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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 
DO VỚI KINH TẾ VIỆT NAM: 
THÁCH THỨC TĂNG TRƯỞNG 
MỚI  

Tính đến thời điểm này, Việt Nam 
đã tham gia ký kết 10 Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA), trong đó có 
6 FTA đa phương và 4 song phương. 
Đây được coi như những "con đường 
lớn” cho hàng Việt lan tỏa ra khắp 
thế giới. Sau đây là một số FTA có tác 
động lớn đến các hoạt động thương 
mại, dịch vụ và đầu tư của Việt Nam. 

 
Khi các FTA có hiệu lực, hàng dệt may Việt 

Nam có nhiều cơ hội được hưởng lợi từ thuế 
suất giảm. 

FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á 
- Âu (EEUV FTA): Đưa kim ngạch 
XNK hai bên lên 10 - 12 tỷ USD 

Được ký ngày 29/5/2015, EEUV 
FTA là Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam với 5 nước trong Liên 
minh Kinh tế Á - Âu gồm: Nga, 
Belarus, Kazakhstan, Armenia, 
Kyrgyzstan. Theo cam kết, hai bên sẽ 
dành cho nhau mức mở cửa thị trường 

hàng hóa chiếm vào khoảng 90% số 
dòng thuế, tương đương vào khoảng 
trên 90% kim ngạch thương mại song 
phương. 

Các nước EEU sẽ dành cho Việt 
Nam ưu đãi, tạo thêm nhiều cơ hội 
xuất khẩu quan trọng đối với các 
nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ 
bản như nông sản, hàng công nghiệp 
như dệt may, da giày, đồ gỗ và một số 
sản phẩm chế biến. Đặc biệt, Liên 
minh sẽ áp dụng mức thuế suất 0% 
cho tất cả các mặt hàng thủy sản của 
Việt Nam ngay khi FTA có hiệu lực. 

Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường 
có lộ trình cho EEU đối với một số 
sản phẩm chăn nuôi, một số mặt hàng 
công nghiệp gồm máy móc, thiết bị, 
phương tiện vận tải ... 

Sau khi EEUV FTA có hiệu lực, 
kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên 
được dự đoán sẽ đạt 10 - 12 tỷ USD 
vào năm 2020. Theo ước tính của Việt 
Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang Liên minh sẽ tăng khoảng 
18 - 20%/năm. 

FTA Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKFTA): Việt Nam ưu đãi cho 200 
mặt hàng của Hàn Quốc 

Ký kết chính thức từ ngày 5/5/2015 
và chuẩn bị có hiệu lực, FTA này sẽ 
giúp Hàn Quốc tự do hóa 97,2% giá 
trị nhập khẩu tương đương với 95,4% 
số dòng thuế. Trong đó, Hàn Quốc 
dành cho Việt Nam ưu đãi, cắt giảm 
thuế quan với các nhóm hàng nông, 
thủy sản chủ lực; các mặt hàng công 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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nghiệp như dệt may, đồ gỗ, sản phẩm 
cơ khí… 

Tiêu biểu với mặt hàng tôm, Hàn 
Quốc sẽ miễn thuế cho Việt Nam với 
lượng hạn ngạch 10.000 tấn/năm trong 
năm đầu tiên và tăng dần lên đến mức 
15.000 tấn/năm sau 5 năm. Sau năm 
thứ 6, lượng hạn ngạch sẽ duy trì như 
lượng của năm thứ 6. Hay như cá ngừ 
Việt Nam cũng sẽ được hưởng ưu đãi 
với lộ trình 10 năm; cá da trơn, rô phi, 
cá chép, cá quả có lộ trình 3 năm…Về 
mặt hàng trái cây, Hàn Quốc sẽ giảm 
thuế cho dứa, ổi, xoài, măng cụt, đu 
đủ, sầu riêng… theo lộ trình 10 năm. 

Việt Nam cũng cam kết ưu đãi cho 
200 mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc 
với kim ngạch nhập khẩu lên tới 737 
triệu USD. Về dịch vụ, ngoài các cam 
kết trong WTO và FTA giữa ASEAN 
- Hàn Quốc, Việt Nam sẽ mở cửa 
thêm cho Hàn Quốc 2 phân ngành là: 
Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc 
cảnh quan đô thị; dịch vụ cho thuê 
máy móc và thiết bị khác không kèm 
người điều khiển. Phía Hàn Quốc 
cũng sẽ tạo thêm cơ hội cho Việt Nam 
về 5 phân ngành: Dịch vụ pháp lý; 
chuyển phát; bảo dưỡng và sửa chữa 
đường sắt; hỗ trợ dịch vụ vận tải 
đường sắt; nghiên cứu và phát triển 
khoa học tự nhiên. 

FTA Việt Nam - Chile 
(VCFTA): Lần đầu tiên Việt Nam đạt 
thặng dư thương mại với Chile 

VCFTA được bắt đầu đàm phán từ 
tháng 10/2008 và kết thúc vào tháng 

11/2011. Tuy nhiên, do thủ tục phê 
chuẩn nội bộ của mỗi nước mất khá 
nhiều thời gian nên đến tháng 1/2014 
hiệp định mới chính thức có hiệu lực. 

VCFTA đề cập đến khía cạnh hàng 
hóa, như các quy định về tạo thuận lợi 
cho tiếp cận thị trường, quy tắc xuất 
xứ, các biện pháp vệ sinh dịch tễ, 
kiểm dịch động thực vật, rào cản kỹ 
thuật, phòng vệ thương mại... 

Theo đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ 
87,8% số dòng thuế (91,22% kim 
ngạch nhập khẩu tại thời điểm 2007) 
cho Chile trong vòng 15 năm. Đổi lại, 
Chile sẽ xóa bỏ thuế quan cho 99,62% 
kim ngạch xuất khẩu (ở thời điểm năm 
2007) của Việt Nam trong vòng 10 
năm, trong đó 81,8% kim ngạch và 
83,54% dòng thuế sẽ được xóa bỏ 
ngay. 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của Việt Nam được cắt giảm thuế 
ngay và nhanh từ mức 6% là dệt may 
(203 dòng thuế giảm ngay về 0%, 17 
dòng thuế giảm 0% sau 5 năm), thủy 
sản (36 dòng thuế giảm ngay về 0%, 
28% dòng thuế giảm 0% sau 5 năm), 
thủy sản, cà phê, chè, máy tính và linh 
kiện (giảm thuế về 0% ngay khi hiệp 
định có hiệu lực). Quy tắc xuất xứ của 
hiệp định cũng tương đối đơn giản, đa 
số hàng hóa chỉ cần có tỷ lệ nguyên 
vật liệu được sản xuất từ các nước 
thành viên (Việt Nam hoặc Chile) 
chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển 
đổi mã HS ở cấp 4 số là được hưởng 
ưu đãi thuế quan. 
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VCFTA đã đem lại hiệu quả rõ rệt, 
chỉ sau chưa đầy 1 năm có hiệu lực, 
kim ngạch thương mại hai chiều đã có 
bước nhảy vọt, năm 2014 đã tăng 65% 
so với năm 2013, đạt 890,5 triệu USD. 
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam 
sang Chile đạt trị giá 522,3 triệu USD, 
nhập khẩu từ Chile đạt 368,2 triệu 
USD. Đây là năm đầu tiên sau nhiều 
năm, Việt Nam đạt thặng dư thương 
mại trong quan hệ buôn bán với thị 
trường này. 

Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam 
- Nhật Bản (VJEPA): Tạo đà cho hàng 
Việt vào Nhật Bản 

Là Hiệp định FTA song phương đầu 
tiên của Việt Nam VJEPA được ký 
kết 25/12/2008 và chính thức có hiệu 
lực từ ngày 1/10/2009. Hiệp định 
VJEPA là một thỏa thuận song 
phương mang tính toàn diện bao gồm 
các nội dung cam kết về tự do hóa 
thương mại hàng hóa, thương mại 
dịch vụ, đầu tư và các hợp tác kinh tế 
khác giữa hai nước, được xây dựng 
phù hợp với các chuẩn mực và nguyên 
tắc của Tổ chức Thương mại thế giới. 

Theo VJEPA, thuế suất bình quân 
đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản 
vào Việt Nam sẽ giảm dần từ 6,1% 
năm 2015 xuống còn 3,7% vào năm 
2018. Các mặt hàng thủy sản, nông 
sản, dệt may, sắt thép, hóa chất, linh 
kiện điện tử có mức cam kết tự do hóa 
mạnh mẽ nhất. 

Đến năm 2026, theo thỏa thuận, 
Việt Nam và Nhật Bản cơ bản hoàn tất 

lộ trình giảm thuế để xây dựng một 
khu vực thương mại tự do song 
phương hoàn chỉnh. Theo đó, 94,53% 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và 
87,6% kim ngạch xuất khẩu của Nhật 
Bản sẽ được miễn thuế nhập khẩu. 

Hiệp định Khu vực thương mại tự 
do ASEAN - Australia - New Zealand 
(AANZFTA): Năm 2018, Việt Nam 
xóa bỏ thuế quan cho 85% dòng thuế 

Với mục tiêu hội nhập 12 thị trường 
nhỏ thành một thị trường lớn, 
AANZFTA được ký kết ngày 
27/2/2009 và có hiệu lực từ ngày 
1/1/2010. 

AANZFTA là hiệp định khu vực 
đầu tiên mà ASEAN có mức độ cam 
kết toàn diện với một đối tác ngoài 
khối. Theo Hiệp định, các bên cam kết 
từng bước tự do hóa thuế quan và xóa 
bỏ ít nhất 90% thuế suất của tất cả các 
dòng thuế theo lộ trình. Đặc biệt, 
Australia và New Zealand đã đồng ý 
tạo thuận lợi cho dòng luân chuyển 
hàng hóa thông qua việc áp dụng các 
điều khoản cụ thể về quy tắc xuất xứ, 
thủ tục hải quan, các biện pháp SPS, 
tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá 
hợp chuẩn. Đây là cam kết có ý nghĩa 
lớn với hàng hóa Việt Nam bởi 
Australia và New Zealand là hai trong 
những nước có yêu cầu về SPS, về 
tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ nhất trên 
thế giới. 

Về phía mình, danh mục cắt giảm 
thuế quan của Việt Nam chiếm tới 
90% số dòng thuế, trong đó 85% số 
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dòng thuế sẽ xóa bỏ thuế quan vào 
năm 2018 và 5% sẽ xóa bỏ vào năm 
2020. Các mặt hàng thuộc Lộ trình 
nhạy cảm thường của Việt Nam sẽ 
được giảm thuế dần dần xuống mức 
thuế suất cuối cùng 5% vào năm 2022, 
bao gồm hải sản, thịt cá đóng hộp, 
một số loại dược phẩm, khí dầu mỏ, 
nhựa nguyên liệu, săm lốp, giấy, một 
số loại sắt thép, sản phẩm sắt thép, 
phụ tùng, động cơ ôtô, xe máy, ôtô 
trọng tải lớn, xe chuyên dụng, xe máy 
phân khối lớn. 

