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CHÍNH THỨC HOÀN TẤT ĐÀM 
PHÁN HIỆP ĐỊNH LỊCH SỬ TPP  

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) đã chính thức kết thúc 
đàm phán ngày 5/10 giờ Việt Nam khi 
các bên đạt được đồng thuận cuối 
cùng cho hiệp định thương mại tự do 
lớn nhất thế giới.   

 
Hiệp định TPP đã chính thức kết thúc đàm 

phán sau hơn 5 năm. 

Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2015, 
Bộ trưởng phụ trách thương mại của 
12 nước tham gia Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, 
Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và 
Việt Nam đã họp tại Atlanta, Hoa Kỳ, 
để tìm kiếm thỏa thuận nhằm kết thúc 
toàn diện đàm phán. 

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị 
do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ 
Huy Hoàng dẫn đầu, cùng lãnh đạo 
một số Bộ, ngành và đại diện các Bộ, 
ngành liên quan đến đàm phán TPP.  

Sau một thời gian đàm phán các Bộ 
trưởng đã đạt được đồng thuận về tất 

cả các vấn đề còn tồn tại, trong đó có 
những vấn đề quan trọng như mở cửa 
thị trường, sở hữu trí tuệ, các quy định 
về lao động, v..v, chính thức kết thúc 
đàm phán Hiệp định TPP sau hơn 5 
năm đàm phán.    

Tại hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy 
Hoàng đã tham gia các phiên họp toàn 
thể và có nhiều buổi làm việc, đàm 
phán song phương với Đại diện 
Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, 
Bộ trưởng Thương mại quốc tế và 
Công nghiệp Malaysia Sri Mustapa 
Mohamed, Bộ trưởng Kinh tế 
Mexico Ildefonso Guajardo, Bộ 
trưởng Ngoại thương và Du lịch 
Peru Magali Silva và lãnh đạo cấp Bộ 
của một số nước khác. Đoàn Việt 
Nam đã thể hiện sự chủ động, tích cực 
phối hợp với các nước khác để kết 
thúc toàn diện các lĩnh vực đàm phán 
song phương và đa phương, phù hợp 
với mục tiêu và phương án đặt ra, góp 
phần vào thành công chung của Hội 
nghị Atlanta.  

Với các kết quả đàm phán đã đạt 
được, Hiệp định TPP sẽ là một hiệp 
định toàn diện, chất lượng cao trên cơ 
sở cân bằng lợi ích và có lưu ý tới 
trình độ phát triển khác nhau giữa các 
nước tham gia Hiệp định. Hiệp định 
được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế tại tất cả các nước TPP; tạo 
việc làm, giảm nghèo và nâng cao 
mức sống của người dân; thúc đẩy 
sáng tạo, nâng cao năng suất lao động 
và sức cạnh tranh; thúc đẩy minh bạch 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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hóa và quản trị tốt; đồng thời củng cố 
các tiêu chuẩn về lao động và môi 
trường. Hiệp định TPP được coi là 
hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực 
trong những năm đầu của thế kỷ 21. 
Hiệp định bao gồm 30 chương, đề cập 
không chỉ các lĩnh vực truyền thống 
như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn 
cả các vấn đề mới như thương mại 
điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền 
cung ứng, doanh nghiệp nhà nước …  

Riêng về mở cửa thị trường, các 
nước tham gia Hiệp định đồng ý xóa 
bỏ cho nhau gần như toàn bộ thuế 
nhập khẩu theo lộ trình; xóa bỏ thuế 
xuất khẩu hoặc chỉ duy trì ở mức hạn 
chế, không mở rộng thêm thuế xuất 
khẩu trong tương lai; tự do hóa dịch 
vụ và đầu tư trên cơ sở tuân thủ pháp 
luật của nước sở tại, bảo đảm sự quản 
lý của Nhà nước; mở cửa đấu thầu 
mua sắm của các cơ quan trực thuộc 
Chính phủ; từ đó tạo ra cơ hội kinh 
doanh mới cho doanh nghiệp và lợi 
ích mới cho người tiêu dùng của các 
nước thành viên.    

Nhận thức được việc các doanh 
nghiệp và người dân, nhất là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, hết sức quan tâm 
tới các cam kết cụ thể của Hiệp định, 
các nước tham gia TPP sẽ cố gắng 
hoàn tất việc rà soát pháp lý các văn 
kiện của Hiệp định trong thời gian 
sớm nhất để có thể sớm công bố rộng 
rãi các cam kết về mở cửa thị trường 
tới người dân và các doanh nghiệp. 

(Công Thương) 

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
TRƯỚC THỜI CƠ TỪ VIỆC KÝ 
KẾT HIỆP ĐỊNH TPP  

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) đã hoàn tất quá trình 
đàm phán hiệp định tại Atlanta. Các 
doanh nghiệp cho rằng về cơ bản khi 
Hiệp định được ký kết sẽ giúp các 
doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu 
trong nước được hưởng lợi khá nhiều 
nhưng bên cạnh đó doanh nghiệp cần 
có kế hoạch nâng cao sức cạnh tranh 
để hàng hóa Việt có thể vươn ra thị 
trường thế giới. Sau đây là đại diện 
một số doanh nghiệp đã bày tỏ ý kiến 
xung quanh những cơ hội và thách 
thức của Hiệp định này. 

Mở ra nhiều cơ hội 
Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch 

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), cho 
biết ngành thép hiện vẫn ở trong tình 
trạng nhập siêu lớn, đặc biệt là thép từ 
Trung Quốc, chiếm tới 60% lượng 
thép vào Việt Nam. Tính chung trong 
07 tháng, lượng thép nhập khẩu đạt 
hơn 8,43 triệu tấn, với kim ngạch 
khoảng 4,47 tỷ USD, tăng 38,6% về 
lượng và 9,3% về giá trị. 

Trong khi đó, tổng lượng thép xuất 
khẩu chỉ đạt 1,42 triệu tấn, trị giá hơn 
1 tỷ USD, đã giảm 5,2% về lượng và 
11,4% về trị giá so với cùng kỳ 2014. 
Thêm vào đó, lượng cung sản phẩm 
thép trong nước đang lớn gấp 2 lần 
nhu cầu thực tế, khiến các doanh 
nghiệp trong nước phải giảm công 
suất còn 50-60%. 
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Hiệp định TPP được ký kết sẽ giúp 
các doanh nghiệp sản xuất và xuất 
khẩu thép trong nước được hưởng lợi 
nhiều, đặc biệt trong hoạt động xuất 
khẩu. Với mức thuế suất ưu đãi được 
thực hiện, doanh nghiệp Việt sẽ có thể 
đẩy mạnh xuất khẩu, giảm lượng tồn 
kho tiêu thụ. 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn 
Sưa, doanh nghiệp không thể ỷ lại vào 
các chính sách hỗ trợ và ưu thế về 
thuế suất mà bản thân phải có sự đầu 
tư, cải tiến về kỹ thuật để tăng năng 
suất, giảm được giá thành sản phẩm 
và quan trọng nhất là chất lượng sản 
phẩm phải đảm bảo. Ngoài ra, việc 
quảng cáo, xúc tiến thương mại cũng 
phải được quan tâm để hình ảnh sản 
phẩm thép Việt Nam được các thị 
trường mới biết đến. 

Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch hội 
Đúc luyện kim Việt Nam cho rằng 
Hiệp định TPP được ký kết, mức thuế 
suất được giảm bằng hoặc gần bằng 
0% sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
ngành thép xuất khẩu sản phẩm tới 
các nước tham gia hiệp định. 

Việc tiếp cận thị trường lớn, đặc 
biệt là Mỹ sẽ giúp doanh nghiệp Việt 
Nam xuất khẩu sản phẩm tạo đầu ra 
cho việc đẩy mạnh sản phẩm trong 
nước, nhất là khi hầu hết các sản 
phẩm thép Việt Nam có công suất dư 
thừa so với nhu cầu thực tế 2-3 lần. 

Ngoài ra, hiện việc tiếp cận với các 
thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, 
Australia còn khiêm tốn vì có nhiều 

rào cản. Do vậy, TPP ký kết, với thị 
trường rộng lớn của các nước tham gia 
TPP chiếm gần 800 triệu dân và các 
rào cản được xoá bỏ, sẽ tạo thuận lợi 
cho việc đầu tư của nước ngoài vào 
Việt Nam và ngược lại. 

Doanh nghiệp thép sẽ được mua 
nguyên liệu với chi phí thấp do được 
giảm thuế như quặng sắt, than từ 
Australia... Theo đó, giá thành thép sẽ 
giảm và sức cạnh tranh nâng cao khi 
sản phẩm xuất khẩu. Nhưng khi TPP 
được ký, việc giảm thuế sẽ khiến thép 
nước ngoài vào Việt Nam, cạnh tranh 
sẽ khốc liệt hơn. Các doanh nghiệp 
yếu, công nghệ lạc hậu, chi phí lớn sẽ 
bị thôn tính vì không đủ sức cạnh 
tranh. 

Chủ động ứng phó với thách thức 
Với sản phẩm xuất khẩu chính là 

nước ép trái cây cô đặc, ngoài xuất 
khẩu sang thị trường chính là EU 
(chiếm 70%), Công ty cổ phần 
Nafoods Group còn xuất khẩu sang 
các thị trường khó tính khác như Mỹ, 
Nhật Bản. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng 
Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần Nafoods Group, rất 
phấn khởi cho biết đàm phán TPP đạt 
được đồng thuận của các nước thành 
viên, Hiệp định này sẽ mang lại nhiều 
thuận lợi cho doanh nghiệp, sẽ giúp 
doanh nghiệp có thêm cơ hội tiến sâu 
hơn vào các thị trường như Mỹ, Nhật 
Bản cũng như các nước khác. Với 
mức thuế ưu đãi mà TPP mang lại, 
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doanh nghiệp sẽ có thêm khả năng 
cạnh tranh tốt hơn. Bởi thuế luôn là 
vấn đề quan tâm nhất đối với doanh 
nghiệp khi mở cửa thị trường. 

Ông Hoàng Mạnh Ánh, Phó Tổng 
Giám đốc phụ trách kinh doanh Công 
ty Văn phòng phẩm Hồng Hà, cho hay 
sản phẩm vở gáy xoắn của đơn vị đã 
có mặt tại thị trường Mỹ và việc đàm 
phán TPP đi đến hồi kết thúc sẽ mở ra 
cơ hội tốt để Văn phòng phẩm Hồng 
Hà tiếp tục đưa nhiều sản phẩm thâm 
nhập vào thị trường này cũng như các 
nước có liên quan. Tuy nhiên, trước 
những thách thức đặt ra, doanh nghiệp 
cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối 
phó để không những sản phẩm tiếp tục 
“đứng” vững tại thị trường này mà 
còn tiếp tục mở rộng sang các thị 
trường khác. 

