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FTA VIỆT NAM - EU CHÍNH 
THỨC HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN 

Ngày 2/12/2015 (theo giờ Việt Nam) 
tại Brussels - Bỉ, dưới sự chứng kiến 
của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban 
châu Âu Jean-Claude Juncker, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ 
Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại 
EU Cecilia Malmstrom đã ký Tuyên 
bố về việc chính thức kết thúc đàm 
phán Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) giữa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EVFTA).  

Như vậy, sau gần 3 năm đàm phán 
và chỉ sau hơn 4 tháng tuyên bố kết 
thúc đàm phán cơ bản, EVFTA sẽ 
sớm được ký kết, làm thủ tục phê 
chuẩn hiệp định và đi vào thực thi 
cam kết. Việt Nam và EU đều mong 
muốn hoàn tất quá trình phê chuẩn 
trong thời gian sớm nhất để Hiệp định 
có thể có hiệu lực từ đầu năm 2018. 

 
Trong tuyên bố chung hai bên vừa 

ký kết nêu rõ: EVFTA cùng với Hiệp 
định Đối tác và Hợp tác (PCA) sẽ sớm 
được phê chuẩn, sẽ đem lại lợi ích cho 
cả hai bên đồng thời giúp tăng cường 
hơn nữa mối quan hệ vững chắc và lâu 

dài hiện nay. Hiệp định này cũng sẽ 
mang lại cơ hội đáng kể cho các hoạt 
động kinh doanh, đầu tư và tạo thêm 
việc làm tại Việt Nam và EU. Hiệp 
định sẽ xóa bỏ hầu như toàn bộ thuế 
quan đối với hàng hóa trao đổi giữa 
Việt Nam và EU. 

Hiệp định này cũng sẽ thúc đẩy 
thương mại, đầu tư, tăng trưởng kinh 
tế và giúp tạo thêm việc làm tại Việt 
Nam và EU. EVFTA là một hiệp định 
thương mại mang tính toàn diện, chất 
lượng và đảm bảo cân bằng lợi ích của 
cả Việt Nam và EU. Hiệp định bao 
gồm các lĩnh vực: các biện pháp vệ 
sinh và kiểm dịch động thực vật, hải 
quan và thuận lợi hóa thương mại, 
dịch vụ và đầu tư, mua sắm của Chính 
phủ, quyền Sở hữu trí tuệ, bao gồm cả 
chỉ dẫn địa lý, doanh nghiệp nhà 
nước, thương mại và phát triển bền 
vững, hợp tác và xây dựng năng lực. 
Hiệp định cũng bao gồm cách tiếp cận 
mới, tiến bộ hơn về bảo hộ đầu tư và 
giải quyết tranh chấp đầu tư. 

Về xuất nhập khẩu, EVFTA có cam 
kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, Việt 
Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu 
đối với hơn 99% số dòng thuế. Đối 
với rất ít số dòng thuế còn lại, hai bên 
sẽ dành cho nhau hạn ngạch thuế quan 
hoặc cắt giảm thuế quan một phần. 
EVFTA được giới chuyên môn kỳ 
vọng sẽ là một cú hích quan trọng, 
giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho 
hàng xuất khẩu, đặc biệt là những sản 
phẩm mà hai bên có thế mạnh như dệt 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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may, giày dép, nông thủy sản, đồ gỗ 
của Việt Nam và máy móc, thiết bị, ô 
tô, đồ uống có cồn, một số loại nông 
sản của EU. 

Đối với dệt may, giày dép và thủy 
sản (trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên) 
của Việt Nam, EU sẽ xóa bỏ hoàn 
toàn thuế nhập khẩu cho các sản phẩm 
của Việt Nam trong vòng 7 năm kể từ 
khi Hiệp định có hiệu lực. Với cá ngừ 
đóng hộp, EU đồng ý dành cho Việt 
Nam một lượng hạn ngạch thuế quan 
thỏa đáng. 

Với mặt hàng gạo, EU dành cho 
Việt Nam một lượng hạn ngạch đáng 
kể đối với gạo xay xát, gạo chưa xay 
xát và gạo thơm. Gạo nhập khẩu theo 
hạn ngạch này được miễn thuế hoàn 
toàn. Riêng gạo tấm, thuế nhập khẩu 
sẽ được xóa bỏ theo lộ trình. Đối với 
sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế nhập 
khẩu về 0% trong vòng 7 năm.  

Toàn bộ các sản phẩm rau củ quả, 
rau củ quả chế biến, nước hoa quả 
khác, túi xách, vali, sản phẩm nhựa, 
sản phẩm gốm sứ thủy tinh… về cơ 
bản sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay 
khi Hiệp định có hiệu lực. 

Đối với xuất khẩu của EU, cam kết 
của Việt Nam đối với các mặt hàng 
chính như ô tô, xe máy, Việt Nam 
cam kết sẽ đưa thuế nhập khẩu về 0% 
sau từ 9 tới 10 năm, riêng xe máy có 
dung tích xy-lanh trên 150 cm3  có lộ 
trình xóa bỏ thuế nhập khẩu là 7 năm. 
Rượu vang, rượu mạnh, bia, thịt lợn 
và thịt gà: Việt Nam đồng ý xóa bỏ 

thuế nhập khẩu trong thời gian tối đa 
là 10 năm. 

Theo Bộ Công Thương, EU hiện là 
đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một 
trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam. Kim ngạch thương mại 
hai chiều Việt Nam-EU đã tăng từ 
17,75 tỷ đô la Mỹ vào năm 2010 lên 
36,8 tỷ đô la Mỹ năm 2014. Trong 6 
tháng đầu năm 2015, tổng thương mại 
hai chiều đạt 19,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 
hơn 11% so với cùng kỳ năm 2014. 
Trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 14,9 
tỷ đô la và nhập khẩu từ EU đạt 4,5 tỷ 
đô la. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu 
xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU 
là tính bổ sung rất lớn, ít mang tính 
cạnh tranh đối đầu trực tiếp. Các 
nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam sang EU là giày dép, dệt may, cà 
phê, đồ gỗ, hải sản. 

Trong lĩnh vực đầu tư, theo số liệu 
thống kê, EU cũng là nhà đầu tư lớn 
vào Việt Nam. Tính đến hết 6 tháng 
đầu năm 2015, đã có 23 trong số 28 
nước EU đầu tư vào Việt Nam với 
hơn 2.100 dự án còn hiệu lực, tổng 
vốn đầu tư đăng ký đạt trên 38,4 tỷ đô 
la Mỹ. Các nhà đầu tư EU đã có mặt 
tại hầu hết các ngành kinh tế quan 
trọng của Việt Nam, tập trung nhiều 
nhất vào công nghiệp, xây dựng và 
một số ngành dịch vụ. 

EVFTA được kỳ vọng sẽ giúp thúc 
đẩy luồng vốn đầu tư với các dự án 
chất lượng cao của EU và cả các đối 
tác khác vào Việt Nam, Việt Nam có 
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cơ hội trở thành địa bàn trung chuyển, 
kết nối cho hoạt động thương mại và 
đầu tư của EU trong khu vực. Điều 
này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng theo hướng tích cực của 
Việt Nam. 

Bên cạnh đó, các cam kết liên quan 
đến mua sắm của Chính phủ, bảo hộ 
sở hữu trí tuệ... cũng sẽ mở ra cơ hội 
cho cả hai bên tiếp cận thị trường của 
nhau, đảm bảo lợi ích tổng thể, cân 
bằng. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG CÔNG BỐ 
TOÀN VĂN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC 
XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG  

 
Đúng một tháng sau khi Hiệp định 

Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
chính thức hoàn tất đàm phán vào 
ngày 5/10/2015 và được xem là hiệp 
định thương mại thế kỷ, mang tính lịch 
sử, lớn nhất trong vòng 20 năm qua. 
TPP có sự tham gia của 12 nước gồm: 
Australia, Brunei Darussalam, 
Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, Peru, 
Singapore, Mỹ và Việt Nam. Các nước 
cũng kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp 

nâng cao mức sống của người dân, 
giảm nghèo, khuyên khích sự minh 
bạch, hiệu quả điều hành cũng như 
cải thiện việc bảo vệ người lao động, 
môi trường. Hiệp định cũng được xem 
là bước quan trong việc tiến gần tới 
mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do 
trong khu vực châu Á – Thái Bình 
Dương. 

Theo thông lệ đàm phán thương mại 
quốc tế, một hiệp định sẽ chỉ được 
công bố sau khi các Bên tham gia đàm 
phán đã hoàn tất thủ tục rà soát pháp 
lý. Tuy nhiên, trước nhu cầu tìm hiểu 
thông tin rất lớn của người dân và 
doanh nghiệp, các nước tham gia đàm 
phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) đã quyết định công 
bố toàn văn Hiệp định TPP mặc dù 
thủ tục rà soát pháp lý vẫn chưa hoàn 
tất. Các nước TPP đã thống nhất giao 
Niu Di-lân (nước được giao nhiệm vụ 
lưu chiểu văn kiện của Hiệp định) 
công bố toàn văn Hiệp định vào ngày 
05 tháng 11 năm 2015. 

Do quá trình rà soát pháp lý vẫn 
đang tiếp tục nên bản công bố lần này 
chưa phải là bản cuối cùng. Bản cuối 
cùng có thể sẽ có một số thay đổi 
nhưng chỉ là các chỉnh sửa về mặt kỹ 
thuật, không ảnh hưởng đến nội dung 
cam kết.   

Ngoài các nội dung cam kết trong 
Hiệp định, trong quá trình đàm phán 
các nước TPP cũng đạt được một số 
thỏa thuận song phương. Do các thỏa 
thuận này chỉ liên quan đến các Bên 
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ký kết nên sẽ được các Bên ký kết 
công bố riêng. Do các nước TPP vẫn 
đang tiến hành thủ tục rà soát pháp lý, 
khối lượng tài liệu phải biên dịch lại 
rất lớn nên Bộ Công Thương và các 
Bộ, ngành chưa thể công bố kèm theo 
bản dịch tiếng Việt của Hiệp định 
TPP. Để đáp ứng yêu cầu của người 
dân và doanh nghiệp, Bộ Công 
Thương sẽ tích cực phối hợp với các 
Bộ, ngành nhanh chóng hoàn tất công 
việc dịch thuật và công bố bản dịch 
tiếng Việt trong thời gian sớm nhất.   