Các mặt hàng thuộc Lộ trình nhạy 
cảm cao của Việt Nam sẽ được duy trì 
mức thuế suất cao, bao gồm các mặt 
hàng là thịt gà, hoa quả (cam, quýt), 
rượu bia, thuốc lá điếu, đường, sắt 
thép, ôtô chở người, xe tải dưới 10 
tấn, tàu thuyền đánh bắt thủy sản. 

Mặt khác, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế 
quan vào năm 2016 cho một số sản 
phẩm như thịt bò, thịt cừu, sữa nguyên 
liệu, sản phẩm sữa, gỗ ván dăm cho 
Australia và New Zealand. 

Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN - Ấn Độ (AITIG): Cán cân 
thương mại Việt - Ấn được thu hẹp 
đáng kể 

Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN - Ấn Độ được ký kết tháng 
8/2009, bao gồm 24 điều với nội dung 
chính là thiết lập lộ trình cam kết giảm 
thuế đã được các nước ASEAN và Ấn 
Độ thống nhất. Ngoài ra, AITIG cũng 
quy định về quy tắc xuất xứ, thủ tục 
và cơ chế giải quyết tranh chấp, các 

biện pháp phi thuế quan, minh bạch 
hóa, chính sách, rà soát, sửa đổi cam 
kết, biện pháp tự vệ, ngoại lệ. 

Với tư cách là nước thành viên mới 
của ASEAN (CLMV), Việt Nam được 
cắt giảm thuế theo lộ trình dài hơn 5 
năm so với các nước ASEAN và Ấn 
Độ. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được 
hưởng đầy đủ ưu đãi từ cam kết giảm 
thuế của Ấn Độ và các nước ASEAN 
khác. 

Danh mục giảm thuế thông thường 
(NT) của Việt Nam gồm 80% số dòng 
thuế sẽ giảm xuống 0% vào ngày 
31/12/2017. Tiếp đó, 9% tổng số dòng 
thuế sẽ được linh hoạt giảm xuống 0% 
từ ngày 31/12/2020 (NT2). Danh mục 
loại trừ (EL) của Việt Nam gồm 485 
dòng thuế, là những sản phẩm không 
thuộc đối tượng cắt giảm thuế. Với 
diện loại trừ rộng, hầu hết các sản 
phẩm mà Việt Nam có nhu cầu bảo hộ 
đều được đưa vào Danh mục EL. 

Ấn Độ cam kết cắt giảm thuế quan 
đối với nhiều mặt hàng mà Việt Nam 
có thế mạnh xuất khẩu như hàng may 
mặc, dày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, 
thủy sản, than đá, cao su, sắt thép v.v. 

Ngoài ra, theo yêu cầu của Việt 
Nam, Ấn Độ nhất trí giảm thuế xuống 
còn 45% đối với cà phê và chè đen, 
50% đối với hạt tiêu vào năm 2018. 
Đây là các sản phẩm được cho là rất 
nhạy cảm với Ấn Độ nhưng lại có lợi 
ích xuất khẩu đặc biệt đối với Việt 
Nam. 

Theo baocongthuong.com.vn 
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NHÌN LẠI VBF GIỮA KỲ 2015: 
LÀM GÌ ĐỂ HƯỞNG LỢI TỪ HỘI 
NHẬP  

Cả Chính phủ và các doanh nghiệp 
tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam (VBF) giữa kỳ 2015 cùng bàn 
thảo hàng loạt vấn đề để không bỏ lỡ 
bất cứ cơ hội kinh doanh – đầu tư nào 
từ hội nhập. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính 
phủ Việt Nam cam kết tạo mọi thuận lợi để 
doanh nghiệp và nền kinh tế nâng cao năng 

lực cạnh tranh trong hội nhập 

Ông Ken Atkinson, đại diện Nhóm 
Công tác Du lịch đưa khuyến nghị về 
việc cân nhắc việc miễn giảm thị thực 
bằng những con số cụ thể “Chúng tôi 
đã tính toán, nếu miễn visa cho một số 
quốc gia trong EU, Bắc Mỹ, Australia 
và New Zealand…, khoản thu được từ 
việc tăng lên khoảng 10% trong 1,6 
triệu khách du lịch (tính số liệu năm 
2014) với thời gian lưu trú 11,3 ngày, 
chi phí 102 USD/ngày sẽ là 200 triệu 
USD, thay vì chỉ khoảng 11 triệu USD 
từ nguồn phí visa”, ông Kent Atkinson 
đưa khuyến nghị về việc cân nhắc việc 
miễn giảm thị thực bằng những con số 
cụ thể. 

Cũng phải nói thêm, đây là lần đầu 
tiên, phát biểu của Nhóm Du lịch 
được xếp ngay sau Nhóm Công tác 
đầu tư và thương mại trong chủ đề 
thảo luận chính của VBF trong nhiều 
năm qua. Lý do không chỉ bởi sự sụt 
giảm về lượng khách trong các tháng 
đầu năm 2015. 

“Tác động của ngành du lịch tới 
tăng trưởng kinh tế cần phải nhìn nhận 
rộng hơn, bao gồm cả đầu tư, chuỗi 
cung ứng và các hoạt động kinh doanh 
nhà hàng, khách sạn, công nghiệp giải 
trí, vận chuyển hành khách… Tại sao 
Việt Nam không xây dựng một hệ 
thống cấp thị thực quá cảnh để phát 
triển Việt Nam như một trung tâm 
trung chuyển trong khu vực”, ông 
Atkinson thẳng thắn đề nghị. 

Vị trí trung chuyển của Việt Nam là 
điều mà giới đầu tư vẫn đang nhắm tới 
khi quyết định đặt chân tại Việt Nam. 
Không chỉ khi Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN (AEC) hình thành vào cuối 
năm 2015, 14 hiệp định thương mại tự 
do với các đối tác đã ký và đang ở 
những vòng đàm phán cuối cùng đang 
làm đậm hơn lợi thế về địa điểm đầu 
tư của Việt Nam mà ông Tomaso 
Andreatta, Phó chủ tịch EuroCham 
cho rằng, đang hấp dẫn việc chuyển 
dịch dự án cũng như vốn đầu tư từ các 
địa điểm khác tới Việt Nam. 

“Tuy nhiên, sự cạnh tranh sẽ rất lớn 
cả từ phía cộng đồng doanh nghiệp và 
cơ quan Chính phủ. Chỉ riêng các quy 
định đầu tư theo hình thức đối tác 
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công - tư (PPP), dù Việt Nam đã có 
quy định mới để thu hút đầu tư tư 
nhân, nhưng các quốc gia ASEAN 
khác đã có khuôn khổ pháp lý từ rất 
sớm. Các quốc gia này sẽ vẫn hấp dẫn 
các nhà đầu tư nước ngoài nếu Việt 
Nam không thực hiện thành công một 
số dự án PPP trong tương lai gần”, 
ông  Tomaso Andreatta khuyến nghị. 

Ông Trần Tuấn Phong, Nhóm công 
tác Cơ sở hạ tầng của VBF cho rằng, 
dù việc ban hành Nghị định 
15/2015/NĐ-CP về hình thức PPP là 
bước đi đúng, nhưng vẫn cần phải có 
giải thích rõ ràng về từng vấn đề cụ 
thể, như các rủi ro phân chia thế nào, 
mẫu tiêu chuẩn cho mỗi lĩnh vực kết 
cấu hạ tầng… “Vẫn phải có thông tư 
hướng dẫn thực hiện để tránh việc giải 
thích khác nhau giữa các bộ, ngành”, 
ông Phong đại diện Nhóm phân tích. 

Thậm chí, ông David Lim, Trưởng 
tiểu nhóm Đất đai còn mạnh mẽ hơn 
khi nhắc tới sự vênh nhau giữa Luật 
Kinh doanh bất động sản và nghị định 
hướng dẫn thi hành. “Thời hạn hiệu 
lực (ngày 1/7) đã cận kề mà những trì 
hoãn thực thi đúng các quy định của 
luật khiến nhà đầu tư cảm thấy không 
yên tâm. Ví dụ như yêu cầu về tăng 
vốn pháp định của dự án thuộc diện 
phải có chủ trương đầu tư, hoặc chấp 
thuận chủ trương đầu tư lên 50 tỷ 
đồng, trong khi quy định của Luật là 
tối thiểu 20 tỷ đồng với doanh nghiệp 
kinh doanh bất động  sản. Số vốn 20 
tỷ cũng đã là quá lớn rồi. Điều này 

gây một ấn tượng không tích cực 
trong cộng đồng doanh nghiệp rằng, 
các luật và quy định đã được thi hành 
vẫn có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào”, 
ông David Lim nói. 

Chỉ có 2 ý kiến đại diện cho khu 
vực doanh nghiệp tư nhân trong nước 
tại VBF giữa kỳ, song lo ngại về năng 
lực cạnh tranh yếu lại thuộc về 96% 
doanh nghiệp Việt Nam ở quy mô nhỏ 
và cực nhỏ. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) lo rằng, quy 
mô nhỏ, tính chất phi chính thức lớn, 
quản trị yếu kém… sẽ khiến hội nhập 
mang tới cho doanh nghiệp Việt Nam 
nhiều thách thức hơn là cơ hội. Ngay 
cả mong muốn của khu vực doanh 
nghiệp tư nhân trong nước trong phát 
triển công nghiệp phụ trợ khi liên kết 
với doanh nghiệp FDI cũng vì vậy mà 
khó khăn hơn. 

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ xem 
xét thiết lập một cơ chế để cơ quan có 
thẩm quyền phối hợp với các đầu mối 
của cộng đồng doanh nghiệp như 
VCCI kịp thời cung cấp tất cả những 
thông tin có thể về các đàm phán, cam 
kết dưới các hình thức khác nhau cho 
doanh nghiệp, đồng thời, chỉ định một 
cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn, 
giải thích chính thức các cam kết khi 
doanh nghiệp có vướng mắc, hoặc khi 
có cách hiểu khác nhau giữa cơ quan 
thực thi và doanh nghiệp”, ông Lộc 
khuyến nghị. 

Theo Báo Đầu tư 
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LÔ QUẢ VẢI TƯƠI ĐẦU TIÊN 
CỦA VIỆT NAM ĐÃ VÀO THỊ 
TRƯỜNG CANADA  

Lô vải quả tươi đầu tiên từ Việt 
Nam đã được đưa đến Canada ngày 
10/6 bằng đường hàng không.  

     
Ông Rex Yu, đại diện Công ty 

Manley Sales nhập khẩu vải Việt 
Nam, cho biết để có thể vào được thị 
trường Canada, quả vải của Việt Nam 
đã đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu và 
những yêu cầu của Cơ quan thanh tra 
thực phẩm Canada (CFIA).  

Theo đánh giá của ông Yu, người đã 
nhiều năm nhập khẩu mặt hàng vải 
quả tươi vào Canada, vải Việt Nam rất 
ngọt, cùi dày, hạt nhỏ, vỏ mỏng. Nói 
chung là sản phẩm có chất lượng tốt. 

Tiềm năng của mặt hàng vải quả 
của Việt Nam tại Canada là có triển 
vọng, nhưng khó khăn trước mắt là 
giá vận chuyển quá cao, nên khiến giá 
bán của vải Việt Nam tại Canada cũng 
bị đẩy lên cao. Thị trường Canada rất 
có ý thức về giá cả, nên ai có hàng hóa 
chất lượng tốt và giá rẻ thì sẽ bán 
được hàng. 

