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TÌM CƠ HỘI GIA TĂNG 
XUẤT KHẨU TỪ CÁC HIỆP 
ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 

Dịch Covid-19 đã và đang ảnh 
hưởng mạnh đến tình hình xuất 
nhập khẩu (XNK)nước ta. Tuy 
nhiên, cơ hội xuất khẩu (XK) hàng 
hóa vẫn đang mở ra từ các Hiệp 
định thương mại tự do (FTA). 

XNKảnh hưởng bởi dịch 
bệnh 

Theo Bộ Công Thương, trong 
tháng 2/2020, tổng kim ngạch 
XNK hàng hóa của Việt Nam đạt 
37,1 tỷ USD.Tính chung 2 tháng 
đầu năm 2020, tổng kim ngạch 
XNK hàng hóa đạt 74,02 tỷ USD, 
tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm 
2019. 

 
Điện thoại và linh kiện góp phần lớn vào tăng 
trưởng kim ngạch XK trong 2 tháng đầu năm 

Nguyên nhân chủ yếu là do 
trong tháng 2/2020, Samsung đẩy 
mạnh XK sản phẩm phiên bản 
mới S20 nên XNK2 tháng đầu 
năm nay giữ được xu hướng tăng 
so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý, kim ng
khu vực 100% vốn trong n
ước đạt 11,41 tỷ USD, tăng 6%; 
khu vực có vốn đầu t
(kể cả dầu thô) đạt 25,51 tỷ USD, 
tăng 0,9% so v
2019. Như vậy,
doanh nghiệp trong nư
là điểm sáng trong hoạt động 
thương mại của Việt Nam với 
mức tăng trưởng cao h
khối doanh nghiệp FDI.

Về các nhóm h
trong bối cảnh dịch Covid
bùng phát tại Trung Quốc, nôn
thủy sản chịu ảnh h
bởi đây là thị tr
thủy sản chủ lực của Việt Nam. 
Thực tế cho thấy, kim ngạch 
của nhóm hàng nôn
Việt Nam trong tháng 2/2020 đ
giảm tới 15,1% so với tháng 
1/2020. Có tới 8/9 mặt h
nhóm này có kim ng
so với cùng kỳ năm 2019.

Tiếp tục khẳng địn
hàng chủ lực XK
nghiệp chế biến trong tháng 2 đ
tăng 4% so với tháng 1/2020, đạt 
16 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch 
XK điện thoại các loại v
kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng tới 
55,8% so với tháng 1/2020 do 
hãng Samsung đ
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Đáng chú ý, kim ngạch XK của 
ực 100% vốn trong nước 

ớc đạt 11,41 tỷ USD, tăng 6%; 
ực có vốn đầu tư nước ngoài 

ể cả dầu thô) đạt 25,51 tỷ USD, 
với cùng kỳ năm 

ậy, XK của khối 
trong nước tiếp tục 

ểm sáng trong hoạt động 
ại của Việt Nam với 

ởng cao hơn so với 
ối doanh nghiệp FDI. 

ề các nhóm hàng XK chủ lực, 
ối cảnh dịch Covid-19 

ại Trung Quốc, nông 
ủy sản chịu ảnh hưởng rất rõ rệt 

ị trường XK nông, 
ủy sản chủ lực của Việt Nam. 
ực tế cho thấy, kim ngạch XK 

àng nông thủy sản của 
ệt Nam trong tháng 2/2020 đã 
ảm tới 15,1% so với tháng 

ới 8/9 mặt hàng trong 
hóm này có kim ngạch XK giảm 

ỳ năm 2019. 
ếp tục khẳng định là nhóm 

XK, nhómhàng công 
ệp chế biến trong tháng 2 đã 

ới tháng 1/2020, đạt 
ỷ USD. Trong đó, kim ngạch 

ện thoại các loại và linh 
ện đạt 4,2 tỷ USD, tăng tới 

ới tháng 1/2020 do 
đã XK và bán ra 
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thị trường bộ ba sản phẩm mới là 
Galaxy S20, S20+, S20 Ultra. 
Tính chung 2 tháng năm 2020, 
kim ngạch XK nhóm hàng công 
nghiệp chế biến đạt 31,39 tỷ USD, 
tăng 4,1% so với cùng kỳ, chiếm 
85,01% tổng kim ngạch XK chung 
của cả nước. Trong 2 tháng đầu 
năm 2019, cả nước có 7 mặt hàng 
đạt trị giá trên 1 tỷ USD, trong đó 
đều là các mặt hàng thuộc nhóm 
hàng công nghiệp chế biến. 

Ở chiều ngược lại, kim ngạch 
hàng hóa nhập khẩu (NK) tháng 
02 ước tính đạt 18,5 tỷ USD, giảm 
0,5% so với tháng trước. Tính 
chung 2 tháng, kim ngạch hàng 
hoá NK ước tính đạt 37,1 tỷ USD, 
tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 
trước.Tính chung 2 tháng đầu năm 
2019, cán cân thương mại của 
Việt Nam ước tính nhập siêu 176 
triệu USD.  

Cơ hội sẽ đến từ các FTA 
Bộ Công Thương nhận định, 

XNK hàng hóa của Việt Nam 
trong ngắn hạn dự báo sẽ có nhiều 
khó khăn với những yếu tố bất lợi 
do diễn biến tình hình dịch bệnh 
đang có dấu hiệu lây lan mạnh bên 
ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại 
Hàn Quốc và Nhật Bản - những 
đối tác thương mại hàng đầu của 
Việt Nam. Trong trường hợp dịch 

bệnh kéo dài có thể tác động tiêu 
cực tới mục tiêu tăng trưởng XK 
của cả năm 2020. 

Bên cạnh đó, những tác động 
của Covid-19 không chỉ khiến XK 
của Việt Nam sang thị trường 
Trung Quốc gặp nhiều khó khăn 
mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới 
hoạt động thương mại của Việt 
Nam với các thị trường khác. 
Nguyên nhân là hầu hết nguyên 
liệu sản xuất của Việt Nam như 
may mặc, linh kiện điện tử được 
NK từ Trung Quốc. Trong khi đó, 
việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi 
danh sách các nước được hưởng 
quy chế quốc gia đang phát triển 
cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến 
XK hàng hóa của Việt Nam sang 
thị trường này trong thời gian tới. 

Đối với Trung Quốc, XK nông 
sản của Việt Nam qua các cửa 
khẩu tại các tỉnh biên giới phía 
Bắc trong tháng 2/2020 bị gián 
đoạn do Trung Quốc tạm ngưng 
trao đổi hàng hóa biên mậu theo 
hình thức cư dân biên giới để đối 
phó với dịch Covid-19. Chính 
phủ, Bộ Công Thương và các bộ, 
ngành liên quan cùng các địa 
phương đã đưa ra các biện pháp 
tháo gỡ kịp thời, song nông sản 
XK sang Trung Quốc hiện nay 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
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Tính đến cuối tháng 2/2020, 
tiến độ thông quan tại một số cửa 
khẩu chưa được cải thiện nhiều do 
hai bên vẫn tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát dịch bệnh và lực lượng 
bốc xếp của phía Trung Quốc còn 
mỏng, lượng xe vận chuyển hàng 
hóa cả xuất và NK thông quan qua 
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thấp 
hơn nhiều so với trước thời điểm 
dịch bệnh. 

Bộ Công Thương khẳng định, 
bên cạnh những khó khăn, thách 
thức, động lực mới cho tăng 
trưởng XK hàng hóa của Việt 
Nam trong thời gian tới có thể đến 
từ Hiệp định EVFTA được ký kết 
và sớm có hiệu lực. Ngày 
12/2/2020, Nghị viện châu Âu 
(EP) đã bỏ phiếu thông qua Hiệp 
định thương mại tự do giữa Liên 
minh châu Âu (EU) và Việt Nam - 
EVFTA, và Hiệp định bảo hộ đầu 
tư (EVIPA). Hiệp định EVFTA 
được coi là đòn bẩy cho tăng 
trưởng, mở ra cơ hội lớn thâm 
nhập thị trường quy mô GDP tới 
18.000 tỉ USD. EVFTA dự kiến sẽ 
có hiệu lực vào tháng 7/2020. 

Đối với XK của Việt Nam, gần 
100% kim ngạch XK của Việt 
Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế 
NK sau một lộ trình ngắn. Cho 
đến nay, đây là mức cam kết cao 

nhất mà một đối tác dành cho ta 
trong các hiệp định FTA đã được 
ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý 
nghĩa khi EU liên tục là một trong 
hai thị trường XK lớn nhất của ta 
hiện nay. 

Với CPTPP, ngay trong năm 
đầu thực thi, Hiệp định CPTPP đã 
giúp kim ngạch XK nước ta tăng 
8,3%. 

Chuyên gia kinh tế Phạm Tất 
Thắng – Nguyên Giám đốc Trung 
tâm Công nghiệp và Thương mại 
(Bộ Công Thương) phân tích, 
CPTPP và EVFTA được đánh giá 
là những hiệp định quan trọng 
nhất, đã mở ra điều kiện để hàng 
hóa Việt Nam đi vào thị trường 
cao cấp. Trong đó, CPTPP được 
đánh giá là FTA thế hệ mới, được 
cam kết ở mức rất cao. Rất nhiều 
mặt hàng Việt Nam có thế mạnh, 
có thể XK hiệu quả vào các khu 
vực này như dệt may, giày dép, 
điện thoại, thủy hải sản… 

Doanh nghiệp cũng được 
khuyến cáo cần đặc biệt chú ý vì 
đây là những thị trường tiềm năng, 
có khả năng XK lớn. Nhưng phải 
lưu ý, chỉ khi hàng hóa Việt Nam 
có chứng nhận xuất xứ Việt Nam, 
đạt tỷ lệ nội địa hóa nhất định mới 
được hưởng thuế suất đó. Do vậy 
bên cạnh việc nỗ lực nội địa hóa, 
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cần đề phòng hiện tượng hàng hóa 
nước ngoài mạo danh hàng Việt 
Nam để XK. 

(Congthuong.vn) 
 
THÁO GỠ HÀNG LOẠT 
VƯỚNG MẮC THƯƠNG MẠI 
NÔNG SẢN GIỮA VIỆT NAM 
- HOA KỲ 

Sáng 24/2, tại Hoa Kỳ, đoàn 
công tác của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) 
do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh 
dẫn đầu đã làm việc với Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ về thúc đẩy 
thương mại nông sản.  

Hai bên ghi nhận thời gian qua 
đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc về 
XNK nông sản giữa hai nước.Cụ 
thể, theo đề nghị của Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ, Bộ NN-PTNT 
Việt Nam đã rà soát và đưa 3 chất 
màHoaKỳquantâm(Ractopamin,Tr
enboloneAcetate,Zeranol)rakhỏi 
danh mục chất cấm sử dụng trong 
chăn nuôi của Thông tư 
21/2019/TT-BNNPTNT ban hành 
ngày 28/11/2019. 

Bộ NN-PTNT tiếp tục cấp giấy 
xác nhận thực vật chuyển đổi gen 
đủ điều kiện sử dụng làm thực 
phẩm, thức ăn chăn nuôi cho 8 sự 
kiện. Tính tới thời điểm này Bộ đã 
cấp giấy xác nhận cho 39/48 hồ sơ 

đăng ký của doanh nghiệp Hoa 
Kỳ. Số còn lại đang tiếp tục được 
Hội đồng an toàn thực phẩm, thức 
ăn chăn nuôi biến đổi gen tiếp tục 
đánh giá. 

Đối với sản phẩm thịt và 
thủysản, Việt Nam đã cấp phép 
cho 460 doanh nghiệp sản xuất 
thịt và 210 doanh nghiệp đăng ký 
XK thủy sản, không còn hồ sơ tồn 
đọng, chỉ còn 3 doanh nghiệp sản 
xuất thịt và sản phẩm thịt chưa 
được cấp phép (do sử dụng động 
vật có xuất xứ từ nước thứ ba), 
phía Việt Nam yêu cầu các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ cần bổ sung hồ sơ 
theo quy định về kiểm soát an 
toàn dịch bệnh của Việt Nam. 

Thuốc diệt cỏ có chứa hoạt 
chất glyphosate, hiện Bộ NN-
PTNT đã lùi thời hạn buôn bán, sử 
dụng đối với các thuốc bảo vệ 
thực vật chứa hoạt chất 
Glyphosate đến hết tháng 6/2021. 
Trong thời gian này, Bộ NN-
PTNT đề nghị Cơ quan bảo vệ 
môi trường Hoa Kỳ (EPA) sớm 
cung cấp báo cáo đánh giá về 
Glyphosate để Việt Nam xem xét 
quyết định. 

