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MEXICO MỞ THÊM MỘT 
KÊNH TẠI VIỆT NAM, HỖ TRỢ 
CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM GIAO DỊCH XNK HÀNG 
HÓA VỚI MEXICO 

Sau khi Hiệp định đối tác Thái 
Bình Dương (TPP) được ký kết 
(4/2/2016), Hiệp hội các doanh 
nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu quốc 
gia Mexico (ANIERM) đã nhanh 
chóng mở thêm 45 văn phòng đại 
diện tại nước ngoài, trong đó có Việt 
Nam. 

Hiệp hội các doanh nghiệp nhập 
khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu quốc 
gia Mexico (gọi tắt là ANIERM), 
được thành lập năm 1944. ANIERM 
là tổ chức phi lợi nhuận, với chức 
năng không chỉ hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu, mà còn hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp nhập khẩu, doanh 
nghiệp logistics, môi giới hải quan, 
các tổ chức tín dụng, các công ty dịch 
vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, liên kết 
cộng đồng thương mại nước ngoài 
của Mexico. 

Ngày 08 tháng 3 năm 2016, tại thủ 
đô Mexico, Hiệp hội ANIERM 
Mexico phối hợp với Tập đoàn 
Unique, đã tổ chức lễ khai trương 
thêm 45 văn phòng đại diện quốc tế 
mới, tại các quốc gia và vùng lãnh 
thổ trên thế giới, bao gồm Trung 
Quốc, Indonesia, Campuchia, Đài 

Loan, Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, 
Thái Lan, Malaysia, Philipin, Ả Rập 
và Belice.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Arturo 
Pérez Behr, Chủ tịch Hiệp hội 
ANIERM nhấn mạnh nhiệm vụ và 
mục đích chính của Hiệp hội 
ANIERM, nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp Mexico và các doanh nghiệp 
của các nước, mà ANIERM có văn 
phòng đại diện, tiếp cận các cơ hội 
giao thương tại các thị trường quốc 
tế. Đồng thời, ông Chủ tịch Hiệp hội 
này cũng nêu ra các yếu tố ảnh hưởng 
tới lĩnh vực ngoại thương tại Mexico, 
đó chính là sự minh bạch, gian lận 
thuế, chậm trễ trong thủ tục thông 
quan. 

Về phần mình, Bộ trưởng Hành 
chính công Mexico, ông Virgilio 
Andrade Martínez, nhấn mạnh về 
lĩnh vực ngoại thương đối với sự phát 
triển của Mexico, cam kết chống lại 
những hiện tượng tiêu cực tại 
Mexico, mà ngài Chủ tịch ANIERM 
đã nêu. Bộ trưởng Hành chính công 
Mexico cũng đánh giá cao vai trò của 
45 Văn phòng đại diện mới của 
ANIERM. Việc này sẽ giúp cho các 
doanh nghiệp của Mexico, dễ dàng 
tiếp cận các thị trường thế giới nói 
chung và châu Á nói riêng, nâng cao 
tính cạnh tranh và tận dụng tốt hơn 
các cơ hội từ Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). 

Trong năm 2015, theo số liệu của 
Tổng cục hải quan Việt Nam: xuất 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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khẩu của Việt Nam vào Mexico đạt 1 
tỷ 545 triệu USD (trị giá FOB), tăng 
49,16% so với cùng kỳ năm 2014 và 
là mức tăng cao nhất trong vòng 10 
năm qua. Việt Nam nhập khẩu từ 
Mexico 477,52 triệu USD (trị giá 
CIF). Năm 2015 Việt Nam xuất siêu 
qua Mexico: 1 tỷ 68 triệu USD. Tổng 
kim ngạch XNK hai chiều đạt 2 tỷ 23 
triệu USD, tăng 55,70% so với cùng 
kỳ năm 2014. 

Việt Nam xuất khẩu vào Mexico 
gồm 14 nhóm mặt hàng chính: Điện 
thoại và linh kiện; Giày dép; Máy 
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; 
Thủy sản; Hàng dệt - may; Phương 
tiện vận tải và phụ tùng; Máy móc - 
thiết bị và phụ tùng; Cà phê; Đồ chơi, 
dụng cụ thể thao và bộ phận; Sản 
phẩm từ chất dẻo; Túi xách, ví, va ly, 
mũ và dù; Bàn ghế gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ; Cao su; Sản phẩm khác. 

Về nhập khẩu, Việt Nam nhập từ 
Mexico chủ yếu 5 nhóm mặt hàng: 
máy vi tính-sản phẩm điện tử và linh 
kiện; Máy móc và thiết bị; Thức ăn 
cho gia súc và nguyên liệu; Sắt và 
thép các loại; Phế liệu sắt thép. 

(moit.gov.vn) 
 
NHỮNG LƯU Ý VỀ HÀNG RÀO 
KỸ THUẬT CỦA THÁI LAN 

Trong cộng đồng các nước ASEAN, 
Thái Lan là đối tác thương mại lớn 
nhất của Việt Nam. Theo thống kê, 
kim ngạch thương mại hai chiều Việt 
Nam – Thái Lan năm 2014 đạt 10,6 

tỷ USD. 5 tháng đầu năm 2015, con 
số này là gần 4,4 tỷ USD. Hai nước 
đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch 
thương mại song phương lên 15 tỷ 
USD năm 2020. 

Thái Lan là đối tác thương mại 
lớn của Việt Nam 

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt 
Nam sang Thái gồm: điện thoại, máy 
tính và linh kiện điện tử, phụ tùng 
vận tải, máy móc thiết bị, hàng thủy 
sản, các sản phẩm hóa chất… 

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là các 
mặt hàng: chất dẻo nguyên liệu, các 
loại linh kiện máy móc, hàng điện gia 
dụng, xe máy, phụ tùng xe máy, thức 
ăn gia súc… 

Thực tế trong quá trình trao đổi 
thương mại giữa 2 nước cho thấy, có 
rất nhiều rào cản kỹ thuật được Thái 
Lan đòi hỏi các doanh nghiệp Việt 
Nam phải nắm rõ khi xuất khẩu hàng 
hóa vào Thái Lan. 

Theo các chuyên gia, những rào 
cản thương mại chủ yếu mà một 
doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị 
trường Thái Lan cần quan tâm là quy 
định về bao gói, nhãn mác, giấy 
chứng nhận nhập khẩu và giấy phép 
nhập khẩu. 

Nhãn mác luôn đóng vai trò quan 
trọng và là bộ mặt của sản phẩm, của 
doanh nghiệp. Đối với các sản phẩm 
nhập khẩu vào Thái Lan, chính phủ 
Thái Lan có các quy định rất chặt 
chẽ. 

Theo quy định, bao gói của các sản 
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phẩm nên được làm bằng chất liệu 
đảm bảo và có khả năng chịu nhiệt và 
chịu ẩm. Nhà xuất khẩu cũng nên chú 
ý đến khả năng hàng hoá sẽ để ở kho 
có không gian mở, vì vậy bao gói nên 
sử dụng chất liệu không thấm nước. 
Nên tránh sử dụng cỏ khô và rơm để 
làm bao gói. 

Chính phủ Thái Lan có những quy 
định rất khắt khe về nhãn mác đối với 
các sản phẩm bơ sữa, đồ ăn cho trẻ 
em, đồ ăn đóng hộp, dấm, các loại 
nước giải khát, dầu ăn và thuốc súng. 
Do đó, theo quy định của Thái Lan, 
nhãn mác của sản phẩm thực phẩm 
phải được cấp phép bởi Cơ quan quản 
lý về Thực phẩm và Dược phẩm. Khi 
tiến hành thủ tục xin giấy phép, đối 
với mỗi sản phẩm, nhà nhập khẩu 
phải nộp 2 mẫu của sản phẩm, chỉ rõ 
tỷ lệ phần trăm từng thành phần và 
hợp chất có trong sản phẩm đó, và 
nộp sáu nhãn mác sản phẩm. 

Hàng rào kỹ thuật cụ thể với 
từng ngành khi xuất khẩu vào Thái 
Lan 

Thực phẩm nhập khẩu vào Thái 
Lan phải đăng ký nhãn mác với 
những thông tin rõ ràng. Những nội 
dung cụ thể bao gồm: Tên và nhãn 
hiệu sản phẩm (bao gồm cả tên sản 
phẩm và tên thương mại); Số giấy 
phép đăng ký; Tên và địa chỉ nhà sản 
xuất; Tên và địa chỉ nhà nhập khẩu; 
Ngày sản xuất và ngày hết hạn sử 
dụng sản phẩm; Số lượng và trọng 
lượng tịnh; Hướng dẫn sử dụng. 

Đối với đồ uống, trên nhãn mác 
phải ghi rõ tỷ lệ phần trăm của lượng 
cồn có trong sản phẩm đó, những 
cảnh báo về tác hại đến sức khoẻ khi 
sử dụng sản phẩm (nếu có), và phải 
in bằng tiếng Thái. 

Đối với mỹ phẩm, có những quy 
định riêng về nhãn mác, nhãn mác 
phải bằng tiếng Thái và chỉ rõ những 
thông tin sau: Tên của loại mỹ phẩm, 
Tên và địa chỉ nhà sản xuất; Hướng 
dẫn sử dụng; Thành phần có trong 
sản phẩm; Những phản ứng phụ khi 
sử dụng sản phẩm (nếu có); Nhập 
khẩu thực phẩm đã qua chế biến, thiết 
bị y tế, dược phẩm, vitamin, và mỹ 
phẩm cần có giấy phép của Vụ quản 
lý dược phẩm và thực phẩm, Bộ Y tế; 
Nhập khẩu tungstic oxit, quặng thiếc, 
và thiếc kim loại, về số lượng nếu 
vượt quá 2 kg sẽ phải có giấy phép 
của Vụ tài nguyên khoáng sản, Bộ 
Công nghiệp. 

Nhập khẩu đồ cổ hoặc các tác 
phẩm nghệ thuật dù có đăng ký hay 
không cũng phải có giấy phép của Vụ 
nghệ thuật, Bộ giáo dục. 

Giấy chứng nhận nhập khẩu và 
giấy phép nhập khẩu cũng là những 
điều kiện cần thiết để hàng hóa Việt 
Nam được lưu hành trên thị trường 
Thái Lan. Đối với các giấy chứng 
nhận nhập khẩu, các doanh nghiệp 
cần lưu ý: 

Có 2 loại giấy chứng nhận nhập 
khẩu mà doanh nghiệp cần thỏa mãn 
là giấy chứng nhận xuất xứ và giấy 
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chứng nhận đặc biệt. 
Giấy chứng nhận xuất xứ: phải 

được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. 
Trong một số trường hợp, nếu 2 nước 
có ký Hiệp định Thương mại Tự do, 
hàng hoá khi có giấy chứng nhận 
xuất xứ sẽ được hưởng một mức thuế 
ưu đãi. 

