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NGÀNH CHĂN NUÔI TRƯỚC 
THỀM TPP: HÃY CHÚ TRỌNG 
LIÊN KẾT CHUỖI  

Trong khi chưa thể phát triển sản 
xuất theo quy mô lớn với những trang 
trại hàng trăm ha, thì ngành chăn 
nuôi phải tổ chức lại sản xuất theo 
hướng liên kết tất cả các hộ nông dân 
tạo thành chuỗi. Đây là cách Đài 
Loan đã làm để vực dậy ngành nông 
nghiệp.  

Tiến sĩ Lưu Bích Hồ, Nguyên Viện 
trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại Diễn 
đàn Chính sách nông nghiệp: Tác 
động của Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) và Cộng 
đồng kinh tế ASEAN AEC) (lên 
ngành chăn nuôi Việt Nam, diễn ra 
ngày 9/9 tại Hà Nội. 

Sản xuất nhỏ lẻ, sức cạnh tranh 
yếu 

Việt Nam hiện có 11 triệu hộ nông 
dân, trong đó, trên 8 triệu hộ làm chăn 
nuôi và trên 50% số sản phẩm chăn 
nuôi là theo quy mô nông hộ. Khi TPP 
được ký kết, ngành chăn nuôi được 
đánh giá là lĩnh vực dễ bị tổn thương 
nhất. 

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và 
Chính sách (VEPR), sản xuất nhỏ lẻ, 
lệ thuộc nhập khẩu, dịch bệnh, ô 
nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn 
thực phẩm thấp, liên kết lỏng lẻo dẫn 

đến năng suất thấp, sức cạnh tranh 
yếu, gây bất lợi cho ngành chăn nuôi 
khi hội nhập. Sản xuất trong nước sẽ 
bị thu hẹp do cạnh tranh chính đến từ 
các nước tham gia TPP. Trong đó, mặt 
hàng sữa, thịt bò, thịt heo là những 
mặt hàng chính bị cạnh tranh nhất. 

Ông Đào Thế Anh, Phó Viện trưởng 
Viện cây lương thực cho biết, do sản 
xuất quy mô nhỏ, nên hầu hết giá 
thành thịt gà, thịt lợn, thịt bò… trong 
nước đều đắt hơn của các nước chăn 
nuôi công nghiệp như Trung Quốc, 
Thái Lan, các nước châu Âu… Ước 
tính, giá thịt gà, thịt lợn trong nước 
hiện đều đắt gấp 2-3 lần so với giá 
một số nước trên thế giới. Do đó, một 
số nước đang rục rịch xuất khẩu thịt 
sang Việt Nam vì họ làm rẻ hơn. 

 
Cố vấn cao cấp của Tổ chức Oxfam 

tại Việt Nam, ông Andrew Wells-
Dang nói: “Chúng tôi lo rằng khi Việt 
Nam tham gia TPP sẽ xuất hiện tình 
trạng độc quyền, không đảm bảo được 
quyền lợi của người chăn nuôi nhỏ”. 

Tăng cường liên kết và định vị 
sản phẩm thế mạnh 

Cũng theo Viện Nghiên cứu Kinh tế 
và Chính sách (VEPR) để nâng cao 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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năng suất và sức cạnh tranh của các 
sản phẩm trong nước, về lâu dài, cần 
chú trọng khuyến khích đầu tư chăn 
nuôi quy mô lớn, đi cùng với hệ thống 
giết mổ tập trung. Chăn nuôi ở quy 
mô nông hộ không nên được khuyến 
khích quá đà. 

Tiến sĩ Lưu Bích Hồ cho rằng, Việt 
Nam còn quá ít những mô hình chăn 
nuôi quy mô lớn như TH True Milk 
do cần sự đầu tư lớn và thời gian. Do 
đó, trước mắt tất cả các hộ nông dân 
cần liên kết lại thành một chuỗi. Nhà 
nước nên có những giải pháp để giúp 
các hộ nông dân liên kết lại với nhau, 
đồng thời hỗ trợ về chính sách, vốn, 
công nghệ giúp cho người nông dân tổ 
chức lại sản xuất. “Chúng ta hãy đặt 
vấn đề đừng thua trên sân nhà trước 
vấn đề đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm 
chăn nuôi. Ngành chăn nuôi phải tạo 
ra những sản phẩm chất lượng, rẻ và 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”. 

Theo Tiến sĩ Đào Thế Anh, cần có 
chính sách giúp cho các hộ nông dân 
nhỏ tổ chức thành hợp tác xã và phát 
triển chăn nuôi với những giống bản 
địa địa phương. Thói quen sử dụng 
thịt tươi sống và các giống đặc sản của 
người tiêu dùng vẫn là lợi thế để 
ngành chăn nuôi phát triển. Bên cạnh 
đó, trước sức ép của hội nhập, nguồn 
nguyên liệu đầu vào bị chi phối, Nhà 
nước cần có những hỗ trợ mạnh mẽ để 
các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi 
đứng vững và chiếm lĩnh thị trường 
trong nước. 

Theo đại diện Cục chăn nuôi cho 
hay, Việt Nam cần định vị các sản 
phẩm Việt Nam có lợi thế. Nếu không 
cạnh tranh được về gà công nghiệp 
lông trắng thì Việt Nam nên tập trung 
phát triển chăn nuôi gà ta lông màu. 
Thịt lợn hơi của Việt Nam không có 
lợi thế cạnh tranh về giá thì chúng ta 
tập trung vào thịt lợn Mán, lợn cắp 
nách… Về mặt chính sách, hiện Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
đã xây dựng nghị định về mô hình hợp 
tác xã nông nghiệp để có những hỗ trợ 
cho người chăn nuôi thành lập các mô 
hình hợp tác xã kiểu mới.  

(Theo baocongthuong.com.vn) 
 

NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM: 
SẴN SÀNG NẮM BẮT THỜI CƠ 
“VÀNG”  

Để có thể tận dụng tốt những lợi thế 
từ các hiệp định thương mại tự do 
(FTA), những năm qua các doanh 
nghiệp (DN) dệt may (DM) Việt Nam 
đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm 
tăng cường năng lực cạnh tranh. 

Dệt may là một trong những ngành 
kinh tế mũi nhọn được Nhà nước ưu 
tiên phát triển. Điều này càng thể hiện 
rõ hơn khi các FTA đều lấy DM là 
ngành lợi ích cốt lõi như Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), FTA Việt Nam - Liên minh 
Châu Âu (EU)… Theo đánh giá của 
nhiều chuyên gia, năm nay khá thuận 
lợi cho hoạt động xuất khẩu (XK) của 
ngành DM Việt Nam, khi quá trình 
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đàm phán một số FTA kết thúc, cơ hội 
cho ngành DM ngày càng nhiều hơn. 
Điển hình như khi TPP được ký kết và 
có hiệu lực, khoảng 1.000 dòng thuế 
nhập khẩu DM sẽ cắt giảm dần về 0%, 
thay vì từ 17% đến 20% như hiện nay; 
khả năng tăng trưởng XK của hàng 
DM Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tăng lên 
mức 15%, gần gấp đôi so với mức 7-
8%/năm. Với FTA Việt Nam - Liên 
minh Kinh tế Á - Âu, kim ngạch XK 
DM của Việt Nam được kỳ vọng tăng 
khoảng 50% trong năm đầu tiên và 
khoảng 20% trong năm tiếp theo. 
Trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, Việt 
Nam có thể vươn lên đạt mức kim 
ngạch XK tương đương với các nước 
Bangladesh, Ấn Độ và nằm trong 
nhóm 5 nước XK DM vào Liên minh 
Kinh tế Á - Âu. 

Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn DM Việt Nam, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội DM Việt Nam cho biết, 
để đạt được mục tiêu đề ra, một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất của 
ngành là giữ vững được những thị 
trường mà Việt Nam có thế mạnh như 
Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc; tìm 
các thị trường mới. Điều đáng mừng 
là từ đầu năm đến nay, dù xuất khẩu 
sang Châu Âu, Nhật Bản đều giảm, 
nhưng DM Việt Nam vẫn có thể tăng 
trưởng trong các thị trường này, qua 
đó khẳng định những ưu điểm trong 
cạnh tranh của Việt Nam. 

Theo số liệu của Hiệp hội DM Việt 
Nam, kim ngạch XK từ đầu năm đến 

trung tuần tháng 8-2015 đạt 13,66 tỷ 
USD. Chỉ tính riêng tháng 7, kim 
ngạch XK tăng 12,7%, đạt hơn 2,39 tỷ 
USD. Như vậy, với tốc độ này trong 8 
tháng, kim ngạch XK DM hoàn toàn 
có thể đạt khoảng 15 tỷ USD. Hoa Kỳ 
tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất 
sản phẩm DM của Việt Nam. 7 tháng 
qua, Việt Nam XK sang thị trường 
này đạt gần 6,3 tỷ USD, chiếm tới 
50% trong tổng kim ngạch XK DM 
của cả nước, tăng 13,24% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Nhật Bản là thị trường 
lớn thứ hai, chiếm 11,76% trong tổng 
kim ngạch, với hơn 1,48 tỷ USD, tăng 
5,19%. Tiếp đến là Hàn Quốc chiếm 
7,43%, với 937,75 triệu USD, tăng 
1,74%. Xét về thị phần, Việt Nam 
hiện là quốc gia có thị phần lớn thứ 
hai tại Mỹ và Nhật Bản, thứ tư tại EU. 
Đó là 3 khu vực tiêu thụ hàng DM lớn 
nhất thế giới. 

Mặt khác, DN DM Việt Nam có 
thuận lợi là được thông tin đầy đủ về 
các hiệp định ngay từ những vòng 
đàm phán đầu tiên trong suốt 5 năm 
qua. Ngành DM Việt Nam cũng có 
cán bộ tham gia tư vấn trong đoàn 
đàm phán hiệp định. Vì thế, khác với 
các DN trong những lĩnh vực khác, 
các DN DM Việt Nam, đặc biệt là 
thành viên Tập đoàn DM Việt Nam 
luôn được cập nhật thông tin đầy đủ 
qua các vòng đàm phán TPP, FTA với 
các nước khu vực ASEAN, Liên minh 
Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan, 
cũng như các hiệp định song phương 
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Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc... 
Nhờ đó, các DN đã chuẩn bị kỹ cho 
việc tận dụng những cơ hội mới từ 
hiệp định và sẵn sàng cho cạnh tranh. 

Đặc biệt là các DN trong tập đoàn 
đã có sự chuẩn bị tốt cho thị trường 
riêng của mình, với chiến lược về 
nguồn nguyên liệu, đáp ứng cao về 
quy tắc xuất xứ mới từ các FTA, nâng 
cao năng suất lao động... Điển hình 
như Công ty cổ phần May Việt Tiến, 
với thị trường XK chính là Mỹ và EU, 
thời gian qua DN đã triển khai nhiều 
giải pháp như mở rộng quy mô sản 
xuất, đầu tư công nghệ, thiết bị, chất 
lượng lao động, chú trọng đến công 
tác thiết kế, liên kết với nhà cung ứng 
nguyên vật liệu trong nước để đáp ứng 
yêu cầu về việc sử dụng nguyên phụ 
liệu của TPP nhằm tạo ra lợi thế. 

