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VIỆT NAM CHÍNH THỨC KÝ 
HIỆP ĐỊNH TPP 

Sáng 4/2/2016, Bộ trưởng phụ 
trách thương mại của 12 nước đã 
chính thức ký kết để xác thực lời văn 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) tại Aucland, New 
Zealand. 

 
Đại diện 12 nước tham gia ký kết TPP tại 

Aucland - New Zealand  
Sau khi ký chính thức, các nước sẽ 

tiến hành thủ tục phê chuẩn hiệp định 
theo quy định của pháp luật mỗi 
nước. Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo 
sau cùng bằng văn bản về việc các 
bên đã hoàn thành thủ tục pháp lý nội 
bộ. 

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thay 
mặt Chính phủ ký xác thực lời văn 
hiệp định TPP và 35 thỏa thuận song 
phương trong các lĩnh vực liên quan 
đến dịch vụ tài chính, dệt may, nông 
nghiệp, sở hữu trí tuệ… mà Việt Nam 
đã thống nhất với một số nước tham 
gia TPP. 

Các thỏa thuận song phương này sẽ 
có hiệu lực cùng thời điểm với hiệp 
định TPP, dự kiến vào năm 2018. 

TPP gồm các nước New Zealand, 
Australia, Canada, Mỹ, Mexico, Nhật 
Bản, Malaysia, Brunei, Việt Nam, 
Singapore, Peru và Chile. 

Theo Bộ Công Thương, sau hơn 5 
năm đàm phán với hơn 30 phiên làm 
việc ở cấp kỹ thuật và hơn 10 cuộc 
đàm phán ở cấp bộ trưởng, các nước 
TPP đã chính thức kết thúc đàm phán 
hiệp định này vào ngày 5/10/2015 tại 
hội nghị bộ trưởng ở Hoa Kỳ. 

Hiệp định bao gồm 30 chương, đề 
cập không chỉ các lĩnh vực truyền 
thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư 
mà còn cả các vấn đề mới như 
thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho 
dây chuyền cung ứng, doanh nghiệp 
nhà nước... 

Được biết, Bộ Công Thương cũng 
vừa công bố bản dịch tiếng Việt do 
các bộ, ngành có liên quan thực hiện. 

Có 5 đặc điểm chính làm TPP trở 
thành một hiệp định mang tính bước 
ngoặt của thế kỷ 21, tạo ra một tiêu 
chuẩn mới cho thương mại toàn cầu 
trong khi vẫn đề cập tới các vấn đề 
mang tính thế hệ mới: 

1. Tiếp cận thị trường một cách 
toàn diện: TPP cắt giảm thuế quan và 
các hàng rào phi thuế về căn bản đối 
với tất cả thương mại hàng hóa và 
dịch vụ và điều chỉnh toàn bộ các 
lĩnh vực về thương mại trong đó có 
thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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tư nhằm tạo ra các cơ hội và lợi ích 
mới cho doanh nghiệp, người lao 
động và người tiêu dùng của các 
nước thành viên. 

2. Tiếp cận mang tính khu vực 
trong việc đưa ra các cam kết: TPP 
tạo thuận lợi cho việc phát triển sản 
xuất và dây chuyền cung ứng, cũng 
như thương mại không gián đoạn, 
đẩy mạnh tính hiệu quả và hỗ trợ 
thực hiện mục tiêu về tạo việc làm, 
nâng cao mức sống, thúc đẩy các nỗ 
lực bảo tồn và tạo thuận lợi cho việc 
hội nhập qua biên giới cũng như mở 
cửa thị trường trong nước. 

3. Giải quyết các thách thức mới 
đối với thương mại: TPP thúc đẩy 
việc đổi mới, năng suất và tính cạnh 
tranh thông qua việc giải quyết các 
vấn đề mới, trong đó bao gồm việc 
phát triển nền kinh tế số và vai trò 
ngày càng tăng của các doanh nghiệp 
Nhà nước trong nền kinh tế toàn cầu. 

4. Bao hàm toàn bộ các yếu tố liên 
quan đến thương mại: TPP bao gồm 
các yếu tố mới được đưa ra để bảo 
đảm rằng các nền kinh tế ở tất cả các 
cấp độ phát triển và doanh nghiệp 
thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng 
lợi từ thương mại. 

5. Nền tảng cho hội nhập khu vực: 
TPP được ra đời để tạo ra nền tảng 
cho việc hội nhập kinh tế khu vực và 
được xây dựng để bao hàm cả những 
nền kinh tế khác xuyên khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương. 

(soct.baria-vungtau.gov.vn) 

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC CÔNG 
THƯƠNG VIỆT NAM VÀ ÚC 

Được phép của Thủ tướng chính 
phủ, nhân dịp tham gia Lễ ký kết 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) ngày 4/2/2016 tại New 
Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Vũ Huy Hoàng đã dẫn đầu đoàn công 
tác xúc tiến thương mại và thu hút 
đầu tư trong các lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại tại Sydney 
(Úc) và Auckland (New Zealand) từ 
ngày 30/1 – 5/2/2016. 

Phái đoàn bao gồm lãnh đạo các cơ 
quan chuyên môn thuộc Bộ Công 
Thương (Tổng Cục Năng lượng, Cục 
Xúc tiến thương mại, Cục Điều tiết 
điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và 
Môi trường công nghiệp, Vụ Thị 
trường Châu Á – Thái Bình Dương, 
Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Hợp tác 
quốc tế, Ban Chỉ đạo Đổi mới và 
Phát triển Doanh nghiệp, Văn phòng 
Bộ) và 06 tập đoàn, tổng công ty 
hàng đầu quốc gia hoạt động trong 
lĩnh vực cung cấp khoáng sản, năng 
lượng và hàng tiêu dùng. 

Ngày 1/2/2016, tại thành phố 
Sydney, Bộ Công Thương đã phối 
hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại 
Úc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại 
Sydney và Cơ quan Phát triển 
Thương mại và Đầu tư Australia 
(AUSTRADE) tổ chức “Diễn đàn 
Hợp tác Công Thương Việt Nam–
Úc” với chủ đề “Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP)- Các 



Số 24 - 02/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 3 
 

cơ hội xúc tiến thương mại và đầu tư 
cho doanh nghiệp Việt Nam và Úc”. 
Trước đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng 
đã tiếp ông Justin Brown - Quyền 
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và 
Thương mại Australia và ông Bruce 
Gosper - Tổng Giám đốc 
AUSTRADE cùng lãnh đạo một số 
doanh nghiệp Australia như Tập đoàn 
Dầu khí Woodside, Công ty khai thác 
mỏ và năng lượng Rio Tinto. 

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng 
Vũ Huy Hoàng cho rằng TPP đóng 
vai trò hết sức quan trọng trong 
khuôn khổ quan hệ thương mại giữa 
Úc và Việt Nam vì TPP sẽ bổ sung 
cho Hiệp định Tự do thương mại 
ASEAN – Úc - New Zealand 
(AANZFTA) đang thực thi, giúp cho 
mức độ mở cửa thị trường của hai 
nước này đối với hàng hóa Việt Nam 
sẽ cao hơn. 

Trong khuôn khổ TPP, Úc đã cam 
kết dành cho Việt Nam 94% dòng 
thuế được hưởng mức ưu đãi với thuế 
suất bằng 0%, tương đương 95% kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 
Úc năm 2014. Ngược lại, cam kết mở 
cửa thị trường của Việt Nam cho 
hàng hóa Úc cũng cao hơn so với các 
cam kết trong khuôn khổ AANZFTA. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bày tỏ 
hy vọng rằng khi TPP sắp được ký 
kết và có hiệu lực, các cơ hội đầu tư 
và kinh doanh ở mỗi nước được nâng 
cao, đặc biệt trong những lĩnh vực mà 
2 nước có thế mạnh như ở Úc là công 

nghiệp khai khoáng, dầu khí, cung 
ứng than, khí hóa lỏng, các loại hình 
dịch vụ, v.v... 

Theo Bộ trưởng, Việt Nam cũng sẽ 
có thêm cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu 
những mặt hàng có tiềm năng như dệt 
may, giầy dép, một mặt hàng nông 
sản và thủy sản. Bộ trưởng Vũ Huy 
Hoàng mong muốn tiếp tục nhận 
được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Chính 
phủ và doanh nghiệp Úc trong các 
lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu lớn 
như cung cấp dài hạn than nhiệt, khí 
hóa lỏng. Bộ trưởng cũng đề nghị các 
cơ quan chức năng Úc tạo điều kiện 
thuận lợi để tăng lượng hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam sang Úc, đặc biệt 
trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy 
sản. 

Theo Giám đốc điều hành 
AUSTRADE Bruce Gospe, Việt Nam 
và Úc đã có những hợp tác kinh tế 
chặt chẽ và TPP sẽ tạo thêm cơ hội 
giúp hai nước tăng cường quan hệ 
song phương thông qua thực hiện các 
cam kết trong hiệp định thương mại 
này. Hai nước sẽ có cơ hội tốt để trao 
đổi hàng hóa và dịch vụ, cũng như hỗ 
trợ các nước thành viên khác trong 
TPP, qua đó giúp nền kinh tế các 
nước mạnh lên và hội nhập hiệu quả 
vào nền kinh tế toàn cầu. 

Ông Gospe cho rằng điều quan 
trọng nhất là Úc và Việt Nam phải 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Việc 
thường xuyên trao đổi các phái đoàn 
cũng như Việt Nam hiện có trên 
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28.000 sinh viên đang theo học ở Úc 
là những cầu nối quan trọng giúp hai 
nước hiểu rõ hơn về những mong 
muốn của nhau. 

Giám đốc điều hành AUSTRADE 
đánh giá những thách thức đặt ra 
trong TPP không chỉ với các doanh 
nghiệp Việt Nam mà còn cả cho 
doanh nghiệp Úc bởi việc tận dụng 
được lợi thế trong TPP cũng là một 
thách thức rất lớn, tuy nhiên cũng có 
những cơ hội rất lớn bởi vì các nước 
tham gia hiệp định này cam kết mở 
rộng thị trường hơn nữa. Ông cho 
biết Úc sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nguồn 
nhân lực để Việt Nam có thể tận dụng 
các cơ hội trong TPP. 

