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KẾT THÚC ĐÀM PHÁN VÀ 
CHUẨN BỊ KÝ KẾT CÁC FTA: 
CƠ HỘI LỚN CHO DN VIỆT 
XUẤT KHẨU  

Hiện tại, Việt Nam đã cơ bản kết 
thúc đàm phán 3 FTA mới, gồm Liên 
minh Châu Âu, Hàn Quốc và gần nhất 
là Liên minh Hải quan Belarus - 
Kazakhstan - Nga (VCUFTA). Ngay 
sau Lễ ký kết Tuyên bố chung kết thúc 
đàm phán VCUFTA, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Vũ Huy Hoàng - 
Trưởng đoàn đàm phán VCUFTA phía 
Việt Nam – đã có những nhận xét về 
các vấn đề liên quan đến lợi ích của 
FTA này. 

 
Hai đoàn đàm phán VCUFTA đã 

kết thúc phiên đàm phán thứ 8, vòng 
đàm phán cuối cùng của hiệp định này 
và đã ký kết chính thức tuyên bố 
chung kết thúc đàm phán. Phần còn lại 
mang tính chất kỹ thuật sẽ được hai 
bên tích cực, nỗ lực để đầu năm 2015 
ký kết chính thức và trình lãnh đạo hai 
bên phê duyệt. 

Với tinh thần phấn đấu để có một 
FTA thế hệ mới chất lượng cao, hai 
bên đã vận dụng hết sức linh hoạt các 
nội dung trong đàm phán, đặc biệt là 
quán triệt được tinh thần, đạt được 
nguyên tắc bảo đảm cân bằng lợi ích 
của hai bên có tính đến điều kiện cụ 
thể của từng bên. Trong quá trình đàm 
phán, phía Việt Nam đã có đề nghị với 
phía bạn tạo điều kiện thuận lợi để 
Việt Nam có thể tăng cường thúc đẩy 
xuất khẩu những hàng hóa mà Việt 
Nam có thế mạnh và cũng là những 
lợi ích cơ bản của Việt Nam, như hàng 
dệt may, giày dép, thủy sản và một số 
sản phẩm chế biến khác. 

Trên thực tế, chúng ta đã đạt được 
kết quả này theo Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Vũ Huy Hoàng nếu hiệp định 
được ký kết chính thức thì chắc chắn 
đây sẽ là một công cụ hết sức thuận 
lợi để thúc đẩy xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường ba nước Liên 
minh Hải quan với dân số hơn 170 
triệu người, thu nhập bình quân đầu 
người khá cao. Qua tính toán sơ bộ, 
Việt Nam có thể tăng trưởng xuất 
khẩu sang các nước này từ 18 - 
20%/năm, và như trong Tuyên bố 
chung đã khẳng định, năm 2014, kim 
ngạch xuất nhập khẩu của hai bên đạt 
khoảng 4 tỷ USD thì đến năm 2020 sẽ 
đạt từ 10 - 12 tỷ USD. Xuất khẩu của 
Việt Nam sẽ tăng ở mức cao hơn 
trước, nhất là đối với người lao động 
Việt Nam, trong đó có nông dân, nuôi 
trồng thủy sản, công nhân trong lĩnh 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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vực dệt may, giày dép chắc chắn sẽ có 
nhiều cơ hội thuận lợi hơn trong tiêu 
thụ sản phẩm với giá cả hợp lý, có lợi, 
qua đó ổn định phát triển sản xuất. 

Cùng với các hiệp định khác mà 
Việt Nam đã đàm phán, thỏa thuận ký 
kết cũng như đang đàm phán và chuẩn 
bị kết thúc thì chắc chắn rằng từ năm 
2015 trở đi, thị trường tiêu thụ hàng 
hóa của Việt Nam, nhất là những mặt 
hàng có thế mạnh như dệt may, da 
giày, thủy sản, công nghiệp chế biến 
sẽ có bước phát triển. Về nguyên tắc, 
phía các nước sẽ cam kết dành thị 
trường với thuế suất ưu đãi bằng 0% 
cho toàn bộ sản phẩm thủy sản, toàn 
bộ sản phẩm công nghiệp giày dép, 
phần lớn sản phẩm trong lĩnh vực dệt 
may và cho một số sản phẩm công 
nghiệp chế biến như đồ gỗ, cà phê, 
chè nếu Việt Nam có khả năng xuất 
khẩu đáp ứng được yêu cầu chất 
lượng. Đây là cơ hội tốt cho các doanh 
nghiệp Việt Nam mà hiệp định này 
mang lại. 

Các doanh nghiệp Việt Nam cần 
lưu ý gì để tận dụng các lợi thế này? 

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Vũ Huy Hoàng các hiệp định mà Việt 
Nam đã đàm phán, ký kết và đang 
đàm phán chuẩn bị ký kết sẽ mang lại 
nhiều thuận lợi và ưu đãi, trước hết 
cho khu vực doanh nghiệp. Điều quan 
trọng mà các doanh nghiệp cần hiểu rõ 
là phải biết tận dụng, khai thác các ưu 
đãi mà hiệp định mang lại, nếu không, 
các ưu đãi sẽ rơi vào tay người khác. 

Như vậy, Việt Nam không những 
không đạt mục tiêu là tăng năng lực 
cạnh tranh mà còn bị thua ngay trên 
sân nhà. Do vậy, việc doanh nghiệp 
Việt Nam hiểu và tận dụng các cơ hội 
mà các hiệp định mang lại là rất quan 
trọng. “Tôi nhấn mạnh là rất quan 
trọng và mang tính quyết định, còn 
Chính phủ, nhà nước chỉ tạo khuôn 
khổ pháp lý thuận lợi, người thực hiện 
phải là doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ 
Công thương Vũ Huy Hoàng nhấn 
mạnh. 

(Biên tập theo baocongthuong) 
 

RÀO CẢN KỸ THUẬT TRONG 
THƯƠNG MẠI, KINH NGHIỆM 
VÀ GIẢI PHÁP THỰC THI  

Tại Hội thảo khoa học do Viện 
Nghiên cứu Chiến lược chính sách 
công nghiệp thuộc Bộ Công Thương 
phối hợp với Trường Đại học Nguyễn 
Tất Thành tổ chức vào sáng ngày 
26/12 tại TP.HCM, TS Dương Đình 
Giám, Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Chiến lược chính sách Công nghiệp 
cho biết: Rào cản kỹ thuật trong 
thương mại (Technical Barriers To 
Trade - viết tắt là TBT) đã trở thành 
thuật ngữ chính thức trong Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 
1980. 

Mục đích của Hiệp định TBT là 
thúc đẩy Hiệp định chung về thương 
mại và thuế quan (GATT), thừa nhận 
tầm quan trọng của tiêu chuẩn quốc tế 
và các hệ thống quốc tế về đánh giá sự 
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phù hợp (hợp chuẩn) trong việc nâng 
cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh 
thương mại. 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định 
kỹ thuật và các quy trình đánh giá 
sự phù hợp không gây ra các trở 
ngại cho thương mại quốc tế. 

Đồng thời không ngăn cản các nước 
áp dụng các biện pháp cần thiết để 
đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu, 
bảo vệ sức khỏe, an toàn cuộc sống 
của con người, động thực vật, bảo vệ 
môi trường, chống gian lận thương 
mại, đảm bảo an ninh quốc gia. 

Gia nhập WTO đầu năm 2007, Việt 
Nam đã tiến hành một số nghiên cứu, 
chủ yếu nhằm vào việc đánh giá thực 
thi TBT với sự giúp đỡ của các dự án 
hỗ trợ kỹ thuật, tập trung cụ thể vào 
tác động của TBT đối với một số lĩnh 
vực như dệt may, thủy sản... 

Thực tiễn cho thấy, ở nước ta khái 
niệm TBT và những thách thức cũng 
như cơ hội đi cùng cho đến nay vẫn 
còn khá mơ hồ đối với nhiều đối 
tượng bị nó tác động. 

Việc vượt qua TBT chủ yếu mang 
tính tác nghiệp và đối phó tức thời, 
không có các nghiên cứu được đầu tư 
thích đáng để đề xuất được các chính 
sách dài hạn trong việc tăng cường 
quản lý nhà nước liên quan đến TBT, 
cũng như trong hỗ trợ các doanh 
nghiệp và bảo vệ người tiêu dùng, lợi 
ích quốc gia. 

Các tham luận và ý kiến của nhiều 
đại biểu đã làm “nóng” Hội thảo khi 

tập trung phân tích, làm rõ, nêu bật 
những thành tựu đạt được, sự khó 
khăn, thách thức và chia sẻ kinh 
nghiệm đối với việc thực thi các TBT 
thời gian qua của nước ta. 

Nhiều ý kiến cho rằng, các rào cản 
kỹ thuật TBT rất cần thiết và hợp lý, 
vì nó nhằm bảo vệ những lợi ích quan 
trọng, bao gồm: sức khỏe của người 
tiêu dùng, môi trường, an ninh, an 
sinh xã hội. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội 
nhập quốc tế về kinh tế, khoa học và 
công nghệ ngày càng sâu rộng, vai trò 
tiêu chuẩn hóa nói chung và hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại nói riêng 
ngày càng trở thành điểm nóng, thu 
hút mối quan tâm của chính phủ các 
nước đang phát triển có kim ngạch 
xuất, nhập khẩu hàng hóa ngày càng 
gia tăng. 

Theo Thạc sĩ Nguyễn Cảnh Dũng, 
Trưởng phòng Quản lý Khoa học và 
Hợp tác quốc tế thuộc Viện Nghiên 
cứu Chiến lược chính sách Công 
nghiệp, những hình thức rào cản dễ 
nhận thấy nhất, đó là các tiêu chuẩn, 
quy định kỹ thuật; an toàn vệ sinh 
thực phẩm; yêu cầu về nhãn mác; các 
quy định về môi trường... 

Cùng quan điểm này, ông Lê Quốc 
Bảo, nguyên Giám đốc Văn phòng 
TBT Việt Nam cho rằng, muốn vượt 
qua những rào cản trên, các doanh 
nghiệp nước ta phải tìm ra phương 
pháp khi sản xuất hàng hóa phải đạt 
được tiêu chuẩn do các nước đề ra, bởi 
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thế các doanh nghiệp phải phát triển 
theo hướng bền vững. 

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh 
vực này, TS Nguyễn Thị Hồng Minh, 
nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản cho 
biết, các quy định luật pháp tại EU, 
Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… đều có những 
yêu cầu rất chặt chẽ về kiểm soát chất 
lượng an toàn vệ sinh và truy xuất 
nguồn gốc hàng hóa. 

Vì vậy, đây là những rào cản lớn 
cho các doanh nghiệp nước ta khi tiếp 
cận, xuất khẩu hàng hóa. 