Theo những quy định về y tế công 
cộng của Thái Lan thì hàng hóa vào 
thị trường Thái Lan còn phải có giấy 
chứng nhận đặc biệt nhằm đảm bảo 
chất lượng sản phẩm. Quy định cụ 
thể như sau: Đối với các loại hạt, 
thực vật và động vật cần phải có giấy 
chứng nhận kiểm dịch được cấp bởi 
cơ quan chức năng của nước xuất xứ. 

Mặt hàng thịt nhập khẩu vào Thái 
Lan cần phải có giấy chứng nhận an 
toàn thú y được ký bởi nhà chức trách 
địa phương tại nước xuất xứ và cần 
xác nhận. Những thông tin bao gồm: 
Nước xuất xứ không xuất hiện những 
bệnh dịch trong một khoảng thời gian 
xác định; Nguyên liệu (động vật) 
phải được chứng nhận đáp ứng đủ 
những tiêu chuẩn vệ sinh bởi nhà 
kiểm dịch thú y; Sản phẩm phù hợp 
với nhu cầu tiêu dùng và không chứa 
những chất bảo quản, chất phụ gia 
hoặc dư lượng kháng sinh, chất bảo 
vệ thực vật, tăng trọng, tăng trưởng… 
vượt quá số lượng/mức độ cho phép 
gây nguy hiểm đến sức khoẻ con 
người; Sản phẩm không được lưu kho 
quá 3 tháng (được tính từ ngày sản 
xuất hoặc đóng gói hàng hoá). 

Những nhà xuất khẩu sản phẩm 
dược và thuốc phải được cấp Giấy 
chứng nhận tự do bán sản phẩm trước 
khi đưa sản phẩm này vào Thái Lan, 
và chịu sự kiểm soát chặt chẽ 

Thực phẩm đông lạnh trước khi 
nhập khẩu phải đăng ký với Uỷ ban 
Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế 
Công cộng. Khi tiến hành thủ tục 
đăng ký, nhà nhập khẩu phải nộp 2 
mẫu hàng cho mỗi loại hàng hóa, 
những thông tin chính xác về thành 
phần tính theo tỷ lệ phần trăm, kèm 
theo sáu nhãn mác sản phẩm. 

Chất Dulcin, axit  cyclamic và hợp 
chất của 2 chất này và những thực  
phẩm có chứa bất kỳ một trong 
những chất này đều bị cấm nhập khẩu 
vào Thái Lan 

Giấy phép nhập khẩu: là loại giấy 
phép bắt buộc khi nhập khẩu nhiều 
loại nguyên vật liệu, dầu khí, công 
nghiệp, hàng dệt may, dược phẩm, và 
các mặt hàng nông sản. Việc nhập 
khẩu nhiều loại hàng hóa không cần 
có giấy phép, tuy nhiên phải phù hợp 
với các quy định được áp dụng đối 
với các mặt hàng liên quan như các 
khoản phụ phí và giấy chứng nhận 
xuất xứ cũng bắt buộc trong một số 
trường hợp. 

(vietq.vn) 
 

Ả-RẬP XÊ-ÚT TẠM DỪNG 
THÔNG QUAN MẶT HÀNG 
TÔM CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT 
NAM 
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Bộ Công Thương nhận được công 
điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-
rập Xê-út thông báo về việc Ả-rập 
Xê-út tạm thời không thông quan các 
công hàng tôm có nguồn gốc từ Việt 
Nam do xuất hiện bệnh đốm trắng 
(White spot Disease).  

Tổng cục Thuốc và Thực phẩm Ả-
rập Xê-út căn cứ vào các báo cáo của 
Tổ chức sức khỏe động vật thế giới 
(OIE) trong đó đề cập đến việc xuất 
hiện bệnh đốm trắng ở tôm có xuất 
xứ từ Việt Nam, đã thông báo cho 
các đơn vị kiểm tra thực phẩm nhập 
khẩu không được thông quan các 
công hàng tôm tươi, tôm đã được làm 
lạnh hoặc kết đông có nguồn gốc từ 
Việt Nam cho tới khi các điều kiện y 
tế đã được đảm bảo, ngoại trừ các 
trường hợp: 

- Các loại hàng đã được bỏ đầu và 
vỏ (trừ phần cuối có đuôi tôm) và 
phải kiểm tra toàn bộ công hàng bằng 
quan sát trực tiếp và xét nghiệm. 

- Các sản phẩm đã được chế biến 
cho người tiêu dùng trực tiếp (như đã 
được tẩm ướp và chế biến để nướng, 
rán hoặc theo cách nấu khác). 

- Các sản phẩm đã được xử lý nhiệt 
để đảm bảo không còn vi-rút theo 
cách thức được quy định tại điều 9, 6, 
3 của Bộ Quy tắc về sức khỏe động 
vật thủy sản do OIE ban hành. 

(moit.gov.vn) 
 

NGĂN CHẶN GIAN LẬN 
THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI LỐP Ô 

TÔ NHẬP KHẨU 
Trước thực trạng gian lận thương 

mại về giá của một số Doanh nghiệp 
nhập khẩu lốp ô tô từ Trung Quốc 
trong thời gian qua, Tổng cục Hải 
quan mới đây đã ban hành công văn 
yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành 
phố thực hiện các biện pháp nhằm 
ngăn chặn tình trạng gian lận thương 
mại qua giá tính thuế và khai sai mã 
số hàng hóa đối với mặt hàng lốp ô 
tô nhập khẩu. 

 
Hình minh họa 

Theo đó, các Cục Hải quan cần tiến 
hành kiểm tra, rà soát tình hình nhập 
khẩu mặt hàng lốp ô tô các loại tại 
địa phương (đặc biệt lưu ý đối với 
các mặt hàng lốp nhập khẩu có xuất 
xứ Trung Quốc) để thu thập thông 
tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ 
chức thực hiện tham vấn và thực hiện 
kiểm tra sau thông quan theo đúng 
quy định. Đồng thời các đơn vị cần tổ 
chức thu thập thông tin về mặt hàng 
lốp ô tô các loại nhập khẩu, phân 
tích, tổng hợp để xác định trị giá tính 
thuế theo quy định. Như được biết, 
ngày 31/12/2015 Tổng cục Hải quan 
đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-
TCHQ quy định mặt hàng lốp ô tô 
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bơm hơi các loại thuộc danh mục 
hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá 
và mức giá tham chiếu kèm theo làm 
cơ sở để kiểm tra, tham vấn và xác 
định trị giá tính thuế. 

Về mã số hàng hóa, yêu cầu các 
Cục Hải quan tỉnh và thành phố tiến 
hành rà soát, kiểm tra, thực hiện các 
biện pháp truy thu thuế đối với các 
trường hợp khai sai mã số hàng hóa 
để được thưởng thuế suất thấp. 

(tcvn.gov.vn) 
 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI 
XUẤT KHẨU THỰC PHẨM VÀO 
THỊ TRƯỜNG MỸ 

Thị trường Mỹ nhiều tiềm năng với 
mặt hàng xuất khẩu mới của Việt 
Nam, tuy nhiên có nhiều rào cản về 
kỹ thuật và quy định nghiêm ngặt. 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
sang Mỹ tăng trưởng trung bình 
20%/năm, với 4 mặt hàng thế mạnh: 
dệt may với kim ngạch 11 tỷ 
USD/năm, giày dép với kim ngạch 
4,1 tỷ USD/năm, đồ gỗ với kim 
ngạch 2,6 tỷ USD/năm, thủy sản với 
1,3 tỷ USD/năm.  Trong đó, xuất 
khẩu thực phẩm và đồ uống tăng 
trưởng mạnh, nhưng ngày càng gặp 
nhiều khó khăn trở ngại. 

Đến nay, Mỹ chỉ cho phép nhập 
khẩu 4 loại trái cây của Việt Nam là 
thanh long, chôm chôm, vải và nhãn. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn đang làm việc với phía Hoa Kỳ 
để xuất khẩu thêm xoài và vú sữa. 

Tuy nhiên, thời gian cấp phép cho 
một loại trái của Việt Nam xuất vào 
thị trường Mỹ mất từ 5- 7 năm. 

Để chinh phục được thị trường khó 
tính bậc nhất thế giới này, các doanh 
nghiệp Việt Nam cần nắm rõ các rào 
cản thương mại, chính sách chống 
bán phá giá, chống trợ cấp, đặc biệt là 
Luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm 
của Mỹ và những biện pháp để tránh 
sai phạm, nâng cao giá trị xuất khẩu. 

Ông Đào Trần Nhân - Tham tán 
Thương mại Việt Nam tại Mỹ đưa ra 
một số lưu ý cho doanh nghiệp muốn 
xuất khẩu sang thị trường Mỹ: 

- Các Doanh nghiệp muốn xuất 
khẩu thực phẩm vào thị trường Mỹ 
phải đăng ký chất lượng với Cục 
Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ, 
đăng ký cơ sở sản xuất kinh doanh để 
được cấp mã số kinh doanh của FDA, 
đăng ký người đại diện tại Mỹ. 

- Ngoài những quy định bắt buộc 
trên, các DN muốn xuất khẩu thực 
phẩm vào thị trường Mỹ cần lưu ý ba 
vấn đề: 

Thứ nhất, cần tuân thủ các quy 
định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Cạnh đó, Doanh nghiệp cần lưu giữ 
hồ sơ sản xuất, chế biến của từng lô 
hàng để phục vụ truy xuất nguồn gốc 
sau này, hoạt động này do phía Mỹ 
thực hiện. 

Thứ hai, Doanh nghiệp cần sẵn 
sàng đáp ứng yêu cầu kiểm tra tại chỗ 
các cơ sở sản xuất, chế biến thực 
phẩm, bởi việc từ chối không cho 



Số 25 - 03/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

phía Mỹ kiểm tra cũng đồng nghĩa 
với việc bị từ chối nhập khẩu. 

Thứ ba, trong lần xuất khẩu đầu 
tiên, Doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy 
đủ hồ sơ để giải trình về các biện 
pháp kiểm soát được vệ sinh thực 
phẩm ngay từ cơ sở sản xuất. 

Đối với mặt hàng thực phẩm và đồ 
uống, việc xuất khẩu sang thị trường 
khó tính như Mỹ phải tuân thủ các 
quy định của Cơ quan quản lý thực 
phẩm và dược phẩm (FDA), cụ thể là 
về Luật chống khủng bố sinh học; 
việc đăng ký, đại diện tại Mỹ, thông 
báo trước; ghi nhãn, định dạng, ngôn 
ngữ; hệ thống phân tích và kiểm soát 
nguồn nguy hại và tiêu chuẩn thực 
hành sản xuất tốt (GMPs). Rất nhiều 
doanh nghiệp mắc lỗi khi xuất hàng 
sang thị trường tiềm năng này, 
nguyên nhân là do doanh nghiệp Việt 
Nam chưa tiếp cận hoàn thiện và cặn 
kẽ các quy định an toàn thực phẩm, 
dược phẩm của FDA. 