Có thể thấy, đây là thời cơ "vàng" 
để ngành DM phát triển mở rộng, đầu 
tư chiều sâu nhằm tăng thêm giá trị 
XK và sức cạnh tranh. Do đó, thay vì 
phát triển manh mún, ngành DM đang 
nỗ lực quy hoạch tập trung tất cả các 
điều kiện về nhân lực, tài chính, xử lý 
môi trường… nhằm giảm chi phí, tạo 
thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm. 

(Theo Báo Hà Nội mới) 
 

DOANH NGHIỆP VIỆT SẮP 
ĐƯỢC THÔNG BÁO TỰ ĐỘNG 
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI  

Ngày 17/8, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường chất lượng (STAMEG) của Bộ 

Khoa học Công nghệ tổ chức lễ khai 
trương Hệ thống thông báo tự động về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(ENS). Theo STAMEG, hàng năm có 
khoảng hơn 1000 thông báo mới từ 
các thành viên WTO về các tiêu chuẩn 
kỹ thuật cho hàng hóa XNK. 

Vì vậy, ENS là hệ thống trên mạng 
internet, ra đời nhằm thông báo các 
tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật của 
các thành viên WTO. Hệ thống này 
cho phép Việt Nam thông báo cho các 
doanh nghiệp về tiêu chuẩn kỹ thuật 
với hàng hóa nhập khẩu, đồng thời 
giúp các doanh nghiệp xuất khẩu có 
thể khai thác thông tin liên quan đến 
hàng rào kỹ thuật của các thị trường 
trong WTO và các ngành hàng một 
cách nhanh nhạy.  

Ông Ngô Quý Việt, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường chất lượng cho biết, 
hệ thống mới này nâng cao tính hiệu 
quả và minh bạch cho các cơ quan 
quản lý, là một mạng lưới về hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại (TBT) tại 
Việt Nam, bao gồm: Văn phòng TBT 
Việt Nam, Điểm TBT các Bộ  và 
Điểm TBT tại 63 tỉnh thành. Hệ thống 
mới được nâng cấp theo hướng tự 
động hóa cao, sẽ tự động dịch các 
thông báo TBT từ tiếng Anh sang 
tiếng Việt, và có thể tự động gửi đến 
những người/công ty đăng ký nhận 
thông báo. 

Được biết, kể từ năm 2014, 
STAMEG đã cộng tác cùng dự án 
USAID GIG để tiến hành khảo sát và 
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tham vấn với mạng lưới TBT Việt 
Nam nhằm phát triển và nâng cấp hệ 
thống ENS.  

Trong thời gian tới, STAMEG sẽ tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ 
TBT vận hành hệ thống này. 

(vinanet.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

   Ghi nhãn thực phẩm 
Ngày 10/8/2015 Cơ quan quản lý 

tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn 
Độ  thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc cơ quan này đang 
xây dựng Quy định sửa đổi tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm, cụ  thể  là bao gói 
và ghi nhãn đối với sản phẩm dầu thực 
vật và chất  béo từ thực vật. 

Mục đích chính của việc sửa đổi 
này là để  đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Thời gian dự  kiến ban hành và hiệu 
lực chưa được xác định. Các nước 
Thành viên WTO có 60 ngày kể từ 
ngày 10/8/2015 để đóng góp ý kiến 
cho biện pháp này.  

Sản phẩm gia cầm 
Ngày 25/8/2015 Hoa Kỳ thông báo 

về việc sửa đổi định nghĩa và tiêu 
chuẩn phân loại “gà quay” nhằm đảm 
bảo đặc tính của sản phẩm gà quay 
trên thị trường hiện nay. “Gà quay” 
được xác định theo thuật ngữ để chỉ 
độ tuổi gà và trọng lượng gà chế biến 
sẵn. Sự thay đổi về gen và công nghệ 
ngày nay đã giúp giảm tuổi xuất 
chuồng và tăng trọng lượng của gia 

cầm, vì vậy Cơ quan kiểm tra và an 
toàn thực phẩm Hoa Kỳ đã sửa đổi 
định nghĩa và giảm quy định về tuổi 
gia cầm xuống tối thiểu 8 tuần tuổi và 
trọng lượng từ 5 tới 5.5 pound. Mục 
đích của việc sửa đổi là ngăn ngừa 
hành vi gian lận và bảo vệ người tiêu 
dùng. Các nước Thành viên WTO 
được phép đóng góp ý kiến đối với 
văn bản tới ngày 19/10/2015.  

Sản phẩm thuốc lá  
Ủy ban Châu Âu EU vào ngày 

5/8/2015 vừa ra thông báo về Quyết 
định thực thi của Hội đồng  việc xây 
dựng mẫu thông tin thành phần và các 
chất trong sản phẩm thuốc lá,  số  
lượng bán đối với sản phẩm này. 

Theo đó Chỉ  thị  số 2014/40/EU 
của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng 
Châu Âu ngày 3/4/2014 thống kê các 
luật, quy định và quy định quản lý của 
các nước Thành viên Châu Âu liên 
quan tới việc sản xuất, tiếp thị  và  
buôn  bán thuốc lá và các sản phẩm 
liên quan và hủy bỏ Chỉ thị số 
2001/37/EC quy định, trong Điều 5(1) 
và (6), đồng thời yêu cầu nhà sản xuất 
và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá trình 
báo cáo mới. Cụ thể, các nhà sản xuất 
và nhập khẩu phải cung cấp thông tin 
về các sản phẩm thuốc lá  cho cơ quan 
có thẩm quyền  ở  nước thành viên mà 
họ  dự  định bán sản phẩm. Mẫu cung 
cấp thông tin chung sẽ được quy định 
cụ thể khi thực thi quy định. Mẫu này 
được xây dựng trong dự  thảo Quyết 
định thực thi của Ủy ban. Mục đích 
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chính của quy định này là tăng cường 
chức năng của thị  trường chung Châu 
Âu trong khi vẫn bảo đảm bảo vệ sức 
khỏe của con người. Quyết định này 
dự kiến ban hành vào quý IV năm 
2015 và sẽ có hiệu lực sau khi ban 
hành.  

Nội thất gỗ  
Ngày 22/07/2015,  Cơ quan tiêu 

chuẩn hóa Trung Quốc ( SAC) có 
thông báo dự  thảo  Tiêu chuẩn Quốc 
gia về việc giới hạn hợp chất hữu cơ 
dễ bay hơi và kim loại nặng trong các 
sản phẩm nội thất gỗ. 

Dự thảo  tiêu chuẩn  này  quy định 
mức giới hạn  của  các chất 
formaldehyde, benzene, 
methylbenzene, xylene và TVOC 
trong sản phẩm nội thất gỗ, phương 
pháp thử  và  các  quy  định  kiểm  
định. Quy chuẩn này được đưa  ra 
nhằm đảm bảo sự an toàn của người 
tiêu dùng. Thời gian dự kiến thông 
qua: 90 ngày sau ngày thông báo cho 
các nước Thành viên WTO 
(22/7/2015). Thời gian dự kiến có 
hiệu lực: 6 tháng sau khi thông qua.  

Thuốc lá hương liệu    
Ngày 21/07/2015, Bộ Y tế và chăm 

sóc dài hạn Ontario Canada có thông 
báo về việc nước này đang sửa đổi 
Luật không hút thuốc lá Ontario. 
Trong đó cấm việc bán các sản phẩm 
thuốc lá có hương liệu, bao gồm thuốc 
lá có hương liệu bạc hà. 

Đồng thời cũng trao thẩm quyền 
cho Chính phủ về việc quy định các 

trường hợp miễn trừ đối với lệnh cấm 
bán hàng. Lệnh cấm bán các sản phẩm 
nêu trên dự kiến có hiệu lực vào ngày 
01/01/2016, với việc tạm miễn cho 
các sản phẩm thuốc lá có hương liệu 
bạc hà  trong thời gian lên tới 2 năm. 
Mục đích của quy chuẩn này là bảo 
vệ  sức khỏe con người. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 1 năm 
2016 và miễn trừ  thực thi đối với 
thuốc lá hương liệu bạc hà 2 năm. 

(TH) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 8/2015 

 1. Thông báo của An ba ni 
- Số TG/TBT/N/ALB/71 
Nội dung: Các hóa chất tổng hợp; 
- Số G/TBT/N/ALB/72 
Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi; 
2. Số G/TBT/N/ARE/265 
Nước: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 

Thống Nhất 
Nội dung: Việc sử dụng các chất 

độc hại trong thiết bị điện và điện tử; 
3. Các thông báo của Canada 
- Số G/TBT/N/CAN/463 
Nội dung: Naloxegol và muối của 

Naloxegol, Methylnaltrexone và muối 
của Methylnaltrexone, các muối của 
Naloxone, Naltrexone và Nalmefene 
và Catha Edulis Forsk, các chế phẩm 
của nó, dẫn xuất, alkaloids và muối 
bao gồm cả  Cathine và Cathinone và 
muối của các chất này (ICS: 11.120); 

- Số G/TBT/N/CAN/464 
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Nội dung: Các muối của 14 chất 
sau: apomorphine, cyprenorphine, 
narcotine, papaverine, carbamethidine, 
oxpheneridine, ethoheptazine, 
metethoheptazine, metheptazine, 
dextromethorphan, dextrorphan, 
levallorphan, levargorphan, và 
cyclazocine  (ICS: 11.120); 

- Số G/TBT/N/CAN/465 
Nội dung: 2C- phenethylamines và 

các muối của phenethylamine, các dẫn 
xuất, đồng phân và các muối của các 
dẫn xuất và các chất đồng phân. 