Ngoài ra, hiện nay, hàng xuất khẩu 
chủ yếu nguyên liệu thô, chưa qua sơ 
chế hoặc gia công đã khiến việc cạnh 
tranh về giá cả, chất lượng, giá trị tăng 
thêm của hàng hóa trở nên yếu. Quy 
mô doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ, 
không thâm nhập được vào hệ thống 
phân phối chính khiến các doanh 
nghiệp xuất khẩu trở nên không bền 
vững, không chi phối được thị trường. 

Tham gia TPP sẽ tạo ra sức ép về 
mở cửa thị trường, cạnh tranh đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu 
không có sự chuẩn bị tốt có thể sẽ gặp 
khó khăn. Việc giảm thuế quan có thể 
khiến luồng hàng nhập khẩu từ các 
nước TPP vào Việt Nam gia tăng, với 

giá cả cạnh tranh hơn. Thị phần hàng 
hóa liên quan tại Việt Nam sẽ bị ảnh 
hưởng và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn 
trên chính thị trường của mình. 

Đối với ngành chăn nuôi, bên cạnh 
những thuận lợi khi hội nhập TPP, 
ngành chăn nuôi nói chung, ngành 
chăn nuôi gia cầm nói riêng được các 
chuyên gia trong ngành nhận định sẽ 
gặp khó khăn bởi sự cạnh tranh của 
gia cầm nhập ngoại, đây là ngành yếu 
thế nhất. 

Ông Quách Thước, Chủ tịch Hiệp 
hội Gia cầm và trang trại nông nghiệp 
Thái Bình, cho biết năm 2014, Việt 
Nam nhập khẩu 400 triệu USD thịt 
các loại, riêng gia cầm và các phụ 
phẩm gia cầm chiếm 120 triệu USD. 
Khi TPP có hiệu lực, nếu ngành chăn 
nuôi Việt Nam nói chung và chăn nuôi 
gia cầm nói riêng nếu không thay đổi 
cách sản xuất chỉ còn cách phá sản. 

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Viện 
trưởng Viện Chăn nuôi, Chủ tịch Hiệp 
hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, mấu 
chốt là phải hạ được giá thành sản 
phẩm chăn nuôi trong các sản phẩm 
gia cầm. Do đó, đã đến lúc phải thay 
đổi quan điểm chăn nuôi gia cầm nói 
chung và gia cầm nói riêng. Theo đó, 
cần chuyển đổi chăn nuôi quá nóng 
sang chăn nuôi bền vững hơn. Từ việc 
phát triển chăn nuôi bùng nổ về sản 
phẩm sang nâng cao chất lượng sản 
phẩm. 

Đối với gà lông trắng, Việt Nam chỉ 
nên duy trì quy mô như hiện nay. Gà 
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thả vườn, gà chất lượng cao tiếp tục 
phát triển bởi đây chính là dòng sản 
phẩm hiện chiếm khoảng 70% giá trị 
sản xuất chăn nuôi gia cầm. 

Bên cạnh đó, thay vì tập trung sản 
xuất cho nội tiêu phải hướng tới xuất 
khẩu một số sản phẩm Việt Nam lợi 
thế, như trứng muối, trứng chất lượng, 
thịt gà chất lượng cao thì mới có khả 
năng cạnh tranh được với các dòng 
sản phẩm là gà công nghiệp nhập khẩu 
thời gian qua. 

(TTXVN/Vietnam+) 
 

QUYẾT TÂM THỰC THI TPP 
NHƯNG KHÔNG TIẾN HÀNH 
ĐÀM PHÁN LẠI 

Phát biểu tại một hội nghị được Hội 
đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức ngày 
15 tháng 10, Đại diện Thương mại 
Hoa Kỳ (USTR) Michael Froman bác 
bỏ ý tưởng đàm phán lại Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
vừa kết thúc gần đây do bị cho rằng 
có các thiếu sót cần được khắc phục. 
Tuy nhiên, liên quan tới việc các hiệp 
định thương mại trước đây không đạt 
được tác động như kì vọng do các 
nước đối tác không thực hiện đầy đủ 
các nghĩa vụ của mình, ông Froman 
cho biết Nhà Trắng đang xây dựng 
một chương trình thực thi quyết liệt 
đối với Hiệp định TPP. 

Ông Froman cho biết thỏa thuận đạt 
được tại Atlanta vào đầu tháng này sẽ 
được đưa lên Quốc hội phê duyệt. 
“Đây là một Hiệp định khác hẳn so 

với các Hiệp định thương mại tự do 
mà chúng ta đã đàm phán trước đây”, 
ông nói. Hiệp định TPP liên quan đến 
11 quốc gia đối tác thay vì chỉ một 
hoặc hai nên “mọi vấn đề đều liên 
quan đến nhau và quyền lợi các nước 
tham gia đàm phán cũng được gắn 
liền với nhau”. Điều này đồng nghĩa 
với việc “đây không phải là một thỏa 
thuận mà ta có thể mở lại một vấn đề 
hoặc đàm phán lại một nội dung.” Chủ 
tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện 
Orrin Hatch (Bang Utah, Đảng Cộng 
hòa) đề xuất TPP cần một số sửa đổi 
do Hiệp định có thể không thỏa mãn 
các mục tiêu được Quốc hội đề ra liên 
quan đến một số vấn đề như Sở hữu trí 
tuệ hoặc tiếp cận thị trường nông 
nghiệp. 

Ông Froman cũng cho biết thêm 
rằng Nhà Trắng nhận thức được việc 
đạt được một thỏa thuận tiêu chuẩn 
cao chỉ là bước khởi đầu. Việc thực 
thi và tuân thủ các nghĩa vụ cũng sẽ 
đóng một vai trò quan trọng tương tự. 
Một trong những yếu tố hỗ trợ cho 
việc thực thi chính là “Chương giải 
quyết tranh chấp” có cam kết mạnh 
mẽ, quy định rõ ràng “khung thời gian 
cụ thể cho việc tham vấn, lập ban hội 
thẩm, đưa ra phán quyết, quyết định 
biện pháp khắc phục, thực hiện các 
biện pháp trừng phạt thương mại nếu 
cần thiết.” Ví dụ, Chương các biện 
pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và 
kiểm dịch động, thực vật bao gồm 
“một cơ chế phản ứng nhanh” để giải 
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quyết vấn đề nhanh chóng qua đó 
không khiến hàng hóa bị hư hại trong 
quá trình xem xét. Ngoài ra, USTR 
cũng đang làm việc với Quốc hội và 
các cơ quan liên quan để “xây dựng 
một chương trình giám sát và thực thi 
TPP toàn diện”. Ông Froman cũng 
cho biết thêm hai điều khoản trong dự 
luật hải quan vẫn đang chờ Quốc hội 
phê duyệt (thẩm quyền của Trung tâm 
Thực thi Thương mại liên ngành và 
một quỹ cho việc hỗ trợ kỹ thuật và 
thực thi) sẽ giúp việc thực thi Hiệp 
định TPP thuận lợi hơn. Hoa Kỳ đã 
làm việc với các nước tham gia Hiệp 
định để xác định các lĩnh vực cụ thể 
cần hỗ trợ. 

Tuy nhiên, ông Froman né tránh đề 
cập tới thời điểm Quốc hội sẽ tiến 
hành bỏ phiếu thông qua TPP. Một số 
nhà quan sát cho rằng việc bỏ phiếu 
có thể bị đẩy lùi tới tháng 11 năm 
2016 hoặc thậm chí muộn hơn. Hiện 
nay các nước tham gia đang rà soát và 
hoàn thiện phần lời văn của Hiệp định, 
và quá trình này có thể sẽ mất khoảng 
2 tuần. Hiện tại, Nhà Trắng đang “tóm 
lược cho các bên liên quan, Quốc hội 
và công chúng về những vấn đề chính 
của Hiệp định để các bên có hiểu biết 
đầy đủ về Hiệp định và có được 
những tranh luận toàn diện và cởi mở 
về Hiệp định này.” Ông cho rằng một 
số nhà lập pháp đã không bỏ phiếu 
ủng hộ TPA có thể sẽ thay đổi cách 
nhìn nhận về TPP khi hiểu rõ hơn rằng 
Hiệp định này “tốt cho sản xuất, nông 

nghiệp, dịch vụ, cho các nhà cải cách, 
cho các doanh nghiệp, và đặc biệt là 
cho các doanh nghiệp nhỏ.” 

Ngoài ra, ông Froman cho biết Nhà 
Trắng đang nỗ lực để nhấn mạnh các 
mục tiêu kinh tế cũng như tầm quan 
trọng chiến lược của Hiệp định. TPP 
là “một biểu trưng của khả năng lãnh 
đạo của Hoa Kỳ trên thế giới” và “có 
ý nghĩa chiến lược rộng lớn đối với 
vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới.” Thất 
bại trong việc thực thi TPP sẽ tạo cơ 
hội cho các đối thủ cạnh tranh của 
Hoa Kỳ - những nước đang đàm phán 
những thỏa thuận của riêng mình theo 
các “phương pháp tiếp cận thiên về 
chủ nghĩa trọng thương, bảo hộ, các 
phương pháp tiếp cận buộc chuyển 
giao công nghệ hoặc buộc chuyển 
giao sở hữu trí tuệ, các thỏa thuận 
không có quy định về lao động và môi 
trường hoặc không có quy định đối 
với các doanh nghiệp nhà nước hoặc 
không duy trì tự do mạng Internet.” 
Ông Froman bày tỏ sự tin tưởng rằng 
“thông qua các cuộc tranh luận, các 
thành viên của Quốc hội sẽ ngày càng 
nhận thấy rõ ràng rằng”, người lao 
động và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ 
được lợi lớn “khi chúng ta sống trong 
một thế giới mà TPP đặt ra các luật lệ, 
thay vì việc chúng ta đứng ngoài cuộc 
chơi và luật chơi lại được đặt ra bởi 
một quốc gia khác.” 

“Quốc gia khác”, trong trường hợp 
này, thường được liên tưởng đến 
Trung Quốc, và trong khi ông Froman 
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nhắc lại nhiều lần rằng TPP không 
phải nhằm chống lại Trung Quốc và 
Bắc Kinh cần “nâng cao năng lực để 
cạnh tranh trong một thế giới có TPP.” 
Ông cho rằng đây có thể là một quá 
trình lâu dài với hàm ý rằng Trung 
Quốc có “một chặng đường dài phía 
trước” để có thể đáp ứng tiêu chuẩn 
của TPP.  

Vụ Chính sách thương mại đa biên 
 

MỘT SỐ NÉT VỀ CÁC BIỆN 
PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 
VÀ RÀO CẢN PHI THUẾ QUAN 
CỦA UAE  

Năm 2005, Các Tiểu vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất (UAE) ban hành 
Luật Liên bang số 7 thông qua và thực 
hiện các quy định về chống bán phá 
giá, chống trợ cấp và các biện pháp 
phòng vệ có trong Hiệp ước GCC. 

