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ĐÀM PHÁN TPP HOÀN TẤT 
VÀO CUỐI THÁNG 7  

Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có 
vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào 
cuối tháng này. 12 nước tham gia sẽ 
giải quyết tất cả vấn đề tồn đọng 
trước khi đi đến thỏa thuận chung. 

Một vài vấn đề còn gây tranh cãi là: 
các rào cản bước vào thị trường nông 
nghiệp Canada, mối lo của Úc về bằng 
sáng chế dược của Mỹ, chính sách 
quản lý rừng mưa nhiệt đới ở Peru, 
các thành phần của Trung Quốc trong 
ngành dệt may xuất khẩu của Việt 
Nam và quy định về thị trường lao 
động ở Việt Nam cùng Mexico. 

Đặc biệt, tranh chấp về thị trường 
bơ sữa và gia cầm đang được bảo hộ 
của Canada là vấn đề nổi cộm. Theo 
thông tin thì Canada sẽ rời khỏi bàn 
đàm phán TPP. 

Tuy nhiên, TPP vẫn hứa hẹn sẽ tạo 
ra một khu thương mại lớn, trải dài từ 
Canada và Chile đến Úc và Nhật Bản. 
Hiệp định này cũng sẽ là thành tựu 
mang tính quyết định đối với Tổng 
thống Mỹ Barack Obama, người cách 
đây không lâu vừa đạt được quyền 
đàm phán nhanh (TPA), dọn đường 
cho TPP. 

Các quan chức Mỹ đã đủ tự tin để 
nói rằng thỏa thuận đang nằm trong 
tầm tay đến mức họ vừa sắp xếp một 

cuộc họp giữa các trưởng đoàn đàm 
phán tại khu du lịch Westin Maui 
Resort & Spa ở Hawaii (Mỹ) trong 4 
ngày cuối cùng của tháng 7. Họ cũng 
thông báo với Quốc hội rằng đây sẽ là 
vòng đàm phán cuối cùng. 

Dù vậy, TPP vẫn còn phải chờ một 
thời gian nữa trước khi chính thức 
được thông qua. 

Theo quy định của Quốc hội Mỹ, 
thỏa thuận thương mại đạt được vào 
ngày 31.7 sẽ không được ký cho đến 
ngày 31.10 hoặc đầu tháng 11. Quốc 
hội Mỹ chỉ có thể bắt đầu xem xét từ 
tháng 12. 

Song Văn phòng đại diện thương 
mại Mỹ vẫn thể hiện sự tự tin. Theo 
Daniel Price - cố vấn kinh tế cấp cao 
tại Nhà Trắng “Không chỉ ở Mỹ, 
nhiều nước khác cũng đang có sự tự 
tin rằng Hiệp định sẽ được thông 
qua”. 

Nỗ lực đầu tiên hướng đến vòng 
đám phán cuối cùng bắt đầu từ hôm 
5/7. Phó Tổng thống Mỹ Joseph R. 
Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng 
Canada Stephen Harper. 

Ngày 6/7, Tổng Bí thư Việt Nam 
Nguyễn Phú Trọng đến Washington 
trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ 
chính thức.  

Ngày 7/7, quyền Phó đại diện 
Thương mại Mỹ Wendy Cutler đến 
Nhật Bản để hoàn thành hiệp định 
song phương điều chỉnh các quy định 
về tiếp cận thị trường ô tô và nông 
nghiệp Nhật Bản. 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Dù còn nhiều trở ngại, những diễn 
biến gần đây được coi là bước tiến 
đáng kể đối với TPP - hiệp định được 
khởi xướng từ năm 2008 với chỉ 4 
nước tham gia. 

Theo Thanhnien 
 

FTA VIỆT NAM - EAEU: DOANH 
NGHIỆP ĐỀ PHÒNG BIỆN PHÁP 
PHÒNG VỆ  

Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu 
(EAEU) sẽ tạo bước ngoặt với Việt 
Nam. Các DN cần chuẩn bị sớm và 
cẩn thận khi FTA này có hiệu lực. 

 
Các DN cần chủ động nắm bắt đầy đủ cam 

kết về lộ trình cắt giảm thuế. Ảnh: Trần Việt 

Dệt may lo ngại cơ chế phòng vệ 
ngưỡng 

Theo bà Nguyễn Thu Trang, Giám 
đốc Trung tâm WTO (VCCI), thị 
trường Nga và bốn nước khác trong 
liên minh rộng lớn EAEU (Armenia, 
Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan) 
có nền kinh tế bổ sung với Việt Nam 
nên lợi ích hai bên rất lớn. Các thị 
trường, đặc biệt là Nga còn tương đối 
“đóng” do hàng rào thuế quan cao. 
Nga mới vào WTO năm 2012, do đó 
thuế quan cao so với các FTA khác, 

điều này sẽ có lợi cho Việt Nam. 
“Ngoài ra, khối EAEU chưa có FTA 
nào, nên họ chưa dành quy chế thương 
mại tự do cho đối tác nào. Như vậy 
Việt Nam một mình một đường. Nếu 
chúng ta làm tốt thì lợi ích sẽ rất lớn”- 
bà Trang phân tích. 

Theo bà Nguyễn Chi Mai, Cục 
Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, 
EAEU cam kết mở cửa ngay lập tức 
cho trên 80% dòng hàng hóa của Việt 
Nam, trong đó nhiều nhóm hàng là 
XK chủ lực của Việt Nam như: Thủy 
sản, dệt may, da giày, điện thoại, máy 
móc, các sản phẩm nông sản… Các 
nhóm hàng này cũng là những sản 
phẩm mà thị trường EAEU cần NK do 
EAEU không sản xuất các sản phẩm 
này hoặc có sản xuất nhưng đặc tính 
sản phẩm không cạnh tranh với nhau, 
do đó tính cạnh tranh trực tiếp là 
không có. 

Tuy nhiên, dù được cho là ngành có 
lợi thế lớn khi Việt Nam tham gia 
FTA với Liên minh, song bà Đặng 
Phương Dung – Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt 
Nam lại lo ngại cơ chế phòng vệ 
ngưỡng (trigger) đối với dệt may sẽ 
khiến ngành này khó tăng được kim 
ngạch XK. Cụ thể, mỗi nước thành 
viên khi tham gia Hiệp định đều đề ra 
một hạn mức NK cố định và khi sản 
lượng NK chạm ngưỡng quy định thì 
các nước sẽ tiến hành đánh giá mức 
tác động của mặt hàng đó đối với thị 
trường sở tại, sau đó mới ra quyết 
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định xem sẽ áp mức thuế cao hơn hay 
giữ nguyên thuế suất 0% như ban đầu. 
Với ngành dệt may, Hiệp định đưa ra 
ngưỡng hạn chế là kim ngạch XK của 
Việt Nam không vượt quá 2 lần bình 
quân 3 năm gần đây. “Trong khi đó, 
XK của Việt Nam sang các nước 
thuộc Liên minh trong mấy năm qua 
rất thấp, nếu gấp 2 lần thì cũng chỉ 
dưới 1 tỷ USD. Vấn đề này phải sau 3 
năm mới được xem xét lại, 5 năm tiếp 
theo xem xét 1 lần nữa. Đây là một 
trong những quan ngại của các DN dệt 
may bởi nếu không cẩn thận DN dệt 
may sẽ rơi vào vòng kiểm tra, kiểm 
soát của phía bạn”- bà Dung cho biết. 

Ngoài ra, theo bà Dung, EAEU là 
khối từ trước nay Việt Nam chưa có 
FTA nào, do đó các DN Việt Nam khi 
XK vào thị trường này ngoài việc phải 
chịu hàng rào thuế quan cao thì có khả 
năng còn chịu thêm những quy định 
bất thành văn trong quá trình thực thi 
của các nước trong khối này. “Hiệp 
định này được ký kết với chủ trương 
rất thông thoáng nhưng thực hiện là cả 
vấn đề”- bà Dung lo ngại. 

Nguy cơ bị sử dụng phòng vệ 
thương mại (PVTM) đối với ngành 
thép lớn 

Đối với các DN ngành thép, cảnh 
báo được các chuyên gia đưa ra là DN 
sẽ phải chịu thách thức lớn do phải 
cạnh tranh với các DN thuộc những 
cường quốc thép nhất nhì thế giới, 
điển hình là Nga. Mặc dù có dư địa hỗ 
trợ ngành này trong giai đoạn đầu 

nhưng về lâu dài, tự bản thân DN thép 
phải tăng năng lực sản xuất, liên tục 
có chính sách giá bán phù hợp để cạnh 
tranh với DN nước ngoài. Bà Đào Thu 
Hương, Trưởng phòng Hội nhập kinh 
tế quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài 
chính) cho biết, đối với mặt hàng sắt 
thép, Việt Nam cam kết xoá bỏ ngay 
thuế NK nguyên liệu thô, ống thép 
không hàn, thép cuộn cán nóng, thép 
đặc biệt và thép hợp kim chế tạo cơ 
khí... Với lộ trình 5 năm sẽ là một số 
loại thép không gỉ, SP sắt thép... Lộ 
trình 7-10 năm là phôi thép, thép cán 
nguội, thép mạ kim loại và phủ màu, 
thép xây dựng... Đây cũng là những 
mặt hàng trong nước đã sản xuất 
được, do đó, lộ trình bảo hộ được xây 
dựng dài hơi hơn. “Tuy nhiên quá 
trình cạnh tranh gay gắt buộc các DN 
phải chủ động nắm bắt đầy đủ cam kết 
về lộ trình cắt giảm thuế NK liên quan 
đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, từ 
đó xây dựng chiến lược sản xuất, kinh 
doanh phù hợp trong ngắn hạn và dài 
hạn”- bà Hương khuyến cáo. 

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Chi Mai 
cũng có một cảnh báo dành cho DN 
ngành thép khi bà đánh giá khả năng 
sử dụng các biện pháp PVTM từ 
EAEU. Bà Mai cho biết, các sản phẩm 
EAEU đã điều tra chủ yếu là thép và 
các sản phẩm liên quan đến thép. “Xét 
theo cơ cấu trong mối tương quan với 
hàng hóa XK của Việt Nam, khả năng 
thép là sản phẩm có nguy cơ cao bị 
EAEC xem xét điều tra áp dụng biện 
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pháp PVTM. Do đó DN cần lưu ý. 
Trong khi đó, các sản phẩm XK chủ 
lực như dệt may, thủy sản, da giày… 
có khả năng bị kiện PVTM thấp hơn 
do tính cạnh tranh trực tiếp không 
có”- bà Mai cho biết. 

Theo Báo Hải quan 
 

CẦN CHÚ Ý QUY TẮC XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA KHI CÁC FTA CÓ 
HIỆU LỰC 

Việt Nam đang tham gia 15 hiệp 
định thương mại tự do (FTA), trong 
đó có 10 FTA đã ký và 5 FTA đang 
đàm phán. Điều quan trọng nhất mà 
doanh nghiệp cần chú ý để hàng hóa 
được hưởng mức thuế quan ưu đãi lý 
tưởng theo các FTA chính là "quy tắc 
xuất xứ" hàng hóa, nếu không cũng 
chịu mức thuế bình thường. 