Lô hàng vải thiều Việt Nam, do 
được vận chuyển bằng đường hàng 

không, chỉ mất 2-3 ngày đi đường nên 
tươi ngon hơn các sản phẩm cùng loại, 
nên giá lên tới hơn 18 CAD/1kg. 
Trong khi quả vải của Trung Quốc có 
vỏ quả đã bị khô và thâm, có giá bán 
5,98-7,98 CAD/1kg. Vải tươi của Thái 
Lan, tuy giá cao hơn nhưng cũng chưa 
đến 18 CAD/kg, lại có trái to gấp ba 
lần so với hàng của Việt Nam và 
Trung Quốc và vỏ đỏ đẹp, không bị 
thâm. Lý do khiến sản phẩm vải quả 
của các nước vào Canada có chất 
lượng thấp hơn và giá bán rẻ hơn là 
chúng được vận chuyển bằng đường 
biển, mất từ 3-4 tuần. 

Công ty Manley Sales dự kiến phân 
phối sản phẩm vải Việt Nam tới nhiều 
cửa hàng nhất có thể trên khắp Canada 
từ tỉnh British Comlumbia ở bờ Tây 
cho tới tỉnh Quebec ở bờ Đông trong 
vòng một tuần. Kế hoạch nhập khẩu 
vải Việt Nam tiếp theo của công ty 
còn tùy thuộc vào việc đối tác Việt 
Nam có hàng đáp ứng tiêu chuẩn chất 
lượng của Canada và giảm được giá 
vận chuyển để tăng tính cạnh tranh 
hay không.  

Để người tiêu dùng Canada lựa 
chọn và yêu mến quả vải Việt Nam, 
điều kiện tiên quyết là phải giảm được 
giá bán, bởi một đối thủ cạnh tranh 
mạnh mẽ của vải Việt Nam là mặt 
hàng vải từ Mexico, cũng tươi ngon 
do lợi thế rất lớn về sự gần gũi địa lý. 
Ông Yu hy vọng mặt hàng vải Việt 
Nam có thể giành được thị phần tại 
Canada, giống như mặt hàng thanh 
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long và nhãn tươi Việt Nam mà công 
ty ông đang nhập khẩu. 

Về sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt 
Nam tại Canada cho các sản phẩm 
nông sản xuất khẩu Việt Nam tại thị 
trường Canada trong tương lai, Tham 
tán Thương mại Hoàng Anh Dũng cho 
biết chức năng chính của bộ phận 
Thương vụ nói chung và tại Canada 
nói riêng là xúc tiến thương mại và 
đầu tư. Tuy nhiên, bộ phận Thương vụ 
tại Canada tập trung vào hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang 
Canada. Trong thời gian gần đây, 
trước yêu cầu tìm đầu ra cho sản phẩm 
nông nghiệp trong nước, bộ phận 
Thương vụ tại Canada đã nỗ lực xúc 
tiến thương mại nông phẩm. 

Lô vải thiều đầu tiên tới Canada là 
dấu mốc rất quan trọng cho việc xâm 
nhập thị trường của sản phẩm vải 
thiều cũng như hoa quả tươi nhiệt đới 
của Việt Nam sang Canada. Về hỗ trợ 
doanh nghiệp, bộ phận Thương vụ tại 
Canada thời gian qua đã hỗ trợ doanh 
nghiệp thông tin về các đối tác nhập 
khẩu tiềm năng của Canada, tư vấn 
các quy định của Canada đối với nông 
sản nhập khẩu.  

Trong thời gian tới, bộ phận 
Thương vụ sẽ hoàn thiện cẩm nang về 
quy định của Canada đối với các loại 
nông sản và hoa quả tươi để nông dân 
trong nước chủ động khâu nuôi trồng 
canh tác để đảm bảo chất lượng nhập 
khẩu của Canada, thậm chí vượt tiêu 
chuẩn nhập khẩu ở thị trường Canada 

để tăng khả năng cạnh tranh với sản 
phẩm của các nước khác, giữ uy tín 
sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. 

Theo Vietnamplus 
 

CẠNH TRANH CÔNG BẰNG 
TRƯỚC NGƯỠNG CỬA HỘI 
NHẬP  

Việt Nam đang bước vào ngưỡng 
cửa hội nhập sâu rộng với hàng loạt 
các FTA đã và đang chuẩn bị được ký 
kết. Để nâng cao năng lực cạnh tranh 
và tận dụng lợi thế, Việt Nam đang 
tiếp tục cải thiện thể chế, tạo điều kiện 
cho mọi thành phần kinh tế cùng phát 
triển. 

 
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung- 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và 
Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư)- cho rằng: Sau gần 
30 năm đổi mới nền kinh tế, chuyển 
sang cơ chế thị trường, Việt Nam mới 
chỉ nhấn mạnh đến tự do hóa thị 
trường nhưng chưa chú ý đến cạnh 
tranh bình đẳng. Trong tư duy của một 
số người vẫn coi cạnh tranh là một 
hiện tượng xấu, gây tác động tiêu cực, 
thậm chí mất quyền kinh doanh của 
doanh nghiệp. 
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Cùng với quan điểm trên, chuyên 
gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng: 
Chính vì tư duy chưa đúng về cạnh 
tranh nên mới có hiện tượng bao che, 
tiếp tay cho các hành vi cạnh tranh 
thiếu lành mạnh. Kết quả là người tiêu 
dùng của Việt Nam đã phải “trả giá” 
đắt cho những sản phẩm, dịch vụ kém 
chất lượng. 

Ông Doanh đưa dẫn chứng: Đã từng 
có chuyện chủ tịch một tỉnh của Việt 
Nam ra chỉ thị cho người dân và 
doanh nghiệp chỉ được sử dụng bia và 
xi măng do các công ty trên địa bàn 
tỉnh sản xuất mà không cần biết đến 
chất lượng, giá cả của sản phẩm. 

Theo nhiều chuyên gia, cạnh tranh 
không bình đẳng không thúc đẩy được 
sự sáng tạo của mọi thành phần kinh 
tế mà còn làm méo mó thị trường, 
khiến cho doanh nghiệp khó thích ứng 
với môi trường cạnh tranh quốc tế. 
Tiến sĩ Wanrren Mundy- Ủy viên Hội 
đồng, Ủy ban năng suất Australia- 
khuyến nghị: Việt Nam cần thay đổi 
tư duy về cạnh tranh, coi cạnh tranh là 
một hoạt động lành mạnh để thúc đẩy 
nền kinh tế, từng bước hội nhập sâu 
vào nền kinh tế thế giới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nhận 
định: Để tăng năng lực cạnh tranh, 
Việt Nam cần xây dựng một nền kinh 
tế thị trường mà ở đó các doanh 
nghiệp không chỉ được tự do kinh 
doanh mà còn phải được cạnh tranh 
một cách công bằng, có như vậy mới 
thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước. 

Tiến sĩ Wanrren Mundy cho rằng: 
Để xây dựng nền kinh tế theo hướng 
cạnh tranh công bằng, điều kiện quan 
trọng nhất là chính sách ấy phải đem 
lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng chứ 
không phải một ngành hay một nhóm 
ngành nhất định. Ông Wanrren 
Mundy cũng nhấn mạnh: Pháp luật 
cạnh tranh cần thể hiện sự minh bạch 
và đề cao trách nhiệm giải trình của 
các cơ quan thực thi. Đồng thời, được 
áp dụng rộng rãi, công khai trong mọi 
thành phần kinh tế. Những trường hợp 
vi phạm pháp luật cạnh tranh cần phải 
được xử lý kịp thời bằng những chế 
tài cụ thể. 

Còn theo chuyên gia kinh tế Lê 
Đăng Doanh, Việt Nam đang chuẩn bị 
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới. Với 10 FTA đã ký kết, hàng hóa 
của nước ngoài sẽ tràn vào Việt Nam, 
để cạnh tranh được với hàng hóa nước 
ngoài, bên cạnh thay đổi tư duy về 
cạnh tranh, Việt Nam cần sửa đổi 
pháp luật cạnh tranh cho phù hợp với 
điều kiện hội nhập. 

Theo baocongthuong.com.vn 
 

TẠO SỨC BẬT CHO NÔNG, 
THỦY SẢN CHỦ LỰC VƯƠN RA 
THẾ GIỚI: NGOÀI DỰNG RÀO, 
TRONG QUĂNG LƯỚI  

Vừa bị cản đường do các rào cản kỹ 
thuật từ thị trường quốc tế, một số mặt 
hàng thủy sản, trong đó đặc biệt là cá 
tra lại vừa “mắc cạn” bởi chính “tấm 
lưới” do các quy định thiếu thực tế 
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trong nước quăng ra, khiến hoạt động 
xuất khẩu (XK) của các doanh nghiệp 
(DN) gặp khó khăn lớn. 

 
Giảm thuế nhưng tăng rào cản 
Thủy sản được xem là một trong 

những ngành hàng nông sản có sự chủ 
động, tích cực chuẩn bị nhất cho hội 
nhập. Bởi lẽ, ngành hàng này đã có 
kinh nghiệm từ rất sớm trong việc 
khai thác lợi ích Hiệp định Thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ để tăng XK 
và bài học đấu tranh với các rào cản từ 
thị trường lớn nhất này. Hiện nay, cá 
tra và tôm XK vào Hoa Kỳ đều đang 
bị áp thuế chống bán phá giá. Tại thị 
trường khác, Nhật Bản cũng đang áp 
dụng chính sách kiểm tra dư lượng 
kháng sinh gây khó cho tôm Việt. 

Tuy đã có kinh nghiệm song các 
chuyên gia thủy sản cho rằng, với 
hàng loạt các FTA hiện nay, việc vượt 
qua được các rào cản phi thuế quan để 
hưởng ưu đãi thuế không phải là đơn 
giản. 

Tiêu biểu, với FTA Việt Nam - Hàn 
Quốc, Hàn Quốc miễn thuế cho Việt 
Nam với lượng hạn ngạch 10 nghìn 
tấn/năm và tăng dần tới 15 nghìn 
tấn/năm. Chuyên gia thủy sản Ngô 
Quang Tú cho rằng: Để có được hạn 

ngạch trong số 10 - 15 nghìn tấn 
không phải là chuyện đơn giản khi 
nước này đặt ra các hàng rào kỹ thuật 
nghiêm ngặt. Hay như FTA giữa Việt 
Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, thị 
trường khối các nước này, đặc biệt là 
Nga, có quy định rất “rắn” về tiêu 
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm 
(ATVSTP). Nhiều DN nghiệp Việt 
Nam dù đã XK vào Hoa Kỳ, Nhật Bản 
hay Hàn Quốc và không gặp vấn đề gì 
về ATVSTP, nhưng lại không được 
XK vào Nga vì lý do chung chung là 
không bảo đảm ATVSTP. 

