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EVFTA: SỨC BẬT CHO 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - 
EU PHÁT TRIỂN TRONG BỐI 
CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI 

Sau hơn 1 năm thực thi Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA), hiện, Việt Nam đã vươn 
lên trở thành đối tác thương mại 
hàng hóa lớn nhất của EU trong 
khu vực ASEAN. 

Tận dụng hiệu quả từ EVFTA 
Ngày 27/10, Bộ Công Thương đã 

phối hợp với Hiệp hội Doanh 
nghiệp châu Âu tại Việt Nam 
(EuroCham) tổ chức Diễn đàn 
Thương mại Việt Nam - EU 
“EVFTA - Sức bật cho hợp tác 
thương mại đầu tư trong bối cảnh 
bình thường mới”. 

Theo tính toán từ số liệu của 
Tổng cục Hải quan Việt Nam, trao 
đổi thương mại hai chiều giữa Việt 
Nam và EU sau một năm thực thi 
hiệp định đạt 54,87 tỷ USD, tăng 
12,1% so với giai đoạn cùng kỳ, 
trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 
38,48 tỷ USD, tăng 11,3% và kim 
ngạch nhập khẩu đạt 16,39 tỷ 
USD, tăng 14,04%. 

Mặc dù Việt Nam bị ảnh hưởng 
nặng nề do đợt dịch thứ 4 bùng 

phát tại vùng xuất khẩu trọng điểm 
phía Nam, 9 tháng năm 2021, 
thương mại 2 chiều giữa Việt Nam 
và EU vẫn ghi nhận sự tăng trưởng 
khả quan, kể cả so với thời kỳ 
trước đại dịch, với kim ngạch đạt 
41,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với 
cùng kỳ năm 2020, trong đó xuất 
khẩu đạt 28,85 tỷ USD, tăng 
11,7% và nhập khẩu đạt 12,4 tỷ 
USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ 
năm 2020. 

Đặc biệt, ngày càng nhiều doanh 
nghiệp tận dụng được ưu đãi từ 
Hiệp định EVFTA qua việc sử 
dụng chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu 
đãi. Theo thống kê của Cục Xuất 
nhập khẩu (Bộ Công Thương), 
trong năm đầu tiên thực thi hiệp 
định, các cơ quan, tổ chức được uỷ 
quyền cấp C/O mẫu EUR.1 đã cấp 
khoảng 207.682 chứng nhận C/O 
mẫu EUR.1 với kim ngạch đạt 
khoảng 7,71 tỷ USD đi 27 nước 
EU. Ngoài ra, các doanh nghiệp 
xuất khẩu hàng hóa sang EU còn 
thực hiện tự chứng nhận xuất xứ 
cho 6.115 lô hàng được hưởng ưu 
đãi thuế quan theo EVFTA. 

Năng lực cạnh tranh và thị phần 
của hàng hóa Việt cũng ngày càng 
được cải thiện rõ rệt tại thị trường 
EU. Việt Nam hiện đã vươn lên trở 
thành đối tác thương mại hàng hóa 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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lớn nhất của EU trong khu vực 
ASEAN, với kim ngạch thương 
mại hai chiều năm 2020 đạt 43,2 tỷ 
EUR (theo Eurostat), và xếp trong 
Top 10 các nước cung ứng hàng 
hóa lớn nhất vào thị trường EU. 

Về đầu tư, với cam kết mạnh mẽ 
đảm bảo tính minh bạch, thông 
thoáng, thuận lợi trong môi trường 
kinh doanh - đầu tư, Việt Nam đã 
tiếp nhận được nguồn đầu tư chất 
lượng cao từ EU với những dự án 
có công nghệ tiên tiến, tạo ra 
những giá trị và lợi ích chung cho 
cộng đồng doanh nghiệp hai bên. 

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch, 
thương mại điện tử đã trở thành 
điểm sáng khi các phương thức 
thương mại truyền thống bị hạn 
chế bởi đại dịch, các nước EU và 
Việt Nam nói riêng đã có những 
giải pháp thúc đẩy kinh tế số, đặc 
biệt là thương mại điện tử, trở 
thành 1 trong các lĩnh vực ưu tiên 
trong chiến lược khôi phục kinh tế 
hậu đại dịch, mở ra triển vọng một 
kênh giao thương xuyên biên giới 
tiềm năng trong thời gian tới. 

Chủ động đổi mới, nâng cao 
năng lực nội tại, đón đầu cơ hội 
từ EVFTA 

Thế giới đang trải qua những 
biến động nhanh chóng và sâu sắc 
chưa từng có dưới tác động của đại 

dịch Covid-19. Tại diễn đàn, nhiều 
chuyên gia, khách mời trong nước 
và nước ngoài cũng bày tỏ lạc quan 
về triển vọng phục hồi kinh tế và 
phát triển quan hệ thương mại và 
đầu tư Việt Nam - EU trong bối 
cảnh bình thường mới; đồng thời 
cũng chỉ ra không ít những thách 
thức đặt ra trước mắt, đặc biệt là 
diễn biến phức tạp và khó lường 
của đại dịch Covid-19. Việt Nam 
cần xây dựng các kịch bản phù hợp 
để thích ứng linh hoạt và hiệu quả 
với tình hình mới; khơi thông mọi 
nguồn lực cho phục hồi và tăng 
trưởng kinh tế, đảm bảo chuỗi 
cung ứng; đồng thời tích cực hỗ 
trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, ổn định và cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, không 
để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu 
hướng phục hồi kinh tế thế giới. 

Trước bối cảnh kinh tế phục hồi, 
cùng sự nổi lên của những xu 
hướng thương mại, đầu tư mới, để 
tận dụng hiệu quả EVFTA, đón 
đầu những cơ hội mới mở ra hậu 
đại dịch đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ cả 
phía Chính phủ và cộng đồng 
doanh nghiệp. Thứ trưởng Đặng 
Hoàng An cho biết, Bộ Công 
Thương cùng hệ thống các Thương 
vụ Việt Nam tại EU sẽ nỗ lực đồng 
hành cùng doanh nghiệp hai bên 
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khai thác tối đa ưu thế từ Hiệp định 
EVFTA, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để đẩy mạnh giao thương, kết 
nối đầu tư, hỗ trợ giải quyết các 
khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, 
Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, 
Bộ Công Thương đã phát hành 
Sách giới thiệu về Quy định nhập 
khẩu của thị trường EU nhằm đẩy 
mạnh phổ biến rộng rãi thông tin 
thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp 
tiếp cận và xuất khẩu thành công 
sang EU. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI PHÙ HỢP CAM 
KẾT QUỐC TẾ 

Đề án "Nâng cao năng lực về 
phòng vệ thương mại trong bối 
cảnh tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới" 
nhằm hoàn thiện hệ thống phòng 
vệ, bảo vệ nền kinh tế trong nước 
phù hợp với các cam kết quốc tế. 

Theo đó, Đề án "Nâng cao năng 
lực về phòng vệ thương mại 
(PVTM) trong bối cảnh tham gia 
các hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới" vừa được Chính phủ phê 
duyệt là nỗ lực quan trọng nhằm 
thực hiện chủ trương chủ động 

hoàn thiện hệ thống phòng vệ để 
bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, 
thị trường trong nước phù hợp các 
cam kết quốc tế. 

Bởi trong bối cảnh Việt Nam hội 
nhập sâu rộng với kinh tế khu vực 
và toàn cầu, đặc biệt là tham gia 
các hiệp định thương mại tự do 
(FTA), cùng xu thế bảo hộ xuất 
hiện tại một số khu vực, nền kinh 
tế, các vụ việc PVTM sẽ ngày càng 
nhiều hơn với tính chất phức tạp 
gia tăng. 

 
Bên cạnh đó, một số ngành sản 

xuất trong nước của Việt Nam 
cũng phải chịu áp lực cạnh tranh 
không lành mạnh của hàng hóa 
nhập khẩu do các tác động mở cửa 
thị trường, vì vậy, trong một số 
trường hợp cần đến công cụ PVTM 
để bảo vệ lợi ích chính đáng của 
ngành cũng như nền kinh tế. 

Theo Cục PVTM, Bộ Công 
Thương, các biện pháp PVTM giúp 
tạo môi trường cạnh tranh bình 
đẳng giữa hàng nhập khẩu và hàng 
hóa sản xuất trong nước, đồng thời 
bảo vệ, tạo không gian phát triển 
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cho các ngành sản xuất trong nước 
khi phải cạnh tranh với hàng nhập 
khẩu. Đặc biệt, việc sử dụng, ứng 
phó hiệu quả với các biện pháp 
PVTM sẽ góp phần nâng cao hiệu 
quả của quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc 
lập, tự chủ. Chính vì vậy, Đảng, 
Nhà nước đã đề ra chủ trương chủ 
động hoàn thiện hệ thống phòng vệ 
để bảo vệ nền kinh tế, doanh 
nghiệp, thị trường trong nước phù 
hợp với các cam kết quốc tế. 

Thực hiện chủ trương này, thời 
gian qua Chính phủ, các Bộ, ngành 
đã nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ 
pháp luật, thể chế cũng như các 
chính sách, chương trình, đề án, cơ 
chế phối hợp về PVTM trong tình 
hình mới. Việc ban hành Đề án là 
nỗ lực quan trọng tạo ra khuôn khổ 
toàn diện, tổng thể để tạo điều kiện 
tăng cường hiệu quả công tác 
PVTM, bảo vệ hợp pháp và hợp lý 
sản xuất trong nước, có chiến lược 
và cơ chế phối hợp nhằm ứng phó 
hiệu quả với các vụ kiện PVTM 
đối với hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam. 

Đề án xác định PVTM là lĩnh vực 
có vai trò quan trọng trong chính 
sách thương mại, góp phần nâng 
cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc 
tế, mục tiêu chung nhằm hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về PVTM 
để đảm bảo đồng bộ, thống nhất 
với các cam kết quốc tế, phù hợp 
các FTA thế hệ mới và đảm bảo lợi 
ích của nền kinh tế trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế; sử dụng 
hiệu quả các quy định về PVTM để 
bảo vệ sản xuất trong nước và lợi 
ích người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, Đề án cũng đề ra 
các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
đó là: Hoàn thiện pháp luật, chính 
sách về PVTM; nâng cao năng lực 
điều tra, áp dụng biện pháp PVTM; 
tăng cường cơ chế phối hợp liên 
ngành trong lĩnh vực PVTM; đẩy 
mạnh công tác đào tạo, tuyên 
truyền về PVTM; đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực PVTM. 

Trên cơ sở này, lãnh đạo Cục 
PVTM cho biết, Đề án đưa ra mục 
tiêu nâng cao năng lực về PVTM 
đến năm 2030. Tuy nhiên, để việc 
triển khai Đề án theo sát những 
thay đổi về bối cảnh thực hiện và 
phù hợp với hoàn cảnh thực tế, Đề 
án đã đưa ra các giai đoạn triển 
khai, cụ thể: Giai đoạn 2022-2025, 
tập trung rà soát tổng thể văn bản 
pháp luật trong lĩnh vực PVTM từ 
đó đề xuất sửa Luật Quản lý ngoại 
thương hoặc xây dựng Luật 
PVTM; xây dựng cơ sở dữ liệu 
một số ngành công nghiệp nền tảng 
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và nông nghiệp trọng điểm để nâng 
cao năng lực về PVTM; số hóa 
công tác điều tra, áp dụng biện 
pháp PVTM để giảm gánh nặng hồ 
sơ cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cơ 
chế phối hợp liên ngành trong việc 
ứng phó với các vụ việc điều tra 
chống trợ cấp, chống lẩn tránh thuế 
đối với hàng hóa xuất khẩu. 

Giai đoạn 2025-2030, trên cơ sở 
tổng kết việc triển khai giai đoạn 
2022-2025 sẽ hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về PVTM (bao gồm xây 
dựng hoặc sửa luật, nghị định, 
thông tư liên quan trong lĩnh vực 
PVTM); hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
các ngành công nghiệp nền tảng và 
nông nghiệp trọng điểm; tăng 
cường tiếng nói của Việt Nam về 
PVTM trên các diễn đàn khu vực 
và quốc tế để đảm bảo quyền và lợi 
ích trong quá trình thực thi các 
FTA. 