Lưu ý này được bà Bùi Kim Thùy, 
Phó phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục 
Xuất Nhập khẩu thuộc Bộ Công 
Thương nêu ra tại diễn đàn CEO 
ngành nhựa diễn ra tại TPHCM tối 
ngày 10-7 vừa qua. 

Hiện nay Việt Nam đang tham gia 
15 hiệp định thương mại tự do (FTA); 
trong đó có 10 hiệp định đã ký và 5 
hiệp định đang đàm phán. Trong 10 
FTA đã ký thì có 8 FTA đã có hiệu 
lực đang thực hiện, 2 FTA chưa có 
hiệu lực. 

Theo bà Thùy, động lực chính để 
hình thành các hiệp định thương mại 
tự do (FTA) giữa các nước chính là 
mức thuế quan lý tưởng giữa các nước 

dành cho nhau, cắt giảm về 0% theo lộ 
trình. Hiện nay các yếu tố như lao 
động giá rẻ, dân số trẻ, khỏe không 
còn là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 
nữa, vì vậy mức ưu đãi lý tưởng về 
thuế quan là một trong những điều 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
sản xuất, xuất nhập  khẩu. 

“Các doanh nghiệp lâu nay thường 
nghe các phương tiện truyền thông 
đưa tin ngay khi các hiệp định thương 
mại tự do có hiệu lực, chẳng hạn như 
TPP có hiệu lực thì 90 – 95% các sản 
phẩm được đưa về mức thuế suất 0%, 
tức là chỉ vẽ ra một viễn cảnh tươi 
sáng mà không nói cho doanh nghiệp 
hiểu làm cách nào để được hưởng 
mức thuế quan lý tưởng này”, bà Thùy 
nói. 

Điều kiện quan trọng để hưởng mức 
thuế quan ưu đãi đó chính là hàng hóa 
bắt buộc phải đáp ứng quy tắc xuất xứ 
được thiết kế riêng cho từng FTA, và 
chỉ khi đáp ứng quy tắc xuất xứ thì 
hàng hóa đó mới được cấp giấy chứng 
nhận xuất xứ ưu đãi vốn là căn cứ 
pháp lý quan trọng nhất để cơ quan 
hải quan nước nhập khẩu xác định 
hàng hóa đến từ đâu, có đủ điều kiện 
để hưởng mức thuế quan ưu đãi lý 
tưởng của FTA hay không. 

Bà Thùy nhắc lại ‘quy tắc xuất xứ’ 
luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất 
trong tất cả các hiệp định thương mại 
tự do. ‘Quy tắc xuất xứ’ là công cụ để 
xác định hàng hóa nhập khẩu có được 
hưởng thuế quan ưu đãi hay không, 
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giúp duy trì sự cân bằng hợp lý giữa 
“thuận lợi hóa thương mại” và “phòng 
tránh gian lận thương mại”, đo mức 
độ tận dụng ưu đãi từ các FTA của các 
nền kinh tế thành viên. 

“Chẳng hạn như Hiệp định đối tác 
kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình 
Dương - TPP, muốn được hưởng thuế 
quan ưu đãi thì chỉ còn cách đáp ứng 
quy tắc xuất xứ, còn nếu không vẫn 
phải xuất khẩu đi Mỹ bình thường, 
chịu mức thuế bình thường và không 
được hưởng thuế quan ưu đãi theo 
TPP”, bà Thùy nhấn mạnh. 

Sau TPP, bà Thùy còn cho biết Việt 
Nam đang đàm phán một hiệp định 
thương mại quan trọng hơn trong thời 
gian tới chính là Hiệp định đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) 
gồm 16 nước thành viên. 

 Theo TBKTSG Onine 
 

NÔNG SẢN VIỆT TRƯỚC HỘI 
NHẬP: BÀI TOÁN CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM 

Cuối năm 2015, Việt Nam chính 
thức tham gia Cộng đồng kinh tế 
ASEAN (AEC). Cùng với đó, một số 
hiệp định thương mại tự do (FTA) đã 
và đang chuẩn bị ký kết như FTA với 
Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc... 
đang mở ra nhiều cơ hội cho nông sản 
Việt Nam khi hàng rào thuế quan đối 
với mặt hàng này hầu hết được dỡ bỏ. 

Mặc dù, hàng rào thuế quan cắt 
giảm sẽ tạo cơ hội cho nông sản Việt 
Nam mở rộng thị trường, tuy nhiên 

vấn đề này cũng đặt ra không ít thách 
thức trong cạnh tranh với nông sản 
của các nước khác.  

 
Cơ hội lớn cho xuất khẩu  
Từ đầu năm nay, hàng loạt mặt hàng 

xuất nhập khẩu sẽ giảm thuế theo cam 
kết của 8 hiệp định thương mại tự do 
mà Việt Nam đã tham gia. Hàng loạt 
các hiệp định khác đang được đàm 
phán và ký kết sẽ tạo điều kiện cho 
nông sản Việt Nam gia tăng sản xuất 
và mở rộng thị trường xuất khẩu đi 
khắp thế giới, thâm nhập sâu hơn vào 
thị trường tài chính thế giới, cạnh 
tranh bình đẳng giữa các loại hình 
doanh nghiệp. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh, các hiệp định 
thương mại tự do sẽ giúp Việt Nam cơ 
cấu, cân bằng lại thị trường xuất nhập 
khẩu, tránh phụ thuộc quá lớn vào một 
thị trường nào đó. Đồng thời, các hiệp 
định này cũng giúp doanh nghiệp có 
lợi thế trung hạn so với các đối thủ 
trong khu vực khi xâm nhập vào một 
số thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, 
EU… 

Phó giáo sư - tiến sỹ Trần Đình 
Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt 
Nam chia sẻ chưa bao giờ Việt Nam 
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nỗ lực tham gia FTA như hiện nay. Sự 
nỗ lực này khẳng định ý chí, tinh thần 
Việt Nam, dù gặp không ít khó khăn. 
Tham gia FTA tức là Việt Nam sẵn 
sàng hội nhập, đương đầu thách thức. 

Đối với nông sản Việt Nam, theo 
ông Vũ Đình Đáp, Chủ tịch Hiệp hội 
Cá ngừ Việt Nam, thuế suất giảm 
xuống rất có lợi cho nhà sản xuất và 
chế biến. Hiện nay, đối với các doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu nông 
sản, quan trọng nhất là đầu ra, nếu đầu 
ra không phải chịu thêm loại thuế nào 
vào sản phẩm, nông dân sẽ không chịu 
cảnh bị ép giá, hạ giá. Đây sẽ là cơ hội 
lớn cho việc xuất khẩu nông sản của 
Việt Nam. 

"Khi tham gia vào FTA, Việt Nam 
sẽ trải qua hai lộ trình giảm thuế là 
năm nay và năm 2020. Trong khối 
ASEAN, bắt đầu từ năm 2015, có tới 
93% thuế được đưa về 0% khi các 
nước nhập khẩu vào Việt Nam và 
ngược lại; 7% thuế còn lại đến năm 
2018 đưa về 0%, với các thị trường 
Mỹ và châu Âu, đến năm 2020 các 
mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu cũng 
đưa về mức thuế 0%," bà Phạm Châu 
Giang, Trưởng phòng Điều tra vụ kiện 
thương mại doanh nghiệp trong nước, 
Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công 
Thương cho biết. 

Cũng chính vì mức thuế giảm bằng 
0%, các mặt hàng Việt Nam sẽ có 
nhiều cơ hội hơn nữa thâm nhập vào 
các thị trường lớn, giúp nâng cao giá 
trị hàng hóa của Việt Nam.  

Thách thức từ chất lượng sản 
phẩm  

Bên cạnh những thuận lợi được tạo 
từ việc bán hàng không thuế, các mặt 
hàng nông sản của Việt Nam, đặc biệt 
là các sản phẩm từ chăn nuôi, trồng 
trọt, ngành hàng gỗ sẽ đối mặt với 
nhiều thách thức.  

Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch 
hội đồng quản trị Công ty Vinamit 
chia sẻ tập quán sản xuất của nông 
dân Việt Nam là sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc kháng sinh để bảo vệ 
cây trồng, vật nuôi trước những đợt 
bệnh, dịch hại. 

Cho dù phía doanh nghiệp có hợp 
tác sản xuất, thu mua tác động, hướng 
dẫn họ cách sản xuất an toàn, hiệu quả 
thì mức độ này cũng chỉ giảm chứ 
không chấm dứt triệt để. Hơn nữa, 
những vùng đất canh tác, sản xuất của 
Việt Nam đều được khai thác từ lâu và 
thời gian nghỉ đất, phơi đất, phơi trại 
quá ngắn để tái sản xuất nên mức độ 
tiêu diệt những mầm bệnh tiềm ẩn 
không cao. Vì vậy, điểm yếu về chất 
lượng sản phẩm sẽ tạo ra thách thức 
lớn cho cả ngành hàng nông nghiệp. 

Không những vậy, theo ông Viên, 
khi trực tiếp tham gia AEC và các 
FTA, cũng có nghĩa các thương lái 
nước ngoài có quyền thu mua trực tiếp 
nông sản của Việt Nam trên đồng 
ruộng. Khi đó, doanh nghiệp các nước 
hầu như nắm được giá thành sản xuất, 
họ có thể "điều phối" sản lượng nông 
sản, thậm chí diện tích gieo trồng của 
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nông dân. Khi diện tích phát triển đến 
một mức nào đó, nông dân trở thành 
bị động trong bán hàng, bị thương lái 
nước ngoài ép giá, hạ giá, dẫn đến 
không có lợi nhuận hoặc từ bỏ sản 
xuất. 

Theo bà Phạm Châu Giang, xuất 
phát từ sự cạnh tranh tự do, hàng hóa 
muốn tiêu thụ tốt phải đáp ứng được 
yêu cầu của người tiêu dùng. Thuế 
suất nhập khẩu, xuất khẩu đều bằng 
0%, mặt hàng nào đạt chất lượng cao, 
an toàn, giá thấp sẽ được ưu tiên lựa 
chọn. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt 
Nam đa phần chưa có thói quen sản 
xuất cũng như điều kiện đầu tư cho 
sản xuất chưa tới nơi tới chốn. 

Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam sẽ 
gặp trở ngại trong vấn đề về chất 
lượng sản phẩm, nếu doanh nghiệp 
không thay đổi phương pháp sản xuất, 
mẫu mã, đầu tư chất lượng, sẽ đánh 
mất thị trường cho các doanh nghiệp 
nước ngoài. 

Qua đó, các ngành hàng của Việt 
Nam nói chung, đặc biệt là các ngành 
hàng nông sản, thực phẩm, gỗ nói 
riêng muốn đứng vững ở chính thị 
trường nội địa, hay muốn hướng ra 
nước ngoài, ngành nông nghiệp phải 
có chiến lược, giải pháp mới trong sản 
xuất và tiêu thụ. 

