người ta 
thường gọi nó bằng cái tên 
Tanakan. 

Theo các chuyên gia, trong lá 
Ginkgo Biloba chứa rất nhiều 
thành phần quý, tốt cho thần 
kinh não bộ như amino axit, 

flavonoids, terpenoid… Đó là lý 
do tại sao ngày càng có nhiều 
chế phẩm từ Ginkgo Biloba 
được cung cấp trên thị trường. 

Cụ thể, dược sĩ Bùi Văn Uy 
cho biết, trên báo Sức khỏe và  
Đời sống, thuốc Ginkgo 
Biloba có chức năng làm tăng 
chức năng tuần hoàn não, tăng 
tính chịu đựng của mô não khi 
thiếu ôxy, chống ôxy hóa gốc tự 
do, ổn định màng nên được coi 
như một chất bảo vệ thần kinh. 
Chúng là yếu tố ngăn cản kích 
hoạt tiểu cầu nên có tính chống 
đông máu. 

Mặc dù chứa rất nhiều tác 
dụng nhưng khi sử dụng loại 
thuốc Ginkgo Biloba này cũng 
cần phải thận trọng trước những 
tác dụng phụ tiềm ẩn khó lường. 

Trong chiết xuất Ginkgo 
biloba có acid ginkgolic gây độc 
nên tiêu chuẩn EGB là không 
được chứa quá 5 phần triệu chất 
này. Ngoài ra, các nhà lâm sàng 
đã ghi nhận ginkgo biloba có 
một số tác dụng phụ sau: gây 
nhức đầu, bồn chồn, buồn nôn, 
tiêu chảy... Một số ít trường hợp 
có một biến chứng nghiêm trọng 
gồm xuất huyết dưới màng 
cứng, xuất huyết dưới nhện, xuất 
huyết trong não. Chưa có tài liệu 
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nào chứng minh tính an toàn của 
EGB ở người mang thai, cho 
con bú. 

Do đó, các nhà lâm sàng đưa 
ra khuyến cáo, không dùng cho 
người có rối loạn đông máu, 
không dùng chung các thuốc 
chống đông máu hay thuốc ngăn 
ngừa sự tập kết tiểu cầu. Nếu 
cần dùng chung thì phải tính 
toán liều lượng thật cẩn thận, 
theo dõi chặt chẽ. 

Không nên dùng chung với 
các thảo dược như fefeverfew, 
tỏi, sâm, clover đỏ, đặc biệt 
những nhóm dược thảo có chứa 
coumarin. Các phối hợp nói trên 
sẽ cộng hợp tính chống đông 
máu của các chất, các thảo dược 
và tính gây chống đông máu của 
EGB làm tăng sự chảy máu. 

Ngừng dùng thuốc Ginkgo 
Biloba trong 36 giờ hay tốt hơn 
nữa là 14 ngày trước khi phẫu 
thuật (nhằm tránh nguy cơ tăng 
chảy máu). Không dùng chung 
với thuốc động kinh (như 
carbamazepin, valproic acid) vì 
EGB làm giảm hiệu lực các 
thuốc chống động kinh. 

Không nên dùng chung với 
tradone vì có thể bị hôn mê (mới 
gặp một trường hợp). Không nên 
dùng cho người có thai vì chưa  

chứng minh được tính an toàn. 
(tcvn.gov.vn) 

 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Tòa án hàng đầu của WTO 
về tranh chấp thương mại sẽ 
mất hiệu lực vào ngày 10/12 

Tòa án hàng đầu về tranh 
chấp thương mại tại WTO lần 
đầu tiên được tuyên bố là không 
còn tồn tại, sau khi Ấn Độ và 
116 quốc gia khác không thuyết 
phục được Mỹ thay đổi lập 
trường của mình về bổ nhiệm 
các thẩm phán mới. Một cuộc 
họp của Cơ quan giải quyết 
tranh chấp của WTO (DSB) mới 
diễn ra 22/11 là cơ hội cuối 
cùng để các quốc gia phá vỡ bế 
tắc kéo dài hơn hai năm nhưng 
không đạt được thỏa thuận. 

