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EVFTA – CƠ HỘI MỚI VỚI 
VIỆT NAM GIỮA THÁCH 
THỨC COVID-19 

Giữa lúc đại dịch COVID-19 
đang lan rộng, thách thức tính bền 
vững của các chuỗi giá trị toàn 
cầu, mà nền kinh tế Việt Nam là 
một mắt khâu, thì việc EVFTA 
được Nghị viện Châu Âu phê 
chuẩn, lại mở ra một cơ hội vàng 
thúc đẩy sự chuyển dịch các chuỗi 
giá trị này. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), tác 
động kép của COVID-19 và 
EVFTA chắc chắn sẽ thúc đẩy 
những nỗ lực tái cấu trúc nền kinh 
tế, tái cấu trúc không gian thị 
trường của nền kinh tế Việt Nam 
theo hướng tăng cường tính tự 
chủ, giảm lệ thuộc vào các thị 
trường bên cạnh và nâng cấp Việt 
Nam trong các chuỗi giá trị toàn 
cầu. 

Theo Chủ tịch VCCI, EVFTA 
được Nghị viện các nước Châu Âu 
và Quốc hội Việt Nam trong kỳ 
họp sắp tới phê chuẩn là một dấu 
mốc mới trên hành trình cải cách 
và hội nhập của nền kinh tế Việt 

Nam. Với việc phê chuẩn Hiệp 
định này, Liên minh châu Âu, một 
thị trường khó tính với những 
chuẩn mực cao nhất trên thế giới, 
đã chính thức ghi nhận những nỗ 
lực cải cách, xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường và phát triển bền 
vững của Việt Nam và quyết tâm 
tăng cường hợp tác với Việt Nam. 

Với sự tham gia của các đối tác 
châu Âu, chúng ta kỳ vọng, giá trị 
gia tăng và hàm lượng công nghệ 
của những công đoạn sản xuất tại 
Việt Nam sẽ tăng lên… Bên cạnh 
đó, nỗ lực vươn tới những chuẩn 
mực quốc tế về quản trị quốc gia 
và quản trị doanh nghiệp, về lao 
động, môi trường… cũng sẽ tạo ra 
nguồn năng lượng mới cho chiến 
lược phát triển bền vững của Việt 
Nam. 

Vai trò mở đường, dẫn dắt 
của Nhà nước 

Chủ tịch VCCI cũng cho rằng, 
cộng đồng doanh nghiệp cần sát 
cánh với các cơ quan Chính phủ 
trong những nỗ lực thực thi 
EVFTA. Doanh nghiệp trước hết 
phải tìm, phải hiểu về các cam kết, 
thách thức, cơ hội liên quan đến 
ngành và lĩnh vực của mình để 
định vị lại mình và phải hành 
động ngay, phải tái cấu trúc các 
thị trường, bạn hàng, nguồn cung 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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ứng... để tận dụng cơ hội mà các 
cam kết mở ra. Nâng cấp nền tảng 
năng lực cạnh tranh của chính 
mình. Nhà nước, bên cạnh việc 
phối hợp với các hiệp hội doanh 
nghiệp tuyên truyền phổ biến, 
hướng dẫn cho doanh nghiệp về 
Hiệp định, thì việc chuẩn bị về thể 
chế là quan trọng nhất. 

Để nâng cao năng lực thể chế 
chuẩn bị cho hội nhập không chỉ 
có việc cải cách để “nội luật hóa” 
bảo đảm tuân thủ các cam kết mà 
còn phải cải cách để tận dụng tốt 
nhất các cơ hội. Cải cách thể chế 
sâu, rộng hơn cam kết sẽ mở 
không gian phát triển cho nền kinh 
tế Việt Nam. 

 “Thể chế nào thì doanh nghiệp 
đó”, chìa khóa để hội nhập 
EVFTA nói riêng, hay hội nhập 
kinh tế quốc tế nói chung thành 
công, suy cho cùng, phải bắt 
nguồn từ những nỗ lực cải cách 
thể chế của Nhà nước song hành 
với những nỗ lực nâng cấp về 
quản trị, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp. “Đó là 
đôi chân ngàn dặm để nền kinh tế 
Việt Nam có thể đi tới thành công. 
Hy vọng EVFTA, CPTPP sẽ luôn 
là những động cơ quan trọng cho 
tiến trình cải cách và phát triển 
của Việt Nam”, Chủ tịch VCCI kỳ 

vọng. 
Bước khởi đầu tiến vào thị 

trường “khó tính” 
Đây là ý kiến của ông Nicolas 

Audier, Chủ tịch của EuroCham 
sau khi Nghị viện châu Âu phê 
chuẩn hai Hiệp định EVFTA và 
EVIPA. Ông đánh giá: Đây là thời 
khắc lịch sử của quan hệ châu Âu 
- Việt Nam, mở ra một chương 
mới về tăng cường thương mại và 
đầu tư giữa hai phía. Các hiệp 
định này sẽ cho phép doanh 
nghiệp châu Âu đón đầu xu thế 
phát triển kinh tế xã hội tại Việt 
Nam, có thêm cơ hội tham gia vào 
các thị trường, sản phẩm và dịch 
vụ của châu Âu. Tương tự như 
vậy, các công ty Châu Âu cũng có 
thể thâm nhập sâu hơn vào thị 
trường đang phát triển mạnh của 
Việt Nam. 

Cuộc bỏ phiếu này là kết tinh 
của gần một thập kỷ nỗ lực không 
ngừng nghỉ. Các cuộc đàm phán 
đã bắt đầu từ năm 2012 và 
EuroCham đã đồng hành cùng 
EVFTA trong suốt 12 vòng đối 
thoại đó. 

Kể từ khi thỏa thuận được 
chính thức kết thúc đàm phán vào 
năm 2015, EU đã vận động mạnh 
mẽ để thuyết phục các nghị sĩ 
thuộc nghị viện châu Âu (MEP) 
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về các lợi ích của Hiệp định 
EVFTA. Không chỉ gói gọn trong 
các hoạt động đầu tư thương mại, 
hiệp định này còn cải thiện sinh 
kế, mức sống và mở ra nhiều cơ 
hội mới cho người dân Việt Nam. 

“Chúng tôi cam kết sẽ làm việc 
với Chính phủ Việt Nam, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) cùng các đối tác để 
đảm bảo rằng lợi ích mà Hiệp định 
mang lại sẽ đạt được các kỳ vọng 
trong thực tiễn”, ông Nicolas 
Audier, Chủ tịch của EuroCham 
nói. 

(Tổng hợp) 
 
NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU PHÊ 
CHUẨN EVFTA VÀ EVIPA: 
NỀN TẢNG MỚI BỀN VỮNG 
CHO QUAN HỆ VIỆT NAM - 
EU 

Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - Liên minh châu Âu 
(EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu 
tư (EVIPA) được Nghị viện châu 
Âu thông qua vào ngày 12/2/2020, 
tạo nền tảng mới bền vững cho 
quan hệ Việt Nam - EU. 

Đây là tin vui, là dấu mốc quan 
trọng với Việt Nam được Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh nhấn mạnh tại cuộc 
họp báo về Hiệp định Thương mại 

tự do Việt Nam – Liên minh châu 
Âu (EVFTA) diễn ra cuối giờ 
chiều ngày 12/02/2020 tại trụ sở 
Bộ Công Thương. 

Theo kết quả bỏ phiếu, đối với 
EVFTA, tổng số 633 nghị sỹ bỏ 
phiếu, có 401 phiếu ủng hộ phê 
chuẩn; đối với EVIPA, trong tổng 
số 648 nghị sỹ bỏ phiếu, có 407 
phiếu ủng hộ phê chuẩn. 

Đây là các quyết định rất quan 
trọng, được 27 quốc gia thành 
viên EU và Việt Nam, đặc biệt 
cộng đồng doanh nghiệp hai bên 
hết sức trông đợi sau gần 8 năm 
kể từ khi hai bên chính thức khởi 
động đàm phán EVFTA vào tháng 
6/2012. 

Với Hiệp định EVFTA, Việt 
Nam là nước đang phát triển đầu 
tiên ở khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương có quan hệ thương mại tư 
do với EU. Điều này khẳng định 
vai trò và vị thế quan trọng của 
Việt Nam trong khu vực, khẳng 
định Việt Nam - từ quốc gia đi sau 
trong tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, lần đầu tiên đã vươn 
lên trở thành nước đi đầu. 

Hiện nay, EU là một trong số 
thị trường xuất khẩu lớn nhất của 
Việt Nam, với kim ngạch xuất 
khẩu sang thị trường này năm 
2019 đạt 41,48 tỉ USD và nhập 
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khẩu đạt 14,91 tỉ USD. Do vậy, 
Hiệp định sẽ giúp chúng ta có điều 
kiện thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng 
hóa thị trường, thu được giá trị gia 
tăng cao hơn thông qua việc thiết 
lập các chuỗi cung ứng mới. 

Đặc biệt, trong bối cảnh tình 
hình chính trị - an ninh thế giới và 
khu vực đang thay đổi nhanh 
chóng, diễn biến phức tạp, Hiệp 
định EVFTA vừa giúp Việt Nam 
có điều kiện nâng cao nội lực để 
ứng phó, vừa giúp củng cố vị thế 
để thực hiện đường lối đối ngoại 
độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa 
dạng hóa đi đôi với củng cố, tăng 
cường quốc phòng, an ninh. 

Theo quy định của EU, Hiệp 
định EVFTA sẽ cần được Hội 
đồng châu Âu phê duyệt để có 
hiệu lực. Hiệp định sẽ có hiệu lực 
vào ngày đầu tiên của tháng thứ 
hai sau khi hai bên thông báo cho 
nhau về việc đã hoàn tất thủ tục 
trong nước hoặc vào một thời 
điểm khác do hai bên thống nhất. 

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn 
Anh, việc thông qua 2 hiệp định 
đã tạo nền tảng mới bền vững mối 
quan hệ Việt Nam - EU ngày càng 
toàn diện, thể hiện sự đánh giá cao 
của EU đối với Việt Nam là đối 
tác quan trọng không chỉ ở châu Á 
mà ở toàn cầu. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho 
biết, Chính phủ Việt Nam sẽ có 
chương trình hành động ngay sau 
EVFTA và EVIPA được Nghị 
viện châu Âu phê chuẩn, tập trung 
vào 5 nhóm nhiệm vụ chính. 
Chính phủ cũng đang đẩy nhanh 
việc thực hiện các quy trình, thủ 
tục trong nước để hai Hiệp định 
này sớm được Quốc hội phê 
chuẩn. Song song với việc hoàn 
tất các thủ tục phê chuẩn, công tác 
chuẩn bị cho việc thực thi Hiệp 
định cũng đã được tiến hành. 

Bộ Công Thương đã xây dựng 
và trình Chính phủ dự thảo Kế 
hoạch hành động để chuẩn bị cho 
việc thực thi Hiệp định EVFTA. 
Kế hoạch hành động này xác định 
rõ mục tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu 
và các Bộ, ngành có liên quan 
trong việc thực hiện với lộ trình cụ 
thể. Trong đó, các nhiệm vụ chủ 
yếu bao gồm 5 nhóm chính: công 
tác tuyên truyền, phổ biến thông 
tin về Hiệp định EVFTA và thị 
trường của các nước EU; công tác 
xây dựng pháp luật, thể chế; nâng 
cao năng lực cạnh tranh và phát 
triển nguồn nhân lực; chủ trương 
và chính sách đối với tổ chức công 
đoàn và các tổ chức của người lao 
động tại cơ sở doanh nghiệp; và 
chính sách an sinh xã hội, bảo vệ 
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môi trường và phát triển bền 
vững. 

Cùng với đó, tổ chức cung cấp 
thông tin tuyên truyền để ngay khi 
chương trình hành động ban hành, 
để giúp người dân và cộng đồng 
doanh nghiệp hiểu biết hơn về 
Hiệp định EVFTA, nhằm tận dụng 
tối đa những cơ hội mà Hiệp định 
mang lại. 

(Vietq.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Thiết bị vô tuyến 
Ngày 12/11/2019, Nhật Bản 

thông báo cho các nước thành 
viên WTO về việc đưa ra Dự thảo 
Sửa đổi một phần Quy định đối 
với Thiết bị Vô tuyến.  