Sau khi công bố toàn văn Hiệp định, 
các nước TPP sẽ nhanh chóng hoàn tất 
thủ tục rà soát pháp lý để chuẩn bị cho 
việc ký kết Hiệp định. Mỗi nước, theo 
quy định của pháp luật nước mình, sẽ 
dành thời gian nhất định để người dân 
nghiên cứu Hiệp định trước khi ký 
kết, dao động từ 60 đến 90 ngày. Sau 
khoảng thời gian này, các nước TPP 
sẽ tiến hành ký kết chính thức. Thời 
điểm ký kết chính thức Hiệp định hiện 
chưa được xác định nhưng dự kiến sẽ 
không muộn hơn quý I năm 2016. Sau 
khi ký chính thức, các nước sẽ tiến 
hành thủ tục phê chuẩn Hiệp định theo 
quy định của pháp luật nước mình. 

Văn bản gồm 30 chương vừa được 
Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ 
quan phụ trách TPP của 11 nước còn 
lại công bố sau một tháng sau khi quá 
trình đàm phán kết thúc. Văn bản gồm 
đầy đủ thông tin chi tiết về các cam 
kết và các điều khoản áp dụng với tất 
cả các nước thành viên. 

Một trong những điểm được quan 
tâm nhất trong văn bản này là điều 
khoản áp dụng. Theo đó, TPP sẽ có 
hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ khi 
tất cả các thành viên thông báo đã 
hoàn tất trình tự thông qua về mặt 
pháp lý trong nước. Trong điều kiện 
một số điều khoản hoặc toàn bộ hiệp 
định không được một hoặc một số 
nước thành viên thông qua, TPP vẫn 
có hiệu lực nếu có ít nhất 6 trên 12 
thành viên, chiếm tối thiểu 85% GDP 
toàn khối chấp nhận văn Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương- TPP. 

Với Việt Nam, biểu thuế tại Hiệp 
định cho thấy thuế xuất - nhập khẩu 
với nhiều mặt hàng sẽ được dỡ bỏ 
ngay khi hiệp định có hiệu lực như 
hàng dệt may, giày dép, cá ngừ, thịt 
động vật thuần chủng... Ngược lại, lộ 
trình dỡ bỏ thuế quan dài nhất sẽ lên 
kéo dài 16 năm, thuộc về những hàng 
hóa như dầu thô, trứng...  

(moit.gov.vn) 
 
QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG 
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 
DO VIỆT NAM - HÀN QUỐC  

Bộ Công Thương đã ban hành 
Thông tư số 40/2015/TT-BCT quy 
định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 
Hiệp định Thương mại Tự do Việt 
Nam - Hàn Quốc. 

Trong phạm vi Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKFTA), hàng hóa nhập khẩu vào 
lãnh thổ của một nước thành viên 
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được coi là có xuất xứ và đủ điều kiện 
để được hưởng ưu đãi thuế quan nếu 
hàng hóa đó đáp ứng một trong các 
quy định về xuất xứ sau: a- Có xuất 
xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn 
bộ tại lãnh thổ của nước thành viên 
xuất khẩu; b- Không có xuất xứ thuần 
túy hoặc không được sản xuất toàn bộ 
tại lãnh thổ của nước thành viên xuất 
khẩu, nhưng đáp ứng quy định về 
hàng hóa có xuất xứ không thuần túy; 
quy tắc cụ thể mặt hàng; quy định đối 
với hàng hóa đặc biệt và cộng gộp; c- 
Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của 
nước thành viên xuất khẩu chỉ từ 
những nguyên liệu có xuất xứ Việt 
Nam hoặc Hàn Quốc. 

Hàng hoá được hưởng ưu đãi thuế 
quan cần đáp ứng đầy đủ các quy định 
của Thông tư này và được vận chuyển 
trực tiếp giữa các lãnh thổ của các 
nước thành viên. 

Trường hợp hàng hóa đang trong 
quá trình vận chuyển từ nước thành 
viên xuất khẩu đến nước thành viên 
nhập khẩu phải quá cảnh qua một hay 
nhiều nước không phải là thành viên 
Hiệp định VKFTA, bên ngoài lãnh thổ 
của các nước thành viên, vẫn được coi 
là vận chuyển trực tiếp, với điều kiện: 
a- Việc quá cảnh là cần thiết vì lý do 
địa lý hoặc do yêu cầu có liên quan 
đặc biệt đến vận tải; b- Hàng hoá 
không tham gia vào giao dịch thương 
mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh 
đó; c- Hàng hoá không trải qua bất kỳ 
công đoạn nào khác, trừ việc dỡ hàng 

và bốc lại hàng hoặc những công đoạn 
cần thiết để bảo quản hàng hoá trong 
điều kiện tốt. 

Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 
hóa để hưởng ưu đãi thuế quan. 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan, 
hàng hóa phải có Giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa (C/O) theo mẫu quy 
định. Mỗi nước thành viên duy trì việc 
đăng ký, cập nhật danh sách tên và 
mẫu con dấu của Tổ chức cấp C/O của 
nước thành viên đó. 

Thông tư cũng nêu rõ danh mục 21 
tổ chức cấp C/O của Việt Nam, bao 
gồm: Phòng quản lý Xuất nhập khẩu 
khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải 
Phòng, Bình Dương, Vũng Tàu, Lạng 
Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Bình, 
Thanh Hoá, Nghệ An, Tiền Giang, 
Cần Thơ, Hải Dương, Bình Trị Thiên, 
Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Bình và 
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và 
chế xuất Hà Nội. 

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

(baochinhphu.vn) 
 
THỔ NHĨ KỲ TĂNG CƯỜNG KÝ 
KẾT CÁC FTA VỚI CÁC NƯỚC 
TRONG ASEAN  

Sau Malaysia, Singapore là nước 
tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á 
ký kết Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) với Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ ký kết đã 
được diễn ra bên lề Hội nghị thượng 
đỉnh G20 tại Antalya ngày 14/11.  
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Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 
Nihat Zeybekci và Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Singapore Heng Swee Keat đã 
ký vào hiệp định FTA giữa hai nước 
bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. 
Hiệp định này dự kiến sẽ đi vào hiệu 
lực kể từ năm 2017 với nội dung bao 
gồm trao đổi hàng hóa và dịch vụ, đầu 
tư, mua sắm công… và cả những 
mảng mới như quyền Sở hữu trí tuệ, 
thương mại điện tử, tính cạnh tranh và 
minh bạch. 

Theo FTA này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gỡ 
bỏ thuế với khoảng 80% lượng hàng 
xuất khẩu từ Singapore sau khi hiệp 
định có hiệu lực. Bộ Công Thương 
Singapore cho biết sau 10 năm, lượng 
hàng hóa được miễn thuế sẽ lên tới 
95%. Điều này tạo cơ hội cho 
Singapore tại Thổ Nhĩ Kỳ - thị trường 
cửa ngõ tới những thị trường lớn như 
châu Âu, Trung Á, Trung Đông và 
châu Phi nhờ vị trí chiến lược của 
mình. Đổi lại, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ 
cũng có cơ hội tận dụng thị trường 
Singapore để phát triển hơn tại khu 
vực Đông Nam Á. Trong 9 tháng đầu 
năm 2015, kim ngạch thương mại hai 
chiều giữa hai nước là 610 triệu USD, 
trong đó có 343 triệu USD do Thổ Nhĩ 
Kỳ xuất khẩu. Tổng kim ngạch giữa 
hai nước năm 2015 là 1,21 tỷ USD. 

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang 
chuẩn bị đàm phán ký kết FTA với 
Thái Lan. Theo chia sẻ của ông Tharit 
Charungvat - Đại sứ Thái Lan tại Thổ 
Nhĩ Kỳ thì bước đầu tiên đã được tiến 

hành suôn sẻ. Hiện đã có nhiều 
thương hiệu nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ 
như Arcelik, Sabanci Group có mặt tại 
thị trường Thái Lan. Nếu việc ký kết 
FTA được hoàn thành, đây sẽ là nước 
Đông Nam Á thứ ba có FTA với Thổ 
Nhĩ Kỳ. Vào tháng 8/2015, FTA giữa 
Thổ Nhĩ Kỳ với Malaysia ký kết từ 
tháng 4/2015 đã chính thức có hiệu 
lực. Tuy nhiên việc đàm phán FTA 
giữa Thái lan và EU đã bị trì hoãn 
trong 2 năm qua do những thay đổi về 
chính trị tại Thái Lan. 

Trước việc Thổ Nhĩ Kỳ ký kết FTA 
với các nước trong ASEAN, hàng xuất 
khẩu của Việt Nam trước mắt sẽ có 
nguy cơ không giữ được vị trí là một 
trong những nước xuất khẩu lớn vào 
Thổ Nhĩ Kỳ trong các nước ASEAN 
do hàng hóa của Việt Nam không 
được hưởng thuế suất thấp như các 
nước đã có FTA với nước này. Trong 
đó, ảnh hưởng mạnh nhất là các mặt 
hàng nông sản do các mặt hàng này 
thường bị phía Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt 
thuế suất khá cao và cũng chịu sự 
cạnh tranh mạnh mẽ từ các nước cùng 
trong khu vực ASEAN như cao su, cà 
phê , gạo, chè, rau quả … Tuy nhiên 
khi FTA giữa Việt Nam và EU được 
ký kết và có hiệu lực, Thổ Nhĩ Kỳ 
cũng sẽ thực hiện giảm thuế nhập 
khẩu với hàng xuất khẩu của Việt 
Nam như các nước EU do giữa nước 
này và EU có Hiệp định Liên minh 
thuế quan và đang trong quá trình đàm 
phán điều chỉnh mở rộng hiệp định. 



Số 22 - 12/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 7 
 

Theo số liệu của Viện Thống kê 
Thổ Nhĩ Kỳ về thương mại hai chiều 
trong 9 tháng đầu năm 2015 giữa Thổ 
Nhĩ Kỳ và các nước trong khu vực 
Đông Nam Á, Việt Nam đã vượt lên 
trên Indonesia, trở thành nước có kim 
ngạch hai chiều lớn nhất với Thổ Nhĩ 
Kỳ. Trong 9 tháng, kim ngạch thương 
mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam 
và Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 
tỷ trọng hơn 1/4 trong giao thương 
giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước 
ASEAN, tuy nhiên xuất khẩu của tăng 
trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang 
Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu tăng chậm lại 
trong năm, chủ yếu là do Thổ Nhĩ Kỳ 
áp đặt các biện pháp phòng vệ thương 
mại với các mặt hàng xuất khẩu chính 
của Việt Nam như sợi polyester và 
đang điều tra phòng vệ thương mại 
với một loạt mặt hàng có kim ngạch 
xuất khẩu lớn khác như sợi dún, điện 
thoại di động, đá hoa cương, ống thép 
inox, gỗ dán công nghiệp. Bên cạnh 
đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế nhập 
khẩu và đồng lira mất giá khoảng 25% 
so với đồng USD từ đầu năm 2015 
đến nay cũng gây khó khăn cho hàng 
xuất khẩu của Việt Nam.  

