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GẠO VÀ THỦY SẢN VIỆT NAM 
CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐÓN CƠ HỘI 
TỪ TPP? 

Ngành thủy sản và gạo nếu được cơ 
cấu lại sản xuất theo chuỗi chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có 
thương hiệu thì cơ hội tốt khi xuất 
khẩu.  

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) là cơ hội và thách thức 
lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam. 
Hai mặt hàng xuất khẩu lớn của Việt 
Nam là thủy sản và gạo nếu được tái 
cơ cấu lại sản xuất theo chuỗi chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, có 
thương hiệu thì sẽ tận dụng tốt cơ hội 
xuất khẩu. Hiện nay, các doanh 
nghiệp nông nghiệp chuẩn bị gì cho 
TPP và cần làm gì để tận dụng tốt cơ 
hội này?  

 
Thủy sản Việt Nam cần cơ cấu lại 

trước cơ hội từ TPP 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

Hùng Hậu ở quận Tân Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh chuyên xuất khẩu các 
sản phẩm thủy sản sang thị trường 
Mỹ, Châu Âu và Nhật. Mỗi năm, công 

ty  xuất khẩu khoảng 17 triệu đô la 
Mỹ. Để tận dụng được tốt về cơ hội 
xuất khẩu khi TPP có hiệu lực, công 
ty đã đầu tư thêm hàng tỷ đồng cho 
dây truyền sản xuất, nâng công suất 
hoạt động. Đồng thời, công ty cũng 
đầu tư thêm vùng nguyên liệu để kiểm 
soát tốt các chất kháng sinh, vi sinh và 
truy xuất  được nguồn gốc.   

Mặc dù đã đầu tư nhiều cho việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm, nhưng 
hàng chục năm nay công ty cũng chưa 
xuất khẩu trực tiếp được mà phải xuất 
ủy thác. Cho nên khi TPP có hiệu lực, 
thuế suất giảm, các doanh nghiệp xuất 
khẩu với hình thức như công ty Cổ 
phần Nông nghiệp Hùng Hậu cũng 
chưa được hưởng trực tiếp. 

Hiện nay, 3.500 doanh nghiệp nông 
nghiệp của Việt Nam phần lớn là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có 
thương hiệu lớn nên cũng chưa có 
nhiều thâm nhập được vào hệ thống 
phân phối trực tiếp, không chi phối 
được sản xuất và thị trường. Cái  khó 
nữa của các doanh nghiệp xuất khẩu  
không chỉ đối mặt với việc bị kiện 
chống bán phá giá, chống trợ cấp và 
tự vệ thương mại mà còn phải đối mặt 
với các hàng rào kỹ thuật.   

Đáng nói, là trong 9 tháng qua, các 
sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất 
khẩu bị trả lại tăng nhiều so với năm 
trước do lỗi về bao bì, nhãn hiệu, các 
tiêu chuẩn đo lường về chất lượng 
chất vi sinh, kháng sinh…  Vậy khi 
tham gia TPP các doanh nghiệp cần 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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cập nhật thêm nhiều thông tin về quy 
định này. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng 
Dũng, Giám đốc nghiên cứu và phát 
triển Viện Kinh tế và Quản lý TP Hồ 
Chí Minh cho biết: “Cái vướng nhất 
của doanh nghiệp là thông tin. Việc 
gắn kết giữa các cơ quan Chính phủ 
với doanh nghiệp cần chặt chẽ hơn để 
thông tin kịp thời để doanh nghiệp 
thích ứng kịp thời khi môi trường thế 
giới thay đổi. TPP có mặt hàng bỏ 
thuế suất ngay lập tức nhưng có mặt 
hàng chúng ta vẫn được trì hoãn. Vì 
vậy doanh nghiệp phải bắt đầu thay 
đổi từ bây giờ”.  

Tuy nhiên, điều đáng nói là về mặt 
hàng gạo thì hiện nay Việt Nam chưa 
có thương hiệu gạo Việt Nam trên thị 
trường quốc tế. Trước điểm yếu này, 
các chuyên gia kinh tế cho rằng, cùng 
với việc quy hoạch lại sản xuất, đầu tư 
giống, xây dựng thương hiệu thì 
ngành nông nghiệp phải  tận  dụng thị 
trường để nâng cao giá trị cho hạt gạo 
Việt Nam. Trong đó, sản xuất, xuất 
khẩu gạo theo hướng gạo đặc sản, gạo 
hữu cơ…  

Chính vì vậy mà khi tham gia TPP 
để tận dụng được cơ hội và vượt qua 
thách thức thì không còn cách nào 
khác là ngành nông nghiệp phải tái cơ 
cấu lại sản xuất. Trong đó, các sản 
phẩm nông nghiệp phải sản xuất theo 
chuỗi, tạo được lợi thế cạnh tranh về 
giá cả, chất lượng, kiểm soát tốt an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, cả 
doanh nghiệp và nông dân phải liên 

kết chứ không thể cách làm ăn manh 
mún như trước đây. Người nông dân 
không thể tham gia sân chơi TPP bằng 
sản xuất hộ cá thể.  

Điều quan trọng nữa Nhà nước phải 
khuyến khích, thu hút  doanh nghiệp 
lớn đầu tư vào nông nghiệp theo cả 
chuỗi. Đặc biệt là ngành chức năng 
phải giải quyết tồn tại lớn nhất của 
ngành nông nghiệp Việt Nam là an 
toàn vệ sinh thực phẩm.  

Tiến sĩ Hà Công Tuấn – Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cho biết: “Chúng tôi đang tập 
trung từ năm 2015 và các năm sau giải 
quyết căn bản về vệ sinh chất lượng 
an toàn vệ sinh thực phẩm, trong tập 
trung là thức ăn chăn nuôi kể cả chăn 
nuôi trên cạn và dưới nước”. 

TPP là “liều thuốc thử” cho tái cơ 
cấu nông nghiệp. Nếu tái cơ cấu nông 
nghiệp có hiệu quả thì  doanh nghiệp 
và nông dân sẽ tận dụng được cơ hội 
của TPP và nhanh chóng vượt qua 
thách thức để ngành nông nghiệp tiến 
nhanh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

(VOV-TPHCM) 
 
VIỆT NAM VÀ MEXICO CÙNG 
NHÌN NHẬN CƠ HỘI TỐT VỚI 
TPP 

Ngày 21/10/2015, Thương vụ Việt 
Nam tại Mexico đã phối hợp với Hội 
đồng doanh nghiệp ngoại thương, đầu 
tư và công nghệ Mexico (COMCE), tổ 
chức buổi tọa đàm giữa Đoàn xúc tiến 
khuyến công tỉnh Thanh Hóa, với các 
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thành viên của COMCE, với đại diện 
Phòng Công nghiệp chế tạo và chế 
biến Mexico (CANACINTRA) cùng 11 
doanh nghiệp (DN) Mexico. 

Những năm gần đây, sự gắn kết 
giữa Mexico và Việt Nam trở nên chặt 
chẽ hơn, nhất là sau khi kết thúc đàm 
phán Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), cả hai Quốc gia 
nhìn thấy một cơ hội tốt để tăng 
cường hơn nữa quan hệ thương mại 
song phương. 

Ông Hoàng Tuấn Việt, Tham tán 
Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại 
Mexico khẳng định, 40 năm quan hệ 
hữu nghị hợp tác song phương chính 
là nền tảng để hai nước phát triển hơn 
nữa quan hệ kinh tế và thương mại. 
Với việc kết thúc đàm phán TPP, sẽ 
có nhiều công ty từ Việt Nam tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh và thành lập 
DN tại Mexico. Điều này sẽ tạo ra 
nhiều triển vọng về thương mại và 
việc làm. 

Tại buổi tọa đàm, ông Hoàng Tuấn 
Việt giới thiệu về các cơ hội kinh 
doanh đối với DN Việt Nam, về các 
vấn đề sản xuất, công nghệ, dệt may, 
thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, 
và những mặt hàng khác tại thị trường 
Mexico. Theo ông Hoàng Tuấn Việt, 
các DN cần nắm bắt các cơ hội kinh 
doanh được tạo ra bởi TPP và mối 
quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai 
nước để thiết lập một nền tảng thương 
mại, trong đó vấn đề xuất khẩu được 
đặt lên hàng đầu. 

Đại diện Đoàn xúc tiến khuyến 
công tỉnh Thanh Hóa cũng đã giới 
thiệu về tiềm năng và thế mạnh của 
tỉnh. Thanh Hóa hiện có 47 dự án đầu 
tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có 
các dự án về hóa dầu, gas công 
nghiệp, thép, phân bón sinh học, sản 
xuất phụ tùng ô tô, sợi quang học, 
thiết bị nghe nhìn và truyền thông và 
linh kiện điện tử. 

Đại diện Hội đồng DN ngoại 
thương, Đầu tư và Công nghệ Mexico, 
Đại sứ Julio Faesler, Chủ tịch Ủy ban 
Thương mại song phương đánh giá 
mối quan hệ thương mại giữa hai 
nước có tiềm năng lớn, bởi vì "không 
giống như những gì người khác có thể 
nghĩ rằng, Việt Nam hiện nay có nền 
công nghiệp hóa cao và là một chuẩn 
mực cho sự năng động, để cho ngành 
công nghiệp Mexico biết cần phải làm 
gì". Đại sứ Julio Faesler cho rằng, mối 
quan hệ thương mại không chỉ phụ 
thuộc vào hai chính phủ, mà còn phụ 
thuộc rất nhiều vào các DN. 

(NOTIMEX) 
 
NĂM 2028, TPP MỚI TÁC ĐỘNG 
MẠNH TỚI NGÀNH CHĂN NUÔI  
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Khi TPP chính thức ký kết, ngành 
chăn nuôi được nhận định là khá yếu 
thế và dễ bị “nhấn chìm”. Tuy nhiên, 
theo nhiều chuyên gia, chăn nuôi Việt 
Nam còn đủ thời gian để chuẩn bị đối 
phó trước cơn “sóng lớn” này. 

Phát biểu tại Hội thảo “Tác động 
của Hiệp định Đối tác kinh tế chiến 
lược xuyên Thái Bình Dương và hội 
nhập kinh tế đến ngành chăn nuôi Việt 
Nam” do Cục Chăn nuôi (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) phối 
hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam và 
Công ty UBM tổ ngày 16-10, tại Hà 
Nội, ông Ngô Trung Khanh, Phó vụ 
trưởng Vụ chính sách thương mại đa 
biên (Bộ Công Thương) cho biết, trên 
thực tế, không phải cứ ký kết Hiệp 
định thương mại (FTA) là nhập khẩu 
sẽ tăng lên và xuất khẩu khó khăn.  