Cụ thể, sẽ sửa đổi các quy định 
đối với hệ thống truyền dẫn không 
dây băng tần 23GHz sử dụng cho 
đường truyền truyền hình cáp. 

Thời gian thông qua vào tháng 
01/2020. Thời gian có hiệu lực 
vào khoảng tháng 01 hoặc tháng 
02/2020. Hạn cuối cùng để các 
nước Thành viên tham gia góp ý 
kiến là ngày 11/01/2020. Mã 
thông báo: G/TBT/N/JPN/638. 

Thiết bị công nghệ thông tin 
Ngày 22/10/2019, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành 

viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết 
bị công nghệ thông tin. 

Cụ thể, sẽ bổ sung các yêu cầu 
về an toàn đối với thiết bị công 
nghệ thông tin được thiết kế để lắp 
đặt ngoài trời. Mục đích của dự 
thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự 
an toàn của con người. 

Hiện tại, Trung Quốc chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 
06 tháng kể từ ngày thông qua. 
Hạn cuối cùng để các nước Thành 
viên tham gia góp ý là ngày 
16/12/2019. Mã thông báo 
G/TBT/N/CHN/1398. 

(TH theo VP TBTVN) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 02/2020 

1. Nước TB: Các Tiểu vương 
quốc Ả Rập Thống Nhất 

- Số TB: G/TBT/N/ARE/473 
Nội dung: Sản phẩm hữu cơ. 
2. Nước TB: Argentina 
- Số TB: G/TBT/N/ARG/387 
Nội dung: Hệ thống cấp khí. 
3. Nước TB: Burundi 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/70 
Nội dung: Cưa cầm tay, lưỡi 

cưa cho các loại cưa 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/71 
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- Số TB: G/TBT/N/BDI/72 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/73 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/74 
Nội dung: Dụng cụ cầm tay 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/75 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/76 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/77 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/78 
Nội dung: Đường và sản phẩm 

đường 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/79 
Nội dung: Dầu mỡ động và 

thực vật. 
4. Nước TB: Bolivia 
- Số TB: G/TBT/N/BOL/19 
Nội dung: Đồ nội thất bằng gỗ. 
5. Nước TB: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/962 
Nội dung: Đồ uống 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/963 
Nội dụng: Nhiên liệu lỏng 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/964 
Nội dung: Máy thông gió, quạt, 

máy điều hòa không khí 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/965 
Nội dung: Certification of 

Local Content 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/966 
Nội dung: Sữa và sản phẩm 

sữa 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/967 
Nội dung: Đồ uống không cồn 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/968 
Nội dung: Hóa chất sử dụng 

cho mục đích khử trùng. 
6. Nước TB: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/607 
Nội dung: Thông tin vô tuyến. 
7. Nước TB: Thụy sĩ 
- Số TB: G/TBT/N/CHE/243 
Nội dung: Sản phẩm hữu cơ. 
8. Nước TB: Chi Lê 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/516 
Nội dung: Thiết bị giặt là 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/517 
Nội dung: Sản phẩm sắt và 

thép. 
9. Nước TB: Ai Cập 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/241 
Nội dung: Thiết bị bảo vệ cơ 

quan hô hấp 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/242 
Nội dung: Thiết bị làm lạnh 

thương mại 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/243 
Nội dung: Bảo vệ chống quá áp 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/244 
Nội dung: Phomat 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/245 
Nội dung: Kim tiêm, ống 

thông; Thiết bị y tế khác 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/246 
Nội dung: Bơm tiêm, kim tiêm 

và ống thông 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/247 
Nội dung: ICS 13.180; 

43.080.20. 
10. Nước TB: EU 
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- Số TB: G/TBT/N/EU/698 
Nội dung: Sản phẩm diệt 

khuẩn. 
11. Nước TB: Ấn Độ 
- Số TB: G/TBT/N/IND/121 
Nội dung: IS 5295 Ethylene 

Glycol 
- Số TB: G/TBT/N/IND/122 
Nội dung: IS 15623 Melamine 
- Số TB: G/TBT/N/IND/123 
Nội dung: IS 14709 n- Butyl 

Acrylate 
- Số TB: G/TBT/N/IND/124 
Nội dung: IS15030 

Terephthalic Acid 
- Số TB: G/TBT/N/IND/125 
Nội dung: IS 537 Toluene  
- Số TB: G/TBT/N/IND/126 
Nội dung: IS 336 Ether 
- Số TB: G/TBT/N/IND/127 
Nội dung: Phosphorous 

Trichloride 
- Số TB: G/TBT/N/IND/128 
Nội dung: Potassium 

Carbonate Anhydrous  
- Số TB: G/TBT/N/IND/129 
Nội dung: Acetone 
- Số TB: G/TBT/N/IND/130 
Nội dung: Beta Picoline 
- Số TB: G/TBT/N/IND/131 
Nội dung: Đồ chơi 
- Số TB: G/TBT/N/IND/132 
Nội dung: Gamma Picoline 
- Số TB: G/TBT/N/IND/133 

Nội dung: Hydrogen Peroxide 
- Số TB: G/TBT/N/IND/134 
Nội dung: Morpholine 
- Số TB: G/TBT/N/IND/135 
Nội dung: PHENOL 
- Số TB: G/TBT/N/IND/136 
Nội dung: Phosphorous 

Oxychloride 
- Số TB: G/TBT/N/IND/137 
Nội dung: Phosphorous 

Pentachloride 
- Số TB: G/TBT/N/IND/138 
Nội dung: PYRIDINE 
- Số TB: G/TBT/N/IND/139 
Nội dung: Sodium Sulphide 
- Số TB: G/TBT/N/IND/140 
Nội dung: Giấy photocopy 
- Số TB: G/TBT/N/IND/141 
Nội dung: Sodium 

Formaldehyde Sulphoxylate. 
12. Nước TB: Nhật Bản 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/653 
Nội dung: Dược phẩm. 
13. Nước TB: Malaysia 
- Số TB: G/TBT/N/MYS/100 
Nội dung: Nước khoáng 
- Số TB: G/TBT/N/MYS/101 
Nội dung: Thực phẩm 
14. Nước TB: Nicaragua 
- Số TB: G/TBT/N/NIC/160 
Nội dung: Bê tông và sản phẩm 

bê tông. 
15. Nước TB: Panama 
- Số TB: G/TBT/N/PAN/108 
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Nội dung: Thuốc chữa bệnh. 
16. Nước TB: Peru 
- Số TB: G/TBT/N/PER/119 
Nội dung: Khí thiên nhiên. 
17. Nước TB: Philippines 
- Số TB: G/TBT/N/PHL/230 
Nội dung: Đồ uống không cồn. 
18. Nước TB: Liên bang Nga 
- Số TB: Các sản phẩm sách in 

ấn cho người lớn 
Nội dung: G/TBT/N/RUS/98. 
19. Nước TB: Đài Bắc Trung 

Quốc 
- TB: G/TBT/N/TPKM/401 
Nội dung: Mô tô và xe máy 
- TB: G/TBT/N/TPKM/402 
Nội dung: Hệ thống hãm cho 

xe trẻ em 
- TB: G/TBT/N/TPKM/403 
Nội dung: Đèn và thiết bị liên 

quan. 
20. Nước TB: Tanzania 
- TB: G/TBT/N/TZA/379 
- TB: G/TBT/N/TZA/380 
- TB: G/TBT/N/TZA/381 
Nội dung: Đường và sản phẩm 

đường 
- TB: G/TBT/N/TZA/382 
Nội dung: Sản phẩm giấy 
- TB: G/TBT/N/TZA/383 
- TB: G/TBT/N/TZA/384 
Nội dung: Giấy các tông 
- TB: G/TBT/N/TZA/385 
Nội dung: ICS 67.020; 67.080 

- TB: G/TBT/N/TZA/386 
Nội dung: Công cụ được vận 

hành bằng tay 
- TB: G/TBT/N/TZA/387 
Nội dung: Dây thép, cáp thép 

và xích có mắt 
- TB: G/TBT/N/TZA/388 
Nội dung: Công cụ được vận 

hành bằng tay 
- TB: G/TBT/N/TZA/389 
- TB: G/TBT/N/TZA/390 
Nội dung: Sản phẩm sắt và 

thép 
- TB: G/TBT/N/TZA/391 
Nội dung: Dụng cụ cầm tay 
- TB: G/TBT/N/TZA/392 
Nội dung: Công cụ được vận 

hành bằng tay 
- TB: G/TBT/N/TZA/393 
Nội dung: Cưa 
TB: G/TBT/N/TZA/394 
Nội dung: Sản phẩm nhôm 
- TB: G/TBT/N/TZA/395 
Nội dung: Màng và tấm 
- TB: G/TBT/N/TZA/396 
Nội dung: Hộp; hộp kim loại; 

ống 
- TB: G/TBT/N/TZA/397 
Nội dung: Màng và tấm 
- TB: G/TBT/N/TZA/398 
- TB: G/TBT/N/TZA/399 
Nội dung: Hộp; hộp kim loại; 

ống. 
(TH theo TBT Việt Nam) 
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HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
2020: HƯỚNG ĐẾN 10 NHIỆM 
VỤ TRỌNG TÂM! 

Năm 2020 được xác định là 
mốc cuối cùng của 5 năm hoàn 
thành kế hoạch giai đoạn 2016- 
2020 thực hiện các Nghị quyết của 
Đại hội Đảng. Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã xác định nhiệm vụ 
trọng tâm công tác, từ đó cụ thể 
hóa thành các mục tiêu góp phần 
đóng góp vào sự phát triển KHCN 
cũng như kinh tế – xã hội của đất 
nước. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh 
– Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL, bước sang 2020, Tổng 
cục sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 
10 nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống VBQPPL về TCĐLCL 
để nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước, đồng thời tiếp tục đề xuất 
tháo gỡ và tạo điều kiện cho tổ 
chức, doanh nghiệp đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh; làm cơ sở pháp 
lý cho hoạt động quản lý nhà nước 
bảo đảm hệ thống văn bản pháp 

luật thống nhất, thực thi và phù 
hợp với các hiệp định song 
phương, đa phương mà Việt Nam 
là thành viên, cũng như thông 
lệ quốc tế và khu vực; cắt giảm và 
nâng cao chất lượng thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực TCĐLCL, 
tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý và 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 
bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, 
giảm số lượng và đơn giản hóa, 
chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm 
thời gian và chi phí thực hiện thủ 
tục hành chính. 

Thứ 2, triển khai có hiệu quả 
các Nghị quyết của Đảng, Chính 
phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ… ưu tiên, tập 
trung nguồn lực kinh phí cho các 
nhiệm vụ được Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 
Tiếp tục thúc đẩy mạnh các giải 
pháp cải tiến hoạt động kiểm tra 
chuyên ngành, biện pháp quản lý 
sản phẩm hàng hoá nhóm 2, đổi 
mới hoạt động quản lý chất lượng 
phục vụ doanh nghiệp trên tinh 
thần triển khai các Nghị quyết của 
Chính phủ và các Chương trình 
hành động của Bộ KH&CN. 

Thứ 3, nâng cao hiệu lực và 
hiệu quả hoạt động quản lý nhà 
nước về TCĐLCL: Khai thác cơ 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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sở dữ liệu quốc gia về MSMV 
phục vụ quản lý nhà nước và hỗ 
trợ doanh nghiệp phát triển hoạt 
động sản xuất kinh doanh; Đẩy 
mạnh công tác xã hội hóa về xây 
dựng TCVN và định hướng các 
Bộ, ngành, địa phương xây dựng 
các TCVN, QCVN đối với nhóm 
sản phẩm hàng hóa mà xã hội 
đang cần cho phát triển kinh tế, 
đồng thời tiếp tục hoàn thiện các 
QCVN để quản lý đối với sản 
phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ KH&CN; Tăng 
cường hoạt động đo lường trong 
các lĩnh vực quản lý chuyên ngành 
của các Bộ, ngành Đẩy mạnh công 
tác khảo sát, kiểm tra, giám sát, 
đánh giá và thông tin, cảnh báo về 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công 
tác thanh tra, kiểm tra tổ chức 
công nhận, các tổ chức đánh giá 
sự phù hợp đã đăng ký và được 
chỉ định; Tăng cường công tác hậu 
kiểm về đo lường, chất lượng đối 
với hàng hóa được sản xuất, nhập 
khẩu đưa ra lưu thông trên thị 
trường; Đẩy mạnh việc gắn kết 
các hoạt động sự nghiệp phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về 
TCĐLCL. 

