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MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA 
PHÁP LUẬT CẠNH TRANH 
VIỆT NAM DOANH NGHIỆP 
CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA 
VÀO THỊ TRƯỜNG CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN EVFTA 

Trong EVFTA, Việt Nam và EU 
cam kết duy trì hệ thống pháp luật 
cạnh tranh nhằm trực tiếp điều tra 
xử lý các hành vi hạn chế cạnh 
tranh, qua đó gián tiếp bảo vệ lợi 
ích cộng đồng và quyền lợi của 
người tiêu dùng cũng như thị 
trường nội địa. 

Hiệp định EVFTA là Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới quan 
trọng mà Việt Nam tham gia. Việc 
kết thúc đàm phán, ký kết và tiến 
tới phê chuẩn Hiệp định là một 
chặng đường dài với sự nỗ lực, cố 
gắng và quyết tâm chính trị rất cao 
của Đảng và Nhà nước cũng như 
sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu 
quả giữa các cấp, các ngành với 
mục tiêu nâng mối quan hệ thương 
mại song phương Việt Nam – EU 
lên một tầm cao mới nói riêng và 
thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam nói chung, 
góp phần vào công cuộc đổi mới 
và hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, 

việc Hiệp định được hai bên ký kết 
và được Nghị viện châu Âu phê 
chuẩn có vai trò rất lớn của Quốc 
hội, Chính Phủ Việt Nam với việc 
ban hành các văn bản pháp luật 
cũng như tiến hành các hoạt động 
ngoại giao cần thiết và kịp thời để 
xử lý những vấn đề mà EU quan 
tâm. 

Hiệp định EVFTA sẽ mở ra một 
cơ hội mới cho các doanh nghiệp 
Việt Nam nếu các doanh nghiệp có 
sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng tâm thế 
đón đầu cho lợi ích mà Hiệp định 
mang lại. EU là thị trường nhập 
khẩu lớn thứ 2 thế giới. Hàng năm, 
EU nhập khẩu khoảng 2.338 tỷ 
USD, trong khi thị phần xuất khẩu 
của Việt Nam ở EU khoảng 2% 
với chỉ hơn 42% kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU được 
hưởng mức thuế 0% theo Chương 
trình ưu đãi thuế quan phổ cập 
(GSP). Do đó với những cam kết 
mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam 
kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới 
gần 100% biểu thuế trong EVFTA, 
cơ hội gia tăng xuất khẩu của nước 
ta là rất lớn, nhất là đối với những 
mặt hàng lợi thế như dệt may, da 
giày, nông thủy sản, đồ gỗ... 
Nghiên cứu cho thấy Hiệp định 
EVFTA đã giúp kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU tăng 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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thêm khoảng 20% vào năm 2020; 
dự kiến tăng 42,7% vào năm 2025 
và 44,37% vào năm 2030 so với 
không có hiệp định. Đồng thời, 
kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng 
tăng nhưng với tốc độ thấp hơn 
xuất khẩu, cụ thể là khoảng 
15,28% vào năm 2020; 33,06% 
vào năm 2025 và 36,7% vào năm 
2030. Về mặt vĩ mô, EVFTA góp 
phần làm GDP của Việt Nam tăng 
thêm ở mức bình quân 2,18 - 
3,25% (năm 2019 - 2023); 4,57 - 
5,30% (năm 2024 - 2028) và 7,07 - 
7,72% (năm 2029 - 2033).  

Bên cạnh đó, về nhập khẩu, các 
doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ 
được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu với chất 
lượng tốt và ổn định với mức giá 
hợp lý hơn từ EU. Để tận dụng tốt 
cơ hội của thị trường EU, các chủ 
thể tham gia vào EVFTA, đặc biệt 
là các doanh nghiệp Việt Nam cần 
phải lưu ý một số vấn đề sau đây: 

Trong EVFTA, Việt Nam và EU 
cam kết duy trì hệ thống pháp luật 
cạnh tranh nhằm trực tiếp điều tra 
xử lý các hành vi hạn chế cạnh 
tranh, qua đó gián tiếp bảo vệ lợi 
ích cộng đồng và quyền lợi của 
người tiêu dùng cũng như thị 
trường nội địa. 

Trên thực tế, pháp luật cạnh tranh 

Việt Nam hiện hành về nguyên tắc 
đã thỏa mãn tất cả các cam kết về 
cạnh tranh của EVFTA. Theo đó, 
các tổ chức, cá nhân hiện đang và 
sẽ tham gia vào các hoạt động có 
phạm vi liên quan đến Hiệp định 
EVFTA cần đặc biệt Lưu ý Quy 
định về pháp luật cạnh tranh Việt 
Nam. 

EVFTA là hiệp định đa phương 
mang lại cơ hội và thách thức cho 
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động kinh doanh của Việt Nam 
cũng như của EU, cụ thể ở đây là 
các doanh nghiệp. Theo đó, các tổ 
chức, cá nhân tại Việt Nam không 
chỉ kinh doanh, buôn bán hàng hóa 
sang lãnh thổ các nước trong EU 
mà ở chiều ngược lại các tổ chức, 
cá nhân tại EU cũng có thể tìm 
kiếm các cơ hội hợp tác, phát triển 
mở rộng thương mại tại Việt Nam. 
Bởi vậy, việc nắm chắc pháp luật 
cạnh tranh Việt Nam sẽ giúp doanh 
nghiệp Việt Nam và các đối tác 
của mình không bị thua thiệt ngay 
trên chính phần sân nhà. Tổng 
quan pháp luật cạnh tranh Việt 
Nam được điều chỉnh bởi một số 
văn bản pháp luật như sau: 

Luật cạnh tranh sửa đổi, bổ sung 
được ban hành tại kỳ họp thứ 5, 
Quốc hội khóa XIV ngày 12 tháng 
06 năm 2018, có hiệu lực thi hành 
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từ ngày 01/7/2019. Luật Cạnh 
tranh gồm 10 Chương, 118 Điều. 
Đối tượng điều chỉnh áp dụng với 
mọi tổ chức cá nhân doanh nghiệp, 
mọi hiệp hội, ngành nghề hoạt 
động ở Việt Nam và quy định các 
hành vi của các cơ quan tổ chức, 
cơ quan quản lý Nhà nước liên 
quan. Tại Điều 1 chương 1 của luật 
chỉ rõ phạm vi điều chỉnh: “Luật 
này quy định về hành vi hạn chế 
cạnh tranh, hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh, trình tự, thủ tục 
giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện 
pháp xử lý vi phạm pháp luật về 
cạnh tranh”.  

Các hành vi này được quy định 
chi tiết tại Nghị định số: 
35/2020/NĐ quy định chi tiết một 
số điều Luật Cạnh tranh. Trong 
tương lai, khi hoạt động thương 
mại giữa Việt Nam và EU được gia 
tăng sẽ kéo theo các hoạt động 
mua bán sáp nhập giữa các quốc 
gia thành viên EVFTA, các doanh 
nghiệp cần chú ý đến ngưỡng 
thông báo tập trung kinh tế được 
quy định chi tiết tại Điều 13 Nghị 
định số 35/2020/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm quy định của 
Luật cạnh tranh có thể bị xử phạt 
lên đến 10% tổng doanh thu của 
doanh nghiệp trong năm tài chính 
trước đó, theo quy định tại Điều 

111, Luật Cạnh tranh Việt Nam 
2018. Phạt tiền đối với hành vi vi 
phạm pháp luật về cạnh tranh, 
đồng thời được quy định chi tiết tại 
Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 
26/9/2019 quy định chi tiết về xử 
phạt hành chính trong lĩnh vực 
cạnh tranh. 

Nhìn chung, pháp luật cạnh tranh 
Việt Nam tương đối toàn diện, đầy 
đủ và phù hợp với xu thế phát triển 
của pháp luật cạnh tranh hiện hành 
trên thế giới. 

(Theo Bộ Công thương) 
 

PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: 
SONG HÀNH CÙNG TIẾN 
TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ 
QUỐC TẾ 

Ngày 19/11/2021, Ban Tuyên 
giáo Trung ương với Bộ Công 
Thương phối hợp tổ chức Hội nghị 
Phổ biến thông tin về phòng vệ 
thương mại cho các cơ quan báo 
chí. Đây là hoạt động nằm trong 
Chương trình phối hợp công tác 
giữa Ban Tuyên giáo Trung ương 
với Bộ Công Thương giai đoạn 
2021-2026. 

Thiết lập cạnh tranh bình đẳng 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ 

trưởng Bộ Công Thương - ông 
Trần Quốc Khánh - cho biết, tiến 
trình hội nhập kinh tế đang góp 
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phần thay đổi căn bản thể chế kinh 
tế nói riêng và nền kinh tế Việt 
Nam nói chung, thể hiện qua hoạt 
động ngoại thương. 

 
Số lượng vụ việc về PVTM đối với hàng 
hóa xuất khẩu Việt Nam đang gia tăng 

nhanh chóng 

Theo đó, nếu như kim ngạch xuất 
nhập khẩu của Việt Nam năm 2001 
mới đạt hơn 30 tỷ USD thì 6 năm 
sau, năm 2007 đã là 100 tỷ USD; 
năm 2011 đạt 200 tỷ USD và năm 
2019, con số này đã là 517 tỷ USD. 
Trong cùng giai đoạn, xuất khẩu đã 
tăng từ mức 15 tỷ USD vào năm 
2001 lên gần 50 tỷ USD năm 2007, 
gần 100 tỷ USD năm 2011 và đạt 
hơn 280 tỷ USD vào năm 2020. 
Với kết quả này, Việt Nam đã trở 
thành nền kinh tế có quy mô xuất 
khẩu đứng thứ 22 trên thế giới. 

Tuy nhiên, cùng với đó, theo Thứ 
trưởng Trần Quốc Khánh, hàng 
hóa nhập khẩu cũng vào nước ta 
nhiều hơn và cạnh tranh khá quyết 
liệt với hàng hóa trong nước. 

Phòng vệ thương mại (PVTM) là 
một trong những công cụ nhằm 

bảo đảm môi trường cạnh tranh 
bình đẳng giữa hàng hóa nhập 
khẩu và hàng hóa sản xuất trong 
nước trong bối cảnh mở cửa nền 
kinh tế và đưa ra các cam kết về 
xóa bỏ hàng rào thuế, hàng rào phi 
thuế quan. Bao gồm các biện pháp: 
Tự vệ, chống bán phá giá, chống 
trợ cấp. 

Thống kê của WTO, hơn 25 năm 
qua, các nước đã khởi xướng điều 
tra tổng cộng 6.300 vụ chống bán 
phá giá, 632 vụ chống trợ cấp và 
400 vụ việc tự vệ, trung bình mỗi 
năm hơn 290 vụ. Còn theo Bộ 
Công Thương, số lượng các vụ 
việc PVTM của nước ngoài đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
đang gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, 
nếu như giai đoạn 2005-2010 mới 
có 25 vụ việc, gồm 15 vụ việc 
chống bán phá giá, 1 vụ việc chống 
trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ, 3 vụ việc 
chống lẩn tránh thì nay con số này 
trong giai đoạn 2011-2015 là 52 và 
giai đoạn 2016 đến tháng 9/2021 là 
109 gồm 58 vụ việc chống bán phá 
giá, 16 vụ việc chống trợ cấp, 24 
vụ việc tự vệ và 11 vụ việc chống 
lẩn tránh. 

Đáng chú ý, giai đoạn trước năm 
2005, tổng số vụ việc là khoảng 22 
vụ, nay đã tăng lên mức 208 vụ 
việc. Trong đó, số lượng các vụ 
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việc chống lẩn tránh nhằm vào 
hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam 
đang có dấu hiệu tăng lên do một 
vài nước cho rằng hàng hóa xuất 
khẩu từ Việt Nam sử dụng nguyên 
liệu chính được nhập khẩu từ 
những khu vực đang bị họ áp dụng 
biện pháp PVTM. 