Với các sản phẩm cây trồng, 
Việt Nam đã cho phép Hoa Kỳ 
XK 6 loại quả tươi (anh đào, lê, 
nho, táo, blueberry và cam) sang 
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Việt Nam; tiếp tục đánh giá rủi ro 
(PRA) với quả bưởi, xuân đào, mơ 
và mận của Hoa Kỳ. Đồng thời 
với hom cỏ Zoysia (Z.matrella) và 
hạt lúa miến (Sorgum bicolor), 
quy trình PRA đã gần hoàn tất, 
theo đó sẽ sớm cấp phép cho 2 sản 
phẩm này. 

 Một vấn đề được Hoa Kỳ đặc 
biệt quan tâm là đề nghị giảm thuế 
suất thuế NK ưu đãi (thuế suất 
MFN) cho 9 nhóm mặt hàng nông 
nghiệp. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh 
cho biết Bộ Tài chính Việt Nam 
đang phối hợp với Bộ NN-PTNT 
để rà soát, đánh giá tác động và dự 
thảo Nghị định để có thể điều 
chỉnh giảm thuế phù hợp với lợi 
ích của Hoa Kỳ, đồng thời không 
gây tác động lớn tới các ngành sản 
xuất trong nước. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh 
cũng cảm ơn USDA đã công bố 
quyết định công nhận tương 
đương hệ thống sản xuất cá tra, ba 
sa (pangasius) của Việt Nam. 

Thứ trưởng đề nghị USDA tiếp 
tục hỗ trợ Bộ NN-PTNT tổ chức 
các lớp đào tạo chuyên sâu về 
Chương trình thanh tra cá da trơn; 
đào tạo về phương pháp kiểm 
nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, hóa 
học trong thủy sản của USDA. 

 Cơ quan Kiểm dịch và Sức 
khỏe động vật Hoa Kỳ (APHIS) 
xem xét, sớm công nhận Trung 
tâm chiếu xạ Hà Nội và Công ty 
TNHH chiếu xạ Toàn Phát được 
tham gia chương trình chiếu xạ 
quả tươi XK sang Hoa Kỳ để XK 
trái cây của Việt Nam nhanh 
chóng, tiện lợi hơn; cho phép bổ 
sung biện pháp xử lý hơi nước 
nóng (VHT) đối với mặt hàng quả 
tươi XK sang Hoa Kỳ (bên cạnh 
biện pháp chiếu xạ); hoàn tất các 
quy trình, thủ tục đánh giá rủi ro 
để quả bưởi của Việt Nam có thể 
XK sang thị trường Hoa Kỳ. 

Đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ, Thứ trưởng Ted A. Mc 
Kinney ghi nhận và tiếp thu các ý 
kiến đề xuất phía Bộ NN-PTNT. 
Thứ trưởng cũng cho biết USDA 
sẽ hỗ trợ Việt Nam về đào tạo 
trong các lĩnh vực công nghệ sinh 
học, vệ sinh an toàn thực phẩm 
trong phòng thí nghiệm, quy trình 
kiểm dịch động thực vật, đặc biệt 
trong lĩnh vực đánh giá rủi ro và 
phòng chống dịch bệnh trên động 
thực vật, theo đề xuất từ phía Việt 
Nam. 

 (nongnghiep.vn) 
 
EVFTA: CÁC GIẢI PHÁP 
CẦN THIẾT CHO VẤN ĐỀ 
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PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
Bên lề buổi làm việc giữa Bộ 

trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh với các Cục, Vụ trực 
thuộc, phóng viên Thông tấn xã 
Việt Nam (TTXVN) đã phỏng vấn 
ông Lương Hoàng Thái-Vụ trưởng 
Vụ Chính sách thương mại đa 
biên (Bộ Công Thương) xung 
quanh vấn đề phòng vệ thương 
mại khi Hiệp định EVFTA dự kiến 
có hiệu lực vào tháng 7 tới. 

Phóng viên: Khi Hiệp định 
Thương mại tự do EVFTA có hiệu 
lực, theo ông phòng vệ thương 
mại của Việt Nam sẽ gặp phải 
những khó khăn gì thưa ông? 

Ông Lương Hoàng Thái: Theo 
như Hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam và EU đã ký kết và 
sắp tới hi vọng sẽ được phê chuẩn, 
sớm đưa vào thực thi, quy tắc dựa 
vào nguyên tắc thị trường.Về cơ 
bản, EU là đối tác công nhận Việt 
Nam là nền kinh tế thị trường 
trong các vụ việc phòng chống 
thương mại. Tuy nhiên, trong hiệp 
định có một số cơ chế đặc thù là 
trong thời gian chuyển đổi, nếu 
như XK của Việt Nam tăng vọt, 
tăng nhanh quá thì kể cả hai bên 
đều có khả năng áp dụng biện 
pháp tự vệ tạm thời để ngăn 
chuyện bất ngờ đó. 

Chính vì vậy, Việt Nam cần có 
cơ chế phối hợp để cảnh báo sớm 
 doanh nghiệp tận dụngcơhội 
nhưng không làm ảnh hưởng đến 
việc phá vỡ thị trường của 
nhau.Cùng với đó, trong các vụ 
việc phòng vệ thương mại nói 
chung, EU từ trước đến nay có 
quan hệ tương đối tốt đẹp và chặt 
chẽ nên dù có những vụ việc về 
phòng vệ thương mại nhưng 
không nhiều.Nhưng, sau khi có 
Hiệp định thương mại tự do sẽ có 
rủi ro cũng như một số doanh 
nghiệp có thể lẩn tránh biện pháp 
EU đang áp dụng với các nước 
khác. 

Bởi hiện nay EU áp dụng rất ít 
các biện pháp với Việt Nam, trong 
khi đó với đối tác khác,  EU lại có 
những biện pháp phòng vệ thương 
mại.Do vậy, khi Việt Nam thông 
thương với EU sẽ có rủi ro là một 
số nước nào đó có thể là doanh 
nghiệp của họ lợi dụng cơ chế 
thông thường nên Việt Nam cần 
phối hợp chặt chẽ với nhau về vấn 
đề này.  

Rất may là trong Hiệp định 
EVFTA có cơ chế phối hợp rất 
chặt chẽ giữa các cơ quan như hải 
quan, cơ quan về quản lý hành 
chính để hai bên kiểm soát chặt 
chẽ hơn.Việt Nam mong muốn là 
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cơ hội của Hiệp định và doanh 
nghiệp Việt Nam tận dụng để phát 
triển chứ không phải là doanh 
nghiệp nước ngoài vào đây lẩn 
tránh những quy định của 
EU.Điều này dù rất khó nhưng 
trong Hiệp định có cơ chế hợp tác 
để làm chuyện đó. Đây là hai nội 
dung chính mà Việt Nam và EU 
cần hợp tác với nhau trong lĩnh 
vực phòng vệ thương mại. 

Phóng viên: Với vai trò là Vụ 
đầu mối trong thực thi Hiệp định 
EVFTA, xin ông cho biết Vụ 
Chính sách thương mại đa biên sẽ 
đề xuất những giải pháp gì để tăng 
cường phòng vệ thương mại? 

Ông Lương Hoàng Thái: Trong 
Bộ Công Thương có Cục Phòng 
vệ thương mại là đơn vị đã làm 
việc rất chặt chẽ với EU từ trước 
đến nay. Cục Phòng vệ thương 
mại cũng đã có đề án liên quan 
đến biện pháp chống gian lận hay 
lảng tránh thương mại với nhiều 
thị trường. Vì vậy, thời gian tới, 
Việt Nam cần tập trung thực thi 
đối với thị trường EU khi Hiệp 
định thương mại tự do có hiệu 
lực.Tại cuộc họp về chuẩn bị công 
tác thực thi Hiệp định EVFTA 
diễn ra chiều 4/3, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh đã 
chỉ đạo các đơn vị có liên quan, 

đặc biệt là Cục Phòng vệ thương 
mại để hoàn thiện đề án này.Hơn 
nữa, liên quan đến việc thực thi 
hướng đến thị trường EU khi Hiệp 
định có hiệu lực để đảm bảo 
không có chuyện gian lận là hàng 
hóa nước khác đi vòng qua Việt 
Nam để tận dụng cơ chế của Hiệp 
định. 

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ 
thêm về vấn đề tuyên truyền nhận 
thức với các Hiệp hội ngành hàng 
và bản thân các doanh nghiệp về 
Hiệp định EVFTA sẽ như thế nào? 

Ông Lương Hoàng Thái: Việc 
tuyên truyền phổ biến nội dung 
của Hiệp định đã được thực hiện 
trong thời gian kể từ khi Hiệp định 
được đàm phán đến khi ký kết và 
hiện cũng đang được tiếp tục. Tuy 
nhiên, thời gian tới, chúng ta cần 
đẩy mạnh hơn nữa thông tin tới 
doanh nghiệp.Đáng lưu ý, Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh cũng vừa 
chỉ đạo các đơn vị tận dụng ngay 
hệ thống hiện có như website Bộ 
Công Thương đã xây dựng riêng 
cho Hiệp định. Bởi đây là nguồn 
thông tin ban đầu mà tất cả mọi 
người đều có thể truy cập.Đây 
cũng là những thông tin thiết thực, 
được xây dựng một cách đơn giản, 
dễ hiểu để doanh nghiệp có thể tận 
dụng được ngay những ưu đãi của 
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Hiệp định. Chẳng hạn như yêu cầu 
của EU xuất xứ như thế nào, khai 
mẫu ra sao hay cách thức nộp hồ 
sơ…để ngay khi Hiệp định 
EVFTA có hiệu lực doanh nghiệp 
có thể đáp ứng kịp thời những quy 
định này. 

Mặt khác các thông tin nói 
trên, là những tài liệu hướng dẫn 
để hiểu về những hàng rào kỹ 
thuật của thị trường EU cũng như 
quy định để tiếp cận được với thị 
trường đó. Thông tin thị trường sẽ 
được Bộ thúc đẩy trong thời gian 
tới.Đặc biệt, thông qua truyền 
thông báo chí để có thể nhân rộng 
ra những đối tượng chung trong 
xã hội cũng có thể nắm được 
những quy định cơ bản của Hiệp 
định EVFTA. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm 
ơn ông! 

 (bnews.vn) 
 
CƠ HỘI CHO NÔNG SẢN 
VIỆT VÀO THỊ TRƯỜNG EU 

Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu 
lực sẽ là cơ hội cho nông sản Việt 
Nam gia tăng xuất khẩu.  

Tuy nhiên, để vào được thị 
trường EU, sản phẩm đòi hỏi phải 
đạt tiêu chuẩn cao. 

Chủ yếu xuất thô 

Ông Trương Đ
thư ký Hiệp hội Chế biến v
thủy sản Việt Nam, cho biết thị 
trường EU chiếm khoảng 25% 
tổng lượng XK 
nhưng phần lớn chỉ 

Ngay sau khi EVFTA có hi
lực vào tháng 7 t
thuế đối với thủy sản sẽ
0%, trong khoảng thời gian từ 3 
đến 7 năm tiếp theo sẽ giảm 0% 
đối với các dòng thu

Tuy nhiên, EU không ph
trường “dễ tính”, sản phẩm đ
phải đạt vệ sinh an to
phẩm theo chứng nhận quốc tế.

Khó khăn lớn nhất l
phán và nỗ lực tháo gỡ thẻ v
của EU để nhanh chóng tận dụng 
lợi thế từ EVFTA.

Ngành điều là mặt h
1, nhưng giá trị vẫ

xuấtdạngthô

Gạo Việt Nam đ
nước trong EU từ lâu nh
thể cạnh tranh đ
khác do phải chịu thuế suất cao; 
với EVFTA, thuế suất của gạo về 
0% - đó sẽ là lợi thế rất lớn.

Theo ông Ph
Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
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Ông Trương Đình Hòe, Tổng 
ệp hội Chế biến và XK 

ủy sản Việt Nam, cho biết thị 
ờng EU chiếm khoảng 25% 

XK thủy sản/năm, 
ần lớn chỉ XK thô. 

Ngay sau khi EVFTA có hiệu 
ào tháng 7 tới, hơn 800 dòng 

ế đối với thủy sản sẽ về mức 
ảng thời gian từ 3 

ến 7 năm tiếp theo sẽ giảm 0% 
òng thuế còn lại. 

Tuy nhiên, EU không phải thị 
ờng “dễ tính”, sản phẩm đòi hỏi 
ải đạt vệ sinh an toàn thực 
ẩm theo chứng nhận quốc tế. 

ớn nhất là việc đàm 
ỗ lực tháo gỡ thẻ vàng 

ủa EU để nhanh chóng tận dụng 
ợi thế từ EVFTA.  

 
ặt hàng nông sản XK số 
ị vẫn thấp do chủ yếu 

ấtdạngthô 

ạo Việt Nam đã xuất sang các 
ớc trong EU từ lâu nhưng chưa 

ể cạnh tranh được với các nước 
ải chịu thuế suất cao; 

ới EVFTA, thuế suất của gạo về 
ợi thế rất lớn. 