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai 
nước đã thảo luận sôi nổi về nhiều 
vấn đề cùng quan tâm như môi 
trường đầu tư nước ngoài và kinh 
doanh ở Việt Nam; các kinh nghiệm, 
cơ hội đầu tư và làm ăn tại Việt Nam 
và Úc. Ngoài ra, Bộ trưởng Vũ Huy 
Hoàng cũng giải đáp thỏa đáng nhiều 
thắc mắc của các doanh nghiệp Úc 
đang kinh doanh hoặc có ý định đầu 
tư ở Việt Nam về các chính sách đầu 
tư, tham gia đấu thầu xây dựng cảng 
trung chuyển than, nhà máy điện, các 
vấn đề về kiểm dịch hàng nhập khẩu 
tươi sống từ Úc, v.v... Đa số các 
doanh nghiệp Úc đều bày tỏ mong 
muốn Chính phủ Việt Nam có những 
chính sách ổn định lâu dài giúp các 
nhà đầu tư yên tâm làm ăn. 

Trong khuôn khổ sự kiện, 

VIETRADE đã ký Biên bản ghi nhớ 
hợp tác với Hội đồng Kinh doanh Úc-
Việt Nam và Hội doanh nhân Việt 
Nam tại Úc châu. 

(moit.gov.vn) 
 

HOA KỲ CAM KẾT KHÔNG 
LÀM GIÁN ĐOẠN XUẤT KHẨU 
SẢN PHẨM CÁ TRA, BASA 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cam kết 
không làm gián đoạn xuất khẩu sản 
phẩm cá tra, basa của Việt Nam sang 
thị trường Hoa Kỳ và bày tỏ thiện chí 
mong muốn hai bên tăng cường hợp 
tác trong quá trình thực thi Bộ quy 
định cuối cùng thanh tra cá da trơn 
họ Siluriformes (bao gồm cá tra, ba 
sa của Việt Nam) áp dụng cho các 
nước xuất khẩu cá da trơn sang thị 
trường này. 

 
Chế biến cá tra xuất khẩu 

Ngày 4/12/2015, Bộ Nông nghiệp 
Hoa Kỳ đã ban hành Bộ quy định 
cuối cùng thanh tra cá da trơn họ 
Siluriformes (bao gồm cá tra, ba sa 
của Việt Nam) áp dụng cho các nước 
xuất khẩu cá da trơn sang thị trường 
Hoa Kỳ, có hiệu lực từ 1/3/2016, với 
18 tháng chuyển đổi (đến 31/8/2017) 
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để các nước xuất khẩu điều chỉnh hệ 
thống sản xuất trong nước phù hợp 
với quy định mới của Hoa Kỳ nhằm 
được cấp chứng nhận tương đương và 
duy trì xuất khẩu cá da trơn vào thị 
trường này. 

Giữa tháng 2/2016, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) đã thành lập đoàn liên 
Bộ do Thứ trưởng Vũ Văn Tám làm 
Trưởng đoàn sang Hoa Kỳ để làm 
việc với Bộ Nông nghiệp (USDA), 
Cơ quan đại diện thương mại 
(USTR), cố vấn cấp cao của các nghị 
sỹ thuộc Thượng viện và Hạ viện, các 
tổ chức và cá nhân liên quan của Hoa 
Kỳ, đồng thời lập nhóm kỹ thuật để 
thảo luận chi tiết và làm rõ những vấn 
đề còn khác biệt trong cách hiểu, áp 
dụng và công tác chuẩn bị của Việt 
Nam để đáp ứng các yêu cầu mới 
trong Bộ quy định cuối cùng để Hoa 
Kỳ cấp chứng nhận tương đương. 

Tại các buổi làm việc, đoàn Việt 
Nam bày tỏ quan ngại về việc áp 
dụng Bộ quy định cuối cùng có thể 
gây gián đoạn thương mại và làm ảnh 
hưởng tới đời sống và việc làm của 
hàng triệu nông dân, nhiều doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu của 
Việt Nam, các doanh nghiệp nhập 
khẩu và người tiêu dùng Hoa Kỳ, 
đồng thời có thể làm ảnh hưởng tới 
quan hệ thương mại nông sản hai 
chiều giữa hai nước. 

Đoàn Việt Nam đề nghị phía Hoa 
Kỳ hỗ trợ kỹ thuật và tạo điều kiện để 

Việt Nam đáp ứng các yêu cầu do Bộ 
quy định cuối cùng đề ra, đồng thời 
đề nghị kéo dài thời gian chuyển đổi 
vì điều kiện sản xuất và trình độ phát 
triển có sự khác biệt giữa Việt Nam 
và Hoa Kỳ nên việc thực hiện Bộ quy 
định này với thời gian chuyển đổi 18 
tháng là rất khó với Việt Nam, có thể 
gây gián đoạn thương mại cá tra, ba 
sa từ Việt Nam sang thị trường Hoa 
Kỳ với kim ngạch hiện tại trung bình 
khoảng 340 triệu USD/năm, làm ảnh 
hưởng tới hàng triệu nông dân nuôi 
cá và các doanh nghiệp xuất khẩu. 
Đoàn Việt Nam cũng thông báo các 
quy định thanh tra cá da trơn của Hoa 
Kỳ mới ban hành không phù hợp với 
quy định của Codex về sản xuất và 
chế biến thủy sản, không cần thiết đối 
với sản phẩm cá tra, ba sa của Việt 
Nam đã có mặt tại thị trường Hoa Kỳ 
gần 20 năm, được người tiêu dùng 
Hoa Kỳ tin tưởng và không có rủi ro 
về an toàn thực phẩm. Đây có thể coi 
là rào cản thương mại nhằm hạn chế 
xuất khẩu cá tra, ba sa của Việt Nam 
vào thị trường Hoa Kỳ và vi phạm 
các quy định của WTO và các cam 
kết trong Hiệp định TPP. 

Nếu việc xuất khẩu cá tra, ba sa 
của Việt Nam sang thị trường Hoa 
Kỳ bị ảnh hưởng, Việt Nam có thể 
xem xét khả năng khởi kiện Hoa Kỳ 
ra WTO, tuy nhiên đây sẽ là phương 
án cuối cùng, Việt Nam vẫn mong 
muốn Hoa Kỳ xem xét và bãi bỏ việc 
thực thi Bộ quy định cuối cùng này. 
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Tại các cuộc làm việc, Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ cam kết không làm 
gián đoạn xuất khẩu sản phẩm cá tra, 
basa của Việt Nam sang thị trường 
Hoa Kỳ và bày tỏ thiện chí mong 
muốn hai bên tăng cường hợp tác 
trong quá trình thực thi Bộ quy định. 
Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thảo 
luận về nội dung cụ thể của chương 
trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam 
sớm được công nhận tương đương 
với hệ thống giám sát cá tra của Hoa 
Kỳ để việc xuất khẩu cá tra, basa 
sang Hoa Kỳ không bị gián đoạn. 

Dự kiến trong tháng 4/2016, Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ phối hợp với 
TP. Hồ Chí Minh cho đại diện của 17 
quốc gia hiện đang xuất khẩu cá da 
trơn sang Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi 
Bộ quy định này. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP 
ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 
VÀ LÀO 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 
định số 188/QĐ-TTg ban hành Kế 
hoạch thực hiện Hiệp định Thương 
mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào. 

Theo kế hoạch, Hiệp định gồm: 
thành lập tổ công tác theo dõi, thúc 
đẩy việc thực hiện Hiệp định; ban 
hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 
hạn ngạch thuế quan với thuế xuất 

nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có 
xuất xứ từ nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào và Thông tư hướng 
dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt đối với các mặt hàng có 
xuất xứ từ nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào; tuyên truyền, phổ biến 
nội dung Hiệp định; thuận lợi hóa 
thương mại; xúc tiến thương mại; 
hợp tác phòng chống buôn lậu; hỗ trợ 
trong quá trình hội nhập... 

Ngày 3/3/2015, tại Vientiane của 
Lào, Bộ trưởng Công Thương Việt 
Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng 
Công Thương Lào Khemmani 
Pholsena đã ký Hiệp định Thương 
mại song phương Việt Nam-Lào, 
thay thế Hiệp định Thương mại giữa 
hai bên năm 1998. 

Hiệp định Thương mại Việt Nam-
Lào mới bao gồm 6 chương, 16 điều 
trong đó cam kết xóa bỏ thuế quan 
cho hơn 95% mặt hàng có xuất xứ từ 
hai nước. 

Hiệp định này sẽ có hiệu lực chính 
thức khi hoàn tất việc trao đổi công 
hàm ngoại giao giữa các bên xác 
nhận rằng mỗi bên đã hoàn tất các 
thủ tục nội bộ cần thiết cho việc hiệu 
lực của Hiệp định. 

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

Hợp chất độc hại 
Ngày 11/12/2015 EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
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việc sửa đổi Quy định Uỷ ban (EC) 
số 1272/2008 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu về việc phân loại, ghi 
nhãn và đóng gói các chất và hợp 
chất độc hại bằng cách thêm một phụ 
lục các thông tin đáp ứng hài hòa 
Annexon theo yêu cầu y tế. Mục đích 
của dự thảo là nhằm bảo vệ sức khỏe 
con người và môi trường, đảm bảo sự 
hoạt động đúng của thị trường nội 
EU. Các nước thành viên có 60 ngày 
kể từ ngày thông báo để tham gia góp 
ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua 
vào quý 2 năm 2016. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 
ngày công bố trên công báo chính 
thức của Liên minh châu Âu. 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/350 
Dụng cụ, bao bì tiếp xúc với thực 

phẩm  
Ngày 04/02/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi các 
thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối 
với thực phẩm, phụ gia thực phẩm. 
Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật và các 
tiêu chuẩn cho đồ dùng, thùng chứa, 
và bao bì làm bằng nhựa tổng hợp có 
thành phần chính là polyethylene 
naphthalate. Mục đích của dự thảo 
này là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng. Các nước thành viên có 60 
ngày kể từ ngày thông báo để tham 
gia góp ý kiến. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/515 