4. Các thông báo của  Thụy Sĩ 
- Số G/TBT/N/CHE/198 
Nội dung: Thực phẩm và hàng hóa 

cơ bản; 
- Số G/TBT/N/CHE/199 
Nội dung: Mỹ phẩm; 
- Số G/TBT/N/CHE/200 
Nội dung: Thực phẩm; 
5. Các thông báo của  Chi Lê 
- Số G/TBT/N/CHL/309 
Nội dung: Máy hút bụi; 
Số G/TBT/N/CHL/310 
Nội dung: Bật lửa sử dụng gas; 
- Số G/TBT/N/CHL/311 
Nội dung: Bật lửa tiện ích; 
- Số G/TBT/N/CHL/312 
Nội dung: Lò sưởi; 
- Số G/TBT/N/CHL/313 
Nội dung: Lò nướng; 
- Số G/TBT/N/CHL/314 
Nội dung: Hộp tiếp nối sàn phi kim 

loại cho hộ gia đình đã lắp đặt điện cố 
định; 

6. Số G/TBT/N/CHN/1129 

Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Ô tô 
7. Các thông báo của  EU 
- Số G/TBT/N/EU/303 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá có 

mùi vị đặc trưng; 
- Số G/TBT/N/EU/304 
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá; 
G/TBT/N/EU/305 
- Nội dung: Thuốc lá điện tử có 

chứa Nicotin và ống nạp lại; 
G/TBT/N/EU/306 
- Nội dung: Sản phẩm dược phẩm 

sử dụng cho người; 
8. Số G/TBT/N/HKG/48 
Nước: Hồng Kong 
Nội dung: Dầu ăn và dầu ăn đã qua 

sử dụng; 
9. Số G/TBT/N/IND/49 
Nước: Ấn Độ 
Nội dung: Dầu ăn thực vật/Chất béo 

thực vật có thể ăn được; 
10. Các thông báo của  Jamaica 
- Số G/TBT/N/JAM/50 
Nội dung: Khoáng sản; 
- Số G/TBT/N/JAM/51 
Nội dung: Khoáng sản; 
- Số G/TBT/N/JAM/52 
Nội dung: Khoáng sản; 
- Số G/TBT/N/JAM/53 
Nội dung: Bảo trì tài sản/Xây dựng; 
11. Số G/TBT/N/JPN/497 
Nước: Nhật Bản; 
Nội dung: Các chất có khả năng tác 

động lên hệ thống thần kinh trung 
ương; 

12. Các thông báo của  Hàn Quốc 
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- Số G/TBT/N/KOR/592 
Nội dung: Các chất hóa học 
- Số G/TBT/N/KOR/593 
Nội dung: Các mô của con người; 
- Số G/TBT/N/KOR/594 
Nội dung: Các mô của con người; 
- Số G/TBT/N/KOR/595 
Nội dung: Các thiết bị thú y; 
- Số G/TBT/N/KOR/596 
Nội dung: Thuốc thú y; 
- Số G/TBT/N/KOR/597 
Nội dung: Thiết bị điện; 
13. Thông báo của  Mexico 
- Số G/TBT/N/MEX/290 
Nội dung: Máy điều hòa không khí; 
- Số G/TBT/N/MEX/291 
Nội dung: Dụng cụ, thiết bị, tài liệu 

hướng dẫn được mang lên máy bay; 
14. Số G/TBT/N/OMN/208 
Nước: Oman 
Nội dung: Thuốc lá  điện tử; 
15. Số G/TBT/N/PRY/84 
Nước: Paraguay 
Nội dung: Y tế, các sản phẩm khác; 
16. Thông báo của Thái Lan 
- Số G/TBT/N/THA/464 
Nội dung: Thép tấm; 
- Số G/TBT/N/THA/465 
Nội dung: Thép cán nóng; 
17. Số G/TBT/N/TPKM/212 
Nước: Đài Loan 
Nội dung: Máy nhiệt lỏng; 
18. Thông báo của  Uganda 
Số G/TBT/N/UGA/493 
Nội dung: Sơn và vec ni; 
- Số G/TBT/N/UGA/494 
Nội dung: Sơn và vec ni 

- Số G/TBT/N/UGA/495 
Nội dung: Sơn và vec ni; 
- Số G/TBT/N/UKR/100 
Nội dung: Máy rửa bát gia dụng; 
- Số G/TBT/N/UKR/101 
Nội dung: Thuốc lá và các sản phẩm 

có liên quan; 
19. Thông báo của  Hoa Kỳ 
- Số G/TBT/N/USA/1018 
Nội dung: Đèn huỳnh quang; 
- Số G/TBT/N/USA/1019 
Nội dung: Chất phi hữu cơ dùng 

trong nông nghiệp; 
- Số G/TBT/N/USA/1020 
Nội dung: Thiết bị  không dây; 
- Số G/TBT/N/USA/1021 
Nội dung: Pin sạc; 
- Số G/TBT/N/USA/1022 
Nội dung: Điều hòa nhiệt độ nóng 

và lạnh; 
- Số G/TBT/N/USA/1023 
Nội dung: Trichloroethylene (TCE); 
- Số G/TBT/N/USA/1024 
Nội dung: Rượu chưng cất, rượu 

vang, bia, thuốc lá, thuốc lá đã qua xử 
lý giấy quấn thuốc lá và tẩu; 

- Số G/TBT/N/USA/1025 
Nội dung: Máy đun nước; 
20. Số G/TBT/N/ZAF/192 
Nước: Nam Phi 
Nội dung: Hoa quả, sản phẩm hoa 

quả. 
Tổng hợp theo TBT 

 
 
 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THẬP 
NIÊN CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ 
HAI VÀ TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN I 
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG  

Ngày 15/9, ngay sau Hội nghị Tổng 
kết Thập niên Chất lượng lần thứ hai 
và tổng kết giai đoạn I (2010-2015) 
Chương trình Quốc gia năng suất chất 
lượng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 
Hà Nội đã diễn ra Hội thảo chuyên đề 
“Giải pháp nâng cao năng suất lao 
động cho các doanh nghiệp Việt 
Nam”. Hội thảo có sự tham gia thuyết 
trình của những chuyên gia quốc tế 
như Ths. Nguyễn Quang Vinh - Ủy 
viên ban thường trực, Phó Tổng thư 
ký Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, PGS.TS Lê Minh Khương - 
Trường Chính sách công Lý Quang 
Diệu, Đại học Quốc gia Singapore, 
Ths. Vũ Hồng Dân - Viện Năng suất 
Việt Nam và lãnh đạo các doanh 
nghiệp có uy tín ở Việt Nam. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được 
chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những 
nội dung được doanh nghiệp Việt 
Nam đang quan tâm như Phân tích 
hiện trạng và xác định giải pháp nâng 
cao năng suất lao động tại doanh 
nghiệp; Tham gia Chương trình hỗ trợ 
nâng cao năng suất và phát triển 
doanh nghiệp – kinh nghiệm của một 
số quốc gia trong khu vực; Nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
Việt Nam thông qua việc gắn chiến 
lược tăng năng suất với chiến lược 

kinh doanh; Hoạch định và triển khai 
chiến lược hiệu quả với hệ thống chỉ 
số đánh giá hoạt động chính (KPI) – 
chia sẻ bài học thành công và chia sẻ  
kinh nghiệm áp dụng tích hợp các hệ 
thống quản lý và giải pháp nâng cao 
năng suất chất lượng trong doanh 
nghiệp Việt Nam. 

(tcvn.gov.vn) 
 

ĐI VÀO NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG: DOANH NGHIỆP HỘI 
NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG  

Những doanh nghiệp (DN) đã thành 
công nhờ các hỗ trợ của dự án năng 
suất chất lượng (NSCL) giảm được 
lãng phí, hoạt động hiệu quả, tăng lợi 
nhuận và phát triển bền vững. 

Số lượng DN tham gia vào các dự 
án của Chương trình 712 ngày càng 
nhiều. Trong đó có những doanh 
nghiệp trở thành mô hình điểm với 
những thành công để các doanh 
nghiệp khác tham quan, học tập và 
làm theo. Những DN đã thành công 
nhờ các hỗ trợ của dự án năng suất 
chất lượng giảm được lãng phí, hoạt 
động hiệu quả, tăng lợi nhuận và phát 
triển bền vững. 

DN được hưởng lợi 
Theo đánh giá của Ban điều hành 

Chương trình Quốc gia Năng suất chất 
lượng, tính đến thời điểm hiện nay, 
tổng số doanh nghiệp được lựa chọn, 
tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ 
thống quản lý (HTQL), mô hình, công 
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cụ cải tiến NSCL trong giai đoạn từ 
2012-2015 là 1.137 DN. 

Cụ thể, có 778 DN đã hoàn thành 
việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản 
lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL 
(105 DN lớn; 393 DN vừa và 280 DN 
nhỏ). Trong số này có 419 doanh 
nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng 
các HTQL (11 DN ISO 50001; 03 DN 
ISO 31000; 10 DN ISO/IEC 27001; 
70 DN ISO 22000; 10 DN ISO 14000; 
250 DN ISO 9001:2008; 50 DN ISO 
9001 tích hợp ISO 3834; 15 DN áp 
dụng tích hợp nhiều hệ thống). 359 
DN được hỗ trợ xây dựng, áp dụng 
các mô hình, công cụ cải tiến NSCL 
tiên tiến (TPM: 13 DN; Lean: 13 
doanh nghiệp; KPIs: 03 DN; MFCA: 
18 DN; 7 công cụ kiểm soát chất 
lượng: 65 DN; BSC: 10 DN; Global 
GAP: 15 DN và 5S: 222 DN). 

Thống kê cũng cho thấy, các DN 
được tiếp cận với các HTQL, công cụ 
cải tiến năng suất tiến tiến, cùng với 
sự tư vấn, hướng dẫn tận tình của các 
tổ chức, chuyên gia tư vấn, nhận thức 
của các doanh nghiệp về hoạt động 
quản lý, hoạt động cải tiến năng suất 
chất lượng được thay đổi và nâng lên 
rõ rệt. Thông qua việc tham gia các dự 
án cải tiến năng suất chất lượng, ý 
thức và kỹ năng của người lao động 
được nâng cao, tăng cường khả năng 
làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp, 
phân tích quá trình, phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật... Nhiều DN đã 
đánh giá cao lợi ích thiết thực khi 

tham gia Chương trình, sự hỗ trợ kịp 
thời, có hiệu quả lâu dài từ Chương 
trình. Bên cạnh đó lợi ích kinh tế có 
thể đo đếm được thông qua việc giảm 
thiếu các lãng phí trong quá trình sản 
xuất, tiết kiệm về nhân lực, thời gian, 
nguyên nhiên liệu, năng lượng. Việc 
áp dụng các giải pháp nâng cao năng 
suất chất lượng đã góp phần nâng cao 
hiệu quả hoạt động, chất lượng SPHH, 
dịch vụ của DN, thỏa mãn ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của khách hàng và cải 
thiện đáng kể hình ảnh của DN. 

Các DN đã áp dụng rất có hiệu quả 
các HTQL, công cụ cải tiến năng suất, 
trở thành điển hình để các DN đến học 
tập, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng. 
Các DN điển hình như Tập đoàn Bảo 
Việt, Ngân hàng HD Bank, Ngân hàng 
phát triển TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm 
PVI, Văn phòng khu vực miền Bắc-
Vietnam Airlines, Bệnh viện Việt 
Pháp, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện 
quận Thủ Đức, Ban Quản lý dự án 
điện hạt nhân Ninh Thuận, Công ty 
Nhựa Thiếu niên tiền phòng, Tổng 
công ty may Đức Giang, Công ty 
Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Dây 
cáp điện Việt Nam (CADIVI), Công 
ty Thiên Sinh, Công ty may Đông 
Bình, Công ty CP công nghệ và công 
nghệ cao Việt Nam, Công ty CP Tập 
đoàn Hương Sen, Công ty Cổ phần 
LISEMCO, Công ty CP Xây lắp dầu 
khí Miền Nam, Công ty cổ phần 
IMECO, Công ty cổ phần thép 
Quatron, Công ty Dệt Kim Đông 
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Xuân, Công ty Nam Dược, Công ty 
Công nghiệp chính xác Việt Nam... đã 
rất thành công khi triển khai các giải 
pháp nâng cao NSCL. 