Khi TPP ký kết, thuế suất nhập 
khẩu sản phẩm chăn nuôi về 0%, chăn 
nuôi trong nước bị cạnh tranh nhưng 
nhìn tổng thể thì ngành chăn nuôi 
cũng sẽ được hưởng những lợi ích 
nhất định bởi nhiều mặt hàng như máy 
móc sản xuất phục vụ ngành chăn 
nuôi thuế cũng về 0%. Mặt khác, theo 
lộ trình giảm thuế thì tới năm 2028 
thuế suất nhập khẩu sản phẩm chăn 
nuôi mới về 0%. Từ nay tới lúc đó, 
ngành chăn nuôi còn đủ thời gian để 
chuẩn bị. 

Đồng quan điểm với ông Khanh, 
ông Đoàn Xuân Trúc, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký Hội Chăn nuôi 
Việt Nam khẳng định, ngành chăn 

nuôi Việt Nam vẫn còn thời gian để 
củng cố khi hội nhập nói chung, đặc 
biệt là tham gia TPP nói riêng. 

Mặc dù đánh giá tổng quan thì còn 
hàng chục năm nữa ngành chăn nuôi 
trong nước mới thực sự bị tác động 
trực tiếp, mạnh mẽ từ TPP, tuy nhiên 
theo nhiều chuyên gia nếu không 
nghiêm túc chuẩn bị ngay từ bây giờ 
việc bị “lấn sân” hay thậm chí “chết 
chìm” hoàn toàn vẫn có thể xảy ra. Và 
giải pháp quan trọng nhất chính là 
thúc đẩy tái cơ cấu ngành chăn nuôi 
một cách nhanh chóng, hiệu quả. 

Ông Đoàn Xuân Trúc cho rằng: 
trong tái cơ cấu ngành chăn nuôi nói 
chung, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá 
trị được xem là khâu đột phá. Đồng 
thời, khi các chuỗi liên kết được hình 
thành sẽ tạo thuận lợi trong xây dựng 
nhãn hiệu, tăng cường quảng bá sản 
phẩm, giúp gia tăng giá trị cho sản 
phẩm, tăng sức cạnh tranh. 

Vấn đề nguồn giống cũng rất quan 
trọng nên ông Trúc đề nghị phải 
nhanh chóng củng cố và làm tốt khâu 
giống vật nuôi, tập trung chọn tạo một 
số giống bản địa, chọn tạo một số bộ 
giống phục vụ phương thức chăn nuôi 
bán chăn thả, phù hợp với lợi thế từng 
vùng sinh thái, góp phần nâng năng 
suất, hạ giá thành và tăng khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi. 

Ngoài ra, khuyến khích nhập khẩu 
giống năng suất cao, phù hợp với chăn 
nuôi công nghiệp, quy mô lớn. Phấn 
đấu đến năm 2020, công tác giống vật 
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nuôi góp phần nâng cao 15-20% năng 
suất vật nuôi, góp phần giảm 8-10% 
giá thành. 

Về mặt chính sách, để giảm bớt khó 
khăn cho ngành chăn nuôi giai đoạn 
hội nhập và góp phần hạ giá thành sản 
xuất, một số chuyên gia đề nghị Chính 
phủ cho áp dụng cơ chế tín dụng đặc 
biệt cho ngành chăn nuôi như được 
vay lãi suất ưu đãi và theo chu kỳ sản 
xuất và theo mùa vụ với các cơ sở sản 
xuất con giống, chăn nuôi thương 
phẩm, giết mổ, chế biến, bảo quản sản 
phẩm và các hoạt động như xử lý môi 
trường và chất thải chăn nuôi, xúc tiến 
thương mại, xây dựng thương hiệu. 

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT cùng 
Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và xóa bỏ 
các khoản phí, lệ phí chăn nuôi, thú y 
không hợp lý, chồng chéo để hỗ trợ 
giảm chi phí cho chăn nuôi. 

(Báo Hải Quan) 
 
ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU 
KHOÁNG SẢN 

Bộ Công Thương đang dự thảo 
Thông tư quy định về xuất khẩu 
khoáng sản. Trong đó, nêu rõ điều 
kiện, thủ tục xuất khẩu khoáng sản. 

Dự thảo nêu rõ, chỉ có doanh nghiệp 
mới được phép xuất khẩu khoáng sản. 
Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản 
phải đáp ứng yêu cầu sau: 1- Được 
thành lập và hoạt động theo quy định 
của Luật doanh nghiệp, có đủ điều 
kiện theo quy định của Luật Thương 
mại về hoạt động xuất khẩu, nhập 

khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng 
hoá với nước ngoài; 2- Không bị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền kết luận 
vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo 
vệ môi trường, xuất khẩu khoáng sản 
hoặc có thông báo tạm dừng xuất khẩu 
khoáng sản. 

Khoáng sản được phép xuất khẩu 
khi đáp ứng đồng thời các điều kiện 
sau: Đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn 
chất lượng quy định và có tên trong 
Danh mục khoáng sản xuất khẩu; có 
nguồn gốc hợp pháp. 

Dự thảo nêu rõ, đối với khoáng sản 
trong thành phần có chứa thori, urani 
bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo 
trọng lượng thì khi xuất khẩu ngoài 
việc đảm bảo các điều kiện trên, phải 
có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng 
xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ 
theo quy định của Luật Năng lượng 
nguyên tử. 

Thủ tục xuất khẩu khoáng sản 
Theo dự thảo, doanh nghiệp khi làm 

thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài 
việc thực hiện các quy định của Hải 
quan, còn phải xuất trình bản chính và 
cung cấp bản sao có xác nhận của 
doanh nghiệp cho cơ quan Hải quan 
các loại giấy tờ sau: Tờ khai chất 
lượng hoặc Phiếu phân tích tiêu 
chuẩn, chất lượng của từng lô hàng 
khoáng sản xuất khẩu. Hồ sơ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng 
sản xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng 
phải cung cấp báo cáo xuất khẩu 
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khoáng sản của kỳ trước liền kề (Báo 
cáo đã gửi cho các cơ quan quản lý 
theo quy định), trừ doanh nghiệp mới 
thực hiện xuất khẩu trong kỳ báo cáo 
đầu tiên. 

Dự thảo nêu rõ, trước khi làm thủ 
tục thông quan, Hải quan cửa khẩu 
cùng doanh nghiệp lấy mẫu kiểm tra 
chất lượng từng lô hàng xuất khẩu để 
làm căn cứ giải quyết. Mẫu phân tích 
chất lượng do phòng thử nghiệm đạt 
tiêu chuẩn VILAS thực hiện, chi phí 
phân tích mẫu do doanh nghiệp chịu. 
Trường hợp kết quả kiểm tra lô hàng 
xuất khẩu không đúng với khai báo 
của doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu 
thông báo cho UBND cấp tỉnh, Bộ 
Công Thương biết để phối hợp xử lý. 
Doanh nghiệp vi phạm về khai báo 
chất lượng khoáng sản bị xử lý theo 
quy định hiện hành và không được 
tiếp tục xuất khẩu khoáng sản cho đến 
khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công 
Thương.  

(chinhphu.vn) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Tiêu chuẩn về thực phẩm và ghi 
nhãn thực phẩm  

   
Ngày 12/10/2015 Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về 
việc Cơ quan kiểm tra và an toàn thực 
phẩm Hoa Kỳ (FSIS) dự định sửa đổi 
Tiêu chuẩn thực phẩm và Cẩm nang 
chính sách ghi nhãn. 

Cơ quan này đã ngừng đưa ra thêm 
hướng dẫn chính sách; tuy nhiên, 
FSIS sẽ tiếp tục sửa đổi hoặc loại bỏ 
các mục trong cẩm nang, nếu cần, để 
phù hợp với chính sách và các quy 
định đưa ra. Các tiêu chuẩn thực phẩm 
và Cẩm nang về chính sách ghi nhãn 
sửa đổi sẽ cung cấp thông tin cập nhật 
cho các cơ sở sản xuất khi tạo nhãn 
mới và khi điều chỉnh nhãn hiện có 
đối với sản phẩm thịt và sản phẩm gia 
cầm. Mục đích của dự thảo này là 
nhằm ngăn ngừa các hành vi lừa đảo 
và bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối 
cùng cho Các nước Thành viên WTO 
đóng góp ý kiến là 19/10/2015. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1036. 
Chất độc hóa học 
Ngày 12/10/2015 Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước Thành viên WTO về 
việc nước này đưa ra quy định quan 
trọng mới về một số chất hóa học. 
    Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 
(EPA) ban hành quy tắc quan trọng 
mới (SNURs) theo Đạo luật kiểm soát 
các chất độc hại (TSCA) đối với 30 
chất hóa học sẽ là đối tượng điều 
chỉnh của quy định thông báo trước 
khi sản xuất (PMNs). 9 trong số 30 
hóa chất này sẽ tuân thủ theo Điều 
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5(e) TSCAD do EPA ban hành. Quy 
định này đòi hỏi những nhà sản xuất 
(bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý 
bất kỳ hóa chất nào trong số 30 chất 
này, theo quy định là quan trọng, sẽ 
phải thông báo cho EPA ít nhất 90 
ngày trước khi bắt đầu hoạt động đó. 
Các thông báo sẽ giúp cho EPA có cơ 
hội để đánh giá mục đích sử dụng, và 
nếu cần thiết, để cấm hoặc hạn chế 
trước khi sử dụng. Mục đích của Quy 
định này là để bảo vệ môi trường. Hạn 
cuối cùng cho Các nước Thành viên 
WTO đóng góp ý kiến là 02/11/2015. 
Chưa xác định thời gian dự kiến thông 
qua và có hiệu lực. Mã thông báo: 
G/TBT/N/USA/1035. 

Đạo luật giám định hàng hóa  
Ngày 07/10/2015 Trung Quốc Đài 

Bắc thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đang xây dựng đạo 
Luật giám định hàng hóa. Máy điều 
hoà không khí chịu sự kiểm tra bắt 
buộc theo Luật giám định hàng hóa 
của Cục Tiêu chuẩn Đo lường và 
Kiểm tra (BSMI) kể từ ngày 
18/02/1982. Mục đích của dự thảo này 
là để thúc đẩy việc sử dụng năng 
lượng hiệu quả của các thiết bị điện để 
đạt được mục tiêu tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường. Thành 
viên WTO có 60 ngày kể từ ngày 
07/10/2015 để đóng góp ý kiến cho dự 
thảo. Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và có hiệu lực. Mã thông 
báo: G/TBT/N/TPKM/218. 