Theo ông Phạm Thái Bình, 
ổng giám đốc Công ty cổ phần 
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Nông nghiệp công nghệ cao Trung 
An,cácdoanhnghiệp(DN) thường 
NK gạo Việt Nam dưới dạng thô 
(bao 50kg - 100kg), về đóng lại 
từng bao nhỏ (5kg - 10kg), gắn 
nhãn mác, bao bì, thương hiệu của 
họ và bán với giá cao gấp đôi.Tuy 
nhiên, câu chuyện xây dựng 
thương hiệu riêng không dễ. Với 
công nghệ bảo quản “cũ kỹ”, trái 
thanh long chỉ để được trong vòng 
35 ngày, nếu vận chuyển bằng 
đường thủy, sang EU đã mất 30 
ngày. “Hạn sử dụng” trái thanh 
long chỉ còn 5 ngày trên kệ, làm 
sao cạnh tranh? 

Theo Cục Chế biến và Phát 
triển thị trường nông sản (Bộ NN-
PTNT), nguồn cung nông sản có 
tính chất thời vụ, không liên tục, 
không ổn định do sản xuất nông 
nghiệp còn manh mún, khó kiểm 
soát các nguy cơ nhiễm dư lượng 
kháng sinh.Bên cạnh đó, thị 
trường trong nước chủ yếu sử 
dụng sản phẩm dưới dạng tươi 
sống, nên chưa phát triển công 
nghệ chế biến tại thị trường nội 
địa. 

Trình độ công nghệ chế biến 
nông sản của Việt Nam chỉ đạt 
mức độ trung bình đến trung bình 
khá, có đến 95% cơ sở chế biến 
nông nghiệp có quy mô vừa và 

nhỏ. 
Đầu tư công nghệ chế biến 
Với vị trí địa lý không thuận 

lợi, hàng nông thủy sản của ta vào 
EU thường theo đường hàng 
không, phí vận chuyển cao khiến 
giá thành cao - sẽ khó cạnh tranh 
với các quốc gia nông nghiệp 
trong nội khối EU hay lân cận. 

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng 
thư ký Hiệp hội Rau quả Việt 
Nam, kiến nghị Nhà nước có 
chính sách hỗ trợ các viện, trường, 
trung tâm nghiên cứu công nghệ 
bảo quản sau thu hoạch để chuyển 
giao cho DN với giá thành rẻ, 
cạnh tranh được với nước khác. 
Bên cạnh xây dựng được thương 
hiệu, ngành nông sản cần nghiên 
cứu giống tốt (như giống gạo 
ST25), cánh đồng mẫu lớn, sản 
xuất cơ giới hóa nhằm tăng năng 
suất, chất lượng, mới giảm được 
giá thành.Các DN XK cần liên kết 
đơn vị sản xuất để giám sát từ 
khâu nguyên liệu, canh tác theo 
quy trình đảm bảo an toàn thực 
phẩm.  

Ông Lê Thanh Hòa, Phó cục 
trưởng Cục Chế biến và Phát triển 
thị trường nông sản, cho biết Bộ 
NN-PTNT đang triển khai Trung 
tâm cung ứng nông sản hiện đại 
tại các địa phương, xây dựng dữ 



TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 

liệu quốc gia như một đầu mối 
kiểm dịch, sàn giao dịch, thông tin 
thị trường… 

Khi mô hình này ra đời, sẽ hỗ 
trợ nhiều cho hàng xuất khẩu. Tuy 
nhiên, để tận dụng được cơ hội từ 
EVFTA, các DN đừng quên xây 
dựng thương hiệu, đào tạo nguồn 
nhân lực hiểu biết về khoa học 
công nghệ, về thị trường, thị hiếu, 
tiêu chuẩn sản phẩm, nắm chắc 
các rào cản kỹ thuật để xây dựng 
chiến lược.  

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch 
Covid-19 bùng phát, nhiều mặt 
hàng NK khan hiếm.Đây chính là 
cơ hội để các DN Việt Nam đầu tư 
công nghệ chế biến, xây dựng 
thương hiệu để chiếm lĩnh thị 
trường nội địa, hướng tới đưa 
thương hiệu ra nước ngoài. 

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

Dự thảo sửa đổi “Đạo luật về 
quản lý thói quen ăn uống của 
trẻ em” 

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

Cụ thể, Hàn Quốc sẽ hạn chế 

việc quảng cáo các sản phẩm thực 
phẩm có chứa nhiều calo, ít chất 
dinh dưỡng và s
phẩm chứa nhiều chất caffein tr
internet, báo... M
thảo nhằm xây dựng thói quen ăn 
uống lành mạnh 

Trước đó, Hàn Qu
cho các nước thành viên WTO v
việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các 
quy định đối với Quasi
(Dược mỹ phẩm). Cụ thể, sản 
phẩm tã quần cho phụ nữ sau sinh 
sẽ được xem là s
Drugs và sẽ bổ sung v
điều chỉnh của 
Quasi-Drugs. 

Ngoài ra, D
các tiêu chuẩn an toàn đ
sơ cấp cũng đư
báo cho các nư
WTO. Cụ thể, pin s
khuy áo sẽ đư
phạm vi điều chỉnh của ti
an toàn trên. Mục đích của dự thảo 
nhằm bảo vệsức khoẻ
toàn của con ngư

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
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ệc quảng cáo các sản phẩm thực 
ẩm có chứa nhiều calo, ít chất 

à sản phẩm thực 
ẩm chứa nhiều chất caffein trên 

... Mục đích của dự 
ảo nhằm xây dựng thói quen ăn 

 cho trẻ em. 

 
àn Quốc thông báo 
ành viên WTO về 

ự thảo sửa đổi các 
ịnh đối với Quasi-Drugs 

ợc mỹ phẩm). Cụ thể, sản 
ần cho phụ nữ sau sinh 

à sản phẩm Quasi-
ẽ bổ sung vào phạm vi 

 quy định đối với 

Ngoài ra, Dự thảo sửa đổi 
an toàn đối với pin 
ược đưa ra thông 

báo cho các nước thành viên 
ụ thể, pin sơ cấp loại nút, 

ược bổ sung vào 
ạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn 

ục đích của dự thảo 
ức khoẻvà sự an 
ười. 

(Vietq.vn) 

ỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
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CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 03/2020 

1. Nước TB: Burundi 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/80 
Nội dung: Đồ uống có cồn 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/81 
Nội dung: Đồ uống có cồn 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/82 
Nội dung: Đường và sản phẩm 

đường 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/83 
Nội dung: Đồ uống có cồn 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/84 
Nội dung: Đồ uống không cồn 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/85 
Nội dung: Đồ uống có cồn. 
2. Nước TB: Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/972 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/973 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/974 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/975 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/976 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/977 
Nội dung: Thiết bị viễn thông. 
3. Nước TB: Trung Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1403 
Nội dung: Động cơ 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1404 
Nội dung: Máy biến áp điện 

- Số TB: G/TBT/N/CHN/1405 
Nội dung: Nồi hơi công nghiệp 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1406 
Nội dung: Chai bia 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1407 
Nội dung: Tivi màn hìnhphẳng 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1408 
Nội dung: Túi máu 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1409 
Nội dung: Quạt 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1410 
Nội dung: Thiết bị điện y tế 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1411 
Nội dung: Thiết bị điều trị 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1412 
Nội dung: Thiết bị điều trị 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1413 
Nội dung: Bình sữa cho trẻ sơ 

sinh. 
4. Nước TB: Cộng hòa Séc 
- Số TB: G/TBT/N/CZE/249 
Nội dung: Xử lý các chất độc 

hại. 
5. Nước TB: Ai Cập 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/248 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch và tiêm 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/249 
Nội dung: Các tiêu chuẩn khác 

liên quan đến dược phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/250 
Nội dung: Gỗ dán 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/251 
Nội dung: Gỗ dán 
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- Số TB: G/TBT/N/EGY/252 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch và tiêm 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/253 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch và tiêm 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/254 
Nộidung:ICS97.140; 97.200.30 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/255 
Nội dung: Mực in 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/256 
Nội dung: Mực in 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/257 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch và tiêm 
- Số TB: G/TBT/N/EGY/258 
Nội dung: Thiết bị truyền máu, 

truyền dịch và tiêm. 
 5. Nước TB: EU 
- Số TB: G/TBT/N/EU/701 
Nội dung: Fenamiphos 
- Số TB: G/TBT/N/EU/702 
Nội dung: Các chất khác ngoài 

vitamin và khoáng chất 
- Số TB: G/TBT/N/EU/703 
Nội dung: Mỹ phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/EU/704 
Nội dung: Mỹ phẩm. 
6. Nước TB: Ghana 
- Số TB: G/TBT/N/GHA/15 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ 
- Số TB: G/TBT/N/GHA/15 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ. 
7. Nước TB: Israel 
- Số TB: G/TBT/N/ISR/1108 
Nội dung: Hàm lượng chì trong 

vòi sử dụng lấy nước uống. 
8. Nước TB: Nhật Bản 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/654 
Nội dung: Thông tin vô tuyến 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/655 
Nội dung: Phân bón 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/656 
Nội dung: Dược phẩm. 
9. Nước TB: Kazakhstan 
- Số TB: G/TBT/N/KAZ/25 
Nội dung: Vật liệu xây dựng 
- Số TB: G/TBT/N/KAZ/26 
Nội dung: Phân bón. 
10. Nước TB: Hàn Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/KOR/880 
Nội dung: Phương tiện giao 

thông đường bộ chạy bằng điện. 
11. Nước TB: New Zealand 
- Số TB: G/TBT/N/NZL/97 
Nội dung: Đầu đốt gỗ, than, đa 

nhiên liệu,… 
- Số TB: G/TBT/N/NZL/98 
Nội dung: Dicofol. 
12. Nước TB: Vương quốc Ả 

Rập Saudi 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1130 
Nội dung: Cáp 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1131 
Nội dung: Cáp 
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1132 
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Nội dung: Cáp. 
13. Nước TB: Singapore 
- Số TB: G/TBT/N/SGP/52 
Nội dung: Thực phẩm. 
14. Nước TB: Đài Bắc Trung 

Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/TPKM/407 
Nội dung: Bình đun nước 

nóng. 
15. Nước TB: Tanzania 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/400 
Nội dung: Thực phẩm bao gói 

sẵn và chế biến sẵn 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/401 
Nội dung: Phương pháp thử và 

phân tích chung đối với thực 
phẩm 

- Số TB: G/TBT/N/TZA/402 
Nội dung: Thực phẩm bao gói 

sẵn và chế biến sẵn 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/403 
Nội dung: Quả và sản phẩm từ 

quả 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/404 
Nội dung: Rau và sản phẩm từ 

rau 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/405 
Nội dung: Bao, túi 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/406 
Nội dung: Vải dệt 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/407 
Nội dung: Bao, túi 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/408 
Nội dung: Bao, túi 

- Số TB: G/TBT/N/TZA/409 
Nội dung: Xơ dệt 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/410 
Nội dung: Dệt may 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/411 
Nội dung: Sợi. 
16. Nước TB: Uganda 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1197 
Nội dung: Xe thương mại 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1198 
Nội dung: Xe thương mại. 
17. Nước TB: Hoa Kỳ 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1586 
Nội dung: Sản phẩm tiêu dùng 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1587 
Nội dung: Đánh giá sự phù hợp 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1588 
Nội dung: Sản phẩm tiêu dùng, 

khí thải 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1589 
Nội dung: Y học thí nghiệm 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1590 
Nội dung: Bưởi và cam. 

(TH theo TBT Việt Nam) 
 

 
 

 
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC 
NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG 
SUẤT NỘI NGÀNH TRONG 
QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC 
NỀN KINH TẾ 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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Ngọc Anh khẳng định cam kết của 
Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp 
tác với APO hướng tới mục tiêu 
tăng năng suất nội ngành trong 
quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. 

Trao đổi với Tổng thư ký Tổ 
chức Năng suất Châu Á (APO) – 
TS. Mochtan tại buổi tiếp chiều 
26/2, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
cho biết, liên quan tới việc phối 
hợp tổ chức Hội nghị thúc đẩy 
hợp tác giữa ASEAN và APO dự 
kiến sẽ được tổ chức vào tháng 
8/2020 trong khuôn khổ kỳ họp 
các bộ trưởng kinh tế lần thứ 52 
(AEM 52), Phó Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Bình Minh – Chủ tịch 
Ủy ban ASEAN 2020 đã chính 
thức phê duyệt sự kiện hội nghị 
trên vào danh mục các hoạt động 
do Việt Nam chủ trì trong năm 
ASEAN 2020. 

“Bộ KH&CN Việt Nam đã 
thống nhất và có sự phân công 
nhân sự phối hợp với APO để 
chuẩn bị cho công tác này, cụ thể 
là ngày 27/2 sẽ có hội nghị trù bị 
với các đầu mối của Việt Nam ở 
các ủy ban chuyên ngành của 
ASEAN”, Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh cho hay. 