Lưu ý, trước khi xuất mặt hàng 
thực phẩm, dược phẩm sang Mỹ, các 
doanh nghiệp phải đăng ký và khai 
thông báo trước với FDA. Tuy nhiên, 
theo quy định mới của Luật Hiện đại 
hóa An toàn thực phẩm của FDA, sau 
khi đăng ký với FDA sẽ có thời gian 
để thẩm tra lại doanh nghiệp cũng 
như các nhà máy xem có đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm hay không, 
rồi mới được phép xuất hàng sang. 

Một số điểm mà doanh nghiệp Việt 
Nam cần lưu ý là phải đăng ký với 

FDA về cơ sở sản xuất đóng gói sản 
phẩm của mình; phải đảm bảo ghi 
nhãn phù hợp với FDA; chuẩn bị cho 
việc thanh tra của FDA về cơ sở sản 
xuất thực phẩm. Quan trọng nhất của 
những quy định của FDA được ban 
hành vào tháng 10/2015 là phải phát 
triển hệ thống an toàn thực phẩm và 
hệ thống này đảm bảo sản phẩm được 
sản xuất an toàn, chất lượng. Đặc biệt 
là hệ thống này phải phân tích mối 
nguy và phòng ngừa rủi ro để hạn chế 
thấp nhất nguy hại. 

(ncseif.gov.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Nước ép trái cây 
Ngày 04/3/2016, Cục Tiêu chuẩn 

Kenya có thông báo số 
G/TBT/N/KEN/459 về dự thảo DKS 
2640:2016 Nước ép trái cây và nước 
uống dinh dưỡng trái cây - đặc điểm 
kỹ thuật. Dự thảo tiêu chuẩn quy định 
các yêu cầu cho nước ép trái cây, 
nước uống dinh dưỡng trái cây. Tiêu 
chuẩn quy định thành phần thiết yếu, 
chất lượng, vi sinh vật, chất gây ô 
nhiễm và yêu cầu ghi nhãn đối với tât 
cả các loại nước ép trái cây, nước 
uống dinh dưỡng trái cây, các sàn 
phẩm từ trái cây được quy định tại 
mục 4.2 của tiêu chuẩn. 

Mục đích của dự thảo tiêu chuẩn là 
nhằm yêu cầu về chất lượng. Thời 
gian dự kiến thông qua là tháng 
6/2016. 
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Dầu nhiên liệu hàng hải  
Ngày 27/01/2016, Trung Quốc 

thông báo cho các nước thành viên 
WTO về việc nước này dự định đưa 
ra quy định về Tiêu chuẩn quốc gia 
P.R.C đối với dầu nhiên liệu hàng 
hải. Các điều ở chương 3, chương 4, 
chương 6 và chương 7 của tiêu chuẩn 
này là bắt buộc, những chương còn 
lại được khuyến khích. Nội dung bắt 
buộc bao gồm phân loại và mã số, 
yêu cầu và phương pháp thử nghiệm, 
nhãn hiệu, đóng gói, bảo quản, vận 
chuyển, sự an toàn của các loại dầu 
nhiên liệu hàng hải. Mục đích của dự 
thảo này là nhằm bảo vệ môi trường, 
đồng thời ngăn ngừa hành vi lừa đảo, 
bảo vệ người tiêu dùng. Các nước 
thành viên có 60 ngày kể từ ngày 
thông báo để tham gia góp ý kiến. 
Thời gian dự kiến thông qua sau 90 
ngày kể từ ngày chuyển cho Ban thư 
ký WTO. Thời gian dự kiến có hiệu 
lực sau 06 tháng kể từ ngày thông 
qua. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1166 

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 

Sản phẩm và thiết bị nhập khẩu  
Ngày 27/01/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra quy 
định về Chương trình Bảo tồn Năng 
lượng: Chứng nhận và thực thi - thu 
thập dữ liệu nhập khẩu. Theo đó, Bộ 
Năng lượng Mỹ (DOE) đề xuất yêu 
cầu một người nhập khẩu vào Hoa 
Kỳ bất cứ sản phẩm hoặc thiết bị nào 
phải cung cấp giấy chứng nhận cho 
DOE. Việc xác nhận sẽ được gửi đến 
DOE qua Cục Hải quan và Biên 
phòng Hoa Kỳ (ACE). Mục đích của 
dự thảo này là nhằm bảo vệ môi 
trường. Hạn cuối cùng để các nước 
tham gia góp ý vào 22/02/2016. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1067 

Bột ca cao 
Ngày 14/3/2016, Điểm hỏi đáp 

WTO-TBT Israel có thông báo số 
G/TBT/N/ISR/884 về dự thảo sửa đổi 
tiêu chuẩn áp dụng đối với bột ca 
cao. Dự thảo sửa đổi này thông qua 
tiêu chuẩn Codex Alimentarius 105 – 
1981. Sự khác biệt giữa các phiên 
bản cũ và dự thảo tiêu chuẩn mới 
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như: 
- Mở rộng phạm vi tiêu chuẩn, bao 

gồm hỗn hợp ca cao khô và đường. 
- Sửa đổi yêu cầu nhãn mác và áp 

dụng các yêu cầu của tiêu chuẩn bắt 
buộc Israel SI 1145. 

- Thêm các yêu cầu vệ sinh và vi 
sinh. 

   Dự thảo sửa đổi sẽ có hiệu lực 
sau 36 tháng từ thời điểm đăng công 
bố. Trong thời gian này bột ca cao 
được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ. 

   Mục đích của dự thảo sửa đổi 
tiêu chuẩn bắt buộc là nhằ bảo vệ sức 
khỏe con người và mục đích an toàn. 
Thời gian dự kiến thông qua sẽ được 
xác định sau. 

 (Tổng hợp TBT Việt Nam) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 03/2016  

1. Các thông báo của Canada 
- Số G/TBT/N/CAN/483 
Nội dung: Thông tin vô tuyến (ICS: 

33.060); 
- Số G/TBT/N/CAN/484 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
- Số G/TBT/N/CAN/485 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS: 43.020, 

43.060) 
- Số G/TBT/N/CAN/486 
Nội dung: Xe cơ giới (ICS: 43.020, 

43.060) 
2. Số G/TBT/N/CHN/1170 
Nước: Trung Quốc  

Nội dung: Hóa chất 
3. Các thông báo của Ai Cập 
- Số G/TBT/N/EGY/131 
Nội dung: Bình chữa cháy 
- Số G/TBT/N/EGY/132 
Nội dung: Bình gas 
- Số G/TBT/N/EGY/133 
Nội dung: Đèn led 
- Số G/TBT/N/EGY/134 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
4. Các thông báo của Ai Cập 
- Số G/TBT/N/EGY/135 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
- Số G/TBT/N/EGY/136 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
- Số G/TBT/N/EGY/137 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
- Số G/TBT/N/EGY/138 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
- Số G/TBT/N/EGY/139 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
- Số G/TBT/N/EGY/140 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
5. Các thông báo của EU 
- Số G/TBT/N/EU/369 
Nội dung: Các chất hóa học phân 

loại như tiền chất ma túy 
- Số G/TBT/N/EU/370 
Nội dung: Nguyên liệu và dụng cụ 

tiếp xúc với thực phẩm 
6. Số G/TBT/N/IDN/104 
Nước: Indonesia  
Nội dung: HS: 847130 
7. Các thông báo của Israel 
- Số G/TBT/N/ISR/872 
Nội dung: HS: 8428; ICS: 11.080, 

11.180.10, 91.140.90 
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- Số G/TBT/N/ISR/873 
Nội dung: Chế biến cà chua 
- Số G/TBT/N/ISR/874 
Nội dung: Khí đốt và dầu dùng cho 

sưởi ấm và các ứng dụng tubin khí 
- Số G/TBT/N/ISR/875 
Nội dung: Kính cho các toà nhà 
- Số G/TBT/N/ISR/876 
Nội dung: Tahena  
- Số G/TBT/N/ISR/877 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số G/TBT/N/ISR/878 
Nội dung: Chuyển mạch điện áp 

thấp 
- Số G/TBT/N/ISR/879 
Nội dung: Chuyển mạch điện áp 

thấp 
- Số G/TBT/N/ISR/880 
Nội dung: Chuyển mạch điện áp 

thấp 
- Số G/TBT/N/ISR/881 
Nội dung: Vật liệu mài 
- Số G/TBT/N/ISR/882 
Nội dung: Đèn điện 
- Số G/TBT/N/ISR/883 
Nội dung: Máy điều hòa không khí 
- Số G/TBT/N/ISR/884 
Nội dung: Bột ca cao 
- Số G/TBT/N/ISR/885 
Nội dung: Đèn điện 
- Số G/TBT/N/ISR/886 
Nội dung: Thép cốt bê tông 
- Số G/TBT/N/ISR/887 
Nội dung: Phương pháp kiểm tra vi 

sinh trong thực phẩm 
- Số G/TBT/N/ISR/888 
Nội dung: Bình chữa cháy 

8. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số G/TBT/N/KOR/629 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số G/TBT/N/KOR/630 
Nội dung: Mỹ phẩm 
9. Các thông báo của Liên Bang 

Nga 
- Số G/TBT/N/RUS/47 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 
- Số G/TBT/N/RUS/48 
Nội dung: Xi măng 
10. Các thông báo của Vương quốc 

Ả Rập Saudi 
- Số G/TBT/N/SAU/920 
Nội dung: ICS: 01.040.91; 

91.100.23 
- Số G/TBT/N/SAU/921 
Nội dung: ICS: 91.140.70 
11. Các thông báo của Thái Lan 
- Số G/TBT/N/THA/475 
Nội dung: HS: 8536, ICS 

29.120.30 
- Số G/TBT/N/THA/476 
Nội dung: Bóng đèn sợi (HS: 

853931, 854370, 854089; ICS: 
29.140.20) 

- Số G/TBT/N/THA/477 
Nội dung: Máy sấy quần áo 
12. Số G/TBT/N/TPKM/229 
Nước: Đài Loan 
Nội dung: Thực phẩm cho người 

tiêu dùng 
13. Số G/TBT/N/UKR/107 
Nước: Ukraine 
Nội dung: Trang thiết bị và hệ 

thống bảo hộ trong môi trường dễ 
cháy nổ 
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14. Các thông báo của Hoa Kỳ 
- Số G/TBT/N/USA/1078 
Nội dung: An toàn cháy nổ 
- Số G/TBT/N/USA/1079 
Nội dung: Thực phẩm được sản 

xuất với kỹ thuật di truyền 
15. Các thông báo của Kenya 
- Số G/TBT/N/KEN/460 
Nội dung: Trái cây, rau quả 
- Số G/TBT/N/KEN/461 
Nội dung: Vật liệu xây dựng và xây 

dựng nhà 
- Số G/TBT/N/KEN/462 
Nội dung: Mỹ phẩm, đồ dùng trong 

phòng tắm 
- Số G/TBT/N/KEN/463 
Nội dung: Mỹ phẩm, đồ dùng trong 

phòng tắm 
- Số G/TBT/N/KEN/464 
Nội dung: ICS: 07.020 
- Số G/TBT/N/KEN/465 
Nội dung: Thuốc khử trùng 
- Số G/TBT/N/KEN/466 
Nội dung: Phân bón 

(Tổng hợp theo TBT) 
 
 
 
 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA – BƯỚC TẠO ĐÀ 
BỀN VỮNG CHO DOANH 
NGHIỆP VIỆT 

Ngày 22/3/2016 tại Hà Nội đã diễn 
ra buổi họp báo về Giải thưởng chất 
lượng quốc gia (GTCLQG) năm 
2015. Giải thưởng được xét tặng 

hàng năm cho những doanh nghiệp 
có thành tích nổi bật về sản xuất, 
kinh doanh, chất lượng dịch vụ,… và 
đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã 
hội. 