Ở chiều ngược lại, Bộ Công 
Thương thông tin, tính đến tháng 
11/2021, Bộ đã khởi xướng điều 
tra 23 vụ việc PVTM, gồm 13 vụ 
việc chống bán phá giá, 1 vụ việc 
chống trợ cấp, 6 vụ việc tự vệ và 1 
vụ việc chống lẩn tránh biện pháp 
tự vệ. Đối tượng là các sản phẩm 
thép, kính nổi, dầu ăn, bột ngọt, 
phân DAP, màng BOPP, nhôm, 
ván gỗ, sợi và gần đây là đường. 
Theo đánh giá của Bộ Công 
Thương các biện pháp PVTM đã 
góp phần lập lại môi trường cạnh 
tranh công bằng, bảo vệ được lợi 
ích chính đáng của nhiều ngành 
sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế 
đang hội nhập sâu rộng vào kinh tế 
khu vực và thế giới. 

Truyền thông để doanh nghiệp 
hiểu đúng về PVTM 

Thời gian qua, nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp sử dụng và ứng phó 
với các vụ việc PVTM, Cục trưởng 
Cục PVTM, Bộ Công Thương - 
ông Lê Triệu Dũng cho biết, chính 

sách pháp luật về PVTM không 
ngừng được hoàn thiện; cùng với 
đó Bộ Công Thương đã đẩy mạnh 
các hoạt động tuyền truyền nâng 
cao nhận thức về lĩnh vực này cho 
doanh nghiệp; xây dựng hệ thống 
cảnh báo sớm cho nhiều ngành 
hàng, sản phẩm có nguy cơ bị kiện 
PVTM tại nhiều thị trường; tiếp 
nhận hồ sơ đề nghị điều tra và đẩy 
nhanh hoàn thành các vụ việc điều 
tra PVTM nhằm kịp thời có các 
biện pháp PVTM để đảm bảo môi 
trường thương mại công bằng cho 
các ngành sản xuất trong nước. 

Cho đến nay, theo bà Nguyễn Thị 
Thu Trang - Giám đốc Trung tâm 
WTO và Hội nhập, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam, sau 
những sau va vấp ban đầu, nhiều 
doanh nghiệp và một số hiệp hội 
doanh nghiệp đã thành thục trong 
công tác ứng phó với các vụ việc 
PVTM. Nhu cầu tìm hiểu cũng như 
nắm bắt về PVTM và năng lực, 
cách ứng phó của doanh nghiệp đã 
được cải thiện rõ rệt.  

Trước xu thế sử dụng các biện 
pháp PVTM ngày càng gia tăng, 
do đó công tác cảnh báo sớm và 
tuyên truyền, thông tin về PVTM 
đóng vai trò hết sức quan trọng, 
cấp thiết. Để nâng cao hiệu quả 
công tác này, Phó Trưởng ban 
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Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân 
Thủy đề nghị, Bộ Công Thương 
tăng cường phổ biến thông tin kịp 
thời về PVTM; đẩy mạnh tuyên 
truyền, cung cấp thông tin cơ bản, 
chuyên sâu, chính xác có tính hệ 
thống về PVTM cho cơ quan báo 
chí. 

Về phía cơ quan báo chí, Phó 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương yêu cầu, các đơn vị cần tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức liên quan đến 
PVTM nhằm nâng cao năng lực, 
nhận thức của cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân về PVTM. 

(Theo congthuong.vn) 
 

ỨNG PHÓ CÁC BIỆN PHÁP 
PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI: 
GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG 
TIÊU CỰC 

Trước nguy cơ bị áp dụng biện 
pháp phòng vệ thương mại 
(PVTM) tại thị trường xuất khẩu, 
công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) 
xử lý các vụ việc điều tra được xác 
định là nhiệm vụ trọng tâm trong 
giai đoạn phục hồi kinh tế sau dịch 
Covid-19.  

Hiện các quốc gia trên thế giới 
đang quan tâm thúc đẩy tăng 
trưởng xanh, thương mại điện tử và 
kinh tế số; việc lựa chọn đầu tư, 

sắp xếp lại chuỗi cung ứng và 
mạng lưới sản xuất… hứa hẹn sẽ 
tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia 
sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu. Song bên cạnh thuận lợi, nền 
kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức. Trong đó, rủi 
ro lớn nhất vẫn là diễn biến phức 
tạp của dịch Covid-19, sức chống 
chịu và nguồn lực của nhà nước, 
DN và người dân giảm sút. 

Riêng về vấn đề PVTM sẽ có 
những diễn biến mới liên quan đến 
hoạt động xuất nhập khẩu. Như đã 
thấy, trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 nhưng xuất, nhập khẩu 
hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 
2021 vẫn duy trì mức tăng trưởng 
cao, đạt 483,17 tỷ USD, tăng 
24,4% so với cùng kỳ năm 2020. 
Tuy nhiên, trước xu thế bảo hộ tại 
một số thị trường, cũng sẽ khiến số 
lượng các vụ việc PVTM với hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam gia 
tăng. Nếu không có sự chủ động 
ứng phó, DN sẽ gặp những bất lợi. 

Cục PVTM sẽ luôn theo sát và 
thực hiện các hoạt động PVTM 
trên cơ sở yêu cầu của ngành sản 
xuất trong nước, để ngăn chặn 
những hành vi cạnh tranh không 
công bằng của hàng hóa nhập khẩu 
theo đúng quy định pháp luật và 
cam kết quốc tế, ông Lê Triệu 
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Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ 
thương mại (Bộ Công Thương). 

Cụ thể, Cục PVTM sẽ triển khai 
Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 
2/10/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao 
năng lực về PVTM trong bối cảnh 
tham gia các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới". Đồng thời, phối 
hợp với các hiệp hội, đơn vị liên 
quan theo dõi sát tình hình sản 
xuất, nhập khẩu để kịp thời có biện 
pháp phù hợp, bảo vệ quyền và lợi 
ích chính đáng của các ngành sản 
xuất trong nước. Đối với các vụ 
việc điều tra, Cục PVTM sẽ tiếp 
tục tiến hành một cách công khai, 
minh bạch theo đúng các quy định 
của pháp luật, đảm bảo ý kiến của 
tất cả các bên có lợi ích liên quan 
đều được lắng nghe, đưa ra những 
kết luận phản ánh chính xác nhất 
nhằm ngăn chặn những hành vi 
cạnh tranh không công bằng của 
hàng hóa nhập khẩu. 

 
Với quyết tâm đấu tranh, ngăn 

chặn các hành vi gian lận xuất xứ 
và lẩn tránh biện pháp PVTM, thời 

gian qua, trên cơ sở danh sách cảnh 
báo do Bộ Công Thương cung cấp, 
các cơ quan chức năng của Bộ 
Công Thương, Tổng cục Hải quan, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 
an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố, các tổ chức cấp giấy 
chứng nhận xuất xứ đã phối hợp, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát. Kết quả xác minh đã phát hiện 
một số DN cá biệt có vi phạm về 
xuất xứ hàng hóa hoặc chỉ thực 
hiện các công đoạn sản xuất có 
hàm lượng giá trị gia tăng không 
đáng kể tại Việt Nam, từ đó các cơ 
quan chức năng có biện pháp xử lý 
phù hợp. 

Thời gian tới, để thực hiện một 
cách có hiệu quả hơn nữa các 
nhiệm vụ đã được Thủ tướng 
Chính phủ giao tại Quyết định 
824/QĐ-TTg và Nghị quyết số 
119/NQ-CP về chống gian lận xuất 
xứ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục 
phối hợp với các cơ quan liên quan 
bám sát các chỉ đạo của Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ để thực 
hiện công tác phòng, chống gian 
lận xuất xứ một cách có trọng tâm, 
trọng điểm, kiên quyết xử lý những 
hành vi vi phạm nhưng đồng thời 
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 
các DN chân chính ổn định và phát 
triển hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh. 
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối 

hợp với các cơ quan liên quan, 
bám sát các chỉ đạo của Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ để thực 
hiện chống gian lận xuất xứ hàng 
hóa một cách có trọng tâm, trọng 
điểm. 

(Theo congthuong.vn) 
 

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 
TĂNG MẠNH NHỜ TẬN 
DỤNG HIỆU QUẢ CƠ HỘI TỪ 
FTA 

Hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam trong tháng 11/2021 ước tính 
đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với 
tháng trước và tăng 18,5% so với 
cùng kỳ năm trước. Kết quả này 
thể hiện rằng Việt Nam đang khai 
thác hiệu quả các Hiệp định FTA, 
đặc biệt là nhóm hàng Việt Nam có 
lợi thế, được hưởng ưu đãi thuế 
quan. 

Xuất khẩu tăng trưởng do nhu 
cầu tăng trong dịp cuối năm 

Theo thống kê của Bộ Công 
thương, tiếp đà phục hồi từ tháng 
10, do nhu cầu tăng trong dịp cuối 
năm, kim ngạch xuất khẩu tháng 
11 tiếp tục tăng trưởng, ước tính 
đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,6% so với 
tháng trước và tăng 18,5% so với 
cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng 

xuất khẩu tăng so với tháng trước 
chủ yếu ở nhóm hàng nông sản và 
nhiên liệu khoáng sản. 

Với kết quả trên, lãnh đạo Cục 
Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) 
cho rằng, nhìn chung, xuất khẩu 
của Việt Nam sang các thị trường 
trọng điểm đều duy trì được tốc độ 
tăng trưởng cao. Trong đó có một 
số thị trường các doanh nghiệp 
xuất khẩu đã tận dụng được những 
lợi thế của các FTA để đẩy mạnh 
xuất khẩu, như xuất khẩu sang Hoa 
Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN... 

Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng 
sản, kim ngạch xuất khẩu ước tính 
đạt 3,4 tỷ USD, tăng 28,7% so với 
cùng kỳ năm 2020 chủ yếu là do sự 
gia tăng trong xuất khẩu than đá và 
xăng dầu các loại. Trong đó, xuất 
khẩu than đá tăng mạnh cả về 
lượng và trị giá xuất khẩu (tăng 
150,4% về lượng và 147,3% về trị 
giá so với cùng kỳ năm 2020); xuất 
khẩu xăng dầu các loại mặc dù chỉ 
tăng 3,7% về lượng nhưng do giá 
xuất khẩu tăng cao nên trị giá xuất 
khẩu tăng tới 48,3% so với cùng kỳ 
năm trước. Sắt thép các loại, với 
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,8 
tỷ USD, tăng 129,8% so với cùng 
kỳ năm trước (tăng 37,1% về 
lượng). 

Cán cân thương mại chuyển 
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sang xuất siêu 
Theo Cục Xuất nhập khẩu, diễn 

biến hoạt động thương mại có điểm 
tích cực là cán cân thương mại đổi 
chiều, chuyển từ nhập siêu sang 
xuất siêu. 

Cán cân thương mại hàng hóa 
tháng 11 tiếp tục có sự cải thiện 
khi ước tính xuất siêu 100 triệu 
USD (tháng 10 xuất siêu 2,85 tỷ 
USD). Tính chung 11 tháng năm 
2021, cán cân thương mại hàng 
hóa ước xuất siêu 225 triệu USD 
(10 tháng xuất siêu 160 triệu 
USD). 

Cục Xuất nhập khẩu cũng đánh 
giá, hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam đang có những thuận lợi khi 
Việt Nam đang khai thác hiệu quả 
các hiệp định FTA và nhu cầu thị 
trường đang tăng vào dịp mua sắm 
cuối năm, đặc biệt là nhóm hàng 
Việt Nam có lợi thế. 