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

Thuốc  
Ngày 13/11/2015 Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này xây dựng quy định tái 

thẩm định thuốc. Quy định này đưa 
ra các thủ tục lựa chọn các sản phẩm 
thuốc buộc phải tái thẩm định, 
quá trình áp dụng, phạm vi dữ liệu 
giao nộp, thông báo trước các kết quả 
tái thẩm định và thông báo kết quả 
cuối cùng. Mục đích của dự thảo 
này là nhằm duy trì sự an toàn và hiệu 
quả của quy trình trước đây và quản lý 
các sản phẩm thuốc. Các nước Thành 
viên WTO có 60 ngày kể từ 
ngày 13/11/2015 để đóng góp ý kiến 
cho dự thảo. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và có hiệu lực. 

Chấn lưu đèn huỳnh quang  
Ngày 09/11/2015 Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên về việc nước 
này xây dựng Dự thảo chương trình 
bảo tồn năng lượng: Làm rõ các thủ 
tục thử nghiệm đối với chấn lưu đèn 
huỳnh quang. Chương trình này được 
thành lập dựa theo các chính sách 
năng lượng và Đạo luật Bảo tồn của 
Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ (DOE). DOE 
đề xuất để thay thế tất cả các trường 
hợp của yếu tố hiệu quả chấn lưu 
(BEF) với hiệu quả phát sáng chấn lưu 
(BLE) trong các quy định và thêm 
hướng dẫn làm tròn hệ số công suất 
BLE. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên đóng góp ý kiến là ngày 
04/01/2015. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và có hiệu lực. 

Dược điển  
Ngày 10/11/2015 Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi "dược 
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điển Hàn Quốc". Đề xuất sửa đổi này 
nhằm cải thiện các xét nghiệm định 
lượng cho Aurum. Mục đích của dự 
thảo này là nhằm đảm bảo an toàn và 
chất lượng thuốc. Các nước Thành 
viên WTO có 60 ngày kể từ ngày 
10/11/2015 để đóng góp ý kiến cho dự 
thảo. Văn bản dự kiến thông qua và có 
hiệu lực sau 1 tháng kể từ ngày thực 
thi đề xuất này.  

Đồ điện gia dụng   
Ngày 12/11/2015 Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi các tiêu 
chí về tiêu chuẩn an toàn cho đồ  điện 
gia dụng. Đối với các thiết bị điện 
được điều chỉnh tiêu chuẩn an toàn, 
tiêu chuẩn sản xuất cần phải sửa đổi 
để phù hợp với tiêu chuẩn an toàn. 
Mục đích của dự thảo này là nhằm 
bảo vệ người tiêu dùng. Các nước 
Thành viên WTO có 60 ngày kể từ 
ngày 13/11/2015 để đóng góp ý kiến 
cho dự thảo.  

Ghi nhãn 
Ngày 09/11/2015 Hoa Kỳ thông báo 

cho các nước thành viên WTO về việc 
nước này dự định sửa đổi các quy 
định ghi nhãn sản phẩm sử dụng năng 
lượng để xây dựng  cơ sở dữ liệu mới 
về quy tắc ghi nhãn trên trang web của 
Bộ Năng Lượng (DOE), thiết kế lại 
nhãn trơn đối với quạt, cải thiện và 
cập nhật nhãn tủ lạnh, máy nước 
nóng; sửa đổi nhãn điều hòa không 
khí, và cập nhật hệ thống ống nước 
gia dụng. Mục đích của dự thảo này là 

nhằm ngăn ngừa các hành vi lừa đảo 
và bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên đóng góp 
ý kiến là ngày 11/01/2016. Chưa xác 
định thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian có dự kiến có hiệu lực.  

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1045.  
(Tổng hợp TBT Việt Nam) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 11/2015 

1. Số thông báo (số) 
G/TBT/N/ALB/77 

Nước: Albania 
Nội dung: Quy định về môi trường. 
2. Số G/TBT/N/ARE/292, 

G/TBT/N/BHR/420, 
G/TBT/N/KWT/303, 
G/TBT/N/OMN/232, 
G/TBT/N/QAT/417, 
G/TBT/N/SAU/888, G/TBT/N/YEM/23 

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

Nội dung: Cá ngừ đóng hộp. 
3. Số G/TBT/N/ARE/293, 

G/TBT/N/BHR/421, 
G/TBT/N/KWT/304, 
G/TBT/N/OMN/233, 
G/TBT/N/QAT/418, 
G/TBT/N/SAU/889, G/TBT/N/YEM/24 

Nước: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 
Thống Nhất Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar, Vương quốc Ả Rập Saudi, 
Yemen 
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Nội dung: Đồ uống có ga.  
4. Số G/TBT/N/ARE/294, 

G/TBT/N/BHR/422, 
G/TBT/N/KWT/305, 
G/TBT/N/OMN/234, 
G/TBT/N/QAT/419, 
G/TBT/N/SAU/890, G/TBT/N/YEM/25 

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

Nội dung: Quế (ICS: 67.220.10). 
5.  Số G/TBT/N/ARE/295, 

G/TBT/N/BHR/423, 
G/TBT/N/KWT/306, 
G/TBT/N/OMN/235, 
G/TBT/N/QAT/420, 
G/TBT/N/SAU/893, G/TBT/N/YEM/26 

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

Nội dung: Kẹo cứng (ICS: 67.180).  
6.  Số G/TBT/N/ARE/296, 

G/TBT/N/BHR/424, 
G/TBT/N/KWT/307, 
G/TBT/N/OMN/236, 
G/TBT/N/QAT/421, 
G/TBT/N/SAU/894, G/TBT/N/YEM/27 

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

Nội dung: Kẹo dẻo (ICS: 67.180). 
7.  Số G/TBT/N/ARE/297, 

G/TBT/N/BHR/425, 
G/TBT/N/KWT/308, 

G/TBT/N/OMN/237, 
G/TBT/N/QAT/422, 
G/TBT/N/SAU/895, G/TBT/N/YEM/28 

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

Nội dung: Kẹo mềm (ICS: 67.180). 
8. Các thông báo của  Argentina 
- Số: G/TBT/N/ARG/297 
Nội dung: Sản phẩm điện áp thấp; 
- Số: G/TBT/N/ARG/298 
Nội dung: Các sản phẩm hữu cơ 

dùng cho người hay động  vật và các 
sản phẩm dệt hữu cơ. 

9. Các thông báo của  Brazil 
- Số G/TBT/N/BRA/653 
Nội dung: Sản phẩm cho trẻ em; 
- Số: G/TBT/N/BRA/654 
Nội dung: Dược phẩm; 
- Số: G/TBT/N/BRA/655 
Nội dung: Lệ phí đăng ký và cấp 

giấy chứng nhận GMP liên quan đến 
sản phẩm y tế. 

10. Số G/TBT/N/CHE/208 
Nước: Thụy Sỹ 
Nội dung: Đồ điện gia dụng;  
11. Số G/TBT/N/CHE/209 
Nước: Thụy Sỹ 
Nội dung: Y tế; 
12. Các thông báo của Trung Quốc 
- Số G/TBT/N/CHN/1157 
Nội dung: Dụng cụ và thiết bị sử 

dụng trong y học; 
- Số G/TBT/N/CHN/1158 
Nội dung: Trang thiết bị bảo hộ cá 

nhân.  
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13. Các thông báo của  Costa Rica 
- Số G/TBT/N/CRI/152 
Nội dung: ICS 17.080; 
- Số G/TBT/N/CRI/153 
Nội dung: ICS 67.100.30; 
- Số G/TBT/N/CRI/154 
Nội dung: ICS 67.100.30. 
14. Thông báo của Cộng hòa Séc 
- Số G/TBT/N/CZE/185 
Nội dung: Thiết bị đo lường;  
- Số G/TBT/N/CZE/186 
Nội dung: Thiết bị đo lường;  
- Số G/TBT/N/CZE/187 
Nội dung: Thiết bị đo lường; 
- Số G/TBT/N/CZE/188 
Nội dung: Thiết bị đo lường; 
- Số G/TBT/N/CZE/189 
Nội dung: Thiết bị đo lường;  
- Số G/TBT/N/CZE/190 
Nội dung: Thiết bị đo lường. 
15. Thông báo của  EU 
- Số G/TBT/N/EU/324 
Nội dung: Sản phẩm bioxit 
- Số G/TBT/N/EU/325 
Nội dung: Các chất độc hại; 
16. Thông báo của  Nhật Bản 
- Số G/TBT/N/JPN/503 
Nội dung: Phân bón; 
- Số G/TBT/N/JPN/504 
Nội dung: Dược phẩm;  
- Số G/TBT/N/JPN/505 
Nội dung: Xe mô tô;  
- Số G/TBT/N/JPN/506 
Nội dung: Các chất hóa học;  
- Số G/TBT/N/JPN/507 
Nội dung: Tủ lạnh;  
- Số G/TBT/N/JPN/508 

Nội dung: Các chất có ảnh hưởng 
đến hệ thần kinh trung ương.  

Tổng hợp theo TBT 
 

 
 
 
NĂM 2015: BỘ KH&CN CÔNG 
NHẬN HƠN 900 TỔ CHỨC ĐÁNH 
GIÁ SỰ PHÙ HỢP  

Ngày 28/11 tại Hà Nội, Văn phòng 
Công nhận Chất lượng (Văn phòng) - 
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành 
lập và đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Nhì.  

Hoạt động công nhận hiện nay đã 
góp phần tích cực vào các hoạt động 
kinh doanh của các cơ sở nói riêng, 
của xã hội nói chung, góp phần tích 
cực vào thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ 
thuật; đáp ứng được yêu cầu về thuận 
lợi hóa thương mại quốc tế.  

Trong 20 năm qua, Văn phòng đã 
đánh giá, công nhận được hơn 900 tổ 
chức đánh giá sự phù hợp bao gồm: 
phòng thử nghiệm và phòng hiệu 
chuẩn; phòng thí nghiệm y tế; tổ chức 
chứng nhận và tổ chức giám định theo 
tiêu chuẩn quốc tế. Các tổ chức được 
công nhận thuộc nhiều thành phần 
kinh tế khác nhau như: cơ quan quản 
lý nhà nước; Viện nghiên cứu; trường 
đại học; doanh nghiệp nhà nước; 
doanh nghiệp tư nhân; công ty liên 
doanh và công ty 100% vốn nước 
ngoài. Có thể ví, hoạt động công nhận 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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là cơ sở cho các hoạt động thừa nhận 
lẫn nhau giữa các tổ chức, giữa các 
quốc gia trên thế giới. 