Các chất độc đối với mắt và da  

Ngày 01/10/2015 Châu Âu thông 
báo cho các nước Thành viên WTO về 
việc sửa đổi phụ lục VII và VIII Quy 
định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện 
và Hội đồng Châu Âu về đăng ký, 
đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa 
chất (REACH) gây dị ứng da, dị ứng 
mắt hoặc tổn thương mắt nghiêm 
trọng và gây nhiễm độc cấp tính. Từ 
Phụ lục VII đến Phụ lục X của 
REACH quy định các yêu cầu thông 
tin về tiêu chuẩn của  các chất phải 
đăng ký trên cơ sở khối lượng sản 
xuất/nhập khẩu của một chất.  Mục 
8.1, 8.2, 8.3 và 8.5 của Phụ lục VII và 
VIII xác định các yêu cầu thông tin 
tiêu chuẩn của REACH và khả năng 
thích ứng đối với các chất độc hại gây 
dị ứng và ăn mòn da, gây dị ứng mắt 
nghiêm trọng và ngộ độc cấp tính. Dự 
thảo Quy định này của Ủy ban đề xuất 
việc sửa đổi quy định trong các Mục 
của phụ lục REACH để đáp ứng sự 
tiến bộ khoa học đạt được trong quá 
trình nghiên cứu các phương pháp 
thay thế và cách tiếp cận trong các 
lĩnh vực liên quan. Các nước Thành 
viên WTO có 60 ngày kể từ ngày 
1/10/2015 để đóng góp ý kiến cho dự 
thảo. Văn bản dự kiến sẽ được ban 
hành và có hiệu lực trong quý 1/2016. 
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/317. 

(Tổng hợp TBT Việt Nam) 
 

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 10/2015 
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1. Số thông báo (TB): 
G/TBT/N/ARE/271; 
G/TBT/N/BHR/401; 
G/TBT/N/KWT/284; 
G/TBT/N/OMN/213; 
G/TBT/N/QAT/398; 
G/TBT/N/SAU/868; 
G/TBT/N/YEM/4. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Hoa quả và các sản 
phẩm từ hoa quả (ICS: 67.080.10).  

2. Số TB: G/TBT/N/ARE/272; 
G/TBT/N/BHR/402; 
G/TBT/N/KWT/285; 
G/TBT/N/OMN/214; 
G/TBT/N/QAT/399; 
G/TBT/N/SAU/869; 
G/TBT/N/YEM/5. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen; Đường và sản phẩm 
đường (ICS 67.180). 

3. Số TB: G/TBT/N/ARE/273; 
G/TBT/N/BHR/403; 
G/TBT/N/KWT/286; 
G/TBT/N/OMN/215; 
G/TBT/N/QAT/400; 
G/TBT/N/SAU/870; 
G/TBT/N/YEM/6. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen.  

Nội dung TB: Sữa và sản phẩm sữa 
(ICS: 67.100). 

4. Số TB: G/TBT/N/ARE/274; 
G/TBT/N/BHR/404; 
G/TBT/N/KWT/287; 
G/TBT/N/OMN/216; 
G/TBT/N/QAT/401; 
G/TBT/N/SAU/871; 
G/TBT/N/YEM/7. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Ngũ cốc, đậu và các 
sản phẩm đậu, ngũ cốc (ICS: 67.060).  

5. Số TB: G/TBT/N/ARE/275; 
G/TBT/N/BHR/405; 
G/TBT/N/KWT/288; 
G/TBT/N/OMN/217; 
G/TBT/N/QAT/402; 
G/TBT/N/SAU/872; 
G/TBT/N/YEM/8. 
Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Thịt, sản phẩm thịt và 
các sản phẩm từ động vật khác. 

6. Số TB: G/TBT/N/ARE/276; 
G/TBT/N/BHR/406; 
G/TBT/N/KWT/289; 
G/TBT/N/OMN/218; 
G/TBT/N/QAT/403; 
G/TBT/N/SAU/873; 
G/TBT/N/YEM/9. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
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Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Mật lựu tự nhiên.  
7. Số TB: G/TBT/N/ARE/277; 

G/TBT/N/BHR/407; 
G/TBT/N/KWT/290; 
G/TBT/N/OMN/219; 
G/TBT/N/QAT/404; 
G/TBT/N/SAU/874; 
G/TBT/N/YEM/10. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Bánh.  
8. Các TB: Các Tiểu Vương quốc 

Ả Rập Thống Nhất 
- Số G/TBT/N/ARE/278 
Nội dung: Máy bơm nước; 
- Số G/TBT/N/ARE/279 
Nội dung: Thực phẩm 

(ICS: 67.040); 
9. Số TB: G/TBT/N/ARE/280; 

G/TBT/N/BHR/408; 
G/TBT/N/KWT/291; 
G/TBT/N/OMN/220; 
G/TBT/N/QAT/405; 
G/TBT/N/SAU/875; 
G/TBT/N/YEM/11. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Rau quả đóng hộp 
(ICS: 67.080). 

10. Số TB: G/TBT/N/ARE/281; 
G/TBT/N/BHR/409; 

G/TBT/N/KWT/292; 
G/TBT/N/OMN/221; 
G/TBT/N/QAT/406; 
G/TBT/N/SAU/876; 
G/TBT/N/YEM/12. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen 

Nội dung: Ca cao (ICS: 67.190). 
11. Số TB: G/TBT/N/ARE/282; 

G/TBT/N/BHR/410; 
G/TBT/N/KWT/293; 
G/TBT/N/OMN/222; 
G/TBT/N/QAT/407; 
G/TBT/N/SAU/877; 
G/TBT/N/YEM/13 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Nước uống điện giải.  
12. Số TB: G/TBT/N/ARE/283; 

G/TBT/N/BHR/411; 
G/TBT/N/KWT/294; 
G/TBT/N/OMN/223; 
G/TBT/N/QAT/408; 
G/TBT/N/SAU/878; 
G/TBT/N/YEM/14. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Bao bì thực phẩm 
bằng lá nhôm (ICS: 67.250).  

13. Số TB: G/TBT/N/ARE/284; 
G/TBT/N/BHR/412; 
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G/TBT/N/KWT/295; 
G/TBT/N/OMN/224; 
G/TBT/N/QAT/409; 
G/TBT/N/SAU/879; 
G/TBT/N/YEM/15. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen 

Nội dung TB: ICS: 67.220.10. 
14. Số TB: G/TBT/N/ARE/285; 

G/TBT/N/BHR/413; 
G/TBT/N/KWT/296; 
G/TBT/N/OMN/225; 
G/TBT/N/QAT/410; 
G/TBT/N/SAU/880; 
G/TBT/N/YEM/16 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen 

Nội dung TB: Đường Lactose. 
15. Số TB: G/TBT/N/ARE/286l; 

G/TBT/N/BHR/414; 
G/TBT/N/KWT/297; 
G/TBT/N/OMN/226; 
G/TBT/N/QAT/411; 
G/TBT/N/SAU/881; 
G/TBT/N/YEM/17 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Sản phẩm từ lúa mì 
(ICS: 67.060). 

16. Số TB: G/TBT/N/ARE/287; 
G/TBT/N/BHR/415; 

G/TBT/N/KWT/298; 
G/TBT/N/OMN/227; 
G/TBT/N/QAT/412; 
G/TBT/N/SAU/882; 
G/TBT/N/YEM/18. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Thức ăn gia súc - bắp 
(ICS: 65.120) 

17. Số TB: G/TBT/N/ARE/288; 
G/TBT/N/BHR/416; 
G/TBT/N/KWT/299; 
G/TBT/N/OMN/228; 
G/TBT/N/QAT/413; 
G/TBT/N/SAU/883; 
G/TBT/N/YEM/19. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: Xúc xích đóng hộp. 
18. Số TB: G/TBT/N/ARE/289; 

G/TBT/N/BHR/417; 
G/TBT/N/KWT/300; 
G/TBT/N/OMN/229; 
G/TBT/N/QAT/414; 
G/TBT/N/SAU/884; 
G/TBT/N/YEM/20. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen 

Nội dung TB: Các sản phẩm sữa 
chế biến được xử lý nhiệt sau khi lên 
men (ICS: 67.100.10).  
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19. Số TB: G/TBT/N/ARE/290; 
G/TBT/N/BHR/418; 
G/TBT/N/KWT/301; 
G/TBT/N/OMN/230; 
G/TBT/N/QAT/415; 
G/TBT/N/SAU/885; 
G/TBT/N/YEM/21. 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung: Hương vị ngấm dầu oliu. 
20. Số TB: G/TBT/N/ARE/291; 

G/TBT/N/BHR/419; 
G/TBT/N/KWT/302; 
G/TBT/N/OMN/231; 
G/TBT/N/QAT/416; 
G/TBT/N/SAU/886; 
G/TBT/N/YEM/22 

Nước TB: Các Tiểu Vương quốc Ả 
Rập Thống Nhất; Bahrain; Kuwait; 
Oman; Qatar; Vương quốc Ả Rập 
Saudi; Yemen. 

Nội dung TB: ICS: 67.220. 
21. Các TB của Argentina 
- Số G/TBT/N/ARG/294 
Nội dung TB: Các sản phẩm cấp 

giấy chứng nhận;  
- Số G/TBT/N/ARG/295 
Nội dung TB: Thực phẩm, … 
- Số G/TBT/N/ARG/296 
Nội dung TB: Thực phẩm chiếu xạ. 
22. Số TB: G/TBT/N/BOL/3 
Nước TB: Bolivia 
Nội dung TB: Các quá trình chế 

biến trong công nghệ thực phẩm; Quy 
định chung về thực phẩm.  

23. TB của Brazil 
- Số TB: G/TBT/N/BRA/648 
Nội dung: Thuốc  bảo vệ thực vật;  
- Số TB: G/TBT/N/BRA/649 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm và 

công nghệ hỗ trợ dùng chế biến rượu. 
24. TB của Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/470 
Nội dung TB: Thuốc kê đơn;  
- Số TB: G/TBT/N/CAN/471 
Nội dung: Thuốc kê đơn. 
25. Số TB: G/TBT/N/CHL/327 
Nước TB: Chi Lê 
Nội dung TB: Động cơ cảm ứng 

điện 3 pha;  
26. TB của Trung Quốc 
- Số: G/TBT/N/CHN/1139 
Nội dung TB: Sản phẩm tiêu dụng. 