Mỹ phẩm  
Ngày 12/12/2015 EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc sửa đổi Quy chế Uỷ ban Phụ lục 
II và V - Quy định (EC) số 
1223/2009 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ 
phẩm. Quy định dự thảo của Ủy ban 
này nhằm cấm việc sử dụng các 
Chloroacetamide trong các sản phẩm 
mỹ phẩm bằng cách hủy bỏ niêm yết 
từ danh sách các chất bảo quản có 
thẩm quyền (Phụ lục V) và thêm 
Chloroacetamide vào danh sách các 
chất bị cấm trong các sản phẩm mỹ 
phẩm của Phụ lục II Quy định (EC) 
số 1223/2009. Mục đích của dự thảo 
là nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn con người. Các nước thành viên 
có 60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến. Thời gian dự 
kiến thông qua vào quý 3 năm 2016. 
Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 
ngày kể từ ngày công bố trên công 
báo chính thức của Liên minh châu 
Âu. 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/353 
Thực phẩm dành cho sức khỏe 

và sự phát triển của trẻ em 
Ngày 12/12/2015 EU thông báo 

cho các nước thành viên WTO về 
việc xây dựng Dự thảo Quy chế Ủy 
ban từ chối cho phép yêu cầu bồi 
thường sức khỏe đối với thực phẩm 
dành cho sức khỏe và sự phát triển 
của trẻ em. Dự thảo này dựa trên 
Điều 17(3) Quy định EC số 
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1924/2006 của Nghị viện và Hội 
đồng Châu Âu ngày 20/12/2016. Mục 
đích của dự thảo là nhằm bảo vệ sức 
khỏe và sự an toàn con người. Các 
nước thành viên có 60 ngày kể từ 
ngày thông báo để tham gia góp ý 
kiến. Thời gian dự kiến thông qua 
vào quý 3 năm 2016. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ 
ngày công bố trên công báo chính 
thức của Liên minh châu Âu. 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/351 
Đồ trang sức, kim loại quý và các 

sản phẩm từ thiếc  
Ngày 15/01/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc Ủy ban Thương mại Liên bang 
nước này (FTC) dự định đưa ra 
hướng dẫn cho các đồ trang sức, kim 
loại quý, và các sản phẩm thiếc. 
Hướng dẫn này nhằm đáp ứng với 
những thay đổi trên thị trường và 
giúp các nhà tiếp thị tránh các hành 
vi lừa đảo và không công bằng.  Hạn 
cuối cùng để các nước tham gia góp ý 
vào 04/04/2016. Chưa xác định thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian 
dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo:G/TBT/N/USA/1061 
Thực phẩm 
Ngày 28/01/2016, Malaysia thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra Quy 
chế mới - Quy định thực phẩm: Lệ 
phí phân tích thực phẩm. Quy định 
mới này thực thi đối với các mẫu 
thực phẩm được phân tích bởi các 

phòng thí nghiệm an toàn thực phẩm 
và chất lượng thuộc Bộ Y tế 
Malaysia. Mục đích của dự thảo này 
là nhằm tăng cường trách nhiệm công 
nghiệp thực phẩm để đảm bảo thực 
phẩm tuân thủ các yêu cầu về an toàn 
và chất lượng. Các nước thành viên 
có 60 ngày kể từ ngày thông báo để 
tham gia góp ý kiến. Chưa xác định 
thời gian dự kiến thông qua và thời 
gian dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: G/TBT/N/MYS/65 
(Tổng hợp TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 1/2016 

1. Các thông báo của Các tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 

- Số: G/TBT/N/ARE/303# 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/ARE/304# 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
2. Các thông báo của Bahrain 
- Số: G/TBT/N/BHR/431# 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/BHR/432# 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
- Số: G/TBT/N/BHR/430 
- Nội dung: Xi măng Portland trắng 

(ISC 91.100.10) 
3. Các thông báo của Kuwait 
- Số: G/TBT/N/KWT/313# 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/KWT/314# 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
4. Các thông báo của Oman 
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- Số: G/TBT/N/OMN/245# 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/OMN/246# 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
5. Các thông báo của Qatar 
- Số: G/TBT/N/QAT/427# 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/QAT/428# 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
6. Các thông báo của Vương quốc 

Ả Rập Saudi 
- Số: G/TBT/N/SAU/918# 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/SAU/919# 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
- Số: G/TBT/N/ARE/305 
Nội dung: Hệ thống bảo vệ và hạn 

chế tai nạn 
7. Các thông báo của Yemen 
- Số: G/TBT/N/YEM/33 
Nội dung: Bột biến tính 
- Số: G/TBT/N/YEM/34 
Nội dung: Hạt bỏng ngô 
8. Số: G/TBT/N/ARG/301 
Nước: Argentina 
Nội dung: Đồ uống có cồn 
9. Số:  G/TBT/N/BRA/666 
Nước: Brazil 
Nội dung: Thẩm định phương pháp 

phân tích 
10. Các thông báo của Canada 
- Số: G/TBT/N/CAN/475 
Nội dung: Hạt giống cỏ 
- Số: G/TBT/N/CAN/476 
Nội dung: Thông tin liên lạc (ICS: 

33.060) 
- Số: G/TBT/N/CAN/477 

Nội dung: Thông tin liên lạc (ICS: 
33.060) 

- Số: G/TBT/N/CAN/478 
Nội dung: Thông tin liên lạc (ICS: 

33.060) 
11. Các thông báo của Chile 
- Số: G/TBT/N/CHL/343 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm 

nông nghiệp hữu cơ 
- Số: G/TBT/N/CHL/344 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm 

nông nghiệp hữu cơ 
- Số: G/TBT/N/CHL/345 
Nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ 

thuật về an toàn thiết bị điện 
12. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1167 
Nội dung: Công nghệ thực phẩm 

(ICS 67) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1168 
Nội dung: Công nghệ thực phẩm 

(ICS 67) 
- Số: G/TBT/N/CHN/1169 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh (ICS: 

11.120.10) 
(Phòng TBT tổng hợp) 

 
 
 
 

 
CÔNG BỐ CHUỖI SỰ KIỆN 20 
NĂM GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC GIA 

Chuỗi sự kiện “20 năm Giải 
thưởng Chất lượng quốc gia 1996 – 
2016” sẽ được tổ chức từ tháng 1 đến 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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tháng 4/2016, bao gồm rất nhiều sự 
kiện. 

 
Lễ công bố Chuỗi sự kiện “20 năm Giải 

thưởng Chất lượng quốc gia 1996 – 2016” 
Theo Quyết định số 1352-QĐ-TĐC 

ngày 8/5/1995 của Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ 
Khoa học và Công nghệ), Giải 
thưởng Chất lượng Việt Nam (tên gọi 
ban đầu của Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia) được thực hiện hàng năm 
nhằm xem xét, đánh giá và trao các 
giải thưởng cho những doanh nghiệp 
đạt những thành tích xuất sắc và 
thành tựu nổi bật trong việc cải tiến, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 
động, đóng góp đáng kể cho phong 
trào năng suất - chất lượng Việt Nam. 

Với mục đích kỷ niệm "20 năm 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
1996 - 2016", Bộ Khoa học và Công 
nghệ mong muốn thông qua chuỗi sự 
kiện nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 
triển khai hoạt động Giải thưởng 
trong 20 năm qua. Thông qua các 
hoạt động trong chuỗi sự kiện sẽ tôn 
vinh những doanh nghiệp đạt giải và 
đóng góp tích cực cho sự phát triển 
của Giải thưởng; tiếp tục tuyên 
truyền, phổ biến cho cộng đồng 
doanh nghiệp và xã hội những giá trị 

của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
đối với cộng đồng, xã hội và sự phát 
triển bền vững của những doanh 
nghiệp; cổ vũ các doanh nghiệp tiếp 
tục tham gia Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia trong thời gian tới; khẳng 
định uy tín và vị thế của Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia trong hệ thống 
giải thưởng quốc gia. Nhân dịp này, 
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ 
chọn ra 20 doanh nghiệp điển hình 
trong 20 năm qua để tôn vinh vì 
những đóng góp tích cực trong việc 
nâng cao năng suất chất lượng không 
chỉ trong đơn vị mà góp phần không 
nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Nguyễn Quân nhận định: “Khoa 
học và công nghệ chỉ có sức sống và 
lan toả khi được ứng dụng trong thực 
tế đặc biệt là ứng dụng trong doanh 
nghiệp”. Chính vì vậy, việc tổ chức 
chuỗi sự kiện “20 năm Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia” là điều cần 
thiết bởi năng suất chất lượng chính 
là sự sống còn của các doanh nghiệp 
và là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế 
Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam 
đã ký kết Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương TPP và tham gia 
Cộng đồng ASEAN 2015. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho hay, 
năm 1995, tại hội nghị Chất lượng 
Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức 
tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước 
Nguyễn Thị Bình đã công bố việc 
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khởi xướng Phong trào Năng suất – 
Chất lượng trong thập niên Năng suất 
Chất lượng lần thứ nhất (1996 – 
2005) theo sáng kiến của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và 
một giải thưởng trong lĩnh vực chất 
lượng cũng được thiết lập: Giải 
thưởng Chất lượng Việt Nam. 

Giải thưởng được tiến hành ở 2 
cấp: trung ương và địa phương. 
Doanh nghiệp phải đạt điểm tối thiểu 
từ 800 trở lên sau đó sẽ được chuyển 
hồ sơ lên để Hội đồng quốc gia tuyển 
chọn. 

Chuỗi sự kiện “20 năm Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia 1996 – 2016” 
được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 
4/2016. Sự kiện thứ nhất là Lễ công 
bố Sự kiện 20 năm Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia nhằm tổng kết 20 
năm hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia, thành lập Diễn đàn 
Nhà báo năng suất và chất lượng và 
thông báo các sự kiện được tổ chức 
nhân sự kiện này do Lãnh đạo Bộ 
Khoa học và Công nghệ chủ trì. 

Sự kiện thứ hai là Hội thảo chuyên 
đề “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
- Một cách tiếp cận tổng thể hướng 
tới sự phát triển bền vững” do Lãnh 
đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ 
trì với sự tham dự của các bộ, ngành, 
cơ quan, hội, hiệp hội, hội đồng giải 
thưởng, doanh nghiệp, cơ quan báo 
chí và chuyên gia. Các diễn giả, báo 
cáo viên là các lãnh đạo doanh 
nghiệp, các nhà nghiên cứu, nhà quản 

lý trong lĩnh vực chất lượng. 
Sự kiện thứ 3 là họp báo công bố 

kết quả trao Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 
năm 2015, kế hoạch tổ chức lễ trao 
giải và lễ tôn vinh 20 doanh nghiệp 
đạt giải có những đóng góp tích cực 
cho hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia trong 20 năm qua. 
Họp báo tổ chức ngày 24/3/2016 tại 
TP.HCM do Lãnh đạo Bộ Khoa học 
và Công nghệ và Lãnh đạo Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ 
trì. 