(Tổng hợp) 
 

LÀM GÌ KHI NHIỀU NƯỚC 
XOAY TRỤC HÀNG RÀO KỸ 
THUẬT VỚI HÀNG XUẤT 
KHẨU?   

Những nỗ lực trong cảnh báo, 
siết chặt quản lý, giám sát được 
Chính phủ đánh giá là đã làm tốt 
vai trò tham mưu chính sách, nâng 
cao nhận thức của toàn hệ thống 

và tổ chức phối hợp chặt chẽ trong 
xử lý các vụ kiện, giúp các Hiệp 
hội ngành hàng và cộng đồng 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn 
trong bối cảnh nhiều nước chuyển 
sang áp dụng nhiều hình thức mới 
trong PVTM. 

 
Săm lốp ô tô là một trong những mặt hàng 
xuất khẩu Việt Nam bị một số nước nhập 

khẩu áp dụng phòng vệ thương mại 

Tăng tốc, chuyển làn, mở rộng 
khái niệm 

Thời gian qua, nhiều mặt hàng 
xuất khẩu nước ta bị nước ngoài 
điều tra, áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại (PVTM). 
Tính đến hết tháng 7 năm 2021, 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
đã là đối tượng của 207 vụ việc 
điều tra. Trong đó, số vụ việc điều 
tra từ năm 2011 đến nay là 160 vụ 
việc, chiếm tỷ lệ 77%. 

Việc tăng nhanh các biện  pháp 
PVTM nhằm vào hàng xuất khẩu 
nước ta không chỉ vì kinh tế thế 
giới bất ổn, nhiều nước quay lại xu 
hướng bảo hộ mà còn do đang dấy 
lên làn sóng “sáng tạo” đưa ra 
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nhiều hình thức mới. Trước đây, 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
thường được các nước sử dụng với 
3 biện pháp: áp thuế chống bán phá 
giá; chống trợ cấp và tự vệ thương 
mại. Nay, nhiều nước chuyển sang 
hình thức mới là chống lẩn tránh 
PVTM. 

Với hàng xuất khẩu nước ta, xu 
hướng bị áp dụng hình thức mới 
đang gia tăng nhanh chóng. Theo 
số liệu của Cục PVTM, Bộ Công 
Thương, từ tháng 1 đến tháng 5 
năm 2021, có 10 mặt hàng được 
xác định có nguy cơ bị áp dụng 
biện pháp chống lẩn tránh, gian lận 
xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp 
hoặc biện pháp PVTM bao gồm 
các mặt hàng: gỗ dán từ nguyên 
liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có 
khung gỗ, đá nhân tạo, gạch men, 
xe đạp điện, ống đồng, vỏ bình ga, 
ghim đóng thùng, gỗ thanh và viền 
dải gỗ được tạo dáng liên tục. 

Một sự chuyển hướng khác trong 
hàng rào kỹ thuật là mở rộng yêu 
cầu từ 1 mặt hàng sang nhiều mặt 
hàng khác nhau. Trước đây, một số 
đối tác FTA thế hệ mới trong đàm 
phán yêu cầu, để được hưởng thuế 
suất ưu đãi sản phẩm xuất khẩu 
phải có tỷ lệ xuất xứ nhất định “từ 
sợi trở đi” hoặc “từ vải trở đi” đối 
với hàng dệt may, nay nhiều nước 

mở rộng yêu cầu này sang các sản 
phẩm khác như sắt thép, nhôm… 
Mỹ đã sử dụng cách làm này khi 
điều tra chống lẩn tránh thuế với 
thép chống ăn mòn và thép cán 
nguội Việt Nam, với lý do nguyên 
liệu nhập khẩu từ Đài Loan và Hàn 
Quốc. 

Việc nhiều nước tăng cường sử 
dụng biện pháp mới, chống lẩn 
tránh PVTM xuất phát từ thương 
chiến Mỹ-Trung, cuộc chiến nhôm 
thép giữa Mỹ và EU, giữa Mỹ với 
Canada và Mexico, cuộc chiến 
nông sản giữa EU và Mỹ… 

Với nước ta, nguy cơ bị áp dụng 
biện pháp chống lẩn tránh PVTM 
chủ yếu từ thương chiến Mỹ-Trung 
và cuộc chiến nhôm thép, nông sản 
Mỹ-EU.  

Định hình triết lý mới 
Cơ quan quản lý nước ta đã phản 

ứng kịp thời với biện pháp hàng 
rào kỹ thuật mới. Bộ Công Thương 
đã xây dựng được một hệ thống 
công cụ phòng và chống, bao gồm: 
Xây dựng trình Thủ tướng ký ban 
hành Đề án Tăng cường quản lý 
nhà nước về chống lẩn tránh biện 
pháp PVTM và gian lận xuất xứ 
(Đề án 824); xây dựng và vận hành 
hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm 
các vụ việc PVTM. 

Chương trình tổng thể về sử dụng 
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và ứng phó với các biện pháp 
PVTM; xây dựng danh mục cập 
nhật hàng hóa cảnh báo sớm; thành 
lập Tổ công tác liên ngành về 
phòng chống lẩn tránh biện pháp 
PVTM; yêu cầu các Cục quản lý 
thị trường tăng cường kiểm tra, 
giám sát các mặt hàng có nguy cơ 
lẩn tránh biện pháp PVTM… 

Hệ thống công cụ này đã phát 
huy tác dụng. Cụ thể là đã đưa ra 
được danh sách cảnh báo những 
mặt hàng có nguy cơ bị áp dụng 
biện pháp lẩn tránh PVTM ở 3 thị 
trường Mỹ, EU và Canada. Trong 
đó, phân loại theo 4 mức độ. Cảnh 
báo mức 4 và 3 là nhóm mặt hàng 
cần theo dõi chặt chẽ, kiểm tra hoạt 
động của các doanh nghiệp liên 
quan, như gỗ dán, đá nhân tạo, giá 
để đồ bằng sắt, thép chống ăn 
mòn… Cảnh báo mức 2 và 1 là 
nhóm cần tiếp tục theo dõi, bao 
gồm vành thép không gỉ, thép tấm 
cán nóng, sản phẩm đúc bằng 
gang, xơ sợi tổng hợp… 

Cùng với đó, Bộ Công Thương 
thường xuyên tổ chức các đoàn 
kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng 
hóa đối với các vụ việc lốp ô tô, 
thép cán mạ phủ sơn, tôm, pin mặt 
trời, nhôm, gỗ dán, thép cuộn cán 
nguội, thép chống ăn mòn, gạch 
men... Trong các vụ việc này, sau 

khi kiểm tra các trường hợp nghi 
vấn, làm rõ thông tin, Bộ đã đưa 
các kiến nghị và chuyển tới các 
đơn vị liên quan xử lý; đồng thời, 
tích cực phối hợp với các cơ quan 
điều tra của Hoa Kỳ (DOC), EU 
(OLAF) trong tất cả các vụ việc 
điều tra. 

Những nỗ lực trong cảnh báo, 
siết chặt quản lý, giám sát được 
Chính phủ đánh giá là đã làm tốt 
vai trò tham mưu chính sách, nâng 
cao nhận thức của toàn hệ thống và 
tổ chức phối hợp chặt chẽ trong xử 
lý các vụ kiện, giúp các Hiệp hội 
ngành hàng và cộng đồng doanh 
nghiệp tháo gỡ khó khăn trong bối 
cảnh nhiều nước chuyển sang áp 
dụng nhiều hình thức mới trong 
PVTM. 

 (Theo Tạp chí Công thương) 
 

THƯƠNG MẠI SỐ TRONG 
RCEP LÀ TƯƠNG LAI CỦA 
WTO? 

Sau nhiều năm đàm phán, Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
Khu vực (RCEP) đã được ký kết 
vào ngày 15/11/2020 với các bên 
ký kết là 10 quốc gia thành viên 
của ASEAN cùng Australia, Trung 
Quốc, Nhật Bản, New Zealand và 
Hàn Quốc. 

Ngoại trừ Campuchia, Indonesia, 
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Philippines và Việt Nam, các nước 
RCEP cũng là một phần của Sáng 
kiến Tuyên bố chung (JSI) của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO) 
về thương mại điện tử, nhằm mục 
đích đàm phán một thỏa thuận đa 
phương về “các khía cạnh liên 
quan đến thương mại của điện tử 
thương mại”, vì các giao dịch kinh 
tế ngày càng diễn ra dưới hình thức 
kỹ thuật số. 

 
Chương 12 của RCEP về thương 

mại điện tử là một báo hiệu tốt về 
loại thỏa thuận (nếu có) mà có thể 
mong đợi từ JSI. Điều này là do 
hiệp định đưa ra những gì mà 
Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận về 
các điều khoản thương mại điện tử 
/ thương mại kỹ thuật số. 

Vậy, chương 12 của RCEP so với 
chương 14 của CPTPP như thế 
nào? 

Giống như CPTPP, RCEP không 
áp dụng đối với hoạt động mua 
sắm của chính phủ hoặc “đối với 
thông tin được nắm giữ hoặc xử lý 
bởi hoặc thay mặt cho một bên (tức 
là các chính phủ) hoặc các biện 

pháp liên quan đến thông tin đó, 
bao gồm các biện pháp liên quan 
đến việc thu thập thông tin đó” 
(điều 12.3.3). Cả hai chương cũng 
có ngôn ngữ tương tự liên quan 
đến hợp tác, giao dịch không giấy 
tờ, xác thực điện tử và chữ ký điện 
tử, bảo vệ người tiêu dùng trực 
tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, 
thông điệp điện tử thương mại 
không được yêu cầu, khuôn khổ 
quy định trong nước, thuế hải quan 
và an ninh mạng. 

RCEP và CPTPP khác nhau về 
các điều khoản bao gồm vị trí của 
các cơ sở máy tính, chuyển giao 
thông tin xuyên biên giới bằng 
phương tiện điện tử, mã nguồn và 
giải quyết tranh chấp. Trong tất cả 
các trường hợp này, chương 12 của 
RCEP yếu hơn nhiều so với 
chương 14 của CPTPP, đến mức 
khiến các điều khoản trở nên vô 
nghĩa về mặt tự do hóa thương mại 
kỹ thuật số xuyên biên giới và các 
luồng dữ liệu. 

Ngôn ngữ của RCEP cho phép 
các quốc gia thành viên áp đặt bất 
kỳ hạn chế quy định quốc gia nào 
mà họ muốn, miễn là chúng được 
áp dụng theo cách không phân biệt 
đối xử (được áp dụng như nhau 
cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước). Nhưng ngay cả đối 
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với các điều khoản không phân 
biệt đối xử, một quốc gia thành 
viên có thể tránh được việc phân 
biệt đối xử đối với các công ty 
nước ngoài cụ thể vì cơ chế giải 
quyết tranh chấp của RCEP không 
áp dụng cho chương 12. Nếu các 
quốc gia thành viên của RCEP 
không thể tự giải quyết tranh chấp 
thông qua tham vấn, sau đó chuyển 
đến Ủy ban hỗn hợp RCEP (cấp bộ 
trưởng) để thảo luận thêm nhưng 
không có quyền đưa ra bất kỳ 
quyết định nào. 

Chương thương mại điện tử của 
RCEP được xây dựng trên khuôn 
khổ của CPTPP, điều này không có 
gì đáng ngạc nhiên, vì nhiều quốc 
gia thành viên CPTPP cũng là 
thành viên của RCEP. Tuy nhiên, 
RCEP bổ sung và loại bỏ ngôn ngữ 
để cung cấp cho các quốc gia thành 
viên tất cả những gì mà họ cần áp 
dụng các biện pháp hạn chế đối với 
thương mại kỹ thuật số và luồng 
dữ liệu, nếu họ muốn làm như vậy. 
Nếu các cuộc đàm phán JSI của 
WTO dẫn đến một thỏa thuận, thì 
rất có thể nó sẽ giống với chương 
12 của RCEP: một thỏa thuận về 
bản chất là khát vọng nhưng không 
thúc đẩy luồng dữ liệu và kỹ thuật 
số xuyên biên giới một cách hiệu 
quả. Những quốc gia muốn duy trì 

kiểm soát chặt chẽ các dòng chảy 
như vậy sẽ vẫn được tự do về mặt 
pháp lý. 