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia 
cộng tác với Văn phòng cũng được 
đào tạo và trao đổi kinh nghiệm đánh 
giá hàng năm. Ngoài việc cung cấp 
dịch vụ đánh giá, công nhận cho các 
tổ chức trong nước, Văn phòng cũng 
cung cấp các dịch vụ, đánh giá, công 
nhận cho các tổ chức đánh giá sự phù 
hợp ở nước ngoài.  

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 

phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh ghi nhận, đánh giá cao những 
thành tựu của Văn phòng trong 20 
năm qua và bảy tỏ tin tưởng Văn 
phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao 
hơn nữa đội ngũ chuyên gia đánh giá 
về chất lượng và số lượng; đạt được 
sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa các 
Bộ, ngành; mở rộng thêm một số lĩnh 
vực công nhận mới theo sự phát triển 
xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; 
triển khai các phần mềm có hiệu quả 
trong hoạt động đánh giá, công nhận 
và đảm bảo nguồn thông tin cung cấp 
cho khách hàng của Văn phòng nhanh 
và luôn chính xác.  

Tốc độ phát triển số tổ chức được 
công nhận mới hiện nay của Văn 
phòng đạt khoảng 20% năm. Hoạt 
động công nhận đang được sử dụng sẽ 
là công cụ hữu ích giúp cho việc thừa 
nhận kết quả đánh giá sự phù hợp giữa 
các quốc gia với nhau, góp phần thực 
hiện mục tiêu thương mại toàn cầu. 

Điều này chứng tỏ hoạt động công 
nhận tại Việt Nam của Văn phòng đã 
tạo lập được uy tín và chất lượng, 
mang lại niềm tin cho cơ quan quản lý 
và người sử dụng hàng hóa, dịch vụ. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 
CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG CHO 
HỘI NHẬP KINH TẾ  

Các hiệp định thương mại tự do sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi cho giao 
thương hàng hóa, nhưng trên thực tế 
các nước nhập khẩu sẽ đặt ra nhiều 
quy định, tiêu chuẩn đối với sản phẩm 
nhập khẩu nhằm tạo ra rào cản đối 
với hàng nhập khẩu và bảo hộ hàng 
trong nước. Do đó các doanh nghiệp 
cần có “chìa khóa” để mở cánh cửa 
“quy định, tiêu chuẩn”… Những vấn 
đề trên được đưa ra tại Hội thảo “Hội 
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng” diễn ra tại Hà Nội. 

Hội thảo đã nhấn mạnh đến vai trò 
của hội nhập, các hiệp định thương 
mại tự do sẽ tạo điều kiện cho giao 
thương hàng hóa. Theo đó, các hiệp 
định thương mại tự do sẽ tạo điều kiện 
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thuận lợi cho giao thương hàng hóa, 
nhưng trên thực tế các nước nhập 
khẩu sẽ đặt ra nhiều quy định, tiêu 
chuẩn đối với sản phẩm nhập khẩu 
nhằm tạo ra rào cản đối với hàng nhập 
khẩu và bảo hộ hàng trong nước. Do 
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 hàng hóa.  

“Chìa khóa” này chính là bằng 
chứng chứng minh sản phẩm, hàng 
hóa tuân thủ theo các quy định, tiêu 
chuẩn của nước nhập khẩu, đồng thời 
bằng chứng này phải được quốc tế 
chấp nhận. Hoạt động đánh giá sự phù 
hợp hiện nay được chấp nhận và áp 
dụng tại hầu hết các nước và được các 
tổ chức quốc tế, chính phủ các nước 
thừa nhận, do đó sẽ là bằng chứng phù 
hợp và là chìa khóa giúp sản phẩm của 
doanh nghiệp vượt qua cánh cửa của 
hàng rào kỹ thuật. Và khi nắm bắt 
được “chiếc chìa khóa” mang tên đánh 
giá sự phù hợp một cách hiệu quả, thì 
các hiệp định thương mại tự do sẽ là 
các cửa ngõ giúp các doanh nghiệp 
Việt Nam bước đến thành công mới. 

Bên cạnh đó, theo các đại biểu, hội 
nhập kinh tế mang lại rất nhiều cơ hội 
cho các doanh nghiệp Việt Nam: Các 
rào cản thương mại được dỡ bỏ theo 
hiệp định được ký kết giữa các quốc 
gia thành viên của các tổ chức, việc 
tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, thông 
tin được cung cấp đầy đủ hơn. Nhưng 
các doanh nghiệp cũng đứng trước 

nhiều thách thức: các quốc gia thay vì 
sử dụng thuế, giấy phép xuất nhập 
khẩu, hạn ngạch… để bảo vệ thị 
trường đã dựng nên một loại rào cản 
mới tinh vi, phức tạp và khó vượt qua 
hơn nhiều; đó là rào cản kỹ thuật.  
Do hình thức đa dạng và linh hoạt nên 
rào cản kỹ thuật có phạm vi ảnh 
hưởng rất rộng rãi. Hầu hết các hoạt 
động thương mại trên thế giới đều gặp 
phải cản trở của rào cản kỹ thuật. 
Thực tế cho thấy, rào cản kỹ thuật đã 
ảnh hưởng đến cả nước xuất khẩu và 
nhập khẩu trên cả hai mặt tích cực và 
tiêu cực.  

Đối với nước xuất khẩu thì rào cản 
kỹ thuật có tác động tích cực trên 
nhiều khía cạnh. 

Thứ nhất, trước rào cản kỹ thuật của 
các nước nhập khẩu hàng hóa đặt ra 
yêu cầu cho các nhà xuất khẩu phải 
nâng cao chất lượng sản phẩm, năng 
lực sản xuất, đầu tư, đổi mới trang 
thiết bị kỹ thuật, cải tiến quản lý, nâng 
cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của 
mình. Chính phủ các nước xuất khẩu 
(XK) cũng phải sát cánh cùng doanh 
nghiệp (DN), hỗ trợ các DN, nỗ lực 
tìm ra các biện pháp chính sách thích 
hợp để giúp DN vượt rào cản kỹ thuật 
của nước nhập khẩu.  

Thứ hai, chính việc đáp ứng các tiêu 
chuẩn môi trường khắt khe của các thị 
trường nhập khẩu sẽ góp phần quan 
trọng bảo vệ môi trường, giúp thực 
hiện phát triển bền vững nền kinh tế 
cho nước xuất khẩu.  
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Thứ ba, việc đáp ứng các tiêu chuẩn 
lao động cao của các thị trường nhập 
khẩu cũng giúp cho người lao động có 
điều kiện lao động tốt hơn, cải thiện 
được sức khỏe, an toàn lao động, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người lao động, góp phần cải thiện an 
sinh xã hội, đây là yếu tố cơ bản để 
đảm bảo ổn định trật tự xã hội cho 
phát triển. 

Cuối cùng, các nước XK cũng có 
thể nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của 
các tổ chức quốc tế; …. 

Nhiều nội dung tham luận đã được 
nêu lên tại Hội thảo như: “Ngành Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng trong hội 
nhập kinh tế quốc tế”; “Hoạt động 
Tiêu chuẩn hóa trong hội nhập kinh tế 
quốc tế- Cơ hội và thách thức”; “Hoạt 
động hội nhập trong lĩnh vực Đo 
lường”; “Hạ tầng chất lượng trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế”; “Hội 
nhập Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
trong ASEAN- Vai trò và sự tham gia 
của Việt Nam trang ACCSQ”... 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Trần 
Văn Vinh nhấn mạnh: Với tầm quan 
trọng của 3 mũi nhọn đó là Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, nhiệm vụ trọng 
trách hội nhập đặt lên vai thế hệ thanh 
niên Tổng cục là rất to lớn khi Việt 
Nam đã là thành viên của 18 tổ chức 
quốc tế và khu vực trong lĩnh vực 
TCĐLCL. 

Đặc biệt những năm gần đây hoạt 
động TCĐLCL 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. 

Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Nguyễn Văn Thoan khẳng định: Chủ 
động hội nhập là mục tiêu và cũng là 
yêu cầu đối với thanh niên Tổng cục. 
Trước những thuận lợi và khó khăn 
của đất nước cũng như của bản thân 
mình, hơn lúc nào hết thanh niên Tổng 
cục phải nhận thấy rõ vị trí, vai trò của 
mình đối với sự phát triển của đất 
nước. Phải nhận thức được khó khăn 
lớn nhất của mình trong giai đoạn này 
là sự cạnh tranh quyết liệt về trí tuệ để 
đạt tới những đỉnh cao của khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ cũng như trình 
độ quản lý.  

(tuyengiao.vn) 
 
TỔNG KẾT THANH TRA 
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015: PHÁT 
HIỆN NHIỀU VI PHẠM VỀ 
HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN  

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại Hà 
Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết thanh tra diện rộng chuyên đề về 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
(TCĐLCL), nhãn hàng hóa, mã số mã 
vạch và sở hữu công nghiêp (SHCN) 
đối với hàng đóng gói sẵn (HĐGS).  
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Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh, lãnh 
đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ 
KH&CN, Thanh tra Bộ KH&CN, 
Lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh/thành 
phố, Thanh tra Sở, Chi cục TCĐLCL 
và các cơ quan thông tấn báo chí trung 
ương, địa phương cùng dự.  

Báo cáo kết quả thanh tra, ông Trần 
Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ 
KH&CN cho biết, năm 2015, tổng số 
cơ sở được thanh tra là 2867 cơ sở, 
trong đó, số cơ sở sản xuất, kinh 
doanh bánh, mứt, kẹo, đường 400 cơ 
sở; phân bón 351 cơ sở; khí đốt hóa 
lỏng LPG 355 cơ sở; thức ăn chăn 
nuôi 263 cơ sở; sản phẩm từ nông sản 
218 cơ sở; rượu bia, nước giải khát, 
nước uống 196 cơ sở; sơn, bột bả 
tường 163 cơ sở; thuốc bảo vệ thực 
vật 148 cơ sở; sữa, sản phẩm từ sữa 
150 cơ sở; xi măng 127 cơ; muối, mì 
chính bột gia vị 101 cơ sở; nước mắm, 
nước chấm, nước sốt 85 cơ sở; xà 
phòng, chất tẩy rửa 74 cơ sở; dầu 
nhờn 76 cơ sở; dầu ăn 21 cơ sở; mì ăn 
liền 15 cơ sở; thực phẩm các loại là 61 
lượt. Tính trung bình mỗi địa phương 
thanh tra được xấp xỉ 46 cơ sở. 