Sản phẩm điện và điện tử, các sàn 
phẩm cho trẻ em; 

- Số: G/TBT/N/CHN/1140 
Nội dung: Lò vi sóng; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1141 
Nội dung: Kim tiêm dùng một lần; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1142 
Nội dung: Đo khúc xạ mắt; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1143 
Nội dung: Gọng kính đeo; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1144 
Nội dung: Kính mát; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1145 
Nội dung: Thiết bị sử dụng khí đốt 

và bếp sử dụng khí đốt kết hợp điện; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1146 
Nội dung: Thép không gỉ cho nhà 

máy điện hạt nhận; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1147 
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Nội dung: Kim châm cứu; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1148 
Nội dung: Quần áo bảo hộ tia X-

Quang; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1149 
Nội dung: Xe buýt (ICS: 

43.080.20); 
- Số: G/TBT/N/CHN/1150 
Nội dung: Bàn chải đánh răng; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1151 
Nội dung: Vật liệu dệt; 
- Số: G/TBT/N/CHN/1152 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 

(ICS: 43.020); 
- Số: G/TBT/N/CHN/1153 
Nội dung: Sản phẩm thép tấm và 

bán thành phẩm  (ICS: 77.140.50); 
- Số: G/TBT/N/CHN/1154 
Nội dung: Xe chuyên dùng (ICS: 

43.160); 
- Số: G/TBT/N/CHN/1155 
Nội dung: Đồ chơi điện (ICS: 

97.200.50); 
- Số: G/TBT/N/CHN/1156 
Nội dung: Đèn xe cơ giới. 

Tổng hợp theo TBT 
 

 
 
 
MŨ BẢO HIỂM CHO PHỤ NỮ 
DÂN TỘC: KHÓ ĐẠT CHUẨN! 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc 
gia vừa giới thiệu thí điểm mẫu mũ 
bảo hiểm (MBH) dành cho phụ nữ dân 
tộc. Theo đại diện các cơ quan chức 
năng, vấn đề sản xuất loại MBH này 

như thế nào để đạt chuẩn đang là bài 
toán khó bởi nếu thay đổi kết cấu mũ 
là trái với quy chuẩn. 

 
Không để MBH chỉ bảo vệ…búi tóc 

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó 
Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn 
giao thông Quốc gia, từ 2007 đến nay, 
nhiều hội nghị trong và ngoài nước, 
các cơ quan quốc tế đều đánh giá cao 
về đội mũ bảo hiểm cho người lớn. 

Tuy nhiên, ông Khuất Việt Hùng 
thừa nhận, đội MBH cho phụ nữ đồng 
bào dân tộc thiểu số đang được thực 
hiện khó khăn trong cách thức triển 
khai và tiềm ẩn nhiều rủi ro vì những 
rào cản của yếu tố phong tục, trang 
phục truyền thống ảnh hưởng đến việc 
chấp hành quy định đội MBH khi 
tham gia giao thông bằng xe môtô, xe 
gắn máy. 

Ông Dương Anh Tài, đại diện nhà 
sản xuất MBH Protec cho rằng, phụ 
nữ Thái đội MBH chỉ bảo vệ được búi 
tóc. Khi xảy ra va chạm mũ rất dễ bị 
xô lệch ra khỏi đầu. Không thể trách 
người đội vì búi tóc là nét văn hóa 
truyền thống. 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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“Do đó, MBH không có tác dụng 
bảo vệ người đội mà còn gây mất an 
toàn giao thông. Họ rất muốn chấp 
hành Luật giao thông nhưng chưa có 
giải pháp nào tháo gỡ thực trạng này,” 
ông Tài nói. 

Với đặc trưng văn hóa, phụ nữ Thái 
Tây Bắc khi lấy chồng phải "tằng cẩu" 
- búi tóc lên trên đỉnh đầu, do vậy việc 
đội MBH thông dụng là khó khả thi. 
Tuy nhiên, để chấp hành quy định bắt 
buộc đội MBH khi đi xe gắn máy, 
những phụ nữ này phải đội MBH mà 
không bảo vệ được phần đầu. 

"Đây là điều bất cập, do vậy việc 
nghiên cứu ra một loại MBH dành 
riêng cho phụ nữ dân tộc Thái là cần 
thiết. Tuy nhiên để MBH đảm bảo cả 
hai yếu tố phù hợp và đảm bảo tiêu 
chuẩn vẫn còn gặp nhiều khó khăn", 
ông Hùng nói. 

MBH mẫu mới có an toàn? 
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng 

giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật 
HI, mẫu MBH dành cho phụ nữ dân 
tộc Thái cũng có 3 bộ phận gồm vỏ, 
hấp thụ xung động, quai đeo. Mũ này 
che 3/4 đầu, có kính chắn gió, chắn 
côn trùng bay trên đường, hấp thụ 
xung động theo đúng quy chuẩn Việt 
Nam. Phần chóp nhọn được thiết kế 
chiều cao 8-9 cm để búi tóc riêng cho 
chị em. 

Ông Dũng cho biết, đang chờ đợi sự 
cấp phép của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền và thừa nhận việc thử 
nghiệm loại mũ này ở đơn vị thử 

nghiệm cũng đang gặp khó khăn vì 
không có thiết bị nào có thể kiểm tra, 
thử nghiệm được độ an toàn, quy 
chuẩn của loại mũ có thiết kế mới về 
hình dạng khi ngay cả trên thế giới 
cũng chưa có loại MBH nào có thiết 
kế như này. 

Theo TS.Trần Quốc Tuấn, Cục 
trưởng, Cục Quản lý chất lượng sản 
phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường chất lượng), Theo quy 
chuẩn, MBH được phân làm 3 loại: 
Mũ che nửa đầu là mũ có kết cấu bảo 
vệ phần đầu phía trên của người đội 
mũ; Mũ che cả đầu và tai là mũ có kết 
cấu bảo vệ phần phía trên của đầu, 
vùng chẩm và vùng tai của người đội 
mũ; Mũ che cả đầu, tai và hàm. 

"Hiện trên thế giới phổ biến 3 loại 
MBH này, do vậy việc nghiên cứu cho 
sản xuất loại MBH chuyên dùng cho 
phụ nữ Thái không thuộc dạng MBH 
có trong quy chuẩn vì vậy áp theo quy 
chuẩn thì khả năng không đảm bảo 
các chỉ tiêu là rất cao", theo ông Tuấn.  

Theo ông Phó Đức Sơn - Viện 
trưởng Viện Tiêu chuẩn chất lượng 
Việt Nam cho biết, MBH đang hiện 
hành với mục tiêu đảm bảo an toàn 
cho người độ mũ một cách tối đa đã 
được nghiên cứu và được thế giới 
chấp nhận bởi tính an toàn cũng như 
kết cấu tiện dụng cho người đội mũ, 
tuy nhiên đối với loại MBH được thiết 
kế riêng cho phụ nữ Thái Tây Bắc 
đang là một ngoại lệ. Vì vậy, trong 
trường hợp thiết kế, thay đổi lại công 
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nghệ giảm bớt các chỉ tiêu khác thì 
việc thay đổi quy định là rất khó khăn. 

Ông Sơn cũng lo ngại, nếu chấp 
nhận thay đổi quy định mang tính 
riêng biệt thì sẽ phát sinh việc các loại 
MBH dạng khác, ví dụ như MBH 
dạng hơi cũng yêu cầu thay đổi thì sẽ 
không còn là quy chuẩn MBH nữa. 
Do vậy, cần phải có giải pháp hợp lý 
tránh tình trạng phá vỡ quy định làm 
nảy sinh những vấn đề không đáng có. 

"MBH phải đảm bảo yếu tố bảo vệ 
an toàn cho người đội, nếu thay đổi 
kết cấu, giảm chỉ tiêu an toàn thì việc 
đội mũ không còn ý nghĩa. Do vậy, 
việc lưu hành MBH chuyên biệt này 
cần phải được nghiên cứu thêm", ông 
Sơn cho biết. 

(Theo VietQ) 
 
NGĂN CHẶN THUỐC LÁ NHẬP 
LẬU: PHẢI TĂNG MỨC XỬ 
PHẠT! 

Vận chuyển thuốc lá điếu ngoại 
nhập lậu ngày càng manh động, liều 
lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng 
chức năng… là thực tế đang diễn ra 
tại khu vực biên giới Việt Nam – 
Campuchia. 

Địa bàn “nóng” 
Nhiều năm nay, các tỉnh thuộc khu 

vực biên giới Việt Nam - Campuchia 
luôn là địa bàn trọng điểm về vận 
chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu ngoại 
nhập lậu. Trong đó, “nóng” nhất phải 
kể đến đường biên giới dài khoảng 
340 km đi qua tỉnh: Long An, Đồng 

Tháp, An Giang và Kiên Giang và 
tỉnh Svay Riêng, Prây Veng, Candan, 
Tà Keo, Cam Pốt… của Campuchia. 

Tại Long An, hoạt động buôn lậu, 
vận chuyển thuốc lá ngoại theo băng 
nhóm, đường dây. Đầu nậu thuê một 
số đối tượng không có việc làm ổn 
định mang vác với số lượng nhỏ, đi 
bằng đường mòn, lối mở, sau đó dùng 
xuồng máy, xe máy vận chuyển vào 
nội địa tiêu thụ. Tỉnh An Giang - địa 
bàn nổi cộm về vận chuyển thuốc lá 
nhập lậu – luôn tồn tại hàng chục kho 
chứa thuốc lá lậu áp biên, chỉ chờ kẽ 
hở “ào” sang nước ta. Ngoài ra, các 
tỉnh: Kiên Giang, Đồng Tháp, Tây 
Ninh… hoạt động vận chuyển thuốc lá 
diễn ra bất kể ngày, đêm. Khi lực 
lượng QLTT tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát trên tuyến đường bộ, đối 
tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập 
lậu lại chuyển hướng hoạt động sang 
tuyến đường sông hoặc trên kênh, 
rạch. 

Được biết, thuốc lá nhập lậu Jet và 
Hero do Công ty Thương mại thuốc lá 
Sumatra (Indonesia) sản xuất và xuất 
khẩu chủ yếu sang Lào, Campuchia, 
sau đó xuất lậu sang Việt Nam. 