Để đạt được tiến bộ trong việc 
quản lý các luồng dữ liệu xuyên 
biên giới và tạo thuận lợi cho 
thương mại kỹ thuật số, cần 
chuyển quy trình ra khỏi WTO và 
các hiệp định thương mại như 
CPTPP, USMCA và RCEP. Điều 
đó có nghĩa là cần xây dựng một 
cơ chế quản trị mới và riêng biệt 
cho dữ liệu xuyên biên giới. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 

Việt Nam: Dự thảo quy chuẩn 
KTQG về yêu cầu kỹ thuật mật 
mã sử dụng trong sản phẩm mật 
mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm 
bảo mật luồng IP sử dụng công 
nghệ IPSEC và TLS 

Ngày 5/10/2021, Việt Nam đã 
thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về Dự thảo Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ 
thuật mật mã sử dụng trong các sản 
phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm 
sản phẩm bảo mật luồng ip sử dụng 
công nghệ IPSEC và TLS. Sản 
phẩm mật mã dân sự là các tài liệu, 
trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ 
mật mã để bảo vệ thông tin không 
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thuộc phạm vi bí mật nhà nước. 
Sản phẩm bảo mật luồng IP là sản 
phẩm mật mã dân sự sử dụng các 
thuật toán mật mã, kỹ thuật mật mã 
để tạo kênh truyền bảo mật giữa 
hai đầu trên môi trường mạng IP. 

Dự  thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia này quy định mức giới hạn các 
đặc tính kỹ thuật mật mã của các 
sản phẩm bảo mật luồng IP sử 
dụng công nghệ TLS VPN, IPSec 
VPN phục vụ bảo vệ thông tin 
không thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước. 

Dự thảo quy chuẩn này áp dụng 
đối với các tổ chức cá nhân kinh 
doanh và sử dụng sản phẩm mật 
mã dân sự để bảo vệ thông tin 
không thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 12 năm 2021. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 
2022. Hạn cuối cùng để các nước 
Thành viên tham gia đóng góp ý 
kiến là 60 ngày kể từ ngày có 
thông báo, tức ngày 5/12/2021. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/VNM/210 

New Zealand: Dự luật về Tiêu 
chuẩn chất lượng an toàn đối với 
sản phẩm kem chống nắng 

Ngày 5/10/2021 New Zealand 
thông báo cho các nước Thành 

viên WTO về việc Quy định về 
Đánh giá & Phân loại đối với sản 
phẩm kem chống nắng AS/NZS 
2604:2021 sẽ là Tiêu chuẩn an toàn 
bắt buộc đối với tất cả các sản 
phẩm kem chống nắng được tiêu 
thụ ở New Zealand, dựa theo mục 
29 Đạo luật Thương mại Công 
bằng 1986.  

Các sản phẩm kem chống nắng 
được sản xuất hoặc nhập khẩu vào 
New Zealand trước ngày Dự luật 
nhận được sự đồng ý của Hoàng 
gia sẽ được miễn trừ việc đáp ứng 
tiêu chuẩn an toàn về chất lượng 
của các sản phẩm kem chống nắng 
trong 12 tháng sau khi bắt đầu sử 
dụng. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 12 năm 2021. Thời gian dự 
kiến có hiệu lực vào tháng 6 năm 
2022. Hạn cuối cùng để các nước 
Thành viên tham gia đóng góp ý 
kiến vào ngày 7/12/2021. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/NZL/108 

Đài Loan: Dự thảo quy định 
quản lý việc dán nhãn và không 
dán nhãn đối với sữa bột dành 
cho trẻ sơ sinh và trẻ trên 6 
tháng tuổi cùng các yêu cầu cụ 
thể trong việc ghi nhãn đối với 
các loại sữa 

Ngày 5/10/2021 Đài Loan đã 
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thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về Dự thảo quy định 
cách thức xác định việc dán nhãn 
và không dán nhãn đối với sữa bột 
dành cho trẻ sơ sinh và trẻ từ 6 đến 
24 tháng tuổi, và quy định về ghi 
nhãn đối với sữa công thức. 

Cụ thể, nhãn tại  hộp đựng hoặc 
bao bì bên ngoài đối với sữa công 
thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ từ 
6 đến 24 tháng phải đáp ứng các 
yêu cầu sau về thực phẩm đóng 
gói: Các sản phẩm có hàm lượng 
sắt dưới 1 miligram/ 100 
kilocalories sẽ được dán nhãn cảnh 
báo dành cho trẻ sơ sinh trên ba 
tháng tuổi nếu có nhu cầu bổ sung 
sắt; Các sản phẩm có hàm lượng 
sắt từ 1 miligram/ 100 kilocalories 
trở lên sẽ được dán nhãn cảnh báo 
công thức dành cho trẻ sơ sinh 
thiếu sắt. 

Nhãn phải được in rõ ràng trên 
bao bì, hình ảnh và thông số kỹ 
thuật của nhãn được quy định trong 
phụ lục đính kèm. 

Ngoài ra, Dự thảo cũng đưa ra 
các thông tin cảnh báo người dùng 
trong việc tuân thủ chỉ dẫn của các 
chuyên gia dinh dưỡng về sức khỏe 
để xác định liều lượng và phương 
pháp sử dụng sữa phù hợp đối với 
nhu cầu sữa bột dành cho trẻ. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Hạn cuối cùng để các 
nước thành viên tham gia đóng góp 
ý kiến là sau 60 ngày kể từ ngày có 
thông báo chính thức, tức vào ngày 
5/12/2021. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/TPKM/467 

Danh sách các chất hữu cơ 
được phép và bị cấm của Hoa Kỳ 

Ngày 25/08/2021 Hoa Kỳ thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa 
đổi "Danh sách các chất hữu cơ 
được phép và bị cấm". 

Cụ thể, Cục Tiếp thị Nông nghiệp 
của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đề 
xuất sửa đổi một phần "Danh sách 
các chất hữu cơ được phép và bị 
cấm" theo quy định hữu cơ của 
USDA để thực hiện các khuyến 
nghị do Ban Tiêu chuẩn Hữu cơ 
Quốc gia (NOSB) đệ trình lên Bộ 
trưởng Nông nghiệp. 

Hành động này sẽ loại bỏ khỏi 
Danh sách một số chất hiện được 
phép sử dụng trong sản xuất, nuôi 
trồng cây trồng hữu cơ và sản xuất 
các sản phẩm đã qua chế biến. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/USA/1768 
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Danh sách các chất có thể tác 
động đến hệ thống thần kinh 
trung ương 

Ngày 02/09/2021 Nhật Bản thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc Bộ Y tế, Lao động 
và Phúc lợi Nhật Bản đưa ra dự 
thảo bổ sung 03 chất vào danh sách 
các chất có thể tác động đến hệ 
thống thần kinh trung ương. 

Hành động này dựa trên Đạo luật 
về đảm bảo chất lượng, hiệu quả và 
an toàn của các sản phẩm bao gồm 
dược phẩm và thiết bị y tế. 

Mục đích của dự thảo nhằm ngăn 
chặn việc lạm dụng các chất có khả 
năng ảnh hưởng đến hệ thần kinh 
trung ương. 

Việc sản xuất, nhập khẩu, bán, sở 
hữu và sử dụng các chất này đều bị 
cấm ngoại trừ các mục đích sử 
dụng thích hợp dựa theo Đạo luật. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
25/8/2021. Thời gian dự kiến có 
hiệu lực vào 04/9/2021. 

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/707 
 (Tổng hợp) 

 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 11/2021 

1. Nước: Hoa Kỳ 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1792 
Nội dung: ICS 13.020; 13.100 

- Số TB: G/TBT/N/USA/1793 
Nội dung: ICS 13.020; 

13.040.50; 47.040 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1794 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

13.120; 67.040) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1795 
Nội dung: Sản phẩm tiêu dùng 

(ICS 13.120; 71.100) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1796 
Nội dung: Kỹ thuật máy bay và 

tàu vũ trụ (ICS 49.020; 49.050) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1797 
Nội dung: Kỹ thuật máy bay và 

tàu vũ trụ (ICS 49.020; 49.060) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1798 
Nội dung: Dịch vụ chứng nhận 

và kiểm tra an toàn sản phẩm (ICS 
03.080; 03.120; 11.040; 13.100). 

2. Nước: Peru 
- Số TB: G/TBT/N/PER/138 
Nội dung: Thiết bị nhãn khoa 

(ICS 11.040.70). 
3. Nước: EU 
- Số TB: G/TBT/N/EU/846 
Nội dung: Hoạt chất thuốc trừ 

sâu (ICS 65.100) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/847 
Nội dung: Hoạt chất thuốc trừ 

sâu (ICS 65.100) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/848 
Nội dung: Thuốc bảo vệ thực vật 

(ICS 65.100) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/849 
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Nội dung: Hoạt chất thuốc trừ 
sâu (ICS 65.100) 

- Số TB: G/TBT/N/EU/850 
Nội dung: Phần mềm (ICS 

35.080; 35.240) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/851 
Nội dung: Động cơ đốt trong 

(ICS 27.020). 
4. Nước: Indonesia 
- Số TB: G/TBT/N/IDN/135 
Nội dung: Ghi nhãn sinh thái 

(ICS 13.020.50) 
- Số TB: G/TBT/N/IDN/136 
Nội dung: Máy thông gió; quạt; 

máy điều hòa không khí (ICS 
23.120) 

- Số TB: G/TBT/N/IDN/137 
Nội dung: Thiết bị nhà bếp (ICS 

97.040) 
- Số TB: G/TBT/N/IDN/138 
Nội dung: Thực phẩm; dược 

phẩm. 
5. Nước: Nhật Bản 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/714 
Nội dung: Dầu mỡ ăn. Hạt có dầu 

(ICS 67.200) 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/715 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120) 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/716 
Nội dung: Phân bón (ICS 65.080) 
- Số TB: G/TBT/N/JPN/714 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120). 

6. Nước: Mexico 
- Số TB: G/TBT/N/MEX/504 
Nội dung: ICS 03.220; 13.300 
- Số TB: G/TBT/N/MEX/505 
Nội dung: ICS 03.220; 13.300. 
7. Nước: Paraguay 
- Số TB: G/TBT/N/PRY/127 
Nội dung: Thực phẩm bao gói 

sẵn và chế biến sẵn (ICS 67.230) 
- Số TB: G/TBT/N/PRY/128 
Nội dung: Xe chở hàng 
- Số TB: G/TBT/N/PRY/129 
Nội dung: Thực phẩm 
- Số TB: G/TBT/N/PRY/130 
Nội dung: Sản phẩm sữa 
- Số TB: G/TBT/N/PRY/131 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm 
8. Nước: Uganda 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1495 
Nội dung: Nước tự nhiên (ICS 

13.060.10) 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1496 
Nội dung: Chất lỏng cách điện 

(ICS 29.040.10). 
9. Nước: Thái Lan 
- Số TB: G/TBT/N/THA/641 
Nội dung: Thành phẩm và bán 

thành phẩm sản phẩm thép tấm 
(ICS 77.140.50) 

- Số TB: G/TBT/N/THA/642 
Nội dung: Thành phẩm và bán 

thành phẩm sản phẩm thép tấm 
(ICS 77.140.50) 

- Số TB: G/TBT/N/THA/643 
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Nội dung: Khoáng chất (ICS 
73.040; 73.060) 

- Số TB: G/TBT/N/THA/644 
Nội dung: An toàn thiết bị điện 

gia dụng (ICS 13.120). 
(Tổng hợp) 

 
 

 
 
TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO 
CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG 

Ngày Tiêu chuẩn thế giới (14/10) 
năm nay có chủ đề là "Tiêu chuẩn 
phục vụ cho các mục tiêu phát 
triển bền vững - Tầm nhìn chung 
cho một thế giới tốt đẹp hơn" nhằm 
nhấn mạnh vai trò của tiêu chuẩn 
là công cụ, cách thức góp phần 
giúp các chính phủ, doanh nghiệp 
và các bên liên quan đạt được các 
mục tiêu phát triển bền vững của 
Liên Hợp Quốc. 