Những mô hình điểm thành công 
Thống kê kết quả áp dụng hệ thống 

quản lý năng lượng (ISO 50001) cho 
thấy, nhiều DN tiết kiệm đáng kể chi 
phí sử dụng năng lượng, nguyên liệu. 

Điển hình như Công ty CP tập đoàn 
Hương Sen - Thái Bình, sau 3 tháng 
áp dụng đã giảm được tiêu thụ điện 
năng cho quá trình sản xuất từ 95,12 
KWh/1000 lít sản phẩm năm 2012 
xuống còn 92,70 KWh/1000 lít sản 
phẩm năm 2013, tiết kiệm được 
258.747 KWh tương đương 334 triệu 
đồng/năm. 

Công ty TNHH Đông Nam Á Lào 
Cai - Khu liên hợp sản xuất phốt pho, 
sau hơn 2 năm xây dựng và áp dụng 
hệ thống quản lý năng lượng, hiệu quả 
thu được rất đáng kể. Năm 2014, số 
liệu điện năng tiết kiệm so với dữ liệu 
cơ sở năm 2013 là 4.161.561 kWh, tỷ 
lệ tiết kiệm điện đạt 4,26% so với dự 
kiến, tương đương với 6.507.467.615 
đồng (đơn giá tạm tính theo quyết 
định 2556/QĐ-BCT). 

Năm 2015, chỉ sau 3 tháng, lúc này 
Công ty đã vận hành thêm lò 2, số liệu 
tiết kiệm lên tới  2.055.569 kWh, tỷ lệ 
tiết kiệm đạt 8,26% so với dự kiến, 
tương đương với hơn 3 tỷ đồng. Như 
vậy chỉ tính riêng chi phí điện năng, 
sau 1 năm 3 tháng áp dụng Công ty đã 
tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng. 

Còn về áp dụng công cụ cải tiến – 
Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu 
MFCA giúp DN hình thành được 
phương pháp và cách thức kiểm soát 
chi phí đối với các nguyên vật liệu 
tham gia quá trình sản xuất và giảm 
lãng phí. Như Công ty TNHH Nhật 
Tường, tỉnh Bình Dương tiết kiệm từ 
việc cải tiến tổng số tiền ước tính là 
247.500.000đ/năm. Công ty TNHH 
Xây dựng và TM Lê Gia Phúc - TP. 
Hồ Chí Minh tổng số tiền tiết kiệm từ 
việc cải tiến ước tính là 
242.400.000đ/năm. Công TNHH Thép 
Quang Minh - TP. Hồ Chí Minh tỉ lệ 
phôi thu hồi được sau khi áp dụng 
MFCA tăng từ 52% lên 69% ; giảm số 
tiền thất thoát do phôi không thu hồi 
được hàng tháng từ 8,6 tỷ (tháng 
4/2013) xuống 1,7 tỷ (tháng 7 năm 
2013), tiết kiệm trên 5,5 tỷ đồng/năm). 

Trong việc áp dụng mô hình quản 
lý tinh gọn - LEAN giúp các tổ 
chức/DN loại bỏ lãng phí và bất hợp 
lý trong quá trình sản xuất, cung cấp 
dịch vụ, hướng mọi hoạt động của tổ 
chức theo hướng “tinh gọn”. Công ty 
CNC-Vina, Hà Nội tăng tỷ lệ các dự 
án thiết kế hoàn thành đúng tiếp độ 
giao hàng lên 19%, tỷ lệ đơn hàng lắp 
rắp cơ đúng tiến độ từ 22% lên 64%, 
tỷ lệ đơn hàng lắp rắp điện đúng tiến 
độ từ 11% lên 55%, giảm tỷ lệ tồn kho 
hàng chính hãng so với kho chung 
xuống dưới 20%, giảm giá trị hàng 
lưu kho chính hãng từ 1,586 tỷ xuống 
1,216 tỷ đồng/tháng. 
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Tại Công ty CP Sản xuất và Thương 
mại Đức Việt (DVC), Bắc Ninh năng 
suất lao động tăng hơn 80%, sản 
lượng bình quân chung của nhân viên 
tổ đóng gói tăng từ 3252 SP/8h lên 
5957 SP/8h, tiết kiệm 600 triệu 
đồng/năm. Hay như tại Bệnh viện 
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, áp 
dụng LEAN đã làm giảm thời gian lấy 
thuốc từ 29 phút giảm xuống còn 20 
phút và 15 phút với 2 loại toa, rút 
ngắn thời gian từ lúc bệnh nhân nhập 
cấp cứu tới nhập khoa lâm sàng từ 123 
phút xuống 60 phút/bệnh nhân, rút 
ngắn thời gian chờ đợi  kết quả sinh 
hóa- miễn dịch 120 phút xuống 60 
phút. 

Với việc áp dụng KAIZEN giúp các 
tổ chức DN nâng cao năng suất thông 
qua việc thực hiện cải tiến liên tục 
theo phong cách Nhật Bản. Công ty 
Cổ phần May Nam Hà, sau 06 tháng 
triển khai dự án cải tiến Kazen tại 
Công ty đã giảm được tỷ lệ hàng sai 
lỗi từ 8,8% xuống còn 8,1%, giảm 
25% hàng tồn trên chuyền, hàng tồn 
so với năng lực sản suất giảm từ trung 
bình 2,37 ngày xuống còn 1,34 ngày 
(tương đương giảm khoảng 1 ngày 
tồn), sản lượng bình quân ngày tăng từ 
415 sản phẩm lên 899 sản phẩm (tăng 
117%), … 

(VietQ.vn) 
 

PHÁT HIỆN HÀNG LOẠT SAI 
PHẠM TRONG KINH DOANH 
HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN  

Theo Thanh tra Bộ KH&CN, tính 
đến ngày 31/8/2015 đã có 45 
tỉnh/thành phố, Sở KH&CN có báo 
cáo nhanh kết quả thanh tra chuyên đề 
diện rộng năm 2015 về hàng đóng gói 
sẵn gồm: Vĩnh Long, Thanh Hóa, Gia 
Lai, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bến Tre, 
Đồng Nai, Kiên Giang, Quảng Nam, 
Thái Nguyên, Đăk Nông, Sóc Trăng, 
Đồng Tháp, Hải Phòng, Đăk Lắk, Cà 
Mau, Bình Thuận, Sơn La, An Giang, 
Điện Biên, Ninh Thuận, Bà Rịa- Vũng 
Tàu, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Kon Tum, 
Nghệ An, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao 
Bằng, Thừa Thiên Huế, Bình Định, 
Tuyên Quang, Trà Vinh, Lào Cai, 
Hưng Yên, Bình Phước, Hậu Giang, 
Bắc Ninh, Bạc Liêu, Nam Định, Hải 
Dương, Hà Tĩnh, Yên Bái, thành phố 
Hồ Chí Minh và Khánh Hòa; một số 
địa phương đã gửi Báo cáo nhanh kết 
quả thanh tra của tháng 7, tháng 8 về 
Thanh tra Bộ như: Thanh hóa, Đà 
Nẵng, Thái Nguyên… 

Vào ngày 01/9/2015, Thanh tra Bộ 
KH&CN cũng có văn bản số 
434/TTra-P4 gửi Sở KH&CN các 
tỉnh/thành phố đề nghị tiếp tục triển 
khai thanh tra chuyên đề diện rộng 
năm 2015 đối với hàng đóng gói sẵn 
theo đúng nội dung và tiến độ đã được 
Bộ KH&CN chỉ đạo tại Công văn số 
908/BKHCN-TTra ngày 30/3/2015. 

Qua quá trình triển khai thanh tra, 
kiểm tra tại 1059 cơ sở, Thanh tra các 
Sở KH&CN đã phát hiện 220 cơ sở vi 
phạm (chiếm 20,7% số cơ sở thanh 
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tra), xử phạt vi phạm hành chính 
364.400.000 đồng, truy thu số tiền 
19.718.783 đồng. 

Hành vi vi phạm chủ yếu được phát 
hiện như: Không ghi lượng hàng đóng 
gói sẵn, ghi không đúng đơn vị đo 
pháp định, giá trị trung bình nhỏ hơn 
giá trị trung bình cho phép, số đơn vị 
hàng đóng gói sẵn không phù hợp 
vượt quá giá trị cho phép… 

Người tiêu dùng khi mua hàng đóng 
gói sẵn cần đọc kỹ các thông tin in 
trên bao bì, loại trừ mua hàng giả, 
hàng kém chất lượng, quá ngày sử 
dụng 

Thanh tra Bộ KH&CN đề nghị các 
Sở KH&CN còn lại cần khẩn trương 
triển khai thanh tra và báo cáo kết quả 
về Thanh tra Bộ KH&CN để theo dõi, 
tổng hợp và kịp thời thông tin tới công 
chúng. Trong quá trình triển khai nếu 
có khó khăn, vướng mắc về nghiệp 
vụ, các Sở KH&CN liên hệ với Thanh 
tra Bộ KH&CN hoặc Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng để được 
giải đáp, hướng dẫn. 

Trước đó, ngày 31/7/2015, Thanh 
tra Bộ KH&CN có văn bản số 
373/TTra-P4 gửi Sở KH&CN các 
tỉnh/thành phố đề nghị các Sở triển 
khai thanh tra chuyên đề diện rộng 
năm 2015 đối với hàng đóng gói sẵn 
theo đúng nội dung và tiến độ đã được 
Bộ KH&CN chỉ đạo tại Công văn số 
908/BKHCN-TTra ngày 30/3/2015. 

Cũng tính đến hết tháng 7, mới chỉ 
có 35 tỉnh/thành phố, Sở KH&CN có 

văn bản chỉ đạo triển khai cuộc thanh 
tra chuyên đề này, trong đó một số địa 
phương đã thành lập ban chỉ đạo, có 
văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai 
cụ thể. Điều này đã chứng tỏ sự quan 
tâm và nghiêm túc thực hiện kế hoạch 
thanh tra chuyên đề của Bộ KH&CN 
(tình hình triển khai các địa phương 
được nêu chi tiết trong văn bản số 
373/TTra-P4). Thanh tra Bộ KH&CN 
hoan nghênh và đánh giá cao các địa 
phương, các Sở KH&CN đã tích cực 
tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố 
trong việc chỉ đạo cuộc thanh tra và 
tiến hành thanh tra theo đúng tiến độ, 
đã có báo cáo kết quả gửi Bộ 
KH&CN. 

 (VietQ) 
 

CHÍNH THỨC THỰC HIỆN CƠ 
CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ 
KẾT NỐI CƠ CHẾ MỘT CỬA 
ASEAN  

Tham dự lễ công bố có Phó Thủ 
tướng Vũ Văn Ninh; Phó Thủ tướng, 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình 
Minh; Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc 
gia Đông Nam Á Lê Lương Minh; 
lãnh đạo một số bộ, ngành; đại sứ một 
số nước ASEAN tại Việt Nam… 

Hướng tới việc thành lập Cộng 
đồng kinh tế ASEAN, trụ cột tiên 
phong trong 3 trụ cột của Cộng đồng 
ASEAN, các quốc gia ASEAN đã 
triển khai hàng loạt các biện pháp cụ 
thể, trong đó có việc tập trung triển 
khai thiết lập và thực hiện Cơ chế một 
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cửa ASEAN, công cụ thuận lợi hóa 
thương mại và góp phần đưa ASEAN 
trở thành một cơ sở sản xuất và một 
thị trường chung. 