Sự kiện thứ tư là Chương trình 
“Giao lưu Lãnh đạo Nhà nước, bộ, 
ngành và doanh nhân”. Ở sự kiện 
này, sẽ tổ chức chương trình giao lưu 
giữa lãnh đạo Nhà nước, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ 
Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ NN&PTNT và đại 
diện các doanh nghiệp được trao giải. 
Thời gian diễn ra sự kiện là từ 8h30 
ngày 10/4/2016 tại Cung Văn hóa 
Hữu nghị Hà Nội. 

Sự kiện thứ 5 là Truyền hình trực 
tiếp “Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng và 
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc 
gia - Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á Thái Bình Dương” thời gian 
từ 9h30 - 11h30 ngày 10/4/2016 tại 
Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội với 
sự tham dự của Lãnh đạo Nhà nước, 
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan 
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liên quan; các đơn vị của Bộ Khoa 
học và Công nghệ, của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Hội đồng quốc gia, Hội đồng sơ 
tuyển, doanh nghiệp đạt giải và cơ 
quan báo chí với khoảng 600 đại 
biểu. 

Ngoài ra, các hoạt động được thực 
hiện trong suốt thời gian diễn ra 
chuỗi sự kiện, bao gồm các hình thức 
ấn phẩm, quà tặng, tài liệu, các bài 
viết trên các báo viết, báo hình trên 
các cơ quan báo chí trung ương và 
địa phương, treo băng rôn, phướn 
trên các tuyến phố và các địa điểm tổ 
chức hội nghị, diễu hành quần chúng, 
quảng cáo trên đài truyền hình, đưa 
tin trên hệ thống các website giải 
thưởng và chuyên ngành, thành lập 
diễn đàn, mở các chuyên mục về Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia trên một 
số báo đã ký thỏa thuận bảo trợ 
truyền thông.  

(tcvn.gov.vn) 
 

77 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC 
TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC GIA 

 
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết 

định tặng 20 Giải Vàng Chất lượng 

quốc gia và 57 Giải Bạc Chất lượng 
Quốc gia năm 2015 cho 77 doanh 
nghiệp. 

Giải Vàng Chất lượng quốc gia 
được trao cho 20 doanh nghiệp gồm: 

- 10 doanh nghiệp sản xuất lớn: 
Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm 
Xây dựng Mỹ Xuân; Công ty Cổ 
phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre; Công 
ty Cổ phần Tôn Đông Á; Công ty Cổ 
phần Cao su Đồng Phú; Công ty Cổ 
phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; 
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện; Công 
ty Cổ phần TRAPHACO; Công ty 
TNHH Nhà nước MTV Yến Sào 
Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Trà 
Than Uyên; Công ty TNHH MTV 
Sản xuất và Lắp ráp ô tô khách 
Trường Hải. 

- 2 doanh nghiệp dịch vụ lớn: Công 
ty TNHH Truyền hình Cáp 
Saigontourist; Tổng Công ty Cổ phần 
Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí. 

- 7 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và 
vừa: Công ty Cổ phần Muối Bạc 
Liêu; Công ty TNHH Thuốc Thú y - 
Thủy sản Minh Dũng; Công ty Cổ 
phần Thực phẩm Minh Dương; Công 
ty TNHH Thắng Lợi; Công ty Cổ 
phần Dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR; Công ty Cổ phần thiết 
bị điện VI-NA-SI-NO; Công ty Cổ 
phần Cơ khí Mạo Khê - 
VINACOMIN. 

- 1 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và 
vừa: Công ty Cổ phần Du lịch Cao su 
Hàm Rồng. 
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Trong 57 doanh nghiệp nhận Giải 
Bạc Chất lượng Quốc gia, có 18 
doanh nghiệp sản xuất lớn; 2 doanh 
nghiệp dịch vụ lớn; 29 doanh nghiệp 
sản xuất nhỏ và vừa; 8 doanh nghiệp 
dịch vụ nhỏ và vừa. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
là một hình thức tôn vinh, khen 
thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của 
Thủ tướng Chính phủ cho các tổ 
chức, doanh nghiệp đạt thành tích 
xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, 
kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị 
thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch 
vụ của Việt Nam, tăng cường năng 
lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập 
trên thị trường trong nước và quốc tế; 
xây dựng văn hoá, phong trào năng 
suất, chất lượng trong tổ chức, doanh 
nghiệp nhằm đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế, xã hội của đất nước. 

Việc tham dự Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia giúp doanh nghiệp có 
điều kiện học hỏi, đánh giá và cải tiến 
một cách toàn diện các hoạt động 
quản lý, chất lượng sản phẩm… Đây 
cũng là cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp đạt giải thưởng quảng bá 
thương hiệu sản phẩm, góp phần 
nâng cao khả năng cạnh tranh trong 
thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Năm 2014, đã có 65 doanh nghiệp 
được nhận Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia, trong đó 19 doanh nghiệp 
nhận Giải Vàng và 46 doanh nghiệp 
nhận Giải Bạc. 

(tcvn.gov.vn) 

CẨN TRỌNG VỚI ĐỘC TỐ ẨN 
TRONG QUẦN ÁO MỚI 

Chất lượng sống của chúng ta 
đang giảm đi đáng kể do môi trường 
độc hại bao gồm đồ ăn, nước uống, 
không khí, những thứ được gọi là 
dược phẩm, và thậm chí là cả quần 
áo bị ô nhiễm bởi hóa chất. 

Rayon là một loại sợi nhân tạo 
được sử dụng trong phần lớn các sản 
phẩm quần áo. Vào cuối những năm 
1930 khi cây gai dầu bị cấm trồng, 
Rayon và giấy được tiếp tục chế tạo 
thông qua phương pháp xử lý gỗ cây 
bằng hóa chất. 

Quần áo tiếp xúc trực tiếp với da là 
cơ quan có diện tích lớn nhất của cơ 
thể. Để xử lý sợi may mặc và sản 
xuất quần áo, người ta cần sử dụng 
đến một lượng lớn các hóa chất độc 
hại. Châu Á và các quốc gia thuộc thế 
giới thứ 3 sản xuất phần lớn vải vóc 
và quần áo, sau đó quần áo này sẽ 
được cung cấp cho Hoa Kỳ và các 
nhãn hàng đa quốc gia khác nhằm 
tăng lợi nhuận dựa trên sản xuất giá 
rẻ trong khu vực trong điều kiện thậm 
chí không có các cơ quan quản lý về 
chất lượng. 

Sau khi được hoàn thiện, quần áo 
thường được phủ formaldehyde để 
tránh bị nhàu hoặc mốc trong quá 
trình vận chuyển. Formaldehyde cũng 
là một dạng chất bảo quản được dùng 
cho vac-xin. Theo báo cáo, đã có 
những ca dị ứng nghiêm trọng với 
formaldehyde. Điều tra cho thấy 
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lượng formaldehyde cao gấp 500 lần 
mức an toàn trong quần áo chuyển 
đến cho các thương hiệu quần áo từ 
các nhà máy thuộc Trung Quốc và 
Đông Nam Á. 

Một loại hóa chất khác nữa thường 
được dùng cho quần áo vải vóc là 
nonylphenol ehtoxylate (NPE). NPE 
bị cấm sử dụng ở hầu hết các khu vực 
nơi các thương hiệu lớn được chào 
bán. Tuy nhiên nó lại không bị cấm 
tại nơi đặt các nhà máy ở Trung Quốc 
và Đông Nam Á. Có đến 14 thương 
hiệu lớn nhập quần áo từ các nhà máy 
sản xuất quần áo có sử dụng NPE. 

Các quảng cáo “không nhăn nhàu” 
hay “không cần là ủi” nên được hiểu 
như một lời cảnh báo cho sự xuất 
hiện của các hóa chất PFC. Teflon 
dùng cho chảo chống dính là một 
dạng PFC. Màu nhuộm hóa dầu dùng 
cho sợi có khả năng gây ô nhiễm các 
nguồn nước lân cận. 

NPE thường được dùng làm chất 
tẩy rửa trong công nghiệp dệt may ở 
một số khu vực có ký hợp đồng với 
các công ty quần áo đa quốc gia có 
trụ sở ở Mỹ và Châu Âu. NPE bị phá 
vỡ sẽ tạo thành nonylphenol - một 
dạng độc tố có khả năng gây ảnh 
hưởng tới hormone giống như BPA. 

Quần áo màu đen và thuốc nhuộm 
dùng cho đồ da thường chứa p-
Phenylenediamine (PPD), có thể gây 
ra các phản ứng dị ứng. Các chất 
chống cháy có thể tìm thấy trong các 
sản phẩm chăn gai và quần áo ngủ. 

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
(VOCs) và chất tẩy sản sinh dioxin 
cũng được sử dụng trong công nghiệp 
dệt may. Vải dùng cho giày thể thao 
thường chứa các chất này. 

Lưu ý đọc kỹ nhãn quần áo và cố 
gắng tránh các vật liệu nhân tạo như 
Rayon, Nylon, Polyester, Acrylic, 
Acetate hoặc Triacetate nhiều nhất có 
thể. Cũng nên tránh sử dụng các sản 
phẩm không nhăn nhàu, không cần là 
ủi và không bị co. 

Trong trường hợp không thể tránh 
được, nên giặt và phơi khô các loại 
quần áo này ba lần trước khi mặc. Sử 
dụng các loại bột giặt, nước giặt an 
toàn, rõ nguồn gốc. Tránh xa các chất 
tẩy rửa khô có sử dụng 
perchloroethylene. 

(tcvn.gov.vn) 
 

HOẠT ĐỘNG TCĐLCL: TIẾP 
ĐÀ PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 
MỚI 

Theo ghi nhận, công tác quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực TCĐLCL 
trong năm 2015 đã được duy trì tốt, 
giải quyết kịp thời các vấn đề nảy 
sinh. Các hoạt động sự nghiệp phục 
vụ quản lý nhà nước đã đáp ứng tốt 
nhu cầu đòi hỏi của nền kinh tế - xã 
hội nhằm đảm bảo quyền lợi người 
tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp trong 
việc áp dụng các phương thức quản 
lý, hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến nhằm nâng cao năng suất lao 
động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, 
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nâng cao năng lực cạnh tranh trên 
thị trường trong và ngoài nước. 

 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh (ngồi 

giữa) chủ trì Hội nghị 
Cán đích với nhiều kết quả nổi 

bật 
Theo báo cáo của Tổng cục 

TCĐLCL, thực hiện kế hoạch được 
giao những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngay 
từ những ngày đầu năm 2015, Lãnh 
đạo Tổng cục TCĐLCL đã chỉ đạo và 
phân công giao nhiệm vụ kế hoạch 
tới các đơn vị trực thuộc. Với sự nỗ 
lực, quyết tâm vượt qua mọi khó 
khăn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao 
động, Tổng cục đã hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, thực hiện tốt công tác 
quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo 
lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa.  