Thứ 4, tập trung triển khai thực 
hiện Chương trình quốc gia Nâng 

cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020, gắn với 
việc tổng kết Chương trình và Đề 
án 996 về đo lường, Đề án 100 về 
truy xuất nguồn gốc. 

Thứ 5, tiếp tục đẩy mạnh việc 
triển khai Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg thông qua việc 
giám sát duy trì, hướng dẫn các 
Bộ/ngành và địa phương triển khai 
thực hiện tốt mô hình khung. 

Thứ 6, tiếp tục hướng dẫn các 
tổ chức KHCN trực thuộc Tổng 
cục thực hiện cơ chế tự chủ theo 
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. 

Thứ 7, đẩy mạnh hoạt động 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
TCĐLCL đặc biệt là việc triển 
khai Hiệp định, thỏa thuận đã ký 
kết; tích cực triển khai các sáng 
kiến, các hoạt động trong năm 
Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 
nhằm tăng cường uy tín của Việt 
Nam; phát huy vai trò của Việt 
Nam trong tổ chức khu vực và 
quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên như ISO, IEC, APO, 
ASEAN/ACCSQ, OIML, APMP, 
APLMF, GS1,… 

Thứ 8, tăng cường đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho 
các đơn vị trực thuộc Tổng cục và 
thực hiện tốt đầu tư trang thiết bị 
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đo lường, thử nghiệm, dự án 
chuẩn đo lường quốc gia. 

Thứ 9, tăng cường hoạt động 
tuyên truyền về TCĐLCL, năng 
suất chất lượng để cơ quan quản 
lý nhà nước Bộ/ngành, địa phương 
và doanh nghiệp, người dân biết 
thực hiện, nâng cao khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp và góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế – 
xã hội. 

Thứ 10, tăng cường phối hợp 
công tác TCĐLCL của Tổng cục 
với các địa phương về lĩnh vực đo 
lường, tiêu chuẩn, quản lý chất 
lượng sản phẩm hàng hóa và truy 
xuất nguồn gốc. 

Trong đó, kiến tạo khung cho 
hệ sinh thái truy xuất nguồn gốc 
tại Việt Nam là 1 trong 10 nhiệm 
vụ trọng tâm công tác. 

Theo đánh giá của Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Bùi Thế Duy, trong 
giai đoạn mới của thời kỳ hội 
nhập, thông qua các hiệp định, 
hợp tác quốc tế (đặc biệt là 
EVFTA và CPTPP) mà Việt Nam 
ký kết, thì các vấn đề liên quan tới 
hàng rào kỹ thuật, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm hàng hóa phải được 
dành sự quan tâm đặc biệt trong 
thời gian tới. 

Về việc này, Trung tâm Mã số 
mã vạch Quốc gia đã và đang tích 

cực triển khai và đã phối hợp với 
Bộ NN&PTNT và các doanh 
nghiệp để đẩy mạnh việc truy xuất 
nguồn gốc cho sản phẩm hàng 
hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông 
sản xuất khẩu sang nước ngoài. 
Đồng thời tích cực hỗ trợ các địa 
phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, các tỉnh 
Lâm Đồng, Hà Giang, Quảng 
Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình 
Định, Nghệ An, Bình Dương ứng 
dụng MSMV và TXNG để nâng 
cao chất lượng, khả năng cạnh 
tranh cũng như đẩy mạnh xuất 
khẩu. 

(Tổng hợp)  
 
KIẾN TẠO SỨC BẬT MỚI 
CHO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 
KINH DOANH  

Số liệu thống kê về tình hình 
hoạt động của doanh nghiệp (DN) 
hiện nay cho thấy, tình hình phát 
triển DN thời gian qua có nhiều 
điểm sáng ấn tượng thể hiện ở 
tinh thần khởi nghiệp kinh doanh 
ngày càng mạnh mẽ, số DN đăng 
ký thành lập mới tăng cao liên tục 
trong 5 năm gần đây. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ 
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thị đã được Tổng cục khẩn trương 
triển khai và cụ thể hóa thành 
chương trình hành động. Thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2019 và định 
hướng đến năm 2021. Tổng cục đã 
chủ động, tích cực làm việc với 
các Bộ ngành đặc biệt là Tổng cục 
Hải quan – Bộ Tài chính về việc 
rà soát danh mục mặt hàng phải 
kiểm tra chuyên ngành, làm việc 
với các địa phương về việc một 
mặt hàng giao cho một Bộ quản lý 
ngành sẽ tạo thuận lợi cho DN, 
giúp giảm thời gian, chi phí, tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Đồng thời, tham mưu trình Bộ 
KH&CN báo cáo Thủ tướng đối 
với chỉ đạo về thống nhất giao Bộ 
KH&CN là đầu mối, chủ trì thực 
hiện thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành đối với “Dây và cáp điện” 
và “Thiết bị gia dụng nhập khẩu” 
nhằm đơn giản thủ tục kiểm tra 
hàng hóa xuất nhập khẩu. Với sự 
vào cuộc của Chính phủ và cộng 
đồng DN cùng sự vào cuộc quyết 
liệt của các Bộ ngành, môi trường 
đầu tư, kinh doanh của Việt Nam 
đã được cải thiện đáng kể. 

Thời gian qua, Bộ KH&CN 
được đánh giá là đơn vị đi đầu 

trong quá trình tri
cơ chế “chuyển mạnh sang hậu 
kiểm” thông qua việc ban h
Thông tư 07 (s
Thông tư 27) quy đ
tra nhà nước về chất l
hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ KH&CN để 
chuyển 91% nhóm sản phẩm h
hóa, với 93.3% loại sản phẩm cụ 
thể phân theo m
KH&CN quản lý sang c
kiểm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc 
thừa nhận kết quả thử nghiệm, 
chấp nhận kết quả thử nghiệm của 
tổ chức thử nghiệm tại n
ngoài, đồng thời thực hiện c
đánh giá tại nư
giảm thời gian, chi phí đáng kể 
cho DN nhập khẩu h
lô hàng. 

Cải thiện môi trường đầu t
điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, C
quốc gia và một cửa ASEAN đ
Tổng cục tiếp tục duy tr
liên thông và đã ch
hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải 
quan – Bộ Tài chính đ
những vướng mắc li
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trong quá trình triển khai áp dụng 
ế “chuyển mạnh sang hậu 

ểm” thông qua việc ban hành 
Thông tư 07 (sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 27) quy định việc kiểm 

ớc về chất lượng hàng 
ập khẩu thuộc trách nhiệm 

ản lý của Bộ KH&CN để 
ển 91% nhóm sản phẩm hàng 

ới 93.3% loại sản phẩm cụ 
ể phân theo mã HS do Bộ 

ản lý sang cơ chế hậu 
ạnh đó, đẩy mạnh việc 

ừa nhận kết quả thử nghiệm, 
ấp nhận kết quả thử nghiệm của 

ổ chức thử nghiệm tại nước 
ồng thời thực hiện cơ chế 

nước xuất khẩu đã 
ảm thời gian, chi phí đáng kể 

ập khẩu hàng hóa theo 

 
ờng đầu tư kinh doanh, tạo 

ều kiện cho doanh nghiệp phát triển. 

ạnh đó, Cơ chế một cửa 
ột cửa ASEAN được 

ổng cục tiếp tục duy trì kết nối 
ã chủ động, phối 

ợp chặt chẽ với Tổng cục Hải 
ài chính để giải quyết 

ớng mắc liên quan đến 
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cơ chế Một cửa quốc gia và Một 
cửa ASEAN. Qua đó, việc thực 
hiện các thủ tục kiểm tra nhà nước 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
được thực hiện trực tuyến cấp độ 
4, giảm thời gian kiểm tra chuyên 
ngành cho DN nhập khẩu, đáp 
ứng về cải cách hành chính theo 
yêu cầu Nghị quyết của Chính 
phủ. “Tính đến ngày 09/12/2019, 
Tổng cục giải quyết 50.872 lượt 
hồ sơ đăng ký và xử lý trực tuyến 
trên Cơ chế Một cửa quốc gia, đã 
đóng góp một phần không nhỏ 
vào chỉ số cải cách hành chính của 
Bộ KH&CN”, ông Linh cho hay. 

Không chỉ giúp DN tiết kiệm 
chi phí, năm 2019, Tổng cục tiếp 
tục chủ trì triển khai tốt Chương 
trình quốc gia Nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của DN Việt Nam đến năm 2020 
với kết quả hàng nghìn DN tại các 
Bộ ngành, địa phương được hỗ trợ 
tiếp cận ứng dụng hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất, 
nhiều DN đã nâng cao năng suất 
từ 10-50%, thậm chí có những DN 
nâng cao năng suất đến 75% so 
với trước khi được hỗ trợ. “Với 
kết quả năm 2019 của các hoạt 
động thúc đẩy hoạt động xuất 
nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn, hỗ 
trợ DN nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh cho sản phẩm, hàng 
hóa của DN Việt Nam, Tổng cục 
sẽ tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu 
của Chính phủ, khơi thông các 
điểm nghẽn, tạo sức bật mới cải 
thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia trong năm mới, 
năm 2020”, ông Linh nhấn mạnh. 

(tcvn.gov.vn) 
 
DOANH NGHIỆP VÀ CHỈ SỐ 
SẴN SÀNG TIẾP CẬN CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
LẦN THỨ TƯ  

Áp dụng chỉ số sẵn sàng tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm 
mục đích giúp các doanh nghiệp 
xác định thời điểm bắt đầu, cách 
thức mở rộng quy mô của doanh 
nghiệp và xây dựng chiến lược, kế 
hoạch để doanh nghiệp duy trì tăng 
trưởng trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp 4.0. 

Có ba “hiện tượng” dễ dàng 
nhận thấy trong bối cảnh 
các doanh nghiệp tiếp cận cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư. Thứ nhất, doanh nghiệp ý thức 
được Cách mạng công nghiệp 4.0 
sẽ chuyển đổi sản xuất; thứ hai, số 
lượng các doanh nghiệp tiếp cận, 
áp dụng Cách mạng công nghiệp 
4.0 ngày càng tăng; thứ ba, Cách 
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mạng công nghiệp 4.0 vẫn được 
doanh nghiệp xem là một vấn đề 
mới, nhiều “bí ẩn”. Chính vì vậy, 
cần áp dụng chỉ số sẵn sàng tiếp 
cận Cách mạng công nghiệp 4.0 
nhằm mục đích giúp các doanh 
nghiệp xác định thời điểm bắt đầu, 
cách thức mở rộng quy mô của 
doanh nghiệp và xây dựng chiến 
lược, kế hoạch để doanh nghiệp 
duy trì tăng trưởng trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Doanh nghiệp tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 

Cách mạng công nghiệp 4.0 hình 
thành một môi trường “siêu kết 
nối” và thông minh, vượt ra khỏi 
phạm vi của khu vực sản xuất. 
Trong đó, quá trình tự động hóa 
và các hoạt động tương tác không 
chỉ xảy ra trong hoạt động sản 
xuất của nhà máy, mà diễn ra dọc 
theo chuỗi giá trị trong suốt toàn 
bộ vòng đời sản phẩm. 

Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 được xác 
định dựa trên ba trụ cột cốt lõi và 
tám trụ cột chính. Ba trụ cột cốt 
lõi trong Chỉ số sẵn sàng tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0, gồm 
trụ cột cốt lõi về công nghệ, về 
quá trình và về tổ chức. Ba trụ cột 
cốt lõi này được áp dụng để đánh 
giá cho bất kỳ doanh nghiệp nào 

nhằm xem xét khả năng sẵn sàng 
tiếp cận Cách mạng công nghiệp 
4.0, khả năng chuyển đổi thành 
mô hình nhà máy thông minh 
trong tương lai. Nền tảng của ba 
trụ cột cốt lõi là tám trụ cột chính, 
đại diện cho các vấn đề quan trọng 
mà các doanh nghiệp phải quan 
tâm, cải thiện để nâng cao khả 
năng sẵn sàng tiếp cận Cách mạng 
công nghiệp 4.0 của doanh 
nghiệp. 