Trong XK, thuế quan chỉ ảnh hưởng 
một phần- đôi khi là rất nhỏ, phần còn 
lại nằm ở các tiêu chuẩn ATVSTP, ở 
các hàng rào kỹ thuật (yêu cầu về bao 
gói, ghi nhãn, vận chuyển…) hoặc ở 
các biện pháp phòng vệ thương mại 
(chống bán phá giá, chống trợ cấp…). 
Ông Nguyễn Hoài Nam- Phó Tổng 
thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất 
nhập khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP)- cho biết, với các FTA, 
giảm thuế XNK cũng không có ý 
nghĩa lớn bởi các vấn đề kỹ thuật kèm 
theo rất khắc nghiệt có thể tạo ra 
nhiều thách thức cho DN chế biến 
XK. 

“Ta ngáng chân mình” 
Không chỉ đối mặt với các rào cản 

từ bên ngoài, các DN thủy sản còn gặp 
nhiều khó khăn khi thực thi các chính 
sách, quy định trong nước. Tiêu biểu, 
theo Điều 7, Nghị định 36/2014/NĐ-
CP (NĐ 36) của Chính phủ về nuôi, 
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chế biến và XK sản phẩm cá tra, DN 
muốn XK cá tra phải đăng ký hợp 
đồng xuất khẩu (HĐXK) với Hiệp hội 
Cá tra để hiệp hội này thẩm định, khi 
có giấy xác nhận của hiệp hội thì hải 
quan mới cho thông quan. Mặt khác, 
từ ngày 1/5/2015, DN phải nộp phí 
100.000 đồng/1 HĐXK/1 lần thẩm 
định cho hiệp hội này. 

Nhìn bề ngoài, mức phí trên tuy 
không có ý nghĩa lớn giá trị kinh tế, 
song trên thực tế, theo bà Nguyễn Thị 
Mậu- Giám đốc Công ty TNHH Chế 
biến thực phẩm- Thương mại Ngọc 
Hà, mỗi năm công ty ký được bao 
nhiêu hợp đồng sẽ tương ứng với bấy 
nhiêu lần nộp phí và làm thủ tục đăng 
ký HĐXK. Do DN đóng tại Tiền 
Giang nên nhân viên công ty phải tới 
Cần Thơ- nơi đóng trụ sở Hiệp hội Cá 
tra để thực hiện thủ tục. Chi phí đi lại 
đã mất vài triệu/lần, thời gian chờ xác 
nhận mất thêm 3 - 4 ngày. “Trong bối 
cảnh XK đang gặp khó khăn, việc 
thực hiện các thủ tục này khiến DN rất 
mệt mỏi”- bà Mậu chia sẻ. Mặt khác, 
ông Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch 
VASEP băn khoăn: Hợp đồng kinh 
doanh là bí mật của DN tại sao lại cho 
hiệp hội- là đại diện của các DN thẩm 
định? “Căn cứ vào điều gì, vào tiêu 
chuẩn nào để người ta đồng ý hay 
không đồng ý cho DN được XK?”- 
ông Dũng đặt câu hỏi. 

Không chỉ bức xúc vì việc thực hiện 
đăng ký HĐXK, các DN còn phản 
ứng nội dung của Điều 6 của Nghị 

định trên. Theo đó, mặt hàng cá tra 
XK phải tuân thủ quy định mức tỷ lệ 
mạ băng và hàm lượng nước tối đa 
không vượt quá lần lượt 10% và 83%. 
Dù đưa ra với mục tiêu nâng cao chất 
lượng sản phẩm, thương hiệu và giá trị 
cho cá tra, song nhiều DN cho rằng, 
quy định này không hợp lý và thiếu 
thực tế. Ông Dũng khẳng định, mạ 
băng và đưa nước vào cá tra chỉ để 
tăng độ cảm quan cho sản phẩm, 
không ảnh hưởng tới ATVSTP. Đặc 
biệt, đây không phải là hành vi gian 
lận thương mại. Bởi lẽ, trên bao bì 
nhãn mác, nhà sản xuất đã ghi chính 
xác trọng lượng của sản phẩm (sau khi 
rã đông). 

Nếu thực hiện theo quy định trên, 
DN buộc phải tăng giá bán. Tuy 
nhiên, ông Dũng phân tích, cá tra 
không phải mặt hàng cao cấp, có được 
chỗ đứng như ngày hôm nay là nhờ lợi 
thế giá rẻ. Nếu vì thực hiện quy định 
trên mà tăng giá bán, loại cá này sẽ 
mất đi lợi thế cạnh tranh.  

Theo baocongthuong.com.vn 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN   

Bột sữa và bột kem 
Ngày 01 tháng 5 năm 2015, Tổng 

Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Vương 
quốc Bahrain có thông báo 
G/TBT/N/BHR/393 về Bột sữa và bột 
kem. 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy 
định các yêu cầu bắt buộc đối với 
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nhãn hàng hóa được nêu trong Tiêu 
chuẩn Gulf liên quan đến bột sữa và 
bột kem theo Điều khoản 8. Việc ghi 
nhãn và các thông tin chi tiết khác 
phải được viết bằng tiếng Ả Rập. Tất 
cả các thông tin được cung cấp bằng 
ngôn ngữ khác sẽ được trình bày lại 
bằng tiếng Ả Rập. 

Bên cạnh các yêu cầu về ghi nhãn 
của tiêu chuẩn Gulf, cũng có các yêu 
cầu bắt buộc khác phải thể hiện trên 
nhãn như: (a) Tên sản phẩm; (b) Tên, 
địa chỉ nhà sản xuất hoặc đóng gói, 
thương hiệu (nếu có); (c) Trọng lượng 
tịnh; (d) Tỉ lệ phần trăm chất béo và 
protein; (e) Điều kiện bảo quản; (f) 
Xuất xứ và tên, địa chỉ của nhà nhập 
khẩu trong trường hợp nhập khẩu, nhà 
sản xuất và hạn sử dụng. Mục đích 
của dự thảo này nhằm bảo vệ người 
tiêu dùng và an toàn thực phẩm. Thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực được xác định sau. 

Đường và sản phẩm đường 
Ngày 18/5/2015, Văn phòng Tiêu 

chuẩn Quốc gia của Uganda có thông 
báo số G/TBT/N/UGA/486 về dự thảo 
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng  FDUS 
EAS 818:2014, Mía đường thốt nốt – 
Đặc điểm kỹ thuật. 

Dự thảo quy định các yêu cầu, 
phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm 
cho mía đường thốt nốt. Mục đích của 
dự thảo này là yêu cầu chất lượng, bảo 
vệ sức khỏe con người và an toàn, 
ngăn ngừa các hành vi lừa đảo và bảo 
vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến 

thông qua là tháng 8/2015, thời gian 
dự kiến có hiệu lực theo thông báo của 
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Hợp tác xã. 

Bột mỳ 
Ngày 01 tháng 5 năm 2015, Tổng 

Cục Tiêu chuẩn và Đo lường Vương 
quốc Bahrain có thông báo 
G/TBT/N/BHR/396 về Dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu 
bắt buộc đối với Bột mỳ được nêu 
trong Tiêu chuẩn Gulf GSO 194 theo 
Điều khoản 9. Việc ghi nhãn và các 
thông tin chi tiết khác phải được viết 
bằng tiếng Ả Rập. Tất cả các thông tin 
được cung cấp bằng ngôn ngữ khác sẽ 
được trình bày lại bằng tiếng Ả Rập. 

Ngoài các yêu cầu về ghi nhãn của 
Tiêu chuẩn Gulf , cũng có các yêu cầu 
bắt buộc phải thể hiện trên nhãn như: 
(a) Tỉ lệ chiết và loại sản phẩm; (b) 
Phụ gia nếu có; (c) Tên các chất làm 
giàu và tỉ lệ trong 100g. Mục đích của 
quy chuẩn này là bảo vệ người tiêu 
dùng và an toàn thực phẩm. Thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự kiến 
có hiệu lực được xác định sau. 

Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ 
áp 

Ngày 5/5/2015, Bộ Thương mại và 
Công nghiệp Nam Phi có thông báo 
G/TBT/N/ZAF/188 về Dự thảo sửa 
đổi quy chuẩn kỹ thuật đối với Áp tô 
mát.  

Dự thảo quy định đặc điểm kỹ thuật 
bao gồm các yêu cầu chung và cụ thể 
đối với bộ phận chuyển mạch thiết bị 



Số 16 - 6/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13 
 

đóng cắt hạ áp có điện áp không quá 
1000 Vac hoặc 1500 Vac, các yêu cầu 
đánh giá sự phù hợp. Mục đích của dự 
thảo sửa đổi này nhằm bảo vệ sức 
khỏe con người và sự an toàn. Thời 
gian dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực là sau khi tất cả các ý 
kiến được xem xét. 

(Tuyết Nga dịch-Tổng hợp) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 5/2015 

1. Các Thông báo (Số) của United 
Arab Emirates 

Số G/TBT/N/ARE/257 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm; 
Số G/TBT/N/ARE/258 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm; 
Số G/TBT/N/ARE/259 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm; 
2. Các Thông báo của Bahrain, 

Kingdom of 
Số G/TBT/N/BHR/385 
Nội dung: Xoài đóng hộp (ICS 

Code: 67.080); 
Số: G/TBT/N/BHR/386 
Nội dung: Thịt bò ướp lạnh, thịt 

trâu, thịt cừu và thịt dê (ICS: 
67.120.10); 

Số: G/TBT/N/BHR/387 
Nội dung: Danbo pho mát (ICS: 

67.100.30); 
Số: G/TBT/N/BHR/388 
Nội dung: Khô đậu bắp (ICS Code: 

67.080); 
Số: G/TBT/N/BHR/389 

Nội dung: Dung môi chiết xuất và 
dư lượng của nó trong sản xuất thực 
phẩm và các thành phần thực phẩm; 

Số: G/TBT/N/BHR/390 
Nội dung: Thịt bò tươi, trâu, cừu, dê 

và thịt lạc đà; 
Số: G/TBT/N/BHR/391 
Nội dung: Tiêu chuẩn chung cho 

các loại nước ép trái cây; 
Số: G/TBT/N/BHR/392 
Nội dung: Mật ong; 
Số: G/TBT/N/BHR/393 
Nội dung: Bột sữa và bột kem; 
Số: G/TBT/N/BHR/394 
Nội dung: Các đồ ăn ngọt phương 

Đông (ICS Code: 67,040); 
Số: G/TBT/N/BHR/395 
Nội dung: Bơ đậu phộng (ICS 

Code: 67.080.10); 
Số: G/TBT/N/BHR/396 
Nội dung: Bột mì; 
3. Các thông báo của Brazil 
Số:G/TBT/N/BRA/549/Add.1/Corr.