Theo đó, công tác tuyên truyền, 
phổ biến và hướng dẫn các VBQPPL 
về quản lý đo lường, quản lý chất 
lượng đối với lĩnh vực quản lý của 
Bộ KH&CN (vàng trang sức, mỹ 
nghệ; thép; mũ bảo hiểm cho người 

đi mô tô, xe máy; xăng dầu; thiết bị 
điện-điện tử...). Xây dựng, soát xét, 
sửa đổi các VBQPPL về TCĐLCL 
nhằm hoàn thiện hệ thống VBQPPL 
về TCĐLCL luôn chủ động, tích cực. 

Công tác quản lý nhà nước về Tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được 
đổi mới, chủ động hơn để hỗ trợ cho 
các Bộ, ngành trong công tác xây 
dựng Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
chuyên ngành. Công tác soạn thảo và 
ban hành các TCVN, QCVN được 
đẩy mạnh tăng về số lượng, chất 
lượng và tỷ lệ hài hòa quốc tế ngày 
càng được cải thiện. 

Năm 2015 đã tiếp nhận, thẩm tra 
hồ sơ và tổ chức thẩm định hơn 1000 
dự thảo TCVN của các Bộ/ngành; 
thực hiện thẩm tra, tiếp nhận đăng ký 
71 QCVN của các Bộ/ ngành. Tham 
gia góp ý hơn 800 dự thảo TCVN, 
góp ý khoảng 80 dự thảo QCVN. 

Công tác quản lý nhà nước về đo 
lường tại địa phương được đẩy mạnh; 
đã kịp thời phát hiện gian lận trong 
mua bán xăng dầu (tại Đồng Nai, 
Nghệ An...), kinh doanh vàng trang 
sức mỹ nghệ... góp phần đảm bảo 
quyền lợi người tiêu dùng, tạo được 
niềm tin của nhân dân đối với các cơ 
quan quản lý nhà nước. 

Công tác quản lý chất lượng 
được chú trọng 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, 
kiểm tra theo kế hoạch được Bộ 
KH&CN phê duyệt. Tham gia với vai 
trò nòng cốt về chuyên môn nghiệp 
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vụ TCĐLCL trong các đoàn Thanh 
tra, kiểm tra liên ngành do Ban chỉ 
đạo 389, các Bộ/ ngành chủ trì và kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn giảm thiểu 
hàng giả, hàng kém chất lượng và 
gian lận thương mại. 

Theo báo cáo, thực hiện thanh tra 
theo kế hoạch 124 cơ sở đạt 100% kế 
hoạch năm 2015. Thực hiện kiểm tra 
việc triển khai, thực hiện thanh tra 
chuyên đề diện rộng đối với hàng 
đóng gói sẵn tại 04 địa phương: Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Bình Định. Thực hiện thanh tra đột 
xuất và xử lý vi phạm hành chính đối 
với 05 tổ chức và 01 cá nhân, với 
tổng số tiền vi phạm: 157.066.000 
đồng. 

Hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với 
Sở KH&CN và Chi cục TCĐLCL các 
tỉnh thành phố triển khai quyết liệt 
công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu 
trên phạm vi toàn quốc và kết quả 
1.498 cơ sở kinh doanh xăng dầu với 
3.885 cột đo xăng dầu được thanh tra, 
kiểm tra với tổng số tiền xử phạt vi 
phạm hành chính hơn 8 tỷ đồng. 

Một trong những điểm nổi bật 
trong năm qua về công tác kiểm tra 
chất lượng sản phẩm hàng hóa, đó là 
Tổng cục đã tập trung hướng dẫn, chỉ 
đạo, phối hợp với các Chi cục 
TCĐLCL, Sở KH&CN các tỉnh, 
thành phố tổ chức kiểm tra đo lường, 
chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ 
trên toàn quốc với 1.772 cơ sở sản 
xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ 

nghệ được kiểm tra với tổng số 
17.542 mẫu được kiểm tra và tiến 
hành xử phạt vi phạm hành chính 91 
cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt gần 
800 triệu đồng. 

Kiểm tra các cơ sở sản xuất trong 
nước: Tổng cục đã chủ trì, phối hợp 
các Chi cục TCĐLCL, Quản lý thị 
trường (QLTT) các tỉnh, thành phố 
kiểm tra tại 478 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng: xăng, dầu; điện- 
điện tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm; 
vàng trang sức, mỹ nghệ; thép cốt bê 
tông;… với tổng số mẫu kiểm tra tại 
hiện trường là 1.977 mẫu. 

 
Quang cảnh Hội nghị 

Kiểm tra hàng hóa lưu thông trên 
thị trường: Tiến hành kiểm tra tại 340 
cơ sở kinh doanh (với 1.661 mẫu tại 
hiện trường) về xăng, dầu; điện - điện 
tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm; 
vàng trang sức, mỹ nghệ; thép cốt bê 
tông. 

Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu: 24 
cơ sở nhập khẩu xăng dầu với 955 lô 
xăng dầu tương đương 
10.046.322,719 tấn; 04 cơ sở nhập 
khẩu đồ chơi trẻ em; 04 cơ sở nhập 
khẩu đồ điện, điện tử; 08 cơ sở nhập 
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khẩu bánh kẹo với số mẫu kiểm tra là 
43 mẫu. 

Thực hiện có hiệu quả các 
Chương trình, đề án quốc gia về 
TCĐLCL 

Hiện nay 05 dự án NSCL do các 
Bộ chủ trì và 53 dự án NSCL địa 
phương đã được phê duyệt và triển 
khai thực hiện. Thông qua hoạt động 
của Chương trình đã góp phần hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; bước 
đầu hình thành đội ngũ cán bộ, 
chuyên gia NSCL; hỗ trợ doanh 
nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật; áp dụng các hệ thống quản 
lý, mô hình, công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng nâng cao năng suất 
chất lượng và khả năng cạnh tranh...; 
gắn kết giữa khoa học công nghệ với 
thực tế sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đề án 
thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại giai đoạn 2011-
2015 cũng được thực hiện tốt trong 
năm qua. 

Lập thành tích tiến tới kỷ niệm 
55 năm ngày thành lập Tổng cục 

Theo ông Nguyễn Nam Hải - Phó 
Tổng cục trưởng, trong năm 2016, 
Tổng cục hướng tới đạt và vượt các 
mục tiêu kế hoạch đề ra, hướng đến 
chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày 
thành lập Tổng cục. 

Tổng cục đặt mục tiêu thực hiện tốt 
kế hoạch 2016 và kế hoạch đầu tư 
trung hạn 2016-2020. Thực hiện tốt 

công tác xây dựng mới và sửa đổi các 
VBQPPL theo kế hoạch 2016 đã 
được Bộ phê duyệt. Xây dựng và 
thực hiện có hiệu quả đề án luân 
chuyển cán bộ trong hệ thống Tổng 
cục. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm 
tra đặc thù trong lĩnh vực đo lường 
xăng dầu, kịp thời ngăn chặn các biểu 
hiện gian lận trong thương mại; 
hướng dẫn các Chi cục TCĐLCL 
chứng nhận dấu định lượng trong hệ 
thống. 

Triển khai thực hiện Quy hoạch 
xây dựng TCVN đến năm 2020; chú 
trọng xây dựng các nhóm TCVN 
chiến lược phù hợp với nhu cầu quản 
lý, đòi hỏi của xã hội và xu thế quốc 
tế (tiết kiệm năng lượng, đô thị thông 
minh, tiết kiệm nước, hệ thống quản 
lý…). Đẩy mạnh hoạt động tuyên 
truyền các VBQPPL và công tác 
thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng. Thực hiện tốt công 
tác đào tạo, hỗ trợ và kiểm tra giám 
sát việc thực hiện Hệ thống quản lý 
chất lượng (HTQLCL) ISO 9001 
trong các cơ quan quản lý hành chính 
công tại các Bộ, ngành, địa phương 
theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình Nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
Doanh nghiệp Việt Nam năm 2016 
và giai đoạn 2016 – 2020. 

Chủ động đẩy mạnh hoạt động hợp 
tác quốc tế, tận dụng các nguồn lực 
hỗ trợ của các dự án từ phía Nhật 
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Bản, Hàn Quốc. Tăng cường hoạt 
động cảnh báo rào cản kỹ thuật trong 
thương mại để hỗ trợ các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu và nền kinh tế 
hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh các 
phong trào thi đua lập thành tích tiến 
tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập 
Tổng cục. 

(tcvn.gov.vn) 
 

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ HOẠT 
ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) thời gian qua đã 
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ 
đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Trong đó có thể kể đến như: các văn 
bản pháp luật về TĐC, hỗ trợ hoạt 
động nâng cao năng suất chất lượng 
tại các doanh nghiệp, thanh kiểm tra 
hoạt động xăng dầu tại một số tỉnh, 
thành phố… 

 
Lực lượng chức năng thanh kiểm tra, giám 

sát chất lượng hàng hóa 

Thành tựu nổi bật nhất thời gian 
qua đó là cơ sở pháp luật về TĐC cơ 
bản đã được xây dựng và đang được 

tiếp tục hoàn thiện phù hợp với yêu 
cầu quản lý kinh tế - xã hội trong giai 
đoạn hội nhập kinh tế thế giới của 
nước ta hiện nay. Trong đó Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 
Luật Đo lường được coi là “ba trụ 
cột” quan trọng, thúc đẩy các hoạt 
động công bố, đánh giá sự phù hợp, 
kiểm định, hiệu chuẩn phát triển, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển 
của cộng đồng doanh nghiệp và nền 
kinh tế. 

Đồng thời, hệ thống văn bản pháp 
luật về TĐC tiếp tục được hoàn thiện, 
phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế - 
xã hội, phục vụ hiệu quả cho xu 
hướng hội nhập sâu và rộng với kinh 
tế thế giới của Việt Nam trong thời 
gian qua.  

Các Luật trên đảm bảo sự quản lý 
thống nhất của Nhà nước, sự đổi mới 
trong tổ chức, nội dung và phương 
thức hoạt động của các cơ quan TĐC, 
tăng cường tính tự chủ và sự tham gia 
của các tổ chức, cá nhân vào hoạt 
động TĐC và phù hợp với thông lệ 
quốc tế. 