“Kinh nghiệm cho thấy, chính phủ 
và các bộ, ngành liên quan cần phải đi 
trước một bước, chú trọng việc cập 
nhật thông tin, ban hành tiêu chuẩn, 
hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo; có sự hợp 
tác chặt chẽ với các hiệp hội và doanh 
nghiệp; đồng thời chúng ta phải công 
nhận tiêu chuẩn quốc tế để ban hành 
tiêu chuẩn tương đương; phân rõ 
nhiệm vụ các bên”, TS Minh chia sẻ. 

Hiện nay, xu thế chung của thương 
mại quốc tế là hàng hóa có thể tự do 
đi lại và sẽ có thuế nhập khẩu bằng 0. 

Cạnh tranh quốc tế của hàng hóa, 
thực chất là cạnh tranh về tiềm lực 
khoa học và công nghệ và năng lực 
quản lý, vì thế biện pháp ứng phó với 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
đồng thời cũng là biện pháp thúc đẩy 
tiến bộ khoa học và công nghệ và 
nâng cao trình độ quản lý. 

Theo đó, các doanh nghiệp ứng phó 
với hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại, trên thực tế là doanh nghiệp đi 

tìm sinh tồn, tìm sự phát triển trong 
cạnh tranh. 

Đối với một quốc gia đang phát 
triển như Việt Nam, việc đối mặt với 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(TBT) được đánh giá là nhiều thách 
thức hơn cơ hội. Để đối phó với TBT 
một cách hiệu quả, trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế và KH&CN ngày càng 
sâu rộng, liên kết chặt chẽ với nhau, 
cần phải hiểu rõ những đặc điểm của 
TBT để nắm vững những ưu điểm và 
yếu điểm nhằm chủ động đón nhận 
những thách thức và cơ hội mới để 
vượt qua được TBT của nước ngoài, 
đồng thời xây dựng hệ thống TBT có 
hiệu quả trong nước, đảm bảo tăng 
trưởng kinh tế và phát triển bền vững, 
nâng cao chất lượng cuộc sống. 

(Tổng hợp tbtvn) 
 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH 
GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
LIÊN NGÀNH TBT NĂM 2014 

Ngày 18/12/2014, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết đánh giá hoạt động của Ban liên 
ngành Hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT) năm 2014.  Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trần Việt Thanh- Trưởng ban chủ trì 
Hội nghị.  

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng được Bộ Khoa học và 
Công nghệ giao là đầu mối trong việc 
theo dõi Đề án TBT giai đoạn 2011-
2015. Đề án TBT giai đoạn 2011-2015 



Số 11 - 01/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 5 
 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
ngày 10 tháng 5 năm 2011 với mục 
tiêu góp phần thực hiện các chính sách 
vĩ mô trong phát triển kinh tế- xã hội, 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
người tiêu dùng và nâng cao năng lực 
của các cơ quan, tổ chức Việt Nam 
trong việc thực thi các quyền và nghĩa 
vụ theo quy định của Hiệp định 
WTO/TBT đồng thời bảo vệ quyền 
hợp pháp và lợi ích chính đáng của 
Việt Nam.  

Đề án bao gồm 06 dự án, thực hiện 
các nhiệm vụ như Hoàn thiện cơ sở 
pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
giai đoạn 2011 – 2015; Xây dựng các 
biện pháp kỹ thuật để triển khai áp 
dụng trong hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu bảo đảm sự phù hợp với quy 
định của Hiệp định TBT và pháp luật 
Việt Nam; không gây ảnh hưởng tới 
an toàn cho con người, động vật, thực 
vật; bảo vệ môi trường và tiết kiệm 
năng lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc 
đẩy xuất khẩu, nhập khẩu; Tăng 
cường trách nhiệm và năng lực của 
các cơ quan quản lý nhà nước và tổ 
chức kỹ thuật trong xây dựng và triển 
khai các biện pháp kỹ thuật trong 
thương mại; Duy trì và nâng cao năng 
lực Ban liên ngành TBT, Mạng lưới 
TBT Việt Nam; và Nâng cao hiệu quả 
của hoạt động phổ biến, tuyên truyền 
về vai trò và ảnh hưởng của hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại đối với sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản 
phẩm, hàng hóa. 

Đến nay, việc triển khai thực hiện 
Đề án của các Bộ và địa phương đã 
đạt được số kết quả nhất định như: 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước,  
nâng cao năng lực và chuyên môn của 
cán bộ về TBT nhằm đáp ứng nghĩa 
vụ minh bạch hóa. Các hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến đã giúp các cơ 
quan quản lý nắm rõ và thực thi quyền 
và nghĩa vụ theo Hiệp định TBT từ đó 
xây dựng ban hành chính sách phù 
hợp với các quy định của WTO, góp 
phần giảm bớt sự cạnh tranh không 
lành mạnh cho doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài cũng như bảo vệ 
lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng 
khi tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, 
hàng hóa đạt chất lượng, theo các tiêu 
chuẩn quốc tế. 

- Đối với doanh nghiệp, doanh 
nghiệp nhận thức được sự ảnh hưởng 
của hàng rào kỹ thuật trong thương 
mại đối với các mặt hàng xuất khẩu 
của doanh nghiệp mình, được cung 
cấp thông tin kịp thời và chuyên sâu 
về các quy định vào hàng rào kỹ thuật 
của các nước Thành viên WTO nói 
chung cũng như của các thị trường 
xuất khẩu trọng điểm. Doanh nghiệp 
tiếp cận được các cơ sở dữ liệu về 
TBT của các thị trường xuất khẩu 
trọng điểm, tra cứu và khai thác thông 
tin một cách dễ dàng và thuận tiện 
hơn, góp phần nâng cao năng lực và 
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đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các 
thị trường này qua đó giúp cải thiện 
được khả năng tiếp cận và mở rộng thị 
trường xuất khẩu. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, vẫn còn một số hạn chế như:  

Việc thực hiện Đề án ở giai đoạn 
này vẫn còn chưa đi vào hệ thống và 
chưa thực sự hiệu quả một phần do 
chậm trễ trong việc cấp kinh phí, 
nhiều Bộ và Địa phương chỉ mới triển 
khai Đề án trong một thời gian ngắn 
hoặc vẫn chưa triển khai được Đề án; 
Các nội dung chủ yếu là thực hiện 
chức năng thường xuyên và chưa thực 
sự có  nhiều tính chất nghiên cứu khoa 
học; Các Bộ chưa chú trọng nhiệm vụ 
hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng 
cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại giai đoạn 2011 - 
2015. 

Ngoài ra, sự phối hợp của các doanh 
nghiệp với cơ quan nhà nước trong 
tìm hiểu, phản ứng, đối phó với các 
rào cản kỹ thuật còn yếu, có quá ít 
phản ứng của các doanh nghiệp trước 
những thông báo về những hàng rào 
kỹ thuật mà các nước dự kiến áp dụng 
do Mạng lưới TBT cảnh báo.  

Kết thúc Hội nghị, Trưởng ban Ban 
liên ngành TBT - Thứ trưởng Trần 
Việt Thanh cho rằng giai đoạn 2016 - 
2020 cần có sự đánh giá lại vị trí và 
vai trò của hoạt động TBT khi giai 
đoạn tới sẽ đẩy mạnh hội nhập, tự do 
thương mại hóa. Đồng thời xác định 
lại nội dung, nhiệm vụ của TBT rõ 

ràng hơn để có các cơ chế cho hoạt 
động TBT tốt hơn. Bên cạnh đó, việc 
tuyên truyền nâng cao nhận thức ngay 
cả với các cấp quản lý cần phải được 
tăng cường và tiếp tục nâng cao nhận 
thức của doanh nghiệp đối với việc 
thực thi đề án TBT. 

Theo tbtvn.org 
 

VBF 2014: DOANH NGHIỆP 
HƯỚNG TỚI CÁC HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI MỚI  

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 
thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ đã 
diễn ra tại Hà Nội ngày 2/12. Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Với chủ đề “Doanh nghiệp hướng 
tới các hiệp định thương mại mới”, 
 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt 
Nam thường niên (VBF) 2014 cuối kỳ 
được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân 
hàng Thế giới, Tổ chức Tài chính 
quốc tế, Liên minh Diễn đàn doanh 
nghiệp Việt Nam đồng tổ chức. 
Đây là kênh đối thoại chính thức giữa 
Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp 
tại Việt Nam, nhằm xây dựng một môi 
trường kinh doanh thuận lợi, thu hút 
đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế. 
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Các hiệp định mang đến cơ hội 
nhưng cũng nhiều thách thức 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông 
Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư cho biết: Môi trường 
kinh doanh của Việt Nam đã được 
nâng lên đáng kể. Tình hình kinh tế-xã 
hội tiếp tục đạt kết quả tích cực trên 
hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô 
tiếp tục ổn định, đà tăng trưởng được 
phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh 
vực chủ yếu với mức tăng trưởng 
GDP cao hơn cùng kỳ hai năm trước 
và dự báo cả năm 2014 sẽ đạt và nhiều 
khả năng vượt mục tiêu đề ra (5,8%). 

Sáu nội dung chính được thảo luận 
tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 
gồm: Cải cách thị trường tài chính; Hỗ 
trợ doanh nghiệp tận dụng được lợi 
ích từ các Hiệp định thương mại tự do 
mà Việt Nam sẽ tham gia ký kết trong 
thời gian tới; Phát triển lực lượng lao 
động - giáo dục, đào tạo, tiền lương, 
lương ngoài giờ, các vấn đề về giấy 
phép lao động; Cải cách doanh nghiệp 
Nhà nước - đẩy nhanh tiến độ cổ phần 
hóa và thực hiện Quyết định số 51; 
Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
hiệu quả thủ tục ở tất cả các ngành, 
lĩnh vực, đặc biệt vấn đề cấp phép. 

Diễn đàn doanh nghiệp 2014 cũng 
thảo luận các vấn đề xung quanh tiến 
trình xử lý các vấn đề đã đặt ra, đồng 
thời đề ra giải pháp, chiến lược trong 
tình hình mới như các vấn đề xoay 
quanh Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam – EU, Hiệp định đối tác 

kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), Hiệp định hợp tác kinh 
tế toàn diện khu vực, Cộng đồng kinh 
tế ASEAN, ưu đãi thuế, chính sách hỗ 
trợ cho công nghiệp phụ trợ Việt 
Nam. 

6 mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 
Thứ nhất: Việt Nam sẽ bảo đảm ổn 

định kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc 
hơn. Thứ hai: Tiếp tục tập trung chỉ 
đạo quản lý hoàn thiện thể chế thị 
trường. Thứ ba: Việt Nam sẽ chủ động 
tích cực hội nhập sâu rộng với kinh tế 
quốc tế. Thứ tư: Việt Nam tập trung 
thực hiện 3 khâu đột phá, tái cơ cấu 
kinh tế, cải tổ môi trường kinh doanh 
có kết quả. Thứ năm: Ưu tiên nhiệm 
vụ của Chính phủ là phòng chống 
tham nhũng hiệu quả hơn. Hai giải 
pháp lớn song hành là hoàn thiện cơ 
chế thị trường, công khai minh bạch 
tài khoản, ngân sách. Cùng với đó tập 
trung cải cách các thủ tục hành chính 
và được công khai minh bạch; phát 
hiện và xử lý nghiêm những vi phạm. 
Thứ sáu: cùng với phát triển kinh tế 
thì bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, 
bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, đời 
sống của người dân, vùng sâu vùng xa 
tiếp tục được cải thiện ... 