Thiếu chế tài mạnh 
Theo ông Nguyễn Trọng Tín – Phó 

Cục trưởng Cục QLTT, mặc dù bị đưa 
vào danh mục mặt hàng cấm và xử lý 
vi phạm hình sự nhưng đến nay, tình 
trạng buôn lậu thuốc lá vào Việt Nam 
vẫn không giảm. Quy định truy cứu 
trách nhiệm hình sự đối với hành vi 
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buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sản 
phẩm thuốc lá nhập lậu số lượng từ 
1.500 bao trở lên nên đối tượng buôn 
lậu đã chia nhỏ khối lượng hoặc giao 
cho nhiều người vận chuyển. Phương 
thức tinh vi này gây nhiều khó khăn 
cho công tác truy quét, phòng chống 
buôn lậu của cơ quan chức năng và 
không có cơ sở để xử lý nghiêm các 
đối tượng buôn lậu. Trong khi đó, 
mức phạt hành chính cao nên khi bị 
bắt, các đối tượng thường bỏ hoặc 
không thừa nhận “hàng“ của mình 
khiến lực lượng khó xử lý. 

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch 
HĐQT Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam - 
cho biết: Để giải quyết tồn tại này, Chỉ 
thị 30 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành 30/9/2014 đã yêu cầu Bộ Công 
Thương phối hợp với cơ quan liên 
quan nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên 
tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-
BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 07/12/2012 theo hướng quy định 
giảm số lượng bao thuốc lá nhập lậu 
làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 
một năm, chế tài nâng cao mức xử 
phạt vẫn chưa được thực hiện. 

Trong khi chờ Chính phủ ban hành 
nghị định thay thế Nghị định 
185/2013/NĐ-CP về xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực thương mại, Cục 
QLTT đã chỉ đạo các Chi cục QLTT 
tăng cường công tác quản lý địa bàn; 
xây dựng mạng lưới thông tin từ nhân 
dân để chủ động trong việc tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc 
vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc 
lá điếu ngoại nhập lậu. 

(baocongthuong.com.vn) 
 
XÂY DỰNG CÁC PHÒNG THÍ 
NGHIỆM ĐẠT CHUẨN – CẦU 
NỐI NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH 

Ngày 4/11, tại Hà Nội, Tiểu ban 
thực phẩm nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy sản (FAASC) – Hiệp hội Doanh 
nghiệp châu Âu tại Việt Nam 
(EuroCham) tổ chức tọa đàm “An 
toàn thực phẩm – Tầm quan trọng của 
phòng thí nghiệm và xét nghiệm đối 
với hoạt động xuất nhập khẩu”. 

Tại hội nghị, đại diện FAASC cho 
biết, EU có những yêu cầu cao về chất 
lượng, đặc biệt là đối với các sản 
phẩm thực phẩm. Do đó, chính phủ, 
các nhà sản xuất và các công ty xuất 
khẩu cần có sự chuyển biến trong 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 
nhằm đáp ứng các yêu cầu đó. Trong 
đó, việc có một hệ thống truy xuất 
nguồn gốc tại chỗ là rất quan trọng, cụ 
thể là các phòng thí nghiệm và các 
phương pháp kiểm tra phải đạt cấp độ 
quốc tế. Đồng thời, cần có một cơ 
quan chịu trách nhiệm về an toàn thực 
phẩm. 

Tuy nhiên, vấn đề ở Việt Nam là 
việc công nhận các phòng thí nghiệm 
mới được áp dụng theo Hệ thống công 
nhận phòng thí nghiệm Việt Nam 
(VILAS), còn các yêu cầu khác do 
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Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm 
quốc tế (ILAC), Hiệp hội công nhận 
phòng thí nghiệm châu Á Thái Bình 
Dương (APLAC) đặt ra lại chưa tuân 
thủ nghiêm ngặt. Ví dụ, các phòng thí 
nghiệm không bị bắt buộc phải tham 
gia các chương trình kiểm tra năng lực 
theo một tiêu chuẩn toàn cầu với tất cả 
các thông số được công nhận. Mặc dù, 
gần đây Việt Nam đang áp dụng một 
số chương trình kiểm tra năng lực các 
phòng thí nghiệm, song mức độ yêu 
cầu còn thấp và điều này có nghĩa là 
các kết quả kiểm tra sẽ không có giá 
trị như ở các phòng thí nghiệm quốc 
tế. Do các phòng thí nghiệm chưa đạt 
chuẩn, nên đôi khi các sản phẩm đã 
xuất đi có thể bị từ chối và trả lại do 
lượng thuốc trừ sâu hay kim loại nặng 
quá cao… 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Việt Thanh nhận định, hoạt 
động thử nghiệm là lĩnh vực hoạt 
động khoa học - kỹ thuật hết sức gần 
gũi và gắn bó mật thiết với đời sống 
con người, cũng là một lĩnh vực 
không thể thiếu đối với sự phát triển 
kinh tế của một quốc gia. Sự phát triển 
của hoạt động thử nghiệm tạo nên cơ 
sở tin cậy lẫn nhau trong thương mại, 
giao lưu kinh tế, đặc biệt quan trọng 
trong quá trình hội nhập của nền kinh 
tế nước ta vào nền kinh tế toàn cầu. 

Cũng theo Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh, buổi tọa đàm chính là cơ hội 
để cơ quan quản lý, tổ chức thử 
nghiệm và các doanh nghiệp châu Âu 

tại Việt Nam trao đổi thẳng thắn các 
vấn đề liên quan đến hoạt động thử 
nghiệm tại Việt Nam. Thông qua buổi 
tọa đàm, đề nghị các Bộ, ngành cần 
quan tâm thúc đẩy hoạt động thử 
nghiệm theo chuẩn mực quốc tế, đẩy 
mạnh việc ký kết thỏa thuận thừa nhận 
lẫn nhau các kết quả thử nghiệm, 
chứng nhận của các tổ chức đánh giá, 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 
xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp như 
giảm chi phí bến bãi, phạt tàu, giảm 
thời gian thông quan khi xuất khẩu. 

(Báo công thương điện tử) 
 
ÁP DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC 
PHẨM 

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, công nhân viên về sản phẩm an 
toàn, được sự giới thiệu của Viện 
Năng suất Việt Nam về Chương trình 
quốc gia Năng suất chất lượng, lãnh 
đạo Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 
nông sản đã áp dụng có hiệu quả Hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm theo 
tiêu chuẩn ISO 22000:2005. 

Ngoài mục đích phục vụ cho việc 
quản lý quá trình sản xuất, chế biến để 
cung cấp thực phẩm có chất lượng, 
đảm bảo an toàn, việc vận hành có 
hiệu quả ISO 22000:2005 còn mang 
lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 
Góp phần nâng cao giá trị thương 
hiệu, tạo lòng tin cho khách hàng và 
cơ quan quản lý nhà nước, giảm thiểu 
các chi phí kiểm tra, đánh giá, tăng cơ 
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hội tiếp cận, thâm nhập thị trường có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực 
phẩm. 

Từ tháng 3/2013, công ty đã triển 
khai thực hiện dự án xây dựng và áp 
dụng hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 
cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
bánh bao và bột nếp tại nhà máy ở 
Khu công nghiệp Hà Bình Phương 
(Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội). 
Theo đó, nhóm tư vấn tiến hành khảo 
sát hệ thống hiện có, nhằm tìm các 
điểm phù hợp so với các yêu cầu của 
tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Trên cơ 
sở đó, lập kế hoạch triển khai và thực 
hiện các nội dung công việc. Nhóm tư 
vấn cũng khảo sát thực trạng cơ sở hạ 
tầng, phỏng vấn người đại diện các 
phòng ban/bộ phận, đồng thời xem xét 
các tài liệu hồ sơ hiện có của hệ thống 
quản lý chất lượng. 

Dựa trên cơ sở các thông tin thu 
thập được, nhóm đã đánh giá thực 
trạng và tiến hành lập sơ đồ chi tiết về 
mô hình của hệ thống quản lý và mối 
tương tác giữa các quy trình quản lý; 
kế hoạch triển khai, ước lượng thời 
gian và các nguồn lực cần thiết để 
hoàn thành dự án. Nhóm cũng đào tạo 
nhận thức về tiêu chuẩn ISO 
22000:2005; hướng dẫn soạn thảo tài 
liệu; áp dụng tài liệu; đào tạo chuyên 
gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn khắc 
phục sau đánh giá chứng nhận. 

Trên cơ sở đánh giá và phân tích 
thực trạng, Ban chỉ đạo ISO cùng 

nhóm tư vấn tổ chức thiết kế cấu trúc 
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 
và xây dựng các văn bản của hệ thống. 
Công ty cũng cử cán bộ phối hợp với 
nhóm tư vấn tổ chức viết từng tài liệu 
theo yêu cầu của tiêu chuẩn và thiết kế 
hệ thống. Đặc biệt, xem xét đến đặc 
điểm của đơn vị để xây dựng chính 
sách và mục tiêu chất lượng, đáp ứng 
được yêu cầu và cải tiến nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả của hệ thống, đồng thời, 
phổ biến cho mọi người hiểu và thực 
hiện một cách thống nhất. 

Tính đến tháng 8/2013, toàn bộ hệ 
thống văn bản được hoàn thiện và 
trình giám đốc ký duyệt ban hành áp 
dụng. Kết quả, bước đầu tạo ra một 
phương pháp làm việc khoa học, nâng 
cao năng lực, nhận thức của cán bộ, 
công nhân viên về sản xuất, cung cấp 
các sản phẩm an toàn và tạo được 
niềm tin với khách hàng. Các sản 
phẩm của công ty được chấp nhận tại 
nhiều trường học trong thành phố Hà 
Nội. Sau khi áp dụng ISO 
22000:2005, số trường học sử dụng 
sản phẩm của công ty tăng từ 5 trường 
tại thời điểm chưa áp dụng, lên 15 
trường. Đặc biệt, sản phẩm của công 
ty còn được chấp nhận cung cấp cho 
các đại biểu quốc hội và các sự kiện 
quan trọng khác. 

(Báo Công thương điện tử) 
 
35 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐỀ 
XUẤT TRAO GIẢI VÀNG 
GTCLQG NĂM 2015 
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Tại phiên họp lần thứ nhất của Hội 
đồng quốc gia giải thưởng chất lượng 
quốc gia (GTCLQG) năm 2015 diễn 
ra vào ngày 18/11 tại Hà Nội, 35 
doanh nghiệp (DN)/26 tỉnh, thành phố 
được đề xuất trao Giải Vàng.  

Tham dự phiên họp có Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN), Chủ tịch Hội đồng 
GTCLQG Trần Việt Thanh; Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) Trần Văn Vinh và 
đại diện lãnh đạo cơ quan, ban ngành 
có liên quan. 