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: 
hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
đã công bố được hơn 10.000 TCVN 
trong tổng số hơn 8.600 TCVN đang 
có hiệu lực, tỷ lệ hài hoà với tiêu 
chuẩn quốc tế đạt trên 45%. 

Về đo lường, 23 chuẩn đo lường 
quốc gia đã và đang được thiết lập, 
phê duyệt làm cơ sở pháp lý kỹ thuật 
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bảo đảm tính chính xác, thống nhất 
của hoạt động đo lường trên cả nước; 
duy trì, bảo quản và khai thác tốt các 
chuẩn và trang thiết bị chuẩn hiện 
có,… 

Về quản lý chất lượng và đánh giá 
sự phù hợp: Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và các văn bản 
hướng dẫn được ban hành đã định 
hướng tập trung quản lý chất lượng 
sản phẩm có khả năng gây mất an 
toàn; phân định trách nhiệm quản lý 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa 
các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Hiện 
nay, Việt Nam là một trong những 
nước có sự phát triển mạnh mẽ về tổ 
chức đánh giá sự phù hợp trong 
ASEAN. 

Tổng cục TĐC là thành viên của 14 
tổ chức quốc tế (ISO, IEC, PASC, 
CGPM, OIML, APMP, APLMF, 
APO, APQO, GS1, ACCSQ, 
APEC/SCSC, ASEM, WTO/TBT) và 
tích cực tham gia đàm phán Hiệp 
định TPP, FTA... Trong giai đoạn hội 
nhập kinh tế quốc tế, chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá và dịch vụ sẽ giữ vai 
trò quan trọng hàng đầu. 

Thời gian qua, Tổng cục TĐC đã 
tập trung triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ quan trọng gồm: Chiến 
lược phát triển KH&CN giai đoạn 
2011- 2020 (lĩnh vực TĐC), trong đó 
tập trung vào các nhiệm vụ nhằm hỗ 
trợ về quản lý và kỹ thuật cho hoạt 
động nâng cao NSCL; Triển khai 
thực hiện Giai đoạn II (2016-2020) 

Chương trình Quốc gia “Nâng cao 
NSCL sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. 

Hiện nay, việc nâng cao NSCL là 
vấn đề sống còn của doanh nghiệp 
(DN), tuy nhiên, vai trò của nhà nước 
chỉ mang tính “hỗ trợ”, tạo nền tảng 
ban đầu cho các DN. Do vậy, các DN 
Việt Nam cần chủ động, tích cực học 
hỏi, thực hiện có hiệu quả các dự án 
cải tiến NSCL; xây dựng, áp dụng 
thực chất các công cụ cải tiến NSCL 
tránh tình trạng áp dụng hình thức 
như ở 1 số DN hiện nay. 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, 
Tổng Cục đã báo cáo Lãnh đạo Bộ 
KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ 
khen thưởng kịp thời đối với các cá 
nhân xuất sắc, đặc biệt là Sở 
KH&CN của tỉnh Đồng Nai, Nghệ 
An cũng như nhân rộng mô hình trên 
cả nước. 

Khó khăn trong thanh, kiểm tra xử 
lý lĩnh vực xăng dầu là có sự chồng 
chéo về xử lý vi phạm hành chính 
giữa Nghị định 97/2013/NĐ-CP và 
Nghị định 80/2013/NĐ-CP đối với đo 
lường, chất lượng xăng dầu. Cần sớm 
thống nhất theo quy định của Luật 
Xử lý vi phạm hành chính thì xử lý vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
TCĐLCL sử dụng Nghị định 
80/2013/NĐ-CP. 

Các lực lượng kiểm tra chất lượng 
của Cục Quản lý Chất lượng sản 
phẩm hàng hóa và Chi cục TĐC hiện 
nay không có thẩm quyền xử phạt vi 
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phạm hành chính để chủ động xử lý 
trong quá trình kiểm tra, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra. 
Bên cạnh đó, đội ngũ kiểm soát viên 
quá mỏng để thực thi công tác kiểm 
tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ, Tổng cục TĐC tập trung triển 
khai nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể: 
rà soát kiến nghị các cấp có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung một số văn 
bản quy phạm pháp luật để đáp ứng 
với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế 
như: Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, 
Nghị định 89/2006/NĐ- CP,... 

Bên cạnh việc tăng cường hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, giám sát 
tình hình chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, hàng đóng gói sẵn trên toàn 
quốc để thống nhất quản lý nhà nước 
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Tổng Cục đẩy mạnh hoạt động 
năng suất chất lượng, giải thưởng 
chất lượng quốc gia để hỗ trợ các tổ 
chức, doanh nghiệp áp dụng những 
hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ 
cải tiến NSCL giúp doanh nghiệp 
nâng cao năng suất lao động, giảm 
chi phí. 

Đồng thời tăng cường hoạt động 
cảnh báo và đề xuất với các Bộ, 
ngành xây dựng các biện pháp phòng 
vệ liên quan tới hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại (TBT) để hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong tiến trình hội 
nhập quốc tế. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, 
KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI MẶT 
HÀNG XE MÁY ĐIỆN, XE ĐẠP 
ĐIỆN 

Với ưu điểm gọn nhẹ, không đòi 
hỏi bằng lái, chi phí sử dụng và bảo 
dưỡng thấp, không cần các giấy tờ 
như xe máy chạy bằng xăng, xe máy 
điện và xe đạp điện đang ngày càng 
được sử dụng phổ biến, đặc biệt ở 
các thành phố lớn.  

Tuy nhiên rất nhiều trong số đó là 
các xe không rõ nguồn gốc và chưa 
được kiểm tra chứng nhận chất 
lượng. Trước tình hình đó, thực hiện 
chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao 
thông quốc gia tại Kế hoạch số 
594/KH-UBATGTQG ngày 
31/12/2015 về Năm an toàn giao 
thông 2016, ngày 28/01/2016, Tổng 
cục Hải quan đã ban hành Công văn 
số 856/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
đối với mặt hàng xe máy điện, xe đạp 
điện, mũ bảo hiểm và các phụ tùng, 
phụ kiện. 

 
Hình minh họa. 

Theo đó, quán triệt các Chi cục Hải 
quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, 
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giám sát đối với mặt hàng mũ bảo 
hiểm, xe máy điện, xe đạp điện và 
phụ tùng, phụ kiện nhập khẩu. Trong 
đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy chứng 
nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường, tem hợp chuẩn, hợp quy do 
cơ quan quản lý chuyên ngành cấp 
cho lô hàng nhập khẩu. Tăng cường 
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ 
kiểm soát hải quan, kiểm soát chặt 
chẽ đường mòn, lối mở, sông, suối, 
khu vực cửa khẩu, không cho các đối 
tượng có cơ hội thực hiện hành vi 
buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt 
hàng mũ bảo hiểm, xe máy điện, xe 
đạp điện và phụ tùng, phụ kiện đưa 
vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng vi 
phạm bắt giữ được sẽ bị xử lý nghiêm  
ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu 
để răn đe các đối tượng khác. 

Cục Điều tra chống buôn lậu cần 
cảnh báo kịp thời các phương thức, 
thủ đoạn buôn lậu mới, chủ động dự 
báo tình hình, tham mưu cho Tổng 
cục Hải quan trong việc xây dựng 
chính sách, quy trình thủ tục trong 
lĩnh vực hải quan và chính sách quản 
lý đối với mặt hàng mũ bảo hiểm, xe 
máy điện, xe đạp điện và phụ tùng, 
phụ kiện. Bên cạnh đó, Cục cũng cần 
chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy 
mạnh công tác thu thập thông tin, 
nắm tình hình các địa bàn trọng điểm 
trên phạm vi toàn quốc; xác lập, đấu 
tranh đối với các chuyên án lớn, vụ 
việc phức tạp, có tính chất đường 
dây, ổ nhóm; xử lý nghiêm các đối 

tượng thực hiện hành vi vi phạm, đặc 
biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm 
đầu nhằm chặn đứng hoạt động buôn 
lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng 
xe máy điện, xe đạp điện, phụ tùng, 
phụ kiện và mũ bảo hiểm theo chỉ 
đạo của Ủy ban An toàn giao thông 
quốc gia, góp phần chống thất thu 
ngân sách nhà nước, bảo vệ sức khỏe, 
tính mạng người dân. 

(tcvn.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 29/02/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
số 307/QĐ-BKHCN và 308/QĐ-
BKHCN về việc ban hành các Tiêu 
chuẩn Quốc gia như sau: 

Quyết định 307/QĐ-BKCHN  
TCVN 11243:2016 Thép thanh dự 

ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng 
bộ 

Quyết định 308/QĐ-BKHCN 
TCVN 11295:2016 Công nghệ 

thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu 
cầu an toàn cho mô - đun mật mã 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC 
HIỆN THÔNG TƯ SỐ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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21/2014/TT-BKHCN VỀ ĐO 
LƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
ĐÓNG GÓI SẴN 

Ngày 09/12/2015, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 
Công văn số 2437/TĐC-ĐL gửi các 
Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố 
về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện 
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN về 
đo lường đối với hàng hóa đóng gói 
sẵn và xuất phát từ yêu cầu thực tế 
quản lý về đo lường đối với lượng 
của hàng đóng gói sẵn. 

(tcvn.vn) 
 
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐO ĐẾM 
ĐIỆN NĂNG TRONG HỆ 
THỐNG ĐIỆN 

Ngày 01/12/2015, Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư số 
42/2015/TT-BCT (Thông tư 42) quy 
định đo đếm điện năng trong hệ 
thống điện. 

Thông tư 42 quy định về đo đếm 
điện năng trong phát điện, truyền tải 
điện, phân phối điện, bán buôn điện 
và bán lẻ điện, bao gồm các nội dung 
như yêu cầu đối với Hệ thống đo 
đếm, Hệ thống thu thập số liệu đo 
đếm và Hệ thống quản lý số liệu đo 
đếm; Trách nhiệm của các đơn vị 
trong đo đếm điện năng; Trình tự 
thoả thuận thiết kế kỹ thuật, đầu tư, 
lắp đặt, nghiệm thu Hệ thống đo đếm, 
Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; 
Quản lý, vận hành Hệ thống đo đếm, 
Hệ thống thu thập số liệu đo đếm và 

Hệ thống quản lý số liệu đo đếm; Thu 
thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm 
phục vụ giao nhận điện năng; Quy 
định chung về giao nhận điện năng. 