Đề cập đến việc triển khai 
nghiên cứu giải pháp thúc đẩy 
năng suất trong quá trình tái cấu 

trúc nền kinh tế, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh cho rằng đây là một nội 
dung khó nhưng là vấn đề được 
Chính phủ Việt Nam quan tâm đặc 
biệt bởi đây chính là vấn đề trọng 
tâm của Chiến lược KT-XH của 
Việt Nam trong 10 năm tới (2021-
2030), qua đó Bộ trưởng tin tưởng 
với năng lực của APO cùng với sự 
quan tâm của Tổng thư ký APO sẽ 
tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy 
công tác này, thông qua việc trao 
đổi chuyên gia, tham quan học 
tập, chia sẻ kinh nghiệm… 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh cũng nhấn mạnh đến 
hai vấn đề đó là: “Kế hoạch Tổng 
thể về năng suất hướng đến phát 
triển dựa trên đổi mới sáng tạo” và 
thành lập Trung tâm xuất sắc về 
đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng 
suất tại Việt Nam. Bộ trưởng cho 
rằng, thời gian qua đã nhận được 
sự hỗ trợ tích cực của APO và 
mong muốn tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ để Việt Nam hoàn thành 
các dự án này. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
khẳng định cam kết thể hiện trách 
nhiệm của lãnh đạo Bộ KH&CN 
trong việc tạo mọi điều kiện thúc 
đẩy những dự án và những nội 
dung liên quan và kỳ vọng tiếp tục 
nhận được sự hỗ trợ từ phía APO 
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và ngài Tổng thư ký. 
Tổng thư ký APO, TS.Mochtan 

chúc mừng Việt Nam đã trở thành 
Chủ tịch của ASEAN và Chủ tịch 
APO trong năm 2020 và cho biết 
APO sẽ hợp tác với Việt Nam hết 
sức chặt chẽ. Tổng thư ký APO 
cho biết, sau chuyến làm việc với 
Bộ KH&CN Việt Nam hồi cuối 
năm 2019, đến nay APO đã hoàn 
thànhmộtbáo cáo vềKếhoạchTổng 
thể về năng suất hướng đến phát 
triển dựa trên đổi mới sáng tạo và 
triển khai nghiên cứu giải pháp 
thúc đẩy năng suất trong quá trình 
tái cấu trúc nền kinh tế tại Việt 
Nam. 

 
Tổng thư ký APO trao Bản báo cáo Kế 
hoạch cho Bộ trưởng Chu Ngọc Anh. 

Tổng thư ký APO bày tỏ mong 
muốn Việt Nam sẽ trở thành một 
mô hình điểm để có thể nhân rộng 
ra các nước thành viên APO theo 
đó APO cũng đang xúc tiến rất 
tích cực để thực hiện mục tiêu 
này. Năm 2020 Việt Nam sẽ trở 
thành chủ tịch của rất nhiều tổ 
chức như ASEAN, APO, AIPA do 

đó Việt Nam sẽ đóng vai tr
đẩy và kết nối những tổ chức đến 
gần với nhau hơn và
trù bị thúc đẩy hợp tác giữa 
ASEAN và APO s
luận và đưa ra đư
tác giữa ASEAN v
thời gian tới. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tin 
tưởng với sự tham gia tích cực của 
APO thông qua các cu
bị sẽ nhận dạng đư
thiết thực để cùng h
ASEAN và APO tron
năng suất. Bộ tr
với sự quan tâm đặc biệt của l
đạo cấp cao và đ
Việt Nam với vai tr
ASEAN, chủ tịch APO th
thúc đẩy những nội 
động hợp tác giữa hai tổ chức sẽ 
được thực hiện một cách mạnh 
mẽ. 

 

DOANH NGHI
VỚI EVFTA: Đ
NGHIÊM NGẶT
NGUỒN GỐC 

Sản phẩm thủy sản của Việt 
Nam nếu không có chứng nhận 
đánh bắt thì không xu
thị trường châu Âu.

Hiệp định Th
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ệt Nam sẽ đóng vai trò thúc 
ết nối những tổ chức đến 

ơn và tại hội nghị 
ị thúc đẩy hợp tác giữa 

ASEAN và APO sẽ có những thảo 
à đưa ra được lĩnh vực hợp 
ữa ASEAN và APO trong 

ởng Chu Ngọc Anh tin 
ởng với sự tham gia tích cực của 

APO thông qua các cuộc họp trù 
g được các vấn đề 
ùng hợp tác gữa 

ASEAN và APO trong thúc đẩy 
ất. Bộ trưởng khẳng định 

ới sự quan tâm đặc biệt của lãnh 
à đặc biệt năm 2020 

ệt Nam với vai trò chủ tịch 
ủ tịch APO thì cơ hội 

ẩy những nội dung hoạt 
ộng hợp tác giữa hai tổ chức sẽ 

ợc thực hiện một cách mạnh 

(tcvn.gov.vn)  

DOANH NGHIỆP THỦY SẢN 
ỚI EVFTA: ĐÒI HỎI 

ẶT TRUY XUẤT 
 

ản phẩm thủy sản của Việt 
ếu không có chứng nhận 

ì không xuất qua được 
ờng châu Âu. 

ệp định Thương mại tự do 
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giữa Liên minh châu Âu (EU) và 
Việt Nam vừa được Nghị viện 
châu Âu (EP) thông qua. Từ đây, 
các doanh nghiệp XK thủy sản 
trong nước nói chung, tỉnh Phú 
Yên  nói riêng sẽ có thêm cơ hội 
phát triển.  

Khi Hiệp định Thương mại tự 
do giữa EU và Việt Nam 
(EVFTA) có hiệu lực, gần 50% 
dòng thuế đang có thuế suất cơ sở 
0 - 22%, trong đó phần lớn đang ở 
mức 6 - 22% sẽ được giảm về 0%. 
Phần còn lại với thuế suất cơ sở 
5,5 - 26% sẽ được về 0% trong 3 - 
7 năm sắp tới. 

Riêng cá ngừ đóng hộp và cá 
viên, EU dành cho Việt Nam hạn 
ngạch thuế quan lần lượt là 11.500 
tấn và 500 tấn. Các Doanh nghiệp 
ở tỉnh Phú Yên rất quan tâm đến 
sản phẩm tôm, tôm sú đông lạnh - 
nhóm sản phẩm sẽ được giảm thuế 
từ 20% xuống 0%. Các sản phẩm 
tôm khác nằm trong lộ trình 3 đến 
5 năm; riêng tôm chế biến lộ trình 
giảm thuế là 7 năm. 

Ông Phan Văn Lai, cán bộ 
Công ty Cổ phần thủy sản Bá Hải 
cho biết: "Cá ngừ và ngư trường 
ngày càng cạn kiệt. Thứ hai là 
Luật Thủy sản ra những quy định 
mới đòi hỏi ngư dân phải lắp các 
thiết bị giám sát hành trình và phải 

thực hiện các thủ tục pháp lý để 
truy xuất nguồn gốc". 

Còn bà Cao Thị Phượng, Phó 
Giám đốc Công Ty TNHH MOSC 
Việt Nam thì cho rằng, chỉ riêng 
phần tiền thuế không phải nộp nữa 
đã là một khoản khá lớn, điều đó 
thúc đẩy các doanh nghiệp hướng 
vào thị trường EU nhiều hơn."Nếu 
không có chứng nhận đánh bắt thì 
không xuất qua được thị trường 
châu Âu. Mình chỉ chọn thị trường 
Mỹ, đây là thị trường đòi hỏi chất 
lượng rất nghiêm ngặt". 

Việc mở rộng thị trường mới 
đối với các doanh nghiệp XK thủy 
sản lớn ở tỉnh Phú Yên không chỉ 
giúp doanh nghiệp giảm bớt khó 
khăn do ảnh hưởng “thẻ vàng” 
EU, mà qua đó còn tìm được 
nhiều khách hàng mới từ thị 
trường Mỹ, Trung Đông và một số 
nước khác. 

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị 
Hằng Nga, Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Thủy sản Phú Yên, bên 
cạnh cơ hội từ EVFTA, các doanh 
nghiệp thủy sản cũng sẽ gặp phải 
những thách thức mới. Cụ thể là 
các điều kiện về rào cản kỹ thuật, 
tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ 
hơn, cạnh tranh về giá thành nhiều 
hơn và có nhiều quy định phức tạp 
hơn. 
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Theo Hiệp hội Chế biến và 
XKthủy sản Việt Nam 
(VASEP),EVFTA cũng đề cập 
đến việc 2 bên cần tích cực tham 
gia đấu tranh chống khai thác thủy 
sản bất hợp pháp, không báo cáo 
và không theo quy định (khai thác 
IUU). Đây là việc cấp bách và 
quan trọng không chỉ để Việt Nam 
gỡ thẻ vàng IUU của EU mà còn 
đảm bảo tuân thủ các điều khoản 
trong EVFTA. Vì vậy, các doanh 
nghiệp cần nắm bắt và tận dụng 
những cơ hội mới từ EVFTA. 

(Nguồn:trungtamwto.vn) 
 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 
GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP  

Giai đoạn 2017-2019, các Bộ, 
ngành đã nỗ lực rà soát, đề xuất 
cắt bỏ, đơn giản hóa khoảng 50% 
số điều kiện kinh doanh để giảm 
gánh nặng quy định, thủ tục. Tuy 
nhiên, hiện vẫn tồn tại những điều 
kiện kinh doanh không hợp lý 
hoặc không có hiệu quả quản lý 
nhà nước. 

Thời gian qua, vấn đề cải cách 
quyđịnhvềđiềukiệnkinhdoanhnhằ
mtạolập môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi, thân thiện 
với doanh nghiệp là mục tiêu ưu 

tiêncủaChínhphủ.Giaiđoạn2017-
2019, các Bộ, ngành đã nỗ lực rà 
soát,đề xuất cắt bỏ, đơn giản hóa 
khoảng 50% số điều kiện kinh 
doanh để giảm gánh nặng quy 
định, thủ tục.Nhờ đó tiết kiệm thời 
gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro 
cho doanh nghiệp. 

Vẫn tồn tại những điều kiện 
kinh doanh không cần thiết 

Tuy nhiên, theo TS. Trần Thị 
Hồng Minh, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu và Quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM), trong các 
điều kiện hiện hành, vẫn còn 
những điều kiện kinh doanh 
không hợp lý hoặc không có ý 
nghĩa về hiệu quả quản lý nhà 
nước. Trên thực tế, khi tổ chức 
thực hiện, một số nơi vẫn chưa 
nắm rõ những thay đổi, cải cách 
về điều kiện kinh doanh. Do đó, 
nâng cao chất lượng điều kiện 
kinh doanh vẫn là nội dung trọng 
tâm trong cải cách môi trường 
kinh doanh ở Việt Nam. 

Cùng với đó, bà Nguyễn Minh 
Thảo, Trưởng ban Ban Nghiên 
cứu Môi trường Kinh doanh và 
Năng lực Cạnh tranh, CIEM cho 
biết, trong giai đoạn này, có tới 
gần 40 văn bản của Chính phủ chỉ 
đạo về nội dung cải cách, đặc biệt 
là trong năm 2018.“Có lẽ, khó có 
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nội dung cải cách nào được Chính 
phủ quan tâm và chỉ đạo sát sao, 
liên tục như về điều kiện kinh 
doanh”. 

Theo bà Thảo, các điều kiện 
kinh doanh quy định chung chung, 
thiếu rõ ràng, can thiệp sâu vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
hoặc dễ tạo sự tùy ý trong thực thi 
đều đã được cắt bỏ. Bên cạnh đó, 
điều kiện kinh doanh trùng lặp 
cũng được cắt bỏ và chuyển sang 
quản lý theo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốcgia(QCVN)vàTiêuchuẩnquốc 
gia (TCVN). Một số điều kiện 
kinh doanh cũng được sửa đổi 
theo hướng giảm bớt yêu cầu, tạo 
thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. 

Đánh giá về mức độ cải cách 
các quy định về điều kiện kinh 
doanh trong thời gian qua, bà 
Thảo nhận định, điều kiện kinh 
doanh được cắt bỏ chủ yếu dưới 
hình thức đơn giản hóa, ít cắt bỏ, 
giảm mức độ yêu cầu về số lượng 
nhân sự hoặc giảm yêu cầu về quy 
mô diện tích của cơ sở vật chất, 
thể hiện dưới hình thức sửa đổi. 
“Mặc dù đã đạt được một số hiệu 
quả nhất định song những vướng 
mắc về rào cản, điều kiện kinh 
doanh vẫn còn phổ biến. Đặc biệt, 
cảm nhận của doanh nghiệp về 
hiệu quả cải cách điều kiện kinh 

doanh vẫn còn hạn chế”, bà Thảo 
nhấn mạnh. 