Theo vietnamplus.vn 
 

NGÀNH CHĂN NUÔI TRƯỚC 
TPP: VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẦU 
NHỮNG ĐỐI THỦ ‘SỪNG SỎ’ 

WTO được coi là thời kì hội nhập 
1.0, là bước “thử nghiệm”. Với TPP, 
chúng ta không còn có cơ hội quay 
đầu nữa, mà phải thực sự đối diện với 
những đối thủ sừng sỏ. 

 
Trước ngưỡng cửa hội nhập, ngành chăn 
nuôi của VN đối mặt nhiều thử thách. 

Vừa mới đây, Thượng viện Mỹ đã 
thông qua dự luật TPA, cho phép 
Tổng thống “quyền đàm phán nhanh” 
trong các Hiệp định thương mại quốc 
tế quan trọng, điển hình như Hiệp 
định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). Sự kiện này cũng nhắc nhở các 
nước tuyên bố tham gia TPP, như Việt 
Nam, cần có những bước chuẩn bị 
cuối cùng cho nền kinh tế trước cánh 
cửa của hiệp định được coi là “định 
hình kinh tế thế giới trong thế kỷ 21”. 

“Lơ mơ trong biển lớn” 
Trong tất cả những ngành nghề, 

chăn nuôi được đánh giá là có triển 
vọng bi quan nhất khi Việt Nam tham 
gia TPP. TS. Trần Đình Thiên, Viện 
trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho 
rằng tiền đồ của chăn nuôi trước “biển 
lớn” TPP “tối đen như đêm ba mươi”. 

TPP không đơn giản là một hiệp 
định thương mại, bởi nó chỉ có 5 điều 
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khoản (trong tổng số 29 điều) là liên 
quan trực tiếp đến thương mại. Những 
vấn đề khác, như quy định về giống, 
sở hữu trí tuệ, quyền của doanh 
nghiệp, lao động,… sẽ có tác động lâu 
dài hơn rất nhiều trong việc định hình 
thể chế trong thị trường. 

Trong sân chơi với những quy tắc 
chặt chẽ như vậy, những nhà sản xuất 
mang mún, nhỏ lẻ, yếu thế rõ ràng là 
rơi vào tình thế bất lợi lớn. 

Chúng ta lo lắng nhiều đến vấn đề 
cạnh tranh về giá sau khi TPP được 
hiện thực hoá. Nhưng có lẽ điều đáng 
lo hơn nằm ở luật chơi mới, đặc biệt 
trong hoàn cảnh phần lớn nông hộ của 
Việt Nam là nhỏ lẻ. 

Theo điều tra của Tổng cục Thống 
kê (năm 2011), gần 90% số nông hộ 
chăn nuôi (cả bò, lợn, gà) là quy mô 
nhỏ lẻ (dưới 10 con với đàn lợn, và 
100 con với gia cầm). Họ sẽ đối phó 
như thế nào với các doanh nghiệp 
nông nghiệp đa quốc gia, những nông 
dân được công nghiệp hoá đến “tận 
răng” và sở hữu hàng nghìn hecta ở 
Mỹ, Canada, Úc, và New Zealand? 

Cùng với nông hộ nhỏ lẻ, khó khăn 
sẽ dồn tiếp vào các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trong ngành. Trong một hội 
nghị gần đây về triển vọng của chăn 
nuôi Việt Nam khi gia nhập TPP và 
AEC mà tôi tham dự, đại diện của các 
doanh nghiệp nhỏ tỏ ra bi quan với 
TPP. 

Các cường quốc chăn nuôi thế giới, 
như Mỹ, Canada, Úc, và New 

Zealand, đều là thành viên của TPP, 
bởi vậy, khi dỡ bỏ hàng rào thuế quan 
thì khả năng nhập khẩu thịt vào Việt 
Nam chắc chắn sẽ tăng. Ước tính của 
Viện Chính sách và Chiến lược Phát 
triển Nông nghiệp Nông thôn 
(IPSARD) cho thấy sau TPP, xuất 
khẩu thịt lợn của Mỹ sang Việt Nam 
sẽ tăng gấp 43,2 lần năm 2014, từ 2,3 
triệu USD lên 100 triệu USD. 

Trong các tiểu ngành của chăn nuôi, 
vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt nhất 
khi Việt Nam vào TPP là thịt gà. Hiện 
tại, đây là sản phẩm mà mức thuế 
nhập khẩu từ Mỹ là 20%, khi TPP 
được hiện thực hoá, rào cản thuế quan 
này sẽ không còn. Trong khi đó, Việt 
Nam nhập 95 triệu USD giá trị thịt gia 
cầm trong năm 2014, chiếm gần 1 nửa 
kim ngạch nhập khẩu thịt các loại. 

“Chính sách trên trời, cuộc đời 
dưới đất” 

Để hạn chế các tác động tiêu cực 
của TPP lên ngành chăn nuôi, đặc biệt 
là với các nông hộ nhỏ lẻ, các chính 
sách hỗ trợ hiệu quả là điều rất cần 
thiết. Chúng ta không thiếu những 
chính sách như vậy, nhưng vấn đề vẫn 
là làm sao để thực thi. Không những 
vậy, hiện một số chính sách và chủ 
trương lại có vẻ mâu thuẫn với nhau. 

Nhà nước khuyến khích phát triển 
chăn nuôi theo mô hình trang trại, áp 
dụng công nghệ cao, tuy nhiên nhiều 
doanh nghiệp cho rằng không có cơ 
chế phù hợp để những người thực hiện 
được hưởng quyền lợi. Chẳng hạn, có 
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đại diện doanh nghiệp chia sẻ, thủ tục 
để nhận được hỗ trợ phức tạp đến nỗi 
họ “thà không nhận đi cho được việc”. 

Áp dụng mô hình trang trại, chăn 
nuôi tập trung còn đòi hỏi hai điều 
kiện tiên quyết: đất đai và tư bản 
(vốn). Hiện chúng ta vẫn giữ chính 
sách hạn điền cho đất SXNN, khiến 
việc tích tụ diện tích đất đủ để sản 
xuất hiệu quả còn gặp rất nhiều khó 
khăn. Với những vùng được quy 
hoạch chăn nuôi tập trung, các doanh 
nghiệp lại gặp khó khăn do cơ sở hạ 
tầng chưa được phát triển đầy đủ. 

Về vốn, mặc dù có nhiều chương 
trình hỗ trợ cho nông dân, doanh 
nghiệp (ví dụ như Nghị định 
210/2013/NĐ-CP về chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp), tuy nhiên trên thực 
tế con đường nhận vốn ưu đãi vẫn còn 
“gian nan”. 

WTO được coi là thời kì hội nhập 
1.0, là bước “thử nghiệm”. Với TPP, 
Việt Nam không còn có cơ hội quay 
đầu nữa, mà phải thực sự đối diện với 
những đối thủ sừng sỏ. 

Xây kiềng ba chân 
Trong thời đại kinh tế toàn cầu, hội 

nhập và tự do thương mại là điều 
không thể tránh khỏi. Vì vậy, điều 
quan trọng là phải có những sự chuẩn 
bị kĩ càng nhất cho “sóng lớn”. 

Muốn giải quyết vấn đề sản xuất 
nhỏ lẻ, manh mún, cần phải tạo ra cơ 
chế để các nông hộ có thể liên kết với 
nhau hoặc với doanh nghiệp, để tạo 

thành khu vực sản xuất có quy mô lớn 
hơn. Chỉ như vậy, nông hộ mới có thể 
đủ sức áp dụng công nghệ sản xuất 
hiện đại với chi phí thấp, nâng cao sản 
lượng và chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp. 

Hiện chúng ta đang tập trung xây 
dựng mô hình hợp tác xã (có hẳn Luật 
hợp tác xã 2012 để điều chỉnh). Tuy 
vậy, người viết cho rằng không nên gò 
bó nông dân vào hình thức liên kết 
này, mà tạo điều kiện để họ lựa chọn 
mô hình liên kết phù hợp với khả năng 
và nhu cầu của mình. Một số mô hình 
liên kết khác như tổ hợp tác, hợp tác 
với doanh nghiệp,… đã thành công, 
nhưng lại không nhận được nhiều hỗ 
trợ do không phải là “mô hình điểm”. 

Về phía nhà nước, điều quan trọng 
vẫn là kéo những chính sách “trên 
trời” trở về mặt đất, bằng việc tạo ra 
cơ chế tham vấn, phản biện chính sách 
hiệu quả hơn. Để làm được điều này, 
tôi cho rằng cần cho phép nông dân và 
doanh nghiệp tư nhân nhiều quyền 
hơn trong việc thiết lập các tổ chức 
đại diện cho tiếng nói của mình, từ đó 
tạo ra các “máy phát tín hiệu” để phản 
hồi chính sách. 

Với doanh nghiệp, nhiệm vụ quan 
trọng nhất của họ, ngoài tập trung 
nâng cao hiệu quả hoạt động, là phải 
xây dựng được chuỗi giá trị nông sản 
chặt chẽ từ sản xuất đến tận tay người 
tiêu dùng. Chỉ khi tối đa hoá hiệu quả 
chuỗi giá trị, họ mới cho ra được 
những sản phẩm có chất lượng, đảm 
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bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, và có 
giá cả hợp lý. Đây là nút thắt mà nhà 
nước sẽ cần trợ giúp doanh nghiệp để 
giải quyết. 

Khi ba “nhà” thực hiện được tốt 
những nhiệm vụ của mình, tạo thế 
vững để cho ngành chăn nuôi đứng 
vững trước cơn sóng TPP sắp tới.   

Theo Vietnamnet 
 
NHỮNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 
VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU CỦA 
MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CÓ TIỀM 
NĂNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI 
HÀNG THỰC PHẨM  

Thực phẩm là một trong những 
nhóm hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng 
lớn trong hàng hóa xuất khẩu của Việt 
Nam. Trong những năm gần đây, xuất 
khẩu thực phẩm của Việt Nam ngày 
càng tăng cả về khối lượng và giá trị. 
Mặt hàng thực phẩm xuất khẩu chính 
của Việt Nam là thủy sản, gạo, cà phê, 
hạt điều, rau quả, hạt tiêu, chè... hàng 
năm đã đóng góp hàng tỷ USD vào 
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 

Với sự hỗ trợ của Chính phủ trong 
việc xây dựng định hướng chiến lược 
xuất khẩu, Việt Nam hiện đã trở thành 
cường quốc xuất khẩu thực phẩm của 
thế giới, đứng đầu thế giới  về xuất  
khẩu hạt điều  và  hồ tiêu, đứng  thứ 2  
về xuất khẩu gạo và đứng thứ 5 thế 
giới về xuất khẩu chè. Các mặt hàng 
thực phẩm được đánh giá có tiềm 
năng xuất khẩu cao là thủy sản, cà 
phê, hạt tiêu, hạt điều. 