Việc tôn vinh, khen thưởng về chất 
lượng là một đòi hỏi khách quan của 
doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời 
điểm hiện nay, tiêu chuẩn, chất lượng 
đã và đang trở thành một trong các 
yếu tố quan trọng để tạo nên sự phát 
triển bền vững cho doanh nghiệp 
cũng như xã hội.  

 
Toàn cảnh buổi họp báo 

Theo Ban tổ chức, năm 2015, qua 
các vòng đánh giá, thẩm định của Hội 
đồng sơ tuyển (cấp tỉnh/thành phố). 
Hội đồng quốc gia (đại diện các Bộ, 
ngành có liên quan) đã lấy ý kiến 
hiệp y của các tỉnh, thành phố có 
doanh nghiệp được đề nghị trao tặng 
GTCLQG năm 2015. 

Trên cơ sở đề nghị của Bộ 
KH&CN, ngày 26/02/2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
311 QĐ –TTg về việc trao tặng 
GTCLQG năm 2015 cho 77 doanh 
nghiệp, trong đó: 20 doanh nghiệp 
được trao Giải vàng GTCLQG; 57 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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doanh nghiệp được trao Giải bạc 
GTCLQG.  

Dựa trên kết quả trao GTCLQG 
năm 2014, năm 2015, trong năm 
2015, Bộ KH&CN đã đề cử 03 hồ sơ 
doanh nghiệp tham gia Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế  Châu Á – Thái 
Bình Dương (GPEA) do Tổ chức 
Chất lượng Châu Á – Thái Bình 
Dương (APQO) chủ trì thực hiện. 

Ngày 30/7/2015 Tổ chức APQO đã 
chính thức công bố kết quả tham dự 
Giải thưởng GPEA năm 2015 với 03 
doanh nghiệp đạt giải gồm: Công ty 
CP Tập đoàn Thiên Long; Công ty 
TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu 
khí Việt Nam QSCVN; Công ty 
TNHH Nam Dược. 

Năm 2015 là năm thứ 15 Việt Nam 
tham dự GPEA. Tính đến nay đã có 
37 lượt doanh nghiệp Việt Nam đạt 
Giải thưởng quốc tế này. 

Chương trình kỷ niệm 20 năm Giải 
thưởng và Lễ trao GTCLQG - Giải 
thưởng GPEA năm 2015 sẽ diễn ra 
vào lúc 10 h ngày 10/4/2016 tại Hà 
Nội. Chương trình được truyền hình 
trực tiếp trên Đài truyền hình Việt 
Nam (VTV1). 

Từ năm 1996 đến năm 2015 đã có 
1.690 lượt doanh nghiệp được trao 
tặng, 188 doanh nghiệp đạt giải 
Vàng, 128 doanh nghiệp được tặng 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
Tính đến nay, 37 doanh nghiệp đã 
được trao giải GPEA. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT 
XUẤT XỨ SỮA NHẬP KHẨU 

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng 
cục Hải quan vừa yêu cầu cục hải 
quan các tỉnh, thành phố tăng cường 
kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) đối với mặt hàng sữa và 
phôi thép nhập khẩu. 

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, 
việc tăng cường kiểm soát 2 mặt hàng 
nêu trên nhằm thực hiện chỉ đạo của 
Bộ Tài chính, trong việc đánh giá tác 
động của việc thực hiện cam kết cắt 
giảm thuế quan theo các hiệp định 
thương mại tự do (FTA), kịp thời 
ngăn chặn việc gian lận thương mại 
từ các quy định ưu đãi thuế… 

Cục Điều tra chống buôn lậu đề 
nghị các cục hải quan tăng cường 
công tác kiểm tra C/O đối với mặt 
hàng sữa thành phẩm nhập khẩu từ 
Singapore, do mặt hàng này, trong 
khối ASEAN Việt Nam nhập khẩu 
gần như toàn bộ sữa từ Singapore với 
tỷ lệ khai C/O ưu đãi gần 100%. 

Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống 
buôn lậu cũng đề nghị các đơn vị 
tăng cường kiểm tra C/O và tiêu 
chuẩn kỹ thuật mặt hàng phôi thép từ 
Trung Quốc; trong đó, lưu ý kiểm tra 
đối với các doanh nghiệp khai báo 
mô tả hàng hóa không thống nhất dẫn 
đến những vướng mắc trong việc áp 
mã. 

Trường hợp phát hiện vi phạm 
hoặc có phát sinh vướng mắc trong 
quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm 
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soát và xử lý hàng hóa nêu trên, các 
đơn vị hải quan cần kịp thời báo cáo 
về Tổng cục Hải quan để có biện 
pháp xử lý. 

(baochinhphu.vn) 
 

GỢI Ý THỰC HIỆN 5S GIÚP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP 

5S là phương pháp quản lý có thể 
giúp nâng cao năng suất chất lượng. 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ 
ra lúng túng trước phương pháp này. 

 
Khái niệm 5S (5S methodology) 

bắt nguồn từ Nhật Bản vào đầu 
những năm 1980 thế kỷ XX. Theo 
định nghĩa 5S là Seiri (Sàng lọc 
những thứ không cần thiết tại nơi làm 
việc và bỏ đi), Seiton (Sắp xếp mọi 
thứ ngăn nắp để dễ tìm, dễ thấy, dễ 
lấy), Seiso (Sạch sẽ vệ sinh thiết bị, 
dụng cụ và nơi làm việc), Seiketsu 
(Săn sóc nơi làm việc bằng cách luôn 
thực hiện 3S trên) và Shitsuke (Sẵn 
sàng giáo dục rèn luyện để mọi người 
thực hiện 4S trên một cách tự giác). 

5S là phương pháp quản lý có thể 
giúp hạn chế lãng phí, cải thiện năng 
suất chất lượng 

5S là phương pháp quản lý có thể 

giúp hạn chế lãng phí, cải thiện năng 
suất, tuy nhiên phương pháp này vẫn 
chưa được áp dụng tại nhiều doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
sản xuất nhỏ và vừa (DNSXNVV). 
Nhiều doanh nghiệp khi áp dụng lại 
tỏ ra lúng túng. Dưới đây là 1 số gợi 
ý khi thực hiện 5S trong hoạt động 
nâng cao năng suất chất lượng. 

Tập đoàn TOYOTA, Nhật Bản đã 
đưa ra 7 loại lãng phí trong hoạt động 
sản xuất đó là: sản xuất dư thừa, thời 
gian chờ đợi, vận chuyển hàng hóa 
không hợp lý, hàng tồn kho dư thừa, 
quy trình sản xuất, việc di chuyển 
trong công việc không hợp lý và sản 
phẩm hư hại. 

Các loại lãng phí trên là nguyên 
nhân dẫn đến tình trạng trì trệ, năng 
suất chất lượng giảm tại nhiều doanh 
nghiệp. Bởi vậy khi thực hiện 
phương pháp 5S, điều đầu tiên doanh 
nghiệp cần làm đó là tìm ra các điểm 
lãng phí để loại bỏ. 

Để 5S được “nhuần nhuyễn” trong 
doanh nghiệp, người đứng đầu cần 
kiểm soát quá trình thực hiện bằng 
phương pháp trực quan 

Gợi ý tiếp theo đó là tiến hành 5S 
khoảng 5 phút trước hoặc sau giờ làm 
việc mỗi ngày. Chú ý nhiều hơn tới 
các khu vực chung như: căn tin, nhà 
vệ sinh, vườn, hành lang ngoài, bãi 
đỗ xe,… Các doanh nghiệp có thể 
tiến hành thực hiện thí điểm trước 1 
mô hình trong tổ chức sau đó nhân 
rộng ra. 
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Để 5S được “nhuần nhuyễn” trong 
doanh nghiệp, người đứng đầu cần 
kiểm soát quá trình thực hiện bằng 
phương pháp trực quan. Chỉ ra các 
bằng chứng mà nhân viên cần phải 
tăng cường hoạt động 5S. Phải không 
ngừng cải tiến môi trường làm việc. 

Tại Nhật Bản, 5S không chỉ là 
những nguyên tắc mà đã trở thành tập 
quán quản trị trong doanh nghiệp. Đó 
là văn hóa “sạch sẽ” nơi công sở 
nhằm triệt tiêu sự lãng phí và tăng 
năng suất chất lượng. 

(vietq.vn) 
 

PETROLIMEX SẼ ÁP DỤNG 
NHÃN HIỆU MỚI ĐỐI VỚI CÁC 
LOẠI XĂNG RON 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 
(Petrolimex) vừa có thông báo, kể từ 
0 giờ 1/4/2016 sẽ chính thức áp dụng 
nhãn hiệu xăng dầu mới tại các cửa 
hàng xăng dầu của Petrolimex. 

Xăng RON 92 hiện nay sẽ có nhãn 
hiệu mới là xăng RON 92-II, xăng 
RON 95 sẽ có nhãn hiệu mới là xăng 
RON 95-II, xăng E5 RON 92 sẽ có 
nhãn hiệu mới là xăng E5 RON 92-II. 

Đối với các mặt hàng còn lại 
(điêzen, dầu hỏa) sẽ căn cứ trên Bộ 
Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) năm 2015 
của Petrolimex. 

Petrolimex cho biết, việc điều 
chỉnh nhãn hiệu xăng dầu lần này 
được căn cứ trên Bộ Tiêu chuẩn cơ 
sở ban hành kèm theo Quyết định số 
005/PLX-QĐ-TGĐ ngày 5/1/2016 và 

Văn bản số 0118/PLX-KD ngày 
16/2/2016 của Tổng Giám đốc 
Petrolimex về tên thương mại hàng 
hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen 
và nhiên liệu sinh học của Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành tại 
Thông tư 22/2015/TT-BKHCN ngày 
11/11/2015. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
KHÔNG NÊN MUA Ô TÔ ĐIỆN 
VÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LƯU 
THÔNG 

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) 
khuyến cáo người dân không nên 
mua các loại ô tô điện được rao bán 
trên mạng vì loại xe này không được 
cấp phép lưu thông ngoài đường. 