Để thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Công 
thương đã và đang tập trung các 
giải pháp củng cố và mở rộng thị 
trường xuất khẩu, tận dụng tối đa 
lợi thế từ các FTA đã có hiệu lực; 
hướng dẫn doanh nghiệp chú trọng 
vào các thị trường nhỏ và thị 
trường ngách. 

Đặc biệt, ngành công thương tiếp 
tục đổi mới, tổ chức các chương 
trình xúc tiến thương mại, kết nối 

cung cầu cả trong và ngoài nước 
trên môi trường trực tuyến, thương 
mại điện tử. Trong đó, chú trọng 
công tác hỗ trợ doanh nghiệp thực 
hiện các Hiệp định thương mại tự 
do nói chung, nhất là các FTA thế 
hệ mới như Hiệp định CPTPP, 
EVFTA, UKVFTA nhằm phát huy 
có hiệu quả ưu đãi của các hiệp 
định. 

Đồng thời, tăng cường quản lý 
xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt 
hàng chiến lược; làm việc với Đại 
sứ quán Trung Quốc đề nghị tạo 
thuận lợi cho hoạt động thông 
quan, xuất khẩu hàng hóa qua cửa 
khẩu biên giới phía Bắc. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, tổ 
chức các chương trình xúc tiến 
thương mại, kết nối cung cầu cả 
trong và ngoài nước trên môi 
trường trực tuyến và dựa trên 
những nền tảng mới. 

(Theo Thời báo Tài chính) 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
Quy định của Tổng cục Hải quan 
về chấp nhận kết quả kiểm 
nghiệm của các phòng kiểm 
nghiệm trong kiểm tra hàng hóa 
xuất nhập khẩu 

Ngày 14/10/2021 Trung Quốc 
thông báo cho các nước Thành 
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viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Quy định của Tổng cục Hải quan 
về chấp nhận kết quả kiểm nghiệm 
của các phòng kiểm nghiệm trong 
kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Cụ thể, Hải quan Trung Quốc sẽ 
áp dụng các biện pháp mới trong 
công tác kiểm tra hàng hóa xuất 
nhập khẩu.Ngoài ra Hải quan 
Trung Quốc cũng sẽ xây dựng, 
điều chỉnh và công bố Danh sách 
các phòng thử nghiệm được Hải 
quan Trung Quốc chấp nhận. 

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 vào 13/12/2021. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/CHN/1627. 

Thông tư sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật về an toàn thực phẩm 
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Ngày 20/09/2021 Việt Nam 
thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Cụ thể, sẽ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 
24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
việc quản lý và sử dụng phụ gia 
thực phẩm như sau: 

a. Sửa đổi khoản 8, Điều 3. 
b. Sửa đổi khoản 4, Điều 5. 
c. Bổ sung khoản 5, Điều 5. 
d. Bổ sung mức sử dụng tối đa 

phụ gia thực phẩm trong thực 
phẩm chưa được quy định tại Phụ 
lục 2B ban hành kèm theo Thông 
tư số 24/2019/TT-BYT ngày 
30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định việc quản lý và sử dụng 
phụ gia thực phẩm theo quy định 
tại Thông tư này. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/129/Add.1 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống 
cây ăn quả phần 3: cây chuối 

Ngày 20/09/2021 Việt Nam 
thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống cây 
ăn quả phần 3: cây chuối. 
Quy chuẩn này quy định yêu cầu 
chất lượng của vật liệu nhân giống 
chuối loài Musa spp. Theo phương 
pháp nuôi cấy mô. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn 
bán, nhập khẩu vật liệu nhân giống 
chuối. 
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Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 12 năm 2021. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/208. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống 
cây ăn quả phần 1: cây cam 

Ngày 20/09/2021 Việt Nam 
thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống cây 
ăn quả phần 1: cây cam. 
Quy chuẩn này quy định yêu cầu 
chất lượng của vật liệu nhân giống 
cây ăn quả thuộc loài cam chanh 
(Citrus sinensis) và cam sành 
(Citrus nobilis) theo phương pháp 
ghép. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn 
bán, nhập khẩu vật liệu nhân giống 
cam. 

Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 12 năm 2021. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/207. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống 
cây công nghiệp- phần 1: cây cà 
phê 

Ngày 20/09/2021 Việt Nam 

thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng vật liệu nhân giống cây 
công nghiệp - phần 1: cây cà phê. 

Quy chuẩn này quy định yêu cầu 
chất lượng của vật liệu nhân giống 
và cây giống cây công nghiệp 
thuộc loài cà phê Robusta (Coffea 
canephora) và cà phê Arabica 
(Coffea arabica) phục vụ sản xuất 
cây giống theo phương pháp nhân 
giống vô tính (cây giống ghép) và 
hữu tính (cây giống thực sinh, hạt 
giống). 

Quy chuẩn này áp dụng đối với 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn 
bán và tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến hoạt động sản xuất, buôn 
bán vật liệu nhân giống và cây 
giống cà phê Robusta (Coffea 
canephora) và cà phê Arabica 
(Coffea arabica). 

Thời gian dự kiến thông qua và 
thời gian dự kiến có hiệu lực vào 
tháng 12 năm 2021. 

Mã thông báo 
G/TBT/N/VNM/206. 

(Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 12/2021 

1. Nước: Chi Lê 
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- Số TB: G/TBT/N/CHL/581 
Nội dung: Thiết bị làm lạnh gia 

dụng (ICS 97.040.30) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/582 
Nội dung: Phân bón (ICS 65.080) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/583 
Nội dung: Phân bón (ICS 65.080) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/584 
Nội dung: Phân bón (ICS 65.080) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/585 
Nội dung: Phân bón (ICS 65.080) 
- Số TB: G/TBT/N/CHL/586 
Nội dung: Phân bón (ICS 65.080) 
2. Nước: Trung Quốc 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1636 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

(ICS 67.100.01) 
- Số TB: G/TBT/N/CHN/1637 
Nội dung: Thuốc lá và các thiết 

bị liên quan (ICS 65.160) 
3. Nước: Ukraine 
- Số TB: G/TBT/N/UKR/209 
Nội dung: Các sản phẩm từ nhựa 

và vật liệu polyme (ICS 55.080; 
83.080) 

- Số TB: G/TBT/N/UKR/210 
Nội dung: Túi nhựa (ICS 55.080; 

83.080) 
4. Nước: Hoa Kỳ 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1807 
Nội dung: Hóa chất (ICS 13.020; 

71.020; 71.100) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1808 
Nội dung: Đồ uống có cồn (ICS 

67.160.10; 67.260) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1809 
Nội dung: Môi chất lạnh (ICS 

13.020; 13.040; 71.100.45) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1810 
Nội dung: ICS 13.020; 83.080; 

83.140 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1811 
Nội dung: Thiết bị sưởi và điều 

hòa không khí (ICS 03.120; 
19.020; 23.120) 

- Số TB: G/TBT/N/USA/1812 
Nội dung: Điều hòa không khí 

(ICS 03.120; 19.020; 23.120) 
- Số TB: G/TBT/N/USA/1813 
Nội dung: Trứng gia cầm (ICS 

67.120.20) 
5. Nước: Việt Nam 
- Số TB: G/TBT/N/VNM/215 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120 ) 
6. Nước: Uganda 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1513 
Nội dung: Thuốc trừ sâu (ICS 

65.100.10) 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1514 
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa 

chế biến (ICS 67.100.10) 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1515 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
(ICS 67.060) 

- Số TB: G/TBT/N/UGA/1516 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 
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các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
(ICS 67.060) 

- Số TB: G/TBT/N/UGA/1518 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
(ICS 67.060) 

- Số TB: G/TBT/N/UGA/1519 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
(ICS 67.060) 

- Số TB: G/TBT/N/UGA/1520 
Nội dung: Ngũ cốc, đậu đỗ và 

các sản phẩm từ ngũ cốc, đậu đỗ 
(ICS 67.060) 

- Số TB: G/TBT/N/UGA/1522 
Nội dung: Các sản phẩm chất dẻo 

và cao su (ICS 83.140.99) 
7. Nước: Philippines 
- Số TB: G/TBT/N/PHL/275 
Nội dung: Dây và cáp điện (ICS 

29.060) 
- Số TB: G/TBT/N/PHL/275 
Nội dung: Phụ gia thực phẩm 

(ICS 67.220.20) 
- Số TB: G/TBT/N/PHL/275 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 67) 
8. Nước: Liên Bang Nga 
- Số TB: G/TBT/N/RUS/126 
Nội dung: Đồ chơi (ICS 

97.200.50) 
- Số TB: G/TBT/N/RUS/127 
Nội dung: Dược phẩm (ICS 

11.120 ) 
9. Nước: Thái Lan 

- Số TB: G/TBT/N/THA/648 
Nội dung: Máy văn phòng (ICS 

35.260) 
- Số TB: G/TBT/N/THA/649 
Nội dung: Mô tô, xe máy, xe đạp 

(ICS 43.140; 43.150) 
- Số TB: G/TBT/N/THA/650 
Nội dung: Sợi và cáp (ICS 

33.180.10) 
- Số TB: G/TBT/N/THA/651 
Nội dung: Sợi và cáp (ICS 

33.180.10) 
- Số TB: G/TBT/N/THA/652 
Nội dung: Các chất độc hại 
10. Nước: EU 
- Số TB: G/TBT/N/EU/858 
Nội dung: Thực phẩm (ICS 

67.040) 
- Số TB: G/TBT/N/EU/859 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 

(ICS 33.050; 33.120). 
(Tổng hợp) 

 
 

 
 
VẬN HÀNH CỔNG THÔNG 
TIN HỖ TRỢ SẢN XUẤT, ĐƯA 
NÔNG SẢN LÊN SÀN 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Ngày 1/12, Tổ công tác 1034 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã 
ra mắt Cổng thông tin điện tử hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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tmdt.mic.gov.vn thúc đẩy phát triển 
kinh tế số nông nghiệp, nông 
thôn… 

Tổ công tác 1043 thực hiện “Kế 
hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 
nghiệp lên sàn thương mại điện tử, 
thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 
nghiệp, nông thôn”. Kênh kết nối 
này sẽ là công cụ giúp các hộ sản 
xuất nông nghiệp giảm khoảng 
cách về kỹ năng số.  

Thứ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho 
biết, với vai trò đầu mối triển khai 
Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia, đồng hành cùng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 
nghiệp, từ ngày 21/7, Bộ Thông tin 
và Truyền thông đã ban hành 
Quyết định 1034 phê duyệt “Kế 
hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 
nghiệp lên sàn thương mại điện tử, 
thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 
nghiệp, nông thôn. 

Kế hoạch 1034 có sự đồng hành 
của 2 doanh nghiệp bưu chính lớn 
là Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam - Vietnam Post sở hữu sàn 
Postmart và Tổng công ty cổ phần 
Bưu chính Viettel sở hữu sàn Vỏ 
Sò. 

Đến nay, đã có gần 3,1 triệu hộ 
sản xuất nông nghiệp trên cả nước 

được hỗ trợ lên các sàn Postmart, 
Vỏ Sò. Theo thống kê, sau hơn 3 
tháng triển khai kế hoạch 1034, 2 
sàn Postmart, Vỏ Sò đã hỗ trợ tiêu 
thụ được gần 26.000 tấn nông sản, 
trong đó 2.200 tấn nông sản đến từ 
các tỉnh, thành miền Nam. Đặc 
biệt, đã có gần 3,1 triệu hộ sản xuất 
nông nghiệp trên cả nước được hỗ 
trợ lên sàn thương mại điện tử. 