Nằm trong số các mặt hàng có tiềm 
năng xuất khẩu của Việt Nam, mặt 
hàng thực phẩm có thị trường xuất 
khẩu tương đối đa dạng. Những thị 
trường chính của mặt hàng này bao 
gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Châu Âu… Mặt hàng thực phẩm xuất 
khẩu của Việt Nam đang dần chiếm 
được vị thế trên thị trường quốc tế. 

Bên cạnh những thành tích đạt 
được, xuất khẩu thực phẩm của Việt 
Nam cũng đối mặt với nhiều khó khăn 
và thách thức từ các hàng rào thuế 
quan, các rào cản kỹ thuật thương mại 
và các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm của nước nhập khẩu (thực phẩm 
xuất khẩu là ngành chịu nhiều rào cản 
thương mại), trong khi, cơ sở hạ tầng,  
công  nghệ,  kỹ thuật  và  nguồn  nhân  
lực  trong  sản  xuất  chế biến  thực  
phẩm còn nhiều hạn chế, do đó để 
ngành thực phẩm Việt Nam thực sự 
trở thành ngành xuất khẩu chủ lực, 
Việt Nam cần phải cải tiến, đổi mới và 
hoàn thiện hơn nữa về chính sách 
đồng thời đáp ứng tốt các tiêu chuẩn 
chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế.  

Bên cạnh những lợi thế như nguyên 
liệu rẻ, chi phí lao động thấp, mặt 
hàng thực phẩm xuất khẩu của Việt 
Nam vẫn còn nhiều khó khăn như: 
hàm lượng chế biến chưa cao, chưa 
đáp ứng được  yêu  cầu  về tiêu  
chuẩn  chất lượng  của  các  thị trường 
khó tính, nhà xưởng chưa đáp ứng 
được tiêu chuẩn của khách hàng… 
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Đặc biệt, khi xuất sang các thị trường 
lớn và tiềm năng, mặt hàng thực phẩm 
của Việt Nam còn phải đối mặt với 
nhiều rào cản thương mại, cả rào cản 
thuế quan và phi thuế quan.   

Cùng với quá trình tự do hóa 
thương mại, trong khuôn khổ GATT, 
hàng rào thuế quan ngày càng giảm 
mạnh và được dỡ bỏ, nhưng các rào 
cản phi thuế quan ngày càng được 
tăng cường sử dụng trong thương mại 
quốc tế. Hàng rào phi thuế quan gây  
ra  nhiều tổn  thất kinh  tế và  phúc  lợi 
hơn là hàng rào thuế quan. Chính các  
rào  cản trong thương mại  quốc  tế 
này  có  thể gây  nhiều khó khăn cho 
thực phẩm  xuất  khẩu  của  Việt Nam, 
ngăn cản  việc  tiếp  cận  các  thị 
trường  xuất  khẩu tiềm năng.  

Quá trình toàn cầu hóa và tự do hóa 
thương mại đang diễn ra mạnh mẽ 
trên toàn thế giới, gắn chặt với quá 
trình đàm phán song phương và đa 
phương về cắt giảm thuế quan và các 
hàng rào phi thuế quan.   

Trong khuôn  khổ Tổ chức Thương 
mại  thế giới  (WTO),  các  rào  cản 
trong thương mại quốc tế có thể nhận 
thấy trong:  

- Hiệp định chung về thương mại và 
thuế quan; 

- Hiệp định về các rào cản kỹ thuật 
đối với thương mại; 

- Hiệp định về kiểm dịch động thực 
vật;  

- Hiệp định về trợ cấp và các biện 
pháp đối kháng…   

Phân loại các rào cản thương mại  
1. Các rào cản thuế quan:   
Cùng với quá trình tự do hóa 

thương mại, trong khuôn khổ GATT, 
hàng rào thuế quan  ngày  càng  giảm  
mạnh và được  dỡ bỏ. Các thành viên 
WTO đều  phải cam  kết không tăng 
thuế vượt  mức đã cam kết đối  với  
phần  lớn  các  mặt  hàng trong  biểu  
thuế nhập  khẩu.  Cam kết này được  
gọi  là  cam  kết  "ràng  buộc  thuế 
quan".   

2. Các rào cản phi thuế quan (NTB) 
Việc tăng cường  sử  dụng  NTB  

do  tầm  quan  trọng ngày càng tăng 
của thương mại trong các ngành khác 
nhau. Hàng rào phi thuế quan gây ra 
nhiều tổn thất kinh tế và phúc lợi hơn 
là hàng rào thuế quan. Các rào cản phi 
thuế quan bao gồm 3 nhóm:  

Nhóm 1: Các hạn chế về tiếp cận thị 
trường (Các rào cản kỹ thuật; Các hạn 
chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Độc 
quyền nhà nước; Đối  xử bất  công  về 
thuế; Các yêu cầu bất hợp lý về chứng 
từ, tài liệu; Quyền tư hữu và hiện diện 
thương mại bị hạn chế).   

Nhóm 2: Các hạn chế về nhân sự.   
Nhóm 3: Mức độ minh bạch của các 

thông tin pháp luật.  
3 Phân loại các biện pháp phi thuế 

quan trong thương mại quốc tế. 
Theo  tinh  thần  của  các  hiệp định  

của  WTO  về các  khái  niệm  và  qui 
định liên quan tới các biện pháp phi 
thuế quan. 

Theo TBTVN tổng hợp 
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MỘT SỐ TIN CẢNH BÁO VỀ TBT 
CỦA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Bơm động cơ chìm cỡ nhỏ  
Ngày 02/06/2015, Cơ quan Tiêu 

chuẩn hóa Trung Quốc có thông báo 
Tiêu chuẩn quốc gia P.R.C, Giá trị 
cho phép tối thiểu của Hiệu quả năng 
lượng và mức hiệu quả năng lượng 
đối với Bơm động cơ chìm cỡ nhỏ. 
Chương 6 của tiêu chuẩn này là yêu 
cầu bắt buộc, phần còn lại là quy định 
tự nguyện. Mục đích của tiêu chuẩn 
này là tiết kiệm năng lượng. Thời gian 
thông qua quy tiêu chuẩn này là 60 
ngày sau khi thông báo được ban thư 
ký WTO luân chuyển. 

Máy sấy quần áo  
Ngày 02/06/2015, Bộ Năng lượng 

Chile có thông báo Tiêu chuẩn kỹ 
thuật đối với thiết kế nhãn hiệu quả 
năng lượng của máy sấy quần áo. Tiêu 
chuẩn được thông báo này đưa ra 
những yêu cầu về ghi nhãn hiệu quả 
năng lượng đối với máy sấy quần áo 
gia dụng có hoặc không có nguồn 
nước lạnh và thiết bị sưởi tích hợp. 
Những sản phẩm sau không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn:  

(1) Máy sấy sử dụng khí gas hoặc 
các loại nhiên liệu khác để làm nóng; 
(2) Máy sấy thương mại; (3) Máy giặt 
có tích hợp máy sấy. Mục đích của 
tiêu chuẩn này là thông tin cho người 
tiêu dùng và đảm bảo hiệu quả năng 
lượng. Thời gian thông qua quy định 
này sẽ được quyết định sau. 

Cá đã qua chế biến và bảo quản  

Ngày 04/06/2015, Bộ Nông nghiệp, 
Chăn nuôi và Cung ứng thực phẩm 
Brazil có thông báo Dự thảo Nghị 
định Luật số 50 ngày 26 tháng 5 năm 
2015 (Portaria SDA/MAPA số 
50/2015).  

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này xây 
dựng các tên khoa học và thông dụng 
cho một số loại cá thương mại, phẩm 
từ những loại cá này được ghi nhãn 
dưới sự kiểm tra của Bộ Nông nghiệp, 
Chăn nuôi và Cung ứng thực phẩm. 
Mục đích của quy chuẩn này là đưa ra 
những yêu cầu chất lượng, bảo vệ an 
toàn và sức khỏe con người, bảo vệ 
người tiêu dùng và chống nạn hàng 
giả.  

Truyền thông vô tuyến  
Ngày 11/06/2015, Bộ Công nghiệp 

Canada có thông báo Công báo Số 
SMSE-004-15 – RSS-119. Theo đó, 
các yêu cầu về chứng nhận đối với 
những Thiết bị mặt đất di động và cố 
định hoạt động trong tần số 27.41-
960MHz được đưa ra trong Vấn đề 12 
của Đặc tính tiêu chuẩn radio RSS-
119. Mục đích của quy định này là 
bảo vệ mạng lưới. 

Mỹ phẩm  
Ngày 16/06/2015, Ủy ban Châu Âu 

có thông báo Dự thảo quy chuẩn Ủy 
ban sửa đổi Phụ lục III của Quy chuẩn 
(EC) số 1223/2009 của Nghị viện và 
Hội đồng Châu Âu đối với sản phẩm 
Mỹ phẩm. Dự thảo này quy định việc 
hạn chế sử dụng DEGEE trong những 
mỹ phẩm nhất định. Mục đích của quy 
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chuẩn này là bảo vệ an toàn và sức 
khỏe con người. Thời gian thông qua 
quy chuẩn này là quý 4 năm 2015. 

Hóa chất  
Ngày 16/06/2015, Cơ quan bảo vệ 

môi trường Hoa Kỳ (EPA) có thông 
báo Các quy định Sử dụng mới quan 
trọng (SNURs) đối với một số hóa 
chất nhất định. EPA đang ban hành 
các quy định sử dụng mới quan trọng 
SNURs theo Luật kiểm soát các chất 
độc hại (TSCA) đối với 30 hóa chất 
thuộc đối tượng phải thông báo trước 
khi sản xuất (PMNs). Quy định này 
đòi hỏi các cá nhân có dự định sản 
xuất, nhập khẩu hay chế biến bất kỳ 
chất nào trong 30 chất hóa học nêu 
trên theo hoạt động được coi là “sử 
dụng mới quan trọng” như trong quy 
định đề xuất phải thông báo cho EPA 
ít nhất 90 ngày trước khi tiến hành 
hoạt động đó.  

Việc thông báo được yêu cầu giúp 
EPA có cơ hội đánh giá việc sử dụng 
đó, và nếu cần thiết, có thể đưa lệnh 
cấm hoặc hạn chế hoạt động trước khi 
hoạt động này xảy ra. Mục đích của 
quy định này là bảo vệ môi trường. 
Thời gian dự kiến để thông qua quy 
định mới này sẽ được quyết định sau. 

Dược phẩm  
Ngày 17/06/2015, Bộ An toàn thuốc 

và thực phẩm Hàn Quốc có thông báo 
Sửa đổi đề xuất đối với “Nghị định 
thực thi một số điều của Luật Dược 
phẩm”. Những thay đổi trong đề xuất 
này được dựa trên Công bố của doanh 

nghiệp nhập khẩu và thay đổi liên 
quan được Bộ An toàn thuốc và thực 
phẩm thông báo tới Ủy viên của Cơ 
quan quản lý thuốc và thực phẩm khu 
vực (FDA). Mục đích của quy định 
này là bảo vệ an toàn và sức khỏe con 
người. Thời gian thông qua quy định 
này sẽ được quyết định sau. 