Trụ cột cốt lõi về công nghệ 
Công nghệ là yếu tố quan trọng 

trong Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Các công nghệ kỹ thuật số mới 
đang tạo ra một ngành công 
nghiệp “siêu kết nối”, nơi các máy 
móc, thiết bị sản xuất được tích 
hợp với các hệ thống kinh doanh, 
qua đó cho phép thực hiện hoạt 
động trao đổi, phân tích dữ liệu 
một cách liên tục theo thời gian 
thực. Hệ thống thực - ảo hỗ trợ 
cho các nhà máy thông minh sản 
xuất nhanh hơn, linh hoạt hơn và 
“thông minh” hơn. 

Sử dụng chỉ số sẵn sàng tiếp 
cận  Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư trong doanh nghiệp 

Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 nhằm mục 
đích giúp các doanh nghiệp xác 
định thời điểm bắt đầu, cách thức 
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mở rộng quy mô của doanh 
nghiệp và xây dựng chiến lược, kế 
hoạch để doanh nghiệp duy trì 
tăng trưởng. Tiếp cận chỉ số sẵn 
sàng sẽ giúp doanh nghiệp tìm 
hiểu các khái niệm quan trọng và 
xây dựng một ngôn ngữ chung để 
điều chỉnh, tiếp cận Cách mạng 
công nghiệp 4.0; đánh giá hiện 
trạng của doanh nghiệp và mức độ 
sẵn sàng của doanh nghiệp; xây 
dựng một chiến lược, kế hoạch 
tiếp cận, chuyển đổi toàn diện và 
lộ trình thực hiện. 

Sự hiểu biết thấu đáo về các khái 
niệm quan trọng của Cách mạng 
công nghiệp 4.0 sẽ cung cấp cho 
các doanh nghiệp một nền tảng 
vững chắc thực hiện việc chuyển 
đổi để điều chỉnh, tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Chỉ số sẵn 
sàng tiếp cận nhằm mục đích giúp 
doanh nghiệp củng cố kiến thức 
về Cách mạng công nghiệp 4.0 
theo hai cách. 

Thứ nhất, kiểm tra sự am hiểu 
của doanh nghiệp về các khái 
niệm cốt lõi và các nguyên tắc cơ 
bản của Cách mạng công nghiệp 
4.0 thông qua ba trụ cột cốt lõi, 
tám trụ cột chính về Chỉ số sẵn 
sàng tiếp cận Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Thứ hai, Chỉ số sẵn 
sàng tiếp cận nhằm mục đích thiết 

lập một ngôn ngữ chung giữa các 
bên liên quan trong hệ sinh thái 
chuyển đổi Cách mạng công 
nghiệp 4.0.  

Đánh giá hiện trạng của doanh 
nghiệp và mức độ sẵn sàng của 
doanh nghiệp tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 

Tìm hiểu các khái niệm quan 
trọng về Cách mạng công nghiệp 
4.0 là bước đầu tiên và thiết yếu. 
Tuy nhiên, điều này sẽ không giúp 
doanh nghiệp có thể đưa ra các 
chiến lược chuyển đổi hiệu quả để 
tiếp cận Cách mạng công nghiệp 
4.0. Doanh nghiệp phải xác định 
hiện đang ở đâu trước khi xác 
định sẽ làm những gì và làm thế 
nào để tiếp cận Cách mạng công 
nghiệp 4.0. Do đó, để giúp các 
doanh nghiệp tiến hành đánh giá 
toàn diện về hiện trạng cần xác 
định ba vấn đề: Đánh giá cái gì? 
Ai đánh giá? Phương thức đánh 
giá?  

Xây dựng chiến lược, kế hoạch 
tiếp cận, chuyển đổi toàn diện 

Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 bảo đảm 
rằng tất cả các trụ cột cốt lõi, trụ 
cột chính và tham số của doanh 
nghiệp được xem xét, đánh giá. 
Trong đó, tầm quan trọng của mỗi 
tham số có thể khác nhau một 
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cách tương đối. Giúp cho doanh 
nghiệp mở rộng phạm vi các ý 
tưởng, sáng kiến chuyển đổi hiện 
tại hoặc trong tương lai. Bằng 
cách cung cấp các định nghĩa và 
mô tả rõ ràng về các mức độ 
chuẩn đối với 16 tham số, Chỉ số 
sẵn sàng tiếp cận Cách mạng công 
nghiệp 4.0 xác định rõ mục tiêu 
cuối cùng của doanh nghiệp.  

Sau khi xây dựng sáng kiến  
chuyển đổi để tiếp cận Cách mạng 
công nghiệp 4.0, doanh nghiệp 
cần có kế hoạch phát triển kết cấu 
hạ tầng, hệ thống và quy trình phù 
hợp với chiến lược. Đồng thời, 
doanh nghiệp cần xác định các 
giải pháp tối ưu để đạt được các 
mục tiêu, kết quả theo từng giai 
đoạn khác nhau trong chiến lược. 
Do đó, các nhóm chuyên trách của 
doanh nghiệp có vai trò quan 
trọng trong việc theo dõi tiến 
trình, đánh giá tác động và xác 
định các cơ hội cải tiến trong 
tương lai. 

(Vietq.vn) 
 

 
 

ISO 15836-2: TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ SIÊU DỮ LIỆU MÔ 
TẢ VỪA ĐƯỢC CẬP NHẬT  

Mới đây, tiêu chuẩn quốc tế 

siêu dữ liệu mô tả vừa đ
nhật. Siêu dữ liệu mô tả cho web 
là điều cần thiết để chúng ta t
kiếm, nhận dạng v
muốn. 

Theo đó, siêu d
hữu ích nếu các lập tr
toàn thế giới sử dụng ngôn ngữ 
siêu dữ liệu phổ biến.

Lõi Dublin là m
gồm các yếu tố hoặc thuộc tính để 
mô tả các tài nguyên k
như các trang Web.
triển lần đầu tiên vào năm 1995 và 
được duy trì bởi Sáng kiến 
liệu Dublin Core (DCMI), nó 
được biết đến nh
phổ biến trên toàn th
siêu dữ liệu mô tả tr

ISO 15836-2,
liệu – Bộ phần tử si
Dublin Core – Ph
tính và lớp DCMI
tính cốt lõi với 40 thuộc tính v
lớp để cải thiện độ chính xác v
tính biểu cảm của mô tả 
Dublin. Các bổ sung tập trung v
các thuộc tính chung cần thiết cho 
khả năng tương tác cơ b

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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ữ liệu mô tả vừa được cập 
ữ liệu mô tả cho web 

ều cần thiết để chúng ta tìm 
ếm, nhận dạng và lưu trữ theo ý 

Theo đó, siêu dữ liệu mô tả chỉ 
ữu ích nếu các lập trình viên trên 

ế giới sử dụng ngôn ngữ 
ữ liệu phổ biến.  

Lõi Dublin là một tập hợp nhỏ 
ồm các yếu tố hoặc thuộc tính để 

ài nguyên kỹ thuật số 
như các trang Web. Được phát 

ên vào năm 1995 và 
ởi Sáng kiến siêu dữ 

ệu Dublin Core (DCMI), nó 
ợc biết đến như là ngôn ngữ 

ên toàn thế giới cho 
ữ liệu mô tả trên Internet. 

 
2, Thông tin và tài 

ộ phần tử siêu dữ liệu 
Phần 2: Các thuộc 

ớp DCMI, gồm 15 thuộc 
ới 40 thuộc tính và 20 

ớp để cải thiện độ chính xác và 
ểu cảm của mô tả trong Lõi 

ổ sung tập trung vào 
ộc tính chung cần thiết cho 

ương tác cơ bản giữa 
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các ngôn ngữ và ngành học. 
Tiêu chuẩn quốc tế vừa được 

sửa đổi để đảm bảo định nghĩa về 
các thuật ngữ được cập nhật và 
mở rộng phạm vi của nó, bao gồm 
tất cả các thuộc tính và các lớp từ 
Điều khoản siêu dữ liệu DCMI. 

Juha Hakala, Chủ tịch tiểu ban 
ISO đã phát triển tiêu chuẩn cho 
biết, Dublin Core là tập hợp tham 
chiếu được sử dụng rộng rãi nhất 
cho các siêu dữ liệu mô tả trên 
Web trên toàn thế giới. Việc bổ 
sung Phần 2 cung cấp một phương 
tiện chính cho người dùng và lập 
trình viên để tạo các mô tả tài 
nguyên tương tác ở cấp độ chung 
trên nhiều miền và ngôn ngữ. 

Khi xây dựng tiêu chuẩn, ủy 
ban đã hợp tác chặt chẽ với 
DCMI, sau đó sửa đổi Điều khoản 
siêu dữ liệu DCMI của mình để 
đáp ứng với phản hồi của ủy ban. 

ISO 15836-2 bổ sung ISO 
15836-1, Thông tin và tài liệu – 
Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin 
Core – Phần 1: Các phần tử cốt 
lõi chứa danh sách cơ bản gồm 15 
phần tử siêu dữ liệu lõi để mô tả 
tài nguyên tên miền chéo. 

(Theo iso.org) 
 

ISO 20252: CÔNG CỤ THIẾT 
YẾU CHO LĨNH VỰC 

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG  
Từ việc giúp các công ty phát 

triển quảng bá sản phẩm và dịch 
vụ đến phân tích hành vi người 
tiêu dùng, nghiên cứu thị trường 
đóng góp nhiều khía cạnh của 
cuộc sống hiện đại, tiêu chuẩn 
ISO 20252 mới được cập nhật sẽ 
đảm bảo hiệu quả cho việc nghiên 
cứu và phân tích thị trường. 

Nghiên cứu thị trường giúp 
giảm rủi ro và nâng cao chất 
lượng cung cấp thông tin, thúc đẩy 
sự hiểu biết cho doanh 
nghiệp cũng như người tiêu dùng. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu thị 
trường cho phép người dùng đánh 
giá các lựa chọn thay thế khác 
hiệu quả hơn và đưa ra quyết định 
sáng suốt hơn.  

Việc nghiên cứu thị trường là 
giải pháp được lựa chọn của nhiều 
chuyên gia khi họ có kế hoạch bắt 
tay vào hoạt động thương mại 
mới. Nó cho phép họ tiết kiệm 
thời gian, làm sáng rõ thị trường 
mà họ muốn chinh phục và giúp 
họ điều chỉnh hoàn thiện chiến 
lược của mình. Do đó, khi các 
công ty nghiên cứu truyền đạt kết 
quả không dựa trên các nguyên tắc 
nghiêm ngặt, không những không 
giảm rủi ro mà ngược lại họ có thể 
vô tình làm tăng nguy cơ rủi ro. 
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Tiêu chuẩn quốc tế  ISO 
20252: 2019, Nghiên cứu thị 
trường, nghiên cứu xã hội và quan 
điểm, bao gồm hiểu biết và phân 
tích dữ liệu – Yêu cầu và dịch vụ, 
thiết lập các hướng dẫn và yêu cầu 
về cách thực hiện nghiên cứu thị 
trường và đặc biệt lập kế hoạch 
thực hiện giám sát và truyền đạt 
kết quả cho các khách hàng đã ủy 
thác chúng. Phiên bản mới này sẽ 
thúc đẩy tính nhất quán, minh 
bạch trong việc thực hiện các 
nghiên cứu và đạt hiệu quả tối ưu. 

Tiêu chuẩn này được nghiên 
cứu trên toàn thế giới, trong đó 
cung cấp khuôn khổ cho việc đảm 
bảo cung cấp kịp thời các dịch vụ 
chất lượng; Cải thiện quản lý vận 
hành và làm chủ các quy trình 
thực hiện nghiên cứu; Hạn chế lỗi 
và làm việc để cải thiện tiếp tục; 
Cải thiện danh tiếng người dùng 
và cung cấp lợi thế cạnh tranh. 