Theo đó, tòa án hàng đầu về 
tranh chấp thương mại tại WTO 
sẽ không còn hiệu lực vào ngày 
10/12. Vì vậy, số phận của nhiều 
tranh chấp thương mại quan 
trọng mà các nước trong đó có 
Ấn Độ đang đấu tranh, bao gồm 
cả phán quyết bãi bỏ hầu hết các 
chương trình xúc tiến xuất khẩu, 
sẽ bị treo lại. Hầu hết các quốc 
gia khác đã yêu cầu Mỹ thay đổi 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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lập trường. Cơ quan giải quyết 
tranh chấp của WTO (DSB), bao 
gồm tất cả 163 thành viên của 
WTO, bầu ra Cơ quan phúc 
thẩm gồm 7 thành viên, có chức 
năng là cơ quan xét xử cao nhất 
của WTO để giải quyết tranh 
chấp thương mại. Vào ngày 
10/12 tới, hai trong số ba thành 
viên Cơ quan phúc thẩm hiện tại 
sẽ hết nhiệm kỳ. Việc thiếu các 
thẩm phán của Cơ quan phúc 
thẩm đã trở thành một mối quan 
tâm nghiêm trọng vì đây là cơ 
quan chính được giao nhiệm vụ 
trọng tài giữa các quốc gia về 
tranh chấp thương mại. Giải 
quyết tranh chấp được WTO coi 
là trụ cột chính của hệ thống 
thương mại đa phương, và là 
đóng góp duy nhất của tổ chức 
này đối với sự ổn định của nền 
kinh tế toàn cầu. 

Chính quyền của Tổng thống 
Mỹ Donald Trump đã ngày càng 
chống lại sự kiểm soát của WTO 
đối với thương mại toàn cầu, sau 
khi cơ quan này khiển trách 
Washington về các biện pháp 
thuế quan đơn phương đối với 
các đối tác thương mại, bao gồm 
cả Trung Quốc. Mỹ đã lập luận 
rằng các thẩm phán của cơ quan 
phúc thẩm được trả lương quá 

cao nên Mỹ cũng đe dọa sẽ ngăn 
chặn việc cấp ngân sách hai năm 
một lần và ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động của cơ quan này 
bắt đầu từ ngày 01/01 năm sau, 
sau khi Trung Quốc bảo đảm 
WTO áp đặt 3,6 tỷ USD trong 
lệnh trừng phạt chống lại Mỹ. 
Điều này đã làm náo loạn ban 
thư ký WTO có trụ sở tại 
Geneva, nơi phụ thuộc vào Mỹ 
với tư cách là nước đóng góp 
lớn nhất cho ngân sách hàng 
năm. Báo cáo truyền thông quốc 
tế cho thấy Mỹ đã quyết định hỗ 
trợ ngân sách 198 triệu USD cho 
năm 2020 với điều kiện các 
thẩm phán được trả ít hơn, điều 
này sẽ không khuyến khích kéo 
dài phiên tòa xét xử các vụ án. 

(Congthuong.vn) 
 

 Hội nghị lần thứ 52 của Ủy 
ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất 
lượng của ASEAN 

Vừa qua, tại Yangon, 
Myanmar đã diễn ra Lễ khai 
mạc Hội nghị lần thứ 52 của Ủy 
ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và 
Chất lượng của ASEAN 
(ACCSQ) và các sự kiện liên 
quan. 

Tại hội nghị, các nước tiếp 
tục thảo luận về Hiệp định 



Số 70 - 12/2019 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 29 
 

khung sửa đổi của ASEAN về 
Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 
(MRA), MRA của ASEAN về 
phê duyệt kiểu loại đối với sản 
phẩm ô tô, MRA của ASEAN về 
vật liệu xây dựng và các thỏa 
thuận của ASEAN về y dược cổ 
truyền và thực phẩm chức năng. 

Về tổng thể, các nhóm công 
tác sản phẩm của ASEAN thuộc 
ACCSQ đã đi vào ổn định, thảo 
luận về hài hòa tiêu chuẩn, thừa 
nhận các kết quả đánh giá sự 
phù hợp, quy chế quản lý hài 
hòa đối với các sản phẩm ưu tiên 
hội nhập giữa các nước ASEAN 
góp phần tạo thuận lợi thương 
mại trong khối ASEAN. Đến 
nay, có hơn 300 tiêu chuẩn được 
hài hòa trong ASEAN, có 3 quy 
chế quản lý hài hòa đối với sản 
phẩm mỹ phẩm, điện, điện tử và 
thiết bị y tế. 