Bánh quy 
Ngày 25/6/2015, Bộ Tiêu chuẩn và 

Đo lường Kuwait có thông báo số 
G/TBT/N/KWT/275 về Dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật GCC cho bánh quy. 

 
   Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật có liên 
quan đến sản phẩm bánh quy và bánh 
kem xốp, trong đó quy định các định 
nghĩa của sản phẩm, các yêu cầu về 
chất lượng, lấy mẫu, phương pháp 
thử, vận chuyển, lưu trữ và ghi nhãn. 
Quy định không bao gồm các sản 
phẩm bánh quy dùng trong chế độ ăn. 
   Mục đích ban hành quy chuẩn kỹ 
thuật này nhằm bảo vệ an toàn sức 
khỏe người tiêu dùng. Thời gian dự 
kiến thông qua sẽ được xác định sau, 
thời gian dự kiến có hiệu lực là sáu 
tháng sau khi công bố chính thức. 
Thời hạn góp ý kiến là 60 ngày kể từ 
ngày thông báo. 

(TH) 
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Một số thông báo của các nước 
thành viên WTO trong tháng 6/2015 

1. Số Thông báo (Số): 
G/TBT/N/BRA/639 

Nước: Brazil 
Nội dung: Chế biến và bảo quản cá. 
2. Các Thông báo của Canada 
Số: G/TBT/N/CAN/448 
Nội dung: Thực phẩm (ICS: 

67.040); 
Số: G/TBT/N/CAN/449 
Nội dung: Thông tin liên lạc (ICS 

33.060); 
Số: G/TBT/N/CAN/450 
Nội dung: Thông tin liên lạc (ICS 

33.060); 
3. Các thông báo của Chi Lê 
Số: G/TBT/N/CHL/304 
Nội dung: Ti vi; 
Số: G/TBT/N/CHL/305 
Nội dung: Máy sấy quần áo; 
Số: G/TBT/N/CHL/306 
Nội dung: Máy rửa chén. 
4. Các thông báo của Pakistan 
Số: G/TBT/N/PAK/71 
Nội dung: Bếp dầu không áp lực 

PS:928 (ICS: 97.040.20); 
Số: G/TBT/N/PAK/72 
Nội dung: Bếp dầu áp lực PS:682; 
Số: G/TBT/N/PAK/73 
Nội dung: Xây dựng và vệ sinh 

đường ống trong xi măng amian 
PS:429; 

Số: G/TBT/N/PAK/74 
Nội dung: Tấm sóng xi măng amian 

và phụ kiện cho tấm lợp và tấm ốp 
PS:430; 

Số: G/TBT/N/PAK/75 
Nội dung: Ống xi măng amian phù 

hợp cho xây dựng và mục đích vệ sinh 
PS:2035; 

Nội dung: Sản phẩm xi măng gia cố 
sợi (ICS: 91.100.40). 

Số: G/TBT/N/PAK/77 
5. Các thông báo của Canada 
Số: G/TBT/N/CAN/452 
Nội dung: Dược phẩm (ICS: 

11.120); 
Số: G/TBT/N/CAN/453 
Nội dung: Đạo luật về an toàn xe cơ 

giới; 
G/TBT/N/CAN/454 
Nội dung: ICS codes: 13.060, 

93.025. 
6. Các thông báo của Chi Lê 
Số: G/TBT/N/CHL/307 
Nội dung: Thực phẩm đông lạnh; 
Số: G/TBT/N/CHL/308 
Nội dung: Bơ và nước uống. 
7. Các thông báo của Trung Quốc 
Số: G/TBT/N/CHN/1089 
Nội dung: Máy chiếu (Projectors); 
Số: G/TBT/N/CHN/1090 
Nội dung: Màn hình máy vi tính. 
8. Số: G/TBT/N/CZE/184 
Nước: Cộng hòa Séc 
Nội dung: Thức ăn gia súc (ICS: 

65.120). 
9. Các thông báo của EU 
Số: G/TBT/N/EU/285 
Nội dung: Mỹ phẩm; 
Số: G/TBT/N/EU/286 
Nội dung: Mỹ phẩm; 
Số: G/TBT/N/EU/287 
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Nội dung: Mỹ phẩm; 
Số: G/TBT/N/EU/288 
Nội dung: Mỹ phẩm; 
G/TBT/N/EU/289 
Nội dung: Chất hóa học; 
G/TBT/N/EU/290 
Nội dung: Dược phẩm. 

Theo TBT Việt Nam 
 
 
 
 
NHÃN NĂNG LƯỢNG  

Nhãn năng lượng là nhãn dán trên 
thiết bị, cung cấp thông tin mức tiêu 
thụ năng lượng của thiết bị đó. Tại 
Việt Nam, có 2 loại nhãn là nhãn xác 
nhận (hình ngôi sao) và nhãn so sánh 
(hình chữ nhật). 

 
Tùy vào hiệu suất tiêu thụ điện của 

từng thiết bị mà Bộ Công thương xác 
nhận thiết bị đó được gắn nhãn 1, 2 
hoặc 5 sao. Đây là những con số công 
bố mức tiêu thụ năng lượng của các 
thiết bị điện. Nếu các sản phẩm cùng 
loại, cùng công suất và chức năng thì 
sản phẩm 5 sao là sản phẩm tối ưu 
nhất. Càng ít sao càng tốn điện. Một 
số thiết bị như bóng đèn huỳnh quang, 

đèn compact, tăng phô thì nên chọn 
mua loại có dán nhãn xác nhận hình 
ngôi sao. Đó là những sản phẩm tiết 
kiệm năng lượng (TKNL). 

Nhãn của nước ngoài chỉ được dùng 
để người mua tham khảo và so sánh 
khi chọn mua thiết bị. Các thiết bị đã 
được dán nhãn ở nước ngoài vẫn phải 
dán nhãn của Việt Nam theo quy định. 

Cần lưu ý chỉ những sản phẩm được 
dán nhãn xác nhận hình ngôi sao tam 
giác là sản phẩm TKNL. Với loại 
nhãn so sánh hình chữ nhật cấp độ từ 
1 đến 5 sao, những thiết bị dán nhãn 4 
hoặc 5 sao mới được xem là thiết bị 
TKNL. 

Hiện nay người tiêu dùng không bắt 
buộc phải mua các thiết bị dán nhãn. 
Bộ Công thương chỉ quy định và xử 
phạt đối với các doanh nghiệp nhập 
khẩu và sản xuất thiết bị. Tuy nhiên, 
việc sử dụng thiết bị dán nhãn là việc 
chúng ta có thể làm để loại bỏ dần 
những sản phẩm lạc hậu, không tiết 
kiệm và còn giúp giảm tiền điện trong 
gia đình.  

Theo khoahocphothong.com.vn 
 

TĂNG CƯỜNG CHỐNG HÀNG 
GIẢ, VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ   

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
yêu cầu Hiệp hội chống hàng giả và 
bảo vệ thương hiệu Việt Nam và các 
doanh nghiệp hội viên cần tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ để công tác 
đấu tranh chống hàng giả, vi phạm sở 
hữu trí tuệ đạt hiệu quả cao. 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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Công tác đấu tranh chống hàng giả, vi 
phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian 
qua đã được Chính phủ đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo và đạt những kết quả tích 
cực, góp phần ổn định kinh tế xã hội, 
cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình 
buôn bán hàng giả, hàng kém chất 
lượng, không rõ nguồn gốc vẫn diễn 
biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe, quyền lợi người tiêu dùng, đến 
uy tín, lợi ích của doanh nghiệp. 

Để công tác đấu tranh chống hàng 
giả, vi phạm sở hữu trí tuệ có kết quả, 
Phó Thủ tướng yêu cầu Hiệp hội 
chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu 
Việt Nam cần chủ động, tích cực phối 
hợp với Ban chỉ đạo quốc gia chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), các 
Bộ, ngành, địa phương triển khai thực 
hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ Chính 
phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 41/NQ-
CP ngày 9/6/2015 về việc đẩy mạnh 
công tác đấu tranh chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả trong 
tình hình mới; nhận thức rõ nhiệm vụ 
chống sản xuất, buôn bán hàng giả và 
vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là 
nhiệm vụ của các cơ quan chức năng 

mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ và 
quyền lợi trực tiếp của Hiệp hội, của 
các doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

Cần đề cao trách nhiệm trong bảo 
vệ thương hiệu Việt Nam 

Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam cần đề cao hơn 
nữa vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam thông qua phối 
hợp, trao đổi, cung cấp thông tin về 
hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ cho 
các lực lượng chức năng đặc biệt là 
thông qua đường dây nóng của Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối 
hợp với các cơ quan thông tin, truyền 
thông phổ biến chính sách, pháp luật 
của nhà nước liên quan đến công tác 
phòng, chống sản xuất, kinh doanh 
hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; góp 
phần nâng cao nhận thức của nhân dân 
về hàng giả và sở hữu trí tuệ. 

Các doanh nghiệp hội viên cũng cần 
tuân thủ nghiêm các quy định về tiêu 
chuẩn kỹ thuật trong quản lý chất 
lượng sản phẩm, về quyền sở hữu trí 
tuệ; thực hiện đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp, nguồn gốc xuất xứ của sản 
phẩm do doanh nghiệp sản xuất; tổ 
chức phân phối và thiết lập cơ chế 
kiểm soát hàng hóa trong hệ thống 
nhằm tránh hàng giả, hàng kém chất 
lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ; chủ 
động phối hợp với cơ quan quản lý 
nhà nước trong phát hiện và xử lý vi 
phạm về hàng giả, hàng kém chất 
lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ. 

 Theo chinhphu.vn 
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NHỮNG THAY ĐỔI CĂN BẢN 
CỦA ISO 9001:2015  

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế 
ISO đang tiến hành những thay đổi 
lớn đối với tiêu chuẩn Hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001. Phiên bản 
gần nhất được ban hành vào năm 
2008, phiên bản hoàn chỉnh năm 2015 
dự kiến ban hành vào tháng 9 năm 
2015. Tuy nhiên bản dự thảo ISO 
9001:2015 (Draft International 
Standard – DIS) đã có thể cho chúng 
ta một cái nhìn khái quát về những 
thay đổi.  

Sau đây là tóm tắt những thay đổi 
căn bản của ISO 9001:2015 DIS. Lưu 
ý rằng các thông tin sau đây được dựa 
trên những thay đổi được đề xuất 
trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 DIS 
và như vậy có thể thay đổi trong phiên 
bản cuối cùng của tiêu chuẩn. 

Cấu trúc: Bản dự thảo ISO 
9001:2015 DIS tuân theo cấu trúc cao 
cấp mới, nhằm tương thích với những 
yêu cầu của hướng dẫn ISO và bao 
gồm 10 mục chính sau đây: 

1. Phạm vi; 
2. Tài liệu viện dẫn; 
3. Thuật ngữ và định nghĩa; 
4. Bối cảnh của tổ chức; 
5. Lãnh đạo; 
6. Hoạch định; 
7. Hỗ trợ; 
8. Quá trình hoạt động; 
9. Đánh giá thực hiện; 
10. Cải tiến. 
Những thay đổi căn bản 

- Thuật ngữ “sản phẩm” được thay 
thế bằng “sản phẩm và dịch vụ”. 