Từ năm 1970, ngày 14/10 hằng 
năm đã được 3 tổ chức tiêu chuẩn 
hóa hàng đầu là Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa quốc tế (ISO), Ủy ban 
Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) và 
Liên minh Viễn thông quốc tế 
(ITU) chọn là Ngày Tiêu chuẩn thế 
giới nhằm vinh danh những đóng 
góp và hợp tác của hàng nghìn tổ 
chức, chuyên gia trên toàn thế giới 

trong hoạt động xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn. 

Bình luận về chủ đề của Ngày 
Tiêu chuẩn thế giới năm nay, ông 
Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn -
Đo lường - Chất lượng (Bộ 
KH&CN) cho biết, các mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên Hợp 
Quốc nhằm giải quyết sự mất cân 
bằng xã hội, phát triển nền kinh tế 
bền vững và làm chậm tốc độ biến 
đổi khí hậu. Để đạt được các mục 
tiêu này đòi hỏi sự hợp tác của 
nhiều đối tác nhà nước và tư nhân, 
đồng thời cần sử dụng tất cả các 
công cụ sẵn có, bao gồm cả các 
tiêu chuẩn quốc tế. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, 
tại Việt Nam, trong thời gian qua, 
Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) được phát triển theo 
hướng tăng cường hài hoà với tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 
và tiêu chuẩn nước ngoài tiên 
tiến… đã góp phần quan trọng 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm an 
toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa, dịch vụ. 

Do vậy, các sản phẩm, hàng hóa 
của doanh nghiệp Việt Nam sản 
xuất, xuất khẩu theo TCVN cũng 
có chất lượng tương đương với các 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 



Số 93 - 11/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 15 
 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn châu 
Âu và các nước phát triển như Hoa 
Kỳ, Nhật Bản…, được thị trường 
thế giới chấp nhận. 

Đến nay, Bộ KH&CN đã công bố 
hơn 13.000 TCVN với tỉ lệ hài hòa 
với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực là 
hơn 60%, đã bao trùm hầu hết các 
lĩnh vực của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, quy chuẩn kỹ thuật, 
tiêu chuẩn quốc gia ngày càng 
khẳng định được vai trò, vị thế là 
một công cụ quản lý hiện đại, phù 
hợp với thông lệ quốc tế về quản lý 
sự phát triển nền kinh tế thị trường 
định hướng XHCN, hỗ trợ các cơ 
quan quản lý nhà nước trong việc 
hoạch định, xây dựng, triển khai 
hiệu quả các chính sách công và 
các chương trình mục tiêu quốc 
gia. 

Hệ thống TCVN cũng đã hỗ trợ 
trong công tác xây dựng quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia. Đến nay, các bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực đã ban 
hành khoảng 800 quy chuẩn. Các 
quy chuẩn này đã trở thành công 
cụ và phương tiện quan trọng để 
duy trì chuẩn mực trong các quan 
hệ kinh tế; hỗ trợ quản lý nhà 
nước; bảo đảm an toàn, vệ sinh, 
sức khoẻ cho con người; bảo vệ 
động vật, thực vật và môi trường; 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của người tiêu dùng và xã 
hội. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN 
THƯƠNG MẠI TRÊN NỀN 
TẢNG SỐ, MỞ RỘNG CƠ HỘI 
THỊ TRƯỜNG CHO HÀNG 
VIỆT 

Linh hoạt ứng dụng công nghệ số 
trong triển khai các hoạt động xúc 
tiến thương mại, Bộ Công Thương 
đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
cộng đồng doanh nghiệp trong 
nước khai thác tốt các cơ hội thị 
trường, mở rộng xuất khẩu, đẩy 
nhanh quá trình khôi phục sản 
xuất. 

Hỗ trợ khai thác thị trường EU 
EU luôn là một trong những thị 

trường trọng điểm cho triển khai 
các hoạt động xúc tiến thương mại 
(XTTM) của Bộ Công Thương. 
Đặc biệt, từ khi Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) có hiệu lực, hàng loạt sự 
kiện xúc tiến tiêu thụ, kết nối giao 
thương giữa doanh nghiệp Việt 
Nam và nhà nhập khẩu EU đã 
được thực hiện có hiệu quả. Số liệu 
từ Bộ Công Thương cũng cho thấy, 
hàng năm có khoảng 10-15 đề án 
XTTM, kinh phí trung bình khoảng 
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20 tỷ đồng trực tiếp hỗ trợ hoặc 
hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp 
hội ngành hàng… tham gia. Sự 
xuất hiện thường xuyên, liên tục 
của doanh nghiệp Việt Nam tại các 
hội chợ chuyên ngành quy mô lớn 
đã tạo hiệu ứng lan tỏa, tích cực, 
dần xây dựng uy tín, hình ảnh sản 
phẩm Việt Nam tại thị trường EU. 

Theo các chuyên gia, với EVFTA 
hàng hoá Việt Nam có cơ hội lớn 
gia tăng thị phần tại EU. Nhất là ở 
thời điểm hiện tại, nhu cầu tiêu 
dùng tại khu vực thị trường này 
tăng cao trong khi nguồn cung 
hàng hoá thiếu, nếu tận dụng được 
cơ hội sẽ giúp doanh nghiệp trong 
nước đẩy nhanh quá trình hồi phục 
sản xuất. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong 
nước khai thác tối đa cơ hội từ 
EVFTA và cơ hội thị trường, bên 
cạnh việc tiếp tục duy trì sự hiện 
diện của doanh nghiệp Việt Nam 
tại các sự kiện XTTM chuyên 
ngành tại EU, Bộ Công Thương sẽ 
tiếp tục phối hợp với các hiệp hội 
ngành tăng cường hoạt động truyền 
thông quảng bá các mặt hàng nông, 
lâm, thủy sản, dệt may, da giày, đồ 
gỗ, điện tử - vốn là thế mạnh của 
Việt Nam hướng tới thị trường 
này. Bộ cũng thực hiện một số hoạt 
động hỗ trợ các doanh nghiệp nâng 

cao năng lực phát triển sản phẩm, 
đáp ứng các tiêu chí để đạt chứng 
nhận quốc tế cho sản phẩm như 
EuroGAP, VietGAP, 
GlobalGAP….; kết nối chuyên gia 
thiết kế và marketing trong và 
ngoài nước để cùng doanh nghiệp 
nghiên cứu, cải tiến mẫu mã, bao 
bì sản phẩm, nhận diện thương 
hiệu, thông điệp truyền thông 
thương hiệu giúp gia tăng giá trị 
sản phẩm xuất khẩu. Cùng đó, tiếp 
tục phối hợp với các địa phương 
tăng cường các sự kiện xúc tiến 
đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam đẩy mạnh hợp tác, liên kết 
sản xuất từ khâu đầu vào đến chế 
biến với các doanh nghiệp, đối tác 
EU đầu tư tại Việt Nam để dễ dàng 
đáp ứng được các quy tắc của EU. 

Thành công từ ứng dụng công 
nghệ số 

Các sự kiện giao thương trực 
tuyến với nhà nhập khẩu EU nói 
riêng và nhà nhập khẩu trên toàn 
thế giới được tổ chức thành công 
thời gian qua cũng đồng thời phản 
ánh sự nhanh nhạy và linh hoạt 
trong ứng dụng công nghệ số để 
triển khai các hoạt động của Bộ 
Công Thương. Từ đầu năm đến 
nay, do không triển khai được các 
hoạt động XTTM truyền thống và 
trực tiếp, Bộ Công Thương đã và 
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hỗ trợ các địa phương trên cả nước, 
hiệp hội ngành hàng tổ chức hàng 
trăm hội nghị kết nối cung cầu, hội 
chợ triển lãm trên môi trường số. 
Điển hình như các hội nghị kết nối 
cung-cầu xúc tiến tiêu thụ, xuất 
khẩu vải thiều Hải Dương, vải 
thiều Bắc Giang, nhãn lồng Hưng 
Yên, hội nghị giao thương trực 
tuyến với các thị trường xuất khẩu 
quan trọng như Trung Quốc, Hoa 
Kỳ, Singapore, Hà Lan, Ấn Độ, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Singapore, 
Bulgaria, khối Mecosur, Đức… 
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã 
tổ chức các hội chợ triển lãm quốc 
tế trực tuyến tại Việt Nam, lựa 
chọn các hội chợ triển lãm chuyên 
ngành có uy tín tại các thị trường 
tiềm năng để tổ chức cho doanh 
nghiệp tham gia gian hàng trực 
tuyến hoặc gian hàng từ xa. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương đang 
triển khai xây dựng hệ sinh thái 
XTTM một cách toàn diện, hiệu 
quả hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng 
với xu thế của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 và tác động của 
dịch Covid-19. Hệ sinh thái bao 
gồm: Hệ thống kết nối giao thương 
trực tuyến nhằm kết nối các doanh 
nghiệp Việt Nam với các đối tác có 
nhu cầu nhập khẩu và giữa các 
doanh nghiệp với các tổ chức hỗ 

trợ kinh doanh nhằm tìm kiếm cơ 
hội mở rộng thị trường xuất khẩu; 
xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; 
xây dựng hệ thống công nghệ 
thông tin về truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm; xây dựng phần mềm 
quản lý hội chợ, triển lãm, khuyến 
mại và các dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp và xây dựng nền tảng đào 
tạo trực tuyến phục vụ sản xuất 
kinh doanh, xúc tiến thương mại và 
phát triển xuất khẩu. 

(Theo congthuong.vn) 
 

TIẾP CẬN CÁC TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ MỚI NHẤT PHỤC 
VỤ DN ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU 

Chiều 14/10, Tổng cục Tiêu 
chuẩn  - Đo lường - Chất lượng 
(Bộ KH&CN) tổ chức kỷ niệm 51 
năm Ngày Tiêu chuẩn thế giới 
(14/10) với hình thức trực tiếp và 
trực tuyến. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định  

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho 
hay, với tư cách là thành viên 
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chính thức của Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa quốc tế (ISO), Liên minh Viễn 
thông quốc tế (ITU), Ủy ban Tiêu 
chuẩn thực phẩm quốc tế 
(CODEX) và là thành viên liên kết 
của Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế 
(IEC), Việt Nam có quyền và có 
trách nhiệm tham gia tích cực vào 
quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc 
tế để sản phẩm, hàng hóa của Việt 
Nam có thể vươn ra thị trường thế 
giới mạnh mẽ hơn. 

Đồng thời, Việt Nam cũng cần 
đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng 
tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 
quốc tế làm nền tảng cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và bảo 
vệ lợi ích chính đáng cho các DN, 
cũng như người tiêu dùng Việt 
Nam. Ngoài việc tham gia vào các 
hoạt động chung theo trách nhiệm 
của thành viên, Việt Nam đã và 
đang có những đóng góp tích cực 
vào việc xây dựng các tiêu chuẩn 
quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn 
liên quan đến các sản phẩm hàng 
hoá chủ lực của Việt Nam. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn - Đo lường - Chất lượng cho 
hay, trong chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội từ 2021-2030 của 
Chính phủ đã giao ngành KHCN 
nói chung và lĩnh vực tiêu chuẩn -

đo lường - chất lượng nói riêng 
nhiệm vụ phát triển nhanh và bền 
vững dựa chủ yếu vào KHCN, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Do đó, xây dựng chiến lược tiêu 
chuẩn hóa quốc gia cần gắn chặt 
với kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội đến năm 2030. Để thực hiện 
chiến lược này, điều quan trọng là 
cần nghiên cứu hoàn thiện khung 
pháp lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật theo hướng tận dụng tối 
đa các thuận lợi của Việt Nam 
trong quá trình thực hiện các hiệp 
định thương mại tự do (FTA) thế 
hệ mới; tạo lập hạ tầng tiêu chuẩn 
tiên tiến, tiếp cận các tiêu chuẩn 
quốc tế mới nhất phục vụ cộng 
đồng DN đi tắt đón đầu, nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh thúc 
đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; 
thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững của Việt Nam và LHQ. 