Theo đó, vị trí đo đếm chính được 
xác định phải trùng hoặc liền kề với 
điểm đấu nối. Đối với cấp điện áp từ 
trung áp trở lên, tại mỗi điểm đấu nối 
phải xác định vị trí đo đếm chính và 
các vị trí đo đếm dự phòng. Vị trí và 
số lượng đo đếm dự phòng được xác 
định chính xác theo cấp điện áp và 
tính chất đặc thù của vị trí đo đếm. 
Đối với cấp điện áp hạ áp, tại mỗi 
điểm đấu nối phải xác định một vị trí 
đo đếm chính. Trường hợp không đủ 
điều kiện để bố trí vị trí đo đếm theo 
quy định tại Khoản 1 Điều này, các 
đơn vị liên quan phải thỏa thuận vị trí 
đo đếm thay thế đồng thời xác định 
phương thức quy đổi điện năng từ vị 
trí đo đếm thay thế về điểm đấu nối. 
Trong trường hợp này, phương pháp 
quy đổi phải xét đến tổn thất trên 
máy biến áp và đường dây liên hệ 
giữa vị trí đo đếm thay thế với điểm 
đấu nối trong quá trình vận hành để 
quy đổi điện năng từ vị trí đo đếm 
thay thế về điểm đấu nối trong quá 
trình giao nhận và thanh toán. 

Đối với vị trí đo đếm của nhà máy 
điện, trường hợp Đơn vị phát điện sở 
hữu nhà máy điện tham gia thị trường 
điện cạnh tranh hoặc nhà máy điện 
lớn, tại mỗi điểm đấu nối phải xác 
định 01 (một) vị trí đo đếm chính và 
02 (hai) vị trí đo đếm dự phòng; 
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Điểm đấu nối thuộc trạm biến áp của 
Đơn vị phát điện; Vị trí đo đếm chính 
được xác định tại máy cắt tổng hoặc 
đầu cực phía cao áp của máy biến áp 
tăng áp đấu nối trực tiếp với lưới 
điện, trừ trường hợp có thoả thuận 
khác; Vị trí đo đếm dự phòng 01 
được xác định tại các xuất tuyến lộ 
đường dây của trạm biến áp tại nhà 
máy điện, trừ trường hợp có thoả 
thuận khác; Vị trí đo đếm dự phòng 
02 được xác định tại đầu cực máy 
phát, trừ trường hợp có thoả thuận 
khác… Trường hợp Đơn vị phát điện 
sở hữu nhà máy điện nhỏ không tham 
gia thị trường điện, tại mỗi điểm đấu 
nối phải xác định 01 vị trí đo đếm 
chính và 01 vị trí đo đếm dự phòng. 

Thông tư 42 cũng quy định về quản 
lý mật khẩu công tơ đo đếm. Cụ thể, 
Mật khẩu công tơ đo đếm phải chia 
thành 03 mức truy cập khác nhau 
nhằm phục vụ yêu cầu quản lý vận 
hành công tơ đo đếm và được quy 
ước như sau: Mật khẩu “Cài đặt” là 
mức mật khẩu cho phép truy nhập 
công tơ đo đếm để cài đặt, thay đổi 
các thông số và chương trình làm 
việc của công tơ đo đếm. Mật khẩu 
này được sử dụng để cài đặt một hoặc 
toàn bộ các thông số của công tơ đo 
đếm và chỉ người có trách nhiệm 
hoặc có thẩm quyền mới được sử 
dụng; Mật khẩu “Đồng bộ thời gian” 
là mức mật khẩu cho phép truy nhập 
công tơ đo đếm để đọc số liệu và 
đồng bộ thời gian của công tơ đo 

đếm. Mật khẩu này không cho phép 
cài đặt, thay đổi các thông số và 
chương trình làm việc của công tơ đo 
đếm và chỉ người có trách nhiệm 
hoặc có thẩm quyền mới được sử 
dụng; Mật khẩu “Chỉ đọc” là mức 
mật khẩu cho phép truy nhập công tơ 
đo đếm để đọc số liệu nhưng không 
cho phép thay đổi các thông số cài 
đặt và chương trình làm việc của 
công tơ đo đếm. Mật khẩu này được 
sử dụng để thu thập số liệu công tơ 
đo đếm tại chỗ hoặc từ xa. Nội dung 
các mức mật khẩu của mỗi công tơ 
đo đếm phải được cài đặt khác nhau. 
Các mật khẩu công tơ đo đếm phải 
được lưu trữ, bảo mật trong từng 
phong bì có niêm phong dán kín 
tương ứng với từng công tơ đo đếm. 
Các phong bì mật khẩu công tơ đo 
đếm phải được bàn giao cho người có 
trách nhiệm quản lý và lưu trữ. Người 
quản lý có trách nhiệm tổng hợp các 
phong bì mật khẩu công tơ đo đếm 
thành một bộ hồ sơ mật khẩu công tơ 
đo đếm với các nội dung sau: Chủng 
loại công tơ đo đếm, số công tơ đo 
đếm, Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm, 
Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo 
đếm. Việc bàn giao phong bì mật 
khẩu công tơ đo đếm trong quá trình 
quản lý lưu trữ hoặc sử dụng mật 
khẩu công tơ đo đếm phải được ghi 
nhận bằng biên bản có chữ ký xác 
nhận của hai bên tiếp nhận và bàn 
giao. 

Đối với các công tơ đo đếm sử 
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dụng mật khẩu cài đặt là khóa cứng 
thì phải được niêm phong đảm bảo 
không thể can thiệp được vào công tơ 
đo đếm nếu không phá bỏ niêm 
phong. 

Thông tư 42 có hiệu lực kể từ ngày 
18 tháng 01 năm 2016. 

(moit.gov.vn) 
 
 
 
1. THẾ GIỚI 

ẤN ĐỘ RA THÔNG BÁO KẾT 
LUẬN CUỐI CÙNG VỤ VIỆC 
ĐIỀU TRA CHỐNG BÁN PHÁ 
GIÁ VỚI MÁY CHẾ BIẾN NHỰA 

Vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh 
nhận được thông tin ngày 07 tháng 
01 năm 2016, Tổng vụ Chống bán 
phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ ra 
thông báo về kết luận cuối cùng trong 
vụ việc điều tra chống bán phá giá 
với máy chế biến nhựa (Plastic 
Processing machines or Injection 
moulding machines) nhập khẩu từ 
Đài Loan, Philippines, Malaysia và 
Việt Nam. 

Một số thông tin chung về vụ việc: 
1. Ngày khởi xướng điều tra: 

14/10/2014. 
2. Sản phẩm bị điều tra: Máy chế 

biến nhựa có mã HS: 84771000. 
3. Nguyên đơn: Hiệp hội các nhà 

sản xuất máy nhựa của Ấn Độ 
(Plastics Machinery Manufacturers 
Association of India) 

4. Giai đoạn điều tra bán phá giá: 

tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 
2014. 

5. Giai đoạn điều tra thiệt hại: từ 
năm 2010 đến 2014. 

Trong bản kết luận cuối cùng, cơ 
quan điều tra xác định rằng họ đã 
không nhận được bất kỳ bản trả lời 
đầy đủ nào đối với bản câu hỏi điều 
tra từ phía các nhà sản xuất/xuất khẩu 
nào của Việt Nam, Phillipines và 
Malaysia. Do vậy, các dữ liệu có sẵn 
được sử dụng để xác định mức độ và 
phạm vi bán phá giá (nếu có) đối với 
các doanh nghiệp này. 

Trước đó, tại thông báo về bản kết 
luận điều tra (ngày 29/12/2015) mức 
biên độ phá giá đối với Việt Nam 
được xác định là 40-50%. Sau khi 
xem xét cả biên độ thiệt hại, cơ quan 
điều tra đã quyết định thuế suất 
chống phá giá áp dụng đối với tất cả 
các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu 
Việt Nam là 23.15%, Phillipines là 
30.85%, và Malaysia là 44.74%. Chỉ 
có duy nhất hai (02) doanh nghiệp 
của Đài Loan được coi là hợp tác đầy 
đủ với cơ quan điều tra và được 
hưởng mức thuế suất 0 - 6.06%. Các 
doanh nghiệp Đài Loan không hợp 
tác khác phải chịu mức thuế 27.98%. 

(moit.gov.vn) 
 

TÂY BAN NHA THÔNG BÁO 
LỆNH CẢNH BÁO Y VỤ NHẬP 
HẠT TIÊU ĐEN 

Ngày 1/2/2016, Bộ Y tế Tây Ban 
Nha gửi Công hàm thông báo về việc 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Ủy ban châu Âu ban hành lệnh cảnh 
báo y vụ đối ngoại số 2016-31UE sau 
khi các cơ quan chức năng Malta 
phát hiện hàm lượng chất diệt nấm 
carbendazim vượt quá giới hạn cho 
phép trong lô hàng hạt tiêu đen của 
Công ty cổ phần Phục Sinh.  

Trước mắt, Tây Ban Nha sẽ áp 
dụng các biện pháp kiểm soát đặc 
biệt đối với việc nhập khẩu hạt tiêu 
đen tại các cửa khẩu của nước này. 
Biện pháp này sẽ được duy trì cho 
đến khi có đảm bảo kiểm tra chất 
lượng chính thức từ nơi xuất xứ, 
và/hoặc kết quả kiểm tra các lần tới 
đạt yêu cầu, hoặc cho đến khi Ủy ban 
châu Âu ban hành các biện pháp 
kiểm tra chung các nước thành viên. 

Đối với 
lô hàng hạt 
tiêu đen 
của công ty 
Phục Sinh, 
sẽ áp dụng 
các biện pháp:  

- Thu giữ mẫu hàng bị nghi ngờ 
- Phân tích chi tiết tổng thể hàm 

lượng chất diệt nấm carbendazim 
- Lưu giữ toàn bộ lô hàng chờ kết 

quả chính thức 
Năm 2015, hạt tiêu là mặt hàng 

đứng thứ 8 trong số các mặt hàng 
xuất khẩu sang Tây Ban Nha. Kim 
ngạch xuất khẩu đạt 34,2 triệu USD, 
tăng 33,6% so với năm 2014. 

Còn theo số liệu Hải quan Tây Ban 
Nha đến hết tháng 11/2015 thì xuất 

khẩu hạt tiêu của Việt Nam vào thị 
trường này đạt 29,97 Euro, tăng 
32,3% so với cùng kỳ năm 2014. Việt 
Nam là nước xuất khẩu hạt tiêu đứng 
thứ hai vào Tây Ban Nha, sau Trung 
Quốc. 