Don Ambrose, Chủ tịch ủy ban 
kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm 
xem xét tiêu chuẩn cho rằng, ISO 
20252 là công cụ thiết yếu cho 
lĩnh vực nghiên cứu thị 
trường. Trên khắp thế giới, chính 
phủ, viện nghiên cứu, doanh 
nghiệp, hiệp hội người tiêu dùng, 
trường đại học, cơ quan tiếp thị và 
quảng cáo… có thể tận dụng 

những cải tiến mà tiêu chuẩn 
mang lại về khả năng tương thích, 
truy xuất nguồn gốc và cải tiến 
liên tục trên toàn thế giới. Tiêu 
chuẩn này cũng sẽ cho phép khách 
hàng có được phản hồi tương 
thích, tương đương và đồng nhất 
trên toàn cầu, từ đó có tiêu chí tốt 
hơn để lựa chọn nhà cung cấp dịch 
vụ.  

Tiêu chuẩn ISO 20252: 2019 
bao gồm tất cả các giai đoạn của 
nghiên cứu từ lần tiếp xúc đầu tiên 
giữa khách hàng và nhà cung cấp 
dịch vụ đến các phương pháp trình 
bày kết quả cho khách hàng. Phiên 
bản thứ ba này đã được cập nhật 
để phản ánh các thực tiễn mới 
trong lĩnh vực nghiên cứu. 

(Theo iso.org) 
 

ISO 20338: GIẢI PHÁP 
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, 
NGĂN CHẶN HỎA HOẠN 
CHO CÁC TÒA NHÀ  

Một trong những cách hiệu 
quả nhất để ngăn chặn hỏa hoạn 
xảy ra tại các tòa nhà là giảm 
hàm lượng oxy trong không khí. 
Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về 
chủ đề này vừa được công bố. 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, lửa 
là một trong những ví dụ sinh 
động nhất của câu nói này. Để đốt 
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lửa, chúng ta cần oxy. Do đó, 
giảm hàm lượng oxy trong không 
khí là một phương pháp phòng 
cháy hiệu quả. Hệ thống giảm oxy 
(ORS) được thiết kế chính xác cho 
mục đích này: chúng tạo ra một 
bầu không khí trong đó hàm lượng 
oxy không đủ để bắt lửa, nhưng 
đủ để cho phép con người thở mà 
không gặp vấn đề gì. 

Tuy nhiên, việc cài đặt loại hệ 
thống này có thể phức tạp và đòi 
hỏi kiến thức kỹ lưỡng về không 
gian, về việc sử dụng nó và những 
người sở hữu nó. 

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn 
kỹ thuật hiện đang được áp dụng ở 
nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu 
ở châu Âu. Tuy nhiên, thiếu một 
tập hợp các yêu cầu về chất lượng, 
an toàn và hiệu suất được quốc 
tế đồng ý và có thể truy cập được 
đối với các hệ thống này. Do đó, 
tiêu chuẩn mới đã ra đời để đáp 
ứng yêu cầu đó. 

ISO 20338, Hệ thống giảm oxy 
để phòng chống cháy nổ – Thiết 
kế, lắp đặt, lập kế hoạch và bảo 
trì, sẽ thiết lập các yêu cầu và 
thông số kỹ thuật tối thiểu để thiết 
kế, lắp đặt và bảo trì các hệ thống 
giảm oxy cố định. Tiêu chuẩn này 
sẽ áp dụng cho tất cả các hệ thống 
(mới hoặc hiện có và yêu cầu sửa 

đổi và mở rộng) sử dụng không 
khí giàu nitơ để phòng chống cháy 
nổ trong các tòa nhà và nhà máy 
sản xuất công nghiệp. 

Theo Alan Elder, Chủ tịch tiểu 
ban kỹ thuật ISO đã phát triển ISO 
20338, tiêu chuẩn này không chỉ 
giúp người dùng hệ thống giảm 
oxy, mà còn tạo điều kiện tuân thủ 
các yêu cầu quy định. 

Các công ty bảo hiểm, nhà sản 
xuất, người lắp đặt và người dùng 
bảo hiểm tất cả sẽ được hưởng lợi 
từ ISO 20338, đặc biệt là ngoài 
châu Âu. Thật vậy, tiêu chuẩn này 
sẽ cho phép họ cải thiện hiệu suất 
và an toàn của các hệ thống giảm 
oxy, cung cấp cho các cơ quan 
công quyền phương tiện để thiết 
lập các yêu cầu quy định và giải 
thích cho người dùng cách tuân 
thủ chúng.  

ISO 20338 được phát triển 
bởi tiểu ban 8, Thiết bị khí và hệ 
thống chữa cháy khí cố định, 
trong ủy ban kỹ thuật ISO / TC 
21, Thiết bị chữa cháy và chữa 
cháy. Ban thư ký cho tiểu ban 8 
ISO / TC 21 được cung cấp bởi 
Standard Australia, thành viên 
ISO của Úc. 

(Theo iso.org) 
 

ISO/TS 26030: CẢI THIỆN 
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TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
TRONG NGÀNH THỰC 
PHẨM  

Nhằm cải thiện trách nhiệm xã 
hội và tính bền vững trong ngành 
thực phẩm, ISO/TS 26030 tiêu 
chuẩn quốc tế mới cho lĩnh vực 
thực phẩm nông nghiệp vừa được 
công bố. 

Trách nhiệm xã hội không chỉ 
tốt cho kinh doanh mà đó còn là 
trách nhiệm của mỗi con 
người. Từ việc chấm dứt nạn đói 
và béo phì đến bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, ngành công nghiệp 
thực phẩm và nông nghiệp có một 
vai trò to lớn trong sự phát triển 
bền vững của thế giới. 

Trước đây, ISO 26000 là một 
tài liệu tham khảo quốc tế về trách 
nhiệm xã hội, cung cấp hướng dẫn 
thực hành tốt nhất để giúp các tổ 
chức hoạt động một cách có đạo 
đức và minh bạch, đóng góp trực 
tiếp cho sự phát triển bền 
vững. Giờ đây, một đặc điểm kỹ 
thuật mới cho ngành công nghiệp 
thực phẩm cung cấp hướng dẫn cụ 
thể theo ngành để thực hiện trách 
nhiệm xã hội và đặc biệt là ISO 
26000 đã được ban hành. 

ISO/TS 26030, Trách nhiệm xã 
hội và phát triển bền vững - 
Hướng dẫn sử dụng ISO 26000: 

2010 trong chuỗi thực phẩm, cung 
cấp hướng dẫn về cách tổ chức 
trong chuỗi sản xuất thực phẩm có 
thể đóng góp cho phát triển bền 
vững trong khi xem xét tất cả các 
luật pháp, quy định và kỳ vọng 
của các bên liên quan. Nó sẽ giúp 
các tổ chức như công ty thực 
phẩm, trang trại, hợp tác xã, nhà 
chế biến và nhà bán lẻ hay bất kể 
quy mô hoặc địa điểm của họ phát 
triển một danh sách các hoạt động 
sẽ khiến họ có trách nhiệm với xã 
hội hơn. 

Sandrine Espeillac, Giám đốc 
ủy ban kỹ thuật ISO cho biết, ngày 
càng có nhiều nhu cầu của người 
tiêu dùng về thực hành bền vững 
và có trách nhiệm với xã hội ở 
mỗi bước của chuỗi sản xuất thực 
phẩm, tạo ra nhu cầu thực sự cho 
các hệ thống và quy trình được 
quốc tế đồng ý. 

"Lĩnh vực thực phẩm và nông 
nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến 
thế giới và sự thịnh vượng của 
chúng tôi", bà Sandrine Espeillac 
khẳng định. 

Do đó, việc sử dụng ISO/TS 
26030 sẽ không chỉ giúp cải thiện 
trách nhiệm xã hội và tính bền 
vững trong ngành thực phẩm mà 
còn có tác động tích cực đến toàn 
xã hội. Nó cũng giúp các tổ chức 
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đóng góp cho nhiều mục tiêu phát 
triển bền vững của Liên Hợp 
Quốc. 

(Theo iso.org) 
 
 
 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG 
CHỐNG GIAN LẬN XUẤT 
XỨ, CHUYỂN TẢI HÀNG 
HÓA BẤT HỢP PHÁP  

Chính phủ ban hành Nghị 
quyết số 119/NQ-CP về một số 
biện pháp cấp bách nhằm tăng 
cường quản lý nhà nước về phòng 
chống gian lận xuất xứ, chuyển tải 
hàng hóa bất hợp pháp. 

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu 
tổng quát nhằm ngăn chặn, không 
để xảy ra các hành vi gian lận xuất 
xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp 
pháp trong hoạt động xuất nhập 
khẩu, chủ động phát hiện, xử lý 
nghiêm các vụ việc nếu có; thúc 
đẩy phát triển sản xuất trong nước, 
bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng của các nhà sản xuất Việt 
Nam; duy trì tăng trưởng xuất 
khẩu theo hướng bền vững; thu 
hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào 
các dự án công nghệ cao, có giá trị 
gia tăng cao, có tác động lan tỏa, 
kết nối chuỗi sản xuất và cung 

ứng toàn cầu. 
Đồng thời nâng cao hiệu quả 

của quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, đặc biệt là triển khai các 
Hiệp định FTA thế hệ mới, bảo 
đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu 
quả cam kết trong các khuôn khổ 
đa phương và các Hiệp định 
thương mại tự do đã ký kết; bảo 
vệ quyền và lợi ích của Việt Nam 
trong thương mại quốc tế. 

Hoàn thiện hệ thống pháp lý về 
xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác 
minh xuất xứ hàng hóa để triển 
khai có hiệu quả các hoạt động 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành 
vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất 
hợp pháp, lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại; tăng cường 
năng lực bộ máy giám sát, kiểm 
tra để triển khai có hiệu quả các 
giải pháp chống gian lận xuất xứ 
hàng hóa, chuyển tải bất hợp 
pháp, lẩn tránh biện pháp phòng 
vệ thương mại. 

Chủ động kiểm tra, điều tra, 
xác minh để phát hiện các hành vi 
vi phạm, gian lận xuất xứ hàng 
hóa, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn 
tránh biện pháp phòng vệ thương 
mại, xử lý nghiêm minh các vụ 
việc được phát hiện; tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục để 
ngăn chặn, phòng ngừa không để 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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xảy ra các vụ việc gian lận xuất xứ 
hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp 
trong hoạt động xuất nhập khẩu; 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phối 
hợp ngăn chặn và xử lý các vụ 
việc gian lận xuất xứ hàng hóa, 
chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt 
động xuất nhập khẩu. 

Giám sát hoạt động đầu tư 
xuất, nhập khẩu 

Chính phủ giao Bộ Công 
Thương chủ trì, phối hợp với các 
Bộ, cơ quan liên quan rà soát, 
hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 
luật; sửa đổi hoặc thay thế Nghị 
định số 124/2015/NĐ-CP ngày 
19/11/2015 sửa đổi Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
theo hướng tăng mức xử phạt đối 
với các hành vi liên quan đến gian 
lận xuất xứ, giả mạo nhãn hàng 
hóa nhằm tăng tính răn đe; khẩn 
trương hoàn thiện các quy định 
pháp luật có liên quan đến xuất xứ 
hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa lưu 
thông trong nước. 

Bộ Công Thương theo dõi, 
thống kê, cập nhật thường xuyên 
và kịp thời cung cấp Danh sách 
các mặt hàng bị điều tra, áp thuế 

chống bán phá giá, chống trợ cấp 
bởi các nước thường xuyên áp 
dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại, các mặt hàng có nguy 
cơ bị gian lận xuất xứ, chuyển tải 
bất hợp pháp (Danh sách) cho Bộ 
Tài chính và các bộ, ngành, tổ 
chức liên quan, UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
để tăng cường kiểm soát chặt chẽ, 
kiểm tra, thanh tra, đặc biệt đối 
với việc cấp C/O và giám sát hoạt 
động đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, 
nhập khẩu. 