Cổng tmdt.mic.gov.vn là kênh 
kết nối để các cơ quan, tổ chức, địa 
phương có thể chia sẻ khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển 
khai Kế hoạch 1034. Ngoài việc có 
liên kết với Cổng thông tin điện tử 
của các Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công Thương, 
Cổng thông tin điện tử hỗ trợ hộ 
sản xuất nông nghiệp trên sàn 
thương mại điện tử cũng đã đưa 
quy trình hướng dẫn hộ sản xuất 
nông nghiệp đăng ký tham gia mua 
bán, quảng bá sản phẩm trên các 
sàn thương mại điện tử. 

Sắp tới, Tổ công tác 1034 sẽ 
chính thức có đề xuất để Sở thông 
tin và Truyền thông các tỉnh, thành 
phố đặt đường link của Cổng hỗ 
trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên 
website của các Sở để kênh kết 
nối, chia sẻ thông tin này được 
quảng bá rộng rãi hơn nữa, góp 
phần thúc đẩy chuyển đổi số nông 
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nghiệp, nông thôn. 

(Theo VnEconomy) 
 

GẮN TEM TRUY XUẤT 
THÔNG MINH GIÚP MINH 
BẠCH HÓA THÔNG TIN SẢN 
PHẨM 

Công nghệ Blockchain có gắn 
kèm tem chống hàng giả, giúp 
nông sản minh bạch, thông tin rõ 
ràng khi xuất khẩu, tạo dựng niềm 
tin ban đầu giữa người bán và 
người mua.  

Theo nhận định từ các chuyên 
gia, trước tình hình thực phẩm 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản 
phẩm chứa chất cấm, độc hại, 
kháng sinh trong nông thủy sản,… 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe người tiêu dùng, thì việc truy 
xuất nguồn gốc đối với nông sản 
trở thành vấn đề quan tâm chung 
của toàn cầu, trong đó có Việt 
Nam. 

 
Ảnh minh họa 

Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch 
HĐQT, Giám đốc Liên hiệp Hợp 
tác xã (HTX) Kinh tế số Việt Nam 

(VDECA) cho biết, để nông sản 
tạo dựng được uy tín tại các thị 
trường cũng như bán được giá, bà 
con nông dân, các HTX cần phải 
đảm bảo được tính minh bạch 
thông qua chứng nhận tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; chứng 
nhận tiêu chuẩn cơ sở; quy chuẩn 
sản xuất bằng các giải pháp công 
nghệ, nhật ký điện tử sau đó trích 
xuất ra tem truy xuất thông minh. 

“Đối tác hoặc người tiêu dùng 
phải theo dõi được lô sản phẩm 
ngay từ ban đầu. Tem truy xuất 
thông minh có thể truy xuất đến 
từng công đoạn sản xuất của sản 
phẩm thay cho tem bình thường chỉ 
truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. 
Các cấp quản lý nhà nước sẽ có 
trách nhiệm giám sát khi tem truy 
xuất thông minh được xuất ra”, 
ông Vinh thông tin. 

Đánh giá tính minh bạch của sản 
phẩm nông sản thông qua các ứng 
dụng công nghệ, ông Vũ Hồ Vũ, 
Giám đốc điều hành Công ty CP 
Đầu tư Digital Kingdom (DGK) 
cho biết, hiện nay nhiều HTX đã 
ứng dụng công nghệ Blockchain để 
truy xuất nguồn gốc. 

Khẳng định tính hiệu quả của quá 
trình chuyển đổi số giúp minh bạch 
thông tin sản phẩm, Cục trưởng 
Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 
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nông thôn Lê Đức Thịnh cho rằng, 
đây là một giải pháp mà Cục cũng 
như Liên hiệp HTX Kinh tế số Việt 
Nam đang triển khai tại 6 tỉnh, với 
mong muốn minh bạch hóa quy 
trình sản xuất, cung cấp thông tin 
sản phẩm cho thị trường một cách 
chính xác nhất thông qua các giải 
pháp công nghệ. 

“Sau quá trình thử nghiệm, sản 
phẩm nông sản của các HTX sẽ 
được gắn tem truy xuất thông 
minh, qua đó góp phần minh bạch 
hóa thông tin sản phẩm, đảm bảo 
yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, rõ 
ràng về quy trình tạo thuận lợi tốt 
nhất cho đầu ra của doanh nghiệp. 
Giải pháp này còn mang lại tiện 
ích rất lớn cho người tiêu dùng, bởi 
họ chỉ cần một thao tác nhỏ là có 
thể biết ngay về dung lượng sản 
phẩm tại các HTX, quy trình sản 
xuất, quy chuẩn tiêu chuẩn sản 
phẩm cũng như dự báo sản lượng, 
thời vụ…”, ông Thịnh nêu rõ. 

(Theo vietq.vn) 
 

DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG 
NẮM BẮT THÔNG TIN TIÊU 
CHUẨN, QUY CHUẨN, 
HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG 

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ 
(Bộ Công Thương), các doanh 

nghiệp, kể cả doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo khi sản 
xuất, sáng tạo ra sản phẩm, hàng 
hóa cần chủ động nắm bắt các 
thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật, kết nối với cơ quan quản 
lý nhà nước khi cần thiết để đảm 
bảo hàng hóa được lưu thông trên 
thị trường được thuận lợi, hướng 
tới phát triển bền vững. 

Ban hành nhiều tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quản lý chất 
lượng sản phẩm 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp gắn liền với yêu 
cầu đảm bảo an toàn, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa từ khâu sản 
xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị 
trường và trong quá trình sử dụng 
nhằm đáp ứng các mục tiêu bảo vệ 
sức khỏe, an toàn, bảo vệ môi 
trường, phát triển bền vững, bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng và đồng 
thời đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, 
thuận lợi cho thương mại. 

Cơ sở của hoạt động kiểm tra, 
kiểm soát an toàn, chất lượng của 
sản phẩm, hàng hóa chính là các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng, 
ban hành và áp dụng, tuân thủ tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là hoạt 
động quan trọng, xuyên suốt của 
các cơ quan nhà nước, các doanh 
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nghiệp, Hiệp hội… triển khai thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật và các thông lệ, cam kết 
quốc tế liên quan. 

 
Doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt 

thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng 
tới phát triển bền vững 

Theo Vụ Khoa học và Công nghệ 
(Bộ Công Thương), trong những 
năm qua, Bộ Công Thương đã chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, ngành và 
các bên liên quan triển khai rất 
nhiều hoạt động trong phạm vi 
trách nhiệm quản lý nhà nước được 
phân công tại Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; Luật An toàn thực 
phẩm và Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; hoàn thiện hệ 
thống pháp luật một cách đồng bộ, 
tạo hành lang pháp lý cho các chủ 
thể tham gia công tác về an toàn 
thực phẩm, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ 
thuật… triển khai hoạt động bài 
bản, khoa học. 

Theo đó, Bộ Công Thương đã 
ban hành một số văn bản pháp lý 
quan trọng. Về công tác xây dựng 

và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật, căn cứ quy định tại Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, 
hàng năm, Bộ Công Thương tổ 
chức việc nghiên cứu, xây dựng, 
ban hành các quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN) và chuyển Bộ 
Khoa học và Công nghệ thẩm định, 
công bố các dự thảo tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN) thuộc lĩnh vực 
phân công trách nhiệm quản lý 
ngành Công Thương. 

Việc tổ chức, nghiên cứu xây 
dựng TCVN, QCVN được triển 
khai bài bản, hệ thống và chuyên 
nghiệp thông qua hệ thống các 
chuyên gia và các tổ chức khoa học 
và công nghệ thuộc Bộ. 

 Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) của nước ta bao gồm trên 
13.000 TCVN, tỷ lệ hài hòa với 
tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và 
nước ngoài là 60%. Số lượng 
TCVN liên quan đến ngành Công 
Thương khoảng hơn 6.387 TCVN 
(chiếm 53% tổng số TCVN). Về cơ 
bản, các TCVN này được xây dựng 
bởi ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc 
gia thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ, trong đó có sự tham gia của 
Bộ Công Thương với tư cách thành 
viên của các Ban kỹ thuật này. 

 Tính đến nay, Bộ Công Thương 
đã ban hành 67 QCVN cho các sản 
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phẩm hàng hóa: Vật liệu nổ công 
nghiệp, kỹ thuật điện, thiết bị đặc 
thù công nghiệp, sản phẩm tiêu 
dùng (dệt may, giấy)… Các QCVN 
này là cơ sở khoa học và công cụ 
quản lý nhà nước trong việc đảm 
bảo an toàn, sức khỏe của người sử 
dụng, bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng… thông qua việc kiểm soát 
các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu có nguy cơ 
gây mất an toàn, kém chất lượng. 

Doanh nghiệp cần chủ động 
nắm bắt thông tin 

Ông Đào Trọng Cường- Phó Vụ 
trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ 
(Bộ Công Thương) - cho biết, đứng 
ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước 
với các hoạt động nêu trên, Nhà 
nước đã và đang thực hiện vai trò 
định hướng, xây dựng thể chế, tạo 
hành lang pháp lý cho các doanh 
nghiệp được hoạt động sản xuất, 
đổi mới sáng tạo các sản phẩm, 
hàng hóa. 

Mặt khác, ở góc độ tuân thủ, 
doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khi 
sản xuất, sáng tạo ra sản phẩm, 
hàng hóa cần chủ động nắm bắt 
các thông tin về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, kết nối với cơ quan 
quản lý nhà nước khi cần thiết để 
đảm bảo hàng hóa được lưu thông 

trên thị trường, bao gồm tại các hệ 
thống siêu thị, kênh phân phối, bán 
lẻ được thuận lợi. 

Theo đó, doanh nghiệp cần chủ 
động xây dựng, công bố tiêu chuẩn 
cơ sở phục vụ hoạt động sản xuất 
của doanh nghiệp; cùng với đó, đề 
xuất, tham gia xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế thông 
qua các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
nhằm tận dụng lợi thế đối với sản 
phẩm, hàng hóa của mình và phục 
vụ công tác công bố tiêu chuẩn áp 
dụng, công bố hợp chuẩn. 

Mặt khác, doanh nghiệp cần 
nghiên cứu, góp ý các dự thảo quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan 
đến sản phẩm, hàng hóa của mình 
để đóng góp tiếng nói cũng như 
đảm bảo quyền lợi của doanh 
nghiệp sau khi QCVN được ban 
hành. Đồng thời, phải tuân thủ và 
áp dụng các quy định của QCVN 
tương ứng trong quá trình lưu 
thông hàng hóa thông qua hoạt 
động chứng nhận hợp quy, công bố 
hợp quy; và định hướng triển khai 
giai đoạn tiếp theo. 

(Theo vietq.vn) 
 

KINH NGHỆM QUỐC TẾ VỀ 
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI 
TIÊU DÙNG TRONG NỀN 
KINH TẾ SỐ 
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Trong bối cảnh nền kinh tế số, 
việc bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trở thành yêu cầu cấp thiết 
hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, 
Chính phủ nhiều nước cũng đã có 
những giải pháp để thực thi vấn đề 
này. 

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
Người tiêu dùng (Bộ Công 
Thương), trong hai năm gần đây, 
dưới tác động mạnh mẽ và toàn 
diện của đại dịch Covid-19, việc 
thực hiện chuyển đổi số để hướng 
tới một nền kinh tế số không còn là 
xu hướng mà gần như là yêu cầu 
bắt buộc đặt ra đối với chính phủ 
các nước để đảm bảo mục tiêu phát 
triển kinh tế, ổn định đời sống xã 
hội. 

Trong quá trình chuyển đổi trên, 
sự xuất hiện của các mô hình kinh 
doanh mới, thường được biết đến 
với các tên gọi như “nền kinh tế 
nền tảng” (the platform economy), 
“nền kinh tế chia sẻ” (the “sharing 
economy”) hoặc nền kinh tế với 
các giao dịch ngang hàng (the peer 
to peer economy) đã đặt ra một số 
vấn đề về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, đặc biệt là đối với vai 
trò quản lý nhà nước của chính phủ 
các nước. 