Theo thông tin được Bộ GTVT 
phát đi hôm qua 19-2, gần đây loại xe 
ô tô điện được rao bán trên mạng xã 
hội với giá từ 30 đến 70 triệu 
đồng/chiếc, chở được 3-4 người, chạy 
tốc độ 50-60 km/giờ. Nhìn bề ngoài 
loại xe này có dáng nhỏ gọn, có các 
tính năng giống như một chiếc ô tô 
chạy xăng. 

Tuy nhiên, theo quy định của Luật 
Giao thông đường bộ năm 2008, các 
phương tiện cơ giới đường bộ khi 
tham gia giao thông phải bảo đảm các 
quy định do Bộ trưởng Bộ GTVT ban 
hành về chất lượng, an toàn kỹ thuật 
và môi trường, được kiểm tra, kiểm 
soát về chất lượng từ khâu sản xuất, 
nhập khẩu trước khi lưu thông trên 
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thị trường và tham gia giao thông. 
Hiện tại, xe ô tô điện được rao bán 

trên mạng xã hội chưa được Cục 
Đăng kiểm cấp đăng kiểm để kiểm 
định chất lượng, do vậy, loại xe này 
không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật 
theo quy định hiện hành để tham gia 
giao thông. 

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chính 
phủ tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-
CP thì kể từ năm 2008 các loại xe cơ 
giới 3 bánh (trừ xe cơ giới 3 bánh làm 
phương tiện đi lại cho thương binh, 
người tàn tật) không được cấp phép 
lưu hành mới để tham gia giao thông. 

Vì thế, Bộ GTVT khuyến cáo 
người dân không nên mua loại xe ô tô 
điện này để tránh thiệt hại về kinh tế 
do không được sử dụng để đi ngoài 
đường. 

(thesaigontimes.vn) 
 
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP 
DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ TOÀN 
CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BỘT 
NGỌT 

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ 
Công Thương đã ban hành Quyết 
định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng 
biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản 
phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt 
Nam. Trên cơ sở kết luận điều tra 
chính thức, biện pháp tự vệ toàn cầu 
được áp dụng như sau: 

 1. Áp dụng biện pháp tự vệ toàn 
cầu với mức thuế tuyệt đối là 
4.390.999 đồng/tấn nhằm để tạo điều 

kiện cho các nhà sản xuất trong nước 
khắc phục được thiệt hại nghiêm 
trọng do sự gia tăng đột biến của 
hàng hoá nhập khẩu gây ra. 

2. Theo quy định tại điều 7.4 về 
thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ của 
WTO, thời gian biểu cho việc nới 
lỏng biện pháp tự vệ đối với sản 
phẩm bột ngọt nhập khẩu sẽ được 
thực hiện trong vòng 4 năm với mức 
thuế tuyệt đối áp dụng giảm 10% qua 
mỗi năm nhằm đảm bảo Ngành sản 
xuất trong nước có đủ thời gian để 
khắc phục thiệt hại nghiêm trọng 
đang gặp phải, theo khung thời gian 
cụ thể như sau: 

Thời gian 
có hiệu lực 

Mức thuế tự vệ 

25/3/2016 
– 24/3/2017 

4.390.999 đồng/tấn 

25/3/2017 
– 24/3/2018 

3.951.899 đồng/tấn 

25/3/2018 
– 24/3/2019 

3.556.710 đồng/tấn 

25/3/2019 
– 24/3/2020 

3.201.039 đồng/tấn 

Từ ngày 
25/3/2020 
trở đi 

0 đồng/tấn (trong 
trường hợp không gia 
hạn áp dụng biện 
pháp) 

3. Các biện pháp tự vệ không được 
áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ 
từ các nước kém phát triển nếu số 
lượng hàng hoá nhập khẩu của nước 
đó vào Việt Nam không vượt quá 3% 
tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị 



Số 25 - 03/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 16 
 

điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ 
và tổng lượng hàng hoá nhập khẩu 
các nước đó vào Việt Nam dưới 9% 
tổng lượng hàng hoá nhập khẩu bị 
điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ. 
Danh sách các nước không bị áp 
dụng thuế tự vệ toàn cầu này được 
thể hiện ở Phụ lục 1 của Thông báo 
kèm quyết định. 

(moit.gov.vn) 
 
 
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA CÁC CÔNG TRÌNH HẠ 
TẦNG KỸ THUẬT 

Ngày 1/2/2016, Bộ Xây dựng đã 
ban hành Thông tư 01/2016/TT-BXD 
về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ 
thuật, QCVN 07:2016/BXD. 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về “Các công trình hạ tầng kỹ 
thuật” mã số QCVN 07:2016/BXD 
bao gồm 10 phần: 

- QCVN 07-1:2016/BXD Công 
trình cấp nước. 

- QCVN 07-2:2016/BXD Công 
trình thoát nước. 

- QCVN 07-3:2016/BXD Công 
trình hào và Tuy nen kỹ thuật. 

- QCVN 07-4:2016/BXD Công 
trình giao thông. 

- QCVN 07-5:2016/BXD Công 
trình cấp điện. 

- QCVN 07-6:2016/BXD Công 

trình cấp xăng dầu, khí đốt. 
- QCVN 07-7:2016/BXD Công 

trình chiếu sáng. 
- QCVN 07-8:2016/BXD Công 

trình viễn thông. 
- QCVN 07-9:2016/BXD Công 

trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ 
sinh công cộng. 

- QCVN 07-10:2016/BXD Công 
trình nghĩa trang. 

Thông tư 01/2016/TT-BXD có hiệu 
lực từ ngày 01/5/2016 và thay thế 
Thông tư 02/2010/TT-BXD . 

(tcvn.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Quyết định số 
4048/QĐ-BKCHN về việc công bố 
các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

1. TCVN 11237 -1: 2015 Giao thức 
cấu hình động Internet phiên bản 6 
(DHCPv6) – Phần 1: Đặc tả giao thức 

2. TCVN 11237 -2: 2015 Giao thức 
cấu hình động Internet phiên bản 6 
(DHCPv6) – Phần 2: Dịch vụ DHCP 
không giữ trạng thái cho Ipv6 

3. TCVN 11237 -3: 2015 Giao thức 
cấu hình động Internet phiên bản 6 
(DHCPv6) – Phần 3: Các tùy chọn 
cấu hình DNS 

4. TCVN 9801-2:2015 Công nghệ 
thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An 
toàn mạng – Phần 2: Hướng dẫn thiết 
kế và triển khai an toàn mạng 

5. TCVN 11238:2015 Công nghệ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ 
thống quản lý an toàn thông tin – 
Tổng quan và từ vựng 

6. TCVN 11239:2015 Công nghệ 
thông tin – Các  kỹ thuật an toàn – 
Quản lý sự cố an toàn thông tin 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÉP 
SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ 
THÉP NHẬP KHẨU 

Kể từ ngày 21/3, cơ quan hải quan 
chỉ thông quan mặt hàng thép khi có 
kết quả kiểm tra chất lượng chuyên 
ngành. 

Đây là quy định tại Thông tư liên 
tịch 58/2015/BCT-BKHCN của liên 
Bộ Công thương, Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) về quản lý chất 
lượng thép sản xuất trong nước và 
thép nhập khẩu. 

Theo đó, cơ quan hải quan chỉ 
thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá 
nhân nhập khẩu cung cấp bản Thông 
báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất 
lượng theo quy định tại thông tư liên 
tịch này. 

Đối với các loại thép được phân 
loại theo những mã HS (mã hàng 
hóa) quy định tại Mục 2 Phụ lục III 
(gồm các sản phẩm thép có mã HS: 
7224.10.00 và 7224.90.00) phải bổ 

sung thêm bản kê khai thép nhập 
khẩu đã được Bộ Công Thương (Vụ 
Công nghiệp nặng) xác nhận và bản 
sao giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu 
thép của Bộ Công Thương. 

Cơ quan hải quan cũng có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công 
Thương, KH&CN trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xử 
lý theo quy định của Luật Hải quan 
đối với lô thép nhập khẩu không đáp 
ứng yêu cầu về chất lượng. 

Đồng thời giám sát, thống kê tình 
hình nhập khẩu thép và cung cấp số 
liệu nhập khẩu hằng quý phục vụ 
quản lý nhà nước. Tổ chức cá nhân 
nhập khẩu sản phẩm thép phải có 
trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp 
dụng cho thép nhập khẩu. Sản phẩm 
thép nhập khẩu cũng phải được đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công 
bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự 
phù hợp được chỉ định. 

Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 
89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của 
Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông 
tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 
06/4/2007 của Bộ KH&CN và Thông 
tư số 14/2007/TT-BKHCN ngày 
25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN. 

(tcvn.vn) 
 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH 
DOANH DƯỢC LIỆU 

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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định về hoạt động kinh doanh dược 
liệu. Quy định này có hiệu lực từ 
ngày 6/3. 

Điều kiện đối với cơ sở bán lẻ 
dược liệu 

Theo Thông tư, về cơ sở vật chất, 
cơ sở bán lẻ dược liệu phải có địa 
điểm cố định, diện tích phù hợp với 
quy mô kinh doanh, tối thiểu là 25 
m2, riêng biệt; bố trí ở nơi cao ráo, 
thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô 
nhiễm, bảo đảm phòng chống cháy 
nổ; phải có khu vực trưng bày, khu 
vực bảo quản dược liệu. 

Đồng thời, có đủ thiết bị để bảo 
quản thuốc tránh được các ảnh hưởng 
bất lợi của ánh sáng, nhiệt, độ ẩm, sự 
ô nhiễm, sự xâm nhập của côn trùng, 
bao gồm: Tủ, quầy, giá kệ chắc chắn, 
trơn nhẵn, dễ vệ sinh, thuận tiện cho 
bày bán, bảo quản thuốc; nhiệt kế, ẩm 
kế, máy hút ẩm để kiểm soát nhiệt 
độ, độ ẩm tại cơ sở bán lẻ dược liệu, 
hệ thống chiếu sáng, quạt thông gió; 
thiết bị bảo quản phù hợp với yêu cầu 
bảo quản ghi trên nhãn. Điều kiện 
bảo quản ở nhiệt độ phòng duy trì 
dưới 30°C, độ ẩm không vượt quá 
75%. 