(Theo baocongthuong) 
 

PHIÊN HỌP LẦN THỨ BA 
TRONG NĂM 2014 CỦA ỦY BAN 
WTO/TBT  

Phiên họp thường kỳ lần thứ ba 
trong năm 2014 của Ủy ban TBT đã 



Số 11 - 01/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 8 
 

diễn ra từ ngày 5 đến 6 tháng 11 năm 
2014 tại trụ sở WTO, Geneva, Thụy 
Sỹ. Phần lớn thời gian của Phiên họp 
được dành để các nước Thành viên 
WTO trình bày về các quan ngại 
thương mại mới đối với các biện pháp 
kỹ thuật của các nước Thành viên và 
nhắc lại những quan ngại thương mại 
cũ đã nêu từ các phiên họp trước 
nhưng chưa giải quyết thỏa đáng.  

Tại phiên họp kì này có tổng cộng 
48 quan ngại thương mại được đưa ra, 
trong đó có 15 quan ngại thương mại 
mới và 33 quan ngại thương mại cũ 
được đề cập lại. 

Các quan ngại mới được đưa ra đối 
với các thành viên sau: 

-  Hoa Kỳ - Mã xác định và lưu trữ 
lốp ô tô. G/TBT/N/USA/916. 

-  Nga – Biện pháp tác động tới 
nhập khẩu nước hoa quả từ Ukraine. 

-  Nga – Biện pháp tác động tới 
nhập khẩu bia từ Ukraine. 

-  Pháp – Dự thảo quy định bao gói 
thuốc lá trơn. 

-  A rập – Nghị định của Hội đồng 
Bộ trưởng A rập về buôn bán các loại 
đồ uống tăng lực, ngày 4/3/2014. 
G/TBT/N/SAU/669. 

-  Brazil – Dự thảo Nghị quyết số 69 
ngày 9/9/2014 về yêu cầu mô tả thành 
phần hóa chất, tiếng Tây Ban Nha, 
trên nhãn sản phẩm vệ sinh cá nhân, 
mỹ phẩm và nước hoa. 
G/TBT/N/BRA/608. 

-  Trung Quốc – Tiêu chuẩn quốc 
gia của Trung Quốc, Quy định kỹ 

thuật về an toàn đối với giày dép trẻ 
em. G/TBT/N/CHN/983. 

-  Mexico – Dự thảo tiêu chuẩn 
Proy Nom 142 SSA1/SCFI 2013: đồ 
uống có cồn. Quy định về bảo vệ sức 
khỏe. Ghi nhãn thương mại và nhãn 
cảnh báo đối với sức khỏe. 
G/TBT/N/MEX/254. 

- Nam Phi – Ghi nhãn và quảng cáo 
thực phẩm bao gói sẵn. 
G/TBT/N/ZAF/66/Rev.1. 

-  Israel – Quy định về chống cháy 
đối với đệm, tấm lót đệm, trường kỷ, 
khung và dát giường. 
G/TBT/N/ISR/666. 
G/TBT/N/ISR/666/Add.1. 

-  EU – Tiêu chí chung để chứng 
nhận đánh giá an toàn công nghệ 
thông tin (tiêu chí chung) ở EU. 

-  EU – Hạn chế Crom VI trong đồ 
chơi trẻ em (2009/48/EC). 

- EU – Tiêu chuẩn an toàn thiết bị 
điện và thiết bị gia dụng (EN60355-
1:2012). 

-  EU – Quy định (EU) số 
1169/2011 của Nghị viện Châu Âu và 
Hội đồng Châu Âu về thông tin thực 
phẩm cho người tiêu dùng, sửa đổi 
Quy định (EC) số 1924/2006 và (EC) 
số 1925/2006, và hủy bỏ Chỉ thị số 
87/250/EEC, Chỉ thị số 90/496/EEC, 
Chỉ thị số 1999/10/EC. 2002/67/EC và 
2008/5/EC và Quy định của Hội đồng 
số 608/2004. G/TBT/N/EU/143. 

Nga – Dự thảo quyết định của Hội 
đồng Kinh tế Á – Âu về việc sửa đổi 
quy định kiểm dịch vệ sinh và kiểm 
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dịch an toàn vệ sinh cho sản phẩm, bắt 
buộc phải kiểm soát an toàn vệ sinh. 
G/SPS/N/RUS/50. 

 (TBT VN) 
 

SẼ ÁP DỤNG QUẢN LÝ RỦI RO 
VỚI DÂY HÀN BẰNG THÉP HỢP 
KIM NHẬP KHẨU  

Cùng với việc áp dụng các biện 
pháp quản lý rủi ro trong hoạt động 
nghiệp vụ hải quan, Bộ Tài chính 
cũng đề nghị các bộ, ngành cùng phối 
hợp nghiên cứu áp dụng các biện 
pháp hàng rào kỹ thuật để góp phần 
hạn chế nhập khẩu mặt hàng này. 

 
Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận 

được đề nghị tăng thuế suất thuế nhập 
khẩu mặt hàng dây thép hợp kim đã 
phủ (hoặc mạ) đồng được sử dụng để 
hàn hồ quang điện của Công ty Cổ 
phần Kim Tín để bảo hộ sản xuất 
trong nước. Ngoài ra, công ty đề nghị 
áp dụng các biện pháp hạn chế việc 
nhập khẩu chủng loại thép "dây thép 
hợp kim đã phủ (hoặc mạ) đồng được 
sử dụng để hàn hồ quang điện" như 
đưa vào diện cấp giấy phép nhập khẩu 
tự động; hoặc các biện pháp khác 
nhằm hạn chế việc nhập khẩu vào Việt 
Nam mặt hàng nói trên. 

Bộ Tài chính cho biết, theo Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm 
theo Thông tư 164/2013/TT-BTC và 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 
Asean - Trung Quốc (ACFTA), thì 
mặt hàng dây thép hợp kim đã phủ 
(hoặc mạ) đồng được sử dụng để hàn 
hồ quang điện được phân loại vào 
nhóm 72.29 "dây thép hợp kim khác", 
mã hàng 7229.90.90 "loại khác" có 
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 
là 0%, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặc biệt ACFTA là 0%. 

Mặt hàng dây hàn bằng thép hợp 
kim trong nước đã sản xuất được 
khoảng 1.600 tấn/tháng, cao hơn nhu 
cầu trong nước (khoảng 1.300 
tấn/tháng), kim ngạch nhập khẩu lớn 
nên đã làm ảnh hưởng đến sản xuất 
trong nước. 

Vì vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ áp 
dụng các biện pháp quản lý rủi ro 
trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và 
đề nghị các bộ, ngành cùng phối hợp 
nghiên cứu áp dụng các biện pháp 
hàng rào kỹ thuật để góp phần hạn chế 
nhập khẩu mặt hàng này. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị Bộ 
Công Thương nghiên cứu, xem xét áp 
dụng các biện pháp hàng rào kỹ thuật 
phù hợp với cam kết WTO như cấp 
giấy phép nhập khẩu tự động hoặc áp 
thuế tự vệ mặt hàng dây hàn bằng thép 
hợp kim thuộc mã hàng 7229.90.90. 

Đồng thời, đề nghị Bộ Khoa học 
Công nghệ cung cấp tiêu chuẩn kỹ 
thuật để phân biệt mặt hàng dây hàn 
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bằng thép hợp kim thuộc mã số 
7229.90.90 và mặt hàng dây hàn bằng 
kim loại cơ bản, được bọc, phủ hoặc 
có lõi là chất trợ dung thuộc phân 
nhóm 8311.20.90 và 8311.30.90 để 
tránh gian lận thương mại. 

(Thời báo TC VN) 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯÓC THÀNH VIÊN  

Thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia 
cầm đã chế biến  

Ngày 09/12/2014, Ủy ban kinh tế 
Âu Á có thông 
báo G/TBT/N/ RUS/41 về Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật của Liên minh 
Hải quan đối với thịt gia cầm và sản 
phẩm thịt gia cầm đã chế biến. Dự 
thảo quy chuẩn kỹ thuật này của Liên 
minh Hải quan xây dựng các yêu cầu 
đối với thịt gia cầm và sản phẩm thịt 
gia cầm đã qua chế biến nhằm bảo vệ 
sức khỏe và cuộc sống con người, 
ngăn chặn nạn hàng giả và bảo vệ môi 
trường. 

Yếu tố vi sinh trong thực phẩm  
Ngày 09/12/2014, Bộ Công thương 

Oman có thông 
báo G/TBT/N/ OMN/193về Dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật Gulf/Omani liên 
quan đến các yếu tố vi sinh trong thực 
phẩm. Dự thảo đưa ra các quy định về 
giới hạn yếu tố vi sinh có trong một số 
thực phẩm cho con người sử dụng và 
đối với một số thành phần thực phẩm 
được sử dụng trong công nghiệp thực 
phẩm. Đồng thời, dự thảo cũng đưa ra 

định nghĩa, các yêu cầu và các tiêu chí 
về hợp chuẩn. Các quy định liên quan 
đến các yêu cầu (Mục 4) là bắt buộc. 
Các mục khác là yêu cầu tự  nguyện. 
Mục đích của quy định này là bảo vệ 
an toàn và sức khỏe con người. Thời 
gian dự kiến để thông qua quy định 
mới này sẽ được quyết định sau. 

Thuốc lá, sản phẩm từ thuốc lá và 
các thiết bị liên quan  

 
Ngày 09/12/2014, Bộ Lao động, Y tế 
và các vấn đề xã hội Georgia có thông 
báoG/TBT/N/ GEO/84 về Quy chuẩn 
kỹ thuật “Chuẩn mực cho phép tối đa 
của các thành phần thuốc lá được bán 
trên thị trường Georgia; Các quy định 
và cảnh báo y tế cụ thể được cho phép 
khi bán, quảng cáo các loại bao gói và 
cây thuốc lá trên thị trường”. Quy 
chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với 
những các nhân cũng như các tổ chức 
có các hoạt động liên quan đến sản 
xuất, bán và/ hoặc nhập khẩu các sản 
phẩm thuốc lá. Mục đích của quy định 
này là bảo vệ an toàn và sức khỏe con 
người. 