Theo đó, để tăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng, trên cơ sở xác 
định rõ các đặc trưng của mô hình 
kinh doanh mới so với mô hình 
kinh doanh “truyền thống”, chính 
phủ các nước cần lưu ý các vấn đề 
dưới đây: 

Kịp thời ban hành chính sách để 
bảo vệ người tiêu dùng 

Chính phủ mỗi nước đã và đang 
trong trạng thái sẵn sàng để nhanh 
chóng thích ứng với sự phát triển 
của công nghệ thông tin, từ đó, 
thực hiện các chính sách và đưa ra 
biện pháp bảo vệ người tiêu dùng 
trong nền kinh tế số. Các chính 
sách về bảo vệ người tiêu dùng 
được đưa ra mang tính trung lập về 
mặt công nghệ và bao trùm các vấn 
đề về công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới. Cơ quan quản lý theo 
dõi thường xuyên và phân tích sự 
phát triển, thay đổi trên thị trường 
kỹ thuật số để đảm bảo người tiêu 
dùng được bảo vệ đầy đủ và có thể 
hưởng lợi từ các thị trường đó. 

 
Ảnh minh họa 

Tăng cường năng lực cơ quan 
thực thi 
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Quá trình chuyển đổi số yêu cầu 
sự đồng bộ và nhanh chóng trong 
việc ứng dụng khoa học công nghệ, 
kỹ thuật số. Do vậy, để đảm bảo 
hiệu lực quản lý nhà nước về bảo 
vệ người tiêu dùng, chính phủ các 
nước đang xây dựng, bố trí nguồn 
lực phù hợp nhằm đảm bảo theo 
kịp sự phát triển của trình độ khoa 
học, công nghệ thông tin. 

Cụ thể, tăng cường công tác 
tuyên truyền chính sách, pháp luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng.Đẩy mạnh sự phối hợp với 
các tổ chức cá nhân kinh doanh 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, 
kinh doanh nền tảng, hỗ trợ xây 
dựng các chiến lược, chính sách 
kinh doanh phù hợp để vừa đáp 
ứng các nhu cầu của người tiêu 
dùng, vừa tạo lợi thế cạnh tranh, 
thúc đẩy hoạt động kinh doanh. 

Xây dựng và triển khai quy trình, 
công cụ, phương tiện để hỗ trợ 
người tiêu dùng trong các giao dịch 
kinh doanh trên nền tảng công 
nghệ, kỹ thuật số cũng như bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
các bên liên quan. Tăng cường đào 
tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác bảo vệ người 
tiêu dùng, đẩy mạnh cơ chế phối 
hợp, tăng cường việc giám sát thị 
trường… 

Thúc đẩy hợp tác nội bộ và quốc 
tế 

Quá trình chuyển đổi số không 
chỉ kết nối các lĩnh vực kinh tế 
trong phạm vi một quốc gia mà 
còn chú trọng và đặt ra yêu cầu mở 
rộng kết nối xuyên quốc gia để 
phối hợp giải quyết các vấn đề 
xuyên biên giới, có yếu tố nước 
ngoài. Vì vậy, với phạm vi tiêu 
dùng liên quan đến nhiều lĩnh vực 
và hoạt động tiêu dùng mở rộng ra 
khỏi biên giới của đất nước, các cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng có xu 
hướng tăng cường, đẩy mạnh các 
hoạt động hợp tác, phối hợp không 
chỉ với các cơ quan quản lý chuyên 
môn trong các lĩnh vực khác nhau, 
các bộ, ban, ngành, địa phương tại 
quốc gia mà cần có sự phối hợp 
đồng bộ, xây dựng những thỏa 
thuận, hiệp ước và thống nhất về 
quy định quốc tế đối với cơ quan 
cùng cấp tại các quốc gia khác 
nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu 
dùng toàn diện và đầy đủ. 

Nâng cao vai trò của doanh 
nghiệpvà hiệp hội ngành nghề 

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo 
vệ người tiêu dùng đưa ra các đánh 
giá và cơ chế khuyến khích, ghi 
nhận sự tham gia của các doanh 
nghiệp trong hoạt động bảo vệ 
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người tiêu dùng. Việc ghi nhận này 
đóng vai trò quan trọng, không chỉ 
giúp giảm tải cho hệ thống cơ quan 
quản lý nhà nước mà quan trọng 
hơn, nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng doanh nghiệp và ngăn chặn, 
hạn chế các hành vi vi phạm quyền 
lợi người tiêu dùng ngay từ việc 
xây dựng và thực hiện các mô hình 
kinh doanh mới. 

Bên cạnh vai trò của doanh 
nghiệp riêng rẽ thì các hiệp hội 
ngành nghề cũng tạo ra các cơ chế 
để tham gia vào công tác bảo vệ 
người tiêu dùng. Thông qua các tổ 
chức này, hoạt động bảo vệ người 
tiêu dùng dễ đạt được sự đồng 
thuận trong triển khai và tạo ra 
động lực mạnh mẽ để các doanh 
nghiệp trong cùng lĩnh vực cùng 
thống nhất thực hiện. 

(Theo vietq.vn) 
 

 
 
HƠN 150 TRIỆU SẢN PHẨM 
ĐÃ ĐƯỢC XÁC MINH BỞI 
GS1 

Sử dụng công nghệ nền tảng xác 
minh danh tính sản phẩm toàn cầu 
do Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế 
(GS1) triển khai được xem là giải 
pháp hữu hiệu giúp cho nhà bán lẻ 
và người tiêu dùng xác minh thông 

tin sản phẩm trên thị trường một 
cách chuẩn xác. 

 
Mã số thương phẩm toàn cầu – GTIN kết 
nối sản phẩm và dữ liệu thông tin chuẩn 

xác trên một nền tảng. 
Theo thống kê của GS1, những 

năm qua các chủ sở hữu thương 
hiệu và nhà sản xuất đã tải lên nền 
tảng đăng ký GS1 hơn 150 triệu 
mã số thương phẩm toàn cầu – 
GTIN. Bằng cách kết nối sản phẩm 
và dữ liệu thông tin chuẩn xác trên 
một nền tảng đảm bảo mọi sản 
phẩm trên toàn cầu có thể được 
nhận dạng đơn nhất, mã số GTIN 
của GS1 đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình chuyển đổi số của 
ngành bằng cách kết nối sản phẩm 
với dữ liệu chính xác. 

Với dữ liệu này, GS1 đã tạo tiền 
đề vững chắc cho mục tiêu tạo lập 
cơ sở dữ liệu chất lượng với mức 
độ hoàn chỉnh cao nhất giúp tất cả 
sản phẩm được nhận dạng đơn nhất 
bằng mã số mã vạch, giúp đơn giản 
hóa thông tin, giảm thời gian đưa 
ra thị trường, minh bạch hơn cho 
người tiêu dùng và giảm hàng giả. 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Sử dụng công nghệ nền tảng để 
xác minh danh tính sản phẩm 
toàn cầu 

Theo GS1, để cho phép ngành 
công nghiệp truy cập vào dữ liệu 
sản phẩm đáng tin cậy để xác minh 
danh tính trên toàn cầu, GS1 đã 
xây dựng Nền tảng đăng ký GS1. 

Dịch vụ được xác minh bởi GS1 
– một dịch vụ do GS1 cung cấp – 
thúc đẩy nền tảng này để cho phép 
nhà bán lẻ và thị trường xác minh 
thông tin sản phẩm và tên công ty 
(công ty hoặc tổ chức đã được cấp 
phép sử dụng mã số mã vạch) bằng 
cách kiểm tra thông tin đó với dữ 
liệu do chủ sở hữu thương hiệu kê 
khai. 

Với một cơ sở dữ liệu chất lượng, 
dịch vụ được xác minh bởi GS1 
cho phép xác định chính xác và 
đầy đủ thông tin chính hãng của 
sản phẩm. 

Cách thức hoạt động của GS1 
được xác minh 

Với xác minh bởi GS1, bất kỳ 
thành viên GS1 nào cũng có thể 
truy cập vào dữ liệu cơ bản về sản 
phẩm có nguồn gốc thương hiệu và 
nền tảng họ cần để cung cấp thông 
tin đáng tin cậy cho người tiêu 
dùng. Tất cả công ty trên toàn hệ 
sinh thái thương mại sẽ được 
hưởng lợi khi quyền truy cập vào 

dữ liệu sản phẩm chính xác, nhất 
quán trở nên liền mạch và hiệu quả 
hơn. 

Tất cả thành viên của GS1 có thể 
có quyền truy cập vào nền tảng 
đăng ký GS1 toàn cầu thông qua 
bất kỳ văn phòng GS1 tại các quốc 
gia thành viên, sử dụng Đã xác 
minh bởi GS1 để truy vết GTIN. 

Các thuộc tính sản phẩm cốt lõi 
cho Xác minh bởi GS1 được chủ 
sở hữu thương hiệu tải lên cơ sở dữ 
liệu, bao gồm: mã GTIN, tên 
thương hiệu, mô tả sản phẩm, URL 
hình ảnh sản phẩm, mã phân loại 
sản phẩm toàn cầu, nội dung ròng 
và đơn vị đo lường, thị trường tiêu 
thụ. 

Điều gì được xác minh bởi GS1? 
GS1 là tổ chức đăng ký toàn cầu 

về mã số thương phẩm toàn cầu 
(GTIN), được sử dụng để trả lời ba 
câu hỏi chính:GTIN có phải là 
GTIN hợp lệ không?; GTIN được 
cấp cho công ty nào?; Một trong 
các thuộc tính cơ bản (mã GTIN, 
tên thương hiệu, mô tả sản phẩm, 
URL hình ảnh sản phẩm, mã phân 
loại sản phẩm toàn cầu, nội dung 
ròng và đơn vị đo lường, thị trường 
tiêu thụ) có được cung cấp cho 
GTIN hay không? 

Được GS1 xác minh giúp chủ sở 
hữu thương hiệu có thể chia sẻ dữ 
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liệu cốt lõi về sản phẩm của họ và 
để các nhà bán lẻ và thị trường xác 
minh danh tính của sản phẩm họ 
bán. 

Lợi ích của xác minh bởi GS1 

 
Mã GTIN giúp minh bạch hóa thông tin 
sản phẩm, tránh hàng giả, hàng nhái. 

Bằng cách chia sẻ GTIN và thông 
tin thuộc tính sản phẩm thông qua 
Xác minh bởi GS1, chủ sở hữu 
thương hiệu cung cấp một nơi duy 
nhất cho các nhà bán lẻ và thị 
trường để xác minh sự hiện diện 
của các thuộc tính cốt lõi cho danh 
sách sản phẩm. 

Được GS1 xác minh, sản phẩm 
sẽ không gặp phải tình trạng 
như:Các phiên bản sản phẩm khác 
nhau dùng chung GTIN: Một số 
chủ sở hữu thương hiệu sử dụng 
cùng một GTIN cho một số biến 
thể của sản phẩm, khiến việc theo 
dõi sản phẩm gần như không thể. 
Ví dụ: một sản phẩm có thể có 
nhiều màu, nhưng tất cả chúng sẽ 
có chung một GTIN, gây ra sự 
chồng chéo và nhầm lẫn không cần 
thiết với các nhà bán lẻ, chợ và 

cuối cùng là với khách hàng (trực 
tuyến); 

GTIN tái chế: Một số chủ sở hữu 
thương hiệu sử dụng lại cùng một 
GTIN cho mỗi lần lặp lại sản 
phẩm. Ví dụ: cả mẫu sản phẩm 
mới và cũ đều có thể chia sẻ cùng 
một GTIN – ngay cả khi các tính 
năng và chức năng đã thay đổi 
hoàn toàn; 

Sử dụng GTIN mà không có 
quyền sở hữu: Một số chủ sở hữu 
thương hiệu vô tình sử dụng GTIN 
được cấp phép cho một công ty 
khác; Cùng một sản phẩm có nhiều 
GTIN: Điều này xảy ra do cả chủ 
sở hữu thương hiệu không biết sản 
phẩm của họ không cần GTIN mới 
và/hoặc những người xác định 
cùng một mặt hàng nhiều lần để 
cải thiện khả năng hiển thị và vị trí 
tìm kiếm. 