Để thuận lợi hóa thương mại 
hơn nữa, có ba nhóm công tác 
mới đã được thành lập gồm 
nhóm công tác về tiêu chuẩn 
thương mại số, nhóm công tác 
về xây dựng và nhóm công tác 
về hóa chất. 

Trong năm Chủ tịch ASEAN 
2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng/Bộ Khoa học 
và Công nghệ sẽ đại diện cho 

Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò 
Chủ tịch của ACCSQ và các đại 
diện của các Bộ của Việt Nam 
cũng đảm nhận vai trò chủ tịch 
của các nhóm công tác thuộc 
ACCSQ. Đây sẽ là vinh dự 
nhưng cũng là trách nhiệm lớn 
đối với Việt Nam. 

Do đó, các Bộ ngành liên 
quan cần tăng cường phối hợp 
hoạt động hơn nữa trong hoạt 
động hội nhập ASEAN để giải 
quyết tốt các vấn đề đang tồn tại 
và thúc đẩy mạnh mẽ các sáng 
kiến trong các lĩnh vực mới của 
ASEAN các đối tác lớn hỗ trợ 
cho hoạt động thuận lợi hóa 
thương mại khu vực. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 Hội nghị cấp cao ASEAN: 
Tìm kiếm đột phá trong các 
cuộc đàm phán RCEP 

Vừa qua, các nhà lãnh đạo 
ASEAN đã bước vào ngày họp 
thứ hai tại Thái Lan với hy vọng 
sẽ có một bước đột phá trong 
các cuộc đàm phán RCEP để 
giúp loại bỏ các điểm yếu đã 
kìm hãm nền kinh tế toàn cầu kể 
từ khi cuộc chiến thuế quan giữa 
Mỹ và Trung Quốc bắt đầu.  

Từ 7 năm nay, các nhà đàm 
phán đã thảo luận về một hiệp 
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định thương mại tự do rộng lớn 
kéo dài từ Ấn Độ đến New 
Zealand. 

Cuộc chiến thương mại của 
Washington với Bắc Kinh đã đè 
nặng lên các thị trường mà Quỹ 
Tiền tệ Quốc tế đã từng cảnh 
báo, cuộc chiến này có thể cắt 
giảm tăng trưởng toàn cầu 
xuống mức thấp nhất trong hơn 
một thập kỷ. Trong khi đó, Tổng 
thống Mỹ Donald Trump đã 
khiến một số quốc gia ASEAN 
lo ngại vì sợ nền kinh tế của họ 
có thể rơi vào tầm ngắm thuế 
quan. Trump đã nhiều lần cảnh 
báo về sự can thiệp sâu hơn để 
bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ và 
một số quốc gia châu Á đang 
chờ đợi để biết liệu Washington 
sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi 
các nhà thao túng tiền tệ hay 
không. 

Việc ký kết hiệp định diễn ra 
trong vòng năm tới với cuộc họp 
vào tháng 2 để dàn xếp các vấn 
đề còn lại liên quan đến mở cửa 
thị trường. Ấn Độ đang gây trở 
ngại lớn nhất cho RCEP hiện tại. 
New Delhi lo ngại mở các ngành 
công nghiệp chính như kim loại, 
dệt may và sữa để nhập khẩu 
Trung Quốc rẻ hơn. Sự không 
khoan nhượng của Ấn Độ đã 

khiến thỏa thuận RCEP bị nghi 
ngờ. Trung Quốc ủng hộ RCEP 
như một cách để khẳng định sự 
ưu thế thương mại ở châu Á sau 
khi Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương năm 2017. 

 (Congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Ứng dụng theo dõi chất 

lượng không khí “make in 

Việt Nam” giành giải cao tại 

APICTA 2019 
PAM Air - ứng dụng theo dõi 

chất lượng không khí, một sản 
phẩm “make in Viet Nam” là 
đại diện Việt Nam duy nhất 
giành giải Winner (giải Nhất) 
Giải thưởng Công nghệ thông 
tin Châu Á – Thái Bình Dương 
2019 (APICTA Awards 2019). 