Xử lý nghiêm những hành vi 
gây khó cho doanh nghiệp 

Nhằm cải cách điều kiện kinh 
doanh có hiệu quả, theo bà Thảo, 
thời gian tới, các Bộ, ban, ngành 
cần tạo đột phá mới về cải cách 
điều kiện kinh doanh bằng cách 
thay đổi cách thức quản lý nhà 
nước chuyển sang hậu kiểm. 
Theođó,doanh nghiệp được chủ 
động thực hiện các hoạt động kinh 
doanh khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
về điều kiện kinh doanh; chỉ cần 
thông báo mà không cần xin phép 
cơ quan quản lý nhà nước; đồng 
thời, tự chịu trách nhiệm về việc 
đáp ứng các yêu cầu về điều kiện 
kinh doanh.“Cơ quan nhà nước 
thực hiện kiểm tra hậu kiểm trên 
cơ sở nguyên tắc quản lý rủi ro 
dựa trên mức độ tuân thủ pháp 
luật của doanh nghiệp”, bà Thảo 
cho hay. 

Còn theo ông Đậu Anh Tuấn, 
Trưởng ban Pháp chế, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), các Bộ, ngành cần 
đánh giá hiệu quả cải cách trong 
từng lĩnh vực, ước tính lợi ích từ 
hoạt động cải cách trong thời gian 
qua; tiếp tục rà soát, đề xuất, bãi 
bỏ, đơn giản hóa điều kiện kinh 
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doanh; giám sát việc tổ chức, xử 
lý nghiêm những hành vi cố tình 
gây khó cho doanh nghiệp; đồng 
thời thiết lập cơ chế đối thoại và 
phản hồi cho doanh nghiệp. 

(Vietq.vn) 
 

TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC 
MỚI CỦA APO: THÚC ĐẨY 
NĂNG SUẤT QUỐC GIA DỰA 
TRÊN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Cuộc họp lần thứ 2 Ban chỉ 
đạo về tầm nhìn và chiến lược mới 
đến năm 2025 của Tổ chức Năng 
suất Châu Á (APO) đã được tổ 
chức. 

Tổng thư ký APO – TS.AKP 
Mochtan; Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng và các thành viên 
Ban chỉ đạo cùng đại diện các 
lãnh đạo tổ chức Năng suất quốc 
gia của các nước thành viên APO 
tham dự cuộc họp. 

Nhấn mạnh về vai trò của nâng 
cao năng suất đối với việc phát 
triển kinh tế tại nhiều quốc gia, 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho 
rằng, trong thập kỷ qua năng suất 
được coi là yếu tố then chốt trong 
phát triển kinh tế và năng suất dựa 
trên nền tảng đổi mới sáng tạo 
hiện được coi là động lực tăng 
trưởng kinh tế của Việt 
Nam.“Chính phủ Việt Nam đã có 

nhiều chương trình đầu tư phát 
triển đổi mới sáng tạo và bước đầu 
đã có những dấu hiệu tích cực. 
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 
(GII) của Việt Nam liên tục tăng 
trong những năm vừa qua và năm 
2019, chỉ số GII của Việt Nam 
tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc, 
lên vị trí 42 trên 129 quốc gia, nền 
kinh tế được xếp hạng so với năm 
2018. Bên cạnh đó, trong giai 
đoạn tái cơ cấu nền kinh tế, năng 
suất luôn được coi là chìa khóa để 
tái cấu trúc nền kinh tế thành 
công”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
cho biết. 

Dẫn chứng về tầm nhìn cũng 
như mục tiêu tăng năng suất của 
Việt Nam, Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng cho biết, trong năm 2019 tại 
Hội nghị Năng suất quốc gia của 
Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh 
việc lấy đổi mới sáng tạo để nâng 
cao năng suất và coi đó là điều 
kiện phát triển bền vững của nền 
kinh tế Việt Nam. 

Đầu năm 2020, Chính phủ đã 
ban hành nhiều chiến lược thúc 
đẩy năng suất của Việt Nam, đặc 
biệt là Nghị quyết 01/NQ -CP của 
Chính phủ và Chỉ thị 07/CT - TTg 
của Thủ tướng đã giao Bộ 
KH&CN phối hợp với APO thực 
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hiện xây dựng và triển khai Kế 
hoạch Tổng thể phát triển năng 
suất dựa trên đổi mới sáng tạo, 
xây dựng đề án Trung tâm xuất 
sắc về đổi mới sáng tạo để trình 
APO phê duyệt trong năm 
2021.Trong bối cảnh biến đổi 
không ngừng của nền kinh tế, xã 
hội, sự phát triển của KHCN trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
các thách thức ngày càng tăng của 
thời đại mới trong điều kiện các 
nguồn lực ngày càng bị thu hẹp, 
việc APO xây dựng Tầm nhìn và 
Chiến lược mới là việc hết sức kịp 
thời và cần thiết. 

Thứ trưởng Trần Văn tùng cho 
biết, Bộ KH&CN và Chính phủ 
Việt Nam cam kết sẽ luôn ủng hộ 
APO trong hành trình trên, nhất là 
trong định hướng chuyển từ tổ 
chức triển khai các chương trình 
về năng suất thành tổ chức tư vấn 
về chính sách cho chính phủ các 
nền kinh tế. 

Tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ 
KH&CN cũng đề xuất với APO 
thực hiện phát triển năng suất ở 
cácdoanh nghiệptrong đó có 
hướngđến phát triển việc phát 
triển năng suất của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. 
Đây cũng là cơ hội để phát triển 
tốt hệ sinh thái khởi nghiệp tại 

Việt Nam. Cuộc họp lần thứ 2 của 
Ban chỉ đạo về tầm nhìn và chiến 
lược mới đến năm 2025 của APO 
được tổ chức tại Việt Nam được 
kỳ vọng sẽ hoạch định được rõ nét 
những kế hoạch cụ thể cho từng 
vấn đề cần thực hiện của APO 
trong chặng đường sắp tới. Trước 
đó, cuộc họp lần thứ 1 Ban chỉ 
đạo về tầm nhìn và chiến lược mới 
đến năm 2025 của APO đã được 
diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. 

(Vietq.vn) 
 

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN 
CHO KHẨU TRANG VẢI 
KHÁNG KHUẨN  

Bộ Y tế đã giao Vụ Trang thiết 
bị và Công trình y tế phối hợp các 
đơn vị liên quan khẩn trương 
nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn 
cho khẩu trang vải kháng khuẩn. 

Chưa có tiêu chuẩn cho khẩu 
trang vải kháng khuẩn 

Tại cuộc họp hỗ trợ thúc đẩy 
sản xuất khẩu trang, trang phục 
phòng chống dịch bệnh do chủng 
mới của virus Corona (nCoV) do 
Bộ Y tế tổ chức chiều 10/2, thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đặng 
Hoàng An cho rằng, cần có tiêu 
chuẩn, quy chuẩn cho loại khẩu 
trang sản xuất từ vải kháng khuẩn 
để phòng chống dịch bệnh. 
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Quađó,nếupháthiệndoanhnghiệpcu
ngứng ra thị trường sản phẩm 
không bảo đảm các tiêu chuẩn đề 
ra, mới có cơ sở để xử lý nghiêm, 
tránh trường hợp đăng ký một 
đằng, sản xuất một nẻo. 

Được biết, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã ban hành bộ tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 8389:2010 
về Khẩu trang y tế (gồm 3 phần: 
Khẩu trang y tế thông thường; 
Khẩu trang y tế phòng nhiễm 
khuẩn; Khẩu trang y tế phòng độc 
hóa chất). Trong đó, khẩu trang y 
tế phòng nhiễm khuẩn có tác dụng 
ngăn cản và diệt 99,9% vi khuẩn 
ngay trên bề mặt khẩu trang; Khẩu 
trang y tế phòng độc hóa chất có 
tác dụng lọc khí độc và hơi độc, 
tạo luồng khí sạch sau khi đi qua 
lớp lọc than hoạt tính; Khẩu trang 
y tế thông thường áp dụng cho 
khẩu trang y tế đã tiệt khuẩn và 
không tiệt khuẩn và tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 7312:2003 về 
phương tiện cá nhân bảo vệ cơ 
quan hô hấp - khẩu trang có tấm 
lọc bụi (khẩu trang vải). Tuy 
nhiên quy chuẩn đối với khẩu 
trang vải kháng khuẩn hiện còn 
thiếu. 

Đáp lại đề nghị này, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Trương Quốc 
Cường giao cho Vụ Trang thiết bị 

và Công trình y tế phối hợp các 
đơn vị liên quan khẩn trương 
nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn 
cho khẩu trang vải kháng khuẩn. 
Trước khi doanh nghiệp đưa loại 
khẩu trang này ra thị trường tiêu 
thụ, các cơ quan chức năng cần 
phải kiểm tra tiêu chuẩn chất 
lượng. 

Xây dựng tiêu chuẩn đánh 
giá khả năng kháng khuẩn của 
vật liệu dệt 

Theo ông Nguyễn Văn Thông, 
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu dệt may, trước đây và cho đến 
hiện tại, trên thế giới cũng như tại 
Việt Nam, việc đưa các chất 
kháng khuẩn lên vải chủ yếu được 
thực hiện sau công đoạn tẩy trắng, 
nhuộm màu hoặc in hoa theo các 
cách khác nhau: ngấm ép, tráng 
phủ hoặc phun… Xử lý theo 
phương pháp này, vải thành phẩm 
có khả năng diệt tới 90% khuẩn 
sau 1h tiếp xúc và giảm còn 60-
70% sau một số lần giặt (sau 10 
hoặc 20 lần giặt tùy theo loại chất 
kháng khuẩn sử dụng). Ưu điểm 
của công nghệ này là có thể xử lý 
các lô hàng nhỏ, nhanh và linh 
hoạt trong việc sản xuất và cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng, 
phù hợp với yêu cầu cung cấp kịp 
thời vải kháng khuẩn cho sản xuất 
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khẩutrang vải. 
Chủng loại các chất kháng 

khuẩn sử dụng để sản xuất vải 
kháng khuẩn tại Việt Nam rất 
phong phú, bao gồm các chất 
kháng khuẩn tổng hợp và các chất 
kháng khuẩn tự nhiên. Hầu hết các 
chất kháng khuẩn tổng hợp sử 
dụng trên hàng dệt may đều là 
chất diệt khuẩn, có hoạt tính diệt 
khuẩn mạnh, có thể ứng dụng theo 
các phương pháp khác nhau, hiệu 
quả trên các loại xơ, sợi. 

Các chất kháng khuẩn được sử 
dụng nhiều trong sản xuất vải 
kháng khuẩn tại Việt Nam có thể 
kể đến như Silvadur 930 FLEX 
antimicrobial (Dow), Ruco-Bac 
AGL, Guc-BAC AGP (Rudolf 
group), Ablusil Q-Guard (Taiwan 
surfactant), sanitized TH22-27 
(Clariant), Agion® AM-B10G 
(Agion) và chế phẩm từ Chitosan. 

Ông Thông cũng cho biết, có 
hai nhóm phương pháp thử để 
đánh giá khả năng kháng khuẩn 
của vật liệu dệt. Một là các 
phương pháp định tính gồm 
AATCC TM147 và AATCC 
TM30 (kháng nấm), (Hiệp hội các 
nhà Hóa dệt và hóa màu vật liệu 
dệt Mỹ), ISO/DIS 20645, EN ISO 
20645 và ISO 11721 và SN195 
920 (921 - kháng nấm), (Tiêu 

chuẩn Thụy Sỹ). 
Hai là, các phương pháp định 

lượng gồm AATCC 100, ISO 
20743, SN 195924, JIS L1902 và 
ASTM E 2149. Các phương pháp 
định lượng được áp dụng rộng rãi 
hơn dù tốn thời gian và chi phí vì 
phải đếm số lượng vi khuẩn thực 
tế và xác định mức độ hoạt động 
diệt khuẩn/diệt nấm.Các phương 
pháp được thừa nhận và sử dụng 
nhiều trong thương mại dệt 
may quốc tế là AATCC 100, ISO 
20743 và AATCC 147. 

Hiện tại, Trung tâm Thí 
nghiệm dệt may thuộc Công ty Cổ 
phần Viện Nghiên cứu dệt may là 
đơn vị tại Việt Nam có khả năng 
thử nghiệm khả năng kháng khuẩn 
của vải theo tiêu chuẩn AATCC 
100, ISO 20743 và AATCC 147 
được công nhận phù hợp tiêu 
chuẩn ISO 17025: 2017 và được 
thừa nhận quốc tế. 

(Vietq.vn) 
 

 
 

ISO/IEC 39794: ĐỊNH DẠNG 
TRAO ĐỔI DỮ LIỆU SINH 
TRẮC HỌC  

Các định dạng trao đổi dữ liệu 
sinh trắc học cung cấp ngôn ngữ 
chung cho phép khả năng tương 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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tác giữa các công nghệ sinh trắc 
học khác nhau. Khi lĩnh vực ứng 
dụng đã phát triển để tạo ra các 
thế hệ định dạng khác nhau cũng 
cần phải đảm bảo tất cả chúng 
đều tương thích với nhau. Các tiêu 
chuẩn quốc tế mới vừa được công 
bố giúp thực hiện điều đó. 