Ngô và đậu nành không biến đổi 
gen; ngô và đậu nành biến đổi gen.  
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Ngày 08/12/2014, Cơ quan Thực 
phẩm và Dược phẩm (FDA) Phần lãnh 
thổ riêng biệt của Đài Loan, Penghu, 
Kinmen và Matsu có thông 
báo G/TBT/N/TPKM/190 về Các quy 
định đối với việc nhập khẩu Ngô và 
đậu nành thuộc cả loại không biến đổi 
gen và biến đổi gen. Theo Điều 30 của 
“Luật quản lý an toàn và vệ sinh thực 
phẩm” và Điều 4 của “Quy chuẩn 
thanh tra các thực phẩm nhập khẩu và 
các sản phẩm liên quan”, FDA yêu 
cầu các doanh nghiệp nhập khẩu sản 
phẩm ngô và đậu nành thuộc cả loại 
không biến đổi gen và biến đổi gen 
phải nộp các tài liệu bắt buộc theo yêu 
cầu của cơ quan này. Mục đích của 
quy định này là bảo quyền lợi của 
người tiêu dùng và ngăn chặn nạn 
hàng giả, hàng nhái.  

Ghi nhãn thực phẩm  
Ngày 08/12/2014, Dịch vụ Thanh 

tra và An toàn thực phẩm (FSIS), Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) có 
thông báo 
G/TBT/N/ USA/938 về ngày có hiệu 
lực chính thức đối với Quy chuẩn Ghi 
nhãn thực phẩm. Dịch vụ Thanh tra và 
An toàn thực phẩm (FSIS) quy định 
ngày 1 tháng 1 năm 2018 là ngày có 
hiệu lực chính thức đối với các quy 
chuẩn ghi nhãn thực phẩm thịt và gia 
cầm ban hành trong khoảng thời gian 
từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 
31 tháng 12 năm 2016. FSIS định kỳ 
công bố ngày có hiệu lực chính thức 
để giảm thiểu tác động kinh tế gây ra 

bởi những thay đổi về nhãn. Mục đích 
của quy định này là bảo vệ an toàn và 
sức khỏe con người. Thời gian dự kiến 
để thông qua quy định mới này sẽ 
được quyết định sau. 

Dược phẩm  
Ngày 04/12/2014, Cơ quan an toàn 

Dược phẩm và Thực phẩm Hàn 
Quốc có thông 
báo G/TBT/N/ KOR/540 về Đề xuất 
sửa đổi Dược điển của Hàn Quốc. Đề 
xuất sửa đổi này đưa ra một số nội 
dung như sau: (1) Thống nhất 3 Bộ 
luật chính thức (“Dược điển Hàn 
Quốc”, Luật Dược phẩm Hàn Quốc”, 
“Thử nghiệm chung Luật Dược phẩm 
Hàn quốc”) thành “Dược điển Hàn 
Quốc”; (2) Hài hòa hóa mẫu liều 
lượng thuốc trong Dược điển với tiêu 
chuẩn quốc tế; (3) bổ sung phương 
pháp thử nghiệm thay thế việc sử 
dụng các thuốc thử độc hại; … Mục 
đích của quy định này là tăng cường 
tính cạnh tranh và thống nhất trong 
Dược điển Hàn Quốc. Thời gian dự 
kiến để thông qua quy định mới này sẽ 
được quyết định sau. 

Dư lượng thuốc trừ sâu  

 
Ngày 04/12/2014, Cơ quan Tiêu 

chuẩn hóa và Đo lường Các Tiểu 
Vương quốc Ả rập Thống nhất có 
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thông báo G/TBT/N/ARE/244 về Dự 
thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với “Giới 
hạn tối đa dư lượng thuốc trừ sâu và 
chất gây ô nhiễm trong thực phẩm hữu 
cơ”. Theo đó, dự thảo quy chuẩn kỹ 
thuật này đưa ra mức dư lượng tối đa 
của thuốc trừ sâu và chất gây ô nhiễm 
được cho phép có mặt trong thực 
phẩm hữu cơ. Mục đích của quy định 
này là chống nạn hàng giả, bảo vệ 
người tiêu dùng, bảo vệ an toàn và sức 
khỏe con người và đưa ra các yêu cầu 
về chất lượng đối với sản phẩm.Thời 
gian dự kiến để thông qua quy chuẩn 
kỹ thuật này sẽ được quyết định sau. 

Ghi nhãn đồ uống có cồn  

 
Ngày 03/12/2014, Bộ Y tế quốc gia 

Nam Phi có thông 
báo G/TBT/N/ZAF/48/Rev.1 về Sửa 
đổi quy chuẩn liên quan đến các thông 
điệp y tế trên nhãn thùng chứa các sản 
phẩm đồ uống có cồn. Quy định sửa 
đổi này đưa ra yêu cầu đối với những 
cảnh báo y tế ghi trên nhãn đồ uống có 
cồn, giúp cảnh báo cho con người và 
cộng đồng về những tác hại khi lạm 
dụng cồn. Mục đích của quy định này 
là thông tin cho người tiêu dùng thông 

qua nhãn sản phẩm. Quy định sửa đổi 
này sẽ được thông qua sau khi xem 
xét tất cả các góp ý nhận được. 

Sản phẩm bioxit  
Ngày 03/12/2014, Ủy ban Châu 

Âu có thông 
báo G/TBT/N/ EU/253 về Dự thảo 
thực thi Quy chuẩn phê duyệt Đồng 
Pyrithione là hoạt chất được sử dụng 
trong các sản phẩm bioxit loại 21. 
Mục đích của quy định này là bảo vệ 
môi trường và sức khỏe cộng đồng, 
hài hòa hóa thị trường Châu Âu đối 
với sản phẩm bioxit. Thời gian dự 
kiến thông qua quy định tháng 3/2015. 

TH 
 

DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 
BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 
VIÊN WTO TRONG THÁNG 
12/2014  

- Số Thông báo (TB): 
G/TBT/N/ARE/244. 

Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập 
Nội Dung TB: Thuốc trừ sâu – Dư 

lượng.   
- Số TB: G/TBT/N/CHL/293  
Nước TB: Chile  
Nội Dung TB: Dược phẩm  
- Số TB: G/TBT/N/ECU/252/Add.1  
Nước TB: Ecuador  
Nội Dung TB: Thanh máy, thang 

cuốn, và băng truyền. 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/254/Add.1  
Nước TB: Ecuador  
Nội Dung TB: Sản phẩm chứa bột. 
- Số TB: G/TBT/N/EU/253 
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Nước TB: EU 
Nội Dung TB: Sản phẩm bioxit.  
- Số TB: G/TBT/N/KOR/539  
Nước TB: Hàn Quốc 
Nội Dung TB: Mô tế bào người. 
- Số TB: G/TBT/N/KOR/540 
Nước TB: Hàn Quốc  
Nội Dung TB: Dược phẩm. 
- Số TB: G/TBT/N/KOR/541 
Nước TB: Hàn Quốc 
Nội Dung TB: Mạng lưới thiết bị 

radio công  cộng thống nhất.  
- Số TB: G/TBT/N/KOR/542 
Nước TB: Hàn Quốc  
Nội Dung TB: Dược phẩm.  
- Số TB: G/TBT/N/KWT/250 
Nước TB: Kuwait 
Nội Dung TB: Xe máy, xe máy có 

bàn đạp, xe ba bánh, ATV và các loại 
lốp xe đi kèm.  

- Số TB: G/TBT/N/KWT/251 
Nước TB: Kuwait  
Nội Dung TB: Thuốc trừ sâu – Dư 

lượng. 
- Số TB: G/TBT/N/MEX/275/Add.3  
Nước TB: Mexico 
Nội Dung TB: Các phương tiện 

đường bộ. 
- Số TB: G/TBT/N/MEX/277/Add.1  
Nước TB: Mexico 
Nội Dung TB: Các thiết bị làm lạnh. 
- Số TB: G/TBT/N/OMN/192  
Nước TB: Oman 
Nội Dung TB: Thuốc trừ sâu – Dư 

lượng. 
* TB của Nước Ả rập Saudi:  
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/811  

Nội Dung TB: Giết mổ động vật. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/812  
Nội Dung TB: Thực phẩm dành có 

người Hồi giáo (Halal). 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/813  
Nội Dung TB: Bộ ca cao và hỗn 

hợp ca cao và đường khô. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/814  
Nội Dung TB: Tiêu đen nguyên hạt 

và tiêu đen nghiền. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/815  
Nội Dung TB: Tiêu đen nguyên hạt 

và tiêu đen nghiền. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/816  
Nội Dung TB: Quả lê tàu. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/817  
Nội Dung TB: Cây mướp tây tươi. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/818  
Nội Dung TB: Gà đông lạnh.  
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/819  
Nội Dung TB: Ô liu nguyên quả. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/820  
Nội Dung TB: Bỏng ngô. 
+ Số TB: G/TBT/N/SAU/821  
Nội Dung TB: Sốt đậu nành đã lên 

men.  
- Số TB: G/TBT/N/BRA/486/Add.1  
Nước TB: Brazil 
Nội Dung TB: Động vật sống và 

nguyên liệu gen. 
- Số TB: G/TBT/N/CRI/148  
Nước TB: Costa Rica 
Nội Dung TB: Quy chuẩn kỹ thuật. 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/253/Add.1  
Nước TB: Ecuador 
Nội Dung TB: Ghi nhãn các đồ vật 

dùng trong lễ hội. 
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- Số TB: G/TBT/N/ECU/255/Add.1  
Nước TB: Ecuador 
Nội Dung TB: Bánh quy. 
- Số TB: G/TBT/N/ECU/256/Add.1  
Nước TB: Ecuador 
Nội Dung TB: Ghi nhãn các vật liệu 

bằng da.  
- Số TB: G/TBT/N/EU/254  
Nước TB: EU  
Nội Dung TB: Động cơ đốt trong 

được lắp đặt trong máy móc di động 
không sử dụng trong đường bộ.  

* TB của nước Georgia 
+ Số TB: G/TBT/N/GEO/84  
Nội Dung TB: Thuốc lá, sản phẩm 

từ thuốc lá và các thiết bị liên quan. 
+ Số TB: G/TBT/N/GEO/85  
Nội Dung TB: Oxy, ni-tơ, argon, 

krypton, xenon, hỗn hợp neon-helium. 
+ Số TB: G/TBT/N/GEO/86  
Nội Dung TB: Aerosol và kim loại. 
+ Số TB: G/TBT/N/GEO/87  
Nội Dung TB: Môi trường xung 

quanh. 
+ Số TB: G/TBT/N/GEO/88  
Nội Dung TB: Bảo vệ phóng xạ. 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/252  
Nước TB: Kuwait 
Nội Dung TB: Yếu tố vi sinh trong 

thực phẩm. 
- Số TB: G/TBT/N/KWT/253  
Nước TB: Kuwait 
Nội Dung TB: Chất làm ngọt cho 

phép được sử dụng trong các loại thực 
phẩm. 

- Số TB: G/TBT/N/OMN/193  
Nước TB: Oman 

Nội Dung TB: Yếu tố vi sinh trong 
thực phẩm. 