Đồng thời đẩy nhanh việc thực 
hiện chính sách khuyến khích phát 
triển và thu hút đầu tư vào các 
ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm 
tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu 
sản phẩm nhằm đáp ứng được tiêu 
chí hàm lượng giá trị trong nước 
và hàm lượng giá trị khu vực để 
tăng tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi, tận 
dụng lợi thế giảm thuế của các 
FTA, giảm thiểu khả năng bị các 
nước điều tra chống gian lận xuất 
xứ và chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại; áp dụng lộ 
trình phù hợp với cơ chế tự chứng 
nhận xuất xứ và giấy chứng nhận 
xuất xứ qua Internet theo hướng 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
xuất khẩu, phù hợp với hệ thống 
pháp luật cũng như điều kiện thực 
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tế của Việt Nam. 
Thanh tra hoạt động cấp giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
Bộ Công Thương tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ 
chức cấp C/O theo quy định hiện 
hành bảo đảm tuân thủ nghiêm các 
quy định về xuất xứ hàng hóa; 
thường xuyên kiểm tra, giám sát 
các tổ chức cấp C/O (cả C/O ưu 
đãi và C/O không ưu đãi) bảo đảm 
tuân thủ nghiêm các quy định về 
xuất xứ hàng hóa; tăng cường phối 
hợp giữa các tổ chức cấp C/O 
trong việc trao đổi thông tin; tăng 
cường hướng dẫn về chuyên môn 
và nghiệp vụ các cán bộ cấp C/O, 
nâng cấp cơ sở vật chất, lưu trữ hồ 
sơ, chứng từ... tạo thuận lợi cho 
việc xác minh xuất xứ khi có yêu 
cầu. 

Chính phủ yêu cầu Bộ Công 
Thương thường xuyên giám sát, 
cập nhật thông tin dữ liệu về tình 
hình cấp C/O để phát hiện các 
diễn biến bất thường; tiếp tục triển 
khai rộng rãi cơ chế phân luồng 
trong việc tiếp nhận hồ sơ và cấp 
C/O, cập nhật thường xuyên danh 
sách các doanh nghiệp và mặt 
hàng trong diện nguy cơ rủi ro cao 
để đưa vào luồng đỏ. Xác định 
trọng tâm, trọng điểm các mặt 
hàng xuất khẩu có dấu hiệu kim 

ngạch lớn bất thường để yêu cầu 
kiểm tra, xác minh xuất xứ; tăng 
cường theo dõi, giám sát đối với 
các doanh nghiệp tự chứng nhận 
xuất xứ để tránh các trường hợp 
lợi dụng thực hiện hành vi gian 
lận về xuất xứ hàng hóa. 

Thành lập các đoàn kiểm tra 
liên ngành về xuất xứ hàng hóa 
đối với doanh nghiệp có dấu hiệu 
nghi vấn gian lận, giả mạo xuất 
xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp 
pháp hàng hóa; thành phần đoàn 
kiểm tra gồm các Bộ Công 
Thương, Tài chính, Công an, 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam và Hiệp hội 
ngành hàng liên quan. Tiến hành 
thanh tra, kiểm tra về hoạt động 
cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa. 

Siết chặt công tác kiểm tra 
xuất xứ 

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục 
Hải quan theo dõi số liệu xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đặc 
biệt là các mặt hàng thuộc Danh 
sách và các mặt hàng Việt Nam 
đang điều tra, áp dụng các biện 
pháp phòng vệ thương mại để 
hàng tháng cung cấp thông tin cho 
Bộ Công Thương, Bộ Công an, 
đặc biệt lưu ý hiện tượng kim 
ngạch xuất nhập khẩu biến động 
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bất thường. 
Đồng thời tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 
các hành vi sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải 
quan; tăng cường hợp tác với hải 
quan các nước để trao đổi thông 
tin liên quan đến số liệu thống kê 
các mặt hàng xuất nhập khẩu của 
Việt Nam, dự báo khả năng hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam bị áp 
dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại và các biện pháp xử lý 
của cơ quan hải quan nước nhập 
khẩu liên quan đến gian lận xuất 
xứ, chuyển tải bất hợp pháp. 

Siết chặt công tác kiểm tra xuất 
xứ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến 
khâu kiểm tra sau thông quan. 
Xây dựng mạng lưới nghiệp vụ để 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra đối với việc ghi nhãn 
hàng hóa lưu thông tại thị trường 
trong nước để kịp thời phát hiện 
các hành vi ghi nhãn hàng hóa 
không đúng quy định. 

Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tăng 
cường công tác kiểm tra, xác định 
xuất xứ hàng hóa và hàng hóa 

xuất khẩu, chuyển tải từ Việt Nam 
đi các nước để thực hiện việc cấp 
giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
theo đúng quy định; siết chặt công 
tác quản lý cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ theo quy định tại Nghị 
định số 31/2018/NĐ-CP ngày 
08/3/2018 quy định chi tiết Luật 
Quản lý ngoại thương về xuất xứ 
hàng hóa. 

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ 
với Bộ Công Thương, Bộ Tài 
chính, VCCI  để tăng cường 
phòng, chống lẩn tránh thuế, kiểm 
tra, xác minh kịp thời các mặt 
hàng, vụ việc có dấu hiệu gian lận 
xuất xứ; chủ động phát hiện, điều 
tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi 
phạm về lẩn tránh phòng vệ 
thương mại và gian lận xuất xứ 
theo quy định của pháp luật. 

(Baochinhphu.vn) 
 

NGHỊ ĐỊNH 07/2020/NĐ-CP 
VỀ BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT 
NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP 
ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 
ASEAN – HỒNG KÔNG, 
TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 
2019 - 2020 

Nghị định 07/2020/NĐ-CP quy 
định thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 
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hiện Hiệp định Thương mai Tự do 
ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc 
giai đoạn 2019 - 2022 và điều 
kiện được hưởng thuế suất thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo 
Hiệp định này. 

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu 
được áp dụng thuế suất AHKFTA 
 phải đáp ứng đủ điều kiện: 

1- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo 
Nghị định này. 

2- Được nhập khẩu từ các nước 
là thành viên của Hiệp định 
Thương mại Tự do ASEAN - 
Hồng Kông, Trung Quốc. 

3- Được vận chuyển trực tiếp 
từ nước xuất khẩu theo quy định 
của Hiệp định AHKFTA và quy 
định của Bộ Công Thương. 

4- Đáp ứng các quy định về 
xuất xứ hàng hóa và có Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) mẫu AHK theo quy định 
của Hiệp định AHKFTA  và quy 
định của Bộ Công Thương. 

Ban hành kèm theo Nghị định 
này: 

Phụ lục I - Nội dung về chuyển 
đổi biểu thuế AHKFTA từ AHTN 
2012 sang AHTN. 

Phụ lục II - Báo cáo đánh giá 
tác động của Nghị định ban hành 
biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt để thực hiện cam kết của Việt 
Nam trong Hiệp định thương mại 
tự do ASEAN - Hồng Kông. Nghị 
định có hiệu lực thi hành từ ngày 
20/2/2020. 

Đối với các tờ khai hải quan 
của mặt hàng nhập khẩu đăng ký 
từ ngày 11/6/2019 đến trước ngày 
20/2/2020, nếu đáp ứng đủ các 
điều kiện để được hưởng thuế 
nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy 
định tại Nghị định này và nếu đã 
nộp thuế theo mức thuế cao hơn 
thì được cơ quan hải quan xử lý 
tiền nộp thừa theo quy định của 
pháp luật về quản lý thuế. 

(trungtamwto.vn) 
 

 
Yêu cầu dừng lưu thông,  
 

QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 
BVSK THỐNG BẢO TÁN 
KHÔNG ĐÚNG NỘI DUNG  

Mới đây, Cục An toàn thực 
phẩm, Bộ Y tế có thông báo về 
việc sản phẩm thực phẩm BVSK 
(BVSK) Thống Bảo Tán đăng 
quảng cáo vi phạm quy định của 
pháp luật về quảng cáo. 

Trong thời gian vừa qua, qua 
công tác hậu kiểm việc quảng cáo 
thực phẩm BVSK trên internet và 
môi trường mạng, Cục An toàn 

CẢNH BÁO - AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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thực phẩm phát hiện trên các trang 
quảng cáo sản phẩm thực phẩm 
BVSK Thống Bảo Tán vi phạm 
quảng cáo không đúng với nội 
dung quảng cáo đã được Cục An 
toàn thực phẩm xác nhận; quảng 
cáo trên trangduocphamtotc.com, 
https://www.facebook.com không 
có nội dung khuyến cáo “Thực 
phẩm này không phải là thuốc, 
không có tác dụng thay thế thuốc 
chữa bệnh”. 

Sản phẩm thực phẩm BVSK 
quảng cáo vi phạm nêu trên do 
Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Dược phẩm Vaco 
công bố và chịu trách nhiệm về 
sản phẩm. Quá trình hậu kiểm, 
Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Dược phẩm Vaco 
không thừa nhận các website nêu 
trên của Công ty TNHH Sản xuất 
và Thương mại Dược phẩm Vaco, 
Công ty không chịu trách nhiệm 
về việc quảng cáo sản phẩm thực 
phẩm BVSK Thống Bảo Tán trên 
các website này. 

Cục An toàn thực phẩm khẳng 
định, nội dung quảng cáo sản 
phẩm thực phẩm BVSK Thống 
Bảo Tán đang được quảng cáo vi 
phạm trên các website nêu trên 
không đúng với nội dung quảng 
cáo đã được Cục An toàn thực 

phẩm thẩm định. Để an toàn sức 
khỏe cho người sử dụng, tránh sử 
dụng sản phẩm quảng cáo không 
đúng sự thật về công dụng sản 
phẩm, trong thời gian Cục An toàn 
thực phẩm đang phối hợp với các 
cơ quan chức năng của Bộ Thông 
tin và Truyền thông xử lý vụ việc, 
Cục An toàn thực phẩm khuyến 
cáo người tiêu dùng không mua, 
không sử dụng sản phẩm thực 
phẩm BVSK Thống Bảo 
Tán quảng cáo trên trang 
website/internet nêu trên. 

(tcvn.gov.vn) 

 
CHỌN MUA NƯỚC RỬA TAY 
KHÔ PHÒNG VIRUS 
CORONA CẦN TRÁNH 28 
LOẠI CHẤT CẤM 

Thành phần chính của nước 
rửa tay khô là các hợp chất gốc 
cồn có tác dụng bất hoạt virus và 
vi khuẩn. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
cho biết giữ vệ sinh tay, rửa tay 
thường xuyên bằng nước và xà 
phòng hoặc nước rửa tay khô chứa 
cồn là một trong những biện pháp 
tốt nhất mà mọi người cần làm lúc 
này để phòng tránh dịch bệnh 
Covid-19. Nhưng để chọn được 
sản phẩm nước rửa tay khô tốt, an 
toàn và hiệu quả nhất, bạn phải 
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biết đọc thành phần hóa học của 
chúng. 

Và tốt nhất hãy tránh mua các 
sản phẩm chứa 28 chất cấm mà 
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã quy định. 
Các sản phẩm này được cho là 
không an toàn khi bán dưới dạng 
thuốc không kê đơn như nước rửa 
tay khô. 

Thành phần chính của nước 
rửa tay khô là các hợp chất gốc 
cồn có tác dụng bất hoạt virus và 
vi khuẩn. Ví dụ như ethanol, 
isopropanol, n -propanol hoặc kết 
hợp hai trong số các hợp chất trên. 

Cồn tác dụng vào vi sinh vật, 
phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài của 
chúng. Đối với virus corona mới 
gây ra dịch Covid-19, các hợp 
chất gốc cồn này sẽ hòa tan lớp vỏ 
bọc nhân của virus, khiến nó mất 
đi các thụ thể gai và bị bất hoạt 
(không thể lây nhiễm vào tế bào 
vật chủ được nữa). 

Nghiên cứu cho thấy các hoạt 
chất gốc cồn đạt hiệu quả tốt nhất 
ở nồng độ ethanol là từ 60% đến 
85%, isopropanol là từ 60% đến 
80%, n -propanol là từ 60% đến 
80%. Vì vậy, bạn nên chọn nước 
rửa tay khô có nồng độ cồn trong 
ngưỡng này. 

Ngoài ra, vì cồn có thể làm khô 

tay, các nhà sản xuất thường cho 
thêm một số thành phần dưỡng ẩm 
da như glycerin hoặc sodium 
lactate. Hương liệu tạo mùi 
(Fragrance) cũng được thêm vào 
để tạo hương. 

Cuối cùng, để diệt một số loại 
vi khuẩn cứng đầu 
như Staphylococcus aureus, một 
số loại nước rửa tay sẽ được bổ 
sung thành phần kháng khuẩn như 
benzalkonium chloride. 