(Tổng hợp) 
 

ISO 56006 - CÔNG CỤ, 
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 
ĐỔI MỚI TRONG DOANH 
NGHIỆP 

Chúng ta đang sống trong nền 
kinh tế tri thức, nơi thông tin là thứ 
thúc đẩy các quyết định kinh 
doanh. Môi trường, công nghệ và 
luật pháp thay đổi liên tục chỉ là 
một số yếu tố mà tổ chức cần tính 
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đến, nhưng việc tổng hợp và phân 
tích thông tin đó không phải là 
nhiệm vụ đơn giản. Một tiêu chuẩn 
mới đã được xuất bản để hỗ trợ 
vấn đề này. 

ISO 56006, Quản lý đổi mới - 
Các công cụ và phương pháp quản 
lý trí tuệ chiến lược - Khuyến nghị, 
giúp tổ chức thiết lập quy trình 
hiệu quả để sử dụng thông tin một 
cách tốt nhất. Tiêu chuẩn này cũng 
có thể hữu ích để thiết lập các 
thông số kỹ thuật mua hàng khi 
thuê ngoài dịch vụ chiến lược. 

Theo ông Pierre Deplanche, 
Giám đốc dự án của nhóm chuyên 
gia chịu trách nhiệm phát triển tiêu 
chuẩn, trong thế giới năng động, 
chúng ta cần những nhà lãnh đạo 
suy luận về mặt chiến lược và dựa 
vào kiến thức để xác định định 
hướng của mình trong các điều 
khoản về đổi mới và tổ chức. 

 
Tiêu chuẩn này sẽ hữu ích cho 

các doanh nghiệp ở một số cấp độ. 
Đặc biệt, nó giúp lường trước 
những rủi ro, xác định các vấn đề 
xã hội, chính trị, công nghệ và 

thương mại, áp dụng cách tiếp cận 
có cấu trúc để giải quyết vấn đề. 
ISO 56006 được phát triển bởi ISO 
/ TC 279, Quản lý đổi mới, ban thư 
ký được cung cấp bởi AFNOR, 
thành viên ISO của Pháp. Nó có 
sẵn từ thành viên ISO ở quốc gia 
hoặc từ ISO Store. 

(Theo vietq.vn) 
 
AN TOÀN TRONG KHÔNG 
GIAN VỚI TIÊU CHUẨN 
ISO/TR 16158 

Mới đây, hướng dẫn quốc tế về 
tránh va chạm giữa các vật thể 
quay quanh quỹ đạo vừa được cập 
nhật. 

Với hàng ngàn vật thể liên tục 
quay trong không gian, điều cần 
thiết là phải có quy trình tại chỗ để 
tránh va chạm.Các hướng dẫn quốc 
tế về đảm bảo an ninh trong không 
gian vừa được bổ sung, cập nhật. 

ISO / TR 16158, Hệ thống vũ trụ 
- Tránh va chạm giữa các vật thể 
quay quanh quỹ đạo, thiết lập 
phương pháp hợp tác đã được 
thống nhất giữa tổ chức khác nhau 
vận hành vệ tinh để đảm bảo sử 
dụng an toàn và hiệu quả môi 
trường không gian. Tiêu chuẩn này 
mô tả các kỹ thuật khác nhau được 
sử dụng rộng rãi để phát hiện mối 
nguy hiểm ở gần, xác định xác suất 
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va chạm, cơ hội sống sót, và thực 
hiện các thao tác để tránh va chạm. 

Báo cáo kỹ thuật này gần đây đã 
được sửa đổi để đảm bảo đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu và tích hợp thông 
tin chi tiết hơn liên quan đến việc 
phân tích rủi ro va chạm và các 
biện pháp tránh có thể xảy ra. 

 
Ông André LaCroix - Người 

hướng dẫn của nhóm chuyên gia 
chịu trách nhiệm phát triển hướng 
dẫn thừa nhận rằng, số lượng vệ 
tinh và các vật thể khác trên quỹ 
đạo đã tăng đều trong những năm 
gần đây, khi việc sử dụng chúng 
trong viễn thông, an ninh quốc gia 
và khoa học vũ trụ đã phát triển. 

Báo cáo kỹ thuật này trình bày 
chi tiết quy trình làm việc cần thiết, 
bao gồm các yêu cầu dữ liệu áp 
dụng cho loại hoạt động này cũng 
như các kỹ thuật có thể được sử 
dụng để xác định xác suất va chạm 
và quyết định việc nên làm. 

ISO/TR 16158 được chuẩn bị 
bởitiểu ban SC 14,Hệ thống vũ trụ, 
phát triển và thực hiện, của ủy ban 
kỹ thuật ISO/TC 20,Hàng không 

vàvũ trụ. Ban thư ký cho ISO/TC 
20/SC 14 được cung cấp 
bởi ANSI, thành viên của ISO tại 
Hoa Kỳ.  

(Theo vietq.vn) 
 

DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ 
RỦI RO VỀ QUYỀN RIÊNG 
TƯ VỚI ISO/IEC 27701 

Trong một thế giới ngày càng kết 
nối, việc bảo vệ quyền riêng tư đã 
trở thành nhu cầu của xã hội. Khi 
các quy định về bảo vệ dữ liệu 
được thắt chặt, ISO/IEC 27701 có 
thể giúp doanh nghiệp tự tin quản 
lý các rủi ro về quyền riêng tư. 

 
Với sự gia tăng các cuộc tấn công 

mạng nhằm vào doanh nghiệp, an 
ninh mạng đang là mối quan tâm 
hàng đầu. Câu hỏi đặt ra là làm thế 
nào các công ty có thể xử lý thông 
tin cá nhân. Một số chính phủ gần 
đây đã đưa ra quy định mới về 
quyền riêng tư yêu cầu các công ty 
phải chịu trách nhiệm, chẳng hạn 
như Quy định chung về bảo vệ dữ 
liệu (GDPR) ở Châu Âu hoặc Đạo 
luật về quyền riêng tư của người 
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tiêu dùng ở California.  
Được công bố gần đây, tiêu 

chuẩn ISO/IEC 27701,Kỹ thuật 
bảo mật - Mở rộng ISO/IEC 27001 
và ISO/IEC 27002 đối với quản lý 
quyền riêng tư - Các yêu cầu và 
hướng dẫn, giúp tổ chức quản lý 
rủi ro liên quan đến thông tin nhận 
dạng cá nhân. Nó cũng cho phép 
họ tuân thủ GDPR, cũng như các 
quy định bảo vệ dữ liệu khác.Được 
phát triển với sự hợp tác giữa ISO 
và IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện 
Quốc tế), đây là tiêu chuẩn bảo mật 
toàn cầu đầu tiên. 

Theo ông Jason Matusow, Giám 
đốc Điều hành Nhóm Tiêu chuẩn 
Doanh nghiệp tại Microsoft, 
ISO/IEC 27701 là tiêu chuẩn giải 
quyết vấn đề tổng quát hóa các 
thực hành xử lý dữ liệu nhất quán 
trong một tổ chức. Mặc dù an ninh 
mạng và quyền riêng tư liên kết 
với nhau, nhưng chúng vẫn được 
đối xử riêng biệt ở nhiều công ty.  

(Theo vietq.vn) 
 

 
 

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ 
THẢI VỚI PHƯƠNG TIỆN 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn 
Thành ký Quyết định 1973/QĐ-

TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia 
về quản lý chất lượng môi trường 
không khí giai đoạn 2021 - 2025. 

Mục tiêu cụ thể là kiểm soát tốt 
các nguồn khí thải công nghiệp 
thuộc đối tượng quy định tại Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020, đảm 
bảo các cơ sở sản xuất công nghiệp 
kiểm soát, xử lý khí thải đạt quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường và đầu 
tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải 
tự động liên tục. 

Rà soát, hoàn thiện và trình Thủ 
tướng Chính phủ ban hành lộ trình 
áp dụng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia vềkhí thải của 
phương tiện giao thôngcơ giới 
đường bộ lưu hành ở Việt Nam. 
Tăng cường công tác giám sát, 
cảnh báo, dự báo chất lượng không 
khí xung quanh tại các đô thị, các 
khu vực tập trung nhiều nguồn 
thải. Kiểm soát hiệu quả các nguồn 
khí thải phát sinh từ các hoạt động 
dân sinh, xây dựng, nông nghiệp. 

 
Một trong các nhiệm vụ và giải 

pháp của Kế hoạch là phòng ngừa, 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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giảm thiểu phát thải khí thải. Trong 
đó, tổ chức thực hiện lộ trình áp 
dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khí 
thảiđối với phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, 
nhập khẩu và đang lưu hành ở Việt 
Nam. 

(Theo vietq.vn) 
 

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG QUY 
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ KHÍ THẢI Ô TÔ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
đang lấy ý kiến của nhân dân đối 
với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải phương tiện ô 
tô đang lưu hành và Thông tư ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải phương tiện ô tô đang 
lưu hành. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cho biết, tình trạng ô nhiễm môi 
trường không khí tại Việt Nam nói 
chung và một số đô thị lớn nói 
riêng có xu hướng gia tăng, chủ 
yếu tập trung vào ô nhiễm bụi, đặc 
biệt là bụi mịn PM2.5. Từ đầu năm 
2020 đến nay, tại khu vực miền 
Nam, trong đó có Thành phố Hồ 
Chí Minh, môi trường không khí 
đã bị tác động do bụi lơ lửng tổng 
số và tiếng ồn, gây ra bởi hoạt 
động sản xuất và giao thông trong 
vùng. Tại khu vực miền Bắc, trong 

đó có Thủ đô Hà Nội, trong tháng 
7 và tháng 11 năm 2020 có một số 
ngày chất lượng không khí có diễn 
biến xấu đi, do những biến động 
bất thường của yếu tố thời tiết, khí 
hậu. 

Một trong nguyên nhân chính gây 
ô nhiễm môi trường không khí là 
do hoạt động giao thông vận tải, 
trong đó có hoạt động của các 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ đang lưu hành. Kết quả 
nghiên cứu khoa học của một số 
chuyên gia môi trường tại Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh cho 
thấy tỉ lệ ô nhiễm bụi từ hoạt động 
giao thông vận tải dao động trong 
khoảng từ 40% đến 60%. 