Sau đó, UAE đã thông qua Luật 
Chống bán phá giá, Chống trợ cấp và 
các Biện pháp phòng vệ của khối 
GCC, và được sửa đổi vào tháng 
10/2010, và Quy định Thi hành luật 
này. Cả Luật và Quy định Thi hành 
đều được áp dụng bắt buộc trong các 
nước thành viên, yêu cầu thành lập 
các cơ quan thực thi pháp luật tại địa 
phương. Cục chống bán phá giá thuộc 
Bộ Kinh tế là tổ chức của UAE phụ 
trách về các biện pháp phòng vệ 
thương mại. 

Luật Chống bán phá giá và Chống 
hỗ trợ và Phòng vệ thương mại được 
thực hiện bởi Ủy ban Bộ trưởng, Ủy 

ban Thường trực, và Văn phòng Thư 
ký kỹ thuật của Ủy ban Thường trực 
là những cơ quan chịu trách nhiệm đối 
phó với những diễn biến gây nguy hại 
cho thương mại ở cấp độ khu vực. Tất 
cả những khiếu nại phải được nộp cho 
Ban Thư ký Kỹ thuật để xem xét tính 
chính xác và đầy đủ của những khiếu 
nại đó trong vòng 30 ngày, và nộp báo 
cáo sơ bộ tới Ủy ban Thường trực với 
khuyến nghị của mình để có thể bắt 
đầu tiến hành điều tra hoặc từ chối 
đơn khiếu nại. Ủy Ban Thường trực ra 
quyết định điều tra hoặc từ chối đơn 
khiếu nại trong vòng 15 ngày, và 
quyết định này được thông báo cho 
bên khiếu nại trong vòng 7 ngày. Việc 
áp dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại tạm thời là do Ủy ban 
Thường trực và không cần có quyết 
định của Ủy ban Bộ trưởng. Ủy ban 
Bộ trưởng có thẩm quyền áp đặt các 
biện pháp cuối cùng. Các quyết định 
có thể được kháng cáo trong vòng 30 
ngày kể từ ngày công bố quyết định. 

Tuy nhiên, cho tới nay, UAE chưa 
áp dụng bất kỳ biện pháp phòng vệ 
thương mại nào kể từ 2005. 

Rào cản phi thuế quan 
Cục Tiêu chuẩn và Đo lường 

Emirates (Emirates Standardization 
and Metrology Authority (ESMA)), 
thành lập năm 2001, là cơ quan quản 
lý tiêu chuẩn của UAE. ESMA là cơ 
quan dưới sự chủ trì của Bộ Môi 
trường và Thủy lợi cùng với các cơ 
quan khác liên quan tới tiêu chuẩn tại 
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UAE. UAE có khoảng 6000 tiêu 
chuẩn, hầu hết dựa trên các tiêu chuẩn 
của GCC. Khi không có tiêu chuẩn 
của quốc gia hoặc của GCC, ESMA sẽ 
theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với 
UAE. Ước tính có khoảng 65-70% các 
tiêu chuẩn được áp dụng theo các tiêu 
chuẩn quốc tế. Cơ quan này phát triển 
và thông qua các tiêu chuẩn do các ủy 
ban kỹ thuật soạn thảo, theo yêu cầu 
của Chính phủ, các ngành công nghiệp 
và người tiêu dùng. Về cơ bản, tiêu 
chuẩn UAE được xây dựng dựa trên 
các tiêu chuẩn Quốc tế và khu vực 
đang áp dụng. Tiêu chuẩn có thể do 
ESMA hoặc do một cơ quan quản lý 
chuyên ngành của UAE xây dựng. 

Quy định kỹ thuật 
Hiện không cơ quan trung ương 

chịu trách nhiệm soạn thảo những quy 
định về kỹ thuật tại UAE. Chúng có 
thể được phát triển bởi Cục Tiêu 
chuẩn và Đo lường (ESMA), ban đầu 
ở dạng một tiêu chuẩn và sau đó sẽ 
thực hiện bắt buộc, hoặc có thể được 
trực tiếp đưa ra bởi một Bộ. UAE chỉ 
định ESMA là cơ quan phụ trách thực 
hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật 
trong Thương mại. Hiện UAE có 
khoảng 632 quy định về kỹ thuật. 

Yêu cầu về nhãn mác và đóng gói 
Yêu vầu về nhãn mác tại UAE chủ 

yếu được áp dụng cho lĩnh vực đồ 
chơi, thuốc lá và thực phẩm. Tất cả 
những nhãn mác cảnh báo trên đồ 
chơi đều phải là tiếng Ả-rập hoặc 
tiếng Anh và tiếng Ả-rập. Đóng gói 

thuốc lá yêu cầu cảnh báo đặc biệt về 
sức khỏe bằng tiếng Ả-rập. 

Nhãn mác trên thực phẩm phải bao 
gồm: Tên sản phẩm và tên thương 
hiệu bằng tiếng Ả-rập hoặc tiếng Anh 
và tiếng Ả-rập. danh mục thành phần 
theo thứ tự giảm dần về tỷ lệ, cũng 
như chất phụ gia; xuất xứ của tất cả 
chất béo động vật; khối lượng thực 
(net); thể hiện theo đơn vị mét; và tên 
nước xuất xứ. Nhãn mác cho mặt hàng 
đặc biệt như các loại thực phẩm cho 
trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, thực 
phẩm chức năng phải có thông tin chi 
tiết về dinh dưỡng. 

Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng 
phải hiển thị trên sản phẩm thực phẩm 
như là phần tích hợp đầy đủ và bắt 
buộc của đóng gói bao bì. Ngày sản 
xuất phải được bắt đầu bằng từ 
“Production” hoặc chữ “P”. Không 
được phép sử dụng miếng dán hoặc 
đóng dấu cao su để hiển thị ngày sản 
xuất hoặc thời hạn sử dụng trên thực 
phẩm. 

Quy tắc xuất xứ 
UAE không áp dụng quy tắc không 

ưu đãi về xuất xứ. Đối với quy tắc 
xuất xứ ưu đãi, sản phẩm phải được 
sản xuất toàn bộ tại nước xuất xứ hoặc 
trải qua công đoạn chuyển đổi cơ bản 
với ít nhất 40% giá trị gia tăng của địa 
phương, và được sản xuất tại nhà máy 
có ít nhất 51% thuộc sở hữu của các 
quốc gia GCC. Đối với thành viên của 
Hiệp định thương mại tự do Liên minh 
Ả-rập (PAFTA), giá trị gia tăng của 
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hàng hóa không được quá 40% khi 
trải qua công đoạn chuyển đổi cơ bản, 
và không quá 20% với lĩnh vực công 
nghiệp lắp ráp. CO do đơn vị xuất 
khẩu chuẩn bị, phải được hợp pháp 
hóa bởi cơ quan có thẩm quyền của 
nước xuất khẩu. 

(Vụ TT châu Phi, Tây Á, Nam Á) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Các sản phẩm đioxit  
Ngày 15/9/2015 Châu Âu thông báo 

về việc xây dựng Dự thảo Quyết định 
của Ủy ban về việc không chấp nhận 
cybutryne như là một hoạt chất sử 
dụng trong các sản phẩm dioxit nhóm 
21. Mục đích chính của Quyết định là 
nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng 
và môi trường, hài hòa sản phẩm 
dioxit trên thị trường Châu Âu. Dự 
thảo dự kiến ban hành trong tháng 
11/2015 và có hiệu lực 20 ngày sau 
khi ban hành trên Công báo của Châu 
Âu. Các nước Thành viên WTO sẽ có 
60 ngày kể từ ngày 15/9/2015 để đóng 
góp ý kiến cho Dự thảo này.  

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/315. 
Giấy gói/bọc  
Ngày 14/9/2015 Uganda thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về 
việc xây dựng dự thảo đối với sản 
phẩm giấy gói, trong đó đưa ra các 
yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
đối với giấy sử dụng để gói, bọc đồ 
vật, ví dụ: gói quà. Mục tiêu chính của 
Dự thảo này là thúc đẩy thương mại, 

đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khỏe 
và an toàn của con người, bảo vệ môi 
trường và ngăn ngừa hành vi gian lận 
và bảo vệ người tiêu dùng. Dự thảo sẽ 
được ban hành trong tháng 12/2015. 
Các nước Thành viên có 60 ngày để 
đóng góp ý kiến kể từ ngày 14/9/2015.  

Mã thông báo: G/TBT/N/UGA/515 
Khai thác gỗ bền vững  
Ngày 2/9/2015 Hàn Quốc thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về 
việc xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn và 
quy định kỹ thuật đối với sản phẩm 
gỗ. Dự thảo này sửa đổi Tiêu chuẩn 
cho sản phẩm gỗ đã được xây dựng 
trước đây để đảm bảo tăng cường chất 
lượng các sản phẩm gỗ và xây dựng 
trình tự đối với việc phân phối gỗ theo 
Điều 20 của Luật khai thác gỗ bền 
vững. Tiêu chuẩn áp dụng đối với các 
sản phẩm gỗ gồm: gỗ đã xử lý để 
chống cháy, gỗ composite tổng hợp và 
gỗ ép strand board. Dự thảo sẽ có hiệu 
lực từ ngày 1/6/2016. Các nước Thành 
viên WTO có thể đóng góp ý kiến 
trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
2/9/2015.  

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/599 
Nông sản và ngư sản thân thiện 

môi trường  
Ngày 2/9/2015, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước Thành viên WTO về 
việc sửa đổi Luật thúc đẩy sản phẩm 
nông sản và ngư sản thân thiện với 
môi trường; quản lý và hỗ trợ thực 
phẩm hữu cơ. Những sửa đổi cụ thể 
đối với Luật này như sau: Hạn chế áp 
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dụng chứng nhận thời gian dài cho 
những trường hợp thường xuyên vi 
phạm; tăng cường yêu cầu đối với 
thành viên của cơ quan công nhận, áp 
dụng thời gian dài hơn và tăng cường 
quản lý các tổ chức chứng nhận tư 
nhân; tăng cường các quy định đối với 
tổ chức chứng nhận và thông qua hệ 
thống đào tạo tái tạo; Xây dựng các 
quy định thu hồi sản phẩm không đảm 
bảo chất lượng nhằm tăng cường quản 
lý sau chứng nhận; Tăng cường quản 
lý an toàn vệ sinh đối với các sản 
phẩm đã được chứng nhận, quy trình 
công nhận mới cho các loại hạt hữu 
cơ, sửa đổi quy trình chứng nhận … 
Mục đích của các quy định sửa đổi 
này là để bảo vệ sức khỏe và sự an 
toàn của con người. Các nước Thành 
viên được phép đóng góp ý kiến đối 
với văn bản trong vòng 60 ngày kể từ 
ngày 2/9/2015.  