- Số TB: G/TBT/N/RUS/41  
Nước TB: Nga 
Nội Dung TB: Thịt gia cầm và sản 

phẩm thịt gia cầm đã chế biến. 
- Số TB: G/TBT/N/TPKM/190  
Nước TB: Đài Loan 
Nội Dung TB: Ngô và đậu nành 

không biến đổi gen, và ngô và đậu 
nành biến đổi gen. 

- Số TB: G/TBT/N/UGA/433  
Nước TB: Uganda 
Nội Dung TB: Chuối Plaintain 

(gonja). 
- Số TB: G/TBT/N/UKR/98  
Nước TB: UKRAINE 
Nội Dung TB: Hàng hóa được đóng 

gói theo khối lượng và thể tích trong 
bao gói được chuẩn bị sẵn.  

* TB của Nước Hoa Kỳ 
+ Số TB: G/TBT/N/USA/394/Add.1  
Nội Dung TB: Thuốc theo đơn và 

sản phẩm sinh học dùng cho phụ nữ 
mang thai và cho con bú. 

+ Số TB: G/TBT/N/USA/621/Add.2  
Nội Dung TB: Thực phẩm. 
+ Số TB: G/TBT/N/USA/622/Add.1  
Nội Dung TB: Thực phẩm bao gói 

sẵn. 
+ Số TB: G/TBT/N/USA/661/Add.2  
Nội Dung TB: Sản phẩm làm lạnh 

gia dụng không nén. 
+ Số TB: G/TBT/N/USA/787/Add.1  
Nội Dung TB: Các sản phẩm nấu 

nướng thông thường. 
+ Số TB: G/TBT/N/USA/886/Add.1  
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Nội Dung TB: Máy giặt quần áo 
thương mại. 

+ Số TB: G/TBT/N/USA/926/Add.1  
Nội Dung TB: Thiết bị điều hòa và 

làm nóng. 
Tổng hợp theo TBT VN 

 
 
 
 
ĐỀ XUẤT TRAO TẶNG GIẢI 
VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
NĂM 2014 CHO 18 DOANH 
NGHIỆP 

Đây là số lượng doanh nghiệp (DN) 
do Ban tổ chức đề xuất trao giải Vàng 
Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 
2014 (GTCLQG) tại Phiên họp Hội 
đồng GTCLQG lần thứ 2 năm 2014 
vừa diễn ra ngày 18/11/2014 tại Hà 
Nội. 

Đánh giá về kết quả thẩm định hồ 
sơ tham dự GTCLQG năm 2014, ông 
Phó Đức Sơn cho biết, sau khi thẩm 
định, xem xét hồ sơ của 71 DN, Viện 
TCCLVN đã yêu cầu các Hội đồng sơ 
tuyển (HĐST) bổ sung hồ sơ 51 DN 
của 25 HĐST. Phần lớn, các hồ sơ bổ 
sung đều liên quan đến thuế, bảo hiểm 
xã hội, bảo vệ môi trường và áp dụng 
các hệ thống quản lý liên quan trong 
03 năm gần nhất. 

Cũng theo ông Sơn, từ ngày 01/10 - 
11/11/2014, các đoàn đánh giá của 
Hội đồng GTCLQG đã tiến hành xem 
xét, thẩm định tại chỗ 22 DN do 
HĐST đề xuất trao tặng Giải Vàng 

chất lượng quốc gia năm 2014. Tính 
đến ngày 14/11/2014, có 47 DN của 
21 HĐST đã bổ sung hồ sơ và giải 
trình các vấn đề liên quan. Viện 
TCCLVN tiếp tục yêu cầu những DN 
còn lại hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy 
định. 

Tại Phiên họp, phần lớn thành viên 
Hội đồng đều thống nhất đề xuất trao 
tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia 
năm 2014 cho 18 DN bao gồm: DN 
sản xuất lớn; DN sản xuất vừa và nhỏ; 
DN dịch vụ lớn; DN dịch vụ vừa và 
nhỏ. 

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng 
nhất trí tiếp tục theo dõi thông tin liên 
quan đến các DN được đề xuất trao 
giải trong thời gian hoàn thiện hồ sơ 
trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết 
định trao tặng GTCLQG năm 2014; 
Gửi công văn lấy ý kiến hiệp y trao 
giải của các UBND tỉnh, thành phố 
cho các DN đủ điều kiện,… 

Được biết, dự kiến thời gian họp 
báo công bố kết quả trao GTCLQG 
năm 2014 diễn ra vào ngày 17/3/2015 
và Lễ trao GTCLQG năm 2014 sẽ 
được truyền hình trực tiếp trên VTV 
vào ngày 22/3/2015 tại Hà Nội. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA 
LỎNG VÀ XĂNG DẦU  

Vừa qua Sở Công Thương đã tiến 
hành thanh tra việc chấp hành pháp 
luật trong hoạt động kinh doanh khí 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Theo đó, Sở đã thanh tra thực tế 
tại 07 trạm nạp LPG và 27 cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu. Qua thanh tra Sở 
Công Thương ghi nhận: Hầu hết các 
cơ sở kinh doanh đều có giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh và kinh 
doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; 
Các cán bộ quản lý, nhân viên kinh 
doanh và những người có liên quan 
của các đơn vị đã qua đào tạo nghiệp 
vụ, huấn luyện về kỹ thuật an toàn và 
được cấp giấy chứng nhận theo quy 
định; Các đơn vị là Tổng đại lý, Đại lý 
kinh doanh xăng dầu, LPG  đều thực 
hiện ký hợp đồng đại lý với bên giao 
đại lý đảm bảo đủ điều kiện theo quy 
định; Việc niêm yết giá, treo biển hiệu 
đã thực hiện đúng theo quy định; Đảm 
bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy... 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số những 
điểm thiếu sót cần khắc phục như: đơn 
vị đang hoạt động khi giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng 
dầu đã hết hiệu lực; hoặ chưa được 
cấp giấy phép xây dựng trạm nạp và 
chưa thực hiện kiểm định thiết bị đo 
lường; vẫn còn đơn vị chưa đào tạo, 
huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, 
nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG; 
Hầu hết các đại lý kinh doanh xăng 
dầu được thanh tra đều chưa thực hiện 
việc đăng ký hệ thống phân phối xăng 
dầu với Sở Công Thương theo quy 
định;  có trường hợp thực hiện 

việc mua bán LPG chai khi không 
phải là thương nhân xuất khẩu, nhập 
khẩu, sản xuất, chế biến, phân phối 
LPG cấp I, Tổng đại lý, Đại lý, cửa 
hàng kinh doanh LPG... 

 
Sở Công Thương đã xử lý 02/34 

đơn vị có vi phạm để nhắc nhở các 
đơn vị này hoạt động theo đúng quy 
định pháp luật. Bên cạnh quá trình 
thanh tra, Sở đã lồng ghép việc phổ 
biến, hướng dẫn cho các đơn vị thủ 
tục đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, việc 
thực hiện báo cáo định kỳ về hệ thống 
phân phối xăng dầu của Tổng đại lý 
và đại lý … Qua đó giúp các đơn vị 
hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng 
pháp luật. 

(Theo sở công thương) 
 

CAO ĐIỂM CHỐNG BUÔN LẬU 
VÀ HÀNG GIẢ DỊP TẾT 
NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015  

Căn cứ tình hình diễn biến thị 
trường Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu cuối 
năm 2014; Chi cục QLTT xây dựng kế 
hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, thực hiện bình ổn giá 
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những tháng cuối năm 2014 và trước 
trong, sau Tết Nguyên Đán năm 2015. 

Nhằm ổn định thị trường, bình ổn 
giá cả hàng hoá và dịch vụ những 
tháng cuối năm 2014 và Tết nguyên 
đán Ất Mùi năm 2015; Tăng cường  
kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu 
tranh chống buôn lậu, sản xuất, mua 
bán hàng giả, gian lận thương mại, 
kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp lễ, 
Tết; Đảm bảo ổn định cung cầu hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu, thực hiện các 
biện pháp bình ổn giá cả, kiềm chế 
lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, thực 
hiện tốt chủ trương kích cầu của 
Chính phủ; Đồng thời, phát hiện kịp 
thời những bất hợp lý về giá cả thị 
trường, các thủ đoạn đầu cơ để tăng 
giá, ép giá đối với các mặt hàng thiết 
yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu 
dùng của nhân dân, không để tình 
trạng lạm dụng các biến động nguồn 
hàng, giá cả trên thị trường để loan tin 
bịa đặt không có căn cứ; đồng thời, 
kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá 
và bán theo giá niêm yết; 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo 
VSATTP trong dịp lễ, Tết, chủ động 
phòng ngừa dịch bệnh ở người và trên 
gia súc, gia cầm, thực hiện các biện 
pháp có hiệu quả phòng, chống khi có 
dịch xảy ra; Thực hiện kiểm tra và xử 
lý các hành vi việc sản xuất, buôn bán, 
vận chuyển, tàng trữ các loại pháo nổ 
và đèn trời theo Nghị định 
36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản 

xuất, buôn bán và đốt pháo nổ; Quyết 
định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 
17/7/2009 về việc cấm sản xuất, nhập 
khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, 
đốt và thả “đèn trời”. 

 
Đây là đợt kiểm tra, kiểm soát thị 

trường nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh, đúng pháp luật, kiểm 
tra có trọng tâm trọng điểm, không để 
gây ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hợp pháp của các 
thương nhân và doanh nghiệp; Việc 
kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên 
tục, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng 
pháp luật nhằm răn đe và giáo dục 
chung, góp phần xây dựng môi trường 
kinh doanh lành mạnh, văn minh. Các 
Đội xây dựng kế hoạch mở đợt cao 
điểm trước, trong và sau Tết Nguyên 
đán 2015 phù hợp với tình hình thị 
trường và nhiệm vụ được phân công 
của từng đội tránh chồng chéo làm 
ảnh hưởng các doanh nghiệp làm ăn 
chân chính. 

(Tổng hợp) 
 

 
 

 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ 
CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

Mục đích nhằm hướng dẫn này 
nhằm giúp cho Cơ sở sản xuất, nhập 
khẩu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 
quá trình, môi trường tự xây dựng và 
công bố tiêu chuẩn cơ sở. 

1. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn 
cơ sở: 

- Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 
hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng 
thành tiêu chuẩn cơ sở; 

- Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở 
trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ, các kết 
quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích 
và thực nghiệm; 

- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở 
hiện hành. 