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã 
thông qua Luật Bảo vệ môi trường 
trong đó có quy định yêu cầu Bộ 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với Bộ Giao thông vận tải 
trình Thủ tướng Chính phủ ban 
hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn quốc gia về khí thải của 
phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ lưu hành ở Việt Nam. 
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ 
đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, 
địa phương thực hiện nhiều giải 
pháp để bảo vệ, cải thiện chất 
lượng môi trường không khí, trong 
đó yêu cầu tăng cường kiểm soát 
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các chất gây ô nhiễm trong khí thải 
từ các phương tiện giao thông… 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã phối hợp với các bộ có 
liên quan để thực hiện nghiên cứu, 
đánh giá đối với từng lộ trình áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải của 
phương tiện giao thông đã được 
ban hành và có đề xuất kiến nghị 
đối với từng đối tượng phương tiện 
giao thông. Trong đó việc rà soát, 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường quốc gia về khí thải phương 
tiện ô tô đang lưu hành là một phần 
quan trọng, liên hệ chặt chẽ với 
việc xây dựng, đề xuất lộ trình áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải của 
phương tiện giao thông… 

(Theo chinhphu.vn) 
 

 
 
 
CHẶN VẤN NẠN THỔI 
PHỒNG CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM TRONG BÁN HÀNG 
ĐA CẤP 

Hoạt động thổi phồng công dụng 
sản phẩm diễn ra phổ biến với 
nhiều ngành nghề, đặc biệt, với 
sản phẩm là thực phẩm, trong kinh 

doanh bán hàng đa cấp. Do đó, Bộ 
Công Thương đã tăng cường biện 
pháp dẹp vấn nạn này. 

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ 
người tiêu dùng (Bộ Công 
Thương) cho biết, trong thời gian 
vừa qua, tình trạng đưa thông tin 
theo hướng "thổi phồng" công 
dụng sản phẩm, đặc biệt đối với 
loại sản phẩm là thực phẩm trong 
hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra 
khá phổ biến, Trong thời gian thực 
hiện giãn cách để phòng chống 
dịch Covid-19 thì hoạt động này 
càng diễn ra sôi động trên các 
phương tiện internet như mạng xã 
hội, ứng dụng di động, ứng dụng 
cuộc họp trực tuyến... 

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân này 
thành lập các nhóm kín trực tuyến 
như "tư vấn sức khỏe", "chăm sóc 
sức khỏe chủ động" hay "nhân 
chứng dùng sản phẩm", tập hợp 
hàng trăm, thậm chí hàng nghìn 
người tham gia. 

Trong đó, các đối tượng này chia 
sẻ, trao đổi những thông tin, video, 
clip có sử dụng hình ảnh bác sỹ, 
dược sỹ, nhân viên y tế để mô tả, 
tư vấn và hướng dẫn sử dụng các 
thực phẩm, hoặc mô tả công dụng 
thực phẩm như là một "kinh 
nghiệm thực tế" hay "nhân chứng 
sống" của người đã từng bị bệnh. 

CẢNH BÁOAN TOÀN 
THỰC PHẨM 



Số 94 - 12/2021 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 29 
 

Nguy hại hơn, cách thức đưa 
thông tin này được lạm dụng và 
củng cố bởi các bình luận phía 
dưới, càng tạo thêm niềm tin cho 
người bệnh, người tiêu dùng. 
Trong khi đó, số lượng người tham 
gia lớn nên thông tin lan truyền 
trên môi trường mạng rất nhanh sẽ 
gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe con 
người. 

Để xử lý triệt để tình trạng trên, 
Bộ Công Thương đã trình Chính 
phủ xem xét thông qua dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 
của Chính phủ về quản lý hoạt 
động kinh doanh theo phương thức 
đa cấp, trong đó bổ sung một số 
quy định điều chỉnh vấn đề này. 

Theo đó, dự thảo bổ sung quy 
định đối với trường hợp tổ chức 
hội nghị, hội thảo, đào tạo bán 
hàng đa cấp theo hình thức trực 
tuyến (trong đó bao gồm việc giới 
thiệu thông tin về sản phẩm bán 
hàng đa cấp) doanh nghiệp bán 
hàng đa cấp phải thông báo đến Sở 
Công Thương địa phương (trong 
trường hợp có sự tham gia của 
người tham gia bán hàng đa cấp tại 
một địa phương đó) hoặc Sở Công 
Thương nơi doanh nghiệp có trụ sở 

chính (trong trường hợp có sự 
tham gia của người tham gia bán 
hàng đa cấp tại nhiều địa phương). 

Quy định này nhằm tăng cường 
công tác quản lý, giám sát về nội 
dung các hội nghị, hội thảo, đào 
tạo trong hoạt động bán hàng đa 
cấp hiện nay. 

Bên cạnh đó, bổ sung quy định 
cấm đối với doanh nghiệp và người 
tham gia bán hàng đa cấp trong 
việc cung cấp các thông tin về 
hàng hóa trong bán hàng đa cấp 
đặc biệt đối với sản phẩm là thực 
phẩm theo các hình thức như 
“Cung cấp thông tin" về thực phẩm 
bằng hình thức sử dụng hình ảnh, 
thiết bị, trang phục, tên, thư tín của 
các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược 
sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời 
cảm ơn của người bệnh, bài viết 
của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế. 
"Cung cấp thông tin" về thực phẩm 
có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn 
hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả 
thực phẩm có tác dụng điều trị 
bệnh. 

(Theo vietq.vn) 
 
BÙNG NỔ VI PHẠM QUẢNG 
CÁO THỰC PHẨM BẢO VỆ 
SỨC KHỎE 

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 
vừa tổ chức “Hội nghị trực tuyến 
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về công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm”. Tại hội nghị, Cục trưởng 
Nguyễn Thanh Phong đề nghị các 
cơ quan chức năng phối hợp đẩy 
mạnh hơn nữa hoạt động xử lý vi 
phạm quảng cáo đặc biệt là thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe. 

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo 
các phòng/đơn vị thuộc Cục An 
toàn thực phẩm đã phổ biến, hướng 
dẫn các văn bản quy phạm pháp 
luật mới ban hành và có hiệu lực 
như: Thông tư số 29/2020/TT-
BYT, Thông tư số 12/2021/TT-
BYT, Thông tư số 10/2021/TT-
BYT, Báo cáo công tác thanh tra, 
hậu kiểm năm 2021, Công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm, phòng 
chống ngộ độc thực phẩm năm 
2021. 

 
Đẩy mạnh xử lý vi phạm quảng cáo, đặc 

biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

Đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc 
gia có tham luận hướng dẫn về 
công tác bảo đảm dinh dưỡng cho 
bệnh nhân COVID-19. Tham luận 
về công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm của Ban Quản lý an toàn 

thực phẩm TP.HCM, Chi Cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc 
Giang, Nghệ An, Đắk Lắk. Các đại 
biểu cùng tham gia thảo luận về 
các biện pháp và định hướng bảo 
đảm an toàn thực phẩm năm 2022. 

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS. 
TS Nguyễn Thanh Phong, Cục 
trưởng Cục An toàn thực phẩm nêu 
rõ, trong quá trình triển khai các 
hoạt động nếu gặp khó khăn, 
vướng mắc, các Ban quản lý, Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
tỉnh/thành phố cần có văn bản gửi 
Cục để kịp thời giải quyết, xử lý, 
nếu văn bản, đề xuất của địa 
phương vượt quá quyền hạn xử lý 
Cục sẽ có văn bản gửi cấp có thẩm 
quyền để trả lời, hướng dẫn. 

Thực hiện triệt để tinh thần cơ 
quan quản lý phục vụ nhân dân và 
doanh nghiệp, tránh thái độ nhũng 
nhiễu, gây phiền hà cho người dân 
và doanh nghiệp. 

Về hoạt động hậu kiểm, Cục An 
toàn thực phẩm đề nghị hàng năm 
trên cơ sở kế hoạch của Trung 
ương các địa phương cần xây dựng 
và trình cấp có thẩm quyền của địa 
phương ban hành kế hoạch hậu 
kiểm của địa phương. Quá trình 
hậu kiểm cần đảm bảo đúng quy 
trình, quy định về công tác lấy 
mẫu, xử phạt vi phạm hành 
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chính,… Đề nghị các Ban quản lý 
An toàn thực phẩm, Chi Cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm các 
tỉnh/thành phố cập nhật, bám sát 
vào các văn bản mới ban hành để 
thực hiện chức năng quản lý an 
toàn thực phẩm trên địa bàn. 

Ngoài công tác bảm đảm an toàn 
thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 đang rất nóng hiện nay, 
PGS. TS Nguyễn Thanh Phong 
cũng đề nghị các địa phương trong 
thời gian tới cần tập trung vào một 
số nội dung: Việc giám sát, lấy 
mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
trên địa bàn các tỉnh/thành phố; 
phối hợp các cơ quan chức năng 
đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xử lý 
vi phạm quảng cáo đặc biệt là thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe;  

Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm trong công tác phòng ngừa 
ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là ngộ 
độc do độc tố tự nhiên, công tác 
bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng 
chống dịch bệnh COVID-19, để 
các hoạt động triển khai đạt hiệu 
quả cao nhất. Đề nghị các địa 
phương căn cứ nội dung hướng 
dẫn bảo đảm dinh dưỡng và an 
toàn thực phẩm trong phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 của Cục An 
toàn thực phẩm và Viện Dinh 
dưỡng Quốc gia đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phù hợp để đạt hiệu 
quả cao nhất, góp phần vào việc 
phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. 

(Theo vietq.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
EU cảnh báo thu hồi thịt gà 
của Ba Lan tiêu thụ tại Việt Nam 

Văn phòng Thông báo và Điểm 
hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ 
và kiểm dịch động thực vật Việt 
Nam (SPS Việt Nam) vừa có văn 
bản gửi Cục Thú y về thông báo 
của EU đối với sản phẩm thịt gà 
của Ba Lan tiêu thụ tại thị trường 
Việt Nam vi phạm quy định về an 
toàn thực phẩm. 

Theo đó, ngày 04/11/2021, Văn 
phòng SPS Việt Nam nhận được 
thông báo số 513260, có mã tham 
chiếu 2021.5972 từ Hệ thống thông 
báo an toàn thực phẩm và thức ăn 
chăn nuôi của Liên minh châu Âu 
về sản phẩm thịt gà có nguồn gốc 
từ Ba Lan tiêu thụ tại thị trường 
Việt Nam bị nhiễm Salmonella 
(khuẩn đường ruột). 

Sản phẩm gồm: thịt gà và các bộ 
phận như chân, cổ và cánh… đông 
lạnh;  thị trường tiêu thụ: Việt 
Nam, Pháp. Biện pháp thực hiện là 
Ba Lan thông báo cho người nhận 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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và thu hồi sản phẩm trên thị trường 
với lô hàng số 649521/ 650521 có 
khối lượng 930 kg. 

Nhà sản xuất lô hàng trên là 
Przedsiebiorstwo Drobiarskie 
Drobex Sp. o.o.; địa chỉ: 
Powstańców 19, 86-050 Solec 
Kujawski, Ba Lan; mối nguy là 
Salmonella enteritidis được phát 
hiện ở 2 trong số 5 mẫu; mức độ 
rủi ro là nghiêm trọng. 

Văn phòng SPS Việt Nam thông 
báo và đề nghị Cục Thú y theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ 
đạo rà soát, kiểm tra theo quy định. 
Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm 
tra, Cục Thú y 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. 

(Theo Vietnamplus) 
 
Ấn Độ tổ chức phiên điều trần 
điều tra chống bán phá giá pin 
năng lượng mặt trời 

Ấn Độ sẽ tổ chức Phiên điều trần 
điều tra chống bán phá giá đối với 
một số sản phẩm pin năng lượng 
mặt trời có xuất xứ hoặc nhập 
khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và 
Việt Nam. 

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 
Công Thương cho biết, ngày 

11/11/2021, Tổng vụ Phòng vệ 
thương mại Ấn Độ (DGTR) đã gửi 
thông báo sẽ tổ chức phiên điều 
trần công khai vụ việc Ấn Độ điều 
tra chống bán phá giá đối với một 
số sản phẩm pin năng lượng mặt 
trời có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ 
Trung Quốc, Thái Lan và Việt 
Nam. 

Theo đó, thời gian tổ chức phiên 
điều trần vào 3 giờ chiều, ngày 
17/11/2021 (giờ Ấn Độ) theo hình 
thức trực tuyến. 