Bên cạnh cam kết hội nhập khu vực, 
xuất phát từ nhu cầu nội tại về phát 
triển kinh tế, tạo thuận lợi cho môi 
trường đầu tư và kinh doanh, đảm bảo 
vị thế của Việt Nam trong hội nhập 
kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia, Chính phủ Việt 
Nam đã xác định cần nhanh chóng cải 
cách các thủ tục hành chính trong tất 
cả các lĩnh vực coi đây là một trong 
nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ 
trong giai đoạn hội nhập. 

Trong đó, việc thực hiện thành công 
Cơ chế một cửa quốc gia như là một 
công cụ chính của các cơ quan Chính 
phủ trong tạo thuận lợi cho thương 
mại và vận tải quốc tế cũng như sớm 
kết nối Cơ chế một cửa ASEAN đã 
được các cấp lãnh đạo Chính phủ 
quan tâm theo dõi sát sao và có những 
chỉ đạo hết sức quyết liệt. 

Chỉ đạo việc triển khai Cơ chế một 
cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN là Ban Chỉ đạo quốc gia về 
Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế 
một cửa quốc gia do Phó Thủ tướng 
Vũ Văn Ninh làm Trưởng ban. Tổng 
cục Hải quan được giao nhiệm vụ là 
Cơ quan thường trực giúp việc Ban 
Chỉ đạo quốc gia. 

Theo báo cáo của Cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo quốc gia, cơ chế một 
cửa quốc gia được triển khai qua 3 

giai đoạn. Giai đoạn 1, kết nối các Bộ 
Tài chính, Công Thương, GTVT. Giai 
đoạn 2, kết nối các Bộ NN&PTNT, 
TN&MT, Y tế. Giai đoạn 3, kết nối 
các Bộ KH&CN, TT&TT, 
VHTT&DL. 

Trong giai đoạn 1, Bộ Tài chính 
(Tổng cục Hải quan) đã phối hợp với 
các Bộ GTVT, Công Thương thực 
hiện nhiều thủ tục hành chính một cửa 
liên quan đến các lĩnh vực quản lý tàu 
biển xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh tại 
5 cảng biển quốc tế; thủ tục cấp chứng 
nhận xuất xứ ưu đãi đối với hàng hóa 
xuất khẩu/nhập khẩu có xuất xứ 
ASEAN (C/O form D) theo Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN; thủ 
tục cấp giấy phép nhập khẩu mô tô 
phân khối lớn; thủ tục cấp giấy phép 
nhập khẩu đối với các chất làm suy 
giảm tầng ozone. 

Tính đến ngày 27/8, có gần 1.940 
doanh nghiệp đã thực hiện khai báo 
thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin 
một cửa quốc gia. 

Trong giai đoạn 2, Cơ chế một cửa 
quốc gia tiếp tục mở rộng kết nối với 
các Bộ NN&PTNT, TN&MT, Y tế. 
Hiện các Bộ đang thực hiện đào tạo 
cho doanh nghiệp kết hợp với việc thí 
điểm từng bước để có thể triển khai 
theo diện rộng vào cuối năm 2015. 

Trong giai đoạn 3, các Bộ KH&CN, 
TT&TT, VHTT&DL hoàn tất để có 
thể kết nối Cơ chế một cửa quốc gia 
trong các lĩnh vực kiểm tra chất lượng 
đối với các hàng hóa nhập khẩu thuộc 
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danh mục kiểm tra chất lượng; cấp 
phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát 
sóng vô tuyến điện; đồ chơi trẻ em 
nhập khẩu. Các thủ tục nói trên sẽ 
được triển khai trong giai đoạn từ 
tháng 9/2015 đến hết năm 2015. 

Với vai trò là một thành viên tích 
cực của ASEAN, Việt Nam đã chủ 
động tham gia các nhóm làm việc của 
ASEAN trong khuôn khổ triển khai 
Cơ chế một cửa ASEAN ngay từ thời 
điểm xây dựng dự thảo Hiệp định, 
Nghị định thư và đưa nội dung của các 
điều ước này vào thực hiện khi được 
Chính phủ các nước thành viên phê 
chuẩn. 

Hiện, nhiều nước thành viên, trong 
đó có Việt Nam, đã hoàn thành rà soát 
pháp lý và nội luật hóa các quy định 
để triển khai Cơ chế một cửa ASEAN. 
Các nước thành viên cũng đã ký Nghị 
định thư về khung pháp lý thực hiện 
Cơ chế một cửa ASEAN, nền tảng 
pháp lý hoàn chỉnh để Cơ chế một cửa 
ASEAN chính thức vận hành trong 
năm 2015. 

Cho tới thời điểm hiện tại, có 7 
nước thành viên, bao gồm Brunei, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam 
công bố đã triển khai Cơ chế một cửa 
quốc gia theo đúng cam kết. 5 nước 
thành viên bao gồm Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam công bố đã sẵn sàng cho việc kết 
nối Cơ chế một cửa ASEAN từ tháng 
12/2015. 

Từ giữa tháng 8/2015 tới giữa tháng 
9/2015, trong khuôn khổ Dự án thí 
điểm Cơ chế một cửa ASEAN, Việt 
Nam đã lần lượt thực hiện thành công 
kết nối kỹ thuật và trao đổi Giấy 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử 
theo Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN giữa Cơ chế một cửa quốc 
gia Việt Nam với Cơ chế một cửa 
quốc gia của các nước thành viên, bao 
gồm Indonesia, Malaysia và Thái Lan. 

Theo kế hoạch đã thống nhất giữa 
các nước thành viên, đến hết tháng 
10/2015, toàn bộ 5 nước thành viên 
bao gồm Indonesia, Malaysia, 
Singapore, Thái Lan và Việt Nam sẽ 
hoàn tất kết nối kỹ thuật để sẵn sàng 
kết nối đầy đủ vào tháng 12/2015. 

Trong thời gian tới, việc triển khai 
Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN 
sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 
cuối năm 2015 tập trung củng cố các 
thủ tục hành chính đã triển khai và lan 
tỏa trên phạm vi toàn quốc cho tất cả 
các đối tượng có liên quan; thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối 
với các thủ tục hành chính một cửa 
quốc gia đã kết nối chính thức; kết nối 
Cơ chế một cửa ASEAN và trao đổi 
thông tin về Giấy chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa ASEAN (C/O form D) và 
thông tin tờ khai hải quan ASEAN 
(ACDD) đối với 4 nước đã sẵn sàng 
(Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái 
Lan). 

Giai đoạn 2, từ năm 2016 đến 2020, 
mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia cho 



Số 19 - 9/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 16 
 

tất cả các bộ, ngành về phạm vi, đối 
tượng. Toàn bộ các thủ tục hành chính 
trên Cơ chế một cửa quốc gia được 
triển khai dưới hình thức dịch vụ công 
trực tuyến cấp độ 4. 

Trong giai đoạn này, Cơ chế một 
cửa ASEAN được kết nối đầy đủ và 
sẵn sàng kết nối trao đổi thông tin với 
các đối tác thương mại ngoài ASEAN 
để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam và tăng cường 
kiểm soát đối với hàng nhập khẩu. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng 
Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Ban Chỉ 
đạo quốc gia về Cơ chế một cửa 
ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia 
nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý 
nghĩa quan trọng, là bước ngoặt cho 
thực hiện cải cách hành chính, tiến tới 
Chính phủ điện tử. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, 
cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia là một trong 
những đột phá chiến lược trong công 
cuộc tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
của nền kinh tế; đồng thời đây cũng là 
nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm 
hội nhập khu vực, quốc tế thành công. 

Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp 
đồng bộ nhằm đẩy mạnh cải cách 
hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, 
giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí 
hành chính, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, tổ chức, người dân trong hoạt 

động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 
Trong các giải pháp đó, cơ chế một 
cửa quốc gia và cơ chế một cửa 
ASEAN là một giải pháp quan trọng 
nhằm thực hiện thủ tục hành chính 
đơn giản, thuận lợi theo thông lệ và 
chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy thương 
mại, du lịch, đầu tư; đồng thời khẳng 
định quyết tâm tích cực chủ động của 
Việt Nam trong thực hiện các cam kết 
cùng các nước trong khu vực hiện 
thực hóa việc hình thành Cộng đồng 
kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ 
tướng Chính phủ giao, Ban Chỉ đạo đã 
có nhiều cố gắng, chủ động, sáng tạo 
và đạt được nhiều kết quả tích cực, đã 
đề xuất, bổ sung, nhiều văn bản pháp 
luật phù hợp với cơ chế một cửa, với 
yêu cầu phát triển và các cam kết quốc 
tế; đã hoàn thành kết nối với cơ chế 
một cửa quốc gia đối với 9 bộ, ngành 
có nhiều thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất 
nhập cảnh của Việt Nam. 

Đặc biệt, sau một thời gian tích cực 
chuẩn bị, phối hợp, hôm nay Việt 
Nam chính thức thực hiện Cơ chế một 
cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ 
chế một cửa ASEAN với 4 nước trong 
khu vực là Singapore, Indoneisa, 
Malaysia và Thái Lan. Đây thực sự là 
bước đột phá quan trọng và là tin vui 
đối với cộng đồng doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Để góp phần thực hiện thành công 
mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn 
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Ninh đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia, 
các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các 
điền kiện cần thiết để kết nối đầy đủ 
Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng kế 
hoạch đã thống nhất giữa các nước 
thành viên trong tháng 12/2015. 

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và mở 
rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc 
gia đối với tất cả các lĩnh vực, các 
quốc gia trong ASEAN, nhất là đối 
với các phương tiện vận tải nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, đạt trình độ 
ngang tầm với các quốc gia tiên tiến 
trong khu vực và hoàn tất các chỉ tiêu 
đặt ra theo Nghị quyết của Chính phủ 
về cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tiếp tục rà soát, nội luật hóa những 
quy định trong nước phù hợp với các 
cam kết quốc tế trong đó có những 
quy định hướng dẫn triển khai Cơ chế 
một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN. 

Cùng với đó là thời gian hoàn thiện 
quy trình, quy chế và sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các bộ, ngành, tổ chức trong 
nước và nước ngoài để Cơ chế một 
cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN mang lại hiệu quả, lợi ích 
thiết thực cho người dân và doanh 
nghiệp. Đồng thời trên cơ sở kết quả 
đạt được, cần có kế hoạch và biện 
pháp cụ thể để từng bước mở rộng 
việc kết nối với các quốc gia khác trên 
thế giới. 