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/598. 
Nhãn tiết kiệm năng lượng  
Ngày 2/9/2015 Châu Âu thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về 
việc xây dựng Quy định của Nghị viện 
và Hội đồng Châu Âu quy định khung 
khổ ghi nhãn năng lượng. Quy định 
này sẽ thay thế  Chỉ thị số 2010/30/EU 
ngày 19/5/2010. Dự thảo đưa ra các 
quy định về nhãn năng lượng và thông 
tin sản phẩm đối với các sản phẩm 
tiêu dùng năng lượng cụ thể. Quy định 
cũng yêu cầu nhà cung cấp cung cấp 
thông tin từ mức A đến G trên nhãn và 
yêu cầu nhà bán lẻ chỉ rõ vị trí của 

nhãn này và thông tin liên quan cho 
người tiêu dùng. Mục đích của Quy 
định giúp người tiêu dùng có thông tin 
khi lựa chọn mua các sản phẩm sử 
dụng năng lượng, định hướng thị 
trường tới sản phẩm tiết kiệm năng 
lượng. Đây sẽ là đóng góp lớn cho 
việc tiết kiệm năng lượng Châu Âu và 
chống lại biến đổi khí hậu.   

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/307. 
Nồi cơm điện  
Ngày 2/9/2015, Trung Quốc thông 

báo cho các nước Thành viên WTO về 
việc Trung Quốc đang xây dựng Tiêu 
chuẩn Quốc gia Trung Quốc  quy  
định mức hiệu quả  năng lượng của 
sản phẩm nồi  cơm  điện. Trong đó 
Điều 4.4, 4.5 và 4.6 của Tiêu chuẩn 
này bắt buộc áp dụng, các Điều khoản 
còn lại khuyến khích áp dụng. Tiêu 
chuẩn này đưa ra mức sử dụng hiệu 
quả năng lượng, chế độ chờ, mức tiêu 
dùng năng lượng ở chế độ giữ ấm, 
mức hiệu quả năng  lượng tối thiểu 
cho phép, đánh giá mức tiết kiệm 
năng lượng … đối với sản phẩm này. 
Phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn là 
các sản phẩm nồi cơm điện không quá 
2000W hoạt động trong điều kiện bình 
thường. Các nước Thành viên WTO 
có 60 ngày kể từ ngày 2/9/2015 để 
đóng góp ý kiến cho dự  thảo Tiêu 
chuẩn. Văn bản dự kiến sẽ được ban 
hành 90 ngày sau ngày thông báo cho 
các nước Thành viên WTO và có hiệu 
lực 6 tháng sau khi ban hành. 

 (TH) 



Số 20 - 10/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 11 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 9/2015 

 1. Các thông báo (TB) của Albania 
Số G/TBT/N/ALB/73 
Nội dung: Các chất hóa học; 
Số G/TBT/N/ALB/74 
Nội dung: Các chất nguy hiểm; 
Số G/TBT/N/ALB/75 
Nội dung: Vật chứa các chất hóa 

học và các chất nguy hiểm; 
Số G/TBT/N/ALB/76 
Nội dung: Các chất có mối quan 

ngại cao (SVHC); 
2. TB Số G/TBT/N/ARG/292 
Nước: Argentina 
Nội dung: Các chế phẩm thuốc 

dùng cho con người; 
3. TB Số G/TBT/N/BRA/646 
Nước: Brazil 
Nội dung: Cũi và nôi gia dụng; 
4. TB Số G/TBT/N/CHE/207 
Nước: Thụy Sĩ 
Nội dung: Thiết bị viễn thông; 
5. TB Số G/TBT/N/CHL/323 
Nước: Chi Lê 
Nội dung: Thiết bị an toàn; 
6. TB Số G/TBT/N/CHN/1138 
Nước: Trung Quốc 
Nội dung: Mỹ phẩm; 
7. TB Số G/TBT/N/COL/214 
Nước: Colombia 
Nội dung: Các chất tẩy rửa và xà 

phòng; 
8. Thông báo của Ai Cập 
- Số G/TBT/N/EGY/96 
Nội dung: Bàn ghế; 

- Số G/TBT/N/EGY/97 
Nội dung: Gỗ tròn cây phong; 
- Số G/TBT/N/EGY/98 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép; 
- Số G/TBT/N/EGY/99 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép; 
- Số G/TBT/N/EGY/100 
Nội dung: Sản phẩm sắt và thép; 
- Số G/TBT/N/EGY/101 
Nội dung: Nội thất văn phòng – Ghế 

làm việc; 
- Số G/TBT/N/EGY/102 
Nội dung: Phương tiện đường bộ; 
- Số G/TBT/N/EGY/103 
Nội dung: Phương tiện đường bộ; 
- Số G/TBT/N/EGY/104 
Nội dung: Phương tiện đường bộ; 
9. Thông báo của EU 
- Số G/TBT/N/EU/310 
Nội dung: Sản phẩm bioxit; 
- Số G/TBT/N/EU/311 
Nội dung: Sản phẩm bioxit; 
- Số G/TBT/N/EU/312 
Nội dung: Sản phẩm bioxit; 
- Số G/TBT/N/EU/313 
Nội dung: Sản phẩm bioxit; 
- Số G/TBT/N/EU/314 
Nội dung: Sản phẩm bioxit; 
- Số G/TBT/N/EU/315 
Nộidung: Sản phẩm bioxit; 
10. TB Số G/TBT/N/IDN/102 
Nước: Indonesia 
Nội dung: Thực phẩm; 
11. Thông báo của Nhật 
- Số G/TBT/N/JPN/499 
Nội dung: Dược phẩm; 
- Số G/TBT/N/JPN/500 
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Nội dung: Các chất có thể gây ảnh 
hưởng lên hệ thần kinh trung ương; 

12. Thông báo của Hàn Quốc  
- Số G/TBT/N/KOR/603 
Nội dung: Mỹ phẩm; 
- Số G/TBT/N/KOR/604 
Nội dung: Thực phẩm, các sản 

phẩm chăn nuôi; 
- Số G/TBT/N/KOR/605 
Nội dung: Viễn thông; Thông tin vô 

tuyến; 
13. Thông báo của Kuwait  
- Số G/TBT/N/KWT/281 
Nội dung: Thịt và sản phẩm thịt 

(ICS: 67.120.10); 
- Số G/TBT/N/KWT/282 
Nội dung: Phương pháp thử và phân 

tích đối với thực phẩm ICS: 
67.050.00; 

14. TB Số G/TBT/N/LTU/27 
Nước: Lithuania 
Nội dung: Sản phẩm xây dựng; 
15. Thông báo của Mexico  
- Số G/TBT/N/MEX/292 
Nội dung: Viễn thông; Thông tin vô 

tuyến; 
- Số G/TBT/N/MEX/293 
Nội dung: Thuốc; 
- Số G/TBT/N/MEX/294 
Nội dung: Dược phẩm; 
16. TB Số G/TBT/N/NZL/72 
Nước: New Zealand 
Nội dung: Sản phẩm có chứa 

amiang; 
17. TB của Vương quốc Ả Rập 

Saudi  
- Số G/TBT/N/SAU/859 

Nội dung: Tiếp thị sản phẩm thay 
thế sữa mẹ; 

- Số G/TBT/N/SAU/860 
Nội dung: ICS: 29.120.30; 
18. TB Số G/TBT/N/SLV/182 
Nước: El Salvador 
Nội dung: Thuốc chữa bệnh; 
19. TB của Uganda  
- Số G/TBT/N/UGA/516 
Nội dung: Lốp khí nén cho xe tải và 

xe buýt;  
- Số G/TBT/N/UGA/517 
Nội dung: Lốp khí nén cho xe ô tô 

khách; 
- Số G/TBT/N/UGA/518 
Nội dung: Lốp khí nén cho xe tải 

nhẹ; 
- Số G/TBT/N/UGA/519 
Nội dung: Lốp khí nén cho dụng cụ 

nông nghiệp; 
- Số G/TBT/N/UGA/520 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu, các sản 

phẩm ngũ cốc, đậu. Đồ uống không 
cồn; 

- Số G/TBT/N/UGA/521 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm; 
20. TB Số G/TBT/N/USA/1030 
Nước: Hoa Kỳ 
Nội dung: Khí thải;  
21. TB Số G/TBT/N/VNM/76 
Nước: Việt Nam 
Nội dung: Xe tải và xe đầu kéo 

(ICS: 43.080.10); 
22. TB Số G/TBT/N/ZAF/193 
Nước: Nam Phi 
Nội dung: Tạp phẩm. 

Tổng hợp theo TBT 
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NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 

14-10  
Ngày 14 tháng 10 năm 1946, các 

đại biểu đến từ 25 quốc gia lần đầu 
tiên họp mặt tại Luân Đôn để sáng lập 
nên một tổ chức quốc tế thực hiện việc 
điều phối và thống nhất hoạt động tiêu 
chuẩn. Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế 
(ISO) đã chính thức được thành lập 
một năm sau đó.  

Để kỷ niệm dịp này, Ngày Tiêu 
chuẩn Thế giới lần đầu tiên được tổ 
chức vào 14 tháng 10 năm 1970 và 
được mở rộng ra cho cả các thành 
viên của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc 
tế (IEC) và Liên minh Viễn thông 
quốc tế (ITU). Từ đó tới nay, cứ đến 
dịp này, gần 200 quốc gia và vùng 
lãnh thổ là thành viên của ISO, IEC, 
ITU cùng tổ chức kỷ niệm với các 
hình thức phong phú đa dạng khác 
nhau. Một mặt nhằm tôn vinh lợi ích 
to lớn của hoạt động tiêu chuẩn hoá 
trong đời sống kinh tế – xã hội trên 
toàn cầu, mặt khác nhằm khích lệ, lôi 
cuốn mọi quốc gia, mọi vùng lãnh thổ 
và mọi tổ chức, cá nhân tham gia tích 
cực hơn vào hoạt động tiêu chuẩn hoá. 

Mỗi năm, ba tổ chức tiêu chuẩn hoá 
hàng đầu thế giới ISO, IECvà ITU đều 
thống nhất đưa ra một chủ đề với các 
mục tiêu khác nhau. Ngày Tiêu chuẩn 
thế giới năm nay với chủ đề “Tiêu 
chuẩn ngôn ngữ chung của thế giới” 

nhằm khẳng định vai trò quan trọng 
của tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng 
ngày. Tiêu chuẩn như một ngôn ngữ 
chung mà bất kể con người chúng ta 
dù nói hay đọc bằng thứ ngôn ngữ nào 
cũng đều hiểu theo cùng một nghĩa. 
Tiêu chuẩn giúp các sản phẩm cùng 
phối hợp vận hành thuận lợi hơn, con 
người giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. 

(Nguồn: VSQI) 
 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỀ TIÊU 
CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT  

Cùng với sự phát triển của đời sống 
kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp 
dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
trở thành một bộ phận không thể tách 
rời của hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và quản lý kinh tế-xã hội.  