APICTA 2019 thu hút sự 
tham gia của 324 sản phẩm đến 
từ 16 nền kinh tế như nước Úc, 
Trung Quốc, Đài Loan, 
Malaysia, Thái Lan. Hoạt động 
chính của sự kiện là thuyết trình 
– chấm thi tại 25 Hội đồng thi 
dưới sự sát hạch của 75 giám 
khảo quốc tế và Việt Nam. 

Vượt qua nhiều đối thủ, PAM 
Air trở thành đại diện duy nhất 
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của Việt Nam giành Cúp 
Winner, giành giải Nhất hạng 
mục "Công nghệ thông tin phục 
vụ cộng đồng". Cùng với PAM 
Air, 23 sản phẩm khác của 16 
nền kinh tế giành cúp Winner.  

Đây là lần thứ 2 một sản 
phẩm của Việt Nam đoạt cúp 
Winner. Trước đó vào APICTA 
2018, ViettelPay đã giành chiến 
thắng ở hạng mục Dịch vụ Kinh 
doanh Tài chính.  

PAM Air là hệ sinh thái giải 
pháp IoT trong đó tất cả các 
thành phần của giải pháp đều 
được nghiên cứu, thiết kế và sản 
xuất bởi các chuyên gia, kỹ sư 
người Việt. PAM Air là kết quả 
5 năm nghiên cứu và kinh 
nghiệm thực tế trong các lĩnh 
vực quan trắc môi trường, tự 
động hóa, điều khiển và lập trình 
dữ liệu lớn. 

Theo kế hoạch, mạng lưới 
PAM Air sẽ có 2000 điểm đo và 
bao phủ 63 tỉnh thành trên toàn 
quốc vào cuối năm 2020.   

Giải thưởng Công nghệ thông 
tin Châu Á – Thái Bình Dương 
được tổ chức thường niên, luân 
phiên giữa 16 quốc gia và nền 
kinh tế thành viên. Giải thưởng 
ghi nhận và tôn vinh những sản 
phẩm, giải pháp phần mềm 

CNTT, dự án khởi nghiệp xuất 
sắc của các quốc gia trong khu 
vực. Đây được coi là “Giải 
Oscar” của ngành CNTT khu 
vực Châu Á- Thái Bình Dương.  

(Baophapluat.vn) 
 

 Việt Nam sẽ trở thành nền 
kinh tế thành viên thứ 5 của 
APO thành lập trung tâm xuất 
sắc 

Thông tin trên được chia sẻ 
tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và 
Ngài Achmad Kurnia Prawira 
Mochtan – Tổng Thư ký Tổ 
chức Năng suất Châu Á (APO) 
nhân dịp thăm chính thức Việt 
Nam và tham dự sự kiện 60 năm 
thành lập ngành KH&CN. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN tiếp Ngài Achmad 
Kurnia Prawira Mochtan – Tổng Thư ký 

APO 

Hiện tại Tổ chức Năng suất 
Châu Á – APO đã hỗ trợ các nền 
kinh tế thành viên thành lập 5 
Trung tâm xuất sắc ( COE) gồm: 
COE về Mô hình hoàn hảo tại 
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Singapore năm 2009; COE về 
Năng suất xanh tại Đài Loan 
năm 2013; COE về năng suất 
trong lĩnh vực công tại 
Philippines năm 2015; COE 
về Công nghệ thông tin phục vụ 
Công nghiệp 4.0 tại Ấn Độ năm 
2017;COE về Sản xuất thông 
minh tại Đài Loan năm 2019. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
nhấn mạnh, năng suất và đổi 
mới sáng tạo là hai nội hàm 
xuyên suốt trong Chiến lược 
phát triển kinh tế – xã hội của 
Việt Nam (2020 – 2030) mà Bộ 
Khoa học và Công nghệ là thành 
viên tham gia xây dựng. Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh cũng đề 
nghị APO cùng phối hợp với 
Tổng cục TCĐLCL và các đơn 
vị có liên quan triển khai nội 
dung liên quan năng suất đổi 
mới sáng tạo, đặc biệt việc xây 
dựng COE về đổi mới sáng tạo 
thúc đẩy năng suất tại Việt Nam. 