Về nhân sự, cơ sở bán lẻ dược liệu 
có đủ nhân viên trình độ phù hợp với 
công việc được giao, trong đó có ít 
nhất có một người trình độ từ dược tá 
trở lên. Thông tư nêu rõ, tất cả nhân 
viên phải thường xuyên được đào tạo, 
tập huấn chuyên môn, cập nhật 
những quy định mới của nhà nước về 

bảo quản, quản lý dược liệu. 
Cơ sở bán lẻ chỉ được bán các dược 

liệu được mua tại các cơ sở có đủ 
điều kiện kinh doanh dược liệu; có 
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có bao 
bì, ghi nhãn theo quy định tại Khoản 
1, Mục B, Phần II Thông tư số 
04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
ghi nhãn thuốc; không được bán các 
dược liệu có độc tính chưa qua chế 
biến theo quy định tại Thông tư số 
33/2012/TT-BYT ngày 28/12/2012 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành 
Danh mục dược liệu có độc tính sử 
dụng làm thuốc tại Việt Nam. 

Đối với cơ sở bán buôn dược liệu, 
theo Thông tư, các cơ sở này phải đạt 
các nguyên tắc “Thực hành tốt bảo 
quản thuốc” đối với dược liệu và 
nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối 
thuốc” đối với dược liệu. Cơ sở đã 
được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh thuốc với phạm vi 
bán buôn dược liệu thì được kinh 
doanh dịch vụ bảo quản dược liệu và 
không phải làm thủ tục bổ sung phạm 
vi kinh doanh. 

Kinh doanh dược liệu tại làng 
nghề, phố truyền thống kinh doanh 
dược liệu 

Thông tư nêu rõ, hình thức kinh 
doanh xuất khẩu, nhập khẩu, bán 
buôn, dịch vụ bảo quản dược liệu tại 
làng nghề, làng truyền thống, phố 
truyền thống kinh doanh dược liệu 
phải theo đúng các quy định đối với 
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loại hình kinh doanh tương ứng. 
Hình thức kinh doanh bán lẻ dược 

liệu tại làng nghề, làng truyền thống, 
phố truyền thống kinh doanh dược 
liệu phải theo đúng các quy định trên; 
riêng người phụ trách chuyên môn 
hoặc chủ cơ sở bán lẻ tại làng nghề, 
làng truyền thống, phố truyền thống 
kinh doanh dược liệu phải có văn 
bằng quy định tại Điểm c Khoản 3 
Điều 15 Nghị định số 79/2006/NĐ-
CP hoặc giấy chứng nhận hoặc chứng 
chỉ đào tạo về dược, y học cổ truyền 
do cơ sở có chức năng đào tạo cấp. 

(baochinhphu.vn) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

UỶ BAN THƯƠNG MẠI QUỐC 
TẾ HOA KỲ (ITC) RA THÔNG 
BÁO VỀ VIỆC TIẾN HÀNH RÀ 
SOÁT HOÀNG HÔN ĐỐI VỚI 
LỆNH ÁP THUẾ CHỐNG BÁN 
PHÁ GIÁ SẢN PHẨM TÔM 
NƯỚC ẤM ĐÔNG LẠNH CỦA 
VIỆT NAM 

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, Uỷ ban 
Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã 
ra thông báo (đăng trên công báo 
liên bang) về việc tiến hành rà soát 
hoàng hôn (lần thứ hai) đối với lệnh 
áp thuế chống bán phá giá sản phẩm 
tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ 
một số nước trong đó có Việt Nam. 
Mục đích của đợt rà soát này là 
nhằm xác định xem liệu huỷ bỏ lệnh 

áp thuế nêu trên có dẫn tới việc tiếp 
tục hoặc tái diễn gây thiệt hại đáng 
kể cho ngành sản xuất sản phẩm 
tương tự của Hoa Kỳ trong một 
khoảng thời gian hợp lý có thể thấy 
trước hay không.  

Ngày 01/02/2005, Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành lệnh áp 
thuế chống bán phá giá đối với tôm 
nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một 
số nước trong đó có Việt Nam. Năm 
2011, sau khi DOC và ITC tiến hành 
rà soát hoàng hôn (lần 1), DOC đã 
ban hành quyết định (tháng 4/2011) 
gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá 
giá nêu trên thêm 05 năm. 

Theo thông báo của ITC, các bên 
liên quan phải nộp bản trả lời cung 
cấp các thông tin cụ thể được chỉ ra 
trong thông báo này cho ITC để được 
đảm bảo xem xét trước ngày 
31/3/2016. ITC sẽ đánh giá tính đầy 
đủ của các bản trả lời này để xác định 
việc tiến hành rà soát theo thủ tục đầy 
đủ hay rút gọn. Các quyết định của 
ITC trong bất kỳ cuộc rà soát theo 
thủ tục rút gọn nào sẽ được dựa trên 
dữ liệu có sẵn, trong đó có thể bao 
gồm thông tin cung cấp trong các bản 
trả lời này. Thời hạn để gửi các ý 
kiến bình luận về tính đầy đủ của các 
bản trả lời tới ITC là ngày 13/5/2016. 

(moit.gov.vn) 
 

PHILIPPINES, MỸ NHẤT TRÍ 
ĐÀM PHÁN KỸ THUẬT CHO 
TPP 

TIN HOẠT ĐỘNG 



Số 25 - 03/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 20 
 

Philippines và Mỹ đã nhất trí tổ 
chức các cuộc đàm phán kỹ thuật tiếp 
theo nhằm xác định bằng cách nào 
Philippines có thể tham gia vào Hiệp 
định Quan hệ Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP). 

Tại cuộc họp gần đây nhất về Hiệp 
định khung về Thương mại và Đầu tư 
(TIFA) giữa Mỹ và Philippines, tổ 
chức ngày 16/3/2016 tại Washington, 
DC, hai nước đã cùng thảo luận về 
các vấn đề gồm đầu tư, hải quan, 
quyền sở hữu trí tuệ, thương mại 
nông nghiệp, hệ thống ưu đãi thuế 
quan phổ cập của Mỹ (GSP) - vốn là 
những vấn đề trọng yếu ảnh hưởng 
đến thương mại song phương.   

Đại sứ quán Philippines tại 
Washington cho biết, trong lĩnh vực 
nông nghiệp, hai bên đã thảo luận 
một cách kỹ lưỡng về những quy 
định của Philippines đối với sản 
phẩm nông nghiệp công nghệ sinh 
học, vấn đề nhượng bộ thuế quan và 
cách xác định giá trị tại cửa khẩu. 

Ngoài ra, hai bên còn thảo luận một 
số vấn đề: (1) đề xuất của Mỹ về 
chương trình truy xuất nguồn gốc 
thủy sản nhằm chống lại việc đánh 
bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo 
và không tuân thủ; (2) khả năng tiếp 
cận thị trường Mỹ đối với sản phẩm 
xoài và dừa của Philippines. 

Tuyên bố của Đại sứ quán 
Philippines cũng thông tin thêm, Đại 
diện Thương mại Mỹ đã thực hiện 
cuộc họp mở rộng thông tin vắn tắt 

cho phía Philippines về một số nội 
dung quan trọng trong Hiệp định TPP 
như sở hữu trí tuệ, đầu tư, mua sắm 
chính phủ, tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ, 
hải quan, quy tắc xuất xứ, cạnh tranh 
và doanh nghiệp nhà nước, cơ chế 
giải quyết tranh chấp, vấn đề tạo 
thuận lợi - xây dựng năng lực cạnh 
tranh và hỗ trợ phát triển cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). 

“Hai bên đã đồng ý thực hiện các 
cuộc tham vấn kỹ thuật tiếp theo về 
TPP bao dưới hình thức họp trực 
tuyến video hoặc đối thoại trực tiếp 
tại Đại sứ quán của hai bên tại Manila 
hay Washington D.C”. 

Tại cuộc họp về Hiệp định khung 
về Thương mại và Đầu tư (TIFA) 
giữa Mỹ và Philippines, hai bên đã 
cùng nhau làm việc nhằm giải quyết 
những vấn đề còn tồn tại cũng như 
tận dụng những cơ hội tiềm năng. 
Đây là minh chứng rõ ràng rằng 
chúng tôi có thể làm việc cùng nhau 
để giải quyết tất cả những bất đồng. 

(hoinhap.org.vn) 
 

CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG LỪA 
ĐẢO BẰNG CÁCH GIẢ MẠO 
THƯ ĐIỆN TỬ GIAO DỊCH CỦA 
DOANH NGHIỆP 

Trong thời gian gần đây, Thương 
vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp 
nhận trường hợp doanh nghiệp Việt 
Nam bị kẻ gian lừa đảo trong quá 
trình giao dịch với đối tác tại thị 
trưởng sở tại. 
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Cụ thể, kẻ lừa đảo đã biết về giao 
dịch giữa hai bên và nhiều khả năng 
đã giả mạo email của doanh nghiệp 
Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu doanh nghiệp 
xuất khẩu Việt Nam chuyển tiền mua 
hàng vào tài khoản cá nhân. Ngay sau 
khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển 
tiền, kẻ gian đã tới ngân hàng và rút 
toàn bộ số tiền kể trên. Hiện Thương 
vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tư 
vấn cho doanh nghiệp hai bên xử lý 
và tìm cách thu hồi số tiền bị chiếm 
đạt, song đây cũng là bài học cho các 
doanh nghiệp Việt Nam khác về bảo 
mật thông tin khi làm việc với đối tác 
nước ngoài. 

 
Trong vài năm trở lại đây, các thủ 

đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở 
nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình 
thức như sử dụng tin tặc thâm nhập 
địa chỉ thư điện tử của hai bên doanh 
nghiệp đang có giao dịch để đánh cắp 
thông tin, giả mạo nội dung giao dịch 
nhằm yêu cầu chuyển tiền thanh toán 
vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Những 
kẻ lừa đảo lợi dụng sự bất cẩn của 
các doanh nghiệp Việt Nam trong 
giao dịch như không không thẩm 
định các thông tin về doanh nghiệp 
đối tác, không sử dụng các biện pháp 

liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, 
fax để xác minh thông tin về tài 
khoản nhận tiền hàng khi khác với tài 
khoản ghi trong hợp đồng đã ký, 
thậm trí tận dụng những khó khăn về 
ngôn ngữ, thời gian giao dịch, v.v… 
Cũng phải thẳng thắn thừa nhận các 
doanh nghiệp cũng mất cảnh giác, 
không có việc kiểm tra chéo, trao đổi 
trực tiếp với đối tác, nhất là trong 
thời gian nghỉ lễ dài ngày . 

Để hạn chế những sự việc đáng 
tiếc tương tự trong tương lai, các 
doanh nghiệp Việt Nam trước khi 
thực hiện giao dịch nên chú ý: 

- Khi giao dịch với đối tác nước 
ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam 
nên dùng email chính thức của công 
ty thay vì sử dụng các dịch vụ miễn 
phí từ gmail, yahoo... để tránh bị giả 
mạo hay gần giống email thật (thay ổi 
một vài chữ gần giống nhau). Nên 
chủ động yêu cầu đối tác sử dụng 
email chính thức trong trường hợp 
đối tác cung cấp email từ các dịch vụ 
miễn phí kể trên. 