- Khái niệm “thông tin được văn 
bản hóa” sẽ thay thế “tài liệu và hồ 
sơ”. Mục đích đem đến sự linh động 
hơn cho người sử dụng. Những quy 
trình văn bản vốn được yêu cầu trước 
kia sẽ không còn cần thiết. 

- “Môi trường thực hiện các quá 
trình vận hành” thay cho “môi trường 
làm việc”: môi trường cần thiết cho 
việc vận hành các quá trình của tổ 
chức nhằm đạt được sự phù hợp của 
sản phẩm và dịch vụ, bao gồm nhiều 
yếu tố tự nhiên, xã hội, tâm lý môi 
trường và các yếu tố khác (môi trường 
làm việc, môi trường sản xuất, môi 
trường vận chuyển, …). 

- Định nghĩa “sản phẩm và dịch vụ 
được cung cấp từ bên ngoài” sẽ rõ 
ràng hơn “sản phẩm mua ngoài” của 
phiên bản năm 2008. 

- “Nhà cung cấp” được thay thế 
bằng “nhà cung ứng bên ngoài”. 

- “Các bên quan tâm” là thuật ngữ 
mới được sử dụng trong bản dự thảo, 
là những cá nhân và tổ chức có thể 
ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc có thể 
bị ảnh hưởng bởi các hành động và 
quyết định của tổ chức. 

- Bối cảnh của tổ chức: Cơ cấu 
khung mới đã giới thiệu 2 điều khoản 
mới liên quan đến bối cảnh của tổ 
chức. Phần này sẽ bao gồm các yêu 
cầu liên quan đến sự thấu hiểu về hệ 
thống quản lý chất lượng của tổ chức, 
nhu cầu và kỳ vọng của các bên quan 
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tâm. Ngoài ra, bất kỳ vấn đề nội bộ, 
bên ngoài và những điều kiện khác 
nhau có thể ảnh hưởng đến khả năng 
hoạt động của tổ chức cũng như kết 
quả dự kiến đều phải được xác định.   

- Tiếp cận theo quá trình: Bản dự 
thảo tiếp cận vấn đề này rõ ràng và 
dứt khoát hơn qua mục 4.4 “hệ thống 
quản lý chất lượng và quá trình của hệ 
thống”, mục này liệt kê tất cả những 
yêu cầu căn bản của một phương pháp 
tiếp cận quản lý theo quá trình. Đầu 
vào và đầu ra của từng quá trình phải 
được xác định rõ ràng. 

- Mục tiêu: Không chỉ đơn giản là 
thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành 
động như phiên bản 2008. Về việc đạt 
được các mục tiêu đã đưa ra, bản dự 
thảo cho thấy rằng tổ chức cần phải 
xác định điều gì sẽ được thực hiện, 
những nguồn lực cần thiết, người chịu 
trách nhiệm, thời điểm hoàn thành và 
việc thực hiện các hành động để đạt 
được các mục tiêu đề ra. 

- Nhận diện rủi ro và cơ hội: Bản dự 
thảo cho thấy không có điều khoản 
riêng biệt cho “hành động phòng 
ngừa” vì việc áp dụng công cụ phòng 
ngừa vốn là tiêu chí chính của một hệ 
thống quản lý chất lượng. Thay vào 
đó, phương thức tiếp cận trên cơ sở 
đánh giá rủi ro được đề cập tại nhiều 
điều khoản trong phiên bản này, từ 
mục đánh giá rủi ro tại khoản 4.4, mục 
5.5.1 liên quan đến vấn đề về lãnh 
đạo, khoản 6.1 “hành động nhận diện 
rủi ro và cơ hội”, khoản 8.1 “hoạch 

định và kiểm soát hoạt động” và 
khoản 9.3 “xem xét của lãnh đạo”. 

- Sự lãnh đạo: Khoản 5 trước đó là 
“trách nhiệm của lãnh đạo” được thay 
thế bằng “sự lãnh đạo”. Lãnh đạo cao 
nhất sẽ được yêu cầu tham gia tích 
cực trong các hoạt động của hệ thống 
quản lý chất lượng. Những trách 
nhiệm vốn trước kia thuộc đại diện 
chất lượng, nay sẽ được gắn liền vào 
ban lãnh đạo cấp cao. 

Theo chicuctdc.gov.vn 
 

 
 
 
QCVN 14 : 2008/BTNMT QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này 
qui định giá trị tối đa cho phép của 
các thông số ô nhiễm trong nước thải 
sinh hoạt khi thải ra môi trường. 
Không áp dụng quy chuẩn này đối với 
nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống 
xử lý nước thải tập trung.  

Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này 
áp dụng đối với cơ sở công cộng, 
doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở 
dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, 
doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt 
ra môi trường. 

Giá trị tối đa cho phép của các 
thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 
hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận 
nước thải không vượt quá giá trị Cmax. 

Công thức: Cmax = C x K  

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Trong đó: Cmax là nồng độ tối đa 
cho phép của thông số ô nhiễm trong 
nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn 
nước tiếp nhận, tính bằng miligam 
trên lít nước thải (mg/l); C là giá trị 
nồng độ của thông số ô nhiễm quy 
định; K là hệ số tính tới quy mô, loại 
hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng 
và chung cư quy định.  

Không áp dụng công thức tính nồng 
độ tối đa cho phép trong nước thải cho 
thông số pH và tổng coliforms. 

Phương pháp xác định  
Phương pháp xác định giá trị các 

thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 
hoạt thực hiện theo hướng dẫn của các 
tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn 
phân tích tương ứng của các tổ chức 
quốc tế:  

- TCVN 6492-1999 (ISO 10523-
1994) Chất lượng nước – Xác định 
pH. QCVN 14 : 2008/btnmt. 

- TCVN 6001-1995 (ISO 5815-
1989) - Chất lượng nước - Xác định 
nhu cầu oxi sinh hoá sau 5 ngày 
(BOD5) - Phương pháp cấy, pha 
loãng. 

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

- TCVN 6053–1995 (ISO 9696-
1992) - Chất lượng nước - Xác định 
hàm lượng tổng chất rắn hoà tan.  

- TCVN 4567-1988 - Chất lượng 
nước – Xác định hàm lượng gốc 
sunphua và sunphát.  

- TCVN 5988-1995 (ISO 5664-
1984) - Chất lượng nước - Xác định 
amoni - Phương pháp chưng cất và 
chuẩn độ.  

- TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-
1988) - Chất lượng nước – Xác định 
nitrat - Phương pháp trắc phổ dùng 
axit sunfosalixylic.  

- TCVN 6336-1998 (ASTM D 
2330-1988) - Phương pháp thử chất 
hoạt động bề mặt bằng metylen xanh.  

- TCVN 6622 - 2000 - Chất lượng 
nước – Xác định chất hoạt động bề 
mặt. Phần 1: Xác định chất hoạt động 
bề mặt Anion bằng phương pháp đo 
phổ Metylen xanh.  

- TCVN 6494-1999 - Chất lượng 
nước - Xác định các ion Florua, 
Clorua, Nitrit, Orthophotphat, 
Bromua, Nitrat và Sunfat hoà tan bằng 
sắc ký lỏng ion.  

- TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-
1990) - Chất lượng nước - Phát hiện 
và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn 
coliform chịu nhiệt và Escherichia coli 
giả định. Phần 1: Phương pháp màng 
lọc.   

- TCVN 6187 2 : 1996 (ISO 9308 
2 : 1990)- Phát hiện và đếm vi khuẩn 
coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt 
và escherichia coli. Phần 2: Phương 
pháp nhiều ống.  

Theo Bộ TNMT 
 

 
 
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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TT 21/2015/TT-BNNPTNT CỦA 
BỘ NN&PTNT VỀ QUẢN LÝ 
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

Ngày 08/6/2015, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
ban hành Thông tư TT 21/2015/TT-
BNNPTNT về quản lý thuốc bảo vệ 
thực vật. Thông tư có hiệu lực từ ngày 
1/8/2015. 

Thông tư này quy định về quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: đăng 
ký; khảo nghiệm; sản xuất, buôn bán; 
xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chất 
lượng; chứng nhận hợp quy và công 
bố hợp quy; bảo quản, vận chuyển; sử 
dụng; ghi nhãn; bao gói; quảng cáo; 
thu hồi, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật 
ở Việt Nam. 

Thông tư này áp dụng cho tổ chức, 
cá nhân trong nước và nước ngoài có 
hoạt động liên quan đến thuốc bảo vệ 
thực vật tại Việt Nam. Thông tư được 
chia thành 15 Chương, 83 Điều. Tại 
Điều 6 (Chương II) có quy định các 
loại thuốc bảo vệ thực vật không được 
phép đăng ký ở Việt Nam bao gồm: 

1. Thuốc bảo vệ thực vật trong 
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 
sử dụng ở Việt Nam (sau đây gọi là 
Danh mục cấm).  

2. Thuốc thành phẩm hoặc hoạt chất 
trong thuốc thành phẩm có độc cấp 
tính loại I, II theo phân loại của Hệ 
thống hài hòa toàn cầu về phân loại và 
ghi nhãn hóa chất (GHS), trừ thuốc 
bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ 
thực vật dùng để xông hơi khử trùng, 

thuốc trừ chuột; thuốc trừ mối hại 
công trình xây dựng, đê điều; thuốc 
bảo quản lâm sản mà lâm sản đó 
không dùng làm thực phẩm, dược liệu. 

3. Thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ 
cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 
người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi 
trường, gồm: 

a) Thuốc bảo vệ thực vật được cảnh 
báo bởi Tổ chức Nông nghiệp và 
Lương thực Liên hợp quốc (FAO), 
Chương trình Môi trường của Liên 
hợp quốc (UNEP), Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO); Thuốc bảo vệ thực vật 
có trong Phụ lục III của Công ước 
Rotterdam;  

b) Thuốc bảo vệ thực vật hoá học là 
hỗn hợp của các loại thuốc bảo vệ 
thực vật có công dụng khác nhau (trừ 
sâu, trừ cỏ, trừ bệnh, điều hoà sinh 
trưởng) trừ thuốc xử lý hạt giống; 

c) Thuốc bảo vệ thực vật chứa vi 
sinh vật gây bệnh cho người; 

d) Thuốc bảo vệ thực vật gây đột 
biến gen, ung thư, độc sinh sản cho 
người; 

đ) Thuốc bảo vệ thực vật hóa học 
đăng ký phòng trừ sinh vật gây hại 
thực vật hoặc điều hoà sinh trưởng 
cho cây ăn quả, cây chè, cây rau hoặc 
để bảo quản nông sản sau thu hoạch 
có độ độc cấp tính của hoạt chất hoặc 
thành phẩm thuộc loại III, IV theo 
GHS; thuộc nhóm clo hữu cơ; có thời 
gian cách ly ở Việt Nam trên 07 ngày. 