Sinh trắc học là mộtcông 
nghệngày càng phổ biến, đặc biệt 
được sử dụng trong nhiều lĩnh vực 
như kiểm soát biên giới bằng hộ 
chiếu có thể đọc được bằng máy, 
chăm sóc sức khỏe, nhận dạng cử 
tri và khu vực truy cập bị hạn chế. 
Khi các công nghệ sinh trắc học 
đã phát triển, thông tin mã hóa 
đằng sau chúng còn được gọi là 
các định dạng trao đổi dữ liệu sinh 
trắc học cũng đã phát triển. 

Để đảm bảo khả năng tương 
tác và trao đổi dữ liệu chính xác 
giữa các hệ thống và ứng dụng 
sinh trắc học khác nhau, Ủy ban 
chuyên gia về sinh trắc học của 
ISO và Ủy ban kỹ thuật điện quốc 
tế (IEC) đã đưa ra một số các tiêu 
chuẩn quốc tế cho một loạt các 
ứngdụng. 

Đối mặt với sự phát triển của 
các công nghệ này, các yếu tố và 
định dạng dữ liệu đã đi theo xu 
hướng tương tự. Đây là lý do tại 
sao để ngăn chặn các vấn đề về 

khả năng tương tác phát sinh trong 
tương lai, các chuyên gia đã đưa 
ra một tiêu chuẩn trong một số 
phần kết hợp các định dạng hiện 
được xác định rộng rãi. Các phần 
mới được công bố bao gồm: 

ISO/IEC 39794-1, Công nghệ 
thông tin – Các định dạng trao đổi 
dữ liệu sinh trắc học mở rộng – 
Phần 1: Khung 

ISO/IEC 39794-4, Công nghệ 
thông tin – Các định dạng trao đổi 
dữ liệu sinh trắc học mở rộng – 
Phần 4: Dữ liệu hình ảnh ngón tay 

ISO/IEC 39794-5 , Công nghệ 
thông tin – Các định dạng trao đổi 
dữ liệu sinh trắc học mở rộng – 
Phần 5: Dữ liệu hình ảnh khuôn 
mặt 

Các tiêu chuẩn này sẽ thay thế 
các phần tương ứng của loạt ISO / 
IEC 19794 cho các định dạng trao 
đổi dữ liệu và dự kiến chúng sẽ 
được Tổ chức Hàng không Dân 
dụng Quốc tế (ICAO) chấp nhận 
làm cơ sở cho9303 tiêu chuẩn trên 
các tài liệu du lịch có thể đọc 
được bằng máy vào cuối năm nay. 

Theo Patrick Grother, Chủ tịch 
ủy ban kỹ thuật ISO/ IEC chịu 
trách nhiệm phát triển ISO/ IEC 
39794, các phần khác nhau của 
tiêu chuẩn tạo thành bộ Tiêu 
chuẩn quốc tế mới nhất, vừa hoàn 
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chỉnh và bao gồm nhiều vấn đề. 
hỗ trợ khả năng tương tác trong 
lĩnh vực sinh trắc học.“Chúng tôi 
dự định phát triển các tiêu chuẩn 
theo thỏa thuận quốc tế cho tất cả 
các phương pháp sinh trắc học, có 
tính đến một loạt các ứng dụng, 
tính chất nhạy cảm của dữ liệu và 
các yêu cầu pháp lý, quy định 
khác nhau”, ông khẳng định. 

(Theo iso.org)  
 

ISO 22059: ĐẢM BẢO LỢI 
ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG 
TRONG GIAO DỊCH HÀNG 
HÓA  

ISO 22059 giúp cả người mua 
và nhà cung cấp hiểu được vai trò 
của họ trong một giao dịch thành 
công. Nó nắm bắt các thực tiễn tốt 
nhất từ khắp nơi trên thế giới, 
nhấn mạnh cả vai trò và trách 
nhiệm của người tiêu dùng và nhà 
sản xuất. 

Sự gia tăng thương mại điện tử 
và toàn cầu hóa làm rung chuyển 
ngành bán lẻ – cả tốt lẫn xấu của 
người tiêu dùng. Trên thực tế, 
nhiều sự lựa chọn hơn không phải 
lúc nào cũng tương 
đươngvớichấtlượngtốthơn.Mộttiêu
chuẩnquốctếmới liênquanđếnbảo 
đảm lợi ích người tiêu dùng sẽ 
giúp bảo vệ tất cả các tác nhân 

trong chuỗi cung ứng.
Với ước tính trị giá 20 ngh

USD hàng hóa đư
thế giới mỗi năm, không thể phủ 
nhận chúng ta đang sống trong 
một nền kinh tế to
nhiên, trong khi s
cầu hóa mang đến sự lựa chọn vô 
tận cho người ti
phải tất cả người mua đều có đ
một thỏa thuận tốt
lỗi hoặc hiệu suất không đạt y
cầu của sản phẩm l
diễn ra. 

Giờ đây, một ti
tế mới nhằm giảm khả năng gây ra 
những bất ngờ xấu cho ng
dùng, đồng thời bảo vệ các nh
sản xuất và nhà cung c
cường sự tin tưởng trong tất cả các 
khía cạnh của thỏa thuận.

Ảnh minh họa

ISO 22059, Hư
hành/ bảo đảm của ng
dùng chỉ định những g
cho một bảo hành
sẽ đáp ứng mong đợi hợp lý của 
người tiêu dùng. 
những gì được bảo h
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ỗi cung ứng. 
ớc tính trị giá 20 nghìn tỷ 

USD hàng hóa được XK trên toàn 
ế giới mỗi năm, không thể phủ 
ận chúng ta đang sống trong 
ột nền kinh tế toàn cầu hóa. Tuy 

nhiên, trong khi số hóa và toàn 
ầu hóa mang đến sự lựa chọn vô 

ời tiêu dùng, không 
ời mua đều có được 

ột thỏa thuận tốt. Hàng hóa bị 
ỗi hoặc hiệu suất không đạt yêu 
ầu của sản phẩm là rủi ro có thể 

ờ đây, một tiêu chuẩn quốc 
ế mới nhằm giảm khả năng gây ra 

ững bất ngờ xấu cho người tiêu 
ồng thời bảo vệ các nhà 

à nhà cung cấp tăng 
ởng trong tất cả các 

ạnh của thỏa thuận. 

 
Ảnh minh họa 

Hướng dẫn về bảo 
ảo đảm của người tiêu 
ỉ định những gì cần thiết 

ành hoặc bảo đảm 
ẽ đáp ứng mong đợi hợp lý của 

 Nó nêu chính xác 
ợc bảo hành và không 
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được bảo hành, khung thời gian 
bảo hành và mong đợi của nhà sản 
xuất hoặc nhà cung cấp của người 
tiêu dùng. Nó cũng có tính năng 
bao gồm các hoạt động khắc phục 
nếu sản phẩm bị lỗi. 

Tiến sĩ Rahmah Ismail, Chủ 
tịch ủy ban ISO của các chuyên 
gia phát triển tiêu chuẩn cho biết, 
mức độ bảo vệ người tiêu dùng rất 
khác nhau trên toàn thế giới, 
nhưng tiêu chuẩn này đảm bảo 
mức tối thiểu chấp nhận được cho 
tất cả mọi người. 

ISO 22059 sẽ giúp cả người 
mua và nhà cung cấp hiểu được 
vai trò của họ trong một giao dịch 
thành công. Nó nắm bắt các thực 
tiễn tốt nhất từ khắp nơi trên thế 
giới, nhấn mạnh cả vai trò và trách 
nhiệm của người tiêu dùng và nhà 
sản xuất, Chủ tịch Uỷ ban ISO 
khẳng định. 

 (Theo iso.org) 
 

ISO 20887: “XÓA BỎ DẤU 
CHÂN” KHÍ THẢI CO2 CỦA 
CÁC TÒA NHÀ 

Hỗ trợ trong xây dựng, cải 
thiện tính bền vững, tiết kiệm thời 
gian và tài nguyên thiên nhiên, 
ISO 20887 vừa được ban hành 
góp phần kéo dài tuổi thọ của các 
tòa nhà. 

Giảm đến 40% lượng khí thải 
CO2 liên quan đến năng lượng 
toàn cầu, ngành xây dựng có thể 
đóng góp lớn trong việc làm sạch 
thế giới của chúng ta. Một tiêu 
chuẩn quốc tế mới hiện đang giúp 
ngành công nghiệp sử dụng tối ưu 
tất cả các loại tòa nhà, tái sử dụng 
và tái chế các nguyên vật liệu của 
chúng một cách hiệu quả khi hết 
tuổi thọ sử dụng. 

ISO 20887 – Phát triển bền 
vững trong các tòa nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng – Thiết kế 
tháo dỡ và thích ứng – Nguyên 
tắc, yêu cầu và khuyến nghị, hỗ 
trợ chủ sở hữu, kiến trúc sư, kỹ sư 
và các bên khác tham gia vào 
vòng đời của xây dựng để cải 
thiện tính bền vững, nhưng cũng 
để tiết kiệm thời gian và tài 
nguyên. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn này 
một mặt góp phần kéo dài tuổi thọ 
của tòa nhà bằng cách tích hợp 
khái niệm khả năng thích ứng cho 
phép tái cấu trúc hiệu quả của tòa 
nhà và mặt khác tối ưu hóa tài 
nguyên ở cuối tuổi thọ của nó 
bằng cách tạo điều kiện tháo gỡ, 
tái sử dụng, tái chế và thải bỏ các 
vật liệu khác nhau. 

Kết quả là giảm lượng khí thải 
carbon dioxide thông qua việc sử 
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dụng tối ưu tòa nhà, chi phí thấp 
hơn do tuổi thọ kéo dài và sử dụng 
tài nguyên hợp lý hơn, cũng như 
giảm chất thải xả. 

Theo ông Philippe Osset, Chủ 
tịch tiểu ban ISO chịu trách nhiệm 
xây dựng tiêu chuẩn, người dùng 
có thể tận dụng tối đa các hướng 
dẫn để tháo dỡ và thích ứng nếu 
họ có kế hoạch kết hợp các khái 
niệm này vào khởi đầu của một dự 
án xây dựng. “Điều này sẽ giúp họ 
tận dụng tối đa tòa nhà trong suốt 
vòng đời của nó, từ sửa chữa, 
phục hồi đến tái sử dụng, tái chế 
và thải bỏ các thành phần của nó 
khi hết tuổi thọ”, Chủ tịch khẳng 
định. 

Cách tiếp cận này cũng tham 
gia vào nền kinh tế tuần hoàn, do 
đó đóng góp cho một thế giới bền 
vững hơn. Các tiêu chuẩn mới 
cũng góp phần trực tiếp đến phát 
triển bền vững Mục tiêu phát triển 
thứ 11 của Liên Hợp Quốc đối với 
các thành phố và các cộng đồng 
bền vững. 

(Theo iso.org) 
 

ISO16106: CÔNG CỤ ĐẢM 
BẢO AN TOÀN VÀ CHẤT 
LƯỢNGVẬNCHUYỂNHÀNG
HÓANGUYHIỂM 

Tuân thủ luật pháp quốc gia và 

quốc tế về vận chuyển hàng hóa 
nguy hiểm đòi hỏi phải thiết lập 
các chương trình phù hợp về chất 
lượng và an toàn. Chính vì vậy, 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 16106 đáp 
ứng yêu cầu thiết lập về bao bì 
cho hàng hóa nguy hiểm vừa được 
cập nhật. 

ISO 16106 đối với Bao bì vận 
chuyển cho hàng hóa nguy hiểm – 
Bao bì cho hàng hóa nguy hiểm, 
thùng chứa lớn (IBC) và bao bì 
lớn – Hướng dẫn áp dụng ISO 
9001, xác định các yêu cầu đối 
vớihệ thống quản lý chất 
lượng hiệu quả trong sản xuất và 
đo lường bao bì cho hàng nguy 
hiểm. 

Được phát triển để áp dụng 
ISO 9001– Tiêu chuẩn ISO hàng 
đầu về quản lý chất lượng, tiêu 
chuẩn này được thiết kế để đáp 
ứng các yêu cầu theo khuyến nghị 
của Liên hợp quốc về vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm – còn gọi 
là Quy định mẫu – bao gồm quy 
địnhpháp luậttrong lĩnh vực 
này.ISO 16106 gần đây đã được 
sửa đổi để phù hợp với các phiên 
bản gần đây nhất của ISO 9001 và 
ISO 16495, Bao bì – Bao bì vận 
chuyển cho hàng nguy hiểm – 
Phương pháp thử. Ngoài ra, tiêu 
chuẩn này bổ sung thêm thông tin 
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trên bao bì lớn. 
Stephen Wilkins, Chủ tịch ủy 

ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm 
xây dựng tiêu chuẩn cho rằng, 
việc triển khai hệ thống quản lý 
chất lượng dựa trên ISO 16106 là 
một sự đảm bảo an ninh, điều này 
không chỉ giúp nó có thể liên tục 
đáp ứng yêu cầu quy định, bên 
cạnh đó cũng để đáp ứng mong 
đợi của khách hàng. 