Trong hơn 50 năm qua, hoạt động 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ở 
nước ta đã có nhiều đóng góp tích cực 
cho công cuộc phát triển kinh tế-xã 
hội và cải thiện đời sống nhân dân. Hệ 
thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật đã và đang trở thành công cụ 
hữu hiệu góp phần đắc lực phục vụ 
yêu cầu quản lý kinh tế-xã hội của đất 
nước qua các thời kỳ và đưa hoạt động 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ nói chung đi vào nề nếp. 
Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng 
được đổi mới về nội dung và phương 
thức hoạt động nhằm theo kịp với các 
chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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kinh tế-xã hội của đất nước và đáp 
ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Những thành tích nổi bật của 
hoạt động về tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật được thể hiện qua 
những kết quả như sau: 

1) Xây dựng được một hệ thống văn 
bản quy phạm pháp luật làm cơ sở 
cho việc thống nhất quản lý nhà nước 
về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật  

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật đã được Quốc hội thông qua 
ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ 
01/01/2007. Việc ban hành Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 
2006 là hết sức cần thiết nhằm đổi 
mới toàn diện và thống nhất điều 
chỉnh hoạt động tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao 
chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh 
tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tiến 
trình gia nhập Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) và thực hiện Hiệp 
định Hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại (TBT/WTO), bảo vệ được lợi ích 
quốc gia và lợi ích của các doanh 
nghiệp trong nước trước sức ép của 
cạnh tranh toàn cầu và tự do hoá 
thương mại, đồng thời, thu hút đầu tư 
và chuyển giao công nghệ từ nước 
ngoài vào Việt Nam phục vụ cho giai 
đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước.  

2) Phát triển và đổi mới hệ thống 
tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật Việt 
Nam theo định hướng tăng cường hội 
nhập quốc tế 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật là căn cứ pháp lý vững chắc để 
phát triển và đổi mới Hệ thống TCVN 
và Hệ thống QCVN. 

a) Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) 

Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia 
(TCVN) tính từ khi công bố tiêu 
chuẩn đầu tiên vào năm 1962 đến nay 
đã công bố được trên 10.000 TCVN là 
cơ sở và chuẩn mực cho việc tiến 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như các hoạt động quản lý. Hệ 
thống này thường xuyên được điều 
chỉnh và sửa đổi nhằm đáp ứng ngày 
một tốt hơn yêu cầu quản lý Nhà nước 
và yêu cầu của doanh nghiệp, phù hợp 
với thông lệ và quy định quốc tế. Hiện 
tại, Hệ thống TCVN bao gồm gần 
6.400 TCVN hiện hành.  

Hệ thống TCVN được định hướng 
phát triển theo hướng tăng cường mức 
độ hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước 
ngoài tiên tiến. Hiện tại, mức độ hài 
hoà này đạt mức 48%, trong đó mức 
hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế đạt 
43%. Song song với bước chuyển nêu 
trên, việc đổi mới phương thức biên 
soạn tiêu chuẩn cũng được thực hiện 
nhằm nâng cao chất lượng của các 
tiêu chuẩn.  

Theo quy định của hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối 
hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, tổ 



Số 20 - 10/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 
 

chức, cá nhân có liên quan trong việc 
triển khai hoạt động xây dựng, thẩm 
định và công bố TCVN từ khâu lập 
quy hoạch, kế hoạch xây dựng TCVN 
cho đến khâu xuất bản, phát hành, phổ 
biến áp dụng TCVN. Đặc biệt, toàn bộ 
các dự thảo TCVN được xây dựng 
hàng năm đều được Tổng cục tổ chức 
thẩm định và lập hồ sơ trình Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
công bố. 

b) Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN) 

Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia (QCVN) bắt buộc áp dụng được 
hình thành và phát triển trên cơ sở quy 
định của Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật.  

Vai trò của các QCVN ngày càng 
trở nên quan trọng và trở thành trọng 
tâm của hoạt động thực thi Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trong 
thực tiễn sản xuất, đời sống. Đây 
chính là công cụ quản lý nhà nước của 
các Bộ, ngành nhằm kịp thời đáp ứng 
yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực, ngăn 
chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
kém chất lượng, ảnh hưởng đến môi 
trường, sức khoẻ, tính mạng con 
người; và đó cũng là biện pháp kỹ 
thuật để bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi 
ích doanh nghiệp và người tiêu dùng 
Việt Nam trước những nguy cơ tiềm 
ẩn. Do vậy, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong 
phạm vi ngành, lĩnh vực được phân 
công sẽ chủ động tổ chức xây dựng, 

ban hành và áp dụng QCVN, tuy 
nhiên việc thẩm định dự thảo QCVN 
được Chính phủ giao Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Khoa học và Công 
nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng thực hiện công việc 
này. 

Ngoài việc thực hiện trách nhiệm 
thẩm định dự thảo QCVN, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng còn 
chủ động phối hợp tích cực với các 
Bộ, ngành trong việc xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch xây dựng QCVN, 
hướng dẫn về kỹ thuật-nghiệp vụ, góp 
ý dự thảo QCVN và cử cán bộ tham 
gia các ban soạn thảo QCVN chuyên 
ngành.  

3) Chuyển đổi các Tiêu chuẩn Việt 
Nam, tiêu chuẩn ngành thành Tiêu 
chuẩn Quốc gia hoặc Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia Theo quy định của 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật, các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu 
chuẩn Ngành (TCN) đã được ban 
hành theo Pháp lệnh Chất lượng hàng 
hoá năm 1999 và theo luật, pháp lệnh 
khác phải được xem xét, chuyển đổi 
thành Tiêu chuẩn Quốc gia hoặc Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia. 

Căn cứ quy định trên, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
thực hiện: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành rà soát, chuyển đổi gần 5.000 
Tiêu chuẩn Việt Nam thành Tiêu 
chuẩn Quốc gia (đã hoàn thành trong 
năm 2008); 
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- Phối hợp, hướng dẫn các Bộ, 
ngành thực hiện việc rà soát, chuyển 
đổi trên 3.000 TCN thành TCVN hoặc 
QCVN trước thời hạn ngày 
31/12/2011 theo quy định của Nghị 
định số 67/2009/NĐ-CP. 

(tcvn.gov.vn) 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY 
QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG 
VIỆT NAM NĂM 2016  

Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 
1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam, theo đó lấy 
ngày 15/3 hàng năm là ngày Quyền 
của người tiêu dùng Việt Nam. 

Thực hiện quy định tại Điều 3 
Quyết định số 1035/QĐ-TTg nêu trên, 
ngày 21/9/2015, Bộ Công Thương đã 
có văn bản số 9754/KH-BCT ban 
hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền 
của người tiêu dùng Việt Nam năm 
2016.  

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ là 
đơn vị chủ trì các hoạt động Ngày 
Quyền của người tiêu dùng tại Trung 
ương với các hoạt động chính như: Tổ 
chức Lễ công bố Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức 
các hội thảo, tập huấn, khóa đào tạo, 
tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh 
các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng v.v… 

Kế hoạch cũng đưa ra các hướng 
dẫn về những hoạt động tại địa 
phương do UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chủ trì thực 
hiện như: tổ chức lễ phát động, mít 
tinh, tuần hành, treo băng rôn, khẩu 
hiệu; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập 
huấn, các hoạt động tôn vinh và khen 
thưởng; tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng tại các chợ, trung tâm thương 
mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh 
và các hoạt động khác phù hợp với 
yêu cầu và tình hình thực tế tại địa 
phương, v.v… 

Với việc ban hành kế hoạch, trong 
năm 2016, lần đầu tiên các tỉnh, thành 
phố trong cả nước sẽ thống nhất và 
đồng loạt thực hiện các hoạt động 
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 
Nam. Điều này không chỉ góp phần 
nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng 
bá và tác động của hoạt động tới các 
đối tượng liên quan, mà việc thống 
nhất thực hiện kế hoạch sẽ góp phần 
sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực 
của toàn xã hội cho công tác này, qua 
đó thực hiện thắng lợi những yêu cầu, 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định số 1035/QĐ-TTg. 

Ngày Quyền người tiêu dùng Việt 
Nam được tổ chức nhằm: Khẳng định 
vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công 
tác BVQLNTD với sự phát triển ổn 
định, bền vững của xã hội và đất 
nước; Tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến pháp luật và các chính sách về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tạo 
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cơ sở để huy động, tập trung sự quan 
tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã 
hội đối với công tác BVQLNTD; Góp 
phần xây dựng một môi trường tiêu 
dùng lành mạnh cho cả NTD và các tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ, giữ ổn định và tạo động lực 
phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền 
kinh tế đất nước; Nâng cao trách 
nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và 
phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước, các tổ chức xã hội tham gia 
BVQLNTD, các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc 
thực hiện các hoạt động BVQLNTD. 

(Báo Công thương điện tử) 
 

TỪ NGÀY 1/12/2015, 50% CỬA 
HÀNG XĂNG DẦU BÁN XĂNG 
E5 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, 
doanh nghiệp đầu mối, địa phương 
liên quan nhằm rà soát nhiệm vụ, kết 
quả triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg về 
việc tăng cường sử dụng, phân phối 
xăng sinh học E5. 

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 

cho rằng, còn khoảng 1,5 tháng nữa 
(1/12/2015), mục tiêu 50% số cửa 

hàng bán xăng E5 dù nhiều khó khăn 
nhưng vẫn có thể đạt được nếu có 
những biện pháp quyết liệt. 

Đánh giá việc tuyên truyền sản xuất, 
tiêu thụ xăng sinh học đã đạt những 
kết quả tích cực trong thời gian đầu 
triển khai, đặc biệt là sau một thời 
gian khá dài sử dụng, loại xăng sinh 
học tại Việt Nam chưa xảy ra sự việc 
liên quan đến an toàn, chất lượng, Phó 
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các 
điều kiện đảm bảo chủ trương tăng 
cường lưu thông, sử dụng xăng E5 
theo đúng lộ trình mà Chính phủ đặt 
ra trong Quyết định số 53/2012/QĐ-
TTg. Nhấn mạnh ý nghĩa bảo vệ môi 
trường, an ninh năng lượng quốc gia 
và cải thiện đời sống cho người nông 
dân, Phó Thủ tướng lưu ý tới phương 
án lộ trình “mềm” có tính khuyến 
khích, thuyết phục và kêu gọi ý thức 
của người tiêu dùng trong việc sử 
dụng nguồn nhiên liệu có nhiều ưu 
điểm này. 

Chỉ rõ những bất cập cần khắc phục, 
Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm thay 
đổi mạnh mẽ hơn nữa nhận thức, kiên 
quyết trong các giải pháp đã đề ra. Về 
vấn đề sản xuất, Bộ Công Thương làm 
việc với các đầu mối để tháo gỡ khó 
khăn về giá, chi phí sản xuất, đảm bảo 
lợi ích các bên, nhưng cũng có sự ràng 
buộc để đảm bảo nguồn cung, tránh 
thiếu hụt xăng E5 trên thị trường bán 
lẻ. Phó Thủ tướng giao các bộ, đơn vị 
đầu mối tiếp tục bám sát diễn biến 
trên thực tế, rà soát các lộ trình trong 
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Quyết định số 53 của Thủ tướng 
Chính phủ để có phương án triển khai 
phù hợp. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

CHẤT CẤM MỚI TRONG CHĂN 
NUÔI LÀ CHẤT NHUỘM CÔNG 
NGHIỆP  

Chất cấm mới bị phát hiện sử dụng 
trong chăn nuôi là vàng ô (VAT 
Yellow) dùng trong công nghiệp dệt, 
nhuộm, giấy, xây dựng, không được 
dùng trong thực phẩm và có khả năng 
gây ung thư ở người. 