4. Thuốc bảo vệ thực vật trùng tên 
thương phẩm với tên hoạt chất hoặc 
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tên thương phẩm của thuốc bảo vệ 
thực vật khác trong Danh mục. 

5. Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt 
chất methyl bromide. 

6. Thuốc bảo vệ thực vật đăng ký để 
phòng trừ các loài sinh vật không phải 
là sinh vật gây hại thực vật ở Việt 
Nam. 

7. Thuốc bảo vệ thực vật được sáng 
chế ở nước ngoài nhưng chưa được 
phép sử dụng ở nước ngoài.  

Thông tư này thay thế:  
Thông tư số 03/2013/TT-

BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 
2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về quản lý 
thuốc bảo vệ thực vật;  

Thông tư số 14/2013/TT-
BNNPTNT ngày 25 tháng 02 năm 
2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;  

Thông tư số 77/2009/TT-
BNNPTNT ngày 10 tháng 12 năm 
2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định về kiểm tra 
nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ 
thực vật nhập khẩu;  

Điều 2 Thông tư số 18/2011/TT-
BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-
CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;  

Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN 
ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quy định về việc cấp chứng chỉ hành 
nghề sản xuất, gia công, sang chai, 
đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật;  

Điều 2 Thông tư số 85 /2011/TT-
BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 
2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 
89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 
năm 2007 quy định quản lý nhà nước 
về hoạt động xông hơi khử trùng vật 
thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và 
Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 
6/10/2008 Quy định về việc cấp 
chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia 
công, sang chai, đóng gói, buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Theo thuvienphapluat.vn 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Kazakhstan chính thức hoàn 

tất quá trình đàm phán gia nhập 
WTO  

Ngày 22/6, tại hội nghị diễn ra ở 
Geneva (Thụy Sĩ), Nhóm công tác của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
đã phê chuẩn gói văn kiện gia nhập 
WTO của Kazakhstan, qua đó Astana 
chính thức hoàn tất quá trình đàm 
phán kéo dài gần 20 năm qua.  

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Như vậy, quốc gia Trung Á này có 
thể trở thành thành viên thứ 162 của 
WTO trong năm nay, sau khi Hội 
đồng WTO thông qua quyết định của 
Nhóm công tác và tiến hành các thủ 
tục phê chuẩn. 

Phát biểu sau hội nghị, đại diện 52 
quốc gia thành viên Nhóm công tác đã 
chúc mừng phái đoàn Kazakhstan khi 
kết thúc thành công "cuộc đua" đàm 
phán.  

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm công 
tác, Đại sứ Phần Lan Vasa Himanen 
bày tỏ vui mừng trước kỳ tích trên, 
cho rằng đây là kết quả mỹ mãn đối 
với Kazakhstan và cả các quốc gia 
thành viên WTO.  

Trong khi đó, Vụ trưởng Vụ Đàm 
phán thương mại Bộ Phát triển Kinh 
tế Nga Maksim Medvedkov cho rằng 
việc Kazakhstan gia nhập WTO sẽ tác 
động tích cực đối với sự phát triển hợp 
tác trong khuôn khổ Liên minh Kinh 
tế Á-Âu (EAEU).  

Theo ông Medvedkov, đây là thành 
công lớn không chỉ đối với 
Kazakhstan mà còn cả với EAEU, bởi 
vì sau khi được phê chuẩn, EAEU sẽ 
có 4 quốc gia thành viên là Armenia, 
Kyrgyzstan, Nga và Kazakhstan được 
gia nhập WTO. 

Theo quy định của WTO, vấn đề gia 
nhập của Kazakhstan sẽ tiếp tục được 
xem xét tại kỳ họp Hội đồng WTO, 
diễn ra mỗi tháng một lần. Kỳ họp 
sớm nhất sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 
năm 2015.  

Trong vòng 6 tháng sau khi Hội 
đồng WTO thông qua quyết định về 
việc gia nhập WTO, Kazakhstan cần 
hoàn tất thủ tục phê chuẩn văn kiện 
này. Quyết định gia nhập WTO sẽ tự 
động có hiệu lực trong thời gian 30 
ngày sau khi WTO nhận được thông 
báo phê chuẩn của Kazakhstan. 

Kazakhstan đệ đơn gia nhập WTO 
vào ngày 29/1/1996. Sau khi nước này 
kết thúc đàm phán, hiện còn 21 nước 
đang đàm phán xin gia nhập WTO. 

Với thành viên gồm 161 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, WTO là tổ chức quốc 
tế duy nhất thực hiện chức năng giám 
sát trong lĩnh vực thương mại thế giới 
với mục đích chính là tự do hóa 
thương mại và đảm bảo cạnh tranh 
công bằng. 

Theo TTXVN 
 

 Quy định mới về việc nhập khẩu 
một số mặt hàng của Algieria  

Mới đây, phía Algieria đã có những 
quy định mới theo hướng hạn chế việc 
nhập khẩu một số mặt hàng sau:  

Bỉm cho người lớn; Bột các loại; 
Mỹ phẩm xuất xứ từ Trung Quốc; 
Bánh bich-quy; Gà cắt miếng; Nước 
xốt bánh pizza; Chíp (khoai tây chiên 
giòn); Nước khoáng; Cam; Khoai tây 
cắt lát đông lạnh (dùng để rán chíp); 
Dây cáp điện; Kem đông lạnh; Nướng 
uống có ga; Xô nhựa (đồ dùng nhà 
bếp); Bánh mỳ; Các loại mứt kẹo; Ô-
liu; Vỏ bánh mỳ tán vụn; Hành; Ác 
quy ô tô; Xúc xích các loại; Xúp; Ngũ 
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cốc (bao gồm gạo); Bánh sừng bò; 
Tỏi;  

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký 
hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng có 
trong danh mục nói trên cần trao đổi 
thông tin và có xác nhận của đối tác 
nhập khẩu trước khi giao hàng. 

Theo moit.gov.vn 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phát huy mặt tích cực, giảm tác 
động tiêu cực của rào cản kỹ thuật 
trong thương mại  

Đó là vấn đề được nhiều đại biểu 
quan tâm đặt ra tại hội thảo "Rào cản 
kỹ thuật trong thương mại, kinh 
nghiệm và giải pháp thực thi" do Viện 
Nghiên cứu Chiến lược chính sách 
công nghiệp, Bộ Công thương phối 
hợp với Sở Công thương TP Cần Thơ 
tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 26-6. 
Ông Trương Quang- Hoài Nam Phó 
chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tham 
dự hội thảo. 

Rào cản kỹ thuật là một loại "hàng 
rào" phi thuế quan liên quan tới các 
biện pháp mang tính kỹ thuật nhằm 
bảo đảm cung cấp cho thị trường 
những sản phẩm, hàng hóa có chất 
lượng đáp ứng yêu cầu của người tiêu 
dùng và các nhà nhập khẩu. Việc các 
nước nhập khẩu áp dụng các hàng rào 
kỹ thuật là tích cực nếu nó giúp mang 
lại cho người tiêu dùng những sản 
phẩm chất lượng, an toàn cho sức 
khỏe con người và góp phần bảo vệ 
môi trường. Tuy nhiên, ngày nay cùng 

với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 
và công nghệ, nhiều nước sử dụng 
hàng rào kỹ thuật như một vũ khí bí 
mật để bảo vệ mậu dịch. Xu hướng 
phát triển mạnh của các hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại đã và đang tạo 
ra môi trường thương mại không tích 
cực thông thoáng, gây bất lợi cho tiến 
trình tự do hóa thương mại trên phạm 
vi khu vực và thế giới.  

Tại hội thảo, các diễn giả cho rằng, 
ở nước ta khái niệm về rào cản kỹ 
thuật trong thương mại và những 
thách thức cũng như cơ hội đi cùng 
cho đến nay vẫn còn khá mơ hồ đối 
với nhiều đối tượng bị nó tác động. 
Do vậy, nhiều doanh nghiệp và nông 
hộ thường chỉ nghĩ về mặt tiêu cực, 
cho nó là rào cản các nước dựng ra để 
hạn chế hàng nhập khẩu. Trên thực tế, 
rào cản kỹ thuật trong thương mại 
cũng có mặt tích cực là nó thúc đẩy 
nông dân, doanh nghiệp quan tâm đổi 
mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất để nâng cao chất 
lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm 
và đáp ứng tốt các yêu cầu của thị 
trường. Đồng thời, sự có mặt của các 
rào cản kỹ thuật cũng là cần thiết và 
hợp lý nhằm bảo vệ những lợi ích 
quan trọng, bao gồm sức khỏe của 
người tiêu dùng, môi trường, an ninh, 
an sinh xã hội. Từ thực tế đó, đòi hỏi 
các doanh nghiệp, nông hộ sản xuất 
hàng hóa trong nước và các bên có 
liên quan cần quan tâm nắm rõ hơn về 
vấn đề rào cản kỹ thuật trong thương 
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mại để có biện pháp nhằm chủ động 
phát huy các mặt tích cực và giảm 
được tác động tiêu cực.  

Đặc biệt, nông dân, doanh nghiệp 
và các bên có liên quan cần liên kết 
phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị 
ngành hàng, khắc phục ngay tình trạng 
sản xuất nhỏ lẻ, manh mún khó quản 
lý chất lượng sản phẩm.  

Theo TBTVN 
 

 Danh sách “Doanh nghiệp xuất 
khẩu uy tín” năm 2014  

 
Chương trình Doanh nghiệp xuất 

khẩu uy tín do Bộ Công Thương thực 
hiện từ năm 2004 đến nay đã nhận 
được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ 
quan hữu quan và cộng đồng doanh 
nghiệp xuất khẩu trên cả nước. 

Đây là một trong các hoạt động xúc 
tiến thương mại của Bộ Công Thương, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối 
tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến 
giao thương với doanh nghiệp Việt 
Nam. Mục tiêu của hoạt động này là 
nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của 
các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng 
trưởng xuất khẩu của Việt Nam và 
giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp 
xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước 
ngoài. 