(Cổng TTĐT Chính Phủ) 

TĂNG CƯỜNG PHÂN PHỐI, SỬ 
DỤNG XĂNG SINH HỌC  

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 
số 23/CT-TTg về việc tăng cường sử 
dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh 
học thực hiện Quyết định số 
53/2012/QĐ-TTg ngày 22-11-2012 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ 
trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên 
liệu sinh học (NLSH) với nhiên liệu 
truyền thống. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Khoa học và công nghệ và các cơ 
quan liên quan khẩn trương xây dựng, 
triển khai thực hiện chương trình 
truyền thông cấp quốc gia khuyến 
khích sử dụng NLSH nói chung, xăng 
E5, E10 nói riêng, trong đó cần làm rõ 
lợi ích của việc sử dụng NLSH, khẳng 
định về chất lượng, kỹ thuật để người 
tiêu dùng yên tâm sử dụng NLSH. 
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan T.Ư của các 
đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền 
thông về NLSH trong các cơ quan, 
hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà 
nước bắt buộc sử dụng xăng E5 cho 
các phương tiện vận tải đường bộ khi 
trên địa bàn có đủ nguồn cung. 

UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng 
Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ 
thực tế tại các địa phương, chỉ đạo, 
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hướng dẫn cụ thể theo hướng các cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn bắt buộc sử dụng 
xăng E5 cho các phương tiện vận tải 
đường bộ khi trên địa bàn có đủ nguồn 
cung; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, 
hướng dẫn các đơn vị liên quan tại địa 
phương, bảo đảm đến 30-11-2015 đạt 
tối thiểu 50% số lượng cửa hàng bán 
lẻ xăng, dầu thuộc địa phương bán 
xăng E5. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ 
Công thương nghiên cứu, hướng dẫn 
phương pháp tính giá cơ sở đối với 
NLSH (trước mắt là xăng E5, E10), 
hướng dẫn việc quản lý, trích lập và 
sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu 
đối với NLSH (trước mắt là xăng E5, 
E10) để thực hiện lộ trình đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
 
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI 
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính 
thức ban hành tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn 
ISO 9001:2008. 

Theo hướng dẫn của Diễn đàn các 
tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các 
tổ chức được chứng nhận theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ 
ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để 

chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 
9001:2015. Điều này có nghĩa giấy 
chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ 
ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng 
nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.  

Sau đây là những thông tin cần biết 
về việc áp dụng tiêu chuẩn mới và quá 
trình chuyển đổi. 

1. Về thời hạn áp dụng các tiêu 
chuẩn 

a) Đối với các tổ chức đã được 
chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 trước ngày 15/09/2015: 

- Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên 
giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi 
trên giấy chứng nhận. 

- Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, 
các tổ chức có thể đăng ký để được 
chứng nhận chuyển đổi sang tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 vào bất kỳ thời 
điểm nào. Các tổ chức có thể lựa chọn 
để được đánh giá chuyển đổi trong lần 
đánh giá giám sát, trong lần đánh giá 
chứng nhận lại hoặc thông qua một 
cuộc đánh giá chuyển đổi riêng. 

b) Đối với các tổ chức được chứng 
nhận trong khoảng thời gian chuyển 
đổi (từ 15/09/2015 đến hết 
14/09/2018): 

- Các tổ chức có thể lựa chọn chứng 
nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
hoặc ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nếu 
lựa chọn chứng nhận theo ISO 
9001:2008 thì giấy chứng nhận sẽ chỉ 
có hiệu lực tối đa đến hết  14/09/2018. 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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- Trong thời gian chuyển đổi nêu 
trên, các tổ chức được chứng nhận 
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có thể 
lựa chọn để chuyển đổi như hướng 
dẫn ở Mục a. 

c)     Đối với các tổ chức được 
chứng nhận sau ngày 14/09/2018: 

- Mọi hoạt động đánh giá chứng 
nhận sau thời điểm này đều phải theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

- Mọi giấy chứng nhận theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2008 sau thời điểm 
này đều bị hủy bỏ. 

2. Một số lưu ý đối với quá trình 
chuyển đổi hệ thống quản lý chất 
lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.  

Các tổ chức đã và đang áp dụng tiêu 
chuẩn ISO 9001:2008 cần lưu ý thực 
hiện những hoạt động sau: 

- Đánh giá hệ thống quản lý chất 
lượng đang áp dụng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015 để xác định những 
điểm chưa phù hợp; 

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi; 
- Tổ chức đào tạo và truyền đạt 

nhận thức cho nhân viên và các bên 
liên quan có tác động tới hiệu lực của 
hệ thống quản lý chất lượng của tổ 
chức; 

- Cập nhật hệ thống quản lý chất 
lượng của tổ chức để đáp ứng các yêu 
cầu của tiêu chuẩn sửa đổi; 

- Xác nhận hiệu lực; 
- Liên hệ với QUACERT để đánh 

giá chuyển đổi khi hệ thống quản lý 
chất lượng đã sẵn sàng để chuyển đổi. 

Mọi tổ chức có thể liên hệ với 
QUACERT để biết thêm thông tin chi 
tiết theo địa chỉ: Trung tâm Chứng 
nhận Phù hợp – QUACERT; Số 8 
Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội; Tel: (04) 3756 1025,  
(04) 3756 5483  Fax: (04) 3756 3188; 
Email: quacert@quacert. gov.vn. 

QUACERT Hồ Chí Minh: Số 40 
Nguyễn Hiến Lê, P.13, Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh; Tel: (08) 3812 1033,  
Fax: (08) 3812 1032. 

(quacert.gov.vn) 
 
 
 
THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-
BKHCN VỚI NHIỀU QUY ĐỊNH 
MỚI, SIẾT CHẶT HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH XĂNG DẦU  

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban 
hành Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN quy định về đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh xăng dầu. 
Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1/4/2016. 

Theo đó, Thông tư quy định về đo 
lường, chất lượng trong kinh doanh 
xăng dầu và trình tự, thủ tục đăng ký 
cơ sở pha chế xăng dầu tại Việt Nam; 
áp dụng với các thương nhân kinh 
doanh xăng dầu, cơ quan quản lý nhà 
nước về đo lường, chất lượng và cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có 
liên quan. Xăng dầu của thương nhân 
sản xuất, pha chế, thương nhân nhập 
khẩu thuộc phạm vi điều chỉnh của 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, 
nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 
học hiện hành do Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành phải thực 
hiện việc chứng nhận hợp quy, công 
bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia trước khi đưa ra lưu thông 
trên thị trường. 

Đối với xăng dầu không thuộc phạm 
vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, thương nhân sản xuất, pha 
chế, thương nhân nhập khẩu phải công 
bố tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm 
chất lượng xăng dầu phù hợp tiêu 
chuẩn công bố áp dụng khi lưu thông 
trên thị trường. 

Trách nhiệm đối với chất lượng 
xăng dầu khi có khiếu nại, tranh chấp 
được xác định dựa trên các mẫu lưu 
tại từng khâu trong quá trình sản xuất, 
pha chế, nhập khẩu, vận chuyển, lưu 
thông phân phối xăng dầu. Thương 
nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách 
nhiệm về đo lường, chất lượng xăng 
dầu trong hệ thống phân phối thuộc sở 
hữu của mình và liên đới chịu trách 
nhiệm đối với các hành vi vi phạm về 
đo lường, chất lượng của tổng đại lý, 
đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ 
xăng dầu thuộc hệ thống phân phối 
của thương nhân. 

Thông tư quy định, thương nhân 
nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân 
phối, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu 
phải thực hiện các quy định về đo 
lường. Cụ thể, phương tiện đo được sử 
dụng để xác định lượng xăng dầu 

trong mua bán, thanh toán giữa các tổ 
chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu 
cầu: các bộ phận, chi tiết của phương 
tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được 
phê duyệt theo quy định; các bộ phận, 
chi tiết, chức năng có khả năng can 
thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo 
lường cơ bản của phương tiện đo phải 
được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ 
chức kiểm định; có phạm vi đo phù 
hợp với lượng xăng dầu cần đo; đã 
được kiểm định theo quy định của 
pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm 
định phải còn thời hạn giá trị. 

Sai số kết quả đo lượng xăng dầu 
không được vượt quá 1,5 lần giới hạn 
sai số cho phép của phương tiện đo 
hoặc của hệ thống đo. Kết quả đo 
lượng xăng dầu phải được quy đổi về 
điều kiện cơ sở (nhiệt độ cơ sở là 15ºC 
và áp suất cơ sở là 101325Pa. 

Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải 
thực hiện các quy định về đo lường 
như: Cột đo xăng dầu được sử dụng 
để xác định lượng xăng dầu trong mua 
bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá 
nhân phải bảo đảm các bộ phận, chi 
tiết, chức năng của cột đo xăng dầu 
phải phù hợp với mẫu đã được phê 
duyệt; trường hợp kiểm định lần đầu 
tiên trước khi đưa vào sử dụng, các bộ 
phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phải 
bảo đảm mới 100%; các bộ phận, chi 
tiết, chức năng có khả năng can thiệp 
làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo 
lường chính của cột đo xăng dầu phải 
được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ 
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chức kiểm định; không được phép sử 
dụng các phương tiện, thiết bị có thể 
tác động làm thay đổi các đặc tính kỹ 
thuật đo lường chính của cột đo xăng 
dầu... Đồng thời, có sẵn các ca đong, 
bình đong có dung tích 1L, 2L, 5L, 
10L và các ống đong chia độ có phạm 
vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ 
theo quy định; xây dựng kế hoạch và 
định kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm 
tra ít nhất 1 lần đối với phương tiện 
đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo 
đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho 
khách hàng phù hợp với quy định 
tương ứng. 

Thông tư quy định, từ ngày 
1/7/2018, cột đo xăng dầu phải gắn 
thiết bị in chứng từ bán hàng để in và 
cung cấp chứng từ cho khách hàng. 
Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo 
đảm các yêu cầu sau: Bảo đảm tình 
trạng kỹ thuật theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất và hoạt động tốt; chỉ in được 
chứng từ khi kết thúc quá trình bơm 
xăng dầu cho khách hàng; các thông 
tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng 
gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; 
kiểu, ký hiệu, số serial của cột đo 
xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm 
bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, 
đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán; 
không có cơ cấu, chức năng tác động 
làm thay đổi thông tin in trên chứng từ 
bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật 
đo lường của cột đo xăng dầu. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định 
về chất lượng trong kinh doanh xăng 

dầu như: lấy lẫu, niêm phong mẫu, lưu 
mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận 
chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; 
quản lý chất lượng xăng dầu nhập 
khẩu; quản lý chất lượng xăng dầu sản 
xuất, pha chế trong nước; quản lý chất 
lượng xăng dầu tại thương nhân phân 
phối, tổng đại lý; quản lý chất lượng 
xăng dầu tại đại lý, thương nhân nhận 
quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu; quản lý chất lượng xăng dầu 
trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển 
xăng dầu... 