Tại cuộc họp báo ngày 6.10, ông 
Phạm Tiến Dũng -Trưởng Phòng 
Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) cho biết, trong quá trình 
kiểm tra chất cấm tăng trọng lợn, các 
cơ quan chức năng lại phát hiện thêm 
một chất cấm mới là vàng ô dùng 
trong công nghiệp dệt, nhuộm, giấy, 
xây dựng, không được dùng trong 
thực phẩm và có khả năng gây ung thư 
ở người. 

Theo Ông Dũng, vừa qua, việc các 
báo đưa thông tin về chất cấm là rất 
cần thiết, từ đó cảnh báo về chất cấm 
tới người dân, tạo thành dư luận xã 
hội tẩy chay tình trạng sử dụng chất 
cấm. Cũng qua các thông tin đại 
chúng, vấn đề chất cấm đã được làm 
“nóng” dư luận nên các cơ quan chức 
năng đã nhận được nhiều đơn tố giác 
của người dân và những doanh nghiệp 
làm ăn chân chính.  

Cũng theo ông Dũng, hiện Thanh 
tra Bộ NNPTNT đã vào cuộc để cùng 
phối hợp với các tỉnh Tiền Giang, Bến 
Tre, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bà Rịa - 
Vũng Tàu có đơn tố giác về chất cấm 
để cùng tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát chất cấm trong thời gian tới. 

Liên quan tới chất cấm mới, ông 
Nguyễn Xuân Dương – Phó Cục 
trưởng Cục Chăn nuôi giải thích, qua 
xác minh cho thấy, chất VAT Yellow 
thực chất là chất nhuộm trong công 
nghiệp, xây dựng, không có trong 
danh mục làm thực phẩm.  

Thực tế, chất này không có tác dụng 
tăng trọng mà chỉ có khả năng tạo 
màu. Khi sản xuất thức ăn chăn nuôi, 
một số doanh nghiệp không mua các 
chất tạo màu sử dụng trong thực phẩm 
mà lấy chất vàng ô của công nghiệp, 
xây dựng để trộn làm vàng sản phẩm 
thức ăn, từ đó tạo màu vàng cho gà 
trong thời gian vỗ béo gà. Chất vàng ô 
chủ yếu dùng trộn vào thức ăn chăn 
nuôi gà và ít sử dụng trong chăn nuôi 
lợn. 

"Chất vàng ô được sử dụng phổ 
biến trong công nghiệp dệt, nhuộm, 
giấy, xây dựng, và không được dùng 
trong thực phẩm, có khả năng gây ung 
thư ở người đã được các cơ quan chức 
năng phát hiện đưa vào tạo mầu cho 
thức ăn chăn nuôi gà. Hiện các cơ 
quan chức năng của Bộ NN&PTNT 
đang tiếp tục điều tra, làm rõ", ông 
Nguyễn Xuân Dương nói. 

(danviet.vn) 
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PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CỦA ISO 
14001 CHÍNH THỨC ĐƯỢC BAN 
HÀNH 

ISO 14001 là một trong những tiêu 
chuẩn về quản lý môi trường phổ biến 
nhất trên thế giới. Tiêu chuẩn này đã 
được soát xét lại nhằm đảo bảo tính 
phù hợp với yêu cầu trong tương lai.  

 
Đưa ra các yêu cầu đối với tiêu 

chuẩn quản lý môi trường, ISO 
14001:2015 là một trong những tiêu 
chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên 
toàn thế giới và là một công cụ kinh 
doanh quan trọng đối với nhiều tổ 
chức. Với con số hơn 300000 chứng 
chỉ được cấp mỗi năm, tiêu chuẩn này 
đứng ở vị trí khá cao trong chương 
trình nghị sự của nhiều tổ chức, những 
đơn vị quan tâm đến tác động môi 
trường. 

Mới đây, bản soát xét của ISO 
14001 đã được công bố nhằm đảm 
bảo tính phù hợp của tiêu chuẩn đối 
với thị trường. ISO 14001:2015 đáp 
ứng những xu hướng mới nhất, ví như 
thừa nhận của các công ty về sự cần 
thiết phải tính đến cả yếu tố bên ngoài 
lẫn bên trong có ảnh hưởng đến tác 
động của chúng, bao gồm cả biến đổi 
khí hậu. 

ISO 14001:2015 chứa đựng các 
cải tiến, cải thiện trong một số điểm 
chính sau: 

- Cam kết của bộ phận lãnh đạo; 
- Sự gắn kết với đường lối chiến 

lược; 
- Bảo vệ môi trường, tập trung vào 

các sáng kiến chủ động; 
- Giao tiếp hiệu quả thông qua các 

chiến lược truyền thông; 
- Suy nghĩ trên cơ sở vòng đời của 

sản phẩm, dịch vụ; cân nhắc từng giai 
đoạn, quá trình từ lúc xây dựng, phát 
triển cho đến khi kết thúc. 

Tính đến thời điểm hiện tại, ISO 
14001 đã tồn tại được 20 năm. Bà 
Anne-Marie Warris – Chủ tịch ban kỹ 
thuật ISO/TC 207/SC1 chịu trách 
nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn 
ISO 14001 tin rằng bản soát xét mới 
này có khả năng đảm bảo tính phù hợp 
với thị trường trong 20 năm tới nữa. 
Theo bà Anne-Marie Warris, “ISO 
14001 đã hiện thực hóa rất nhiều giấc 
mơ của 20 năm trước, bao gồm cả 
việc giúp quản lý các vấn đề môi 
trường một cách toàn diện”. 

“Trong thời gian tới, phiên bản mới 
sẽ giúp tạo ra mối liên kết chặt chẽ 
giữa các vấn đề môi trường và suy 
nghĩ, kế hoạch về chiến lược hành 
động của tổ chức.” Bà bổ sung “ Tôi 
có thể thấy trước rằng quan điểm về 
vòng đời và các vấn đề liên quan đến 
chuỗi cung ứng được đề cập đến trong 
ISO 14001 sẽ trở nên ngày một mạnh 
mẽ trong tương lai.” 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Tổng thư ký hành động của ISO 
Kevin McKinley cho biết bản soát xét 
lần này của ISO 14001 phản ánh rất 
nhiều thay đổi trong công nghệ và 
những gì mà các bên liên quan mong 
đợi ở một tổ chức. Cũng theo ông, 
ISO 14001 có thể là một công cụ giúp 
gia tăng lợi thế cạnh tranh của tổ 
chức, trong một số trường hợp nó 
thậm chí còn mang lại lợi ích kinh tế, 
giúp các tổ chức cải thiện năng suất. 

Bản soát xét là kết quả công sức lao 
động của 121 chuyên gia của ban kỹ 
thuật ISO/TC 207/SC 1 về phát triển 
môi trường đại diện cho các bên liên 
quan từ 88 quốc gia, dẫn dắt bởi BSI, 
đại diện của UK trong ISO. 

(Theo ISO) 
 
 
 
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY 
TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP 
ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC 
THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-
ÚC-NIU DI LÂN 

Ngày 24/09/2015, Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-
BCT (Thông tư 31) quy định thực hiện 
Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 
Thành lập khu vực thương mại tự do 
ASEAN-Úc-Niu di lân. 

Thông tư 31 quy định về Quy tắc 
xuất xứ; Quy tắc cụ thể mặt hàng; Thủ 
tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa; Những thông tin tối 
thiểu của C/O; Mẫu Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa AANZ; Mẫu tờ khai 
bổ sung C/O; Mẫu Khai báo cho nhà 
xuất khẩu về trị giá FOB; Hướng dẫn 
kê khai C/O; Đơn đề nghị cấp C/O; 
Danh mục các Tổ chức cấp C/O. 

Theo đó, hàng hóa được coi là có 
xuất xứ nếu đáp ứng một trong các 
quy định như có xuất xứ thuần túy 
hoặc được sản xuất toàn bộ tại một 
nước thành viên; Không có xuất xứ 
thuần túy hoặc không được sản xuất 
toàn bộ tại một nước thành viên, 
nhưng đáp ứng các yêu cầu quy định 
tại Điều 4 của Phụ lục trong Thông 
tư;... Thông tư 31 cũng quy định các 
công đoạn hoàn thiện áp dụng cho một 
số sản phẩm dệt may như hoàn thiện 
chống khuẩn; Hoàn thiện chống bắt 
bụi; Chất chống tĩnh điện; Hồ vải làm 
tăng độ bền mầu (cho vải nhuộm, in 
hoặc vải nylon); Sấy khô hãm mầu 
(cho vải nhuộm); Hoàn thiện khung 
go, v.v... 

Ngoài ra, C/O sẽ do một tổ chức 
hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp C/O 
(sau đây gọi là tổ chức cấp C/O) của 
nước thành viên xuất khẩu cấp. 

Mỗi nước thành viên có trách nhiệm 
gửi danh sách tên, địa chỉ, mẫu chữ ký 
của cán bộ ký cấp C/O và mẫu con 
dấu của tổ chức cấp C/O cho tất cả các 
nước thành viên khác thông qua Ban 
Thư ký ASEAN. 

C/O có chữ ký không được đăng ký 
trong danh sách trên có thể không 
được cơ quan Hải quan nước nhập 
khẩu chấp nhận. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Tổ chức cấp C/O có quyền yêu cầu 
người xuất khẩu nộp thêm tài liệu 
và/hoặc các thông tin liên quan khác 
để kiểm tra theo quy định của nước 
thành viên xuất khẩu. Thông tin của 
người xuất khẩu: tên, địa chỉ và thông 
tin liên lạc cụ thể của người xuất 
khẩu. Thông tin về lô hàng:Tên và địa 
chỉ của người nhận hàng; Thông tin 
cần thiết để xác nhận lô hàng, như số 
đề nghị mua hàng của người nhập 
khẩu, số hoá đơn và ngày xuất hóa 
đơn, và vận đơn hàng không hoặc vận 
đơn đường biển hoặc vận tải đơn; 
Cảng dỡ hàng (nếu có). Mô tả chi tiết 
hàng hóa: Mô tả chi tiết hàng hóa, bao 
gồm mã HS (ở cấp độ 6 số), số hiệu 
sản phẩm và tên nhãn hiệu sản phẩm 
(nếu có thể); … 

Thông tư 31 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/10/ 2015 và thay thế Thông 
tư 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 
của Bộ Công Thương thực hiện Quy 
tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập 
khu vực thương mại tự do ASEAN-
Úc-Niu Di Lân. 