- Trong giao dịch qua email, các 
doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý địa 
chỉ người nhận, nhất là các thư gửi 
những thông tin quan trọng của giao 
dịch như bản sao bộ chứng từ giao 
hàng và tài khoản nhận tiền qua điện 
chuyển tiền. 

- Bên cạnh liên lạc qua email, 
doanh nghiệp cũng cần có những liên 
hệ trực tiếp với đối tác thông qua các 
đường khác như điện thoại hay fax 
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chính thức. Nhất là khi đối tác yêu 
cầu thanh toán vào tài khoản khác với 
tài khoản đã ghi trong hợp đồng ký 
kết. 

- Doanh nghiệp nên liên hệ với cơ 
quan đại diện của Việt Nam như 
Thương vụ tại nước sở tại nhằm xác 
minh độ tin cậy của đối tác, nhất là 
các doanh nghiệp không có tiếp xúc 
trực tiếp hoặc tìm kiếm được qua 
internet. 

- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 
làm công tác xuất nhập khẩu, nâng 
cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 
ngữ, kiến thức pháp luật và phương 
thức thanh toán quốc tế. 

(moit.gov.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TPP 
VÀ CÂU CHUYỆN THUỐC BIỆT 
DƯỢC 

Ngành dược được dự báo là một 
trong những ngành bị ảnh hưởng khá 
lớn khi TPP có hiệu lực, do thuế suất 
kéo các mặt hàng thuốc xuất nhập 
khẩu về 0% và nhất là bản quyền 
thuốc được thực thi nghiêm ngặt. 

Việc thực hiện bảo hộ bản quyền 
trong TPP dự đoán sẽ ảnh hưởng đến 
thị trường sản xuất thuốc generic 
trong nước (thuốc hết thời gian bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ). 

Tại buổi tọa đàm trực tuyến “Sở 
hữu trí tuệ trong TPP” của Cổng 
TTĐT Chính phủ diễn ra sáng nay 
(23/3), bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Traphaco đưa ra quan điểm về việc 
sản xuất thuốc generic, đặc biệt là 
thuốc biệt dược. 

Theo bà Thuận, khi hết thời gian 
bảo hộ, nếu các doanh nghiệp nắm 
được, sao chép lại công thức để làm 
ra loại thuốc tương tự, có giá thành 
thấp để sử dụng cho cộng đồng, thì 
người dân sẽ có lợi, nhất là người 
nghèo sẽ có nhiều cơ hội để sử dụng 
các loại thuốc biệt dược để điều trị. 

Nếu TPP quy định thời gian bảo hộ 
kéo dài, các doanh nghiệp trong nước 
sẽ giảm cơ hội tiếp cận sản xuất 
thuốc generic. Nếu thời hạn không 
quá dài, nhưng các nhà độc quyền tìm 
cách cải tiến, thay đổi một vài chi tiết 
nhỏ trong sản phẩm để kéo dài thời 
gian bảo hộ… cũng khiến nhà sản 
xuất trong nước khó có cơ hội sản 
xuất loại thuốc đó. 

Với những cam kết của TPP, nếu ta 
chậm trễ thì lợi ích của cả cộng đồng 
sẽ bị kéo dài, thuốc độc quyền (biệt 
dược) thì giá cao. Phải làm sao để 
chúng ta có thời gian ngắn nhất tiếp 
cận các loại thuốc biệt dược, nắm 
được thời gian hết hạn bảo hộ khi 
người chủ sở hữu chưa kéo dài thời 
gian bảo hộ để giảm giá các loại 
thuốc này. 

Nếu các doanh nghiệp nắm được 
danh sách những loại thuốc quý hết 
thời gian bảo hộ sở hữu trí tuệ thì: 
“Ta sẽ rút ngắn được thời gian và tiền 
bạc cho quá trình nghiên cứu”. 
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Tuy nhiên, việc sao chép này 
không hề dễ dàng, vì thế các nhà 
nghiên cứu cần tham khảo dựa trên 
nguồn tư liệu đó để tạo ra sản phẩm 
tương tự, hoặc một sản phẩm mới, là 
việc rất quan trọng. 

Không nên đưa câu chuyện người 
nghèo vào vấn đề sử dụng thuốc biệt 
dược để chữa bệnh, vì chúng ta có hệ 
thống an sinh xã hội và khi vào bệnh 
viện thì các bác sĩ không phân biệt 
người giàu hay người nghèo. Không 
nên vì lý do đất nước đang nghèo mà 
vi phạm sở hữu trí tuệ với thuốc biệt 
dược hay bất kỳ loại thuốc nào. 

Trong Luật Sở hữu trí tuệ còn có 
những công cụ khác, ví dụ như ta có 
thể cấp quyền sử dụng không theo 
mong muốn của chủ sở hữu bằng 
sáng chế. Cụ thể, trong tình huống 
khẩn cấp, Nhà nước có thể yêu cầu 
chủ sở hữu trao quyền cho một doanh 
nghiệp khác nếu doanh nghiệp đó có 
thể cung cấp thuốc đó cho cộng đồng. 

Bên cạnh đó, ta cũng đưa vào luật 
cho phép các doanh nghiệp được 
nhập khẩu song song, bảo đảm giá 
thuốc biệt dược không bị độc quyền 
và không cao một cách quá đáng. 

Khi vào TPP, Việt Nam có 2 nhóm 
việc phải làm là xây dựng khuôn khổ 
pháp lý mới và thực thi pháp luật. 

“Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý 
các bộ, ngành sẽ làm, nhưng quan 
trọng nhất là việc tăng cường năng 
lực thực thi pháp luật. Về sở hữu trí 
tuệ, chúng ta đã thực hiện từ năm 

1982 đến nay đã 34 năm, nhưng việc 
thực thi đang có vấn đề. 

Nếu ta không nâng cao năng lực 
thực thi hay không thể thực thi được 
thì các nước sẽ không đầu tư và cũng 
không chia sẻ tri thức cho chúng ta. 
Đã đến lúc chúng ta cần phải tôn 
trọng sản phẩm của chất xám, thay 
đổi tư duy “dùng chùa” thì mới phát 
triển được. 

Đối với ngành dược, việc hoàn 
thiện và tăng cường công tác bảo hộ 
quyền sở hữ trí tuệ sẽ mở ra cơ hội 
thu hút đầu tư vào lĩnh vực thuốc sinh 
học, nhất là với vaccine”, ông Trần 
Quốc Khánh nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, TPP sẽ có những tác 
động nhất định đến Chiến lược quốc 
gia phát triển ngành dược Việt Nam 
giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030, bởi trong đó nêu quan 
điểm phát triển xây dựng nền công 
nghiệp dược là tập trung đầu tư phát 
triển sản xuất thuốc generic bảo đảm 
chất lượng, giá hợp lý, từng bước 
thay thế thuốc nhập khẩu. 

(baochinhphu.vn) 
 
THU HỒI HÀNG LOẠT THẢM 
TẬP YOGA TRUNG QUỐC 
CHỨA HÓA CHẤT 

Theo danh mục sản phẩm bị thu 
hồi RAPEX của Liên Minh Châu Âu 
(EU), cơ quan chức năng bảo vệ 
người tiêu dùng tại Đức đang tiến 
hành thu hồi hàng loạt sản phẩm 
thảm tập Yoga Trung Quốc do phát 
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hiện hóa chất độc hại ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến người sử dụng. 

Theo đó, các loại thảm Yoga bị thu 
hồi đến từ nhiều thương hiệu khác 
nhau bao gồm x-fact, Kettler, Abilica 
với tên tương ứng là Yoga matte, 
Fitness Mat Basic và Yoga Mat - 
Yoga matte và Fitness Mat Basic 
được làm bằng xốp mềm, còn Yoga 
Mat được làm từ nhựa PVC. Chúng 
đều thuộc danh mục Dụng cụ Thể 
thao 71000000 của Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển Kinh tế (OEDC). 

Các nhà nghiên cứu cho biết, các 
loại thảm Yoga có xuất xứ từ Trung 
Quốc này đều chứa độc chất clo 
parafin chuỗi ngắn (SCCPs), hàm 
lượng đo được cao nhất lên tới 6,9% 
trọng lượng sản phẩm. Đây là một 
trong những hóa chất nằm trong danh 
sách các chất cấm lưu hành trên thị 
trường. 

SCCPs được sử dụng như chất 
chống cháy hoặc hất hóa dẻo trong 
các vật liệu dệt, nhựa và cao su 
nhưng đã bị cấm sử dụng trong việc 
sản xuất. Nó có thể tồn tại trong môi 
trường sống, gây ngộ độc cho sinh 
vật dưới nước ở nồng độ thấp và tích 
tụ sinh học ở động vật cũng như con 
người. Điều này gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe con người 
và môi trường. 

Ngoài ra, các sản phẩm thảm Yoga 
cũng đã không tuân thủ các quy định 
về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy (POP). Vì vậy, cơ quan chức 

năng Đức quyết định thu hồi toàn bộ 
các sản phẩm kể trên ra khỏi thị 
trường để hạn chế tối đa nguy hiểm 
cho người tiêu dùng. 

(vietq.vn) 
 

NÂNG CAO HIỂU BIẾT VỀ CƠ 
CHẾ GIÁM SÁT HÀNG NHẬP 
KHẨU VÀO HOA KỲ 

Chiều ngày 08/03/2016, tại Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(STAMEQ) đã diễn ra Hội thảo về cơ 
chế giám sát sản phẩm hàng hóa 
nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Hội thảo 
nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa 
STAMEQ và Ủy ban An toàn sản 
phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) trong 
lĩnh vực giám sát thị trường, kiểm tra 
chất lượng sản phẩm hàng hóa.  

Hội thảo được thiết kế cho các đối 
tượng là cán bộ, công chức làm công 
tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của cơ quan kiểm 
tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của các bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp. 

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn 
Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng 
STAMEQ. Hai chuyên gia của CPSC 
là ông Jake Miller - Tùy viên an toàn 
sản phẩm toàn vùng Châu Á-Thái 
Bình Dương và bà Arlene Flecha - 
Giám đốc quản lý chương trình tại 
Đông Nam Á trực tiếp giảng dạy. 

CPSC là cơ quan độc lập cấp liên 
bang của Hoa Kỳ, được chính quyền 
liên bang giao phó chức năng giữ an 
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toàn sản phẩm tiêu dùng. Tính đến 
nay, STAMEQ và CPSC đã hợp tác 
với nhau được 5 năm. Hàng năm hai 
bên đã phối hợp tổ chức rất nhiều 
hoạt động trong đó công tác trao đổi 
thông tin giữa hai phía về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, những biện pháp 
đảm bảo an toàn hàng tiêu dùng của 
hai nước và các hoạt động trao đổi 
liên quan đến chuyên gia. Hội thảo 
chuyên đề lần này nằm trong khuôn 
khổ hợp tác của năm 2016, thuộc 
nhóm các hội thảo hướng tới giải 
quyết vấn đề làm sao đảm bảo an 
toàn cho người tiêu dùng khi sử dụng 
các sản phẩm hàng hóa. Đó là một 
trong những nội dung liên quan đến 
chương trình của CPSC cũng như 
chức năng của các cơ quan quản lý 
nhà nước ở Việt Nam nói chung và 
STAMEQ nói riêng. 