Các thành phần trên hiện đều 
được đánh giá là an toàn trong 
ngưỡng sử dụng trên da tay, ngay 
cả khi liếm phải. Nhưng bạn cần 
tuyệt đối lưu ý không uống trực 
tiếp nước rửa tay khô vì nó có thể 
gây ra ngộ độc cồn. 

Ngoài các thành phần thường 
thấy này, bạn nên tránh chọn các 
sản phẩm nước rửa tay khô chứa 
những hóa chất không an toàn. 

Từ năm 2019, Cục Quản lý 
Thực phẩm và Dược phẩm Hoa 
Kỳ (CDC) đã ban hành một quy 
định cấm sử dụng 28 chất trong 
sản phẩm nước rửa tay khô bán 
dưới dạng không kê đơn, trong đó 
có triclosan và benzethonium 
chloride thường dùng để diệt 
khuẩn. 

Thống kê của FDA cho thấy ở 
thị trường Mỹ chỉ có khoảng 3% 
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sản phẩm nước rửa tay khô có các 
hóa chất kể trên. Ngoài ra, đa số 
các sản phẩm khác vẫn an toàn. 

(Vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 WTO thông báo thực thi đầy 
đủ Hiệp định thuận lợi hóa 
thương mại trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 

Sau phiên họp ngày 11/2 của 
Ủy ban thuận lợi hóa thương mại 
WTO, các thành viên đã nhấn 
mạnh sự cần thiết của minh bạch 
hóa trong các thủ tục thương mại 
và nhanh chóng thông qua việc 
thực thi Hiệp định Thuận lợi hóa 
Thương mại (TFA) trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 đang lây lan 
nhanh chóng. WTO đã xem xét 43 
thông báo mới nhận được kể từ 
cuộc họp Ủy ban Thuận lợi hóa 
thương mại vào tháng 10 năm 
2019. 

Canada, Trung Quốc, Liên 
minh châu Âu, Nhật Bản, Liên 
bang Nga và Mỹ đã nhắc nhở các 
thành viên về việc cung cấp cho 
WTO thời gian thực hiện, thủ tục 
thương mại, đầu mối quốc gia và 
các chi tiết khác được yêu cầu 
theo Hiệp định TFA. Hạn chót 

ngày 22/2 đối với các nước kém 
phát triển (LDCs) để thông báo 
thời hạn chính xác phải thực hiện 
một số điều khoản TFA nhất định 
đã yêu cầu trong giai đoạn chuyển 
tiếp. 

Theo TFA, để đẩy nhanh việc 
di chuyển, giải phóng và thông 
quan hàng hóa qua biên giới, các 
nước đang phát triển và kém phát 
triển có thể tự chỉ định những điều 
khoản sẽ thực hiện ngay lập tức 
(Loại A), sau giai đoạn chuyển 
tiếp (Loại B) hoặc sau khi nhận hỗ 
trợ kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng 
năng lực (Loại C). Các nước được 
yêu cầu thông báo các lựa chọn 
này trong các khung thời gian quy 
định. Các quốc gia phát triển được 
yêu cầu thực hiện tất cả các điều 
khoản của TFA kể từ khi hiệp 
định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 
22/2/2017. Trong số 29 nước kém 
phát triển được yêu cầu nộp thông 
báo Loại B vào ngày 22/2, WTO 
đã nhận được thông báo của 9 
nước theo báo cáo của Ban Thư 
ký WTO. Thời hạn để các nước 
đang phát triển đưa ra thông báo 
tương tự đã có từ hai năm trước. 

Theo một nghiên cứu năm 
2015 được thực hiện bởi các nhà 
kinh tế của WTO, việc thực hiện 
đầy đủ Hiệp định TFA được dự 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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báo sẽ cắt giảm chi phí thương 
mại của các thành viên trung bình 
khoảng 14,3%. TFA cũng có khả 
năng giảm thời gian nhập khẩu 
hàng hóa xuống còn hơn một ngày 
rưỡi và xuất khẩu hàng hóa trong 
gần hai ngày, tương ứng giảm 
47% và 91% so với mức trung 
bình hiện tại. Ban thư ký WTO 
cũng báo cáo rằng 91% thành viên 
tương đương 149 thành viên 
WTO, đã phê chuẩn TFA khoảng 
ba năm kể từ khi hiệp định có hiệu 
lực vào ngày 22/2/2017 khi WTO 
vượt qua ngưỡng cần thiết với 110 
phê chuẩn thành viên. Guinea, 
Burundi và Cabo Verde là những 
thành viên mới nhất phê chuẩn 
TFA kể từ cuộc họp Ủy ban 
Thuận lợi hóa thương mại mới 
nhất. 

Tính đến ngày 11/2, tỷ lệ hiện 
tại của các cam kết được thực hiện 
theo TFA là 64,7%. Tính theo 
mức độ phát triển, điều này tương 
đương với tỷ lệ thực hiện 100% 
của các thành viên phát triển, 
63,9% các thành viên đang phát 
triển và 29,6% các thành viên kém 
phát triển. Trong bối cảnh dịch 
Covid-19 đang bùng phát, Trung 
Quốc đã kêu gọi các thành viên 
WTO tránh áp đặt các hạn chế 
thương mại không cần thiết vì 

điều đó sẽ tác động đến không chỉ 
nền kinh tế Trung Quốc mà cả nền 
kinh tế thế giới. Do đó, cần thiết 
có sự hợp tác của tất cả các thành 
viên WTO để giải quyết thách 
thức toàn cầu này. Ủy ban Thuận 
lợi hóa Thương mại sẽ họp phiên 
tiếp theo vào ngày 19-20/5. 

(Congthuong.vn) 
 
 Chính thức khởi động Giải 
thưởng Chất lượng Quốc tế 
châu Á – Thái Bình Dương năm 
2020 

Tổ chức Chất lượng Châu Á – 
Thái Bình Dương (APQO) vừa ra 
thông báo Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế Châu Á – Thái 
Bình Dương (GPEA) năm 2020 đã 
chính thức được khởi động. Giải 
thưởng GPEA với các tiêu chí xét 
duyệt được áp dụng theo Mô hình 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
Hoa Kỳ (Malcolm Baldrige) và 
phải được nhận giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia ở nước sở tại 
trong vòng 2 năm gần nhất, phải 
do cơ quan Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia đề cử… 

Tại Việt nam sau 23 năm triển 
khai Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia, đến nay đã có 1.914 
lượt tổ chức doanh nghiệp được 
tặng Giải thưởng Chất lượng 
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Quốc gia (trước năm 2009 gọi là 
Giải thưởng Chất lượng Việt 
Nam). Trong đó có 240 lượt tổ 
chức, doanh nghiệp đạt Giải 
Vàng. Đặc biệt, trong các doanh 
nghiệp Việt Nam đạt Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia, đến nay có 
50 doanh nghiệp tiêu biểu được 
APQO tặng Giải thưởng GPEA. 

Giải thưởng GPEA do Tổ chức 
Chất lượng Châu Á – Thái Bình 
Dương (APQO) xét duyệt. APQO 
là tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp 
các hội chất lượng hàng đầu của 
các nước hai bên bờ Thái Bình 
Dương hoặc các nước Châu Á. Cơ 
quan điều hành của APQO bao 
gồm đại diện của các nước: 
Australia, Canada, Chilê, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn 
Quốc, Malaysia, Mexico, Nê pan, 
New zealand, Pakistan, 
Philippines, Singapore, Sri lanka, 
Thái Lan, Hoa Kỳ, Tiểu vương 
quốc Ả rập Thống nhất và Việt 
Nam. 

(tcvn.gov.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam sẽ hội nhập sâu 
hơn khi hạ tầng Chất lượng 
quốc gia phát triển  

Đó là khẳng định của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng (TCĐLCL) Trần 
Văn Vinh tại Hội thảo “Hoạt động 
đo lường trong phát triển hạ tầng 
chất lượng quốc gia” nhân Kỷ 
niệm 19 năm Ngày Đo lường Việt 
Nam. 

Tổng cục trưởng Trần Văn 
Vinh đánh giá, nền tảng về  
TCĐLCL của Việt Nam thời gian 
qua đã được nâng lên rõ rệt và 
được xếp vào top đầu của 
ASEAN, đặc biệt là trong lĩnh vực 
đo lường. 

Để có được kết quả đó, ngay từ 
những năm 1950 Bác Hồ đã ký 
Sắc lệnh 8/SL về đo lường, tiếp đó 
là Pháp lệnh đo lường được ban 
hành năm 1999, Luật Đo lường có 
hiệu lực từ 2012 và mới đây Thủ 
tướng Chính phủ đã có Quyết định 
số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
“Tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030”. 

“Hoạt động đo lường đã trở 
thành lĩnh vực được quan tâm 
hàng đầu trong thời gian vừa qua. 
Đến nay, đo lường là một trong 3 
trụ cột quan trọng để hình thành 
lên hạ tầng chất lượng quốc gia”, 
ông Vinh nhấn mạnh. 
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Theo Tổng cục trưởng Trần 
Văn Vinh, những năm qua năng 
lực thử nghiệm chất lượng sản 
phẩm, 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 và 265 tổ chức kiểm 
định. 

Chương trình Năng suất chất 
lượng 712 đã tạo ra 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 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. 

“Đến nay, hệ thống tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật của Việt 
Nam 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 góp 
phần tích cực nâng cao năng suất, 
chất lượng 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”, ông Vinh cho biết. 

Khẳng định về tầm quan trọng 
của hạ tầng chất lượng quốc gia 
trong phát triển kinh tế – xã hội và 
hội nhập kinh tế quốc tế, Tổng cục 
trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, 
hoạt động về TCĐLCL của Việt 
Nam đến nay về cơ bản đã phục 
vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế- 
xã hội. Tuy nhiên, với nhu cầu 
phát triển trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 thì các 
hệ thống về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng, công nhận, thử 
nghiệm của cơ sở hạ tầng chất 
lượng quốc gia hiện nay sẽ cần 
được tăng cường hơn nữa, phù 
hợp thông lệ quốc tế. 

“Việc thiết lập cơ sở hạ tầng 
chất lượng quốc gia chặt chẽ và 
hiệu quả phù hợp với thông lệ 
quốc tế là bước quan trọng nhằm 
đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ 
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đáp ứng các yêu cầu chất lượng 
theo yêu cầu của thị trường quốc 
tế, giúp các doanh nghiệp hội 
nhập sâu hơn, phục vụ tốt hơn 
công tác quản lý nhà nước”, ông 
Vinh cho biết. 

Được biết, Tổng cục TCĐLCL 
đã và đang triển khai và thực hiện 
tốt Đề án “Tăng cường, đổi mới 
hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế 
giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”; Đề án 100 
về truy xuất nguồn gốc và đang dự 
thảo Quyết định trình Chính phủ 
phê duyệt “Chương trình quốc gia 
về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn đến năm 
2030”. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 CPTPP mang đến cơ hội cho 
các doanh nghiệp Canada tại 
Việt Nam  

Việt Nam mang đến cơ hội kinh 
doanh quan trọng cho các doanh 
nghiệp Canada trong khuôn khổ 
Hiệp định đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP). Đó là thông điệp chính 
được tuyên bố tại Hội thảo 
“CPTPP: các cơ hội tại Việt Nam 

sau một năm thực thi hiệp định” 
được tổ chức ngày 10/2/2020 tại 
Toronto, Canada. 

Theo đó, các chuyên gia 
thương mại tham dự hội thảo đã 
nhận định với điều kiện thị trường 
thuận lợi và tầng lớp trung lưu 
đang gia tăng, Việt Nam mang lại 
những cơ hội quan trọng cho các 
doanh nghiệp Canada. Các doanh 
nghiệp Canada được kêu gọi 
chuẩn bị nguồn lực khi đầu tư vào 
Việt Nam để thúc đẩy và phát 
triển mối quan hệ đối tác kinh 
doanh lâu dài tại thị trường này. 