Các địa phương tiến hành thanh tra 
được nhiều như các tỉnh sau: Sơn La 
(295 cơ sở), Vĩnh Long (117 cơ sở), 
Thanh Hóa (87 cơ sở), Bà Rịa – Vũng 
Tàu (85 cơ sở), Kiên Giang (74 cơ 
sở), Đồng Tháp, Hà Nội (71 cơ sở), 
Lâm Đồng (70 cơ sở). Nghệ An (69 
cơ sở). 

Tổng số cơ sở bị xử phạt vi phạm 
hành chính là 556 cơ sở (chiếm tỷ lệ 
19,5% số cơ sở được thanh tra) với 
tổng số tiền phạt trên 1,7 tỷ đồng, truy 
thu số tiền thu lợi bất hợp pháp do 
gian lận về đo lường xấp xỉ 13 triệu 
đồng. Một số địa phương đã xử lý 
nghiêm khắc các hành vi vi phạm như: 
Nghệ An (xử phạt 33 cơ sở với tổng 
số tiền 225,055 triệu đồng); Phú Yên 
(xử phạt 16 cơ sở với tổng số tiền 
195,1 triệu đồng), TP. Hồ Chí Minh 
(xử phạt 25 cơ sở vi phạm với tổng số 
tiền 177 triệu đồng); Vĩnh Long (xử 
phạt 34 cơ sở với tổng số tiền 168,9 
triệu đồng), Bình Phước (xử phạt 07 
cơ sở với số tiền 89,7 triệu đồng); 
Đồng Nai (xử phạt 20 cơ sở với tổng 
số tiền 64,072 triệu đồng), Lâm Đồng 
(xử phạt 25 cơ sở với tổng số tiền 63 
triệu đồng), Kiên Giang (xử phạt 37 
cơ sở với tổng số tiền 58 triệu đồng).  

Cũng theo ông Trần Minh Dũng, 
ngoài áp dụng hình thức xử phạt chính 
bằng tiền, cơ quan thanh tra đã áp 
dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện 
pháp khắc phục hậu quả đối với các 
cơ sở vi phạm như buộc thu hồi hàng 
hóa vi phạm về ghi nhãn trả lại nhà 
sản xuất; buộc tiêu hủy hàng hóa quá 
hạn sử dụng; buộc thu hồi và tái chế 
đối với hàng hóa có chất lượng không 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; buộc 
định lượng lại hàng hóa trước lúc đưa 
vào lưu thông; buộc kiểm định 
phương tiện đo trước khi đưa vào sử 
dụng… 
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Theo tổng hợp của Thanh tra Bộ, 
các nhóm hàng hóa có tỷ lệ vi phạm 
cao gồm: Rượu, bia nước giải khát, 
nước uống: (25%); nông sản, sản 
phẩm từ nông sản: (24 %); phân bón 
(23 %); sơn, bột bả tường: (21%); các 
nhóm khác trong khoảng 20%. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho 
rằng, số lượng các cơ sở vi phạm năm 
2015 đã giảm đáng kể so với năm 
2009. Cuộc thanh tra diện rộng 
chuyên đề năm 2015 đã đạt được mục 
tiêu ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 
phạm pháp luật về TCĐLCL, nhãn 
hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu 
công nghiệp đối với HĐGS, phát hiện 
và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật. Đồng thời, cuộc 
thanh tra đã đạt được mục tiêu nâng 
cao trách nhiệm và tăng cường hiệu 
lực quản lý nhà nước đối với HĐGS.  

Cuộc thanh tra chuyên đề năm 2015 
một lần nữa khẳng định sự phối hợp 
hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà 
nước về KH&CN từ Trung ương đến 
địa phương trong việc thực hiện trách 
nhiệm quản lý nhà nước được phân 
cấp, nâng cao hiệu lực quản lý ngành.  

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần 
Việt Thanh đã trao bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN cho 10 Sở 
KH&CN có thành tích xuất sắc trong 
triển khai thực hiện Cuộc thanh tra 
diện rộng chuyên đề về TCĐLCL, 
nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, SHCN 
đối với HĐGS. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 

NỖI OAN CỦA XĂNG SINH HỌC 
E5  

Xăng sinh học E5 ở Hà Nội vẫn chưa thực 
sự hút người tiêu dùng 

Mặc dù đến tháng 12/2015, 50% 
cây xăng trên toàn quốc bán sẽ bán 
xăng sinh học E5, thế nhưng nhiều 
người tiêu dùng được hỏi vẫn lo ngại 
chất lượng của loại xăng này, sợ chất 
ethanol có trong xăng sẽ ăn mòn kim 
loại, gây hỏng động cơ... Tuy nhiên, 
các chuyên gia trong ngành hoàn toàn 
bác bỏ những thông tin này. 

Theo nhiều thông tin từ phía người 
tiêu dùng thì xăng sinh học E5 không 
bảo đảm an toàn cho động cơ xe máy, 
thậm chí dễ dẫn đến hỏng hóc bất 
thường; chất methanol trong E5 có thể 
gây mòn kim loại; hay tốc độ của xe 
sẽ giảm, … 

Tuy nhiên theo anh Lê Văn Nam, 
Trưởng bộ phận bán hàng Công ty 
máy tính ID (Hà Nội): “Người ta sản 
xuất xăng E5 là đã có quá trình nghiên 
cứu, thử nghiệm rồi. Riêng tôi thấy, 
E5 chạy xe máy đều hơn, ga ổn định 
hơn và không ảnh hưởng gì tới các 
yếu tố khác, mọi nhận xét xe vọt hơn 
hay giảm độ nén đều cảm tính không 
có chứng cứ khoa học”. 
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Lo ngại không có cơ sở 
Bác bỏ hoàn toàn quan điểm cho 

rằng, xăng E5 gây hại cho động cơ, 
PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện 
trưởng Viện Cơ khí động lực, Trưởng 
phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong, 
trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội, 
khẳng định: “Xăng E5 tốt cho động 
cơ”. 

PGS.TS Lê Anh Tuấn phân tích: 
“Thành phần 5% Ethanol có trong 
xăng sinh học thực chất là cồn công 
nghiệp. Nó khác với cồn thực phẩm. 
Loại Ethanol  này chủ yếu được chiết 
xuất từ các sản phẩm sinh học như 
ngô, sắn… Sau quá trình sản xuất sẽ 
thu được Etanol 99,5% trở lên. Nếu 
cồn có nồng độ thấp, với đặc tính 
ngậm nước, rất có thể nước sẽ gây tác 
hại đến động cơ. Vì vậy, nói E5 gây 
hại động cơ vì lý do trên là không có 
cơ sở”. 

Cũng theo PGS.TS Lê Anh Tuấn, 
axit trong xăng sinh học có thể gây 
ảnh hưởng đến các zoăng cao su, 
nhựa, polymer của động cơ nhưng đó 
là đối với các loại xe sử dụng động cơ 
loại cũ (trước năm 1993). Đối với các 
xe có động cơ sản xuất sau năm 1993 
thì điều này không xảy ra, do vật liệu 
của động cơ, đặc biệt là hệ thống cung 
cấp nhiên liệu đã được cải tiến. Hơn 
nữa, trong quá trình đốt, loại xăng này 
không hề gây ra một phản ứng phụ 
nào khác. Trong khi đó, quá trình đốt 
xăng sinh học E5 tạo ra ít khí thải CO 
hơn là các loại xăng thông dụng như 

A92 và A95. Chính vì vậy, loại xăng 
này có thể được coi là thân thiện với 
môi trường”. 

Ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) cũng cho rằng: Xăng E5 có trị 
số chống khả năng kích nổ của động 
cơ thường khoảng 93 - 94 do pha từ 
xăng gốc 92 (Ethanol làm tăng trị số 
octan), thải ít chất độc hơn, sản phẩm 
đốt cháy là CO2 và H2O giảm ăn mòn 
máy móc, tốt cho động cơ. E5 còn 
giúp giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ 
chính vì vậy, người tiêu dùng còn 
được hưởng lợi về mặt kinh tế, không 
phải gây hao tổn nhiên liệu. 

Theo đó, trước bối cảnh nguồn tài 
nguyên dầu mỏ đang dần cạn kiệt và 
môi trường thiên nhiên bị tàn phá, 
việc sử dụng xăng sinh học là một xu 
hướng cần thiết.  

(Lao động) 
 
NGÀY PHÒNG CHỐNG HÀNG 
GIẢ, HÀNG NHÁI VÀ TRAO 
GIẢI THƯƠNG HIỆU VÀNG, 
LOGO, SLOGAN ẤN TƯỢNG 
2015  

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2015, 
Cục Quản lý thị trường (Bộ Công 
Thương) phối hợp với Đại sứ quán 
Anh tại Việt Nam và Hiệp hội chống 
hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt 
Nam (VATAP) tổ chức Lễ kỷ niệm 
Ngày phòng chống hàng giả, hàng 
nhái 29/11 và trao giải thưởng 
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Thương hiệu vàng, logo và slogan ấn 
tượng năm 2015. Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Đỗ Thắng Hải đến dự, phát 
biểu và trao giải tại Lễ kỷ niệm. 

Trong những năm qua, thực hiện chỉ 
đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 
Quốc gia, Cục Quản lý thị trường đã 
chỉ đạo quyết liệt lực lượng quản lý 
thị trường cả nước triển khai đồng bộ 
các giải pháp như tuyên truyền, nâng 
cao năng lực thực thi, tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc 
biệt là tập trung vào các chuyên đề nổi 
cộm, gây bức xúc cho xã hội như mặt 
hàng thực phẩm, thực phẩm chức 
năng, hàng tiêu dùng, điện tử - điện 
máy, phương tiện giao thông, phân 
bón, xăng dầu, dược phẩm, mỹ phẩm, 
v.v… Những nỗ lực này đã mang lại 
dấu hiệu tích cực trên thị trường, tình 
trạng hàng giả, xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ ở một số ngành đã có dấu 
hiệu giảm. 