-   Nội dung của tiêu chuẩn công bố 
không được trái với các quy định bắt 
buộc áp dụng do các cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền ban hành 
Việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thực 
hiện theo các bước sau: 

a)  Ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được 
thể hiện như sau: TCCS A:B/XXX 
 Với  A: số hiệu của TCCS; B: năm 
ban hành TCCS; XXX: chữ viết tắt 
tên cơ sở công bố. 

b) Nội dung tiêu chuẩn cơ sở cần có 
các phần sau: Mục lục; Phần thông tin 
mở đầu; Phần cơ bản; Phần thông tin 
bổ sung. 

c) Trình tự, thủ tục xây dựng và 
công bố TCCS: tùy theo quy mô, loại 

hình sản xuất kinh doanh của cơ sở;  
trình tự, thủ tục xây dựng và công bố 
TCCS có thể bao gồm bước như sau: 

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng 
TCCS; 

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS; 
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự 

thảo TCCS; 
Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề 

về dự thảo TCCS; 
Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh 

dự thảo TCCS; 
Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS; 
Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS; 
Bước 8: Công bố TCCS; 
Bước 9: In ấn TCCS. 
d) Lưu hồ sơ: Hồ sơ xây dựng 

TCCS được lưu trữ tại cơ sở. 
e) Ban hành tiêu chuẩn: Người đứng 

đầu cơ sở ký văn bản quyết định ban 
hành TCCS. 

2 Công bố tiêu chuẩn: được thực 
hiện thông qua hình thức ghi số hiệu 
tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc 
tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản 
phẩm, hàng hóa hoặc trong các tài liệu 
giao dịch, giới thiệu sản phẩm và các 
hình thức thích hợp khác. 

Theo Chi cục TCĐLCL 
 

 
 
Thông tư 48/2014/TT-BCT Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang 
thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn 
trữ và phân phối xăng sinh học E10 
tại cửa hàng xăng dầu  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Bộ Công thương ban hành Thông tư 
48/2014/TT-BCT với nội dung ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 
trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong 
tồn trữ và phân phối xăng sinh học 
E10 tại cửa hàng xăng dầu. Thông tư 
này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 
tháng 02 năm 2015. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 
47/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử 
dụng trong tồn trữ và phân phối xăng 
sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng 
xăng dầu. 

Theo nội dung Thông tư mới là bãi 
bỏ các quy định về trang thiết bị, phụ 
trợ đối với xăng E5 tại Thông tư số 
47/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ sử 
dụng trong tồn trữ và phân phối xăng 
sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng 
xăng dầu kể từ ngày ký Thông tư này. 

(Theo moit.gov.vn) 
 

Thông tư số 30/2014/TT-BKHCN: 
Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu 
điêzen và nhiên liệu sinh học.  

Ngày 15/10/2014, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành Thông tư số 
30/2014/TT-BKHCN về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa 
đổi, bổ sung một số quy định của 

QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, 
nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 
học ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ. Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 1/12/2014. 

Sửa đổi 1:2014 QCVN 
1:2009/BKHCN sửa đổi, bổ sung một 
số quy định của QCVN 
1:2009/BKHCN. Với nội dung chi 
tiết: 

1. Quy định chung 
Khoản 1.1, phạm vi điều chỉnh, 

gạch đầu dòng thứ nhất, sửa đổi như 
sau: 

"- Xăng không chì và xăng sinh 
học.” 

Khoản 1.3.2, giải thích từ ngữ, sửa 
đổi như sau: 

“Xăng sinh học (xăng E5, xăng 
E10). 

a) Xăng E5 là hỗn hợp của xăng 
không chì và etanol nhiên liệu với 
hàm lượng etanol từ 4 % đến 5 % theo 
thể tích; 

b) Xăng E10 là hỗn hợp của xăng 
không chì và etanol nhiên liệu với 
hàm lượng etanol từ 9 % đến 10 % 
theo thể tích.” 

2. Quy định kỹ thuật. 
3. Khoản 2.1.2, bãi bỏ chỉ tiêu số 6 

về hàm lượng oxy của xăng E5. 
4. Bổ sung Khoản 2.1.4 như sau: 
- Hàm lượng oxy, không lớn hơn 

3,7 % khối lượng, được xác định theo 
TCVN 7332 (ASTM D 4815) Xăng - 
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Xác định hợp chất MTBE, ETBE, 
TAME, DIPE, rượu tert-Amyl và rượu 
từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc 
ký khí. 

 (Theo Bộ KH&CN) 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Ngân hàng Thế giới: Hỗ trợ VN 

nâng cao năng lực xuất khẩu  
Bà Mona Haddad- Giám đốc Ban 

Thương mại và năng lực cạnh tranh 
khu vực châu Á- Thái Bình Dương 
của Ngân hàng thế giới (WB) đã nhất 
trí về việc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng 
cao năng lực xuất khẩu. 

Tại buổi làm việc với bà Mona 
Haddad hôm 12/12, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh cho 
biết, khoảng 3 năm trở lại đây, giá trị 
kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt 
Nam đã có những bước phát triển tích 
cực, tăng từ 14 - 16%/năm. Dự kiến 
trong năm 2014, xuất nhập khẩu của 
Việt Nam sẽ tăng khoảng 14%. 

Tín hiệu đáng mừng là Việt Nam đã 
từng bước giải quyết được vấn đề 
thâm hụt cán cân thương mại. Từ cuối 
năm 2012, Việt Nam đã trở thành 
nước xuất siêu, tuy quy mô còn nhỏ 
nhưng điều này cho thấy nỗ lực thực 
sự của Chính phủ, Bộ Công Thương 
và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

Hơn thế, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam đã có những chuyển 
biến rõ nét. Việt Nam đã có những 

mặt hàng xuất khẩu thuộc lĩnh vực 
công nghiệp chế tạo, chế biến, kể cả 
những sản phẩm của ngành công 
nghiệp chế biến sâu cũng đã tăng dần 
tỷ trọng trong cơ cấu hàng xuất khẩu. 
Một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
do doanh nghiệp trong nước sản xuất 
đã có sự tăng trưởng ổn định về cả 
chất và lượng so với những năm 
trước. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Tuấn 
Anh cũng thẳng thắn: Mặc dù xuất 
khẩu của Việt Nam đã có nhiều cải 
thiện nhưng năng lực cạnh tranh chưa 
thực sự bền vững, chưa xây dựng 
được thương hiệu vững chắc và còn 
chịu nhiều tác động từ biến động thị 
trường, nhất là đối với các mặt hàng 
nông, thủy sản như gạo, tôm, cá… 

Nguyên nhân chủ yếu là sự thiếu 
vắng của công nghiệp hỗ trợ. Các 
doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu vốn, 
công nghệ, chưa đạt hiệu quả cao 
trong các hoạt động đầu tư, sản xuất 
cũng như xuất khẩu. Doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn chưa làm tốt việc xây 
dựng thương hiệu. Cơ cấu hạ tầng 
giao thông, logistic chưa đồng bộ… 

Đồng quan điểm với Thứ trưởng 
Trần Tuấn Anh, bà Mona Haddad 
đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ 
Việt Nam trong quá trình cải cách thể 
chế, hội nhập và phát triển kinh tế. 
Song, bà Mona Haddad cũng nhận 
định: Doanh nghiệp Việt Nam cần 
phải nâng cao hơn nữa năng lực cạnh 
tranh, cần có sự kết nỗi giữa doanh 

TIN HOẠT ĐỘNG 



Số 11 - 01/2015 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 21 
 

nghiệp trong nước và các doanh 
nghiệp FDI để tạo nên chuỗi giá trị 
sản phẩm trên toàn cầu. 

Vì vậy, thời gian tới, WB sẽ phối 
hợp với Bộ Công Thương hỗ trợ về kỹ 
thuật nhằm nâng cao giá trị hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam. Đây sẽ là 
nền tảng ban đầu để thành lập nhóm 
công tác nghiên cứu tìm giải pháp 
khắc phục những khó khăn trong hoạt 
động xuất nhập khẩu. 

(Theo baocongthuong) 
 

 Đài Loan siết nhập khẩu dầu 
động thực vật  

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình 
Dương (Bộ Công Thương), ngày 4/11 
cho biết, tiếp sau sự việc nhập lậu dầu 
ăn bẩn có xuất xứ từ Việt Nam; Cục 
Thương mại Quốc tế Đài Loan vừa ra 
thông báo tiếp tục đưa 89 dòng sản 
phẩm dầu mỡ vào danh sách hạn chế 
nhập khẩu. 

Theo thông báo của phía Đài Loan, 
việc đưa các sản phẩm thuộc mã CCC 
1518.00.50.00-2 gồm dầu mỡ động 
thực vật không dành cho người ăn, các 
chất hỗn hợp, chất được điều chế từ 
dầu mỡ sẽ bị hạn chế nhập khẩu. 
Doanh nghiệp muốn nhập khẩu 89 
dòng sản phẩm này phải xin phép và 
được sự đồng ý của các đơn vị liên 
quan Đài Loan như: Bộ Kinh tế, Bộ Y 
tế và Phúc lợi, Ủy ban Nông nghiệp. 

(Theo tiền phong) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 

 Lễ Công bố các doanh nghiệp 
đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 

ngày 23/12, tại Nhà hát Lớn Hà 
Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam và Bộ Công Thương đã tổ 
chức Lễ Công bố các Doanh nghiệp 
đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 4 
năm 2014. Tới tham dự Lễ công bố có 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và 
lãnh đạo các ban bộ ngành và đại diện 
các doanh nghiệp, cũng như cơ quan 
thông tấn báo chí. 

Tại  buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Ông Đỗ Thắng Hải - Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng Thương 
hiệu Quốc gia Việt Nam đã báo cáo 
kết quả triển khai Chương trình 
Thương hiệu Quốc gia  trong những 
năm qua. Mặc dù trong điều kiện 
nguồn lực còn hạn chế so với yêu cầu 
thực tiễn, nhưng Chương trình 
Thương hiệu Quốc gia đã được triển 
khai hiệu quả, tập trung vào các nội 
dung: nâng cao nhận thức về thương 
hiệu, tăng cường năng lực kinh doanh 
và phát triển doanh nghiệp; tăng 
cường các hoạt động tuyên truyền 
quảng bá cho Chương trình Thương 
hiệu Quốc gia và các doanh nghiệp, 
thương hiệu sản phẩm Việt Nam; hỗ 
trợ các Hiệp hội ngành hàng có năng 
lực cạnh tranh xuất khẩu xây dựng và 
thực hiện chiến lược phát triển thương 
hiệu sản phẩm cho ngành; và lựa chọn 
các doanh nghiệp đạt Thương hiệu 
Quốc gia. Đợt lựa chọn lần thứ 4 năm 
2014 đã chọn được 63 doanh nghiệp 
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hàng đầu trong các lĩnh vực điện, điện 
tử viễn thông, cơ khí máy móc thiết 
bị; dệt may, da giầy; đồ gốm sứ - thủ 
công mỹ nghệ, đồ trang sức - kim 
hoàn - đá quý; ….  