Cùng với việc Việt Nam sẽ 
đảm nhận vai trò Chủ tịch APO 
năm 2020, Bộ trưởng bày tỏ 
mong muốn có thêm COE tại 
Việt Nam nhằm đón nhận những 
công nghệ mới từ cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 
mang lại cũng như chia sẻ 
những thách thức trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông thôn, giải 
pháp khắc phục trong Kế hoạch 
tổng thể về phát triển năng suất 
dựa trên đổi mới sáng tạo. 

Hiện tại, APO đang xem xét 
thành lập Trung tâm xuất sắc về 
đổi mới sáng tạo và tại cuộc họp 
song phương bên lề Hội nghị 
Lãnh đạo các tổ chức năng suất 
quốc gia (WSM) tổ chức tại Đài 
Loan, tân Tổng thư ký APO đã 
chính thức đề nghị Việt Nam trở 
thành nền kinh tế thành viên thứ 
5 của APO thành lập Trung tâm 
xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-
2022. 

(tcvn.gov.vn) 
 Người nuôi ngao bất ngờ 

khi được xuất khẩu chính 
ngạch sang Trung Quốc 

Đến nay, đã gần 2 tháng kể 
từ khi Trung Quốc đồng ý mở 
cửa thị trường cho 3 sản phẩm 
thủy sản gồm ngao hoa, ngao 
trắng và nghêu lụa vào danh 
mục các sản phẩm thủy sản của 
Việt Nam được phép xuất khẩu 
sang thị trường này. 

Mặc dù bất ngờ trước thông 
tin Trung Quốc đồng ý nhập 
khẩu ngao từ Việt Nam nhưng 
đa số người nuôi và chủ cơ sở 
thu mua, sơ chế ngao cũng tỏ ra 
vui mừng và sẵn sàng đáp ứng 
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các tiêu chuẩn để thị trường khởi 
sắc trở lại. 

Anh Đặng Huy Thiêm, Giám 
đốc Công ty TNHH Thủy hải 
sản Tiến Thành trụ sở tại xã 
Đông Minh, Tiền Hải khẳng 
định: "Đây là mong muốn chung 
của bà con nông dân nuôi ngao 
vì đem lại sự ổn định do Trung 
Quốc là thị trường có nhu cầu 
rất lớn về sản phẩm này". Đề 
cập đến các yêu cầu mà phía 
Trung Quốc có thể đưa ra với 
con ngao, anh Thiêm cho biết, 
về giấy tờ, chứng nhận chất 
lượng hiện nay bà con đang 
được Trung tâm chất lượng nông 
lâm thủy sản Vùng 1 hỗ trợ và 
hướng dẫn thủ tục. 

Chủ tịch UBND xã Nam 
Thịnh nhận định, khi Trung 
Quốc mở cửa, đây là một thị 
trường lớn nhiều tiềm năng và 
cả người dân lẫn chính quyền 
địa phương đều mong muốn 
phía bạn đưa ra những quy định 
để người sản xuất cùng cơ quan 
quản lý dựa vào đó thực hiện. 

"Nếu có được thị trường lớn, 
quy củ, người dân sẽ sẵn sàng 
đầu tư cải tạo bãi nuôi để tạo 
điều kiện cho ngao nhanh lớn và 
đạt chất lượng cao. Ngoài ra, 
người thu mua cũng tìm được 

hàng chất lượng cao để đưa đến 
người tiêu dùng", ông Bùi Kiên 
Quyết chia sẻ. 

(Congthuong.vn) 
 

 Bộ Công Thương khuyến 
cáo doanh nghiệp nhập khẩu 
cảnh giác với hàng hóa vi 
phạm chủ quyền lãnh thổ, biên 
giới quốc gia  

Để đảm bảo không xảy ra các 
trường hợp hàng hóa vi phạm 
chủ quyền lãnh thổ, biên giới 
quốc gia, tránh thiệt hại cho 
doanh nghiệp nhập khẩu, Cục 
Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) khuyến cáo các doanh 
nghiệp: 

- Rà soát các hợp đồng, văn 
bản pháp lý giao kết với đối tác 
bán hàng nước ngoài để đảm 
bảo hàng hóa nhập khẩu không 
gắn, cài đặt, sử dụng các thiết bị, 
tài liệu, hình ảnh vi phạm chủ 
quyền lãnh thổ, biên giới quốc 
gia của Việt Nam. 

- Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ 
hàng hóa trước khi nhập khẩu, 
tạm nhập vào lãnh thổ Việt 
Nam, đảm bảo không gắn, cài 
đặt, sử dụng các thiết bị, tài liệu, 
hình ảnh vi phạm lãnh thổ, chủ 
quyền, biên giới quốc gia. Đối 
với các mặt hàng có nguy cơ cao  
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(ấn phẩm, bản đồ, địa cầu, thiết 
bị hiển thị, thiết bị sử dụng phần 
mềm...), doanh nghiệp cần đề 
nghị người bán có văn bản cam 
kết không gắn, cài đặt, sử dụng 
các thiết bị, tài liệu, hình ảnh vi 
phạm chủ quyền lãnh thổ, biên 
giới quốc gia của Việt Nam. 

Khi phát hiện hàng hóa vi 
phạm hoặc nghi ngờ vi phạm 
chủ quyền lãnh thổ, biên giới 
quốc gia của Việt Nam, doanh 
nghiệp cần thông báo ngay cho 
cơ quan chức năng (Hải quan, 
Quản lý thị trường) tại địa 
phương để kịp thời xử lý. 

(Moit.gov.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hỗ trợ phát triển bền vững 
ứng dụng công nghệ cao trong 
nuôi tôm 

 
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh tìm hiểu quy trình nuôi tôm 

công nghệ cao tại cơ sở Liên Giang 

Theo nhiều chuyên gia, BR-
VT là địa phương có điều kiện 

tốt về khí hậu, nguồn nước để 
phát triển mạnh mẽ ngành nuôi 
tôm. Trong chuyến thăm một số 
trại nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, 
ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho 
biết, tỉnh sẽ xây dựng quy hoạch 
cụ thể cho các vùng nuôi tôm, 
đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi để các DN đẩy mạnh 
sản xuất, phát triển bền vững 
ngành nuôi tôm, nhất là các mô 
hình ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất, chế biến. 

Nhiều mô hình hiệu quả 
Công ty TNHH Minh Phú - 

Lộc An (huyện Đất Đỏ) là một 
trong những DN có dự án nuôi 
tôm công nghệ cao lớn nhất trên 
địa bàn tỉnh với tổng diện tích 
khoảng 300ha, tổng vốn đầu tư 
hơn 720 tỷ đồng. Ông Lê Văn 
Quang, Chủ tịch HĐTV của 
công ty này cho biết, trang trại 
nuôi của DN đang áp dụng mô 
hình nuôi công nghệ cao theo 
hình thức siêu thâm canh (mật 
độ từ 200-350 con/m2). Các ao 
nuôi được thiết kế theo quy cách 
hồ tròn, trải bạt, nổi trên mặt đất. 
Quy trình nuôi tôm được ứng 
dụng theo hình thức “2-3-4”. Cụ 
thể là 2 giai đoạn (ương giống 
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và nuôi), thu 3 lần/vụ và 4 sạch 
(giống sạch, nước sạch, đáy ao 
sạch và sạch kháng sinh). Với 
việc áp dụng quy trình nuôi tiên 
tiến này, năm 2019 sản lượng 
ước tính của trại nuôi Công ty 
Minh Phú - Lộc An hơn 5 ngàn 
tấn tôm, đạt lợi nhuận trên 155 
tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Chi cục 
Thủy sản, trên địa bàn tỉnh hiện 
có hơn 3.300ha diện tích nuôi 
tôm thương phẩm, năng suất 
bình quân là gần 6.000 tấn/năm. 
Những năm qua, đã có nhiều 
DN, người dân mạnh dạn ứng 
dụng công nghệ cao vào nuôi 
tôm. Hiện nay, toàn tỉnh có 16 
mô hình nuôi tôm ứng dụng 
công nghệ cao, với tổng diện 
tích 291ha, sản lượng ước tính 
hơn 2 ngàn tấn/năm. Các mô 
hình này giúp nâng cao năng 
suất, chất lượng, giá trị và 
thương hiệu tôm BR-VT trên thị 
trường. 