1 
Nội dung: Thiết bị thở và mặt nạ 

khác; 
Số: G/TBT/N/BRA/636 
Nội dung: Bao bì thực phẩm; 
Số: G/TBT/N/BRA/637 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm; 
Số: G/TBT/N/BRA/638; 
Nội dung: Núm vú cho trẻ; 
4. Các Thông báo của Canada 
Số: G/TBT/N/CAN/445 
Nội dung: Lốp xe (ICS: 43.040, 

83,160) 
Số: G/TBT/N/CAN/446 
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Nội dung: Các sản phẩm sữa, 
đường, gà đóng hộp  thịt tôm hùm 
đông lạnh và thịt tôm hùm ngâm;  

Số: G/TBT/N/CAN/447 
Nội dung: Phương tiện vận tải (ICS: 

43.020, 43,060); 
5. Số: G/TBT/N/CHE/196 
Nước: Switzerland 
Nội dung: Toa xe đường sắt vận 

chuyển hàng hóa với khối phanh gang; 
Các Thông báo G/TBT/N/CHL/301; 

G/TBT/N/CHL/302; 
G/TBT/N/CHL/303 của Chile 

Nội dung: An toàn; 
6. Số: G/TBT/N/CHN/1077 
Nước: China 
Nội dung: Máy nén bọt xe chữa 

cháy (ICS: 13.220.10; HS: 87); 
7. Số: G/TBT/N/CZE/183 
Nước: Czech Republic 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm; 
8. Các thông báo của Ecuador 
Số: G/TBT/N/ECU/100/Add.3 
Nội dung: 210320-- Cà chua và 

nước sốt cà chua; 
Số: G/TBT/N/ECU/271/Add.1 
Nội dung: 690210- Có hàm lượng, 

riêng hoặc chung, hơn 50% các 
nguyên tố Mg, Ca hoặc Cr, thể hiện 
như MgO, CaO hoặc Cr203, 690220- 
Có hàm lượng trên 50%; 

Số: G/TBT/N/ECU/284/Add.1 
Nội dung: 392329- sản phẩm nhựa 

khác; 
Số: G/TBT/N/ECU/285/Add.1 
Nội dung: 700.991- Không đóng 

khung, 700.992 - đóng khung; 

Số: G/TBT/N/ECU/286/Add.1 
Nội dung: 854.411 -bằng đồng, 

854.419 - khác; 
Số: G/TBT/N/ECU/316 
Nội dung: 902110- Dụng cụ chỉnh 

hình hoặc gãy xương, 902190- khác; 
Số: G/TBT/N/ECU/317 
Nội dung: 392620- Hàng may mặc 

và phụ kiện quần áo (kể cả găng tay, 
găng hở ngón và găng tay bao), 
392690- khác, 401.511- phẫu thuật, 
401.519 - khác, 401590—khác; 

Số: G/TBT/N/ECU/318 
Nội dung: 902110- Dụng cụ chỉnh 

hình hoặc gãy xương, 902190- khác; 
Số: G/TBT/N/ECU/34/Add.3 
Nội dung: 841810- Kết hợp tủ lạnh, 

tủ đông, cửa mở ra bên ngoài, 841.821 
- kiểu nén, 841.829 - khác, 841830-
Máy đông lạnh dạng tủ, không quá 
800 lít công suất, 841840- Tủ đông 
trực tiếp, không quá 900 lít;  

8. Các thông báo của Thailand 
Số: G/TBT/N/THA/457 
Nội dung: Ghi nhãn;  
Số: G/TBT/N/THA/458 
Nội dung: Lò nướng điện (HS: 

8516, ICS: 97,040); 
Số: G/TBT/N/THA/459 
Nội dung: Chảo điện (HS: 8419, 

ICS: 97,040); 
9. Các thông báo của Japan 
Số: G/TBT/N/JPN/486 
Nội dung: Các chất có tác dụng có 

thể xảy ra trên hệ thống thần kinh 
trung ương; 

Số: G/TBT/N/JPN/487 
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Nội dung: Chất được liệt kê trong 
Bảng 9; 

Số: G/TBT/N/JPN/488 
Nội dung: Các chất có tác dụng có 

thể xảy ra trên hệ thống thần kinh 
trung ương; 

10. Số: G/TBT/N/KOR/586 
Nước: Korea, Republic of 
Nội dung: Điện gia dụng; 
11. Thông báo của Việt Nam 
G/TBT/N/VNM/60; 

G/TBT/N/VNM/61; 
G/TBT/N/VNM/62;  

Nội dung: Xe đạp điện; 
12. Các thông báo của Uganda 
Số: G/TBT/N/UGA/484 
Nội dung: 17-Đường và các loại kẹo 

đường; 
Số: G/TBT/N/UGA/485 
Nội dung: 170410- kẹo cao su, có 

hoặc không bọc đường; 
Số: G/TBT/N/UGA/486 
Nội dung: Tiêu chuẩn thực phẩm; 
Số: G/TBT/N/UGA/487 
Nội dung: 1703- Mật rỉ kết quả từ 

chiết xuất hoặc tinh chế đường., 
170310- Cane mật đường; 

Tổng hợp theo TBT 
 
 
 
 
ĐẨY MẠNH PHÂN PHỐI, TIÊU 
THỤ XĂNG SINH HỌC  

Sáng 9/6, tại cuộc họp về tình hình 
sản xuất, kinh doanh nhiên liệu xăng 
sinh học trong những tháng đầu năm 

2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải đã yêu cầu chuẩn bị tốt các điều 
kiện bảo đảm việc lưu thông xăng E5 
trên phạm vi cả nước như yêu cầu của 
Chính phủ. 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng 
Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết 
quả quan trọng, tích cực trong thời 
gian đầu thực hiện chủ trương đưa 
xăng sinh học vào thị trường, góp 
phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu 
khoáng, bảo vệ môi trường, an ninh 
năng lượng quốc gia và cải thiện đời 
sống nông dân. 

Phó Thủ tướng giao các Bộ, đơn vị 
đầu mối triển khai tiếp tục bám sát các 
lộ trình trong Quyết định số 
53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, đồng thời chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để sản xuất, phân 
phối xăng trên phạm vi toàn quốc vào 
thời gian tới. 

Trong đó, Bộ Công Thương phối 
hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về nhiên liệu 
sinh học; rà soát, ban hành các tiêu 
chuẩn quốc gia, các quy chuẩn kỹ 
thuật về nhiên liệu sinh học phù hợp 
với thực tế sản xuất và kinh doanh 
theo lộ trình. 

Các địa phương phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị đầu mối như Tập đoàn 
Dầu khí, Tập đoàn Xăng dầu, Công ty 
Dầu khí TP.HCM trong việc sản xuất, 
pha chế, phân phối xăng E5, chú ý 
việc quá tải đối với các đầu mối pha 
chế và phương thức vận tải, tránh 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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thiếu hụt xăng E5 trên thị trường bán 
lẻ. 

Tại cuộc họp, các đầu mối kinh 
doanh xăng dầu cho biết, hiện có 3 
đơn vị tổ chức sản xuất, pha chế xăng 
E5 với sản lượng khoảng 85.000 tấn 
trong 4 tháng đầu năm nay. Còn tại 8 
địa phương thực hiện triển khai bán 
xăng E5 (tỉnh Quảng Ngãi, Tp Đà 
Nẵng, Tp Hà Nội, TP.HCM, Hải 
Phòng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp 
Cần Thơ và tỉnh Quảng Nam), lượng 
xăng sinh học tiêu thụ trong 4 tháng 
qua đạt 87.087 tấn. 

Quảng Ngãi là nơi triển khai mạnh 
việc phối trộn, bán xăng sinh học từ 
tháng 7/2014, sớm 6 tháng so với lộ 
trình với hầu hết các cửa hàng bán lẻ 
xăng đều tham gia bán xăng E5. Tại 
Đà Nẵng, 70% số cửa hàng có tham 
gia bán xăng E5. Tại Bà Rịa Vũng 
Tàu, con số này là 24%, Hà Nội 
20,4%, Cần Thơ 16,4%, Hải Phòng 
7%. Một số địa phương khác đã và 
đang tích cực đưa xăng E5 RON 92 
vào lưu thông trên thị trường. 

Khảo sát thực tế cho thấy, người 
tiêu dùng đã bước đầu chấp nhận sử 
dụng xăng E5 mà không phân biệt với 
xăng khoáng. Cũng chưa có doanh 

nghiệp nhận được trường hợp khiếu 
kiện nào về chất lượng loại xăng mới. 

Tuy nhiên, việc tiêu thụ xăng sinh 
học vẫn gặp một số khó khăn do hệ 
thống phân phối chưa được vận hành 
tốt, nhất là khi có biến động về giá và 
lượng cung cầu trên thị trường. Một số 
đại lý, tổng đại lý chưa mặn mà kinh 
doanh xăng E5 vì cho rằng hao hụt 
cao, chi phí đầu tư, chuyển đổi, vệ 
sinh bồn bể, trụ bơm và lợi nhuận 
không cao bằng hoặc hơn bán xăng 
khoáng RON 92. Bên cạnh đó, chênh 
lệch giá 330 đồng/lít mới chỉ khuyến 
khích người tiêu dùng mà ít khuyến 
khích đơn vị sản xuất, kinh doanh 
xăng E5 trong giai đoạn này. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI 
GÌ KHI THAM GIA DỰ ÁN NĂNG 
SUẤT CHẤT LƯỢNG?  

Doanh nghiệp thực hiện các dự án 
thuộc Chương trình Nâng cao năng 
suất chất lượng khi đáp ứng đủ điều 
kiện của các văn bản hướng dẫn liên 
quan thì được hưởng các chính sách 
khuyến khích như doanh nghiệp đầu 
tư cho hoạt động khoa học và công 
nghệ. 

Cụ thể nội dung ưu đãi, hỗ trợ: 
1. Doanh nghiệp được đề nghị hỗ 

trợ thực hiện dự án thuộc Chương 
trình Nâng cao năng suất chất lượng 
từ Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công 
nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa 
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học và công nghệ của các địa phương 
theo quy chế của Quỹ. 

2. Doanh nghiệp hình thành Quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp theo quy định tại Thông 
tư số 15/2011/TT-BTC ngày 
09/02/2011 của Bộ Tài chính về 
hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt 
động, quản lý và sử dụng Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ của 
doanh nghiệp trong đó có nội dung chi 
cho khoa học và công nghệ nhằm 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá. 

 
3. Doanh nghiệp căn cứ vào các quy 

định tại Thông tư liên tịch số 
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
21/02/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn 
quản lý tài chính đối với các dự án sản 
xuất thử nghiệm được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các 
dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá. 

4. Doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các 
điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 
22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính 
phủ về trợ giúp doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thì được áp dụng các chính sách 

ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết 
22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính 
phủ nêu trên và các văn bản hướng 
dẫn. 

5. Doanh nghiệp thực hiện dự án 
thuộc Chương trình NCNSCL được 
hưởng các ưu đãi về thuế, tín dụng và 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Bộ, UBND cấp tỉnh chủ trì dự án 
năng suất và chất lượng của ngành, 
địa phương căn cứ vào mục tiêu, 
nhiệm vụ của Chương trình, nội dung 
dự án được giao xác định danh mục 
sản phẩm, hàng hoá chủ lực của 
ngành, địa phương và lựa chọn các 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng 
hoá chủ lực tham gia dự án. 