Bên cạnh đó, cũng cần thúc đẩy 
xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, 
gắn chặt với DN, lấy DN làm trung 
tâm. Xây dựng các nhóm TCVN 
cốt lõi phục vụ trực tiếp cho hoạt 
động của DN. Xây dựng cơ chế hỗ 
trợ, thu hút, khuyến khích DN trực 
tiếp xây dựng TCVN nhằm hướng 
hệ thống TCVN gắn kết hữu cơ 
hơn với nền kinh tế thị trường, đáp 
ứng kịp thời những yêu cầu, đòi 
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hỏi khách quan từ thực tiễn sản 
xuất kinh doanh của DN. 

Đồng thời tăng cường hợp tác đa 
phương, khu vực, song phương 
(ISO, IEC, ITU,  Codex, APEC, 
ASEAN, PASC…) trong hoạt 
động xây dựng tiêu chuẩn; tăng 
cường đào tạo đội ngũ chuyên gia 
trẻ về tiêu chuẩn hóa để chuẩn bị 
lực lượng kế cận cho cơ quan tiêu 
chuẩn hóa quốc gia, các ban kỹ 
thuật, DN, đồng thời kết hợp kinh 
nghiệm của các chuyên gia đầu 
ngành trong các lĩnh vực tham gia 
đào tạo và xây dựng tiêu chuẩn. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

TRUY XUẤT NGUỒN GỐC: 
NÂNG CAO UY TÍN DOANH 
NGHIỆP, MINH BẠCH HÓA 
THỊ TRƯỜNG 

Trong khuôn khổ Hội thảo trực 
tuyến “Truy xuất nguồn gốc - 
Nâng tầm nông sản Việt” do Đoàn 
thanh niên Bộ KH&CN phối hợp 
với Bộ NN&PTNT, Trung tâm Mã 
số mã vạch Quốc gia (Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 
tổ chức, ông Tạ Hồng Sơn - Bí thư 
Đoàn Bộ NN&PTNT cho biết, chất 
lượng, an toàn thực phẩm luôn là 
vấn đề được cả xã hội quan tâm. 
Cơ quan quản lý nhà nước đã thiết 
lập và không ngừng hoàn thiện quy 

định pháp lý về chất lượng An toàn 
thực phẩm (ATTP) trong chuỗi sản 
xuất kinh doanh từ khâu sản xuất 
ban đầu cho tới tay người tiêu 
dùng. 

 
Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại 

tình trạng thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, không đảm bảo chất 
lượng, ATTP. Trong nỗ lực minh 
bạch hóa thị trường, nâng cao uy 
tín, trách nhiệm cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực phẩm, hoạt động 
Truy xuất nguồn gốc (TXNG) luôn 
mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

TXNG là quy định bắt buộc ở 
nhiều quốc gia trên thế giới hiện 
nay. Do đó, TXNG sẽ giúp doanh 
nghiệp đáp ứng quy định của quốc 
tế và quốc gia nhập khẩu.  

Theo ông Sơn, đối với thị trường 
trong nước, việc xây dựng hệ 
thống TXNG giúp cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực phẩm thiết lập hệ 
thống thông tin liên quan đến quá 
trình sản xuất từ đó truy xuất được 
thông tin khi có sự cố về ATTP 
giúp hoạt động điều tra nguyên 
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nhân, thu hồi, xử lý sản phẩm 
không đảm bảo an toàn của doanh 
nghiệp dưới sự giám sát của cơ 
quan quản lý nhà nước được hiệu 
quả và chính xác. 

Đối với các thị trường lớn nhập 
khẩu mặt hàng nông sản chủ lực 
của Việt Nam như Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, 
Liên minh Châu Âu (EU)... cũng 
đều đưa ra các quy định bắt buộc 
về việc thực hiện hoạt động truy 
xuất nguồn gốc đối với doanh 
nghiệp của nước xuất khẩu tiêu 
biểu như: Quy định 178/2002/E 
của Liên minh Châu Âu (EU), Luật 
Hiện đại hóa An toàn thực phẩm 
(FSMA) của Hoa Kỳ, Quy định 
của Trung Quốc về kiểm dịch thực 
vật, ATTP đối với mặt hàng nông 
sản nhập khẩu... Thực tế cho thấy, 
việc xây dựng hệ thống quy định 
này của các nước có xu hướng tăng 
với nội dung ngày càng chặt chẽ 
hơn. 

Trong bối cảnh đó, nhằm thúc 
đẩy sự phát triển của doanh nghiệp 
Việt Nam, phù hợp và hội nhập với 
xu thế toàn cầu hóa, Chính phủ đã 
xây dựng và ban hành hệ thống 
khung pháp lý trong đó có quy 
định các yêu cầu liên quan đến 
TXNG: Luật ATTP số 
55/2010/QH12 có hiệu lực thi hành 

từ 01/07/2011, Nghị định số: 
15/2018/NĐ-CP quy định một số 
điều chi tiết của Luật ATTP có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
02/02/2018 và chỉ đạo các Bộ 
ngành xây dựng các thông tư 
hướng dẫn có liên quan thuộc 
phạm vi quản lý. 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã phê 
duyệt nhiều chương trình, đề án 
giao Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT 
thực hiện nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp tại các địa phương trên cả 
nước xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc, ứng dụng công nghệ 
hiện đại hỗ trợ hoạt động TXNG 
như: hệ thống mã số mã vạch theo 
tiêu chuẩn GS1, Mã QR (QR 
code), xác thực nguồn gốc... Điển 
hình như Quyết định 100/QĐ-TTg 
ngày 19/01/2018 của Thủ tướng 
chính phủ về việc phê duyệt đề án 
triển khai, áp dụng và quản lý hệ 
thống TXNG. 

Trong thời gian qua, rất nhiều cơ 
sở, doanh nghiệp sử dụng mã QR 
code để cung cấp thông tin về sản 
phẩm và gọi đó là tem TXNG, tuy 
nhiên, hoạt động truy xuất thông 
qua tem truy xuất này chưa được 
chuẩn hóa về nội dung và hình 
thức. 

Tem truy xuất mới chỉ sử dụng 
được hệ thống mã nội bộ, chỉ có 
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khả năng truy xuất trong cùng hệ 
thống, chưa đáp ứng đúng yêu cầu 
truy xuất. Các hệ thống TXNG 
mang tính khép kín, chưa được kết 
nối với cơ quan quản lý, không có 
khả năng mở để các bên tham gia 
hệ thống TXNG này có thể tham 
gia với các hệ thống TXNG khác 
cũng như kết nối với các hệ thống 
TXNG của các nước khác trên thế 
giới. 

Với Chiến lược phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững giai 
đoạn 2021 - 2030 đang được dự 
thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, 
nhà khoa học trong và ngoài nước 
và sẽ trình trong cuối quý năm 
2021. Chiến lược này sẽ hiện thực 
hoá các quan điểm chỉ đạo và định 
hướng của Đại hội XIII của Đảng. 

(Theo vietq.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN 
CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI 
VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG 
HÀNG VIỆT NAM” TRONG 
TÌNH HÌNH MỚI 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành vừa ban hành Chỉ thị về 
việc tăng cường thực hiện Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” trong tình 
hình mới. 

Tại Chỉ thị, Bộ Công Thương 

được giao nhiệm vụ tổ chức triển 
khai hiệu quả Chiến lược phát triển 
thương mại trong nước giai đoạn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 theo Quyết định số 1163/QĐ-
TTg ngày 13/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ và Đề án Phát 
triển thị trường trong nước gắn với 
Cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai 
đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 
số 386/QD-TTg ngày 17/3/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. 

 
Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả 

các chương trình, đề án để đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, phát 
triển công nghiệp hỗ trợ, tăng 
cường ứng dụng khoa học, công 
nghệ để nâng cao năng suất, năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 
Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp 
Việt Nam chuyển đổi số thông qua 
ứng dụng thương mại điện tử để 
mở rộng thị trường bằng các kênh 
phân phối hiện đại, kết hợp với 
thanh toán điện tử và giao vận hiện 
đại; hướng dẫn, hỗ trợ doanh 
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nghiệp Việt Nam, nhất là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào 
chuỗi phân phối sản phẩm trong 
nước và nước ngoài... 

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
quốc gia cho các sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ Việt Nam chất lượng 
cao, được người tiêu dùng tin cậy, 
phù hợp với các cam kết quốc tế và 
các Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới; đẩy mạnh lưu thông và 
triển khai đồng bộ, linh hoạt các 
giải pháp kích thích tiêu dùng hàng 
Việt Nam; có cơ chế điều tiết, lưu 
thông phân phối hàng hóa, nhằm 
bảo đảm cung ứng nguồn hàng 
thiết yếu phục vụ nhu cầu người 
dân trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19. 

Nghiên cứu, đề xuất chính sách 
nhằm phát triển phù hợp các loại 
hình kết cấu hạ tầng thương mại, 
kết hợp hài hoà giữa hạ tầng 
thương mại truyền thống và hạ 
tầng thương mại hiện đại đối với 
hàng Việt Nam; tiếp tục triển khai 
hiệu quả các giải pháp, sáng kiến 
kết nối cung cầu; khuyến khích các 
địa phương, doanh nghiệp sản xuất 
và phân phối thiết lập hệ thống các 
điểm bán hàng Việt Nam bền vững 
với tên gọi “Tự hào hàng Việt 
Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”, 
đặc biệt tại các khu vực tập trung 

đông dân cư, khu công nghiệp, 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo. 

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây 
dựng và triển khai các chương 
trình truyền thông phong phú, hấp 
dẫn về sản phẩm, hàng hoá của các 
doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp, nhất là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ 
sở sản xuất tại các làng nghề, các 
hộ nông dân, hợp tác xã… có cơ 
hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa 
của mình trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

Đặc biệt, chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành và các cơ quan có 
liên quan tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát 
hiện, xử lý nghiêm các hành vi 
kinh doanh hàng nhập lậu, hàng 
giả, hàng kém chất lượng, hàng 
không đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm và những hành vi gian 
lận thương mại.  

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh, Bộ Công 
Thương có trách nhiệm cập nhật và 
công bố thường xuyên, kịp thời 
Danh mục máy móc, thiết bị, vật 
tư, nguyên liệu trong nước sản xuất 
thuộc phạm vi, lĩnh vực Bộ Công 
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Thương quản lý để phục vụ các tổ 
chức, cá nhân khai thác, sử dụng; 
thông tin chính thức về diễn biến 
thị trường, giá cả các mặt hàng 
thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất 
trong nước trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.  

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên 
truyền, vận động các doanh nghiệp 
Việt Nam nhận thức rõ vai trò, lợi 
ích và hiệu quả của việc tham gia 
Cuộc vận động, trách nhiệm nâng 
cao chất lượng, sức cạnh tranh của 
sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; 
thực hiện các cam kết bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng; 
từng bước xây dựng, bảo vệ và 
phát triển thương hiệu cho các sản 
phẩm, hàng hóa Việt Nam. 

Công bố thường xuyên, kịp thời 
danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn quốc gia mới ban hành; 
thông tin chính thức về diễn biến 
thị trường, giá cả các mặt hàng 
thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất 
trong nước trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

 
 
TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM 
CODEX VỚI CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA 

LIÊN HIỆP QUỐC 
Các tiêu chuẩn Codex quốc tế là 

những khuyến nghị để các thành 
viên tự nguyện áp dụng, nhưng 
trong nhiều trường hợp đó là cơ sở 
của các văn bản quy phạm pháp 
luật của các nước thành viên. 

Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế và tiêu chuẩn Codex  

Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế (Codex Alimentarius 
Commission – CAC) là cơ quan 
liên chính phủ của Tổ chức Nông 
Lương của Liên hiệp quốc (FAO) 
và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
được thành lập vào năm 1963. 
Hiện tại, CAC có 188 thành viên 
(187 quốc gia và một tổ chức thành 
viên là EU). Ngoài ra, CAC hiện 
có 234 quan sát viên (bao gồm 54 
tổ chức liên chính phủ, 164 tổ chức 
phi chính phủ và 16 tổ chức Liên 
hiệp quốc). 

Tính đến năm 2021, Bộ tiêu 
chuẩn thực phẩm Codex gồm 224 
tiêu chuẩn cùng với khoảng 140 
quy phạm thực hành và hướng dẫn 
cũng như các khuyến nghị khác đã 
được Ủy ban thông qua với mục 
đích bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng trên toàn cầu đồng thời giảm 
bớt các rào cản thương mại không 
cần thiết đối với thực phẩm. 

Tại Việt Nam, nhiều tiêu chuẩn 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Codex về sản phẩm thực phẩm đã 
được chấp nhận thành tiêu chuẩn 
quốc gia Việt Nam (TCVN) – văn 
bản tự nguyện áp dụng, nhưng các 
khuyến cáo của Codex về giới hạn 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và 
dư lượng thuốc thú y trong thực 
phẩm là căn cứ để Bộ Y tế biên 
soạn và ban hành các thông tư (văn 
bản quy phạm pháp luật) tương 
ứng. Việc tham chiếu các tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm của 
Codex trong Hiệp định về các biện 
pháp vệ sinh và kiểm dịch động 
thực vật của Tổ chức Thương mại 
Thế giới (Hiệp định SPS) cho thấy 
tiêu chuẩn Codex có ý nghĩa sâu 
rộng trong việc giải quyết các tranh 
chấp thương mại. Các thành viên 
của Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO) nếu muốn áp dụng các biện 
pháp an toàn thực phẩm nghiêm 
ngặt hơn các biện pháp do Codex 
đặt ra thì cần phải giải trình một 
cách khoa học về các biện pháp 
này. 

Tiêu chuẩn thực phẩm Codex 
đáp ứng SDG 

Các tiêu chuẩn thực phẩm Codex 
có mục đích chung là để thực phẩm 
an toàn hơn, tốt hơn cho mọi 
người, ở mọi nơi. Do đó, các tiêu 
chuẩn này đáp ứng 6 SDG sau đây 
trong tổng số 17 SDG của LHQ: 

SDG 1 là “No poverty” (Chấm dứt 
mọi hình thức nghèo); SDG 2 là 
“Zero hunger” (Xóa đói); SDG 3 là 
“Good health and well-being” (Sức 
khỏe tốt và hạnh phúc); SDG 8 là 
“Decent work and economic 
growth” (Việc làm tốt và tăng 
trưởng kinh tế); SDG 12 là 
“Responsible consumption and 
production” (Sản xuất và tiêu dùng 
có trách nhiệm); SDG 17 là 
“Partnerships for the goals” (Quan 
hệ đối tác đối với các SDG).  

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 

ISO 23764 – XÂY DỰNG CÁC 
TÒA NHÀ KHÔNG SỬ DỤNG 
NĂNG LƯỢNG 

Lĩnh vực xây dựng chiếm gần 
40% tổng lượng phát thải khí nhà 
kính, đây được xem là thách thức 
không nhỏ trong cuộc chạy đua với 
biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta có 
thể giảm lượng phát thải trong các 
tòa nhà, nó có thể thay đổi thế 
giới. 

Tiêu chuẩn ISO/TS 23764, 
Phương pháp luận để hiện thực hóa 
các tòa nhà không sử dụng năng 
lượng, xác định cách tiếp cận từng 
bước mà các tổ chức có thể thực 
hiện để giảm mức tiêu thụ năng 
lượng của tòa nhà thông qua nguồn 
tái tạo. Đặc điểm kỹ thuật xem xét 
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những yếu tố như sưởi, làm mát, 
nước nóng, chiếu sáng, thang máy, 
sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý 
năng lượng,… 

 
Theo ông Toshihiro Nonaka, 

Trưởng nhóm chuyên gia xây dựng 
hướng dẫn, khi COP26 đến gần, 
ngày càng nhiều nhà lãnh đạo và tổ 
chức đang tìm kiếm giải pháp cho 
thách thức khí hậu. Ông giải thích: 
“Lĩnh vực xây dựng là cơ hội to 
lớn để giảm lượng khí thải carbon 
và đạt được nhiều mục tiêu toàn 
cầu về biến đổi khí hậu như Thỏa 
thuận Paris. ISO /TS 23764 không 
chỉ giúp các tổ chức hạn chế phát 
thải carbon mà còn thúc đẩy 
thương mại hóa các sản phẩm và 
công nghệ mới tập trung vào tầm 
nhìn, từ đó thu hút đầu tư lĩnh vực 
này”. 

Các hướng dẫn này cũng góp 
phần quan trọng trong việc đạt 
được Mục tiêu Phát triển Bền vững 
của Liên hợp quốc (SDGs), bao 
gồm SDG 7 cho năng lượng sạch 
và giá cả phải chăng, SDG 11 cho 
các thành phố, cộng đồng bền vững 

và SDG 13 cho hành động vì khí 
hậu. 

ISO/TS 23764 được phát triển 
bởi Uỷ ban kỹ thuật ISO ISO / TC 
205, Thiết kế môi trường trong nhà 
cho các tòa nhà, ban thư ký được 
cung cấp bởi ANSI, thành viên 
ISO tại Hoa Kỳ. Nó có sẵn từ 
thành viên ISO ở quốc gia hoặc từ 
ISO Store. 

 (Theo vietq.vn) 
 
LOẠT TIÊU CHUẨN CỦA ISO 
VỀ AN NINH VÀ KHẢ NĂNG 
PHỤC HỒI CHO ĐÔ THỊ 
THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU 

Lũ lụt, hạn hán, lở đất và sóng 
nhiệt chỉ là một vài trong số những 
thảm họa khí hậu mà các thành 
phố phải đối mặt, với sự gia tăng 
dân số di cư vào đô thị, áp lực đối 
với các thành phố trở nên nặng nề 
hơn. 

 
Loạt tiêu chuẩn về an toàn và khả 

năng chống chịu của ISO đề cập 
đến nhiều khía cạnh giúp các thành 
phố và tổ chức vượt qua các thiên 
tai. ISO/TR 22370, An toàn và khả 
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năng phục hồi - Khả năng phục hồi 
của đô thị - Khuôn khổ và nguyên 
tắc, phù hợp với thỏa thuận toàn 
cầu quan trọng như: Chương trình 
nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về 
Phát triển bền vững; Chương 
trình đô thị mới; Thỏa thuận Paris 
hoặc Khung Sendai. Được lập bởi 
ủy ban kỹ thuật ISO/TC 292, tiêu 
chuẩn ISO/TR 22370 xác định các 
chỉ số và mô hình được sử dụng 
làm khuôn khổ cấu trúc khả năng 
chống chịu của đô thị nhằm giúp 
chính quyền địa phương và các bên 
liên quan khác ở đô thị xây dựng 
các khu định cư cho con người có 
khả năng chống chịu tốt hơn. 

ISO/TR 22370 được bổ sung bởi 
một số tiêu chuẩn khác trong danh 
mục của ủy ban, bao gồm những 
tiêu chuẩn liên quan đến khả năng 
phục hồi của cộng đồng và quản lý 
khẩn cấp.  

Tiêu chuẩn ISO 22371 trong 
tương lai, cung cấp một khuôn 
khổ, mô hình và hướng dẫn để phát 
triển chiến lược thực hiện thành 
phố an toàn và có khả năng chống 
chịu, nhằm giúp các chính phủ, 
quốc gia và địa phương tăng cường 
năng lực của họ để đáp ứng những 
thách thức mới liên quan đến biến 
đổi khí hậu và thay đổi nhân khẩu 
học. Sự phát triển của nó được 

khởi xướng bởi UN-Habitat, 
chương trình của Liên hợp quốc vì 
một tương lai đô thị tốt hơn. 

Phát triển bền vững ở các thành 
phố là một điều tất yếu của khả 
năng chống chịu. Ủy ban chuyên 
gia ISO/TC 268, Các thành phố và 
cộng đồng bền vững chuyên phát 
triển các tiêu chuẩn hỗ trợ mục tiêu 
này. Tiêu chuẩn hàng đầu đó là 
ISO 37101, Phát triển bền vững 
trong cộng đồng địa phương - Hệ 
thống quản lý để phát triển bền 
vững - Các yêu cầu và hướng dẫn 
sử dụng, đưa ra một khuôn khổ 
chung xác định đặc điểm của một 
cộng đồng bền vững và cách làm 
cho một thành phố bền vững. 

Được áp dụng trực tiếp cho các 
nhà quản lý thành phố, tiêu chuẩn 
hệ thống quản lý này bao gồm tất 
cả các khía cạnh mà một thành phố 
phải giải quyết để trở nên thông 
minh hơn, bao gồm sử dụng tài 
nguyên có trách nhiệm, quản lý 
môi trường, sức khỏe và hạnh phúc 
của công dân, quản trị hoặc tính di 
động,... ISO 37101 dựa trên những 
tiêu chuẩn khác nhau trong nhiều 
lĩnh vực,  thuật ngữ và các chỉ số 
chính để đo lường việc thực hiện 
các dịch vụ đô thị. 

Nhận thức được rằng Tiêu chuẩn 
Quốc tế là công cụ mạnh mẽ trong 
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việc ứng phó với những thách thức 
của biến đổi khí hậu, ISO gần đây 
đã cam kết với  Tuyên bố London, 
quy định việc đưa tiêu chuẩn ISO 
trở thành một thành phần thiết yếu 
của hành động khí hậu trong tương 
lai. 

Để hỗ trợ cam kết này, ISO đã 
phát triển “ Bộ hành động khí 
hậu”, tập hợp những nghiên cứu 
điển hình để giúp nhà hoạch định 
chính sách trong nỗ lực giảm phát 
thải khí. Các nghiên cứu điển hình 
này cho thấy tiêu chuẩn quốc gia 
và quốc tế có thể hỗ trợ chính sách 
công và ảnh hưởng đến những sáng 
kiến về biến đổi khí hậu như thế 
nào. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG BAN 
HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG 
DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH 
UKVFTA VỀ PHÒNG VỆ 
THƯƠNG MẠI 

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư số 14/2021/TT-BCT ngày 
29/10 hướng dẫn thực hiện Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - 
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc 
Ai-len (UKVFTA) về phòng vệ 
thương mại (PVTM). 

Theo nội dung, Thông tư số 
14/2021/TT-BCT có 3 chương về 
quy định chung; biện pháp chống 
bán phá giá và chống trợ cấp và 
biện pháp tự vệ song phương. 
Trong đó, theo quy định chung, 
Thông tư số 14/2021/TT-BCT 
hướng dẫn điều tra, áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá, biện pháp 
chống trợ cấp và biện pháp tự vệ 
song phương để thực hiện Hiệp 
định UKVFTA. Đồng thời, các quy 
định tại Thông tư được áp dụng đối 
với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ 
từ Liên hiệp Vương quốc Anh và 
Bắc Ai-len theo Hiệp định 
UKVFTA. 

 
Thông tư nêu rõ, đối tượng áp 

dụng là cá cơ quan quản lý nhà 
nước của Việt Nam có thẩm quyền 
điều tra, áp dụng và xử lý biện 
pháp PVTM để thực thi Hiệp định 
UKVFTA; các thương nhân, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong nước 
và nước ngoài có liên quan đến 
việc điều tra, áp dụng và xử lý biện 
pháp PVTM để thực thi Hiệp định 
UKVFTA. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Thông tư đề cập đến giai đoạn 
chuyển tiếp là giai đoạn từ ngày 
1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2030; 
ngành sản xuất trong nước trong 
điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ 
song phương là tập hợp các nhà 
sản xuất hàng hóa tương tự hoặc 
hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong 
phạm vi lãnh thổ Việt Nam, hoặc 
đại diện của họ chiếm tỷ lệ chủ yếu 
trong tổng sản lượng hàng hóa của 
ngành đó được sản xuất trong 
nước. Việc xác định tỷ lệ chủ yếu 
của đại diện ngành sản xuất trong 
nước thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Nghị định số 
10/2018/NĐ-CP. Cơ quan điều tra 
là Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 
Công Thương. 