Tiếp tục hỗ trợ để phát 
triển bền vững ngành nuôi 
tôm 

Dù đã có những mô hình 
thành công, nhưng ngành nuôi 
tôm nói chung và những DN 
ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất vẫn gặp nhiều khó khăn cần 

tháo gỡ và mong muốn có sự hỗ 
trợ của các sở, ngành, địa 
phương. Trong đó, các vướng 
mắc chủ yếu là cơ sở hạ tầng 
chưa đồng bộ. 

Công ty TNHH Ngọc Tùng 
(trụ sở tại phường 12, TP. Vũng 
Tàu) là một trong những DN đầu 
tiên đầu tư nuôi tôm công nghệ 
cao. Tuy nhiên, đại diện công ty 
này cho biết, dù đã đi vào hoạt 
động nhiều năm, cơ sở hạ tầng 
tại khu vực này vẫn chưa được 
đầu tư. Do đó, DN kiến nghị cơ 
quan chức năng xem xét, nhanh 
chóng đưa xây dựng hệ thống cơ 
sở hạ tầng vòng ngoài như điện, 
đường, kênh mương để các nhà 
đầu tư thuận lợi trong sản xuất, 
nuôi trồng. 

Theo ông Lê Văn Quang, 
Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản 
Minh Phú, hiện nay trang trại 
nuôi tôm tại xã Lộc An (huyện 
Đất Đỏ) của DN đang khó khăn 
về nguồn nước mặn. Để giải 
quyết khó khăn này, DN đang 
hoàn tất thủ tục để xây dựng 
đường ống ngầm dẫn nước mặn 
từ cửa biển Lộc An vào trang 
trại nuôi. Xây dựng đường ống 
dẫn nước mặn này xong, các tổ 
chức, cá nhân có diện tích nuôi 
ngoài vùng dự án có nhu cầu 
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hợp tác, liên kết theo chuỗi giá 
trị sẽ được DN chuyển giao 
công nghệ nuôi, chia sẻ nguồn 
nước sạch từ biển xa và bao tiêu 
toàn bộ đầu ra theo cơ chế thị 
trường.  

Trước những khó khăn, 
vướng mắc trên, trong chuyến 
khảo sát các cơ sở nuôi tôm vừa 
qua, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã 
chỉ đạo các sở, ngành liên quan 
hỗ trợ, hướng dẫn DN hoàn 
thiện thủ tục theo đúng quy 
định.  

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ 
đạo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn nhanh chóng 
nghiên cứu, xây dựng quy hoạch 
trình UBND tỉnh phê duyệt các 
vùng nuôi tôm của tỉnh. Không 
chỉ các vùng nuôi, cơ quan chức 
năng cần tính toán, khảo sát lại 
tham mưu lãnh đạo tỉnh vị trí 
phù hợp xây dựng các khu sản 
xuất, chế biến hải sản nói chung 
và tôm nói riêng. Sau khi xác 
định được vị trí, các ngành, địa 
phương cần có phương án xây 
dựng kết cấu hạ tầng như kênh, 
mương ... để phục vụ ngành nuôi 
trồng, chế biến. Tạo nên không 
gian phù hợp cho sự phát triển 
của ngành nuôi tôm BR-VT. 

(Sở KH&CN) 

 Nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia 
chương trình khoa học và 
công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp đợt 2 năm 2019 

Sở KH&CN vừa tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
trình khoa học và công nghệ hỗ 
trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 
2019 với nội dung: Hỗ trợ tiết 
kiệm năng lượng. 

Sau khi đánh giá kết quả thực 
hiện của đề án cũng như hồ sơ 
pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 2 
doanh nghiệp với tổng kinh phí 
thanh toán dự kiến khoảng 170 
triệu đồng.  

Cụ thể như sau: 
1. Công ty TNHH MTV 

Công nghiệp Hoá chất Mỏ Nam 
Bộ, nội dung được hỗ trợ là đầu 
tư lắp đặt hệ thống điện năng 
lượng mặt trời tại công ty nhằm 
tiết kiệm năng lượng; 

2. Công ty TNHH Thông tin 
Kỹ thuật Minh Anh, nội dung 
được hỗ trợ là đầu tư lắp đặt hệ 
điện năng lượng mặt trời tại 
xưởng sản xuất và văn phòng 
công ty nhằm tiết kiệm năng 
lượng. 

(Sở KH&CN) 