Số liệu của Cục Quản lý thị trường 
đưa ra cho biết, trong 10 tháng đầu 
năm 2015, Cục Quản lý thị trường đã 
kiểm tra, xử lý 16.876 vụ, xử phạt 
53,2 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm là 
41,4 tỷ đồng. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ 
Anh tại Việt Nam Giles Lever cho 
biết, trong chuyến thăm gần đây của 
Thủ tướng Anh David Cameron vào 
tháng 7 và Thứ trưởng phụ trách 
quyền Sở hữu trí tuệ vào tháng 9, vấn 
đề quyền Sở hữu trí tuệ đã được đề 
cập đến như một vấn đề quan trọng 

trong việc xúc tiến mối quan hệ hợp 
tác kinh tế giữa Vương quốc Anh và 
Việt Nam. Năm 2015, Vương quốc 
Anh được xếp hạng thứ 2 trong Chỉ số 
sáng tạo toàn cầu và là quốc gia có 
đặc điểm nổi trội về các sáng kiến 
trong khoa học và nghiên cứu. Do đó, 
Vương quốc Anh đặc biệt quan tâm 
đến Quyền Sở hữu trí tuệ và có nhiều 
kinh nghiệm cũng như chuyên gia sẵn 
sàng chia sẻ với Việt Nam. 

Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đỗ Thắng Hải cho 
rằng, trong bối cảnh nền kinh tế nước 
ta hội nhập sôi động với nền kinh tế 
khu vực và toàn cầu, tính cạnh tranh 
trong hoạt động kinh tế thương mại 
ngày càng mạnh mẽ, điều đó đã tác 
động đến nền kinh tế nước ta. Đặc biệt 
là diễn biến ngày càng phức tạp, tinh 
vi của nạn hàng giả, xâm phạm Quyền 
Sở hữu trí tuệ. Đây là thách thức lớn 
đối với nước ta giai đoạn hiện nay. 

Chính vì vậy, Thứ trưởng Đỗ Thắng 
Hải đề nghị, cơ quan thực thi là lực 
lượng quản lý thị trường trên toàn 
quốc cần thực hiện nghiêm các quy 
định của pháp luật, chú trọng nâng cao 
phẩm chất cán bộ công chức, nâng cao 
năng lực thực thi trong công tác đấu 
tranh phòng chống hàng giả, xâm 
phạm Quyền Sở hữu trí tuệ đạt hiệu 
quả cao. Lực lượng quản lý thị trường 
cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan thực thi khác và các Hiệp hội, 
doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, 
người tiêu dùng để công tác đấu tranh 
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chống hàng giả, xâm phạm Quyền Sở 
hữu trí tuệ ngày càng hiệu quả. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp, Hiệp hội 
cần nhận thức rõ vai trò và trách 
nhiệm của mình trong công tác xây 
dựng, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, cần chủ 
động tích cực phối hợp với các cơ 
quan thực thi nhất là việc giám sát thị 
trường, quản lý tốt hệ thống phân 
phối, thu thập cung cấp thông tin và 
hỗ trợ các cơ quan thực thi trong công 
tác phát hiện và xử lý vi phạm. 

Tại buổi lễ, ông Lê Thế Bảo - Chủ 
tịch VATAP kêu gọi các doanh 
nghiệp Việt Nam, trước hết là các 
doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội 
tăng cường đẩy mạnh thực hiện đồng 
bộ các biện pháp chống hàng giả, chú 
trọng triển khai đăng ký bảo hộ Quyền 
Sở hữu trí tuệ, công bố và thực hiện 
tiêu chuẩn hợp quy – hợp chuẩn sản 
phẩm, thực hiện ghi nhãn hàng hóa 
theo quy định, cung cấp đầy đủ, kịp 
thời thông tin tình hình hàng giả, hàng 
xâm phạm Sở hữu trí tuệ, đối với lực 
lượng thực thi cần hợp tác chặt chẽ 
với Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
theo đường dây nóng, kiến nghị kịp 
thời với cơ quan quản lý Nhà nước về 
cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm 
bảo đảm hiệu quả công tác đấu tranh 
chống hàng giả, hàng xâm phạm 
Quyền Sở hữu trí tuệ. 

Ông Lê Thế Bảo cũng kêu gọi cộng 
đồng, người tiêu dùng Việt Nam hãy 

bài trừ hàng giả, hàng xâm phạm 
Quyền Sở hữu trí tuệ, phối hợp chặt 
chẽ với các Hiệp hội ngành hàng, 
Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam, các lực lượng 
thực thi trong việc phản ánh, cung cấp 
thông tin về hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền Sở hữu trí tuệ. Cơ quan thông 
tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình 
cần tăng thời lượng trên các kênh phát 
sóng nhằm nâng cao hơn nữa ý thức 
của cộng đồng, góp phần tạo những 
chuyển biến tích cực trong cuộc đấu 
tranh chống lại vấn nạn mang tính 
toàn cầu. 

Sau Lễ kỷ niệm Ngày phòng, chống 
hàng giả, hàng nhái, Ban tổ chức 
Chương trình đã trao 150 giải thưởng 
Thương hiệu vàng, logo và slogan ấn 
tượng năm 2015 cho các cá nhân, 
doanh nghiệp và thương hiệu đạt giải. 

(moit.gov.vn) 
 

 
 
 
Thông tư về việc ban hành các Quy 
chuẩn kỹ thuật QG của Bộ Y Tế 

Vào ngày 1/12/2015, Bộ Y Tế ban 
hành các Thông tư 46/2015/TT-BYT 
và 47/2015/TT-BYT, cụ thể như sau: 

- TT số 46/2015/TT-BYT về việc 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia (QG) về hương liệu thực phẩm – 
các chất tạo hương Vani. 

- TT số 47/2015/TT-BYT về việc 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật QG về 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chất hỗ trợ chế biến thực phẩm– Dung 
môi. 

Thông tư về việc ban hành, sửa 
đổi các Quy chuẩn kỹ thuật QG của 
Bộ Giao Thông Vận Tải 

Vào các ngày 03/11; 05/11; 06/11; 
09/11; 11/11 và 24/11/2015, Bộ Giao 
Thông Vận Tải ban hành các Thông tư 
 cụ thể như sau: 

- 64/2015/TT-BGTVT về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật QG về kiểm 
tra và chế tạo công te nơ vận chuyển 
trên các phương tiện vận tải. 

- 66/2015/TT-BGTVT về việc ban 
hành sửa đổi 1: 2015 QCVN 
68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về xe đạp điện. 

- 67/2015/TT-BGTVT về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật QG về Chất 
lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi 
trường đối với xe mô tô, xe gắn máy. 

- 70/2015/TT-BGTVT quy định về 
kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ 
môi trường đối với xe mô tô, xe gắn 
máy. 

- 73/2015/TT-BGTVT về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật QG về Bến 
xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015. 

- 75/2015/TT-BGTVT về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
báo hiệu hàng hải. 

(Tổng hợp theo tcvn.gov.vn) 
 

 
 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ 
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ 
QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG  

Ngày 19/11 Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 185/2013/NĐ-CP ngày 
15/11/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 
bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Theo đó, Chính phủ đã bổ sung có 
một số quy định mới về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Nghị 
định số 124/2015/NĐ-CP bao gồm các 
nội dung chính: 

Đối với hành vi vi phạm về đăng ký 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung: Ngoài các hành vi đã 
được quy định tại Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP như “Không đăng 
ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng theo quy định; Không thông báo 
cho người tiêu dùng về việc thay đổi 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung theo quy định; thì Nghị 
định số 124/2015/NĐ-CP bổ sung 
thêm hành vi “Không áp dụng đúng 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung đã đăng ký với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 
quy định”. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Khi thực hiện hành vi vi phạm nói 
trên, cá nhân thực hiện có thể bị phạt 
tiền từ 30.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng; bên cạnh đó, phạt 
tiền gấp 2 lần mức tiền phạt này trong 
trường hợp hành vi vi phạm thực hiện 
trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trở lên. 

Đối với hành vi vi phạm về hợp 
đồng giao kết từ xa: Ngoài các hành vi 
đã được quy định tại Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP như “Không cung 
cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo 
quy định; Không hoàn lại tiền trong 
thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tiêu 
dùng tuyên bố đơn phương chấm dứt 
thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc 
không trả lãi đối với khoản tiền chậm 
trả cho người tiêu dùng theo quy 
định” thì Nghị định số 124/2015/NĐ-
CP bổ sung thêm các hành vi như 
“Hạn chế hoặc cản trở người tiêu dùng 
đơn phương chấm dứt thực hiện hợp 
đồng đã giao kết trong thời hạn mười 
ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng 
trong trường hợp tổ chức, cá nhân 
kinh doanh cung cấp không đúng, 
không đầy đủ thông tin theo quy định; 
Buộc hoặc yêu cầu người tiêu dùng 
phải trả chi phí để được phép thực 
hiện việc chấm dứt hợp đồng đã giao 
kết ngoại trừ chi phí đối với phần 
hàng hóa, dịch vụ đã được người tiêu 
dùng sử dụng”. Khi thực hiện các 
hành vi vi phạm nói trên, cá nhân thực 
hiện có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng. 

Đối với hành vi vi phạm về hợp 
đồng bán hàng tận cửa: Nghị định số 
124/2015/NĐ-CP bổ sung thêm các 
hành vi như “Không giải thích đầy đủ, 
chính xác cho người tiêu dùng về điều 
kiện của hợp đồng, các thông tin liên 
quan đến hàng hóa, dịch vụ sẽ giao 
dịch với người tiêu dùng; Hợp đồng 
bán hàng tận cửa không được lập 
thành văn bản và giao cho người tiêu 
dùng một bản theo quy định, trừ 
trường hợp các bên có thỏa thuận 
khác.” 

Khi thực hiện các hành vi vi phạm 
nói trên, thương nhân kinh doanh bán 
hàng tận cửa thực hiện hành vi vi 
phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000. 

Đối với hành vi vi phạm khác trong 
quan hệ với khách hàng, người tiêu 
dùng: Nghị định số 124/2015/NĐ-CP 
bổ sung thêm các hành vi như “Thực 
hiện hoạt động xúc tiến thương mại, 
đề nghị giao dịch trực tiếp với đối 
tượng là người không có năng lực 
hành vi dân sự hoặc người mất năng 
lực hành vi dân sự; Yêu cầu hoặc buộc 
người tiêu dùng thanh toán chi phí 
hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà 
không có thỏa thuận trước với người 
tiêu dùng; Lợi dụng hoàn cảnh khó 
khăn của người tiêu dùng hoặc lợi 
dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất 
lượng”. 

Khi thực hiện các hành vi vi phạm 
nói trên, cá nhân thực hiện có thể bị 
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phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 
500.000 đồng đến 20.000.000 đồng 
tùy thuộc vào giá trị hàng hóa, dịch vụ 
giao dịch. 