Tại Lễ công bố, 63 doanh nghiệp 
xuất sắc đã vinh dự được Phó Thủ 
tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải 
trao biểu trưng Thương hiệu Quốc 
gia. Trong số 63 doanh nghiệp đạt 
Thương hiệu Quốc gia lần này có 48 
doanh nghiệp đã đạt Thương hiệu 
Quốc gia từ các năm trước và tiếp tục 
được lựa chọn năm 2014 (23 doanh 
nghiệp 4 lần liên tiếp đạt THQG, 11 
doanh nghiệp có 3 lần liên tiếp đạt 
THQG, 14 doanh nghiệp có 2 lần liên 
tiếp đạt THQG), 15 doanh nghiệp mới 
được lựa chọn, công nhận năm 2014. 

 (Theo vietrade.gov.vn) 
 

 Tăng cường kiểm tra nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ xuất khẩu  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
Thôn (NN&PTNT) sẽ không cấp giấy 
chứng nhận An toàn thực phẩm cho 
những cơ sở chế biến nhuyễn thể hai 
mảnh vỏ có quá trình xử lý nhiệt hoặt 
kết quả lấy mẫu kiểm nghiệm không 
đáp ứng quy định của EU. 

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết 
định 5136/QĐ-BNN-QLCL về các 
biện pháp kiểm tra tăng cường về an 
toàn thực phẩm (ATTP) đối với 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm 
chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
xuất khẩu sang EU. Theo đó, nhuyễn 

thể hai mảnh vỏ và sản phẩm chế biến 
từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ xuất khẩu 
sang EU sẽ được thẩm tra quá trình xử 
lý nhiệt theo kế hoạch thống nhất giữa 
cơ quan kiểm tra với cơ sở, bảo đảm 
nguyên tắc lô hàng xuất khẩu phải 
được thẩm tra. 

Bên cạnh đó, sẽ tiến hành lấy mẫu 
kiểm nghiệm đối với từng lô hàng 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm 
chế biến từ nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
đăng ký xuất khẩu vào EU về chỉ tiêu 
vi sinh vật. Chỉ lô hàng được áp dụng 
biện pháp kiểm tra tăng cường theo 
quy định mới được cấp giấy chứng 
nhận ATTP xuất khẩu vào EU. 

Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Quản 
lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản không cấp giấy chứng nhận ATTP 
xuất khẩu vào EU đối với các cơ sở 
chế biến có quá trình xử lý nhiệt hoặc 
kết quả lấy mẫu kiểm nghiệm không 
đáp ứng quy định của EU. 

Cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản phải yêu cầu cơ sở 
chế biến thực hiện các biện pháp khắc 
phục phù hợp, thực hiện thẩm tra thực 
tế trước khi tiếp tục cấp giấy chứng 
nhận ATTP xuất khẩu vào EU cho các 
lô hàng của cơ sở. 

 (Theo Báo Điện tử Chính Phủ) 
 
 03 doanh nghiệp Việt Nam nhận 
giải GPEA năm 2014  

Trong các ngày từ 23 - 26/11/2014, 
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc 
tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) 
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năm 2014 đã được tổ chức tại thành 
phố Kuala Lumpur, Malaysia nhân dịp 
Hội nghị Chất lượng Quốc tế lần thứ 
20 của Tổ chức Chất lượng Châu Á - 
Thái Bình Dương (APQO). 

Theo đó, Việt Nam có ba doanh 
nghiệp đạt giải thưởng gồm: Giải nhất 
(World Class Award) cho loại hình 
dịch vụ lớn đó là Ngân hàng TMCP 
Quân đội - MB (Thành phố Hà Nội), 
Giải ba cho loại hình sản xuất lớn 
(Best In Class Award) là Công ty 
TNHH Một thành viên Phân đạm và 
Hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang), 
Giải nhì (Quest for Excellence Award) 
cho loại hình dịch vụ nhỏ là Công ty 
cổ phần Sài Gòn Phú Quốc (tỉnh Kiên 
Giang). Giải thưởng GPEA do APQO 
thành lập dựa trên mô hình Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ 
(Malcolm Baldrige), một mô hình 
chuẩn đang được nhiều Quốc gia trên 
thế giới áp dụng. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) của Việt Nam nằm trong 
hệ thống Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. 
Giải thưởng này có sự tham gia của 38 
quốc gia là thành viên, nhằm khuyến 
khích các tổ chức, doanh nghiệp đó 
đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
của các nước trong khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương. 

Từ năm 2000 đến nay Việt Nam có 
34 doanh nghiệp đạt giải thưởng cao 
quý này. 

(Theo truyenthongkhoahoc) 

 702 cơ sở vi phạm về đo lường và 
an toàn bức xạ  

Từ tháng 9 đến tháng 10, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã tổ chức thanh tra 
trên diện rộng về phương tiện đo 
nhóm 2 (tập trung các loại cân khối 
lượng, thiết bị đo điện, nước, thiết bị 
đo dùng trong y tế) và an toàn bức xạ 
đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-
quang trong y tế. 

Tổng số cơ sở được thanh tra là hơn 
2.700, trong đó một số địa phương 
thực hiện thanh tra nhiều như Lâm 
Đồng, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Đồng 
Nai... Các cơ quan chức năng đã xử 
phạt hành chính 702 cơ sở với số tiền 
trên 1,44 tỷ đồng. Cụ thể, TP HCM xử 
phạt 22 cơ sở với số tiền 146,5 triệu 
đồng; 11 cơ sở ở Kon Tum nộp phạt 
gần 126 triệu đồng. 

Theo Chánh thanh tra Bộ Khoa học 
và Công nghệ Trần Minh Dũng, ngoài 
xử phạt chính bằng tiền, cơ quan 
thanh tra đã xử phạt bổ sung, như tước 
quyền sử dụng quyết định phê duyệt 
mẫu, tước quyền sử dụng giấy chứng 
nhận đủ tiêu chuẩn kinh doanh; áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
như buộc tiêu hủy phương tiện đo, 
chứng chỉ kiểm định; .… Ông Trần 
Văn Vinh, Phó tổng cục trưởng Tổng 
cục Đo lường chất lượng cho rằng, 
trong thời gian tới các địa phương cần 
chủ động đẩy mạnh hơn nữa công tác 
thanh tra; phối hợp với các ban ngành 
khác để triển khai tốt công việc này. 

(Theo vnexpress) 
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 Kinh doanh vàng: Đo lường chất 
lượng và ghi nhãn chưa đúng  

Qua kiểm tra thực tế thị trường vàng 
trang sức và mỹ nghệ, cơ quan chức 
năng phát hiện nhiều cơ sở thực hiện 
các quy định về đo lường chất lượng 
và ghi nhãn còn chưa đúng. 

Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành Thông tư số 
22/2013/TT - BKH&CN quy định về 
quản lý đo lường trong kinh doanh 
vàng và quản lý chất lượng vàng trang 
sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị 
trường. Thực hiện quy định và hướng 
dẫn này của Nhà nước, các doanh 
nghiệp vàng bạc, đá quý, các cơ sở 
kinh doanh, chế tác đã từng bước đáp 
ứng yêu cầu đưa ra. Tuy nhiên, thực tế 
kiểm tra trên thị trường, phát hiện 
nhiều cơ sở còn có nhiều sai phạm. 

 
Cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng 

vàng trang sức mỹ nghệ. Ảnh minh họa 

Theo Cục Quản lý Chất lượng sản 
phẩm hàng hóa - Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL), trong thời gian qua, 
chương trình kiểm tra đo lường, chất 

lượng và ghi nhãn vàng trang sức, mỹ 
nghệ lưu thông trên thị trường đã 
được tiến hành với sự tham gia của 
các cơ quan chức năng về Đo lường, 
Đánh giá hợp chuẩn hợp quy, các chi 
cục TCĐLCL, Chi cục quản lý thị 
trường các địa phương. Kết quả là 
phần lớn các cơ sở kinh doanh đã có ý 
thức chấp hành các quy định của pháp 
luật về đo lường, chất lượng, nhãn 
hàng hóa và lưu trữ hồ sơ chứng từ 
liên quan đến hoạt động kinh doanh và 
xuất trình được đầy đủ giấy chứng 
minh nguồn gốc xuất xứ. 

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy 
định về đo lường chất lượng và ghi 
nhãn vẫn chưa đúng. Một số có sở 
kinh doanh vàng trang sức về nội 
dung ghi nhãn chỉ thể hiện tuổi vàng 
và mã ký hiệu tổ chức, cá nhân sản 
xuất. Ngoài ra không có những thông 
tin khác theo quy định tại Thông tư 
22/2013/TT- BKHCN. Nhiều đơn vị 
sử dụng phương tiện đo có phạm vi và 
cấp chính xác chưa phù hợp cho các 
sản phẩm có khối lượng <200 g đang 
được kinh doanh tại cơ sở. Nhiều nơi 
sử dụng thiết bị xác định hàm lượng 
vàng chưa đảm bảo quy định. 

Cụ thể, kiểm tra tại 6 cơ sở, có 4 cơ 
sở có tranh bị thiết bị huỳnh quang tia 
X, tuy nhiên chưa có bằng chứng về 
tình trạng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật 
của thiết bị và chất chuẩn. Về ghi 
nhãn hàng hóa, kiểm tra 58 mẫu có 36 
mẫu ghi mã ký hiệu của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, mã ký hiệu của sản 
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phẩm có 36/58 mẫu ghi. Về tuổi vàng, 
có 52/58 mẫu kiểm tra ghi; 47/58 mẫu 
ghi hàm lượng vàng, ... 

Cũng theo Cục Quản lý Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, Cục này đã  chủ 
trì tổ chức kiểm tra đo lường, chất 
lượng và ghi nhãn vàng trang sức, mỹ 
nghệ lưu thông trên thị trường Hà Nội, 
Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. 

(Theo Vietq.vn) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 Hội nghị phổ biến về hội nhập 
kinh tế Quốc tế  

Ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), 
UBND tỉnh BR-VT phối hợp với Bộ 
Công thương tổ chức hội nghị “Chủ 
trương của Đảng và Nhà nước về hội 
nhập Quốc tế - Những vấn đề đặt ra 
với công tác hội nhập kinh tế Quốc tế 
và định hướng cho địa phương”.  

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Văn 
Niên, Phó Chủ tịch tỉnh BR-VT cho 
biết, thông qua hội nghị, trên cơ sở 
những thông tin, gợi ý của các chuyên 
gia phân tích và dự báo về tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước, những 
thời cơ và thách thức cùng những yêu 
cầu phát triển đang đặt ra đối với địa 
phương, các doanh nghiệp BR-VT sẽ 
xây dựng chương trình hành động cụ 
thể cho riêng mình với mục tiêu cuối 
cùng của Hội nhập về mặt kinh tế là 
mở rộng thị trường và tranh thủ tiếp 
thu khoa học kỹ thuật mới, nâng cao 
trình độ quản lý tạo ra sức cạnh tranh 

mới cho sản phẩm, cho doanh nghiệp, 
cho địa phương để từ đó góp phần 
đem lại phồn vinh, thịnh vượng cho 
mỗi doanh nghiệp và nâng cao đời 
sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh 
BR-VT.  