“Ngành giao thông rất phức 
tạp, nó phát triển nhanh chóng và 
thường xuyên. Dự đoán nhu cầu 
trong tương lai về mặt pháp lý 
cũng như kỳ vọng của khách hàng 
là một thách thức đối với những 
người tham gia thiết kếhoặc sản 
xuất bao bì cho hàng nguy hiểm. 

Cách tiếp cận dựa trên hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 
16106 và ISO 9001 được sử dụng 
cùng nhau sẽ đảm bảo tuân thủ 
các yêu cầu quốc tế, giảm thiểu rủi 
ro và cải tiến liên tục ở từng giai 
đoạn”,Stephen Wilkinskhẳng 
định. 

ISO 16106 bao gồm từ việc 
thiết lập một chính sách chất 
lượng, các hành động liên quan để 
đạt được nó, việc ghi lại và truyền 
đạt về chính sách này, đến tầm 
quan trọng của cam kết quản lý, 
giám sát và nhiều hơn nữa. 

(Theo iso.org) 
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 4070/QĐ-
BKHCN; QUYẾT ĐỊNH 
Số 4071/QĐ-BKHCN; QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 4072/QĐ-BKHCN 

* Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành 
Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN 
về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc 
gia. 

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 7571-1:2006 ISO 657-
1:1989 Thép hình cán nóng – 
Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích 
thước. 

TCVN 7571-2:2006 ISO 657-
2:2989 Thép hình cán nóng – 
Phần 2: Thép góc cạnh không đều 
– Kích thước. 

TCVN 7571-5:2006 ISO 657-
5:1976 Thép hình cán nóng – 
Phần 11: Thép góc cạnh đều và 
không đều – Dung sai hệ mét và 
insơ. 

TCVN 7571-11:2006 ISO 657-
11:1980 Thép hình cán nóng – 
Phần 11: Thép chữ C – Kích 
thước và đặc tính mặt cắt. 

* Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Quyết 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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định số 4071/QĐ-BKHCN về việc 
công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

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

TCVN 7571-1:2019 Thép hình 
cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh 
đều. 

TCVN 7571-2:2019 Thép hình 
cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh 
không đều. 

TCVN 7571-11:2019 Thép 
hình cán nóng – Phần 11: Thép 
chữ U. 

TCVN 7571-21:2019 Thép 
hình cán nóng – Phần 21: Thép 
chữ T. 

* Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Quyết 
định số 4072/QĐ-BKHCN về việc 
công bố Tiêu chuẩn quốc gia. 

Theo đó, công bố 01 Tiêu 
chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 12713:2019 Chè Ô long 
– Yêu cầu cơ bản. 

 (TH tcvn.gov.vn)  
 
THÁO GỠ KHÓ KHĂN HOẠT 
ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, 
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 
QUA BIÊN GIỚI  

Thủ tướng Chính phủ vừa ký 
Công điện 224/CĐ-TTg về việc 
tháo gỡ khó khăn cho hoạt động 
(xuất nhập khẩu) XNK, vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới. 
Nội dung công điện như sau: 

Để tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho hoạt động XNK, vận 
chuyển hàng hóa qua biên giới, 
đồng thời đáp ứng yêu cầu công 
tác phòng chống dịch viêm đường 
hô hấp cấp do vi rút corona gây ra, 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các Bộ: Công Thương, Y tế, 
Ngoại giao, Tài chính, Công an, 
Quốc phòng, Giao thông vận tải 
và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 
số 808/VPCP-KTTH ngày 05 
tháng 02 năm 2020. 

2. Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, 
thống nhất với các Bộ: Giao thông 
vận tải, Tài chính, Công Thương, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh có 
đường biên giới và cơ quan liên 
quan xây dựng quy trình kiểm 
dịch y tế, vận chuyển hàng hóa 
XNK, xuất nhập cảnh của phương 
tiện và người điều khiển phương 
tiện để áp dụng tại các cảng biển, 
cảng hàng không và cửa khẩu biên 
giới đường bộ, đường sắt trên 
nguyên tắc tạo thuận lợi, đẩy 
nhanh hoạt động thông quan hàng 
hóa XNK, đồng thời bảo đảm yêu 
cầu công tác phòng, chống dịch 
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bệnh. Trong đó, người điều khiển 
phương tiện vận chuyển hàng hóa 
phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu 
trang và thực hiện các biện pháp 
vệ sinh, phòng chống dịch bệnh 
tại cửa khẩu để khi trở lại Việt 
Nam không phải áp dụng biện 
pháp cách ly theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh có 
đường biên giới chủ trì, phối hợp 
với các Bộ: Y tế, Tài chính, Giao 
thông vận tải, Công Thương và cơ 
quan liên quan trao đổi, làm việc 
với các địa phương biên giới phía 
Bạn để thống nhất triển khai thực 
hiện các quy trình tại điểm 2 nêu 
trên. 

4. Đồng ý với đề nghị của Bộ 
Công Thương về việc tiếp tục hoạt 
động XNK, vận chuyển hàng hóa 
qua cửa khẩu phụ Tân Thanh và 
Cốc Nam - tỉnh Lạng Sơn và lối 
mở Km3+4 phường Hải Yên, 
Thành phố Móng Cái - tỉnh Quảng 
Ninh theo quy định của pháp luật, 
trên nguyên tắc bảo đảm kiểm soát 
chặt chẽ, nghiêm ngặt về phòng 
chống dịch bệnh đối với người 
điều khiển và phương tiện vận 
chuyển hàng hóa XNK. Giao các 
Bộ: Y tế, Công Thương và cơ 
quan liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao hướng dẫn 

các địa phương, đơn vị triển khai 
cụ thể. Giao Ủy ban nhân dân các 
tỉnh có đường biên giới trao đổi, 
làm việc thống nhất với các địa 
phương biên giới phía Bạn và tổ 
chức triển khai thực hiện, chịu 
trách nhiệm trước Thủ tướng 
Chính phủ về việc đảm bảo các 
yêu cầu công tác phòng, chống 
dịch bệnh. 

(Chinhphu.vn) 
 

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VI 
PHẠM VỀ GHI NHÃN BỊ XỬ 
LÝ THẾ NÀO?  

Trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu (NK)không có nhãn theo quy 
định của pháp luật, cơ quan hải 
quan căn cứ quy định tại Khoản 7, 
Điều 14 Nghị định 127/2013/NĐ-
CP, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ 
Việt Nam hoặc buộc tái xuất trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 
được quyết định xử phạt. Tổng cục 
Hải quan vừa ban hành văn bản 
chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, 
thành phố hướng dẫn cách thức 
xử lý hàng hóa NK vi phạm về ghi 
nhãn. 

Tổng cục Hải quan cho biết, 
thời gian qua, một số đơn vị hải 
quan địa phương phản ánh vướng 
mắc liên quan đến chế tài xử phạt 
đối với hàng hóa NK không có 



Số 73 - 03/2020 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 30 
 

nhãn hoặc có nhãn nhưng không 
thể hiện đầy đủ các thông tin bắt 
buộc theo quy định. 

Theo đó, Tổng cục Hải quan 
cho rằng, trường hợp hàng hóa 
NK không có nhãn theo quy định 
của pháp luật, cơ quan hải quan 
căn cứ quy định tại Khoản 7, Điều 
14 Nghị định 127/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính và cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính trong 
lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ 
sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-
CP để xử phạt. 

Đồng thời, áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả quy định tại 
Điểm b, Khoản 12, Điều 14 Nghị 
định 127/2013/NĐ-CP và các sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định 
45/2016/NĐ-CP, buộc đưa ra khỏi 
lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái 
xuất trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận được quyết định xử 
phạt. 

Trường hợp trên nhãn hàng hóa 
NK không ghi đủ các nội dung bắt 
buộc theo quy định tại Nghị định 
43/2017/NĐ-CP, cơ quan hải quan 
căn cứ quy định tại Điểm a, 
Khoản 1, Khoản 2, Điều 31, Điều 
37 và Khoản 4 Điều 42 Nghị định 
119/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
đo lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa để xử phạt. 

 (Vietq.vn) 
 

 
 
 
CÔNG TY THỰC PHẨM Ở 
HOA KỲ THU HỒI SẢN 
PHẨM ĐẬU PHỘNG TRÊN 
TOÀN THẾ GIỚI  

Công ty Nuts 'N More of East 
Providence có trụ sở tại Hoa Kỳ 
đã bắt đầu thu hồi trên toàn thế 
giới đối với một số sản phẩm đậu 
phộng vì các thử nghiệm cho thấy 
một mẫu sản phẩm hoàn chỉnh 
của công ty đã bị nhiễm Listeria.  

Theo báo cáo của công ty, các 
sản phẩm được phân phối cho tám 
tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada và 
Vương quốc Anh. Tám tiểu bang 
là Virginia, Arizona, Maryland, 
Rhode Island, Maine, Alabama, 
Indiana và Florida. Tổng cộng có 
4.143 hộp sản phẩm buộc phải thu 
hồi. 

Người tiêu dùng có thể xác 
định sản phẩm thu hồi có tên Nuts 
'N More, số lô PB91, hạn sử dụng 
đến ngày 03/04/2021. Hiện chưa 
có trường hợp mắc bệnh nào liên 
quan đến sản phẩm bị thu hồi này 

CẢNH BÁOAN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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được báo cáo. 
Người tiêu dùng đã mua Nuts 

'N More Plain Peanut Spread Lot 
PB91 được khuyến khích trả lại 
cho nơi mua để được hoàn lại tiền 
đầy đủ.  

Thực phẩm bị nhiễm Listeria 
monocytogenes có thể không nhìn 
hoặc ngửi thấy mùi nhưng vẫn có 
thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng 
và đôi khi đe dọa đến tính 
mạng. Bất cứ ai đã ăn phải sản 
phẩm bị thu hồi và có các triệu 
chứng nhiễm trùng Listeria nên 
đến các cơ sở y tế và nói với bác 
sĩ về khả năng tiếp xúc với 
Listeria. 

Ngoài ra, bất kỳ ai đã ăn bất kỳ 
sản phẩm bị thu hồi nào cũng nên 
tự theo dõi các triệu chứng trong 
những tuần tới vì có thể mất tới 70 
ngày sau khi tiếp xúc với Listeria 
để phát hiện các triệu chứng của 
bệnh listeriosis. 

Các triệu chứng của nhiễm 
khuẩn Listeria có thể bao gồm nôn 
mửa, buồn nôn, sốt kéo dài, đau 
cơ, nhức đầu dữ dội và cứng 
cổ. Các xét nghiệm cụ thể trong 
phòng thí nghiệm được yêu cầu để 
chẩn đoán nhiễm khuẩn Listeria, 
có thể bắt chước các bệnh khác. 

Phụ nữ mang thai, người già, 
trẻ nhỏ và những người như bệnh 

nhân ung thư bị suy yếu hệ thống 
miễn dịch đặc biệt có nguy cơ mắc 
các bệnh nghiêm trọng, nhiễm 
trùng đe dọa tính mạng và các 
biến chứng khác. Mặc dù phụ nữ 
mang thai bị nhiễm bệnh chỉ có 
thể gặp các triệu chứng nhẹ, giống 
như cúm, nhiễm trùng của họ có 
thể dẫn đến sinh non, nhiễm trùng 
trẻ sơ sinh hoặc thậm chí là thai 
chết lưu. 

(Vietq.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
Trung Quốc dỡ bỏ các rào cản 
thương mại đối với hàng nông 
sản Mỹ 

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết 
Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi 
chính sách và sẽ sớm chấp nhận 
đơn xin miễn trừ thuế quan như là 
một phần trong thực thi thỏa 
thuận thương mại "giai đoạn một" 
với Mỹ. 

Những thành công ban đầu 
được kể đến là một nghị định thư 
của Trung Quốc cho phép (nhập 
khẩu) NK khoai tây tươi từ Mỹ, 
dỡ bỏ các hạn chế đối với thức ăn 
cho vật nuôi, cập nhật danh sách 
các nhà chế biến sữa của Mỹ đủ 
điều kiện (xuất khẩu) XK đến 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Trung Quốc và miễn thuế cho một 
số mặt hàng của Mỹ. 

Thông báo của chính quyền 
Mỹ ngày 25/2 là vừa tròn 20 năm 
thành lập Hội đồng Thương mại 
quốc gia Mỹ về khoai tây và lần 
đầu tiên cho phép người tiêu dùng 
Trung Quốc sử dụng khoai tây 
chiên có nguồn gốc từ khoai tây 
tươi chất lượng cao của Mỹ, nên 
ngành nông nghiệp Mỹ đang 
hướng tới phát triển mạnh ở thị 
trường quan trọng này. Ngay cả 
khi mức thuế cao vẫn còn, Trung 
Quốc là nước NK chính của Mỹ, 
nhưng chỉ các sản phẩm chế biến. 
Nếu những mức thuế đó được 
giảm xuống, Trung Quốc có thể là 
một trong 5 thị trường hàng đầu 
đối với người nông dân trồng 
khoai tây ở Mỹ. Nước này hiện 
đang nằm trong nhóm 10 thị 
trường hàng đầu về NK khoai tây 
của Mỹ. Về việc miễn trừ thuế 
quan mới, Trung Quốc tuyên bố sẽ 
bắt đầu nhận đơn từ các nhà NK 
Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24/2, 
trong đó cho phép NK nhiều loại 
hàng hóa đủ điều kiện, bao gồm 
đậu nành, thịt lợn, ngô, lúa mì, 
váng sữa, cam, anh đào, lúa miến, 
đậu nành và thịt bò. 