(moit.gov.vn) 
 

2. TRONG NƯỚC  
TRAO CHỨNG NHẬN HÀNG 
VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 
CHO 500 DOANH NGHIỆP 

Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam 
chất lượng cao xem xét kỹ lượng và 
quyết định trao chứng nhận cho 500 
doanh nghiệp đạt Nhãn hiệu chứng 
nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 
2016. 

Tối 23/2, tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt 
Nam chất lượng cao tổ chức Lễ kỷ 
niệm 20 năm Hàng Việt Nam chất 
lượng cao - Nâng sức cạnh tranh 
doanh nghiệp Việt và trao chứng 
nhận cho 500 doanh nghiệp đạt Nhãn 
hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất 
lượng cao 2016. 

Tham dự và trao chứng nhận danh 
hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 
năm 2016 có Chủ tịch nước Trương 
Tấn Sang; Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Nguyễn Quân; Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn 
Thành Phong và đại diện các tỉnh, 
thành phố khác trong cả nước. 
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Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt 
Nam chất lượng cao năm 2016 được 
tổ chức rộng rãi ở nhiều tỉnh, thành 
phố trên toàn quốc, trong khoảng thời 
gian từ tháng 9/2015 đến nay. 

Sau khi công bố danh sách sơ bộ 
gồm 678 doanh nghiệp, Hội doanh 
nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng 
cao đã nhận được phản hồi từ 75 cơ 
sở ngành thuộc 37 tỉnh, thành phố. 

Đặc biệt, trong đó có 41 doanh 
nghiệp mới đạt lần đầu tiên, 42 doanh 
nghiệp đạt liên tục 20 năm liền. 

Trong 20 năm thực hiện chương 
trình bình chọn, hiện đã có 45 tỉnh, 
thành phố có doanh nghiệp được trao 
chứng nhận Nhãn hiệu chứng nhận 
Hàng Việt Nam chất lượng cao. 

Các doanh nghiệp vùng Đông Nam 
Bộ đạt tỷ lệ đông đảo nhất với 58%, 
các doanh nghiệp ở miền Bắc đạt 
22%, hai khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và Tây Nam Bộ đạt 10%. 

Một số doanh nghiệp đạt chứng 
nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 
trong nhiều năm như Công ty cổ phần 
Sữa Việt Nam - Vinamilk, Kinh Đô, 
Việt Tiến, Thái Tuấn, Thiên Long... 

Được người tiêu dùng tin tưởng 
bình chọn, cùng với không ngừng 
phấn đấu để giữ vững danh hiệu, các 
doanh nghiệp đã kiên trì đồng hành 
với những chương trình do Hội doanh 
nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng 
cao tổ chức để mở rộng mạng lưới thị 
trường, phát triển sản xuất, đổi mới 
sáng tạo trong quản trị và công nghệ, 

xây dựng thương hiệu. 
Năm 2016, Hội doanh nghiệp Hàng 

Việt Nam chất lượng cao đẩy mạnh 
các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thị 
trường, cung cấp các dịch vụ truyền 
thông, phối hợp hoạt động với các 
đối tác, tổ chức hiệu quả các sự kiện 
Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng 
cao, chuỗi phiên chợ Hàng Việt về 
nông thôn, IIBF, Techmart, Mekong 
Connect - CEO Forum 2016 và trại 
hè Đại sứ hàng Việt tí hon... 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

THAM TÁN THƯƠNG MẠI 
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “CẦU 
NỐI” 

“Để ngành công nghiệp hóa chất 
phát triển xứng đáng với tiềm năng 
và thế mạnh cần phải tiến hành các 
giải pháp đồng bộ. Trong đó, vai trò 
của Tham tán thương mại đối với 
hoạt động xúc tiến thương mại, kết 
nối đầu tư là một giải pháp quan 
trọng” - đây là khẳng định của Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Hoàng 
Quốc Vượng tại buổi đối thoại với 
tham tán thương mại. 

Kết nối hiệu quả 
Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn 

Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa 
chất (Bộ Công Thương) - cho biết: 
Ngành Hóa chất có tốc độ tăng 
trưởng cao nhưng vẫn giữ vị trí 
khiêm tốn trong cơ cấu các ngành 
công nghiệp. Các Tham tán thương 
mại đã giữ mối liên hệ thường xuyên 
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với Cục, doanh nghiệp trong ngành, 
cung cấp thông tin hai chiều kịp thời, 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
triển khai hoạt động xúc tiến thương 
mại. 

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam 
tại Ấn Độ, Ấn Độ là thị trường tiềm 
năng của ngành Hóa chất, đặc biệt là 
các sản phẩm thuốc nhuộm, hóa chất 
cơ bản. Thời gian qua, hợp tác giữa 
ngành Hóa chất Việt Nam - Ấn Độ có 
sự hỗ trợ tốt. Cụ thể: Hoạt động kết 
nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam 
sang xúc tiến thương mại, tham gia 
hội chợ tại Ấn Độ đã đạt được một số 
kết quả khả quan. 

Ông Trần Bảo Giám - Tham tán 
Thương mại Việt Nam tại Lào - chia 
sẻ: Hợp tác, quan hệ giữa ngành Hóa 
chất Việt Nam và Lào rất tốt. Mới 
đây, Cục Hóa chất đã giúp Lào xây 
dựng Luật Hóa chất, đồng thời định 
hướng rõ cho doanh nghiệp hóa chất 
trong nước tích cực đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh tại Lào. Đến thời điểm 
này, Lào là thị trường tiềm năng đối 
với ngành Hóa chất Việt Nam. 

Mở rộng thị trường 
Hiện tại, nhu cầu của thị trường 

trong nước đối với phân bón DAP 
khoảng 1 triệu tấn/năm. Trong khi 
đó, nước ta có 2 nhà máy đã đi vào 
hoạt động với công suất 660.000 
tấn/năm và đang đầu tư 1 nhà máy 
công suất 340.000 tấn/năm nữa. 
Ngoài ra, phân bón NPK nhu cầu 
khoảng 4 triệu tấn/năm nhưng năng 

lực sản xuất khoảng 7-8 triệu tấn. 
Trước thực tế này, ông Nguyễn 

Văn Thanh đề xuất: Các thương vụ 
hỗ trợ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu 
những mặt hàng trên trong thời gian 
tới. Bên cạnh đó, tham tán thương 
mại tạo điều kiện làm đầu mối, giúp 
doanh nghiệp tìm kiếm nhà cung cấp 
khối lượng lớn nguyên liệu để sản 
xuất hóa chất như: Lưu huỳnh bột, 
than, quặng phốt phát (Trung Đông); 
nhà cung cấp hóa chất cơ bản, sản 
phẩm hóa dầu để sản xuất sản phẩm 
downstream, hóa dược… 

Bà Vũ Việt Nga - Tham tán thương 
mại Việt Nam tại Philippines - 
khuyến nghị: Ngành Hóa chất nên 
ban hành danh mục ngành hàng, dự 
án nào cần thu hút đầu tư, nhập khẩu. 
Trên cơ sở đó, Thương vụ sẽ xúc tiến 
thương mại trọng tâm, trọng điểm. 
Đặc biệt, thông tin mời gọi đầu tư, 
ngành hàng có nhu cầu nhập khẩu 
phải thể hiện bằng tiếng Anh rõ ràng, 
như vậy mới mong tuyên truyền hiệu 
quả.  

(baocongthuong.com.vn) 
 

3. ĐỊA PHƯƠNG 
NGHIỆM THU 12 ĐỀ ÁN CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP 2015 

Ngày 18/1/2016, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu 13 đề án của các 
đơn vị tham gia Chương trình Khoa 
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học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương 
Quang Cần - Phó giám đốc Sở 
KH&CN chủ trì Hội đồng nghiệm 
thu.  

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 
được của các đề án cũng như hồ sơ 
pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất 
trí nghiệm thu 12 đề án (trên tổng số 
13 đề án) của các đơn vị tham gia 
Chương trình Khoa học & công nghệ 
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm hàng hóa 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 
2015 với tổng kinh phí hỗ trợ 490,5 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Quỹ đầu tư phát triển (TP.Vũng 
Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Tư 
vấn hệ thống ISO 9001:2008; 

2. Công ty TNHH Quốc tế Troy 
(TP.Vũng Tàu), với đề án được hỗ trợ 
là “Đầu tư thiết bị công nghệ mới để 
sản xuất gạch nén không nung, ứng 
dụng công nghệ khoá chặt trong xây 
dựng để thi công nhà”, đề án triển 
khai với hai nội dung chính là thử 
nghiệm, xét nghiệm thành phần đất, 
xét nghiệm vật tư đưa vào sản xuất 
gạch nén không nung và thuê chuyên 
gia kỹ thuật từ nước ngoài về để đào 
tạo ứng dụng vận hành máy sản xuất 
gạch nén không nung và xây dựng 
công trình mẫu; 

3. Công ty TNHH khí công nghiệp 
Hải Yến (TP.Vũng Tàu), với nội 

dung được hỗ trợ là Chứng nhận hệ 
thống ISO 9001:2008; 

4. Công ty cổ phần Thành Chí 
(TP.Vũng Tàu), với 3 nội dung được 
hỗ trợ là Tư vấn hệ thống ISO 
9001:2008, Chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2008, Chứng nhận 2 sản 
phẩm hợp quy; 

5. Công ty cổ phần LDT (TP.Vũng 
Tàu), với nội dung được hỗ trợ là 
Chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008; 

6. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
Thương mại Minh Quân (TP.Vũng 
Tàu), với nội dung được hỗ trợ là 
Xây dựng Website; 

7. Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Hàng Việt (Tp Vũng 
Tàu), với nội dung được hỗ trợ là Tư 
vấn, chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008; 

8. DNTN Thu Vân Phước (huyện 
Long Điền), với nội dung được hỗ trợ 
là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 

9. DNTN tiệm vàng Nguyệt Cường 
(huyện Đất Đỏ), với nội dung được 
hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 

10. DNTN tiệm vàng Hưng Oanh 
(huyện Đất Đỏ), với nội dung được 
hỗ trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 

11. DNTN tiệm vàng Kim Bình 
(TP.Vũng Tàu), với nội dung được hỗ 
trợ là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; 

12. DNTN Kim Tiến Hà (huyện 
Châu Đức), với nội dung được hỗ trợ 
là Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. 

(Sở KH&CN) 