(moit.gov.vn) 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 
THÔNG TƯ VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM 
TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA TRONG ASEAN  

Với mục tiêu giảm thủ tục hành 
chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
trong hoạt động kinh doanh, xuất 
nhập khẩu hàng hóa, đồng thời thực 
hiện cam kết trong ASEAN, Bộ Công 
Thương ban hành Thông tư số 
28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 quy 
định việc thực hiện thí điểm tự chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
định thương mại hàng hóa ASEAN. 

Nội dung của Thông tư tập trung 
vào các quy định thực hiện thí điểm tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa giữa các 
nước thành viên Bản ghi nhớ về dự án 
thí điểm tự chứng nhận xuất xứ mà 
Việt Nam tham gia bao gồm: Lào, 
Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan. 
Một số điểm quan trọng sau: 
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- Về khái niệm: Điều 3 Thông tư 
đưa ra khái niệm mới: “Tự chứng 
nhận xứ hàng hóa” là việc thương 
nhân tự khai báo xuất xứ của hàng hóa 
xuất khẩu trên hóa đơn thương mại 
thay cho C/O mẫu D. 

- Về đối tượng và tiêu chí lựa chọn: 
Theo quy định của Bản ghi nhớ, Bộ 
Công Thương xác định các tiêu chí để 
lựa chọn doanh nghiệp tham gia thí 
điểm tự chứng nhận xuất xứ: 

(i) Là nhà sản xuất đồng thời là 
người xuất khẩu hàng hóa do chính 
thương nhân sản xuất; 

(ii) Không vi phạm quy định về xuất 
xứ trong hai (02) năm gần nhất tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; 

(iii) Kim ngạch xuất khẩu đi 
ASEAN được cấp C/O mẫu D năm 
trước liền kề đạt tối thiểu 10 triệu đô 
la Mỹ; 

(iv) Có cán bộ được đào tạo, được 
cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận về 
xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo 
được Bộ Công Thương chỉ định cấp. 

- Thương nhân đáp ứng các tiêu chí 
trên sẽ tiến hành nộp hồ sơ để Cục 
Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương 
cấp Văn bản chấp thuận với mã số tự 
chứng nhận riêng và danh sách các 
mặt hàng thương nhân được tự chứng 
nhận. Văn bản chấp thuận có giá trị 
trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp và 
thương nhân được tự chứng nhận xuất 
xứ trong thời gian hiệu lực của Văn 
bản chấp thuận, trừ trường hợp có 
hành vi vi phạm. 

- Thương nhân được lựa chọn tham 
gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ 
vẫn có thể xin cấp C/O mẫu D thông 
thường, nếu muốn. 

- Về trách nhiệm của thương nhân 
được cấp Văn bản chấp thuận: 
Thương nhân phải tuân thủ đúng trách 
nhiệm được quy định tại Điều 11 của 
Thông tư để tránh bị thu hồi Văn bản 
chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng 
nhận xuất xứ. 

Bộ Công Thương thông báo các 
thương nhân và các cơ quan, tổ chức 
có liên quan được biết. 

(Bộ Công Thương) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Các Bộ trưởng APEC đưa ra 
định hướng thực hiện cải cách “sau 
biên giới”  

Tại Hội nghị Bộ trưởng APEC về 
Cải cách Cơ cấu lần thứ 2 vừa kết thúc 
vào ngày 08 tháng 9 năm 2015 tại Xê-
bu, Phi-líp-pin, các Bộ trưởng đã đưa 
ra Tuyên bố, gồm các hoạt động chi 
tiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
thông qua cải cách cơ cấu. 

Tuyên bố đưa ra khuôn khổ định 
hướng trong việc gỡ bỏ các rào cản và 
xác định các nguồn lực mới cho tăng 
trưởng, thúc đẩy sự đổi mới, tăng 
năng suất, thu hẹp khoảng cách phát 
triển và dẫn dắt nền kinh tế thế giới 
trên con đường thịnh vượng chung. 
Nội dung này phù hợp với chủ đề của 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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năm APEC 2015: “Xây dựng các nền 
kinh tế toàn diện, kiến thiết một thế 
giới tốt đẹp hơn”. 

Các Bộ trưởng APEC đã thông qua 
Chương trình nghị sự về Cải cách Cơ 
cấu từ năm 2016 đến 2020, với mục 
đích kích thích tăng trưởng cân bằng, 
bền vững, giảm thiểu sự bất bình 
đẳng. Các sáng kiến cải cách cơ cấu 
này dựa trên các chương trình nghị sự 
về tăng trưởng toàn diện, đổi mới 
cũng như các dịch vụ và công cụ có 
khả năng tăng cường cải cách cơ cấu. 

Các Bộ trưởng cũng công nhận 
đóng góp của sáng kiến APEC về 
“Tạo thuận lợi cho kinh doanh” (Ease 
of doing business) nhằm xử lý các rào 
cản thương mại và cũng đã phê duyệt 
một kế hoạch mới thực hiện sáng kiến 
này đến năm 2018. 

(APEC) 
 

 DN Philippines đánh giá cao năng 
lực và chất lượng sản phẩm của DN 
điện Việt Nam  

Triển khai kế hoạch xúc tiến thương 
mại do Bộ Công Thương chỉ đạo, 
Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại 
Philippines đã phối hợp với Liên đoàn 
Các nhà cung cấp và sản xuất điện, 
điện tử Philippines (PESA) và Hiệp 
hội Công nghiệp điện Philippines 
(PAEII) tổ chức “Hội thảo về Cơ hội 
kinh doanh tại Việt Nam và triển lãm 
nhỏ về doanh nghiệp và hàng hóa Việt 
Nam trong lĩnh vực điện, điện tử” tại 
Manila, Philippines. 

Tham dự và phát biểu tại hội thảo, 
về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Việt Nam tại Philippines 
Trương Triều Dương, Tham tán 
Thương mại Vũ Việt Nga, đại diện Bộ 
Công Thương tại Philippines; về phía 
Philippines có Chủ tịch Liên đoàn các 
nhà cung cấp và sản xuất điện, điện tử 
Philippines (PESA) và Hiệp hội Công 
nghiệp điện Philippines (PAEII), Chủ 
tịch Hội đồng kinh doanh Philippines 
- Việt Nam của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Philippines, Chủ tịch 
Liên đoàn Phòng Thương mại và 
Công nghiệp các doanh nghiệp Hoa 
kiều tại Philippines (FFCCCII). 

PESA và PAEII là hai tổ chức 
ngành hàng lớn nhất của Philippines 
quy tụ các doanh nghiệp chuyên nhập 
khẩu, phân phối và sản xuất các mặt 
hàng điện, điện tử. 

Đây là lần đầu tiên một sự kiện xúc 
tiến thương mại chuyên ngành về 
điện, điện tử của Việt Nam được tổ 
chức tại Philippines. Các doanh 
nghiệp Philippines rất ngạc nhiên 
trước sự phát triển của doanh nghiệp 
Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất các 
sản phẩm điện, đặc biệt là các doanh 
nghiệp như Lioa, Điện Quang, 
Kangaroo. Các doanh nghiệp 
Philippines đánh giá rất cao về chất 
lượng cũng như quy mô sản xuất của 
các doanh nghiệp Việt Nam. Ông 
Kenneth Go, Chủ tịch PESA và ông 
Stephen Wong, Chủ tịch PAEII cho 
biết, hội thảo lần này thực sự là một 
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cơ hội quý giúp các doanh nghiệp 
Philippines biết đến năng lực của các 
doanh nghiệp điện Việt Nam và sẽ 
nhất định tổ chức đoàn doanh nghiệp 
thành viên sang thăm quan và làm 
việc tại Việt Nam trong thời gian sớm 
nhất. PESA và PAEII cho biết, nhu 
cầu nhập khẩu các sản phẩm điện của 
Philippines rất lớn nhờ vào sự tăng 
trưởng kinh tế và sự bùng nổ của lĩnh 
vực xây dựng. Hội thảo lần này đã cho 
thấy Việt Nam sẽ là một nguồn cung 
cấp mới, tiềm năng cho các doanh 
nghiệp Philippines. 

 (baocongthuong.com.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 56 công ty dược thuộc 9 quốc gia 
bị phát hiện có thuốc vi phạm chất 
lượng  

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có 
công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, các công 
ty xuất nhập khẩu thuốc về việc công 
bố danh sách 56 công ty dược thuộc 9 
quốc gia có thuốc vi phạm chất lượng 
phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 
100% lô thuốc nhập khẩu. 

Trong số 56 công ty sản xuất thuốc 
nước ngoài bị công bố tên trong danh 
sách có đến 38 công ty của Ấn Độ, 7 
công ty của Hàn Quốc. 

Danh sách các công ty dược nước 
ngoài có thuốc vi phạm chất lượng 
phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 
100% lô thuốc nhập khẩu được đăng 
tải công khai trên trang thông tin điện 

tử của Cục Quản lý dược, địa chỉ: 
http://www.dav.gov.vn, mục: Quản lý 
chất lượng thuốc. 

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, 
quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc 
thuộc sở tiến hành kiểm tra, giám sát 
việc chấp hành các quy định về kiểm 
tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu 
hành trên địa bàn quản lý và xử lý các 
tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy 
định hiện hành. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 Khóa đào tạo “Quản lý và khai 
thác hệ thống thông báo tự động”  

Trong hai ngày 13-14 tháng 8, tại 
Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô-Vĩnh 
Phúc, Văn phòng TBT Việt Nam đã 
phối hợp với Dự án Quản trị Nhà 
nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự 
án GIG) tổ chức khóa đào tạo “Quản 
lý và Khai thác Hệ thống Thông báo 
tự động về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (ENS)”. 

Hệ thống ENS được phát triển và 
nâng cấp nằm trong khuôn khổ hợp 
tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (STAMEQ) và Dự 
án Quản trị Nhà nước nhằm tăng 
trưởng toàn diện của cơ quan Phát 
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) 
nhằm cải thiện hiệu quả và minh bạch 
hóa các cam kết của Việt Nam đối với 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
theo các quy định của Tổ chức 
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Thương mại Thế giới (WTO). Hệ 
thống mới được nâng cấp theo hướng 
tự động hóa cao, sẽ tự động dịch các 
thông báo TBT từ tiếng Anh sang 
tiếng Việt, và có thể tự động gửi đến 
những người/công ty đăng ký nhận 
thông báo. 

Khóa đào tạo được thiết kế để cho 
các cán bộ của Mạng lưới TBT Việt 
Nam và người sử dụng cuối được 
tham gia đóng góp ý kiến vào quá 
trình vận hành Hệ thống thông báo tự 
động mới được nâng cấp về TBT; 
Nâng cao hiểu biết và kỹ năng sử 
dụng Hệ thống này cho các cơ quan và 
các đối tượng liên quan trong Mạng 
lưới TBT Việt Nam; Nâng cao kỹ 
năng quản lý, vận hành và duy trì Hệ 
thống thông báo tự động (ENS) cho 
các cán bộ Văn phòng TBT Việt Nam. 

Thông qua khóa đào tạo, các chuyên 
gia thiết kế Hệ thống ENS đã nhận 
được nhiều ý kiến góp ý tích cực để 
điều chỉnh hoạt động của hệ thống 
hữu hiệu và thân thiện hơn.  