(moit.gov.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Tranh chấp thương mại giữa 

Indonesia và Brazil – Các biện pháp 
liên quan tới nhập khẩu thịt gà và 
các sản phẩm từ gà 

Thị trường xuất khẩu thịt gà nguyên 
con và thịt gà đông lạnh cắt miếng của 

Brazil là các nước Châu Á như Nhật 
Bản, Hồng Kong, Singapore và Trung 
Quốc, trong khi điểm đến của gà đông 
lạnh nguyên con của nước nước này là 
các quốc gia Đạo Hồi. Vào ngày 
16/10/2014, Brazil yêu cầu tham vấn 
với Indonesia liên quan tới các biện 
pháp mà Indonesia đã đưa ra với việc 
nhập khẩu thịt từ gia cầm loài Gallus 
và các sản phẩm từ gia cầm loài 
Gallus 

Tham vấn này được thực hiện theo 
các Điều 1 và 4 của Thỏa thuận về các 
Quy tắc và Thủ tục giải quyết Tranh 
chấp, Điều XXII của Hiệp định chung 
về Thuế quan và Thương mại năm 
1994 ("GATT 1994"), Điều 11 của 
Hiệp định về Áp dụng các biện pháp 
vệ sinh động thực vật ("Hiệp định 
SPS"), Điều 6 của Hiệp định về Thủ 
tục cấp phép nhập khẩu, Điều 14 của 
Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại ("Hiệp định TBT"), Điều 
19 của Hiệp định về Nông nghiệp và 
Điều 8 của Hiệp định về giám định 
hàng hóa liên quan tới các biện pháp 
cụ thể mà Indonesia đưa ra với việc 
nhập khẩu thịt từ gia cầm loài Gallus 
và các sản phẩm từ gia cầm loài 
Gallus mà sau đây được đề cập tới 
như thịt gà và các sản phẩm từ gà. 

Trong đề nghị tham vấn của mình, 
Brazil cho rằng trong vòng 5 năm qua, 
Brazil đã nỗ lực đạt được tiếp cận thị 
trường gia cầm của Indonesia, đặt biệt 
là thị trường dành cho thịt gà và các 
sản phẩm từ gà. Trong yêu cầu tham 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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vấn với Indonesia, phái đoàn Brazil đã 
cho rằng mặc dù các nỗ lực rất lớn của 
họ Indonesia đã phê chuẩn và duy trì 
các quy định và các thủ tục hạn chế 
nhằm cấm thịt gà và các sản phẩm từ 
gà của Brazil vào thị trường Indonesia 
một cách có hiệu quả. 

(tbtvn.org) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Thông báo: Sử dụng hệ thống 
email TBT mới 

Được sự hỗ trợ của Dự án EU - 
Mutrap về Hệ thống email TBT, Văn 
phòng TBT Việt Nam xin trân trọng 
thông báo, kể từ ngày 15/10/2015 Hệ 
thống email TBT Việt Nam mới, 
chính thức đưa vào sử dụng tại địa chỉ 
truy cập: http://mail.tbt.gov.vn. 

Đối với hệ thống email cũ tại địa 
chỉ: http://mail.tbtvn.org:3000 thì các 
Điểm TBT tải hết các email về trước 
ngày 30/10/2015. 

Văn phòng TBT Việt Nam đề nghị 
các Điểm TBT trong Mạng lưới TBT 
Việt Nam sớm liên hệ để nhận mật 
khẩu theo địa chỉ: Phòng Thông tin 
TBT – Văn phòng TBT Việt Nam, số 
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 04.379.121.46; Email: 
tt@tbt.gov.vn 

(tbtvn.org) 
 

 “Quản lý và khai thác Hệ thống 
Thông báo tự động TBT”  

Ngày 12 tháng 9, tại Khách sạn 
New Epoch – Thành phố Hồ Chí 

Minh, Văn phòng TBT Việt Nam đã 
phối hợp với Dự án hỗ trợ Chính sách 
Thương mại và Đầu tư của Châu Âu 
(Dự án EU-MUTRAP) tổ chức khóa 
đào tạo “Khai thác và Sử dụng Hệ 
thống Thông báo tự động về Hàng rào 
Kỹ thuật đối với Thương mại (TBT)”. 

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

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

Các học viên đã tích cực tham gia 
vào các bài tập thực hành, đồng thời 
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đưa ra những ý kiến góp ý để chuyên 
gia thiết kế Hệ thống ENS xem xét 
điều chỉnh hoạt động của hệ thống 
hữu hiệu và thân thiện hơn.  

(tbt.gov.vn) 
 

 Sản phẩm may mặc Việt Nam 
được chào đón tại Pháp  

Từ ngày 14-17/9/2015, trong khuôn 
khổ Chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia 2015, 11 doanh nghiệp dệt 
may tiêu biểu của Việt Nam đã tham 
gia Hội chợ World Apparel Sourcing 
Paris do Công ty Tổ chức hội chợ 
quốc tế Messe Frankfurkt và Hiệp hội 
Dệt may Việt Nam (VITAS) phối hợp 
tổ chức. 

Tuy còn khiêm tốn về số lượng so 
với các cường quốc dệt may khác 
nhưng những mẫu mã sản phẩm may 
mặc Việt Nam rất đẹp mắt. Các sản 
phẩm thời trang mùa hè của Công ty 
Thái Sơn và quần áo trẻ em của Công 
ty Babeeni do dàn người mẫu Pháp 
trình diễn trên sàn catwalk được đông 
đảo người xem và các phóng viên thời 
trang đánh giá cao. 

 
Nhân dịp này, Hiệp hội châu Âu - 

Việt Nam (European Vietnam 
Association) đã phối hợp với Thương 
vụ – Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ 

chức một hội nghị nhỏ về ngành dệt 
may Việt Nam. Ông Jean Francois 
Limantour, Chủ tịch hiệp hội đã trình 
bày những xu hướng lớn của ngành 
dệt may thế giới và dự báo Việt Nam 
sẽ tiếp tục vươn tới thứ hạng cao hơn 
nữa trong lĩnh vực này nếu Việt Nam 
có thêm các dự án hợp tác quốc tế lớn 
cả ở cấp Chính phủ và cấp doanh 
nghiệp. 

Tới thăm các gian hàng Việt Nam 
và phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt 
Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn 
khẳng định tầm quan trọng của ngành 
dệt may Việt Nam trong nền kinh tế 
quốc dân và chính sách của Chính phủ 
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nhân phát triển ngành công 
nghiệp này. 

Ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham 
tán thương mại Việt Nam tại Pháp, 
nhận xét rằng Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam – EU vừa kết thúc 
đàm phán cuối tháng 8/2015 sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi lớn về tiếp cận thị 
trường EU cho các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam và nhiều cơ hội đầu tư 
tại Việt Nam cho các doanh nhân đến 
từ châu Âu. Những ưu thế của Việt 
Nam như lực lượng lao động đông đảo 
có tay nghề cao, thế hệ doanh nhân 
mới đầy năng động cùng với những 
cải cách hỗ trợ doanh nghiệp của 
Chính phủ có thể kết hợp với các thế 
mạnh của châu Âu như trình độ thiết 
kế thời trang cao cấp, khả năng 
marketing chuyên nghiệp và hệ thống 
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phân phối rộng khắp để tạo nên sức 
cạnh tranh mới. 

(Thương vụ Việt Nam tại Pháp) 
 

 Hội thảo về thực hiện thỏa thuận 
thừa nhận lẫn nhau và quy chế 
quản lý hài hòa các thiết bị điện và 
điện tử của ASEAN  

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
CĐLCL đã tổ chức hội thảo phổ biến 
việc thực hiện thỏa thuận thừa nhận 
lẫn nhau trong lĩnh vực điện, điện tử 
(EE MRA) và hiệp định về quy chế 
quản lý hài hòa các thiết bị điện và 
điện tử của ASEAN (AHEEERR) tại 
Việt Nam. 

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức 
đối với các doanh nghiệp để thực hiện 
ASEAN EEE MRA và AHEEERR tại 
Việt Nam góp phần thúc đẩy quá trình 
hội nhập ASEAN; hỗ trợ các ngành 
công nghiệp và thương nghiệp các 
kiến thức trong quá trình hội nhập đối 
với lĩnh vực điện, điện tử và hỗ trợ các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu đem lại 
lợi ích từ những sáng kiến của hội 
nhập thị trường trong ASEAN. 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã 
được nghe bà Đoàn Thị Thanh Vân, 
Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp điện, điện tử 
của ASEAN lần thứ 18 trình bày tổng 
quan về những sáng kiến thị trường 
hội nhập của ASEAN trong lĩnh vực 
điện, điện tử; sự tham gia của Việt 
Nam trong thỏa thuận thừa nhận lẫn 
nhau trong lĩnh vực điện điện tử. Ông 

Nguyễn Quốc Quân, chuyên viên Vụ 
Đánh giá Hợp chuẩn Hợp quy trình 
bày báo cáo tổng quan về quy định an 
toàn điện tại Việt Nam. Ông Lương 
Văn Phan, nguyên Phó Viện trưởng 
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt 
Nam, chuyên gia độc lập trình bày báo 
cáo Hiệp định AHEEERR và những 
tác động đến quy định tại Việt Nam và 
tác động đến xuất khẩu. Ông Đinh 
Ngọc Long, Phó trưởng Phòng chứng 
nhận sản phẩm hợp chuẩn, Trung tâm 
Chứng nhận Phù hợp (Quacert) trình 
bày báo cáo thử nghiệm và chứng 
nhận cho xuất khẩu tới các nước trong 
ASEAN; phòng thử nghiệm và tổ 
chức chứng nhận được chỉ định và 
IEC CB Scheme. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 
 100 sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia 
được tôn vinh  

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Công 
Thương tổ chức họp báo lễ công bố và 
tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015. 

Tại cuộc họp báo, hội đồng bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 chính 
thức công bố 100 sản phẩm được 
quyết định công nhận là sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
quốc gia năm 2015. 

Theo đó, nhóm sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ gồm 25 sản phẩm được bình 
chọn; nhóm sản phẩm chế biến nông 
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lâm thủy sản và đồ uống gồm 40 sản 
phẩm; nhóm sản phẩm thiết bị máy 
móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí gồm 
25 sản phẩm; nhóm các sản phẩm 
khác gồm 10 sản phẩm. 

Phân theo khu vực, phía Bắc có 39 
sản phẩm đạt cấp quốc gia của 17/18 
tỉnh, thành phố trong khu vực tham 
gia bình chọn; phía Nam có 31 sản 
phẩm đạt cấp quốc gia của 16/17 tỉnh, 
thành phố; khu vực miền Trung – Tây 
Nguyên có 30 sản phẩm đạt cấp quốc 
gia trên 11/11 tỉnh, thành phố tham 
gia bình chọn. Hội đồng bình chọn 
cho hay, chương trình bình chọn và 
tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 
do Bộ Công Thương chủ trì và giao 
Cục Công nghiệp địa phương làm đầu 
mối thực hiện. 