Theo như được trình bày tại hội 
thảo, sản phẩm tiêu dùng an toàn hay 
Đạo luật của năm 2008 (CPSIA) đặt 
ra yêu cầu cho những quy định về sản 
phẩm trẻ em và không dành cho trẻ 
em. Theo đó, Nhà sản xuất hay bên 
nhập khẩu sản phẩm trẻ em phải cấp 
phát giấy chứng nhận phù hợp dựa 
trên kết quả kiểm nghiệm của bên thứ 
ba. Nhãn theo dõi phải được gắn vĩnh 
viễn lên sản phẩm dành cho trẻ em 
cùng với bao gói để dễ nhận diện nhà 
sản xuất, ngày tháng và nơi xuất 
xưởng, kể cả thông tin theo nhóm. 
Các doanh nghiệp có hành vi vi phạm 
quy định sẽ nhận được thư thông báo 

của CPSC. Các biện pháp giải quyết 
có thể là tịch biên, điều chỉnh hoạt 
động sản xuất trong tương lai, ngưng 
bán ra hay thu hồi ở các cấp độ phân 
phối, bán lẻ và tiêu dùng…. 

(tcvn.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU 
TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, 
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ 
HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BR-VT NĂM 2016 

Năm 2015, dưới sự chỉ đạo, điều 
hành của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 
UBND Tỉnh, các Sở, ban, ngành và 
các lực lượng chức năng đã thực hiện 
hiệu quả công tác đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả và bước đầu đạt được 
những kết quả tích cực. Trong năm, 
các lực lượng chức năng đã phát hiện 
hơn 2.400 vụ việc vi phạm, giảm 
9,28% so với năm 2014, chuyển xử lý 
hình sự 186 vụ với 212 đối tượng, thu 
nộp ngân sách nhà nước tiền xử phạt 
vi phạm hành chính, bán hàng tịch 
thu và truy thu thuế với hơn 236 tỷ 
đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt 
được, công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả trên địa 
bàn tỉnh vẫn chưa tạo được chuyển 
biến căn bản, tình trạng buôn lậu 
thuốc lá, vận chuyển, mua bán trái 
phép hàng cấm (ma túy) vẫn chưa 
được xử lý hiệu quả; gian lận về giá, 
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chủng loại, xuất xứ hàng hóa còn xảy 
ra nhiều, các vi phạm về an toàn vệ 
sinh thực phẩm một số lĩnh vực có 
chiều hướng gia tăng. 

Để công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
có chuyển biến tích cực hơn nữa, các 
Sở, ngành, lực lượng chức năng và 
các huyện, thành phố cần tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế 
hoạch số 84/KH-BCĐ ngày 
24/7/2015 của BCĐ 389/ĐP về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 
41/NQ-CP ngày 09/6/2015 về đẩy 
mạnh công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trong tình hình mới, trong đó cần tập 
trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc chỉ đạo của Chính Phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
389 Quốc gia, Bộ Công Thương, 
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP 
về công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, xác định rõ 
đây là nhiệm vụ chính trị, thương 
xuyên của tất cả các cấp, các ngành. 

2. Có biện pháp quản lý đội ngũ 
cán bộ, công chức hiệu quả, bên cạnh 
việc đào tạo, nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ phải coi trọng 
việc rèn luyện về phẩm chất, đạo đức 
lối sống, thiết lập kỷ cương, kỷ luật 
hành chính. Thực hiện luân chuyển 
cán bộ theo đúng quy định, đặc biệt 
là các vị trí “nhạy cảm”, dễ phát sinh 
tiêu cực, tham nhũng. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền về phòng, chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 
tập trung vào các nội dung: 

- Tuyên truyền, phổ biến thường 
xuyên về các mặt nguy hại của tệ nạn 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trong nhân dân và các cơ 
quan nhà nước, chú trọng nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cán 
bộ, công chức, nhất là cán bộ, công 
chức thuộc các lực lượng chức năng 
trong đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả. 

- Phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc 
Tỉnh, các huyện, thành phố, các tổ 
chức xã hội, đoàn thể, các cơ quan 
báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật đến mọi 
tầng lớp nhân dân; lên án các hành vi 
buôn lậu, gian lận thương mại, sản 
xuất kinh doanh hàng giả; nêu gương 
người tốt việc tốt. Sở Thông tin và 
Truyền thông chịu trách nhiệm theo 
dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả về Ban 
Chỉ đạo 389/ĐP Tỉnh. 

- Ngoài ra, cần thực hiện hình thức 
tuyên truyền trực quan tại các địa bàn 
trọng điểm, trung tâm thương mại, 
chợ đầu mối, trụ sở các đơn vị chức 
năng với nội dung phù hợp (pano, áp 
phích, biển bảng…), đảm bảo nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đấu 
tranh của cả cộng đồng đối với tệ nạn 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. 

4. Các lực lượng chức năng: Bộ đội 
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Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, 
Hải quan, Thuế, Quản lý Thị trường, 
Thanh tra chuyên ngành chủ động, 
tăng cường công tác phối hợp, trao 
đổi nghiệp vụ, để nắm chắc địa bàn, 
đối tượng nhất là địa bàn trọng điểm, 
đối tượng chủ mưu, triệt phá tận gốc 
các đường dây buôn lậu, kinh doanh 
hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả. 
Phối hợp với cơ quan tư pháp đẩy 
nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ 
án buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả được phát hiện, nâng cao 
tính răng đe, phòng ngừa. 

5. Sở Công Thương, Sở Khoa học 
và Công nghệ tuyên truyền, phổ biến 
rộng rãi các tác hại của tệ nạn hàng 
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ khi 
Việt Nam tham gia Hiệp định thương 
mại, tăng cường quản lý Nhà nước về 
sở hữu trí tuệ, đề xuất giải pháp ngăn 
chặn hiệu quả nạn hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ 
quyền lợi Người tiêu dùng. 

6. Đoàn Kiểm tra Liên ngành 
chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
được thành lập theo Quyết định số 
195/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của 
UBND Tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm 
tra thường xuyên năm 2016, hoạt 
động có hiệu quả, chủ động thực hiện 
kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, 
tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm 
và các hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất kinh doanh 
hàng giả khác trên địa bàn Tỉnh. 

7. Chi cục Quản lý Thị trường Tỉnh 
- Bộ phận Thường trực Giúp việc 
Ban Chỉ đạo 389/ĐP tăng cường 
kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban 
Chỉ đạo 389/ĐP; chủ động thu thập 
thông tin về tình hình buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả và kết 
quả đấu tranh của các lực lượng chức 
năng, nhất là tại các địa bàn trọng 
điểm, các vụ việc nghiêm trọng được 
dư luận chú ý để tham mưu, đề xuất 
để Trưởng Ban có ý kiến chỉ đạo xử 
lý kịp thời. 

(soct.baria-vungtau.gov.vn) 
 
XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN CỦA 
CHƯƠNG KH&CN HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 
2016 

 
Ngày 24/03/2016, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt các đề án của 14 doanh nghiệp 
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 2016. Ông Vương Quang Cần - 
Phó giám đốc Sở chủ trì Hội đồng xét 
duyệt. 
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Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, 
nội dung các bản thuyết minh đề án 
của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã 
nhất trí hỗ trợ các đề án của 12 đơn vị 
(trong tổng số 14 đơn vị) tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
660 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Da vàng – Lan 
Rừng Resort với lĩnh vực hoạt động 
chính là kinh doanh dịch vụ lưu trú, 
nhà hàng… Nội dung được hỗ trợ là 
giám sát ISO 9001:2008; 

2. Công ty TNHH Dịch vụ Giếng 
khoan Dầu khí Toàn Cầu với lĩnh vực 
hoạt động chính là cung cấp dịch vụ 
sửa giếng, đo vật lý, cho thuê thiết bị 
dầu khí… Nội dung được hỗ trợ là tư 
vấn chứng nhận ISO 9001:2008; 

3. Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ 
Phương Nam với lĩnh vực hoạt động 
chính là dịch vụ bảo vệ con người, tài 
sản… Nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
chứng nhận ISO 9001:2008; 

4. Công ty CP kỹ thuật nhiệt Mèo 
Đen với lĩnh vực hoạt động chính là 
dịch vụ cách nhiệt, giàn giáo… Nội 
dung được hỗ trợ là tư vấn chứng 
nhận OHSAS 18001:2007 và xây 
dựng website; 

5. Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí 
Toàn Cầu với lĩnh vực hoạt động 
chính là cung cấp nhân lực, cho thuê 
thiết bị, máy móc, bán linh kiện dầu 
khí… Nội dung được hỗ trợ là giám 
sát ISO 9001:2015 và đào tạo chuyên 
gia đánh giá trưởng QMS; 

6. Công ty CP Bao bì đạm Phú Mỹ 

với lĩnh vực hoạt động chính Sản 
xuất bao bì, plastic… Nội dung được 
hỗ trợ là giám sát ISO 9001:2008; 
ISO 14001:2004; OHSAS 
18001:2007; 

7. Hợp tác xã Nông nghiệp - 
Thương mại – Du lịch Bầu Mây với 
lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh trồng tiêu, chăn nuôi vịt trời. 
Nội dung được hỗ trợ là tư vấn chứng 
nhận GlobalGAP cho sản phẩm tiêu 
và tư vấn chứng nhận VietGAP cho 
sản phẩm vịt; 

8. Công ty TNHH Dịch vụ lặn Lam 
Hồng với lĩnh vực hoạt động chính là 
dịch vụ lặn, cho thuê thiết bị tàu 
lặn… Nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
chứng nhận ISO 9001:2015; 

9. Công ty TNHH cơ khí Bắc 
Giang với lĩnh vực hoạt động chính 
sản xuất, sửa chữa, bảo trì cơ khí dầu 
khí hàng hải… Nội dung được hỗ trợ 
tư vấn chứng nhận ISO 9001:2008; 

10. Công ty TNHH MTV Du lịch 
Dịch vụ Dầu khí Việt Nam: nội dung 
được hỗ trợ là Giải nhì – giải thưởng 
Chất lượng Châu Á – Thái Bình 
Dương; 

11. Công ty CP Gạch ngói gốm xây 
dựng Mỹ Xuân: nội dung được hỗ trợ 
là Giải vàng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia; 

12. Công ty CP Cao su Thống 
Nhất: nội dung được hỗ trợ là Giải 
bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia. 

(Sở KH&CN)  