Doanh nghiệp căn cứ vào 
thông báo của Bộ, UBND cấp tỉnh về 
Chương trình, nội dung dự án năng 
suất và chất lượng của ngành, địa 
phương để phân tích, đánh giá hiện 
trạng năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm của doanh nghiệp; xác định 
nguyên nhân chủ yếu của những tồn 
tại, khó khăn về năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức 
xây dựng dự án năng suất và chất 
lượng của doanh nghiệp với nội dung 
cơ bản như sau: 

a) Sự cần thiết thực hiện dự án; 
b) Các mục tiêu nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm của dự án; 
c) Nội dung, nhiệm vụ của dự án 

(áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và đánh giá sự phù hợp; ứng 
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dụng và đổi mới công nghệ; áp dụng 
hệ thống quản lý tiên tiến; cải tiến 
năng suất; đào tạo nhân lực; giải pháp 
khác); 

d) Các giải pháp thực hiện dự án; 
đ) Phạm vi, đối tượng, thời gian và 

tiến độ thực hiện; 
e) Dự toán kinh phí và cơ cấu nguồn 

vốn để thực hiện dự án. 
Trách nhiệm của doanh nghiệp 

tham gia dự án năng suất và chất 
lượng của ngành, địa phương 

- Tổ chức xây dựng và thực hiện dự 
án năng suất và chất lượng của doanh 
nghiệp theo dự án được phê duyệt. 

- Lập kế hoạch, dự toán triển khai 
thực hiện dự án năng suất và chất 
lượng của doanh nghiệp, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
tại Điều 8 Mục 3 Chương II Thông tư. 

- Bảo đảm lồng ghép các hoạt động 
có liên quan trực tiếp đến nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm 
trong phạm vi quản lý của doanh 
nghiệp để phối hợp thực hiện dự án 
của doanh nghiệp. 

- Bảo đảm nguồn lực (kinh phí và 
nhân lực) của doanh nghiệp đã cam 
kết, phối hợp với kinh phí ngân sách 
nhà nước hỗ trợ để tổ chức thực hiện 
dự án có hiệu quả. 

- Định kỳ đánh giá kết quả thực 
hiện dự án năng suất và chất lượng 
của doanh nghiệp, báo cáo cơ quan 
quản lý dự án năng suất và chất lượng 
của ngành, địa phương; kiến nghị các 
biện pháp thực hiện, các nội dung, 

nhiệm vụ cần điều chỉnh của dự án 
cho phù hợp với các yêu cầu nẩy sinh 
của thực tế triển khai. 

- Chuẩn bị các tài liệu, điều kiện cần 
thiết để phục vụ việc kiểm tra của cơ 
quan quản lý dự án năng suất và chất 
lượng của ngành, địa phương về tình 
hình thực hiện dự án năng suất và chất 
lượng tại doanh nghiệp. 

- Sơ kết, tổng kết dự án năng suất và 
chất lượng của doanh nghiệp. 

Sau đây là Cơ sở pháp lý liên quan 
đến dự án: 

- Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 
21 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ Phê duyệt Chương trình 
quốc gia “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp Việt Nam đến năm 2020; 

- Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN 
ngày 29 tháng 12 năm 2010  của Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về 
tổ chức, quản lý và điều hành  Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất và 
chất lượng  sản phẩm, hàng hoá của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020”; 

- Thông tư liên tịch số 
130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
16 tháng 9 năm 2011 của Liên Bộ Tài 
chính, Khoa học và Công nghệ quy 
định chế độ quản lý tài chính đối với 
các nhiệm vụ thuộc Chương trình 
quốc gia “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh 
nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. 

Theo VietQ 
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TỪ 1/6: QUY CHUẨN VỀ TƯƠNG 
THÍCH ĐIỆN TỪ CÓ HIỆU LỰC 

Kể từ ngày 1/6, các thiết bị điện tử 
gồm dụng cụ điện đun nước nóng tức 
thời, máy khoan cầm tay hoạt động 
bằng động cơ điện sẽ được áp chuẩn.  

Áp chuẩn để loại bỏ thiết bị kém 
chất lượng 

Với mục tiêu quản lý tương thích 
điện từ trường nhằm tạo điều kiện 
đảm bảo sự hoạt động ổn định của các 
thiết bị, phòng tránh các sự cố gây ra 
do tương tác, can nhiễu quá mức 
khiến các thiết bị hoạt động sai lệch, 
không đúng tính năng hoặc nghiêm 
trọng hơn là tê liệt hoặc hỏng hóc. 

Năm 2012, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về 
tương thích điện từ đối với các sản 
phẩm điện tử, điện gia dụng như điều 
hòa, tủ lạnh, tủ đá, dụng cụ điện đun 
nước nóng tức thời, máy khoan cầm 
tay, bóng đèn ballat, máy hút bụi, máy 
giặt.  

Theo đó, tất cả các sản phẩm kể trên 
sau khi được sản xuất trong nước hoặc 
nhập từ nước ngoài về Việt Nam đều 
phải được lấy mẫu thử nghiệm, đánh 
giá chứng nhận xem có phù hợp với 
quy chuẩn về tương thích điện từ hay 
không. Nếu phù hợp với các yêu cầu 
kỹ thuật quy định trong quy chuẩn 
QCVN 9:2012/BKHCN thì thiết bị 
điện và điện tử đó sẽ được gắn dấu 
hợp quy CR, được đưa ra lưu thông 
trên thị trường. Ngược lại, nếu các 

thiết bị điện và điện tử này có giới hạn 
phát xạ nhiễu điện từ (nhiễu dẫn và 
nhiễu bức xạ) vượt ngưỡng cho phép 
ảnh hưởng đến các thiết bị khác, gián 
tiếp gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng 
đồng thì sẽ không được đưa ra lưu 
thông trên thị trường. 

Loại bỏ nguy cơ gây nhiễu điện từ 
Nhiễu điện từ (nhiễu dẫn và nhiễu 

bức xạ) đang là mối quan tâm của 
người tiêu dùng khi tác động của nó 
ảnh hưởng lớn đến các thiết bị  điện - 
điện tử khác. Trên thực tế, các thiết bị 
y tế như máy đo nhịp tim, máy đo 
huyết áp rất dễ bị sai lệch kết quả đo 
lường, các thiết bị như camera, cửa tự 
động… dễ bị trục trặc việc điều khiển, 
giám sát do một phần ảnh hưởng của 
nhiễu điện từ.  

 
Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời phải 

được hợp quy trước khi lưu thông trên thị 
trường 

Nhiều năm trở lại đây, thị trường 
thiết bị điện tử, điện gia dụng tại Việt 
Nam phát triển rất nhanh chóng. 
Những sản phẩm như máy giặt, tủ 
lạnh, điều hòa không khí… có mức 
giá khá hợp lý và hầu hết các gia đình 
đều có thể mua và sử dụng.  
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Tuy nhiên đây cũng chính là những 
nguồn nhiễu điện từ có thể gây ảnh 
hưởng đến thiết bị điện–điện tử khác 
được sử dụng trong gia đình cũng như 
ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển, 
xử lý thông tin của các thiết bị điện - 
điện tử khác được sử dụng trong cùng 
môi trường như làm sai lệch về kết 
quả đo lường, điều khiển giám sát, ví 
dụ như máy đo nhịp tim, máy đo 
huyết áp trong ngành y tế.  

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh – Vụ 
trưởng Vụ Hợp chuẩn hợp quy, đã có 
rất nhiều công trình nghiên cứu của 
các nhà khoa học thế giới cũng như 
Việt Nam nêu rõ: Nhiễu điện từ có 
ảnh hưởng không hề nhỏ đến các thiết 
bị điện - điện tử khác mà con người sử 
dụng. Ngày nay càng nhiều thiết bị 
điện - điện tử được sử dụng, dẫn đến 
nguy cơ hoạt động sai do nhiễu điện 
từ tăng lên.  

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 9:2012/BKHCN có hiệu lực, 
một số thiết bị điện và điện tử gia 
dụng sẽ được áp chuẩn. Việc đưa các 
sản phẩm vào chuẩn sẽ tạo được môi 
trường làm việc “lành mạnh” cho các 
thiết bị điện và điện tử, đồng thời 
cũng là cơ sở để loại bỏ các thiết bị 
kém chất lượng lưu thông trên thị 
trường Việt Nam”, ông Nguyễn 
Hoàng Linh cho biết. 

Ông Linh cũng cho biết thêm, tại 
nhiều nước trên thế giới, việc đưa ra 
quy chuẩn tương thích điện từ  vào 
quản lý đối với các thiết bị điện - điện 

tử là yêu cầu bắt buộc nhằm kiểm 
soát, loại trừ hoặc hạn chế các nguy 
cơ có thể xảy ra gây mất an toàn cho 
hạ tầng cơ sở (mạng thông tin, viễn 
thông, điều khiển, mạng điện…), cũng 
như bảo vệ môi trường tài nguyên (dải 
tần số radio), đồng thời nhằm đảm bảo 
sự hoạt động ổn định của các thiết bị, 
phòng tránh các sự cố gây ra do tương 
tác, can nhiễu quá mức khiến các thiết 
bị hoạt động sai lệch, không đúng tính 
năng hoặc nghiêm trọng hơn, làm tê 
liệt hoặc hư hỏng.  

Theo VietQ 
 

 
 
 
 
QCVN 11:2008/BTNMT - QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 
CHẾ BIẾN THỦY SẢN 

QCVN 11:2008/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 
công nghiệp chế biến thủy sản được 
ban hành theo Quyết định số 
16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Quy chuẩn này 
qui định giá trị tối đa cho phép của 
các thông số ô nhiễm trong nước thải 
công nghiệp chế biến thủy sản khi thải 
ra môi trường.  

Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này 
áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên 
quan đến hoạt động thải nước thải 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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công nghiệp chế biến thủy sản ra môi 
trường, và đưa ra các quy định kỹ 
thuật như: 

- Giá trị tối đa cho phép các thông 
số ô nhiễm trong nước thải công 
nghiệp chế biến thủy sản; 

- Giá trị C của các thông số ô nhiễm 
làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho 
phép; 

- Giá trị hệ số lưu lượng/dung tích 
nguồn nước tiếp nhận nước thải Kq; 

- Giá trị hệ số lưu lượng nguồn thải 
Kf. 

Phương pháp xác định giá trị các 
thông số ô nhiễm trong nước thải 
công nghiệp chế biến thủy sản thực 
hiện theo hướng dẫn của các tiêu 
chuẩn Quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân 
tích tương ứng của tổ chức Quốc tế:  

- TCVN 6492:1999 – Chất lượng 
nước – Xác định pH;  

- TCVN 6001:1995 (ISO 5815: 
1989) - Chất lượng nước - Xác định 
nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày 
(BOD5). Phương pháp cấy và pha 
loãng;  

- TCVN 6491:1999 (ISO 6060 : 
1989) - Chất lượng nước - Xác định 
nhu cầu oxy hóa học (COD);  

- TCVN 6625:2000 (ISO 11923 : 
1997) Chất lượng nước - Xác định 
chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái 
lọc sợi thủy tinh;   

- TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150  
1: 1984) Chất lượng nước - Xác định 
amoni  - Phần 1: Phương pháp trắc 
phổ thao tác bằng tay;  

- TCVN 6179-2:1996 (ISO 71502: 
1986) Chất lượng nước - Xác định 
amoni  - Phần 2: Phương pháp trắc 
phổ tự động;  

- TCVN 6187-1:1996 (ISO 9308-
1:1990) chất lượng nước - phát hiện 
và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn 
coliform chịu nhiệt và eschrichia coli 
giả định - Phần 1: Phương pháp màng 
lọc;  

- TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-
2:1990) chất lượng nước - phát hiện 
và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn 
coliform chịu nhiệt và eschrichia coli 
giả định - Phần 1: Phương pháp nhiều 
ống;  

- TCVN 6225:1995 (ISO 
7393:1986) Chất lượng nước- Xác 
định Clo tự do và Clo tổng số;  

- TCVN 6638:2000 (ISO 
10048:1991) Chất lượng nước - Xác 
định Nitơ - vô cơ hóa sau khi khử 
bằng hợp kim Devarda;  

Phương pháp xác định tổng dầu mỡ 
thực hiện theo US EPA Method 1664 
Extraction and Gravimetry. 