Trên cơ sở đề xuất của 56 cơ quan, 
tổ chức xét chọn cho 312 doanh 
nghiệp, Bộ Công Thương đã xét chọn 
và tổng hợp Danh sách sơ tuyển 
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 
2014. Danh sách sơ tuyển bao gồm 
304 doanh nghiệp (tương đương 327 
lượt doanh nghiệp theo 23 ngành 
hàng), cụ thể như sau: 

- Thủy sản: 50 lượt doanh nghiệp; 
- Gạo: 33 lượt doanh nghiệp; 
- Cao su: 32 lượt doanh nghiệp; 
- Dệt may: 27 lượt doanh nghiệp; 
- Cà phê: 17 lượt doanh nghiệp; 
- Rau, củ, quả và các sản phẩm từ 

rau, củ, quả: 25 lượt doanh nghiệp; 
- Sản phẩm gỗ: 15 lượt doanh 

nghiệp; 
- Sản phẩm nhựa: 16 lượt doanh 

nghiệp; 
- Hạt tiêu: 21 lượt doanh nghiệp; 
- Hạt điều: 16 lượt doanh nghiệp; 
- Chè các loại: 7 lượt doanh nghiệp; 
- Sản phẩm cơ khí: 5 lượt doanh 

nghiệp; 
- Vật liệu xây dựng: 8 lượt doanh 

nghiệp; 
- Thủ công mỹ nghệ: 9 lượt doanh 

nghiệp; 
- Dược và thiết bị y tế: 12 lượt 

doanh nghiệp; 
- Dây điện và cáp điện: 5 lượt doanh 

nghiệp; 
- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện: 3 lượt doanh nghiệp; 
- Sản phẩm thịt: 2 lượt doanh 

nghiệp; 
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- Điện thoại các loại và linh kiện: 2 
lượt doanh nghiệp; 

- Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù: 1 
lượt doanh nghiệp; 

- Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy 
tinh: 1 lượt doanh nghiệp; 

- Giày dép: 1 lượt doanh nghiệp; 
- Các mặt hàng khác: 19 lượt doanh 

nghiệp; 
Danh sách sơ tuyển nêu trên được 

các cơ quan, tổ chức xét chọn dựa trên 
cơ sở các tiêu chí quy định về mức 
kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy 
tín trong kinh doanh đối với bạn hàng 
nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa 
vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực 
hải quan, lĩnh vực thuế … của các 
doanh nghiệp. 

Theo Cục Xuất nhập khẩu  
 

 Nâng cao ứng dụng các giải pháp 
quản lý nguồn lực doanh nghiệp  

Trong hai ngày 25-26/6 tại Hà Nội, 
Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) – 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
phối hợp với Hiệp hội công nghiệp 
phần mềm Hàn Quốc (KOSA) tổ chức 
khóa tập huấn Nâng cao năng suất và 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
thông qua ứng dụng giải pháp ERP. 

Tham dự có Bà Nguyễn Thu Hiền, 
Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt 
Nam, Cố vấn Hiệp hội công nghệ 
phần mềm Hàn Quốc KOSA Ngài 
Hwang Duk Yun và hơn 30 đại biểu là 
đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý từ 

các doanh nghiệp như: Công ty CP 
Phân lân nung chảy Văn Điển, Tổng 
công ty May Đức Giang, Công ty 
TNHH Thương mại MIDO, Công ty 
CP Viglacera Từ Liêm,… 

Tại khóa tập huấn, ngoài việc trao 
đổi chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các 
giải pháp khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại các doanh nghiệp, các 
đại biểu còn được các chuyên gia đến 
từ Công ty K system và E Count cung 
cấp những kiến thức cơ bản về giải 
pháp hoạch định nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP - Enterprise Resource 
Planning - Hoạch định nguồn nhân lực 
doanh nghiệp). 

Theo các chuyên gia, ERP là một hệ 
thống tích hợp ứng dụng công nghệ 
thông tin để quản lý tập trung toàn bộ 
hoạt động sản xuất kinh doanh bao 
gồm: hoạt động thu mua hàng hóa, 
dịch vụ; quy trình sản xuất, lưu kho, 
bán hàng, đào tạo nguồn nhân lực, 
quan hệ khách hàng, ... Hệ thống ERP 
được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao 
động, đem lại những lợi ích lâu dài 
cũng như tăng khả năng cạnh tranh.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 Hội nghị Xây dựng Quy chuẩn kỹ 
thuật địa phương giai đoạn 2015-
2020 

Ngày 09/7/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã 



Số 17 - 7/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 26 
 

tổ chức hội nghị Xây dựng Quy chuẩn 
kỹ thuật địa phương giai đoạn 2015-
2020.  

Tham dự hội nghị có ông Vương 
Quang Cần- Phó Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ, ông Phó Đức Sơn 
– Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất 
lượng Việt Nam và gần 40 đại biểu là 
đại diện cho các Sở ngành liên quan, 
Uỷ ban nhân dân thành phố, các 
huyện, các phòng kinh tế, phòng kinh 
tế hạ tầng các huyện, các hợp tác 
xã,… 

 
Ông Vương Quang Cần – Phó Giám đốc Sở 

phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, ông Phó Đức Sơn đã 
trình bày một số khái niệm và những 
quy định liên quan đến quy chuẩn kỹ 
thuật, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm 
định và ban hành quy chuẩn địa 
phương,… Qua đó, các đại biểu còn 
trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan 
đến xây dựng quy chuẩn địa phương 

Theo Chi cục 
 

 Tập huấn “Hướng dẫn tiếp cận 
những yêu cầu thay đổi cơ bản của 
Hệ thống quản lý chất lượng theo 
ISO 9001:2015”  

Trong hai ngày 7/7 và ngày 14-7, 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở 
KH&CN) đã phối hợp với Viện Tiêu 
chuẩn Anh - BSI tổ chức hai lớp tập 
huấn “Hướng dẫn tiếp cận những yêu 
cầu thay đổi cơ bản của Hệ thống 
quản lý chất lượng theo ISO 
9001:2015”.  

Tham gia hai lớp tập huấn có gần 
150 học viên đến từ các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn nhằm 
hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh cập nhật yêu cầu của 
phiên bản mới ISO 9001:2015. 

 
(Hình ảnh buổi tập huấn) 

Nội dung của lớp tập huấn bao gồm: 
Quá trình soát xét tiêu chuẩn ISO 
9001:2015; những điểm mới cơ bản 
trong ISO 9001:2015; lộ trình và 
phương thức chuyển đổi tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015; việc ứng dụng phần 
mềm CNTT trong quản trị hệ thống 
quản lý chất lượng phù hợp với tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2015. 

Ngoài ra các học viên còn được trao 
đổi và giải đáp những thắc mắc trong 
quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn từ 
ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. 

Theo Sở KH&CN 
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 Xét duyệt đề án “Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải công suất 
500m3/ngày-đêm” 

Ngày 3/7, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề 
án “Xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải công suất 500m3/ngày-đêm tại Xí 
nghiệp chế biến hải sản – Công ty CP 
Thuỷ sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo 
(Coimex)”. Ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở chủ trì Hội đồng xét 
duyệt.  

 
(Hội đồng xét duyệt) 

Đây là đề án tham gia Chương trình 
Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2015. 

Công ty CP Thuỷ sản và xuất nhập 
khẩu Côn Đảo (Coimex) chủ yếu chế 
biến hải sản xuất khẩu với 02 dòng 
sản phẩm chính là chả cá surimi được 
sản xuất từ các loại cá biển có thịt 
trắng và các sản phẩm mô phỏng làm 
từ chả cá surimi và các phụ liệu khác. 
Mục đích của đề án là xây dựng hệ 
thống xử lý thải 500m3/ngày-đêm để 
đảm bảo nhà máy có thể tăng hiệu 
suất sản xuất của máy móc thiết bị 

hiện có, đảm bảo nước thải trong quá 
trình sản xuất được gom xử lý đảm 
bảo tiêu chuẩn xả thải ra môi trường. 

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực 
tiễn của đề án trong vấn đề sản xuất 
sạch và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, Hội đồng đã đồng ý hỗ trợ  đề 
án của Công ty CP Thuỷ sản và xuất 
nhập khẩu Côn Đảo, với mức kinh phí 
dự kiến hỗ trợ là 400 triệu đồng. 

Theo Sở KH&CN 
 
 Khảo sát thông tin triển khai 
chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi 
dưỡng cho doanh nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-
UBND ngày 19/6/2014 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình hành động số 19-
CTr/TU ngày 19/5/2014 của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu; thực hiện Nghị quyết số 09 của 
Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy 
vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt 
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế. 

Sở Khoa học và Công nghệ được 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao 
nhiệm vụ xây dựng và triển khai 
chương trình đào tạo cho 1000 doanh 
nhân của tỉnh. 

Theo đó, Sở Khoa học và Công 
nghệ có tổ chức thực hiện khảo sát 
thông tin về nhu cầu đào tạo doanh 
nhân thông qua Phiếu khảo sát tại 
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Công văn số 412/SKHCN-TĐC ngày 
07/7/2015. 

Thông tin phản hồi của doanh 
nghiệp sẽ là cơ sở để Sở Khoa học và 
Công nghệ tổng hợp, trình UBND tỉnh 
ban hành Chương trình đào tạo 1000 
doanh nhân. Các thông tin thu thập 
được chỉ được sử dụng vào mục đích 
thống kê và được cam kết bảo mật. 

Địa chỉ liên hệ và gửi phiếu:  
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 379 Hà Huy Tập, phường 
Phước Trung, thành phố Bà Rịa.  

Điện thoại: 0643.702256; Fax: 
0643.850226 
Email: 
ngoctran.skhcn.brvt@gmail.com. 

Theo Chi cục 
 

 Nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia dự án Năng suất 
chất lượng 

Ngày 29/6/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ 
chức Hội đồng nghiệm thu các đề án 
của 4 doanh nghiệp tham gia dự án 
Năng suất chất lượng. Ông Vương 
Quang Cần- Phó giám đốc Sở làm chủ 
tịch Hội đồng.  

Bốn doanh nghiệp tham gia buổi 
nghiệm thu là Chi nhánh Công ty CP 
Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – 
KDL Biển Đông, Chi nhánh Công ty 
CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – 
Khách sạn Samy, Công ty TNHH 
Thảo Nguyên, Công ty CP Cảng Đông 
Xuyên. 

Bốn doanh nghiệp với nội dung 
được hỗ trợ bao gồm: 

- Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu – KDL Biển Đông, 
với 02 nội dung hỗ trợ là đào tạo ISO 
9001:2008, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, nhận thức về các công cụ cải 
tiến, quản lý công việc hàng ngày, 
quản lý chất lượng toàn diện; Triển 
khai Chương trình Cải tiến năng suất 
chất lượng (giảm thiểu chi phí, 
HACCP, KPIs). 

- Chi nhánh Công ty CP Du lịch tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu – Khách sạn Samy 
với 2 nội dung hỗ trợ là đào tạo 
phương pháp đánh giá việc thực hiện 
5S, Kaizen, KPIs; Triển khai Chương 
trình cải tiến năng suất chất lượng 
(Kaizens, 5S, KPIs, tích hợp ISO 
9001:2008). 

- Công ty TNHH Thảo Nguyên với 
nội dung hỗ trợ là triển khai Chương 
trình Cải tiến năng suất chất lượng 
(FSSC 22000, 5S, Kaizen, đăng ký 
bảo hộ nhãn hàng hóa). 

- Công ty CP Cảng Đông Xuyên với 
2 nội dung hỗ trợ là đào tạo quản lý 
Logistic; Tư vấn, chứng nhận ISO 
9001:2008, OHSAS 18001:2007. 

Sau khi xem xét, đánh giá Hội đồng 
đã đồng ý nghiệm thu các đề án của 
04 doanh nghiệp tham gia, đồng thời 
Hội đồng yêu cầu bốn doanh nghiệp  
cần hoàn chỉnh lại hồ sơ pháp lý và 
thủ tục khác có liên quan đến các đề 
án nghiệm thu. 

Theo Sở KH&CN 