Thông tư số 14/2021/TT-BCT có 
hiệu lực từ ngày 15/12/2021.  

 (Theo congthuong.vn) 
 

 
 
 
THUỐC TRỊ COVID-19 NHẬP 
LẬU: KINH DOANH LÉN LÚT, 
THU LỢI BẤT CHÍNH 

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị 
trường (QLTT) tỉnh Hà Nam, mới 
đây, Đội QLTT số 3 phối hợp với 
Phòng An ninh chính trị nội bộ, 
Công an tỉnh Hà Nam tiến hành 

kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh 
doanh sản phẩm phục vụ trẻ em 
BabyFamily ở phường Minh Khai, 
thành phố Phủ Lý. 

Theo điều tra và xác minh, lực 
lượng chức năng cho biết, cơ sở 
trên do Nguyễn Thị T. (SN 1985) 
làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực 
lượng chức năng phát hiện 272 hộp 
thuốc nhãn hiệu “ABIDOL”. Theo 
trình bày của chủ cơ sở, các sản 
phẩm trên là thuốc hỗ trợ phòng, 
chống Covid-19. Tuy nhiên, chủ cơ 
sở không xuất trình được các giấy 
tờ liên quan đến lô thuốc trên. 

 Cục QLTT Hà Nam đã lập biên 
bản, tạm giữ toàn bộ số thuốc trên 
để xác minh, làm rõ và xử lý theo 
quy định của pháp luật. Theo lãnh 
đạo Cục QLTT Hà Nam, trước tình 
hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang 
diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ tiếp 
tục tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, phối hợp các lực lượng 
chức năng trong tỉnh để kịp thời 
phát hiện, ngăn chặn các vi phạm 
về tân dược và thiết bị y tế. 

Theo Bộ Công an, thời gian qua, 
lợi dụng diễn biến dịch bệnh 
Covid-19 phức tạp, một số băng 
nhóm tội phạm nhập lậu các loại 
thuốc từ Trung Quốc về Việt Nam 
dùng điều trị bệnh Covid-19 để 
buôn bán, thu lợi bất chính. Qua 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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quá trình theo dõi, các trinh sát đã 
nắm được thủ đoạn này và lên kế 
hoạch theo dõi, triệt phá.  

Bộ Công an cảnh báo người dân 
không nên tin tưởng vào những 
loại thuốc điều trị Covid-19 bán 
tràn lan trên mạng vì chúng thực 
chất đều là hàng lậu không đáng 
tin cậy. Thuốc ngăn ngừa Covid-19 
phải được Bộ Y tế cấp phép mới 
đủ tiêu chuẩn để lưu hành và sử 
dụng. 

 (Theo vietq.vn) 
 
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 
DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG 
MẠI SOHACO DO VI PHẠM 
QUẢNG CÁO 

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa 
có quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính đối với Công ty CP Tập 
đoàn Dược phẩm và Thương mại 
Sohaco do vi phạm quảng cáo. 

Công ty CP Tập đoàn Dược 
phẩm và Thương mại Sohaco do bà 
Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng 
Giám đốc làm đại diện có trụ sở 
chính tại số 5 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà 
Nội. Theo quyết định xử phạt, 
Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm 
và Thương mại Sohaco đã thực 
hiện 2 hành vi vi phạm hành chính, 

cụ thể: 
Công ty CP Tập đoàn Dược 

phẩm và Thương mại Sohaco đã 
lợi dụng danh nghĩa của cá nhân, 
địa vị để quảng cáo thuốc Prospan, 
quy định tại điểm b khoản 4 Điều 
50 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP 
ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực văn hóa và 
quảng cáo. 

Với hành vi vi phạm này, Công 
ty bị xử phạt 70 triệu đồng, buộc 
phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng 
cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp 
chí in quảng cáo lợi dụng danh 
nghĩa của tổ chức cá nhân để 
quảng cáo thuốc Prospan. 

 
Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và 

Thương mại Sohaco bị xử phạt 140 triệu 
đồng 

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn 
Dược phẩm và Thương mại 
Sohaco đã quảng cáo thuốc 
Prospan không đúng với nội dung 
đã được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền xác nhận nội dung 
quảng cáo, quy định tại điểm đ 
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khoản 4 Điều 50 của Nghị định số 
38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực văn hóa và 
quảng cáo. 

Hành vi vi phạm này của Công ty 
cũng bị Cục Quản lý Dược xử phạt 
70 triệu đồng. Cùng với hình thức 
xử phạt bằng tiền, Cục Quản lý 
Dược buộc Công ty tháo gỡ, tháo 
dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản 
phẩm in, tạp chí in quảng cáo 
thuốc Prospan không đúng với nội 
dung quảng cáo được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền xác nhận nội 
dung quảng cáo. 

(Theo vietq.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP) sẽ có hiệu 
lực vào tháng 1-2022 

Đây là hiệp định thương mại lớn 
nhất thế giới với 15 thành viên, 
bao gồm 10 nước thuộc khối Đông 
Nam Á (ASEAN) - Brunei, 
Malaysia, Singapore, Việt Nam, 
Campuchia, Indonesia, Lào, 
Myanmar, Philippines, Thái Lan 
và 5 đối tác thương mại lớn nhất 
của họ là Nhật Bản, New Zealand, 
Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc.  

Ngày 3-11, New Zealand ra 
tuyên bố xác nhận đã phê chuẩn 
hiệp định. Trước đó, 2-11, Úc 
thông báo đã phê chuẩn hiệp định 
này.  

RCEP sẽ có hiệu lực trong 60 
ngày khi có ít nhất 6 nước ASEAN 
và 3 quốc gia ngoài ASEAN ký 
phê chuẩn. 

Cho đến nay, các nước Brunei, 
Campuchia, Lào, Singapore, Thái 
Lan và Việt Nam đã phê chuẩn 
hiệp định. Ngoài Úc và New 
Zealand, các nước ngoài ASEAN 
đã phê chuẩn RCEP là Trung Quốc 
và Nhật Bản. 

Các nền kinh tế RCEP có quy mô 
2,2 tỉ người - khoảng 30% dân số 
thế giới và là thị trường tạo ra 
26.200 tỉ USD sản lượng toàn cầu - 
tương đương 30% của nền kinh tế 
toàn cầu. 

RCEP lớn hơn các khối thương 
mại khu vực khác như Hiệp định 
Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) 
và Liên minh châu Âu. 

Hiệp định thiết lập thị trường 
xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các 
nước ASEAN trong bối cảnh các 
chuỗi cung ứng bất ổn gần đây. 
Việc thực thi RCEP cũng tạo nên 
khuôn khổ pháp lý ràng buộc trong 
khu vực về chính sách thương mại, 
đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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điện tử... và tạo ra sân chơi công 
bằng trong khu vực. 

 (Theo Báo Tuổi trẻ) 
 
 WTO ra mắt công cụ trực 
tuyến mới để giúp người dùng 
theo dõi các thay đổi trong danh 
pháp sản phẩm 

Ngày 7/10/2021, Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) đã ra mắt một 
công cụ trực tuyến mới, có chức 
năng giúp theo dõi những thay đổi 
trong Hệ thống mã hóa và mô tả 
hàng hóa hài hòa (gọi tắt là mã HS 
– một hệ thống được sử dụng để 
phân loại hàng hóa giao dịch). 

Hệ thống này có tên gọi là HS 
Tracker được phát triển với sự hỗ 
trợ của Tổ chức Hải quan Thế giới 
(WCO) nhằm mục tiêu hỗ trợ cơ 
quan quản lý nhà  nước và doanh 
nghiệp có thời gian chuẩn bị trước 
khi hệ thống mã HS sửa đổi có 
hiệu lực vào ngày 01/01/2022. 

HS Tracker là một tập hợp bao 
gồm các thông tin và tài liệu liên 
quan đến các sửa đổi đối với danh 
pháp sản phẩm HS, thường là kết 
quả của những thay đổi trong quy 
trình sản xuất và tiến bộ công 
nghệ, hoặc sự phát triển trong các 
vấn đề xã hội và môi trường. 

Kể từ khi tạo ra HS vào năm 
1988 như một ngôn ngữ tiêu chuẩn 

để phân loại sản phẩm, các thành 
viên tham gia WCO đã giới thiệu 
và thông qua bảy lần sửa đổi chính 
thức, trong đó HS 2022 là phiên 
bản mới nhất. 

HS là một danh pháp sản phẩm 
quốc tế đa dụng do Tổ chức Hải 
quan Thế giới (WCO) phát triển và 
duy trì áp dụng. 

Hệ thống này được cập nhật định 
kỳ để đảm bảo sự thống nhất về 
mặt diễn giải hoặc để phản ánh 
những thay đổi trong mô hình 
thương mại, những thay đổi trong 
quy trình sản xuất hoặc tiến bộ 
công nghệ; cũng như giải quyết các 
mối quan tâm về môi trường và xã 
hội (ví dụ: FAO, CITES, giao thức 
Montreal, v.v.). 

Để hỗ trợ các Thành viên, WCO 
đã phát triển các quy tắc, tiêu 
chuẩn và quy phạm quốc tế như 
danh pháp HS trong hơn 60 năm 
qua. Trong công cụ mới này, chức 
năng “Subheading Visualizer” 
(tạm dịch là “Trình hiển thị tiêu đề 
phụ”) sẽ biểu diễn tiến trình thay 
đổi của một mã HS cụ thể nào đó 
qua các phiên bản HS khác nhau, 
kèm theo thông tin chú giải của 
WCO về lý do thực hiện các thay 
đổi. 

Trong khi đó, chức năng “HS at a 
Glance” (tạm dịch là “Sơ lược về 
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HS”) sẽ cung cấp cho người xem 
một cái nhìn tổng quan về các sửa 
đổi HS bằng cách hợp nhất các 
phiên bản HS khác nhau trong một 
cấu trúc kết hợp duy nhất. 

(Theo tbt.gov.vn) 
 

 EU đưa ra cảnh báo đối với 
đùi ếch đông lạnh và bưởi nhập 
khẩu 

Mới đây, Văn phòng Thông báo 
và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ 
sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực 
vật Việt Nam (SPS) vừa có văn bản 
gửi Cục Quản lý chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ 
thực vật về việc cảnh báo của EU 
đối với sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam do vi phạm các quy định 
về an toàn thực phẩm trong tháng 
9/2021. 

Trong tháng 9, Văn phòng SPS 
Việt Nam đã nhận được hai cảnh 
báo về an toàn thực phẩm và thức 
ăn chăn nuôi của Liên minh châu 
Âu đối với sản phẩm xuất khẩu của 
Việt Nam do vi phạm các quy định 
về an toàn thực phẩm. 

Cụ thể, EU phát đi cảnh báo số 
2021.4784 ngày 2/9/2021 đối với 
lô hàng số G2100406, được đóng 
gói bởi Maison GrandJean. Theo 
đó, sản phẩm đùi ếch đông lạnh bị 
thu hồi tại Pháp và tiêu huỷ tại 

Thuỵ Sĩ. Toàn bộ số hàng này 
được phân phối bởi Công ty trách 
nhiệm hữu hạn thương mại và chế 
biến thực phẩm Ngọc Hà có địa chỉ 
tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang. Nguyên nhân EU đưa ra là 
do sản phẩm đùi ếch đông lạnh 
chứa chất cấm nitrofurans 
(furazolidone) mức dư lượng 17 
µg/kg-ppb; mức độ rủi ro là 
nghiêm trọng. 