Thứ trưởng Bộ Công thương 
Nguyễn Cẩm Tú cho biết, hội nghị tập 
trung vào các nội dung: Khái quát chủ 
trương, chính sách và tình hình hội 
nhập hiện nay, các giải pháp để nền 
kinh tế phát triển bền vững gắn với 
việc thúc đẩy tái cấu trúc kinh tế và 
đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt 
là một số vấn đề mới đang đặt ra đối 
với công tác hội nhập kinh tế quốc tế 
và một số định hướng cho địa phương 
trong thời gian tới. 

Theo ông Trịnh Minh Anh, Phó 
Chánh Văn Phòng Uỷ ban Quốc gia – 
hội nhập kinh tế Quốc tế, kết quả tổng 
thể năng lực hội nhập kinh tế Quốc tế, 
BR-VT đứng ở tốp dẫn đầu, đứng thứ 
4 sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và 
Bình Dương. 

Định hướng hội nhập kinh tế quốc 
tế trong giai đoạn mới là kết hợp chặt 
chẽ giữa việc triển khai công tác hội 
nhập trong nước và việc triển khai 
công tác hội nhập Quốc tế, tiếp tục 
triển khai các hoạt động hội nhập kinh 
tế quốc tế trên nhiều phương diện; tập 
trung xây dựng cộng đồng ASEAN 
2015, hoàn tất các cam kết gia nhập 
Tổ chức thương mại tế giới (WTO) và 
8 Hiệp định thương mại tự do (FTA) 
đã ký, đồng thời triển khai đàm phán 
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thêm 5 FTA mới, đặc biệt là Hiệp định 
đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) và FTA với Liên 
minh Châu Âu (EU). 

(Theo Sở KH&CN) 
 

 Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hoá trong các hiệp định TM tự 
do  

Ngày 24/11/2014 Sở Công Thương 
phối hợp với Bộ Công Thương, tổ 
chức dự án USAID Hoa Kỳ đã tổ chức 
buổi tọa đàm về cơ chế tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hoá trong các hiệp định 
thương mại tự do. 

Việc thực hiện cơ chế tự Chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa sẽ làm thay đổi 
cơ bản cách thức thực hiện việc kiểm 
tra nguồn gốc hàng hóa. Trong đó các 
cơ quan quản lý Nhà nước tại nước 
xuất khẩu sẽ không chịu trách nhiệm 
chứng nhận nguồn gốc hàng hóa nữa 
mà các doanh nghiệp xuất khẩu phải 
tự khai xuất xứ của hàng hóa. Việt 
Nam là một thành viên của khối 
ASEAN thống nhất sử dụng tự Chứng 
nhận xuất xứ và đang trong quá trình 
cân nhắc đưa vào áp dụng cơ chế này. 

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các 
DN cùng ban tổ chức trao đổi, tọa 
đàm về các vấn đề đang nổi cộm hiện 
nay như: Cơ chế tự chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa; kinh nghiệm của các 
nước đã áp dụng; các tiêu chí để trở 
thành nhà xuất khẩu tự chứng nhận 
trong ASEAN; thuận lợi và khó khăn 
đối với cơ quan quản lý và cộng đồng 

doanh nghiệp; các giải pháp cân bằng 
giữa thuận lợi hóa thương mại và gian 
lận thương mại.  

(Theo Sở Công thương) 
 

 Nghiệm thu đề án của doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa 

Tại Hội trường Chi Cục Tiêu chẩn 
Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tổ chức tổ chức 
nghiệm thu đề án của 19 doanh nghiệp 
tham gia Chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
với thời gian vào ngày 19/12 là 
nghiệm thu đề án của 11 doanh và 
ngày 26/12 nghiệm thu đề án của 8 
doanh nghiệp. Ông Vương Quang 
Cần, Phó giám đốc Sở KH&CN làm 
chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.  

* Trong ngày 19/12, sau khi nghe 
báo cáo các nội dung hỗ trợ, các 
chứng từ pháp lý có liên quan, hội 
đồng nghiệm thu đã thống nhất các 
nội dung hỗ trợ cho 11 doanh 
nghiệp, với tổng kinh phí là 
865.420.000 đồng, cụ thể sau: 

Đợt 1 hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp là 
Chi nhánh phía Nam- công ty CP xi 
măng Cẩm Phả với 3 nội dung hỗ trợ 
là giám sát hệ thống ISO/IEC 
17025:2005, giám sát chứng nhận hợp 
quy sản phẩm xi măng pooclăng PCB 
40 phù hợp QCVN 16:2011/BXD, 
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giám sát chứng nhận hợp quy sản 
phẩm Xỉ lò cao PCBBFS 40 phù hợp 
QCVN 16:2011/BXD. Công ty TNHH 
Cơ khí Tân Thành với 2 nội dung 
được hỗ trợ là đào tạo 5S, ASME và 
tư vấn, chứng nhận ISO 14001:2004, 
OHSAS 180001:2007. Công ty CP 
bao bì đạm Phú Mỹ với 2  nội dung 
được hỗ trợ là đào tạo ISO 
50001:2011 và tư vấn chứng nhận ISO 
9001:2008, 14001:2004, OHSAS 
180001:2007. 

Đợt 2 hỗ trợ 4 doanh nghiệp là Chi 
nhánh công ty TNHH Da Vàng- Lan 
rừng Resort với nội dung hỗ trợ là đào 
tạo an toàn vệ sinh thực phẩm theo 
HACCCP, quy định về yêu cầu kiến 
thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối 
với người trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm theo QĐ số 
43/2005/QĐ-BYT; quản lý trực quan 
theo 5S, phương pháp Kaizen, thiết 
lập các chỉ số đo lường hiệu quả công 
việc theo KPI; phương pháp đánh giá 
hiệu quả công việc theo KPI, đánh giá 
việc thực hiện 5S; và triển khai 
chương trình cải tiến năng suất chất 
lượng ISO 9001:2008, Kaizen, 5S, 
KPIs. Công ty TNHH Đầu tư phát 
triển Du lịch Phương Anh với nội 
dung đào tạo nhận thức về an toàn vệ 
sinh thực phẩm cho bếp ăn theo 
HACCP, thiết lập các chỉ số đo lường 
chính liên quan năng suất và chất 
lượng; tư vấn chứng nhận ISO 
9001:2008 và thực hành 5S. Công ty 
TNHH Thông tin kỹ thuật Minh Anh 

với nội dung hỗ trợ là tư vấn chứng 
nhận ISO 9001:2008. Công ty CP Tư 
vấn đầu tư xây dựng giao thông tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung hỗ 
trợ là giám sát ISO 9001:2008. 

Đợt 3 hỗ trợ 3 doanh nghiệp là công 
ty CP Toyota với nội dung hỗ trợ là 
đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc 
khách hàng. Công ty TNHH dịch vụ 
Kỹ thuật M&T với nội dung hỗ trợ là 
tư vấn hệ thống ISO 9001:2008. Công 
ty TNHH Khách sạn dầu khí PTSC 
với nội dung hỗ trợ là đánh giá tái 
chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007; đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ buồng nâng cao, bồi dưỡng 
nghiệp vụ bàn nâng cao. 

Đợt 4 hỗ trợ 1 đơn vị là Chi cục Thú 
y với nội dung hỗ trợ là tư vấn hệ 
thống ISO/IEC 17025:2005, công 
nhận hệ thống ISO/IEC 17025:2005. 

* Trong ngày 26/12, theo kết luận 
của Hội đồng nghiệm thu có 08 
doanh nghiệp được hỗ trợ với tổng 
số tiền là 394.640.000 đồng. Cụ thể:  

Công ty cổ phần Hải Việt được hỗ 
trợ chứng nhận lại ISO 14001, IS 
220000, BRC 6  và chứng nhận lại SA 
8000:2014;  

Công ty TNHH dịch vụ Kỹ thuật và 
Thương mại Hàng Hải Việt được hỗ 
trợ về tư vấn và chứng nhận ISO 
9001; 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 
Côn Đảo được hỗ trợ về giám sát hệ 
thống ISO 14001, OHSAS 18001, 
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ISO 22000 với số tiền là 32.550.000 
đồng và hỗ trợ tái chứng nhận BRC-6. 

Công ty cổ phần Nhật Nam được hỗ 
trợ giám sát ISO 9001, ISO 14000. 

Công ty cổ phần dịch vụ công trình 
ngầm Thiên Nam được hỗ trợ giám sát 
lần 1 ISO 9001. 

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát 
triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
được hỗ trợ tư vấn ISO 9001:2008; 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển du 
lịch Phương Anh được hỗ trợ đổi mới 
thiết bị, công nghệ và tiết kiệm năng 
lượng. 

Theo Sở KH&CN 
 
 Kiểm tra chất lượng, đo lường, 

nhãn hàng hóa cuối năm 2014 và 
Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

Ngày 27/12/2014, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã ban hành quyết định số 
159/QĐ-SKHCN về việc kiểm tra chất 
lượng, đo lường, nhãn hàng hóa cuối 
năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 
2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng 
Tàu. 

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 
về chất lượng, đo lường, nhãn hàng 
hóa cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán 
Ất Mùi 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu do Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng chủ trì, phối hợp 
cùng các đơn vị có liên quan như Chi 
cục Quản lý Thị trường, phòng công 
an kinh tế - công an tỉnh, phòng Kinh 
tế thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng 

Tàu, phòng Kinh tế và Hạ tầng các 
huyện. 

Nội dung kiểm tra bao gồm: 
Kiểm tra các nội dung theo quy định 

tại Điều 5, Thông tư 16/2012/TT-
BKHCN đối với sản phẩm trong sản 
xuất; Kiểm tra các nội dung theo quy 
định tại Điều 7, Điều 9, Thông tư 
27/2012/TT-BKHCN đối với hàng 
hóa nhập khẩu; Kiểm tra các nội dung 
theo quy định tại Điều 7, Thông tư 
26/2012/TT-BKHCN đối với hàng 
hóa lưu thông trên thị trường; Kiểm 
tra việc chấp hành các quy định của 
Pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
và các hồ sơ liên quan theo quy định 
tại Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN 
ngày 30/07/2010 đối với mặt hàng 
xăng dầu; Kiểm tra về đo lường, khối 
lượng thực tế đối với sản phẩm hàng 
hóa. 

Đối tượng kiểm tra: các loại hàng 
hóa phục vụ tiêu dùng chủ yếu trong 
dịp cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán 
Ất Mùi 2015 như: Đồ điện; điện tử; 
xăng dầu; đồ chơi trẻ em; mũ bảo 
hiểm và một số hàng hóa khác có nghi 
vấn về chất lượng, đo lường và gian 
lận thương mại.  

  Cơ sở kiểm tra là các doanh 
nghiệp; tổ chức; cá nhân kinh doanh, 
sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng 
hóa trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian kiểm tra: từ ngày 
29/12/2014 đến ngày 05/3/2015. 

Theo Chi cục TCĐLCL 