(TBT Việt Nam) 
 
 Vinh danh 83 Thương hiệu được 
khách hàng tín nhiệm 2015  

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KHCN) Trần Văn Tùng đã phát 
biểu vinh danh 83 doanh nghiệp tại lễ 
trao tặng biểu trưng vàng “Thương 
hiệu được khách hàng tín nhiệm - 
Gold Consumer Choice Brand” và 
doanh nhân có thành tích xuất sắc 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế.  

Buổi lễ do Hội Sở hữu trí tuệ 
TP.HCM (IPA) phối hợp với mạng 
Doanh nghiệp Sài Gòn, Hệ thống quản 
lý chất lượng quốc tế AQA 
International và Bộ KHCN tổ chức 
ngày 27/8 tại TP.HCM. 

Thứ trưởng Bộ KHCN nhấn mạnh, 
để có thể cạnh tranh và vượt qua các 
đối thủ thì việc xây dựng, phát triển 
thương hiệu của các doanh nghiệp là 
điều vô cùng quan trọng, vì thương 
hiệu gắn với những nhãn hiệu nổi 
tiếng đã thực sự là những tài sản có 
giá trị rất lớn mà các doanh nghiệp 
chúng ta cần phải xây dựng, bảo vệ và 
phát triển. Để ủng hộ cho việc xây 
dựng và phát triển những tài sản có 
giá trị này, Bộ KHCN đã và đang triển 
khai chương trình có tên gọi “Chương 
trình 68”, là chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ của các doanh nghiệp Việt 
Nam. Chương trình này không chỉ xác 
lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh 
nghiệp mà còn bảo hộ ở nước ngoài 
các tài sản trí tuệ của các doanh 
nghiệp đã được đăng ký, với hàng 
ngàn thương hiệu nổi tiếng. 

 (Theo Người tiêu dùng) 
 

 Đoàn Doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia Triển lãm Quốc tế Thực 
phẩm Mát-xcơ-va 2015  

Thực hiện Chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia năm 2015, Cục 
Xúc tiến thương mại phối hợp với 
Thương vụ Việt Nam tại Liên bang 
Nga tổ chức Đoàn Doanh nghiệp Việt 
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Nam tham gia Triển lãm Quốc tế 
Thực phẩm Mát-xcơ-va diễn ra từ 
ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 
2015 tại Trung tâm Hội nghị và Triển 
lãm quốc tế Expocentre, thủ đô Mát-
xcơ-va, Liên bang Nga. 

Việc tổ chức Đoàn Doanh nghiệp 
Việt Nam tham gia Triển lãm được kỳ 
vọng sẽ tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường 
và nhu cầu tiêu dùng, qua đó thiết lập 
các mối quan hệ hợp tác kinh doanh 
và đầu tư, thúc đẩy xây dựng các 
mạng lưới phân phối và tiêu thụ hàng 
hóa sang thị trường Liên bang Nga; 
đồng thời là dịp tốt để quảng bá hình 
ảnh quốc gia và doanh nghiệp Việt 
Nam tại thị trường LB Nga giàu tiềm 
năng. 

 
- Đơn vị tổ chức: Tập đoàn Thương 

mại & Triển lãm ITE (International 
Trade & Exhibition (ITE) Worldwide 
B.V.). 

- Qui mô: Triển lãm Quốc tế Thực 
phẩm Mát-xcơ-va thu hút gần 1.700 
doanh nghiệp đến từ Nga và 71 quốc 
gia, vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, 
dự kiến đón trên 30.000 lượt khách 
tham quan thương mại tại Nga và 
quốc tế, trong đó Khu gian hàng Việt 

Nam có qui mô trên 90m2 gồm 12 
gian hàng tiêu chuẩn của 12 doanh 
nghiệp có chất lượng, thương hiệu và 
uy tín của Việt Nam, có địa điểm tại 
Pavillion 8, Hall 1 của Khu triển lãm. 

- Các doanh nghiệp Việt Nam tham 
dự Triển lãm: 1. Công ty TNHH 
Thương mại Tân Nhất Hương; 2. 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích 
Chi; 3. Công ty TNHH MTV TANS; 
4. Công ty TNHH Moocos Việt Nam; 
5. Công ty CP Rau quả Tiền Giang; 6. 
Công ty TNHH Việt Nam Phương 
Đông; 7. Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Rau quả 1; 8. Công ty Cổ phần 
Nafoods Group; 9. Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội (Hapro); 10. 
Công ty Cổ phần SX, XNK Thủ công 
mỹ nghệ Nông sản tổng hợp; 11. Công 
ty TNHH Hải Vương; 12. Công ty 
TNHH Một thành viên Viễn Hồng; 

- Sản phẩm của Việt Nam tham gia 
trưng bày tại Triển lãm gồm: Kem 
trang trí bánh và bột làm bánh; Đồ 
hộp rau quả các loại (dưa chuột bao 
tử, ngô ngọt, dứa...); Đậu phộng, đậu 
Hà Lan chế biến; Nước ép trái cây; Xì 
dầu, tương ớt; Dầu gấc, nước uống từ 
gấc tương gấc, các sản phẩm làm từ 
gấc; Bánh phồng tôm, bánh phở, bún, 
bánh tráng; Thủy sản đông lạnh; Trà; 
Gia vị; các mặt hàng nông sản thực 
phẩm chế biến khác. 

2. Các hoạt động chính của Đoàn 
Việt Nam tại Triển lãm 

2.1 Khai mạc Triển lãm hồi 9h00 
ngày 14 tháng 9 năm 2015 tại 
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Pavillion 8, Hall 1 của Trung tâm Hội 
nghị và Triển lãm quốc tế Expocentre, 
Mát-xcơ-va, LB Nga.  

2.2 Hoạt động giới thiệu, trưng bày 
các sản phẩm xuất khẩu của Việt 
Nam, tổ chức giao dịch thương mại 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam – 
Nga, các doanh nghiệp quốc tế khác. 

3. Công tác truyền thông về Triển 
lãm: Cục Xúc tiến thương mại Việt 
Nam thực hiện tuyên truyền, quảng bá 
thông tin về Triển lãm và Đoàn doanh 
nghiệp Việt Nam tham dự Triển lãm. 

(moit.gov.vn) 
 

 Cảnh giác với đồ chơi trẻ em biết 
kể chuyện  

Hiện nay trên thị trường xuất hiện 
một số loại đồ chơi trẻ em biết kể 
chuyện với nhiều hình dạng khác 
nhau, trên nhãn ghi “máy kể chuyện 
thông minh”/”Chú mèo Tom biết kể 
chuyện”/”Máy kể chuyện tiếng 
Doraemon” …, “made in China”. Các 
đồ chơi này được bày bán cùng với 
những lời quảng cáo hoa mỹ như 
“thông minh”, “thành tựu tương lai”. 

 
Chiếc điện thoại đồ chơi đang được bày bán 

rộng rãi trên thị trường 

Tuy nhiên, theo công văn mới đây 
của Cục quản lý chất lượng sản phẩm 
hàng hóa (240/QLCL-CL1) về việc 
cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại thì 
loại đồ chơi trẻ em này không được 
chứng nhận hợp quy. Một số đồ chơi 
có gắn dấu “CR-ABC” nhưng thực 
chất là giả mạo chứng nhận hợp quy. 
Loại đồ chơi trẻ em này khi bật chức 
năng kể chuyện phát ra ngôn ngữ 
không phù hợp với giáo dục trẻ em ví 
dụ như nói bậy hay ngôn ngữ kích 
động bạo lực. Vì những lý do đó, Cục 
quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 
cảnh báo người tiêu dùng không mua 
và sử dụng loại đồ chơi trẻ em này. 

(tcvn.gov.vn) 
 

3. TIN TỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNG  
 Đào tạo kỹ năng triển khai xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 trong hoạt động quản lý 
hành chính nhà nước  

Trong hai ngày 31/8 và 01/9/2015, 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ 
chức lớp tập huấn “Đào tạo kỹ năng 
triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì 
và cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2008 trong hoạt động quản 
lý hành chính nhà nước” dành cho thư 
ký ISO tại hội trường Chi cục. Tham 
dự lớp tập huấn có ông Từ Văn Hoàng 
– Phó Chi cục trưởng đại diện Chi cục 
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Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát 
biểu khai mạc lớp tập huấn, ông 
Nguyễn Văn Hòa – Chuyên gia tư vấn 
trưởng, chuyên gia đánh giá trưởng – 
giảng viên và hơn 30 đại biểu là thư 
ký ISO các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. 

Nội dung của khóa tập huấn bao 
gồm lịch sử hình thành bộ tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001; một số yêu cầu chủ 
yếu và biện pháp cải tiến Hệ thống 
Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2008; Kỹ năng áp dụng và duy 
trì hệ thống quản lý chất lượng; Kỹ 
năng cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng; và một số yêu cầu mới trong 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

Khóa tập huấn nhằm giúp cho các 
thư ký ISO của các đơn vị có được kỹ 
năng xây dựng, áp dụng, duy trì, cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001, nắm được những yêu cầu cơ bản 
của tiêu chuẩn và các phương pháp 
duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 
chất lượng. 

(Theo Chi cục) 
 

 Hội đồng xét duyệt đề án tham 
gia Chương trình KHCN hỗ trợ 
doanh nghiệp đợt 5 năm 2015  

Ngày 24/9/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt các đề án thuộc lĩnh vực hệ 
thống quản l ý và cải tiến chất lượng 
của 06 đơn vị tham gia Chương trình 
KHCN Hỗ trợ DN nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đợt 5 năm 

2015. Ông Vương Quang Cần- Phó 
giám đốc Sở chủ trì Hội đồng.  

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 05 đơn vị 
(trong tổng 06 đơn vị) tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
300 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty TNHH Xay lúa mì Việt 
Nam (KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân 
Thành), với lĩnh vực hoạt động sản 
xuất và tiêu thụ bột mì và các sản 
phẩm từ bột mì. Nội dung được hỗ trợ 
là xây dựng ISO 14001:2004;  

2. HTX Phước Lập (Long Phước- 
Tp Bà Rịa), với lĩnh vực hoạt động là 
sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc 
thù địa phương. Nội dung được hỗ trợ 
là xây dựng Website; 

3. HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng 
Thịnh (Bưng Riềng, huyện Xuyên 
Mộc), với lĩnh vực hoạt động là sản 
xuất thu mua, tiêu thụ thanh long. Nội 
dung được hỗ trợ là xây dựng VietGap 
cho 12,5 ha vườn thanh long; 

4. Doanh nghiệp tư nhân Bạch Hiền 
(Phước Hưng, huyện Long Điền), với 
lĩnh vực hoạt động chế biến bảo quản 
thủy sản; Nội dung được hỗ trợ là xây 
dựng HACCP.  

5. Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga 
(An Ngãi, Long Điền), với lĩnh vực 
hoạt động là buôn bán, chế biến bảo 
quản thủy sản. Nội dung được hỗ trợ 
là xây dựng HACCP.  

Theo Sở KH&CN 