Cùng với đó, cảnh báo 
số 2021.4761 ngày 6/9/2021 đối 
với bưởi được xuất khẩu sang thị 
trường Na Uy. Lô hàng được phân 
phối bởi nhà cung cấp “Nguyen 
Truc Thuy”, có địa chỉ tại ấp 1, thị 
trấn Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh 
Bạc Liêu. Nguyên nhân là do chứa 
chất cấm propargite 0,23 ppm và 
fenobucarb 0,032 ppm, vượt mức 
dư lượng cho phép theo Chỉ thị số 
91/414/EEC tại EU. 

Sau khi nắm bắt được thông tin, 
văn phòng  SPS Việt Nam đề nghị 
hai đơn vị trên theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao chỉ đạo rà 
soát, kiểm tra và yêu cầu các nhà 
sản xuất có sản phẩm nêu trên rà 
soát các khâu trong chuỗi quản lý 
để xác định nguyên nhân và biện 
pháp khắc phục. 

Dựa trên kết quả rà soát, kiểm 
tra, Cục Quản lý chất lượng nông 
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lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ 
thực vật gửi văn bản thông báo kết 
quả xử lý về Văn phòng SPS Việt 
Nam để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

Trước đó, EU cũng đưa một số 
nước thuộc EU đã có cảnh báo và 
thu hồi sản phẩm mì ăn liền Hảo 
Hảo và miến Good của Công ty CP 
Acecook Việt Nam do có chất 
ethylene oxide (EO) vượt ngưỡng 
quy định. Đây là chất có hại cho 
sức khỏe con người và không được 
phép sử dụng trong thực phẩm 
phân phối tại Liên minh châu Âu. 

 (Theo tcvn.gov.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ Công Thương rà soát áp 
dụng chống bán phá giá sản 
phẩm plastic nhập khẩu 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, Trung Quốc đang có 
những biện pháp siết chặt hàng 
hoá nhập khẩu từ Việt Nam khiến 
cho việc thông quan bị ngưng trệ. 

TS. Lê Bá Anh, Phó cục trưởng 
Cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
và Thuỷ sản cho biết, hàng hoá 
Việt xuất sang Trung Quốc đang 
gặp nhiều khó khăn. Nước này 
đang duy trì hình thức kiểm tra 
virus trên bao bì, phương tiện vận 

chuyển thủy sản đông lạnh, thuỷ 
sản sống. Điều này khiến doanh 
nghiệp xuất khẩu tốn nhiều thời 
gian chờ tại cảng, một số lô hàng 
bị ảnh hưởng tới chất lượng hàng 
hoá. 

Bên cạnh khó khăn trong xuất 
khẩu nông sản, với sản phẩm thuỷ 
hải sản, Phó Cục trưởng Cục Quản 
lý chất lượng nông, thuỷ sản cho 
rằng, từ năm 2020 đến năm 2021, 
tốc độ kiểm tra, bổ sung danh sách 
doanh nghiệp Việt từ phía Trung 
Quốc rất chậm. 

Ngoài ra, số lô hàng thuỷ sản của 
Việt Nam sang Trung Quốc bị 
cảnh báo tăng khá nhanh. Đây là 
điều đáng lưu ý với doanh nghiệp 
chế biến thuỷ sản xuất khẩu đang 
bị cảnh báo nhiều về chỉ tiêu phụ 
gia thực phẩm, chỉ tiêu về bệnh 
thuỷ sản. 

Theo TS Ngô Xuân Nam, Phó 
giám đốc Văn phòng SPS Việt 
Nam, trong 10 tháng đầu năm, 
Trung Quốc có tổng cộng 42 thông 
báo về những thay đổi SPS. 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Nông 
thôn, Ủy ban Y tế Quốc gia và 
Tổng cục Quản lý giám sát thị 
trường Trung Quốc ban hành Tiêu 
chuẩn mới (GB 2763-2021), quy 
định hơn 10.000 mức giới hạn dư 
lượng tối đa. So với văn bản ban 
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hành năm 2019, tiêu chuẩn mới 
này tăng 81 loại thuốc bảo vệ thực 
vật; số loại bị giới hạn dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật cũng thêm 
gần 3.000 loại. 

Với quy định mới về mã vùng 
trồng và kiểm dịch thực vật, ông 
Huỳnh Tấn Đạt, Cục phó Cục Bảo 
vệ Thực vật cho biết, phía Trung 
Quốc đang quản lý sản phẩm nhập 
khẩu theo hình thức nghị định thư 
và yêu cầu khai báo mã số vùng 
trồng và cơ sở đóng gói. 

Đặc biệt, danh mục sinh vật gây 
hại thực vật của Trung Quốc đưa ra 
có 500 loài, trong đó có nhiều loài 
sinh vật gây hại phổ biến, thường 
đi theo các loại quả xuất khẩu tươi 
của Việt Nam. Đến nay, Cục đã 
phối hợp với Hải quan Trung Quốc 
phê duyệt gần 2.000 mã số vùng 
trồng và gần 1.800 cơ sở đóng gói. 
Cục tiếp tục đẩy mạnh công tác 
đào tạo, phối hợp với các địa 
phương và xây dựng cơ sở dữ liệu 
để đẩy mạnh công tác cấp mã số 
vùng trồng. 

Khác mọi năm, năm nay phía 
Trung Quốc đẩy mạnh phương 
thức đăng ký mã vùng trồng trực 
tuyến với Hải quan Trung Quốc. 
Tuy nhiên, hoạt động này đang gặp 
nhiều khó khăn, nhiều doanh 
nghiệp không thể hoàn thiện hồ sơ. 

Ngoài ra, thời gian đăng ký còn rất 
ngắn nên nếu không có hướng dẫn 
cụ thể, doanh nghiệp sẽ không 
hoàn thành được. Đại diện Cục 
Bảo vệ Thực vật cho rằng, Việt 
Nam cần xây dựng đội ngũ giảng 
viên, sau đó đẩy mạnh triển khai 
chương trình xây dựng mã số vùng 
trồng và tổ chức các lớp tập huấn 
cho doanh nghiệp, địa phương. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Bộ Công Thương rà soát áp 
dụng chống bán phá giá sản 
phẩm plastic nhập khẩu 

 
Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 

Công Thương cho biết, trên cơ sở 
nội dung hồ sơ đề nghị rà soát đã 
tiếp nhận, ngày 24/9/2021, Bộ 
Công Thương ban hành Quyết định 
số 2201/QĐ-BCT về việc rà soát 
lần thứ nhất việc áp dụng biện 
pháp chống bán phá giá (CBPG) 
đối với một số sản phẩm plastic và 
sản phẩm bằng plastic được làm từ 
các polyme từ propylen được phân 
loại theo các mã HS: 3920.20.10 
và 3920.20.91 có xuất xứ từ Trung 
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Quốc, Thái Lan, Malaysia (mã vụ 
việc AR01.AD07). 

Theo đó, Cơ quan điều tra sẽ xem 
xét đánh giá các nội dung, bao 
gồm: Rà soát mức thuế chống bán 
bán phá giá áp dụng đối với: Nhóm 
công ty Kunlene gồm Công ty 
Suzhou Kunlene Film Industries 
Co., Ltd. và Công ty Yunnan 
Kunlene Film Industries Co., Ltd. 
Nhóm công ty Kinwin gồm Công 
ty Kinwin Plastic Industrial Co., 
Ltd.; Công ty Zhejiang Kinlead 
Innovative Materials Co., Ltd và 
công ty thương mại Ultra Fast 
Development Limited. 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra sẽ rà 
soát điều chỉnh hoặc không điều 
chỉnh phạm vi hàng hóa áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá. 

Theo khuyến nghị của Cục Phòng 
vệ thương mại, để đảm bảo lợi ích 
cho các tổ chức, cá nhân đăng ký 
làm bên liên quan trong vụ việc rà 
soát để tiếp cận thông tin lưu hành 
công khai trong quá trình tiến hành 
rà soát, gửi các ý kiến bình luận, 
thông tin và bằng chứng liên quan 
đến nội dung rà soát; hợp tác với 
cơ quan điều tra trong quá trình 
điều tra rà soát. 

 (Theo congthuong.vn) 
 
 Việt Nam và Hoa Kỳ vừa đạt 

được thỏa thuận để giải quyết 
cuộc điều tra về gỗ 

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ 
Katherine Tai vừa công bố một 
thỏa thuận với Việt Nam nhằm giải 
quyết các mối quan ngại của Hoa 
Kỳ trong cuộc điều tra theo Mục 
301 về Gỗ Việt Nam. 

Đây là cuộc điều tra theo Mục 
301 đầu tiên nhằm giải quyết 
những quan ngại về môi trường. 
Thỏa thuận đảm bảo các cam kết 
nhằm ngăn chặn gỗ khai thác hoặc 
buôn bán bất hợp pháp tham gia 
chuỗi cung ứng, bảo vệ môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên. 

 
Đại sứ Katherine Tai xác định 

thỏa thuận đưa ra một giải pháp 
thỏa đáng cho vấn đề đang được 
điều tra và chưa có biện pháp 
thương mại nào được đưa ra vào 
thời điểm này. Trong tương lai, 
Văn phòng Đại diện Thương mại 
Hoa Kỳ (USTR) sẽ giám sát việc 
thực hiện Thoả thuận của Việt 
Nam. 

Thỏa thuận có cam kết của Việt 
Nam về các vấn đề liên quan đến 
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gỗ bất hợp pháp, bao gồm cải thiện 
Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp 
của gỗ; xử lý gỗ bị tịch thu (là gỗ 
bị thu giữ do vi phạm luật pháp 
trong nước hoặc quốc tế) ra khỏi 
chuỗi cung ứng thương mại; xác 
minh tính hợp pháp của gỗ khai 
thác trong nước bất kể nơi xuất 
khẩu; và làm việc với các quốc gia 
có nguy cơ cao để cải thiện việc 
kiểm tra hải quan tại biên giới và 
hợp tác thực thi pháp luật. 

Theo Đại sứ Katherine Tai, gỗ 
bất hợp pháp trong chuỗi cung ứng 
gây tổn hại đến môi trường toàn 
cầu và tài nguyên thiên nhiên mà 
tất cả chúng ta phụ thuộc vào đó và 
không công bằng đối với các công 
nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ 
không sử dụng những loại gỗ đó. 
Việc USTR lần đầu tiên sử dụng 
Mục 301 trong cuộc điều tra này 
cho thấy sức mạnh của việc sử 
dụng công cụ này để giải quyết các 
mối quan tâm về rủi ro môi trường 
hoặc việc thực thi luật môi trường. 

Cuộc điều tra USTR được bắt 
đầu vào tháng 10/2020 theo Mục 
301 của Đạo luật Thương mại năm 
1974. 

 (Theo congthuong.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 BR-VT nằm trong top 4 cảng 

biển có khối lượng hàng 
container tăng mạnh nhất 

Báo cáo từ  Cục Hàng hải Việt 
Nam cho biết, 10 tháng năm 2021, 
tổng khối lượng hàng hóa thông 
qua cảng biển Việt Nam ước đạt 
hơn 587 triệu tấn, tăng 2% so với 
cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, 
hàng container vẫn duy trì được đà 
tăng trưởng hai con số với gần 
20,3 triệu TEU, tăng 12%. 

Riêng khu vực Bà Rịa - Vũng 
Tàu sản lượng hàng container 
thông qua cảng biển đạt 6,5 triệu 
TEU, tăng 22% so với cùng kỳ 
năm 2020 và nằm trong top đầu 
của nhóm 4 cảng biển có khối 
lượng hàng container tăng mạnh 
nhất nước. Trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp, đây 
là con số tăng trưởng khá ấn tượng. 
Các cảng biển tại BR-VT, trong  
đó cụm Cái Mép-Thị Vải  tiếp tục 
chứng minh vai trò là cảng chính 
cho xuất khẩu của khu vực kinh tế 
trọng điểm phía Nam, đặc biệt là 
xuất khẩu đi Mỹ-thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ở 
phạm vi rộng hơn, mức tăng 
trưởng này cũng cho thấy, vai trò 
của cảng biển nước sâu tại Việt 
Nam trong việc liên kết chuỗi cung 
ứng toàn cầu. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 