Bên cạnh đó, Nghị định số 
124/2015/NĐ-CP bổ sung thêm quy 
định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với việc thực hiện 
một trong các hành vi vi phạm sau 
đây: 

- Không giải trình hoặc giải trình 
không đúng thời hạn hoặc không cung 
cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng 
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng theo quy định; 

- Từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến 
hành thương lượng của người tiêu 
dùng hoặc không tiến hành thương 
lượng với người tiêu dùng trong thời 
hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được yêu cầu của người 
tiêu dùng theo quy định. 

Nghị định cũng sửa đổi hành vi 
“Không cung cấp cho người tiêu dùng 
Giấy bảo hành, trong đó ghi rõ thời 
gian và điều kiện thực hiện bảo hành” 
được quy định tại khoản 1 điều 75 của 
Nghị định số 185/2013/NĐ-CP thành 
Hành vi “Không cung cấp cho người 
tiêu dùng Giấy tiếp nhận bảo hành 
trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo 
hành” nhằm đảm bảo sự phù hợp với 
quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. Thương nhân kinh 
doanh hàng hóa có hành vi vi phạm 
quy định này có thể bị phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 
tùy thuộc vào giá trị của hàng hóa, 
linh kiện, phụ kiện liên quan được yêu 
cầu thực hiện bảo hành. 

Mức tiền phạt quy định tại Nghị 
định này và Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP là áp dụng đối với 
hành vi vi phạm hành chính do cá 
nhân thực hiện. Trường hợp hành vi vi 
phạm hành chính do tổ chức thực hiện 
thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt 
quy định đối với cá nhân. Ngoài việc 
bị phạt tiền, thì tùy nội dung từng 
hành vi và tình tiết tăng nặng, giảm 
nhẹ mà tổ chức, cá nhân vi phạm còn 
có thể bị áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả như buộc nộp lại số lợi 
bất hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm; buộc thu hồi hàng 
hóa không bảo đảm chất lượng đối với 
hành vi vi phạm hoặc bị áp dụng các 
hình thức xử phạt bổ sung như tước 
quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, 
giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn trong trường 
hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. 
Nghị định số 124/2015/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành từ ngày 05/1/2016. 

Tính đến nay Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng đã được đưa vào áp 
dụng và triển khai thực hiện hơn 04 
năm. Tuy nhiên, các hành vi vi phạm 
về quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn 
diễn ra phổ biến với nhiều hành vi tinh 
vi và phức tạp hơn. Việc sửa đổi, bổ 
sung các quy định pháp lý nêu trên 
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được kỳ vọng sẽ làm tăng tính hiệu 
quả, hiệu lực thực thi của pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 
thực tiễn trong thời gian tới. 

(moit.gov.vn) 
 
ĐƯỢC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ 
ĐÃ QUA SỬ DỤNG KHÔNG QUÁ 
10 NĂM  

Đây là nội dung nổi bật tại Thông 
tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 
13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng, có hiệu lực từ ngày 
01/07/2016. 

Ngoài việc có tuổi không quá 10 
năm, máy móc thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng được nhập 
khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về 
an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ 
môi trường và được sản xuất theo tiêu 
chuẩn phù hợp với quy định của Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc Tiêu 
chuẩn Quốc gia của Việt Nam hoặc 
phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước 
G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng 
và bảo vệ môi trường.  

Đặc biệt, chỉ được nhập khẩu linh 
kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã 
qua sử dụng khi doanh nghiệp sản 
xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối 
với thiết bị đang được vận hành tại 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất 
có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền 
cho doanh nghiệp khác thực hiện việc 
nhập khẩu. 

Đối với thiết bị đã qua sử dụng có 
tuổi vượt quá 10 năm nhưng doanh 
nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để 
bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, Bộ Khoa học và Công 
nghệ sẽ xem xét, quyết định dựa trên 
hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp. 
Trường hợp thiết bị đã qua sử dụng đã 
được thông quan và đưa về lắp đặt, sử 
dụng, nếu trong quá trình vận hành 
không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, 
tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 
trường, doanh nghiệp sẽ phải chịu 
hình thức xử lý theo quy định. 

(moit.gov.vn) 
 
QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN 
PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ 
NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN 
THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN 
LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG  

Ngày 24/11/2015, Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư 41/2015/TT-
BCT (Thông tư 41) quy định Danh 
mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ Công Thương. 

Thông tư 41 quy định Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Công Thương (Danh mục sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2). Thông tư 
này không điều chỉnh đối với các sản 
phẩm, hàng hóa như: Hàng miễn trừ 
ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài 
sản di chuyển, quà biếu, quà tặng 
trong các định mức miễn thuế nhập 
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khẩu theo Quyết định số 31/2015/QĐ-
TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về định mức 
hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, 
quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, 
xét miễn thuế, không chịu thuế; Sản 
phẩm, hàng hóa tạm nhập tái xuất, 
chuyển khẩu, quá cảnh; Sản phẩm, 
hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc 
phòng, an ninh. 

Theo Thông tư 41, việc quản lý chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh 
mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu 
tại Phụ lục của Thông tư 41 được thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 
48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định quản lý chất lượng 
các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 
và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
tương ứng. Các sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 chưa có Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, việc quản lý chất lượng thực 
hiện theo các Tiêu chuẩn quốc gia 
hoặc các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng. 
Thông tư cũng quy định việc quản lý 
chuyên ngành thực hiện theo các văn 
bản điều chỉnh. Thông tư 41 có hiệu 
lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế 
Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 
09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc ban hành Danh mục 
sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 
mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 
của Bộ Công Thương. 

(moit.gov.vn) 

QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIỚI HẠN 
VÀ VIỆC KIỂM TRA HÀM 
LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ 
AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ 
THUỐC NHUỘM AZO TRONG 
SẢN PHẨM DỆT MAY  

Ngày 30/10/2015, Bộ Công Thương 
đã ban hành Thông tư 37/2015/TT-
BCT quy định về mức giới hạn và việc 
kiểm tra hàm lượng Formaldehyt và 
amin thơm chuyển hóa từ thuốc 
nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

Theo đó, quy định về mức giới hạn 
và việc kiểm tra hàm lượng 
Formaldehyt và amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản 
phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường 
Việt Nam. Những sản phẩm dệt may 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư này gồm sợi, vải mộc chưa 
qua xử lý hoàn tất; Hàng miễn trừ 
ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài 
sản di chuyển, quà biếu, quà tặng 
trong định mức miễn thuế nhập khẩu 
theo quy định tại Quyết định số 
31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, đối tượng áp dụng của 
Thông tư 37/2015/TT-BCT là tổ chức, 
cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm 
dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt 
Nam; tổ chức Bộ Công Thương chỉ 
định và ủy quyền tham gia hoạt động 
kiểm tra nhà nước với hàm lượng 
formaldehyt và amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may. 
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Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước 
đối với sản phẩm dệt may sản xuất 
trong nước, việc kiểm tra hàm lượng 
formaldehyt và amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may sản xuất trong nước thực hiện 
theo quy định tại Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; Trình tự, thủ tục 
kiểm tra được thực hiện theo quy định 
tại Điều 20 Thông tư số 48/2011/TT-
BCT. 

Việc thực hiệm kiểm tra hàm lượng 
formaldehyt và amin thơm chuyển hóa 
từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm 
dệt may nhập khẩu được thực hiện với 
các hình thức: kiểm tra thông thường, 
kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm 
tra xác suất.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 15/12/2015. 

(moit.gov.vn) 
 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Tổng thống Obama: TPP sẽ tăng 
cường sự hợp tác giữa các Quốc gia  

Theo Hãng thông tấn Efe của Tây 
Ban Nha ngày 21/11, phát biểu tại 
Diễn đàn của Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức tại 
thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Tổng 
thống Obama nhấn mạnh, Hiệp định 
đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
sẽ củng cố và tăng cường sự hợp tác 
giữa các quốc gia thành viên và các 

quan hệ của Hoa Kỳ với các đối tác tại 
châu Á. 

Đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh, 
đồng thời đảm bảo ở mức cao nhất các 
quyền về lao động, trong đó, bao gồm 
cả việc cải thiện tốt hơn về tiền lương. 
Theo Tổng thống Obama, các điều 
khoản của TPP sẽ đóng góp tích cực 
cho cuộc chiến chống bóc lột lao 
động, phân biệt đối xử và không thể 
chấp nhận được như việc mua bán 
người. 

Tổng thống Obama còn khẳng định, 
TPP là công cụ để cải thiện sự minh 
bạch và chống lại "căn bệnh ung thư" 
tham nhũng với các quy chế, chế tài 
bao gồm cả việc quy kết hình sự và 
truy nã đối với tội hối lộ các quan 
chức. Ông nhấn mạnh, tham nhũng đã 
cướp đi hàng triệu đôla, lẽ ra số tiền 
này phải được sử dụng để cải thiện đời 
sống cho các công dân. TPP sẽ giúp 
củng cố quyền năng của luật pháp 
cũng như giúp các Chính phủ quản lý 
và chỉ đạo hiệu quả hơn ngân sách của 
các quốc gia.  

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng 
nêu rõ, TPP có các định chế và chế tài 
cũng như các công cụ giám sát hiệu 
quả, được thường xuyên kiểm soát để 
đảm bảo rằng, tất cả các thành viên 
đều thực thi nghiêm túc các cam kết 
của họ, nếu không sẽ bị xử lý theo chế 
tài cụ thể trong hiệp định. 

Tổng thống Obama thừa nhận, cần 
phải có thêm thời gian để thực hiện 
các cải cách theo quy định của TPP, 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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song ông cũng tin tưởng chắc chắn 
rằng Quốc hội Hoa Kỳ sẽ sớm phê 
chuẩn hiệp định này. 

(Thương vụ VN tại Chi Lê) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hàn Quốc phê chuẩn FTA với 
Việt Nam  

Trong phiên họp ngày 30/11, Quốc 
hội Hàn Quốc đã phê chuẩn Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA) với Việt 
Nam. 

Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết 
FTA song phương vào tháng 5/2015. 
Theo đó, Việt Nam sẽ dỡ bỏ thuế nhập 
khẩu đối với 89,9% tổng số các sản 
phẩm nhập từ Hàn Quốc trong giai 
đoạn 15 năm kể từ khi Hiệp định này 
đi vào thực hiện. 

Cũng trong thời gian này, Hàn Quốc 
sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 
95,4% tổng số các sản phẩm nhập 
khẩu từ Việt Nam. 