Theo gree-vn.com 
 

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CÁC 
VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO 
LƯỜNG VIỆT NAM  

 Ngày 28 tháng  5 năm 2015, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
ban hành Quyết định số 699/QĐ-TĐC 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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về việc ban hành các Văn bản Kỹ 
thuật Đo lường Việt Nam như sau:  

ĐLVN 48:2015 Cân kiểm tra trọng 
tải xe cơ giới – Quy trình kiểm định; 

ĐLVN 225:2015 Cân kiểm tra trọng 
tải xe cơ giới – Quy trình thử nghiệm; 

ĐLVN 259:2015 Cân treo móc cẩu 
– Quy trình kiểm định;  

ĐLVN 260:2015 Cân treo móc cẩu 
– Quy trình thử nghiệm;  

ĐLVN 266:2015 Thước cuộn chuẩn 
– Quy trình hiệu chuẩn;  

ĐLVN 267:2015 Xích chuẩn – Quy 
trình hiệu chuẩn; 

ĐLVN 269:2015 Bộ thấu kính 
chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn;  

ĐLVN 270:2015 Quang kế chuẩn – 
Quy trình hiệu chuẩn; 

ĐLVN 277:2015 Dung dịch chuẩn 
độ dẫn điện – Quy trình thử nghiệm;  

ĐLVN 278:2015 Dung dịch chuẩn 
độ đục – Quy trình thử nghiệm;  

ĐLVN 279:2015 Dung dịch chuẩn 
nồng độ oxy hòa tan – Quy trình thử 
nghiệm;  

ĐLVN 280:2015 Dung dịch chuẩn 
PH – Quy trình thử nghiệm;  

ĐLVN 281: 2015 Dung dịch chuẩn 
tổng chất rắn hòa tan – Quy trình thử 
nghiệm;  

ĐLVN 282:2015 Khí chuẩn thành 
phần SO2, CO2, CO, NOx – Quy trình 
thử nghiệm. 

Theo portal.tcvn.vn 
 

NHỮNG PHỤ GIA THỰC PHẨM 
MỚI ĐƯỢC SỬ DỤNG  

Ngày 11/5/2015, Bộ Y tế ban hành 
Thông tư 08/2015/TT-BYT sửa đổi 
Thông tư 27/2012/TT-BYT hướng dẫn 
việc quản lý phụ gia thực phẩm. 

Theo đó, những phụ gia thực phẩm 
mới nêu sau được phép sử dụng kể từ 
ngày 01/7/2015: 

- Các phẩm màu: Carbon thực vật, 
màu bắp cải đỏ 

- Các chất điều chỉnh độ acid: Acid 
succinic, Kali hydro sulfat 

- Các chất điều vị: DL – Alanin, 
Glycin, Glycyrrhizin 

Ngoài ra, Thông tư 08 còn sửa đổi 
bổ sung giới hạn tối đa đối với phụ gia 
trong thực phẩm theo Phụ lục đính 
kèm. 

Theo portal.tcvn.vn 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Hội thảo bàn tròn FTA giữa 

Việt Nam và EAEU tại Liên bang 
Nga  

Cuộc hội thảo bàn tròn theo chủ đề 
"Thiết lập khu vực thương mại tự do 
giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt 
Nam” đã diễn ra ngày 8/6 tại Viện 
Viễn đông, Viện hàm lâm khoa học 
Nga (RAN). 

Đây là hội thảo khoa học đầu tiên 
tại Nga sau khi Hiệp định thương mại 
tự do (FTA) giữa Liên minh Kinh tế 
Á-Âu (EAEU) với Việt Nam chính 
thức được ký kết ngày 29/5 vừa qua 
tại Burabay, Cộng hòa Kazakhstan. 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Với 11 tham luận, các diễn giả đã 
đề cập chi tiết tới các khía cạnh kỹ 
thuật của FTA giữa EAEC với Việt 
Nam bao gồm nội dung cơ bản, lộ 
trình cắt giảm thuế, các khuôn khổ 
pháp lý của hiệp định, vai trò, ý nghĩa 
của hiệp định trong việc thúc đẩy 
thương mại giữa Việt Nam với thị 
trường 182 triệu dân của EAEC, các 
lợi ích kinh tế cũng như ý nghĩa chính 
trị, địa chính trị và chính sách mà FTA 
mang lại. 

Ông Phạm Quang Niệm, Tham tán 
thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại 
Liên bang Nga cho biết FTA với 15 
chương và 187 điều này có ý nghĩa to 
lớn khi trong năm 2015, Việt Nam và 
Liên bang Nga kỷ niệm 65 năm ngày 
thiết lập quan hệ. 

Tuy nhiên điều quan trọng là nó mở 
ra cơ hội giao thương to lớn cho cả 2 
bên khi khoảng 90% mặt hàng sẽ 
được cắt giảm hoặc loại bỏ thuế quan, 
trong đó 60% số mặt hàng sẽ có thuế 
xuất bằng không khi FTA có hiệu lực. 

Đánh giá kết quả hội thảo, Giáo sư, 
Tiến sỹ khoa học Vladimir Mazyrin - 
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt 
Nam và ASEAN khẳng định, hội thảo 
được tổ chức rất thành công, nội dung 
chất lượng và không khí thảo luận rất 
sôi nổi, thu hút sự quan tâm không chỉ 
của giới khoa học, mà cả chính quyền, 
cộng động doanh nghiệp. 

Ông Mazyrin cho biết, sau hội thảo, 
Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và 
ASEAN sẽ cho đăng kết quả trên 

trang web của Viện Viễn đông và tập 
hợp các tham luận để xuất bản trong 
tạp chí Các vấn đề Viễn Đông số tới 
để đưa thông tin tới giới chuyên gia và 
cộng đồng doanh nghiệp hai nước. 

Theo Vietnam + 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hỗ trợ DN thủy sản tiếp cận 

bền vững thị trường EU  
Ngày 4/6, tại TP. HCM đã diễn ra 

Hội thảo “Hài hòa hóa quy định về vệ 
sinh an toàn thực phẩm và thú y dịch 
tễ của Việt Nam với quy định của EU 
-  khuyến nghị đối với ngành thủy hải 
sản Việt Nam”. 

 
Diễn giả trình bày tại hội thảo. 

Hội thảo do Dự án Hỗ trợ Thương 
mại và Đầu tư châu Âu EU – 
MUTRAP phối hợp cùng với Vụ Hợp 
tác quốc tế- Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tổ chức nhằm phân 
tích các thiếu hụt giữa quy định SPS 
của Việt Nam so với EU. Từ đó đề ra 
các khuyến nghị giúp các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy hải sản của 
Việt Nam có thể tiếp cận bền vững 
vào thị trường EU. 

Ông Lê Thanh Hòa- Đại diện Vụ 
hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay 
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các tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt 
Nam đang thấp hơn so với EU. Do đó, 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đang 
gặp phải nhiều rào cản kỹ thuật tại các 
thị trường nhập khẩu. Nếu như năm 
2002 Việt Nam chỉ có khoảng 26 sản 
phẩm bị các nước cảnh báo mất 
ATVSTP thì đến năm 2012 con số này 
lên đến 64 sản phẩm. 

Theo thống kê mới nhất, từ năm 
2010 đến hết tháng 5/2015, Việt Nam 
có 183 lô hàng thủy sản bị cảnh báo. 
Điều đáng nói, đa số lô hàng bị cảnh 
báo đều không đạt tiêu chuẩn vật lý, 
hóa học, sinh học. Trong đó, tổng số 
lô hàng không đạt tiêu chuẩn về sinh 
học chiếm tỷ lệ cao. Ngoài các yêu 
cầu nói trên thì mỗi thị trường nhập 
khẩu lại yêu cầu một chuẩn khác 
nhau, chẳng hạn EU là GlobalGAP 
nhưng Hàn Quốc, Mỹ lại yêu cầu 
chuẩn của họ. Trước yêu cầu khắt khe 
trên, các DN Việt cần sớm thay đổi 
thói quen sản xuất và kinh doanh 
nhằm tạo sự tin tưởng cho thị trường. 

Ông Nguyễn Tử Cương- Trưởng 
ban phát triển thủy sản bền vững, Hội 
nghề cá Việt Nam cho hay, việc cần 
làm hiện nay của ngành thủy hải sản 
Việt Nam không phải là chạy theo các 
quy chuẩn của từng thị trường mà phải 
xây dựng một quy chuẩn riêng của 
mình là VietGAP và chứng minh được 
là mình tốt để họ chấp nhận. Ngoài ra, 
DN cần chú trọng đến việc ghi nhãn 
mác để bảo vệ thương hiệu thủy sản 
Việt Nam. Nguyên nhân do Việt Nam 

có hàng trăm DN xuất khẩu thủy sản 
nhưng sản phẩm do Việt Nam ghi 
nhãn rất ít. Hầu hết sản phẩm thủy sản 
xuất khẩu được đóng gói tại nước 
nhập khẩu với tên khác. Điều này vô 
hình chung tạo ra mức giá mới nhưng 
DN Việt Nam lại không được hưởng 
lợi. 

Theo baocongthuong.com 
 

 VEAEUFTA: Cơ hội rộng mở 
cho hàng Việt 

Đây là nhận định của nhiều chuyên 
gia, doanh nghiệp tại hội thảo "Phổ 
biến thông tin về Hiệp định FTA giữa 
Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – 
Âu và cơ hội cho các doanh nghiệp Hà 
Nội", do Sở Công Thương Hà Nội tổ 
chức ngày 23/6. 

Hiệp định Thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – 
Âu (VEAEUFTA) đã được ký kết 
ngày 29/5 vừa qua, bao gồm các 
Chương chính về Thương mại hàng 
hóa, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ 
thương mại, Thương mại dịch vụ, Đầu 
tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp vệ 
sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch 
động thực vật (SPS), Quy tắc xuất xứ, 
Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ 
thương mại, Hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT), Công nghệ điện tử 
trong thương mại, Cạnh tranh, Pháp lý 
và thể chế. 