Trong khuôn khổ CPTPP, cơ 
hội cho các doanh nghiệp Canada 
tại Việt Nam rất đa dạng trong 
một số lĩnh vực, từ hàng không, 
thông tin viễn thông đến nông 
nghiệp và khai khoáng. Cơ hội 
đáng kể cũng đến từ dịch vụ tài 
chính khi Việt Nam nhập khẩu 
dịch vụ tài chính trị giá 523 triệu 
USD trong năm 2018. Ngoài ra, 
Việt Nam có nhu cầu đầu tư cao 
vào cơ sở hạ tầng giao thông, đây 
là một thế mạnh của Canada. Ước 
tính Việt Nam cần đầu tư trị giá 
11 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng giao 
thông vào năm 2020 và 17 tỷ USD 
vào năm 2025. Giáo dục tiếp tục 
là điểm nhấn trong quan hệ hợp 
tác giữa hai nước. Việt Nam hiện 
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đứng đầu Đông Nam Á và đứng 
thứ năm trên thế giới về số lượng 
sinh viên học tập tại Canada - ước 
tính hơn 20.000 người. 

Cơ hội CPTPP tại Việt Nam 
cũng đến từ các ngành như năng 
lượng tái tạo và xử lý chất thải khi 
Việt Nam đang nỗ lực đối phó với 
tác động của biến đổi khí hậu. Tại 
Hội thảo ngày 10/2, Hội đồng 
Thương mại Canada-Việt Nam đã 
thu hút sự chú ý lớn từ các doanh 
nghiệp Canada khi nhìn thấy 
những cơ hội lớn ở Việt Nam, nơi 
có nền kinh tế phát triển nhanh 
chóng nhưng ổn định. Với vai trò 
của mình, Hội đồng này đang triển 
khai các kế hoạch kết nối các 
doanh nghiệp từ cả Việt Nam và 
Canada để khai thác cơ hội kinh 
doanh. CPTPP cho đến nay đã có 
hiệu lực tại 7 quốc gia, bao gồm 
Canada, Australia, Nhật Bản, 
Mexico, New Zealand, Singapore 
và Việt Nam. Thị trường CPTPP 
với 11 quốc gia thành viên và 505 
triệu người tiêu dùng chiếm 13% 
tổng sản phẩm quốc nội của thế 
giới. 

Việt Nam là đối tác thương mại 
lớn nhất của Canada ở Đông Nam 
Á, với thương mại hai chiều ước 
tính khoảng 5,98 tỷ USD vào năm 
2019. Trước CPTPP, không có 

thỏa thuận thương mại nào khác 
giữa Việt Nam và Canada. Một 
năm sau khi CPTPP có hiệu lực, 
xuất khẩu của Việt Nam sang 
Canada đã tăng 28,2% trong năm 
2019, so với mức trung bình 18% 
trong giai đoạn 2010-2018. 

(Congthuong.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Nhiều cơ hội mở rộng thị 
trường xuất khẩu  

Năm 2020, các hiệp định 
thương mại tự do có hiệu lực hứa 
hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội mở 
rộng thị trường xuất khẩu cho 
doanh nghiệp (DN). Nắm bắt cơ 
hội này, nhiều DN trên địa bàn 
tỉnh đã chủ động mở rộng sản 
xuất, ký các đơn hàng với đối tác 
nước ngoài và đi vào sản xuất 
ngay từ những ngày đầu năm mới. 

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó 
Giám đốc Công ty CP May Vũng 
Tàu cho biết, năm 2019 là một 
năm khó khăn của ngành dệt may 
nói chung, Công ty CP May Vũng 
Tàu nói riêng. Theo ông Quý, dự 
báo năm 2020, thị trường xuất 
khẩu sẽ thuận lợi hơn, trong đó có 
dệt may, nên cơ hội mở rộng thị 
trường cũng sẽ tăng lên. Hiện nay, 
DN đã có đơn hàng đến tháng 
5/2020 cho các đối tác truyền 
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thống là Anh, Australia. DN cũng 
đang nghiên cứu mở rộng ra thị 
trường Đức, Nhật Bản… và tiếp 
tục đàm phán với các đối tác cho 
các đơn hàng 6 tháng cuối năm 
2020. 

Còn đối với Công ty CP Xuất 
nhập khẩu Côn Đảo (Coimex) lợi 
nhuận năm 2019 đạt kế hoạch đề 
ra. Một trong những yếu tố tác 
động đến sự tăng trưởng đó một 
phần đến từ cơ hội của các hiệp 
định thương mại tự do. Bằng 
chứng là lượng hàng xuất khẩu 
của Coimex vào thị trường châu 
Âu có sự tăng trưởng mạnh.Theo 
ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch 
HĐQT công ty, châu Âu là thị 
trường khó tính nên để có được 
kết quả này, công ty luôn chú 
trọng và tuân thủ các quy định 
hàng hóa từ khâu nhập nguyên 
liệu đến thành phẩm. Để đáp ứng 
được các đơn hàng xuất khẩu ngày 
càng tăng trong năm 2020 và 
những năm tiếp theo, công ty đã 
chủ động nhập nguồn nguyên liệu, 
đầu tư máy móc để giảm nhân 
công và các chi phí không cần 
thiết và nâng cao giá trị của sản 
phẩm. Đồng thời, DN tiếp tục tìm 
kiếm, mở rộng thị trường để nâng 
cao giá trị và kim ngạch xuất 
khẩu. 

Theo đánh giá của ngành công 
thương, sự tăng trưởng của xuất 
khẩu là nỗ lực không ngừng của 
DN trong việc đổi mới công nghệ, 
nâng cao tay nghề để đáp ứng 
những đơn hàng khó của đối tác 
nước ngoài. Bằng chứng là những 
hợp đồng xuất khẩu lớn vẫn được 
các DN xuất đi trong những tháng 
đầu năm, kể cả thời gian nghỉ Tết 
Nguyên đán. Năm 2020, tỉnh đã 
đặt ra mục tiêu tổng kim ngạch 
nhập khẩu ước khoảng 7,54 tỷ 
USD, tăng 8,99% so với năm 
2019, trong đó kim ngạch xuất 
khẩu trừ dầu thô dự kiến đạt gần 
5,6 tỷ USD, tăng 10,07% so với 
năm 2019. Sở Công thương sẽ tiếp 
tục theo dõi sát biến động của tình 
hình thế giới, đặc biệt là chủ động 
trong công tác điều hành, tận dụng 
cơ hội xuất khẩu; rà soát, hoàn 
thiện cơ chế chính sách quản lý 
hoạt động xuất nhập khẩu, đồng 
thời tổ chức hoạt động cấp Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) theo hướng đơn giản hóa 
quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi tối 
đa cho DN xuất nhập khẩu. Ngoài 
nỗ lực của DN, những chính sách 
hỗ trợ của tỉnh, của ngành sẽ là 
tiền đề để DN mạnh dạn đầu tư 
máy móc, tìm kiếm và mở rộng thị 
trường, đưa sản phẩm của tỉnh 
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vươn xa ra thế giới trong năm 
2020 và những năm tiếp theo. 

(Baobariavungtau.com.vn) 
 

 Hứa hẹn nhiều triển vọng  
Năm 2020, BR-VT sẽ có thêm 

nhiều dự án sản xuất công nghiệp 
lớn đi vào hoạt động. Theo đánh 
giá của ngành chức năng, khi đi 
vào hoạt động, các dự án mới này 
sẽ đóng góp thêm khoảng 10% 
tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
của tỉnh. Đây là những tín hiệu 
tích cực, hứa hẹn một năm đầy 
triển vọng để ngành công nghiệp 
của tỉnh tiếp tục bứt phá. 

Dự án “tỷ đô” sắp đi vào 
hoạt động 

Dự án Nhà máy sản xuất 
Polypropylene (PP) và Kho ngầm 
chứa khí hóa lỏng LPG được xây 
dựng vào đầu năm 2019, với tổng 
mức đầu tư 1,2 tỷ USD. Như vậy, 
chỉ sau 1 năm xây dựng, Nhà máy 
đã hoàn thành đúng kế hoạch đề 
ra. Dự kiến trong tuần tới DN sẽ 
vận hành thử nhà máy để chính 
thức đi vào hoạt động vào tháng 
3/2020 ở giai đoạn 1, với sản 
lượng 300 ngàn tấn hạt nhựa/năm. 
Đồng thời tạo việc làm cho 
khoảng 2.000 lao động. 

Ngoài các dự án trên, trong 
năm 2020, ngành công nghiệp sẽ 

có thêm một số dự án thuộc lĩnh 
vực khác đi vào hoạt động như: dự 
án Nhà máy Kính nổi siêu trắng 
giai đoạn 1 tại KCN Phú Mỹ 2, 
Cảng Gemalink, Công ty TNHH 
SH Solar Farm Vina, Công ty 
TNHH LTP Global Vina, Công ty 
TNHH SuhLim Vina, Công ty 
TNHH AJ Solution… góp phần 
quan trọng để ngành công nghiệp 
của tỉnh hoàn thành mục tiêu đặt 
ra là tăng chỉ số sản xuất công 
nghiệp trừ dầu thô và khí đốt lên. 

Phát triển công nghiệp theo 
hướng bền vững 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, 
năm 2019, công tác thu hút đầu tư 
của tỉnh có nhiều chuyển biến tích 
cực. Tỉnh đã thu hút được 57 dự 
án mới, nâng tổng số dự án tại 
KCN lên 420 dự án đầu tư còn 
hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 
19,4 tỷ USD. Những dự án thu hút 
gần đây tập trung chủ yếu vào các 
lĩnh vực: kho bãi, logistics và 
cảng; công nghiệp, du lịch, điện 
năng lượng mặt trời, vật liệu xây 
dựng, đóng tàu, khai thác khoáng 
sản, dịch vụ thương mại, nông 
nghiệp… Ðây là những lĩnh vực 
được xem là thế mạnh của địa 
phương. Điều này cho thấy, thay 
vì thu hút ồ ạt như trước, tỉnh đã 
chấp nhận bước chậm lại để sàng 
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lọc những dự án phù hợp. Tỉnh tập 
trung thu hút các dự án có công 
nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, 
sử dụng ít lao động và không gây 
ô nhiễm môi trường. 

Năm 2020, tỉnh sẽ tập trung hỗ 
trợ để thúc đẩy cho các dự án sản 
xuất công nghiệp trọng điểm như: 
Dự án nhà máy sản xuất 
Polypropylene (PP) và Kho ngầm 
chứa khí hóa lỏng LPG, Dự án Tổ 
hợp hóa dầu miền Nam và các dự 
án năng lượng điện mặt trời… để 
các dự án hoàn thành đúng tiến độ 
cũng như đi vào hoạt động ổn 
định.  

Bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở 
Công thương cho biết: Sở Công 
thương sẽ phối hợp với các sở, 
ngành liên quan nắm bắt nhu cầu 
của từng nhà đầu tư nước ngoài để 
thu hút đầu tư nhanh chóng phát 
triển công nghiệp theo hướng bền 
vững và có khả năng cạnh tranh. 
Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, 
phát triển các phân ngành công 
nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí phục 
vụ công nghiệp chế biến; giảm tỷ 
trọng ngành gia công, chế biến sử 
dụng đầu vào nhập khẩu, có giá trị 
gia tăng thấp; tăng dần tỷ trọng 
các ngành công nghiệp có giá trị 
gia tăng cao thông qua lựa chọn, 
thu hút các dự án FDI. Phát triển 

công nghiệp bền vững, theo chiều 
sâu để từng bước tạo ra những sản 
phẩm có thương hiệu quốc gia và 
có sức cạnh tranh trên thị trường 
khu vực và thế giới.  

Bên cạnh việc hỗ trợ các DN 
mới đi vào hoạt động, để thu hút 
các dự án mới, tỉnh tiếp tục cải 
cách thủ tục hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh. Tăng cường 
công tác quản lý nhà nước đối với 
các KCN nhằm quản lý hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Coi cải cách hành chính là giải 
pháp mang tính đột phá nhằm cải 
thiện môi trường đầu tư; nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI). Lập danh mục kêu gọi 
đầu tư, cũng như cập nhật được 
thông tin cho các nhà đầu tư biết 
và định hướng đầu tư cho phù 
hợp. Hỗ trợ thông tin liên quan 
đến đầu tư, triển khai các chương 
trình, hoạt động thu hút đầu tư vào 
các KCN. Chú trọng thu hút các 
ngành công nghiệp hỗ trợ theo chủ 
trương chung của tỉnh. Tăng 
cường các hoạt động  xúc tiến đầu 
tư vào các KCN, tập trung xúc 
tiến tại các thị trường trọng điểm 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
ASEAN, Hoa Kỳ, EU… 

(Baobariavungtau.com.vn) 