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán 
sẽ nhận được những lợi ích này 

trong năm nay và được khuyến 
khích bởi những tiến bộ thực hiện 
trong tháng 2, cho thấy cả Mỹ và 
Trung Quốc hoàn toàn mong đợi 
việc tuân thủ tất cả các yếu tố của 
thỏa thuận. 

(Congthuong.vn) 
 
Israel chính thức miễn thuế và 
bỏ quản lý hạn ngạch đối với 
sản phẩm bơ sữa nhập khẩu 

Bộ trưởng Tài chính Israel, 
ông Moshe Kahlon, đã vừa ký 
Thông tư chính thức cho phép 
miễn thuế NK đối với sản phẩm bơ 
sữa được nhập vào Israel. 

Văn bản này có hiệu lực trong 
vòng 1 năm. Hiện nay, sản phẩm 
bơ sữa có thể được NK vào Israel 
mà không phải chịu thuế hoặc hạn 
ngạch nhập khẩu. Trước đó, Bộ 
Tài chính, Bộ Kinh tế và Công 
nghiệp, Bộ Tư pháp, Tổng Vụ 
trưởng phụ trách Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã ủng hộ 
việc ban hành văn bản nói trên. 

Tuy vậy, vẫn còn một câu hỏi 
lớn đang bỏ ngỏ là liệu chính phủ 
sẽ bắt buộc những doanh nghiệp 
NK bán sản phẩm bơ sữa NK ở 
mức giá kiểm soát và gom lại 
thành nhóm các sản phẩm bơ sữa 
NK như là “sản phẩm đồng nhất” 
hay không. Quyết định về vấn đề 
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này sẽ được thực thi bởi Ủy ban 
giá cả và cơ quan này sẽ quyết 
định, liệu việc kiểm soát giá cả sẽ 
được áp dụng đối với sản phẩm bơ 
sữa của Israel và không áp dụng 
đối với sản phẩm bơ sữa NK hay 
là không, hoặc liệu có kiểm soát 
giá cả đối với cả sản phẩm NK và 
sản phẩm sản xuất ở trong nước. 
Một vấn đề khác phức tạp hơn nữa 
là nhằm bãi bỏ việc kiểm soát giá 
cả đối với cả hai nhóm sản phẩm 
bơ sữa này. 

 Ngay khi biết thông tin, Hiệp 
hội những người chăn nuôi gia súc 
Isarel đã có phản ứng về việc họ 
không ngạc nhiên đối với việc ban 
hành Thông tư nói trên, nhất là 
vào thời điểm hiện nay. Hiệp hội 
cho biết, hiện nay, không còn hiện 
tượng thiếu hụt bơ sữa, thậm chí 
không thiếu một kg. Đồng thời, 
Hiệp hội sẽ khẩn trương kiến nghị 
lên Tòa án Công lý tối cao và 
ngăn cản biện pháp dân túy của 
Bộ Tài chính. Hiệp hội đang gấp 
rút xúc tiến thỏa thuận với đơn vị 
chuyên môn của Bộ Tài chính và 
cho biết họ đã theo đuổi vụ việc. 

Trong khi đó, ông Elad Malka, 
nhà sáng lập và là giám đốc của tổ 
chức “Quyền lợi của chúng ta - 
Vận động hành lang các bạn trong 
Quốc hội”, từng ủng hộ về việc 

không hạn chế NK bơ sữa, đã 
hoan nghênh Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư miễn thuế cho năm 
2020. Ông cho biết, điều đó 
khuyến khích việc nhìn nhận 
Chính phủ Israel đã có quyết định 
đúng đắn nhằm chấm dứt cuộc 
khủng hoảng bơ sữa ở Israel. 

Việc Israel thực hiện miễn thuế 
và bỏ quản lý hạn ngạch đối với 
sản phẩm bơ sữa NK trong năm 
2020 là cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp Việt Nam quan tâm, 
nghiên cứu, tăng cường XK sản 
phẩm này sang thị trường Israel 
trong thời gian tới. 

 (Congthuong.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

Làm gì để nâng chất hàng 
Việt? 

Việc Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) 
được Nghị viện châu Âu phê 
chuẩn đang được kỳ vọng sẽ đem 
lại luồng gió mới cho hàng hóa 
của Việt Nam trong việc nâng cao 
chất lượng trong các chuỗi giá trị 
toàn cầu. Tự nâng cấp để trở 
thành hiện đại 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã bày 
tỏ sự lạc quan khi nhận định rằng, 
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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. 
Bởi, tham gia EVFTA đồng nghĩa 
Việt Nam sẽ bước vào sân chơi 
mới với một đối tác rất khắt khe 
về kiểm soát hàng hóa cũng như 
thượng tôn pháp luật. Theo ông 
Lộc, doanh nghiệp Việt cần phải 
chuẩn bị kỹ càng để đáp ứng yêu 
cầu từ phía EU. 

Trước đây, nông sản Việt xuất 
sang Trung Quốc chất lượng thế 
nào cũng được, xuất chủ yếu qua 
đường tiểu ngạch. Nhưng gần đây 
Trung Quốc đã yêu cầu chứng 
nhận xuất xứ nguồn gốc, tức là đã 
nâng cấp tiêu chuẩn lên và doanh 
nghiệp Việt Nam đã, đang và từng 
ngày cố gắng nâng cấp mình, đáp 
ứng các đòi hỏi khắt khe hơn. 

Ngoài ra, những tiêu chuẩn về 
lao động, môi trường của EU cũng 
thuộc hàng cao nhất thế giới. Do 
đó, nếu chúng ta đáp ứng được thì 
rõ ràng cả doanh nghiệp và người 
dân có thể nâng cấp mình lên. Vì 
khi “chơi” với người ở chuẩn mực 
cao, chúng ta sẽ trở thành hiện 
đại”, ông Lộc nói. 

Hoàn thiện chất lượng hàng 
hóa để vượt "rào" 

Quản lý chất lượng hàng hóa 

theo chuỗi, nguồn gốc, xuất xứ là 
vấn đề được EU quan tâm và đặt 
lên hàng đầu. Do đó, hàng hóa 
Việt Nam, đặc biệt là rau quả, 
thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ khi 
XK sang EU sẽ phả đáp ứng 
những yêu cầu khắt khe của thị 
trường này. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Sắc, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến 
và XK thủy sản Việt Nam 
(VASEP), ngoài việc tăng quy 
mô, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của gia trại và trang trại trong 
nước, khuyến khích sản xuất theo 
chuỗi giá trị, kiểm soát chặt chẽ 
việc sử dụng hóa chất trong sản 
xuất thì việc quản lý chất lượng 
theo chuỗi, nguồn gốc, xuất xứ, 
mã vùng sản xuất, chỉ dẫn địa lý, 
chứng chỉ bền vững… phải được 
doanh nghiệp quan tâm chú trọng 
hàng đầu. Đồng quan điểm, ông 
Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung 
tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 
(VIAC) cho rằng, EU là thị trường 
khó tính, khách hàng luôn đòi hỏi 
cao về chất lượng sản phẩm. Vì 
vậy, dù có được hưởng lợi về thuế 
quan thì hàng hóa của Việt Nam 
cũng phải hoàn thiện về chất 
lượng để có thể vượt qua được các 
rào cản này. 

 (Vietq.vn) 
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Việt Nam cần tận dụng cơ hội 
vàng từ Hiệp định EVFTA 

Theo các chuyên gia kinh tế, 
Hiệp định Thương mại Tự do Việt 
Nam – châu Âu (EVFTA) có hiệu 
lực sẽ cơ cấu lại các mặt hàng 
(xuất nhập khẩu) XNK, đầu tư, tạo 
thế tự chủ, bớt lệ thuộc vào một số 
thị trường truyền thống... đảm bảo 
cho nền kinh tế của Việt Nam có 
thể phát triển bền vững. 

Cơ hội vàng 
Giữa lúc đại dịch COVID-19 

đang lan rộng, thách thức tính 
bền vững của các chuỗi giá trị 
toàn cầu, trong khi nền kinh tế 
Việt Nam là một mắt khâu, thì 
việc EVFTA được Nghị viện 
châu Âu phê chuẩn, lại đang được 
kỳ vọng mở ra một cơ hội vàng 
thúc đẩy sự chuyển dịch các 
chuỗi giá trị này. 

Hiện nay, cơ cấu hàng hóa của 
Việt Nam và EU mang tính bổ 
sung cao, hỗ trợ lẫn nhau nên ít 
có cạnh tranh trực tiếp, ngược lại 
sẽ tạo ra những ngành hàng Việt 
Nam có lợi thế và là cơ hội vàng 
cho nền kinh tế Việt Nam trong 
bối cảnh đại dịch COVID-19 dự 
báo sẽ có những ảnh hưởng khó 
lường đến nền kinh tế toàn cầu. 
Các quy định của Hiệp định 
EVFTA cho thấy, có đến 70% 

mặt hàng được giảm thuế và EU 
sẽ xóa bỏ thuế NK đối với 99,7% 
số dòng thuế. Đây là lợi thế lớn 
dành cho hàng hóa XK của Việt 
Nam. 

Theo ý kiến các chuyên gia 
kinh tế tại Hội thảo “Triển vọng 
kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-
2025: Cơ hội và thách thức từ các 
FTA thế hệ mới” diễn ra ngày 
21/11, Hiệp định EVFTA có thể 
giúp GDP Việt Nam tăng thêm 
4,3% vào năm 2030.  

Theo TS. 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. Ngoài ra, EVFTA cũng có tác 
động tích cực tới lao động; trong 
đó những ngành thâm dụng lao 
động như dệt may, da giày dự báo 
sẽ được hưởng lợi nhiều nhất... 
EVFTA còn có thể đến từ việc tạo 
sức ép cải thiện thể chế và môi 
trường kinh doanh, do đó kỳ vọng 
tạo ra những tác động tích cực 
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trong trung và dài hạn. 
Tận dụng cơ hội thời khốn 

khó 
Là một FTA thế hệ mới, 

EVFTA được ví là “con đường 
cao tốc hướng Tây”, kết nối Việt 
Nam tới một không gian thị 
trường rộng lớn và có tiềm năng 
hàng đầu trên thế giới cả về tài 
chính, công nghệ và thị trường... 
Tuy nhiên, để tận dụng “cơ hội 
vàng”,cộng đồng doanh nghiệp 
cần sát cánh với các cơ quan 
Chính phủ trong những nỗ lực 
thực thi EVFTA. Tiếp tục 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. 
Đồng thời, phải gia tốc những nỗ 
lực, nâng cấp nền tảng năng lực 
cạnh tranh của chính mình về mô 
hình kinh doanh, về chiến lược, 
quản trị, chất lượng hàng hóa và 
dịch vụ theo tiêu chuẩn châu Âu… 

 (tapchitaichinh.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
Doanh nghiệp cần chủ động, 
nắm bắt tốt các thông tin về 
EVFTA 

Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo Hội 
nhập quốc tế tỉnh phối hợp với 
Chi nhánh Phòng Thương mại - 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại 
Vũng Tàu tổ chức hội nghị tập 
huấn “Hiệp định thương mại Việt 
Nam - EU (EVFTA) - Một số cam 
kết quan trọng và những điểm cần 
lưu ý”. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
nghe chuyên gia kinh tế - TS. Võ 
Trí Thành, nguyên Phó Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương truyền đạt các 
nội dung như: Mức độ, cách thức 
hội nhập của Việt Nam; các nội 
dung cơ bản của Hiệp định 
EVFTA, những tác động của 
EVFTA đối với nền kinh tế Việt 
Nam nói chung, BR-VT nói riêng; 
những tác động, thách thức, cách 
nhìn nhận cơ hội và những điều 
cần quan tâm khi tham gia các thị 
trường trong Hiệp định này. 

Theo TS. Võ Trí Thành, 
EVFTA mở ra nhiều cơ hội cho 
các DN, nhưng để tận dụng, các 
DN phải đảm bảo nguồn gốc xuất 
xứ, các tiêu chuẩn an toàn, lao 
động, sở hữu trí tuệ hay kết nối 
với các kênh phân phối… Bên 
cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, DN 
cần chủ động, nắm bắt tốt các 
thông tin, không chỉ là EVFTA 
mà còn thông tin về mở cửa thị 
trường hay các FTA khác... 

(baobariavungtau.com.vn) 