Theo phân tích của nhiều chuyên 
gia, khi Việt Nam bắt đầu bước vào 
giai đoạn cắt giảm thuế nhập khẩu sâu 
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trong một số FTA, các nguyên liệu 
đầu vào cho gia công, chế biến phục 
vụ xuất khẩu sẽ giảm được chi phí, hạ 
giá thành, tăng sức cạnh tranh, thúc 
đẩy và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội 
thì VEAEUFTA cũng sẽ đặt ra những 
thách thức đối với doanh nghiệp, đó 
là: năng lực cạnh tranh của không ít 
doanh nghiệp còn chưa cao. Khu vực 
doanh nghiệp tư nhân đã phát triển 
song quy mô vẫn còn nhỏ và gặp 
nhiều hạn chế về năng lực tài chính, 
công nghệ. 

Chính bởi vậy, tại hội thảo này, các 
chuyên gia khuyến cáo: Nhà nước cần 
hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm 
khuyến khích các thành phần kinh tế 
phát huy cao nhất lợi thế của mình. 
Tăng cường các biện pháp hỗ trợ 
chính sách mang tính dài hạn và ổn 
định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc kịp thời cho doanh nghiệp… 
Doanh nghiệp cũng cần nắm bắt đầy 
đủ cam kết về lộ trình cắt giảm thuế 
nhập khẩu liên quan đến lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh. Chủ động xây dựng 
chiến lược sản xuất, kinh doanh phù 
hợp trong ngắn hạn và dài hạn. Qua 
đó tận dụng cơ hội cũng như sẵn sàng 
cạnh tranh. 

Tán thành với ý kiến của nhiều 
chuyên gia, ông Đặng Hoàng Hải – 
Vụ trưởng, Vụ thị trường Châu âu, 
Trưởng đoàn đàm phán cấp kỹ thuật 
củaVEAEUFTA cũng khuyến nghị 
doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các 

quy định và cam kết của hiệp định 
đồng thời cần tìm hiểu quy định về vệ 
sinh, an toàn thực phẩm, cải tiến, 
nhằm đạt trình độ kỹ thuật phù hợp. 

Theo baocongthuong 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 Kết quả thanh tra các cơ sở có 

hoạt động liên quan đến hóa chất 
trên địa bàn tỉnh năm 2015  

Vừa qua, Sở Công Thương phối hợp 
phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm 
về Môi trường - Công an Tỉnh và Ban 
Quản lý các Khu Công nghiệp đã tiến 
hành thanh tra việc thực hiện các quy 
định pháp luật về hóa chất đối với các 
cơ sở có hoạt động hóa chất trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo đó, Sở đã thanh tra thực tế 
tại 14 đơn vị, trong đó, 01 đơn vị 
không còn sử dụng hóa chất do 
chuyển đổi ngành hàng kinh 
doanh. Theo thanh tra, Sở Công 
Thương: hầu hết các đơn vị đều tuân 
thủ các quy định về việc cất giữ, bảo 
quản trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng hóa chất, cụ thể, có 
bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ 
thống báo hiệu phù hợp với mức độ 
nguy hiểm của hóa chất và có trang 
thiết bị, phương tiện ứng cứu sự cố tại 
khu vực có hoạt động hóa chất. Khu 
vực nhà xưởng, nhà kho được xây 
dựng đảm bảo cho việc sản xuất, cất 
giữ, bảo quản hóa chất theo quy định; 
Các đơn vị đã được phê duyệt kế 
hoạch hoặc xác nhận biện pháp phòng 
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ngừa ứng phó sự cố hóa chất đều có 
thực hiện diễn tập theo kế hoạch được 
duyệt; Đối với các đơn vị chưa được 
phê duyệt hoặc xác nhận có thực hiện 
diễn tập PCCC theo quy định, đồng 
thời có thực hiện diễn tập phòng ngừa 
sự cố hóa chất theo kế hoạch của đơn 
vị đề ra; Các đơn vị có phát sinh chất 
thải trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh hoặc sử dụng hóa chất đều có 
ký hợp đồng vận chuyển và xử lý chất 
thải nguy hại đối với các đơn vị có 
chức năng; Các đơn vị thuộc đối 
tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn chất 
thải nguy hại đều có thực hiện đăng 
ký theo quy định; Có thực hiện lưu trữ 
thông tin về hóa chất nguy hiểm trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử 
dụng hóa chất nguy hiểm theo quy 
định của pháp luật về hóa chất... 

Tuy nhiên, vẫn còn các tồn tại: một 
số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 
hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
ngành công nghiệp nhưng chưa được 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất kinh doanh hóa chất theo quy 
định; Chưa được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc xác nhận biện 
pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa 
chất theo quy định; Chưa thực hiện 
báo cáo định kỳ kịp thời theo quy 
định; .. 

Sở Công Thương đã nhắc nhở các 
đơn vị tiếp tục duy trì việc chấp hành 
đúng quy định của pháp luật về hoạt 
động hóa chất theo quy định. Đồng 

thời, Sở đã lồng ghép việc phổ biến, 
hướng dẫn cho các đơn vị thủ tục đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất kinh doanh  hóa chất và 
xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng 
phó sự cố hóa chất; Đăng ký tổ chức 
huấn luyện và cấp giấy chứng nhận 
huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 
cho cơ sở có đối tượng phải được 
huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 
theo quy định… Qua đó giúp các đơn 
vị hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng 
pháp luật. 

Theo Sở công thương 
 
 Thanh tra hoạt động kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng  
Sở Công Thương phối hợp với 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường chất lượng và Đội Quản lý thị 
trường các huyện, thành phố tiến 
hành thanh tra việc chấp hành pháp 
luật trong hoạt động kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng đối với các thương 
nhân thực hiện hoạt động kinh doanh 
khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. 
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Theo đó, Sở sẽ thanh tra hồ sơ pháp 
lý cũng như thực tế hoạt động tại 20 
đơn vị gồm các cửa hàng, tổng đại lý 
kinh doanh LPG và các trạm nạp 
LPG. Nội dung thanh tra bao gồm: Về 
điều kiện và hoạt động kinh doanh 
LPG; Về lưu thông chai LPG trên thị 
trường, việc kiểm định kỹ thuật an 
toàn chai LPG theo quy định trước khi 
đưa vào sử dụng; Việc thực hiện quy 
định về an toàn; Về thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của Thương nhân kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như việc 
treo biển hiệu, logo của thương nhân 
kinh doanh LPG đầu mối, việc niêm 
yết giá và bán theo giá niêm yết, việc 
mở sổ theo dõi xuất nhập chai LPG, 
việc niêm phong LPG chai ... 

Theo soct.baria-vungtau.gov.vn 
 
 Kiểm tra về đo lường chất 

lượng và nhãn hàng hóa vàng, vàng 
trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên 
thị trường  

Ngày 08/5/2015 Đoàn kiểm tra liên 
ngành thành lập theo Quyết định số 
45/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và 
Công nghệ tiến hành kiểm tra về đo 
lường, chất lượng và nhãn hàng hóa 
vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ lưu 
thông trên thị trường tại Doanh nghiệp 
tiệm vàng Kim Minh. Đ/c: 306 Lê 
Hồng Phong, phường 3, Tp Vũng Tàu. 

Đoàn đã tiến hành lấy 01 mẫu nhẫn 
3P mo bụng, ký hiệu PPJ, có hàm 
lượng vàng theo công bố là 610‰, để 
tiến hành thử nghiệm về chất lượng tại 

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng 3. Theo kết quả thử 
nghiệm số KT3-01934HO5 ngày 
13/5/2015 của Trung tâm kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, 
mẫu thử nghiệm có hàm lượng vàng 
đạt yêu cầu. 

 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đã thông báo Kết quả thử 
nghiệm mẫu đạt yêu cầu chất lượng 
tại thông báo số 80/TB-TĐC ngày 
01/6/2015 gửi Đoàn kiểm tra và 
Doanh nghiệp được biết. 

Theo Chi cục 
 
 Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực 

sản xuất sạch hơn và giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường của DN tham gia 
chương trình KHCN HTDN  

Ngày 19/6/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt các đề án thuộc lĩnh vực sản 
xuất sạch hơn và giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường của 2 doanh nghiệp tham 
gia Chương trình Khoa học công nghệ 
Hỗ trợ doanh nghiệp (KHCN HTDN) 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương 
Quang Cần- Phó giám đốc Sở chủ trì 
Hội đồng xét duyệt.  
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(Hội đồng xét duyệt đề án) 

Tham gia xét duyệt có 02 đề án của 
2 doanh nghiệp là đề án “Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt công 
suất 100 m3/ngày- đêm” của công ty 
CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (phường 8, Tp 
Vũng Tàu); và đề án “Xây dựng hệ 
thống nước thải công suất 70 m3/ngày- 
đêm tại doanh nghiệp tư nhân Bình 
Thanh” của doanh nghiệp tư nhân 
Bình Thanh (Phước Tỉnh, Long Điền).  

Đề án “Xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt công suất 100 
m3/ngày- đêm” được đưa vào triển 
khai sử dụng tại khách sạn GOLF Phú 
Mỹ (khách sạn được công ty CP Xây 
dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT 
xây dựng từ năm 2010 đạt tiêu chuẩn 
4 sao). Khách sạn GOLF nằm trên 
quốc lộ 51 cách Tp Hồ Chí Minh 80 
Km. Nước thải tại khách sạn GOLF 
Phú Mỹ bao gồm các loại nước thải 
sau khi phục vụ các nhu cầu của 
khách, nếu không được xử lý triệt để 
khi thải trực tiếp ra cổng thoát nước 
chung sẽ gây ô nhiễm môi trường 
nước. Vì vậy việc đầu tư xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt cho 
khách sạn công suất 100 m3/ngày – 

đêm đạt tiêu chuẩn kỹ Quốc gia 
QCVN 14:2008 (loại B) là rất cần 
thiết, đây là xu hướng phát triển du 
lịch bền vững.  

Doanh nghiệp tư nhân Bình Thanh 
kinh doanh chủ yếu là chế biến, bảo 
quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy 
sản. Mục đích của đề án “Xây dựng hệ 
thống nước thải công suất 70 m3/ngày- 
đêm tại doanh nghiệp tư nhân Bình 
Thanh” là xây dựng thành công hệ 
thống xử lý nước thải với công suất 70 
m3/ngày- đêm tại doanh nghiệp tư 
nhân Bình Thanh, cụ thể là thu gom, 
xử lý toàn bộ lượng nước thải được 
phát sinh trong khâu tiếp nhận nguyên 
liệu, cắt đầu lột da trong quá trình sản 
xuất khi ra thành phẩm đều được xử lý 
đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
môi trường QCVN 11:2008/BTNMT 
(loại B) trước khi thải ra môi trường. 
Góp phần bảo vệ môi trường, phát 
triển kinh tế theo hướng bền vững.  

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực 
tiễn của 2 đề án trong vấn đề sản xuất 
sạch và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, Hội đồng đã đồng ý hỗ trợ 2 
đề án của hai doanh nghiệp đăng ký 
tham gia, với mức hỗ trợ dự kiến là 
170,648 triệu đồng cho đề án “Xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt công suất 100 m3/ngày- đêm” và 
165 triệu đồng cho đề án “Xây dựng 
hệ thống nước thải công suất 70 
m3/ngày- đêm tại doanh nghiệp tư 
nhân Bình Thanh”. 

Theo Sở KH&CN 