Ông Phó Đức Sơn – Viện trưởng 
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt 
Nam, Thư ký thường trực Hội đồng 
GTCLQG – Tổng cục TĐC (Bộ 
KH&CN) cho biết, tính đến ngày 
30/9/2015, cơ quan thường trực 
GTCLQG đã tiếp nhận 78 hồ sơ DN 
tham dự trên tổng số 110 DN đăng ký 
dựa trên kết quả đánh giá của 36 Hội 
đồng sơ tuyển (HĐST) tỉnh, thành 
phố. (Có thêm 01 HĐST (tỉnh Phú 
Yên) được thành lập nhưng không lựa 
chọn được DN đủ điều kiện xét chọn 
trao GTCLQG năm 2015). 
Theo đó, có 35 DN/26 tỉnh, thành phố 
được đề xuất trao Giải Vàng; 43 DN 
được đề xuất trao Giải Bạc trong đó 
có 30 DN tham gia lần đầu, 48 DN 
tham gia lần 2 và 11 DN đã đạt Giải 
Vàng tiếp tục tham dự GTCLQG năm 
2015. 

Từ tháng 12/2014, TĐC đã có Công 
văn số 2387/TĐC-TCCL gửi tới các 

Sở KH&CN, Chi cục TĐC về kế 
hoạch triển khai GTCLQG. Trong 
tháng 4 – 5/2015, có 03 khóa đào tạo 
nghiệp vụ về GTCLQG đã được tổ 
chức tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên 
Giang và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với sự 
tham dự của khoảng 200 đại biểu, đại 
diện cho các Hội đồng sơ tuyển 
(HĐST), chuyên gia đánh giá và 
doanh nghiệp. 

Các HĐST tỉnh, thành phố cũng đã 
chủ động tổ chức các khóa đào tạo, 
các buổi hướng dẫn nghiệp vụ viết 
báo cáo tham dự GTCLQG cho các 
doanh nghiệp tại địa phương. Đồng 
thời, tiến hành nghiên cứu đề xuất, bổ 
sung, sửa đổi Nghị định 
132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 
liên quan đến hoạt động GTCLQG. 

Cũng theo ông Phó Đức Sơn, cơ 
quan thường trực GTCLQG đã tiến 
hành thẩm định 78 hồ sơ DN do 
HĐST tỉnh, thành phố đề xuất. Đồng 
thời, thông báo tới các HĐST và DN 
tham dự bổ sung các hồ sơ còn thiếu 
trước ngày 15/10/2015 với một số nội 
dung: kết quả quan trắc môi trường; 
hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân 
sách nhà nước; thực hiện đầy đủ việc 
đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế cho người lao động; các bằng chứng 
áp dụng các hệ thống quản lý,… 

Ngày 30/7/2015, Tổ chức Chất 
lượng Châu Á - Thái Bình Dương 
(APQO) đã chính thức công bố kết 
quả tham dự Giải thưởng Chất lượng 
Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) 
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năm 2015 với 03 doanh nghiệp Việt 
Nam đạt giải gồm: Công ty CP Tập 
đoàn Thiên Long (loại hình doanh 
nghiệp sản xuất lớn – giải nhất); Công 
ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu 
khí Việt Nam (loại hình doanh nghiệp 
dịch vụ lớn– giải nhì) và Công ty 
TNHH Nam Dược (loại hình doanh 
nghiệp sản xuất nhỏ và vừa – giải ba). 

Lễ trao giải đã được tổ chức từ ngày 
09 – 11/11/2015 tại TP Thượng Hải 
(Trung Quốc) nhân dịp Hội nghị Chất 
lượng Quốc tế lần thứ 21. Năm 2015 
là năm thứ 15 Việt Nam tham dự 
GPEA, tính đến nay, Việt Nam đã có 
37 DN đạt giải thưởng GPEA. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ 
THUẬT GẮN VỚI BÀI TOÁN HỘI 
NHẬP 

Để bảo hộ sản xuất nội địa, các 
nước đều dựng lên các rào cản về kỹ 
thuật mà cụ thể là hàng loạt quy định 
về tiêu chuẩn chất lượng. Điều này 
đang đặt ra cho doanh nghiệp Việt 
Nam những thách thức về việc nâng 
cao chất lượng hàng hoá, năng lực để 
có đủ sức cạnh tranh trong quá trình 
hội nhập. 

Sau đây là những ý kiến của ông 
Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng Cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo 
lường, Chất lượng (TCĐLCL) về các 
nội dung  liên quan: 

Về công tác phát triển hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Theo ông Nguyễn Nam Hải thì mục 
tiêu xây dựng 4.000 Tiêu chuẩn Việt 
Nam (TCVN) trong giai đoạn I của 
Chương trình 712 đã được thực hiện 
vượt chỉ tiêu. Cụ thể, đến 2015 số 
lượng TCVN được xây dựng ở giai 
đoạn I là 4.485 TCVN, đưa tổng số 
tiêu chuẩn quốc gia đạt trên 8.800 
TCVN; tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực là 45%. 

Hiện nay, theo lĩnh vực được phân 
công, các bộ ngành đã và đang đẩy 
mạnh việc xây dựng các quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia, đến nay đã có hơn 700 
Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) được 
các Bộ quản lý chuyên ngành/lĩnh vực 
ban hành. Các QCVN được xây dựng, 
đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà 
nước, ngăn chặn các sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ kém chất lượng ảnh 
hưởng đến môi trường sức khỏe, bảo 
vệ lợi ích quốc gia, lợi ích doanh 
nghiệp và người tiêu dùng. 

 Có thể khẳng định công tác phát 
triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật đã đáp ứng được tiến độ theo 
lộ trình hội nhập của Việt Nam. Đến 
năm 2020, phấn đấu xây dựng được 
6.000 TCVN, 60% TCVN hài hòa với 
tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Theo 
đó, Việt Nam sẽ có một hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia đầy đủ cho tất cả các 
lĩnh vực kinh tế- xã hội làm cơ sở hoạt 
động nâng cao năng suất và chất 
lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- 
xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 
tới. 
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 Việt Nam có thể học hỏi gì từ các 
nước trong lĩnh vực NSCL 

Theo ông Nguyễn Nam Hải thì hợp 
tác quốc tế được coi là một trong các 
nguồn lực quan trọng, góp phần nâng 
cao năng lực hoạt động TCĐLCL cả 
về cơ sở vật chất và trình độ cán bộ. 
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng 
hội nhập sâu rộng  với khu vực và thế 
giới, hoạt động hợp tác quốc tế về 
KH&CN nói chung và lĩnh vực 
TCĐLCL nói riêng đòi hỏi phải được 
đẩy mạnh, chuyển từ tranh thủ sự hỗ 
trợ là chủ yếu sang hợp tác bình đẳng, 
cùng có lợi. 

 Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ thành viên của Việt Nam 
trong các tổ chức khu vực và quốc tế, 
hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực TCĐLCL cần tập trung hỗ trợ 
việc triển khai ký kết và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các hiệp định/thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) 
trong ASEAN, APEC, WTO, TPP, 
đặc biệt RMA với các nước có giá trị 
hàng hóa trao đổi thương mại lớn với 
nước ta nhằm góp phần tích cực thúc 
đẩy thương mại giữa Việt Nam và các 
nước trên thế giới. Đẩy mạnh học hỏi 
kinh nghiệm từ các điển hình tốt về 
năng suất của các nước trong khu vực 
và thế giới. 

 Theo ông Nguyễn Nam Hải thì 
thực tế thành công hay thất bại của 
phong trào năng suất chất lượng nói 
chung, của hoạt động hướng dẫn, hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

chất lượng thông qua việc áp dụng các 
hệ thống quản lý, mô hình, công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng nói riêng 
phụ thuộc nhiều về tính chuyên 
nghiệp của đội ngũ chuyên gia năng 
suất chất lượng ( NSCL). 

 Đối với nước ta, đội ngũ chuyên 
gia về NSCL còn đang rất thiếu, trình 
độ chuyên nghiệp chưa cao. Các 
chuyên gia NSCL chủ yếu tập trung ở 
các thành phố lớn, tại địa phương lực 
lượng này rất mỏng. Do đó, các Bộ, 
ngành, địa phương cần sớm có kế 
hoạch cụ thể để đầu tư đào tạo cho 
được đội ngũ chuyên gia nòng cốt về 
NSCL, đồng thời có chính sách, chế 
độ để duy trì và phát triển đội ngũ 
chuyên gia này. 

 Trong giai đoạn tới, cần tập trung 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng 
suất, chất lượng cho đội ngũ chuyên 
gia NSCL thuộc các ngành, địa 
phương, doanh nghiệp. Đưa nội dung 
đào tạo NSCL vào chương trình đào 
tạo của các trường đại học, dạy nghề, 
quản lý, nghiệp vụ về KH&CN. Từ đó 
hình thành được đội ngũ chuyên gia 
hoạt động chuyên nghiệp về NSCL 
trong cả nước. 

Định hướng hoạt động nâng cao 
NSCL của Bộ - Ngành - Địa phương 
 giai đoạn tới 

 Cũng theo ông Nguyễn Nam Hải để 
triển khai thực hiện giai đoạn 2 
Chương trình năng suất chất lượng 
quốc gia đạt hiệu quả, một số giải 
pháp được đưa ra  như sau: Tăng 
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cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 
của các cấp quản lý đối với các Bộ, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp thực 
hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình; 
Tăng cường năng lực của các cơ quan 
chuyên môn, nghiên cứu, triển khai về 
năng suất chất lượng. Đầu tư nâng cao 
năng lực Viện Năng suất Việt Nam 
thành Viện Năng suất quốc gia. Đẩy 
mạnh học hỏi từ các điển hình trên thế 
giới về năng suất. 