Theo Hiệp định, Hàn Quốc cam kết 
ưu đãi cắt giảm thuế quan, tạo cơ hội 
xuất khẩu cho các nhóm hàng nông-
thủy sản chủ lực của Việt Nam như 
tôm, cua, cá, hoa quả nhiệt đới và 
hàng công nghiệp như dệt may, đồ gỗ, 
cơ khí....  

Trong khi đó, phía Việt Nam cam 
kết cắt giảm thuế quan chủ yếu ở các 
lĩnh vực như nguyên phụ liệu dệt may, 
da giày, động cơ, linh kiện và phụ 
tùng ô tô, nguyên liệu nhựa và máy 
móc thiết bị điện nhập khẩu từ Hàn 
Quốc. 

Chính quyền Tổng thống Park Geu-
hye cũng bày tỏ hy vọng cơ quan lập 
pháp Hàn Quốc sẽ nhanh chóng triển 
khai các biện pháp tiếp theo để đảm 
bảo Hiệp định có hiệu lực ngay trong 
năm nay. 

(Theo TTXVN) 
 
 Top 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam 2015  

Ngày 01/12/2015, Công ty Cổ phần 
Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam 
Report) phối hợp cùng Báo 
VietNamNet chính thức công bố Bảng 
xếp hạng VNR500 – Top 500 doanh 
nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2015.  

Đây là năm thứ 9 liên tiếp Bảng xếp 
hạng VNR500 được chính thức công 
bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp 
đã đạt được những thành tựu xuất sắc 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong năm tài chính 2014. 

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả 
nghiên cứu của Vietnam Report, được 
xây dựng dựa trên các nguyên tắc 
khoa học, độc lập và tuân thủ các 
chuẩn mực Quốc tế, đồng thời được 
kiểm chứng với dữ liệu của doanh 
nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan 
và chính xác của Bảng xếp hạng. 

Bên cạnh việc công bố Bảng xếp 
hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam (BXH mọi thành phần), Vietnam 
Report cũng công bố Bảng xếp hạng 
500 doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất 
Việt Nam năm 2015 (BXH doanh 
nghiệp Tư nhân). Tiêu chí để Vietnam 
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Report lựa chọn các doanh nghiệp Tư 
nhân là những doanh nghiệp có vốn sở 
hữu tư nhân lớn hơn hoặc bằng 51%. 

Trong khuôn khổ công bố Bảng xếp 
hạng VNR500 2015, Vietnam Report 
cũng tiến hành khảo sát cộng đồng các 
doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong 
Bảng xếp hạng VNR500 từ năm 2007 
đến nay nhằm tổng hợp những đánh 
giá của doanh nghiệp về tình hình 
kinh doanh năm 2015, triển vọng kinh 
doanh năm 2016. 

Đặc biệt, trong đợt khảo sát lần này, 
Vietnam Report cũng tổng hợp những 
ý kiến của doanh nghiệp về tác động 
của TPP đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp cũng như 
những chuẩn bị mà doanh nghiệp đã 
thực hiện nhằm giảm thiểu những tác 
động tiêu cực.  

(vnr500.com.vn) 
 
 TPP - Cơ hội, thách thức của các 
doanh nghiệp Việt Nam  

Đó chủ đề của Hội nghị chuyên đề 
do Đảng ủy Khối doanh nghiệp 
Thương mại trung ương (DNTMTW) 
tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 
23/11. 

 
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương 

Đình Tuyển 

Tại hội nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ 
Thương mại Trương Đình Tuyển cho 
biết, cần nhìn TPP trong mối tương 
quan với các hiệp định mà Việt Nam 
đã và đang tham gia như RCEP, Cộng 
đồng ASEAN, ASEAN +1, … để thấy 
rõ hơn thuận lợi và khó khăn mà các 
hiệp định mang lại.  

Hiện nay, TPP mong muốn các 
nước tham gia phải tiến hành cải cách 
thể chế theo yêu cầu chung; hàng hóa, 
sản phẩm dịch vụ trong TPP phải đảm 
bảo chất lượng; các thành viên TPP 
phải xây dựng tiêu chuẩn thống nhất 
chung trong khối. Những yêu cầu này 
buộc Việt Nam phải thay đổi thể chế, 
chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp 
tiếp cận lợi ích mang lại từ TPP. 

Theo ông Đỗ Đức Thiện - Bí thư 
Đảng ủy Khối các DNTMTW tại TP. 
HCM, hội nghị được tổ chức với 
mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận 
cởi mở về những nội dung chính liên 
quan đến cơ hội và thách thức của 
TPP nhằm làm cơ sở cho các doanh 
nghiệp trong khối hiểu rõ hơn về TPP, 
từ đó có những bước chuẩn bị khi hiệp 
định đi vào thực tiễn.  

ông Đỗ Đức Thiện - Bí thư Đảng ủy 
Khối các DNTMTW tại TP. HCM 
nhấn mạnh các doanh nghiệp cần tiếp 
tục nghiên cứu kỹ TPP, Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng sắp tới để tái cơ cấu 
doanh nghiệp, xây dựng phương án 
sản xuất kinh doanh khả thi, phát huy 
được thế mạnh mặt hàng truyền thống, 
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khả năng sáng tạo để doanh nghiệp 
tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. 

(baocongthuong.com.vn) 
 
 Hà Nội: Thu giữ hơn 3 tấn hàng 
lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng 

Ngày 2/12, Đoàn kiểm tra liên 
ngành số 1 (Ban Chỉ đạo phòng, 
chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 
thương mại Hà Nội) đã kiểm tra kho 
hàng tại cửa hàng số 112 Hàng Buồm 
(quận Hoàn Kiếm), do bà Nguyễn Thị 
Kim Dung làm chủ kinh doanh. 

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng 
chức năng đã phát hiện, tịch thu hơn 3 
tấn hàng hóa thực phẩm gồm các loại 
hương liệu dùng để pha trà, cà phê, 
bột thạch làm thạch…có xuất xứ từ 
nước ngoài, trị giá hơn 1 tỷ đồng. 
Toàn bộ số hàng trên đã hết hạn sử 
dụng và không có tem nhãn phụ ghi 
xuất xứ hàng hóa. Đoàn kiểm tra liên 
ngành đã lập biên bản tịch thu số hàng 
trên, đưa đi tiêu hủy theo quy định. 

(baocongthuong.com.vn) 
 
3. TIN TỔNG HỢP ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án “Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải sinh hoạt 
công suất 60m3/ngày đêm” 

Ngày 20/11/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh tổ chức hội đồng xét 
duyệt đề án “Xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt công suất 
60m3/ngày đêm” tại khách sạn Công 
Đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề án 
này thuộc “Chương trình KH&CN hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm hàng hoá tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014 -
2020”. Ông Mai Thanh Quang - Giám 
đốc Sở chủ trì Hội đồng xét duyệt. 

Mục tiêu của đề án theo bản thuyết 
minh là đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý nước công suất 60m3/ngày đêm đạt 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc 
gia, QCVN 14:2008 (loại B) và phát 
triển du lịch theo hướng phát triển bền 
vững. 

 
(Hội đồng xét duyệt đề án) 

Sau khi xem xét khả năng thực hiện 
của đề án và hiệu quả kinh tế – xã hội 
của hệ thống xử lý nước thải sẽ mang 
lại cho đơn vị, Hội đồng đồng ý hỗ trợ 
đề án với mức hỗ trợ dự kiến 150 triệu 
đồng. 

(Sở KH&CN) 
 
Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 8 
năm 2015 

Ngày 23/11/2015, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt các đề án của 18 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 
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2015. Ông Vương Quang Cần - Phó 
giám đốc Sở chủ trì Hội đồng xét 
duyệt.  

 
(Hội đồng xét duyệt đề án) 

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 16 doanh nghiệp (trong tổng 
18 doanh nghiệp) đăng ký tham gia 
Chương trình, với tổng mức hỗ trợ đề 
nghị là 379,5 triệu đồng, cụ thể như 
sau: 

1. Hỗ trợ 9 doanh nghiệp với lĩnh 
vực hoạt động chính là mua bán, sản 
xuất và gia công vàng trang sức với 
nội dung được hỗ trợ là xây dựng Tiêu 
chuẩn cơ sở cho vàng trang sức gồm: 
DNTN Tiệm vàng Nguyệt Cường, 
DNTN Thương mại Dịch vụ Vàng bạc 
đá quý Kim Phát, Tiệm vàng Hưng 
Oanh, DNTN Tiệm vàng Dũng, 
DNTN Kim Phúc Hiền, DNTN Kim 
Tiến Hà, DNTN TM Tiệm vàng Mỹ 
Hoa, DNTN TM Tiệm vàng Kim 
Bình, Công ty TNHH Phú Kim. 

2. Công ty cổ phần Thương mại Mỹ 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là 
kinh doanh đại lý bán lẻ, phân phối 
xăng dầu, nhớt. Nội dung được hỗ trợ 

là tư vấn và chứng nhận ISO 
9001:2008. 

3. Công ty TNHH TM DV SX Huy 
Bảo với lĩnh vực hoạt động chính là 
sản xuất phân bón. Nội dung được hỗ 
trợ là tư vấn và chứng nhận ISO 
9001:2008. 

4. Công ty TNHH Đầu tư và Xây 
dựng Nam Hoa với lĩnh vực hoạt động 
chính là tư vấn giám sát thi công các 
công trình kỹ thuật dân dụng, công 
trình thủy lợi... Nội dung được hỗ trợ 
là tư vấn và chứng nhận ISO 
9001:2008. 

5. Công ty TNHH Thanh Châu Phát 
với lĩnh vực hoạt động chính là phân 
phối, kinh doanh mua bán xăng dầu. 
Nội dung được hỗ trợ là tư vấn và 
chứng nhận ISO 9001:2008. 

6. Công ty CP Xây dựng Thương 
mại Nhật Nam với lĩnh vực hoạt động 
chính là xây dựng công trình dân 
dụng, cấp thoát nước... Nội dung được 
hỗ trợ là tư vấn và chứng nhận ISO 
9001:2008. 

7. Công ty TNHH DV Tài chính – 
Kế Toán – Thuế Rồng Việt với lĩnh 
vực hoạt động chính là dịch vụ kế 
toán, kiểm toán, tư vấn thuế... Nội 
dung được hỗ trợ là tư vấn và chứng 
nhận ISO 9001:2008. 

8. Công ty TNHH TM SX Mạnh Hà 
với lĩnh vực hoạt động chính là chế 
biến thủy sản và nông sản. Nội dung 
được hỗ trợ là tái chứng nhận và nâng 
cấp phiên bản BRC-7. 

(Sở KH&CN) 