Sản phẩm tham gia bình chọn là sản 
phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp do chính cơ sở công nghiệp 
nông thôn sản xuất và đăng ký tham 
gia bình chọn. Sản phẩm bình chọn 
không phải là sản phẩm sao chép, việc 
sản xuất sản phẩm không vi phạm quy 
định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở 
hữu công nghiệp và các quy định khác 
liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn 
về chất lượng, vệ sinh an toàn lao 
động, an toàn thực phẩm và bảo vệ 
môi trường. Ngoài ra, sản phẩm tham 
gia bình chọn phải có khả năng sản 
xuất hàng loạt với số lượng lớn, không 
phải là sản phẩm độc bản, … 

 (vinanet) 

3. TIN TỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNG  
 Xét duyệt đề án thuộc lĩnh 

vực Hệ thống quản lý tiên tiến 
Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt các đề án thuộc lĩnh vực Hệ 
thống quản lý tiên tiến của 12 doanh 
nghiệp tham gia Chương trình Khoa 
học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2015. Ông Vương 
Quang Cần- Phó giám đốc Sở chủ trì 
Hội đồng xét duyệt.  

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, 
nội dung sẽ thực hiện theo điều kiện 
thực tế, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các 
đề án của 11 doanh nghiệp (trong tổng 
12 doanh nghiệp) tham gia xét duyệt, 
với tổng mức hỗ trợ là 741 triệu đồng, 
cụ thể như sau: 

1- Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ Sản xuất Ca cao Thành Đạt (xã Xà 
Bang, huyện Châu Đức), với lĩnh vực 
hoạt động chính là thu mua, chế biến, 
tư vấn kỹ thuật ca cao. Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng Website và xây 
dựng ISO 22000; 

2- Công ty CP Xây dựng và Phát 
triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(thành phố Vũng Tàu), với lĩnh vực 
hoạt động chính là khai thác đá, cát, 
sỏi, đất sét, xây dựng nhà, công trình 
kỹ thuật dân dụng, ... Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng OHSAS 
18001:2007 và đào tạo theo ISO 
31000 và ISO 15489;  
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3- Công ty TNHH Nước mắm Ánh 
Phương (xã Phước Thuận, huyện 
Xuyên Mộc), với lĩnh vực hoạt động 
chính là bán lẻ thực phẩm, sản xuất 
nước mắm. Nội dung được hỗ trợ là 
xây dựng ISO 9001:2008;  

4- Doanh nghiệp tư nhân Lê Bên 
(huyện Long Điền), với lĩnh vực hoạt 
động chính là cung cấp muối hạt, 
muối xay công nghiệp. Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng ISO 9001:2008; 

5- Hợp tác xã Nông nghiệp- Dịch 
vụ Nhân Tâm (Hòa Hiệp, huyện 
Xuyên Mộc), với lĩnh vực hoạt động 
chính là hoạt động dịch vụ nông 
nghiệp, sản xuất hàng nông sản. Nội 
dung được hỗ trợ là tái chứng nhận 
VietGap nhãn xuồng cơm vàng cho 6 
ha/6 hộ; 

6- Doanh nghiệp tư nhân Tín Thành 
Minh, với lĩnh vực hoạt động chính là 
kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. 
Nội dung được hỗ trợ là xây dựng 
TCCS; 

7- CN. Công ty CP Du lịch tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu – Khách sạn Sammy 
(Tp Vũng Tàu), lĩnh vực hoạt động 
chính là kinh doanh lưu trú, ăn uống. 
Nội dung được hỗ trợ là tái chứng 
nhận ISO 9001:2008, xây dựng 
HACCP và đào tạo theo ISO 31000, 
ISO 15489;  

8- CN. Công ty CP Xây dựng và 
phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu – Xí nghiệp sản xuất công nghiệp 
(Tp Vũng Tàu), lĩnh vực hoạt động 
chính là khai thác chế biến sản xuất 

gạch bê tông. Nội dung được hỗ trợ là 
xây dựng OHSAS 18001:2007, đào 
tạo theo ISO 31000 và ISO 15489;  

9- CN. Công ty TNHH LIXIL Việt 
Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Mỹ 
Xuân A, huyện Tân Thành), lĩnh vực 
hoạt động chính là sản xuất gạch ốp 
tường. Nội dung được hỗ trợ là giám 
sát ISO 9001:2008 và xây dựng ISO 
14001:2004;  

10- Hợp tác xã Dịch vụ Nông 
nghiệp An Nhứt (huyện Long Điền), 
lĩnh vực hoạt động chính là hoạt động 
nông nghiệp. Nội dung được hỗ trợ là 
tư vấn chứng nhận VietGap cho 
20ha/40 hộ;  

11- Công ty Cp Dịch vụ Dầu khí 
Toàn cầu (P Thắng Nhất, Tp Vũng 
Tàu), lĩnh vực hoạt động chính là 
cung cấp nhân lực, cho thuê thiết bị, 
máy móc, bán linh kiện dầu khí. Nội 
dung được hỗ trợ là chứng nhận ISO 
9001:2008. 

(Sở KH&CN) 
 

 Nghiệm thu đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 3 
năm 2015 

Ngày 13/10/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng 
nghiệm thu các đề án của 9 doanh 
nghiệp tham gia Chương trình Khoa 
học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đợt 3 năm 2015. Ông 
Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở 
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Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội 
đồng nghiệm thu.  

Sau khi xem xét hồ sơ và đánh giá 
kết quả thực hiện được của các đề án, 
Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu các 
đề án của 9 đơn vị tham gia Chương 
trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đợt 3 năm 2015 và 
yêu cầu các đơn vị hoàn tất các hồ sơ 
pháp lý có liên quan, tổng kinh phí hỗ 
trợ đợt 3 là 506,4 triệu đồng, cụ thể 
như sau: 

1- Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng 
hải Thiên Nam (Tp Vũng Tàu), với 
nội dung hỗ trợ là giám sát hệ thống 
quản lý tích hợp ISO 9001:2008 và 
OHSAS 18001:2007; 

2- Công ty TNHH Thông tin kỹ 
thuật Minh Anh (Tp Vũng Tàu), với 
nội dung hỗ trợ là tư vấn chứng nhận 
ISO/IEC 17025:2005; 

3- Công ty TNHH TM &SX Mạnh 
Hà, với nội dung hỗ trợ là duy trì 
chứng nhận BRC 6 và tư vấn chứng 
nhận ISO 14001; 

4- Hợp tác xã bưởi da xanh Sông 
Xoài, với nội dung hỗ trợ là xây dựng 
Website;  

5- Công ty Cp China Steel Sumikin 
Việt Nam (huyện Tân Thành), với nội 
dung hỗ trợ là giám sát hệ thống ISO 
9001:2008; tư vấn hệ thống ISO 
16949:2009; tư vấn hệ thống ISO/IEC 
17025:2005; Chứng nhận sản phẩm 
hợp chuẩn của Malaysia;  

6- Công ty CP thép Pomina 2 
(huyện Tân Thành), với nội dung hỗ 
trợ là tái chứng nhận hệ thống 
ISO/IEC 17025:2005; 

7- Công ty CP Dịch vụ công trình 
ngầm Thiên Nam, với nội dung hỗ trợ 
là giám sát hệ thống ISO 9001:2008; 

8- Doanh nghiệp tư nhân Đức Danh, 
với nội dung hỗ trợ là đào tạo kiến 
thức HACCP; 

9- Công ty CP Tàu dịch vụ dầu khí 
Hải Dương (Tp Vũng Tàu), với nội 
dung hỗ trợ là tư vấn và chứng nhận 
hệ thống ISO 9001:2008; 

(Sở KH&CN) 
 
 Hội nghị tập huấn nâng cao năng 
lực quản lý cho cán bộ quản lý, vận 
hành hệ thống năng lượng  

Hiện nay, năng lượng đang là vấn 
đề cấp bách, là một trong những yếu 
tố quyết định đến hiệu quả hoạt động 
của tất cả các doanh nghiệp, vì 
vậy nhằm phổ biến các kiến thức, 
thông tin về quy phạm pháp luật, nâng 
cao nhận thức trong công đồng, xây 
dựng ý thức thực hiện thường xuyên 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, bảo vệ môi trường và nâng cao 
năng lực cho cán bộ quản lý năng 
lượng tại các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh… Sở Công Thương phối 
hợp với Công ty TNHH TM – DV 
Năng Lượng Xanh tổ chức Hội nghị 
tập huấn nâng cao năng lực cho cán 
bộ quản lý, vận hành hệ thống quản lý 
năng lượng trong các doanh nghiệp 
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sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
Bà Ria – Vũng Tàu. 

Tham gia Hội nghị có 88 đại biểu 
đến từ 43 doanh nghiệp sử dụng năng 
lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 
Nội dung Hội  nghị bao gồm giới 
thiệu trách nhiệm của doanh nghiệp sử 
dụng năng lượng trọng điểm đối với 
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả (SDNL TK&HQ), giới thiệu 
Hệ thống Quản lý Năng lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 50001, quy trình thực 
hiện kiểm toán năng lượng, hướng dẫn 
doanh nghiệp thực hiện chế độ báo 
cáo và xây dưng kế hoạch sử dụng 
năng lượng, giải pháp và công nghệ 
mới về SDNL TK&HQ trong ngành 
công nghiệp và bài tham luận của 
Công ty TNHH MTV Giấy Sài Gòn – 
Mỹ Xuân. 

Tại Hội nghị, đại diện phòng  Quản 
lý Năng lượng - Sở Công Thương đã 
giới thiệu các nội dung cơ bản về 
trách nhiệm của Luật SDNL TK&HQ. 
Các lĩnh vực điều chỉnh của Luật 
SDNL TK&HQ trong xây dựng và 
chiếu sáng công cộng; trong giao 
thông vận tải; trong sản xuất nông 
nghiệp; trong hoạt động dịch vụ và hộ 
gia đình; trong dự án đầu tư, cơ quan, 

đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 
Quản lý việc sử dụng năng lượng của 
các cơ sở sử dụng năng lượng trọng 
điểm và các Nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính về SDNLTK&HQ. 

Đại diện của đơn vị tư vấn Công ty 
TNHH TM – DV Năng Lượng Xanh 
giới thiệu hệ thống quản lý năng 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001, 
thực hiện kiểm toán năng lượng, 
hướng dẫn báo cáo trên hệ thống dữ 
liệu sử dụng năng lượng trọng điểm và 
các biện pháp SDNLTK&HQ. Tham 
dự còn có bài tham luận của Công ty 
TNHH MTV Giấy Sài Gòn – Mỹ 
Xuân trình bày về quản lý và vận hành 
hệ thống quản lý năng lượng ISO 
50001. Theo đánh giá trong năm 
2014, Công ty đã tiết kiệm được 
khoảng 17 tỷ đồng tiền chi phí cho 
năng lượng. 

Hội nghị nhằm cung cấp cho các 
doanh nghiệp những thông tin, biện 
pháp bổ ích về SDNLTK&HQ. Trong 
thời gian tới việc quản lý và 
SDNLTK&HQ luôn được ưu tiên 
hàng đầu trong chính sách phát triển 
kinh tế bền vững, việc thay thế các 
dây chuyền công nghệ cũ, hao phí 
năng lượng bằng các công nghệ mới 
tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải 
CO2 ra môi trường giúp tăng năng 
suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giảm giá thành sản phẩm và tăng khả 
năng cạnh tranh cho sản phẩm của các 
doanh nghiệp thời kì hội nhập. 

(soct.baria-vungtau.gov.vn) 