Bên cạnh đó, sẽ ưu tiên bố trí kinh 
phí NSNN; đẩy mạnh xã hội hóa, đa 
dạng nguồn vốn đầu tư để thực hiện 
các nhiệm vụ thuộc Chương trình, dự 
án; 

Thực hiện phối hợp, lồng ghép các 
nhiệm vụ của Chương trình Năng suất 
Chất lượng với các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội của 
ngành, địa phương, trước hết là các 
chương trình, dự án về áp dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ, chuyển giao, 
đổi mới công nghệ, nghiên cứu triển 
khai... có cùng mục tiêu là nâng cao 
năng suất, chất lượng đối với các sản 
phẩm, hàng hóa chủ lực của ngành, 
địa phương; Tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động năng suất và chất lượng. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Vào ngày 20/10/2015 và 
23/10/2015, Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành các Quyết định về việc 
công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: 

Quyết định 2914/QĐ-BKHCN 
(Ngày 20/10/2015) 

1. TCVN 9802-2: 2015 Giao thức 
internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 2: 
Kiến trúc địa chỉ Ipv6; 

2. TCVN 9802-3: 2015 Giao thức 
internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 3: 
Giao thức phát hiện nút mạng lân cận; 

3. TCVN 9802-4: 2015 Giao thức 
internet phiên bản 6 (IPV6) - Phần 4: 
Giao thức phát hiện MTU của tuyến; 

4. TCVN 10906-1: 2015 Giao thức 
internet phiên bản 6 (IPV6) – Sự phù 
hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra 
giao thức phát hiện nút mạng lân cận; 

5. TCVN 10906-2: 2015 Giao thức 
internet phiên bản 6 (IPV6) – Sự phù 
hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra 
giao thức phát hiện MTU của tuyến;  

Quyết định 2916/QĐ-BKHCN 
(Ngày 20/10/2015) 

1. TCVN 10834:2015 Móng cọc 
thép dạng cọc đơn dùng cho công 
trình cầu – Tiêu chuẩn thiết kế;  

Quyết định 2944/QĐ-
BKHCN (Ngày 23/10/2015) 

1. TCVN 10849:2015 Hệ thống thu 
phí điện tử; 

2. TCVN 10850:2015 Hệ thống 
giám sát, điều hành giao thông  trên 
đường cao tốc; 

3. TCVN 10851: 2015 TT quản lý 
điều hành giao thông đường cao tốc; 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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4. TCVN 10852: 2015 Biển báo 
giao thông điện tử trên đường cao tốc 
– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 
thử.  

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN 
HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO 
LƯỜNG VIỆT NAM  

Ngày 11/11/2015, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 
Quyết định số 1702/QĐ-TĐC về việc 
ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo 
lường Việt Nam như sau: 

ĐLVN  283: 2015 Thước vạch 
chuẩn. Quy trình hiệu chuẩn 

ĐLVN 284: 2015 Cân phân tích. 
Quy trình hiệu chuẩn 

ĐLVN 285: 2015 Quả cân chuẩn 
cấp chính xác E1 và E2. Quy trình 
hiệu chuẩn. 

ĐLVN 286:2015 Quả cân chuẩn cấp 
chính xác F1, F2 và M1. Quy trình 
hiệu chuẩn. 

(tcvn.gov.vn) 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA ĐỐI VỚI KHĂN GIẤY VÀ 
GIẤY VỆ SINH 

Ngày 28/10/2015, Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-
BCT (Thông tư 36) về Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia đối với sản phẩm khăn 
giấy và giấy vệ sinh. 

Thông tư 36 quy định mức giới hạn 
của các chỉ tiêu cơ lý, hóa học, vi sinh, 
phương pháp thử, các yêu cầu về ghi 
nhãn và các yêu cầu quản lý chất 
lượng đối với sản phẩm khăn giấy, 
giấy vệ sinh, giấy tissue và giấy tissue 
dạng cuộn lớn được tiêu thụ trên thị 
trường Việt Nam. Các sản phẩm khăn 
giấy, giấy tissue tiếp xúc với thực 
phẩm nhằm mục đích bao gói, chứa 
đựng và bảo quản thực phẩm; các sản 
phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy 
tissue sản xuất, gia công trong nước 
cho mục đích xuất khẩu không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn 
này. 

Theo đó, các sản phẩm khăn giấy, 
giấy vệ sinh và giấy tissue tiêu thụ 
trên thị trường Việt Nam phải được 
đánh giá chứng nhận phù hợp quy 
chuẩn (Chứng nhận hợp quy), mang 
dấu hợp quy (dấu CR) phù hợp với 
các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật 
này và chịu sự kiểm tra của cơ quan 
kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ 
sinh và giấy tissue được sản xuất, gia 
công tại các cơ sở có điều kiện đảm 
bảo chất lượng trong sản xuất ổn định 
được đánh giá, chứng nhận hợp quy 
theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của 
Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc Quy 
định về công bố hợp chuẩn, công bố 
hợp quy và phương thức đánh giá sự 
phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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thuật (Thông tư số 28). Các sản phẩm 
hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy 
theo phương thức 5 cần phải được 
công bố hợp quy. Giấy chứng nhận 
hợp quy theo phương thức 5 có giá trị 
hiệu lực không quá ba (3) năm kể từ 
ngày cấp. Các sản phẩm khăn giấy, 
giấy vệ sinh và giấy tissue chưa đủ 
điều kiện để đánh giá theo phương 
thức 5 theo quy định tại mục 3.1.2 của 
điều này (bao gồm các sản phẩm nhập 
khẩu theo lô hàng; các sản phẩm được 
sản xuất, gia công trong nước chưa 
được đánh giá theo phương thức 5) 
phải được chứng nhận hợp quy theo 
phương thức 7 nêu tại Điều 5 Thông 
tư số 28. Các sản phẩm khăn giấy, 
giấy vệ sinh và giấy tissue sau khi 
chứng nhận hợp quy theo phương thức 
7 phải được công bố hợp quy. Các sản 
phẩm nhập khẩu theo lô hàng không 
phải công bố hợp quy. Giấy chứng 
nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ 
có giá trị hiệu lực đối với lô hàng 
được đánh giá chứng nhận. 

Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ 
sinh và giấy tissue nhập khẩu, sản 
xuất, gia công, tiêu thụ trên thị trường 
phải chịu sự kiểm tra về chất lượng 
theo quy định tại Chương III của 
Thông tư số 48 và pháp luật hiện hành 
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Ngoài ra các sản phẩm khăn giấy, giấy 
vệ sinh và giấy tissue còn phải được 
kiểm tra chất lượng định kỳ, đột xuất 
theo quy định của pháp luật có liên 
quan khác. Việc thử nghiệm các chỉ 

tiêu chất lượng của sản phẩm khăn 
giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phục 
vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng 
sản phẩm hàng hóa phải thực hiện tại 
các phòng thử nghiệm được Bộ Công 
Thương chỉ định. 

Thông tư 36 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
(Cổng thông tin ĐT Bộ Công Thương)  

 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN 
TỪ 

Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Bộ 
Thông tin và Truyền thông có Thông 
tư số 32/2015/TT-BTTTT về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị vô 
tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 
40αGHz (QCVN 96:2015/BTTTT) và 
Thông tư số 33/2015/TT-BTTTT về 
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về thiết bị nhận dạng vô 
tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz 
đến 868 MHz (QCVN 
95:2015/BTTTT). 

Các Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. 

(tcvn.gov.vn) 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN 
HÌNH ẢNH SỐ KHÔNG DÂY VÀ 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN 
TỪ ĐỐI VỐI THIẾT BỊ TRUYỀN 
HÌNH ẢNH SỐ KHÔNG DÂY 
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Ngày 20/10/2015, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã có Thông tư số 
29/2015/TT-BTTTT về việc ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết 
bị truyền hình ảnh số không dây dải 
tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz, ký hiệu: 
QCVN 92:2015/BTTTT và Thông tư 
số 30/2015/TT-BTTTT về việc ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tương thích điện từ đối với thiết bị 
truyền hình ảnh số không dây”, ký 
hiệu: QCVN 93:2015/BTTTT. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
1/5/2016. 

(tcvn.gov.vn) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Tạm ngừng nhập khẩu lúa mì 

từ Ucraina 
Thời gian tới, lúa mì từ Ucraina sẽ 

bị tạm ngừng nhập khẩu vào Việt 
Nam do bị nhiễm mọt thóc Sitophilus 
granarius Linnaeus, đối tượng kiểm 
dịch thực vật của Việt Nam. 

Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV 
về tạm ngừng nhập khẩu lúa mì từ 
Ucraina được Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ban hành ngày 12/11 
nêu rõ, việc tạm ngừng nhập khẩu sẽ 
chính thức bắt đầu sau 60 ngày kể từ 
ngày 12/11. 

Theo đại diện Phòng Kiểm dịch 
thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
từ ngày 3/9 - 22/10, có 109 container 

lúa mì với tổng khối lượng là hơn 
2.747 tấn nhập khẩu từ Ucraina vào 
Việt Nam qua cảng Hải Phòng bị phát 
hiện nhiễm mọt thóc Sitophilus 
granarius Linnaeus còn sống. 

 
Đây là loài mọt nguy hiểm thuộc 

danh mục đối tượng kiểm dịch thực 
vật của Việt Nam và chưa có trên lãnh 
thổ Việt Nam. Loài mọt này gây hại 
trên nhiều loại nông sản như: lúa mì, 
kiều mạch, đại mạch, ngô, lúa, kê, cao 
lương, lúa mạch đen, lạc, đậu… 

Loài mọt Sitophilus granarius 
Linnaeus có thể gây tổn thất lớn về 
kinh tế cũng như gây mất thị trường 
xuất khẩu đối với các nông sản của 
Việt Nam nếu để chúng xâm nhập vào 
trong nước. 

Cục Bảo vệ thực vật đã gửi thông 
báo không tuân thủ cho cơ quan bảo 
vệ thực vật quốc gia Ucraina theo 
thông lệ quốc tế và quy định về kiểm 
dịch thực vật của Việt Nam. 

(Báo Hải quan) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hội thảo “Hội nhập kinh tế 

quốc tế trong lĩnh vực Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng” 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Ngày 24/10/2015, Đoàn Thanh niên 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TĐC) phối hợp với Văn phòng 
TBT Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hội 
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”. 

Tham dự Hội thảo có Ông Phạm 
Quang Trung- Phó Bí thư thường trực 
Đảng bộ Bộ KH&CN; ông Trần Văn 
Vinh- Tổng Cục trưởng Tổng cục 
TĐC cùng các đại biểu đến từ Đoàn 
Khối các cơ quan Trung ương, đại 
diện các tổ chức chính trị xã hội và đại 
diện các đơn vị thuộc khối cơ quan 
Tổng cục. 

Với 14 tham luận, các báo cáo viên 
đã đề cập tới các vấn đề như: Tác 
động của năng suất với kinh tế - xã 
hội trong thời kỳ hội nhập; Giới thiệu 
mạng lưới và ban liên ngành về TBT 
Việt Nam; Mô hình cải tiến đổi mới 
phòng đo lường nhằm đáp ứng các 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế; Vai trò của chất 
lượng, đánh giá sự phù hợp trong thời 
kỳ mới; Hội nhập kinh tế quốc tế 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và vai trò của thanh 
niên. 

Hội thảo nhấn mạnh vai trò của hội 
nhập, các hiệp định thương mại tự do 
sẽ tạo điều kiện cho giao thương hàng 
hóa. Theo đó các doanh nghiệp cần có 
"chìa khóa" để mở cánh cửa "quy 
định, tiêu chuẩn" do các nước nhập 

khẩu dựng lên để có thể thông quan 
được hàng hóa. 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế sâu 
rộng, các hoạt động giao thương hàng 
hóa trong nước cũng như xuất khẩu 
cũng có nhiều thay đổi tạo cơ hội cho 
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 
khi các hàng rào thuế quan bị loại bỏ 
hoặc hạn chế. Tuy nhiên, khi rào cản 
thuế quan được loại bỏ thì đồng thời 
các doanh nghiệp trong nước sẽ gặp 
phải các rào cản kỹ thuật phi thuế 
quan sẽ được thiết lập. 

Đặc biệt, những năm gần đây hoạt 
động TĐC càng trở nên quan trọng, 
ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của 
hoạt động đời sống kinh tế-xã hội, góp 
phần đáng kể vào quá trình chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt 
Nam. 

Thông qua Hội thảo, đoàn viên đã 
nhận thức được tầm quan trọng về hội 
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực 
TĐC, đồng thời cũng ý thức được kết 
quả của hội nhập kinh tế quốc tế sẽ có 
tác động nhiều đến chính cơ quan đơn 
vị mình công tác, từ đó đoàn viên, 
thanh niên tại các cơ quan đơn vị nỗ 
lực hơn nữa để tiếp tục có những hành 
động cụ thể đáp ứng tốt trong công 
cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. 

(MOST) 
 
 Công bố sáng chế “Quy trình xác 
thực chống hàng giả” 



Số 21 - 11/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 26 
 

Trong khuôn khổ Chương trình khởi 
nghiệp quốc gia “Ngày sáng tạo 2015” 
tổ chức tại Hà Nội ngày 31/10/2015, 
Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và 
Phát triển (IDE) thuộc Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 
đã ra mắt sáng chế về quy trình xác 
thực chống hàng giả. 

Theo bà Phạm Thị Lý- Giám đốc 
Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và 
phát triển, sáng chế: “Quy trình xác 
thực chống hàng giả” là kết quả từ 
Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia và 
Vườn ươm Doanh nghiệp Việt Nam. 
Sáng chế “Quy trình xác thực chống 
hàng giả” đã được bảo hộ Quốc tế về 
sở hữu trí tuệ, được cán bộ và chuyên 
gia của IDE sáng chế nhằm bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, chống gian 
lận thương mại giả mạo hàng hóa, bảo 
vệ quyền lợi chân chính của nhà sản 
xuất thông qua phần mềm check trên 
smartphone sử dụng camera có tính 
năng giúp đọc giữ liệu các mã lớp tem 
và trả kết quả cho người tiêu dùng 
ngay thời điểm xác thực. 

Quy trình này được kết hợp với tem 
xác thực dán trên các sản phẩm đăng 
ký bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt 
Nam và sẽ phản hồi nhanh chóng 
thông tin qua hai mã xác thực. Mã tem 
lớp thứ nhất có chức năng hiển thị 
thông tin hàng hóa được xác thực. Mã 
tem thứ hai giúp xác thực thông tin đó 
có được bảo hộ bởi IDE. 

Đối với người tiêu dùng “Quy trình 
xác thực chống hàng giả” là công cụ 

hữu ích bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng ngay tại thời điểm đưa ra quyết 
định mua hàng, trả lời được câu hỏi 
sản phẩm thật hay nhái và cơ quan 
chức năng nào đang bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 

Được biết sản phẩm này đã được 
lựa chọn làm công cụ thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt 
Nam theo kế hoạch số 99/KH- 
MTTW-BCĐTWCVĐ của Ban chỉ 
đạo T.Ư Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và 
đã được thay đổi, chỉnh sửa qua rất 
nhiều ý kiến đóng góp của các nhà 
khoa học. 

 (Báo Công thương điện tử) 
 
 Kiểm tra chặt nhóm hàng có 
nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe 

Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Bộ 
Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tập trung kiểm tra chuyên 
ngành đối với các nhóm hàng thực 
phẩm tươi sống, đông lạnh; rau hoa 
quả và nguyên liệu thuốc đông dược. 

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã 
có thông báo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, 
phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tập 
trung triển khai kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có 
ảnh hưởng tới sức khỏe con người 
trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 
2016. Lộ trình bắt đầu triển khai từ 
tháng 12/2015 tại Hải Phòng, tháng 
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1/2016 tại Hà Nội, TP.HCM, Đà 
Nẵng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào 
Cai. Thực hiện chỉ đạo trên, Tổng cục 
Hải quan đề nghị hai Bộ trước mắt tập 
trung vào nhóm hàng có nguy cơ ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người, trong 
đó chú trọng những nhóm hàng thực 
phẩm tươi sống, đông lạnh; rau hoa 
quả và nguyên liệu thuốc đông dược. 

Để đảm bảo kiểm tra, Tổng cục Hải 
quan đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí 
đủ lực lượng và phương tiện để kiểm 
tra nhanh các mặt hàng trên ngay tại 
cửa khẩu. Các đơn vị kiểm dịch động 
vật, kiểm dịch thực vật, kiểm tra an 
toàn thực phẩm tăng cường công tác 
kiểm tra chuyên ngành đối với các 
mặt hàng trên. Đồng thời, làm việc với 
cơ quan kiểm tra chuyên ngành liên 
quan trên địa bàn để rà soát quy trình 
kiểm tra, thời gian kiểm tra, địa điểm 
kiểm tra, nhân lực, phương tiện kiểm 
tra đối với các mặt hàng trên; có giải 
pháp tăng cường kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa nhập khẩu có 
ảnh hưởng tới sức khỏe con người, 
vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, rút 
ngắn thời gian thông quan hàng hóa. 

(chinhphu.vn) 
 
3. TIN TỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNG 
 Nghiệm thu đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 4 
năm 2015 

   Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 

tổ chức Hội đồng nghiệm thu 02 đề án 
của 02 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 4 năm 2015 (Chương 
trình). Ông Vương Quang Cần - Phó 
giám đốc Sở chủ trì Hội đồng nghiệm 
thu.  

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện 
được của đề án cũng như hồ sơ pháp 
lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí 
nghiệm thu 02 đề án của 2 đơn vị 
tham gia Chương trình với tổng kinh 
phí hỗ trợ đợt 4 là 537,5 triệu đồng, cụ 
thể như sau: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 
(TNHH) Quốc Tế Troy (Khu công 
nghiệp Đông Xuyên, Tp Vũng Tàu), 
với đề án “Mua quyền kinh doanh và 
chuyển giao công nghệ mới chất ổn 
định đất RoadPaker”. Hội đồng đánh 
giá công ty đã thực hiện được mục 
tiêu cũng như nội dung như thiết kế 
xây dựng Website, thuê chuyên gia 
của tập đoàn RoadPaker Group 
M&LA về Việt Nam thực hiện chuyển 
giao công nghệ “ứng dụng chất ổn 
định đất”, mức hỗ trợ cho đề án là 
237,5 triệu đồng; 

Công ty TNHH Đông Lâm (xã 
Phước Hưng, huyện Tân Thành), với 
đề án “Xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải công suất 70 m3/ngày đêm tại 
công ty TNHH Đông Lâm”. Hội đồng 
đánh giá cao kết quả đạt được của đề 
án, đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ 
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thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
Quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT 
trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, qua 
đó hạn chế tối đa nguồn gây ô nhiễm 
ảnh hưởng đến môi trường.  

Mức hỗ trợ cho đề án là 300 triệu 
đồng.  

(Sở KH&CN) 
 
 Xét duyệt đề án của Chương 
Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ 
doanh nghiệp đợt 7 năm 2015 

   Ngày 23/10/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
tổ chức Hội đồng xét duyệt các đề án 
của 10 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 7 năm 2015. Ông 
Vương Quang Cần - Phó giám đốc Sở 
chủ trì Hội đồng xét duyệt.  

Sau khi xem xét hồ sơ và tính khả 
thi của các đề án, Hội đồng đã nhất trí 
hỗ trợ các đề án của 9 đơn vị trong 
tổng số 10 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 7 năm 2015 với 
tổng kinh phí hỗ trợ đợt 7 là 485,5 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1- Công ty Bột mì CJSC Toàn Cầu 
(Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, 
huyện Tân Thành), với nội dung hỗ 
trợ là tư vấn - chứng nhận FSSC 
22000 và đào tạo theo ISO 15489; 

2- Công ty trách nhiệm hữu hạn 
(TNHH) CS Wind Việt Nam (huyện 
Tân Thành), với nội dung hỗ trợ là 
giám sát ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 và chứng nhận ASME 2 
sản phẩm (power boilers, pressure 
vessels Div1, pressure vessel div2; 

3- Công ty TNHH Cơ khí Bắc 
Giang (Tp Vũng Tàu), với nội dung 
hỗ trợ là tư vấn và chứng nhận ISO 
9001:2008, OHSAS 18001:2007; 

4- Công ty Cổ phần LDT (Khu công 
nghiệp Đông Xuyên, Tp Vũng Tàu), 
với nội dung hỗ trợ là tái chứng nhận 
ISO 9001:2008; 

5- Doanh nghiệp Tư nhân Thương 
mại Minh Quân (Tp Vũng Tàu), với 
nội dung hỗ trợ là xây dựng website; 

6- Công ty cổ phần gạch ngói gốm 
xây dựng Mỹ Xuân (huyện Tân 
Thành), với nội dung hỗ trợ là tái 
chứng nhận ISO 9001:2008, chứng 
nhận hợp quy sản phẩm gạch rỗng đất 
sét nung; 

7- Công ty TNHH Hà Lộc (Tp 
Vũng Tàu), với nội dung hỗ trợ là tư 
vấn chứng nhận ISO 9001:2008; 

8- Doanh nghiệp tư nhân Thu Vân 
Phước (Hòa Long, Tp Bà Rịa), với nội 
dung hỗ trợ là xây dựng TCCS 3 sản 
phẩm: nhẫn, mặt dây chuyền, lắc 
vàng; 

9- Công ty TNHH Sản Xuất và 
Thương mại Hàng Việt (Tp Vũng 
Tàu), với nội dung hỗ trợ là tư vấn và 
chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008. 

(Sở KH&CN) 