(Theo congthuong.vn) 
 

Đài Loan sửa đổi quy định 
nhập khẩu mặt hàng long não, 
băng phiến 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế 
Văn Hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho 
biết, Cổng thông tin điện tử Cơ 
quan quản lý Ngoại thương Đài 
Loan (BOFT) gần đây cho đăng 
thông báo về việc sửa đổi các quy 
định nhập khẩu mặt hàng long 
não, băng phiến (Mã 
CCC2906.19.10.00-8). 

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2021, 
Đài Loan đưa mặt hàng long não, 
băng phiến vào danh mục các mặt 
hàng hải quan Đài Loan hỗ trợ 
kiểm tra đồng thời sửa đổi mã nhập 
khẩu quy định từ mã 502 thành mã 
513 phân biệt quy định riêng đối 
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với mục đích nhập khẩu long não, 
băng phiến dùng để làm vị thuốc 
bắc (Chinese herbal medicine) hay 
không làm vị thuốc bắc. 

Thông báo của BOFT cho biết, 
do long não, băng phiến không 
phân biệt hàng khô hay hàng 
không khô trong khi mặt hàng này 
để sử dụng làm phụ gia thực phẩm 
(giới hạn trong gia vị) nên việc sửa 
đổi quy định lần này cho phép đáp 
ứng như cầu nhập khẩu long não, 
băng phiến làm phụ gia thực phẩm 
của các doanh nghiệp trong ngành 
công nghiệp hương liệu thực phẩm. 

Đối với mục đích nhập khẩu long 
não, băng phiến khô dùng để làm 
vị thuốc bắc, Đài Loan giữ nguyên 
quy định nhập khẩu mã 502 yêu 
cầu nhà nhập khẩu long não, băng 
phiến khô cần kèm theo bản sao 
Giấy phép kinh doanh thuốc bắc 
hoặc bản sao Giấy phép sản xuất 
thuốc bắc do Cơ quan Y tế và Phúc 
lợi cấp; đối với nhập khẩu các sản 
phẩm bột, cần phải đính kèm bản 
sao Giấy phép thuốc hoặc văn bản 
chấp thuận do Cơ quan Y tế và 
Phúc lợi cấp; tên hàng hóa cần ghi 
rõ tên thuốc, tên thảo mộc hay bột 
thuốc bằng chữ Hán. Các sản phẩm 
nhập khẩu long não, băng phiến 
không khô không phải tuân theo 
các quy định này. 

Đối với mục đích nhập khẩu long 
não, băng phiến không dùng để 
làm vị thuốc bắc, Đài Loan sửa đổi 
quy định nhập khẩu (mã 513) chỉ 
yêu cầu ghi rõ "không dùng làm vị 
thuốc bắc" và miễn các quy định 
nhập khẩu mã 502. 

(Theo trungtamwto.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
Kiểm tra, phát hiện nhiều cơ 
sở kinh doanh sai phạm về đo 
lường, chất lượng hàng hóa 

Qua kiểm tra nhiều doanh nghiệp 
và hộ sản xuất, kinh doanh hàng 
đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh, Chi 
cục TCĐLCL Lâm Đồng phát hiện 
nhiều cơ sở kinh doanh có hành vi 
sai phạm về đo lường, chất lượng 
hàng hóa. 

Theo thông tin từ Chi cục 
TCĐLCL tỉnh Lâm Đồng, kể từ 
năm 2018 đến nay, Chi cục đã chủ 
trì phối hợp với các cơ quan có liên 
quan kiểm tra 52 doanh nghiệp và 
hộ sản xuất, kinh doanh hàng đóng 
gói sẵn trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả kiểm tra cho thấy, phần 
lớn các cơ sở có sử dụng phương 
tiện đo vào việc định lượng hàng 
đóng gói sẵn, đã thực hiện tốt việc 
kiểm định định kỳ theo quy định; 
100% các lô hàng được kiểm tra 
đều đạt yêu cầu về lượng của sản 
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phẩm, hàng hóa. Có 03 đơn vị 
không thực hiện đúng quy định về 
ghi nhãn hàng hóa (thiếu nội dung 
về thành phần, xuất xứ hàng hóa, 
thông tin cảnh báo…). 

Chi cục cũng đã ban hành 03 
"Thông báo tạm dừng hoạt động đo 
lường không phù hợp" đối với 03 
đơn vị này. Nhắc nhở và hướng 
dẫn các đơn vị thực hiện khắc phục 
theo quy định để sản phẩm, hàng 
hóa được tiếp tục lưu thông trên thị 
trường. 

Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ 
sở sử dụng phương tiện đo có 
phạm vi đo không phù hợp với 
khối lượng hàng cần đo, chưa 
thường xuyên thực hiện kiểm tra 
định kỳ đối với lượng của hàng 
đóng gói sẵn, còn tình trạng lượng 
hàng hóa công bố trên nhãn bao 
gồm cả lượng bao bì của sản phẩm. 
Từ đó, dẫn đến lượng hàng hóa 
không đạt so với quy định tại 
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 
ngày 15/7/2014 của Bộ KH&CN 
quy định về đo lường đối với 
lượng của hàng đóng gói sẵn. 

Đối với các trường hợp này, đoàn 
kiểm tra đã hướng dẫn và yêu cầu 
các cơ sở trang bị phương tiện đo 
có phạm vi đo và độ chia kiểm phù 
hợp, đồng thời, hướng dẫn các cơ 
sở xây dựng các biện pháp đảm 

bảo về đo lường đối với hàng đóng 
gói sẵn, thực hiện định kỳ tự kiểm 
tra định lượng hàng đóng gói sẵn. 

Chi cục cũng đã phối hợp với 
Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, 
Bảo Lộc và phòng Kinh tế và Hạ 
tầng các huyện tổ chức thông tin 
tuyên truyền Thông tư số 
21/2014/TT-BKHCN cho 110 cơ 
sở sản xuất và kinh doanh hàng 
đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh. 

(Theo vietq.vn) 
 
Thép chống ăn mòn Việt Nam 
bị đề nghị điều tra lẩn tránh thuế 
chống bán phá giá 

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ 
Công Thương cho biết, Bộ Thương 
mại Hoa Kỳ (DOC) vừa gửi thông 
tin về việc nhận đơn đề nghị của 
ngành sản xuất trong nước yêu cầu 
điều tra lẩn tránh thuế chống bán 
phá giá đối với sản phẩm thép 
chống ăn mòn (CORE) của Việt 
Nam sản xuất từ thép cán nguội 
(CRS) và thép cán nóng (HRS) 
nhập khẩu từ Nhật Bản. 

Thông tin về vụ việc, Cục Phòng 
vệ thương mại cho hay, nguyên 
đơn của vụ việc là Steel Dynamics, 
Inc. (SDI); Sản phẩm bị cáo buộc 
gồm một số sản phẩm thuộc các 
mã HS 7210.30.00, 7210.41.00, 
7210.49.00, 7210.61.00, 
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7210.69.00, 7210.70.60, 
7210.90.60, 7210.90.90, 
7212.20.00, 7212.30.10, 
7212.30.30, 7212.30.50, 
7212.40.10, 7212.40.50, 
7212.50.00, 7212.60.00; và các mã 
HS: 7210.90.10, 7215.90.10, 
7215.90.30, 7215.90.50, 
7217.20.15, 7217.30.15, 
7217.90.10, 7217.90.50, 
7225.91.00, 7225.92.00, 
7225.99.00, 7226.99.01, 
7228.60.60, 7228.60.80, 
7229.90.10. 

Theo đó, nguyên đơn cáo buộc 
sau khi Hoa Kỳ điều tra và áp thuế 
chống bán phá giá với thép cán 
nguội (CRS) và thép cán nóng 
(HRS) từ Nhật Bản năm 2015, 
lượng nhập khẩu CRS-HRS từ 
Nhật Bản vào Hoa Kỳ giảm đáng 
kể, trong khi đó lượng nhập khẩu 
CORE từ Việt Nam gia tăng nhanh 
chóng. Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam 
đã nhập khẩu CRS-HRS từ Nhật 
Bản để sản xuất sản phẩm bị điều 
tra và việc sản xuất này không 
được coi là “chuyển đổi đáng kể” 
do quá trình sản xuất tại Việt Nam 
chỉ thêm một phần nhỏ trong tổng 
giá trị sản phẩm thép CORE xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ. Hiện tại, Hoa 
Kỳ đang duy trì mức thuế chống 
bán phá giá với CRS nhập khẩu từ 

Nhật Bản là 71,35% và HRS là 
26,81%. 

Theo quy định của Hoa Kỳ, DOC 
sẽ có thời hạn 30 ngày để xem xét 
đơn kiện và sẽ ban hành quyết định 
cuối cùng trong vòng 300 ngày kể 
từ khi khởi xướng. 

Để ứng phó với vụ việc, Cục 
Phòng vệ thương mại khuyến nghị 
Hiệp hội và doanh nghiệp sản 
xuất/xuất khẩu liên quan: Chủ 
động rà soát các hoạt động xuất 
khẩu các sản phẩm thép bị điều tra 
sang Hoa Kỳ; Nghiên cứu, tìm hiểu 
quy định, trình tự thủ tục điều tra 
chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ; 
tuân thủ đúng các thời hạn trả lời, 
cung cấp thông tin theo yêu cầu 
của Bộ Thương mại Hoa Kỳ; 
Thường xuyên phối hợp, trao đổi 
thông tin với Cục Phòng vệ thương 
mại để có được sự hỗ trợ trong 
trường hợp cần thiết. 

(Theo congthuong.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
Nghiệm thu đề án của các 

doanh nghiệp tham gia Chương 
trình KH&CN hỗ trợ DN đợt 2, 
năm 2021 và nghiệm thu nội 
dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 06/2020/NQ-HĐND, đợt 
1 và 2 năm 2021 

Ngày 08/12/2021, Sở KH&CN 
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tỉnh BR-VT đã tổ chức Hội đồng 
trực tuyến nghiệm thu đề án của 
các doanh nghiệp tham gia Đề án 
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2025, 
đợt 02 năm 2021 và Hội đồng tư 
vấn xác định nội dung, kinh phí hỗ 
trợ theo Nghị quyết  số 
06/2020/NQ-HĐND ngày 
04/08/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, đợt 1 và đợt 2 năm 2021. 
Do ông Trần Duy Tâm Thanh - 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng 
xét duyệt.  

  Sau khi đánh giá kết quả đạt 
được của đề án cũng như hồ sơ 
pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp và đây cũng là cơ sở 
để các công ty được hỗ trợ kinh phí 
từ Chương trình KH&CN. Cụ thể 
như sau: 

1. Hội đồng nghiệm thu đề án của 
các doanh nghiệp tham gia chương 
trình KH&CN, hỗ trợ đợt 2, gồm 
có: 

- Công ty TNHH Sake Toàn Cầu 
(Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 02 
nhãn hiệu). 

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Rơm Hí Hoáy với nội 
dung tư vấn hỗ trợ là Tư vấn khai 

thác và phát triển giá trị của nhãn 
hiệu. (Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là 
01 nhãn hiệu). 

2. Hội đồng tư vấn xác định nội 
dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị 
quyết  số 06/2020/NQ-HĐND 
ngày 04/08/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, đợt 1 năm 2021. Hội 
đồng đã nhất trí nghiệm thu đề án 
của doanh nghiệp: 

- Công ty TNHH Sake Toàn Cầu 
với nội dung hỗ trợ về dịch vụ 
quảng cáo thương mại. 

3. Hội đồng tư vấn xác định nội 
dung, kinh phí hỗ trợ theo Nghị 
quyết  số 06/2020/NQ-HĐND 
ngày 04/08/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, đợt 2 năm 2021. Hội 
đồng đã nhất trí nghiệm thu đề án 
của 02 doanh nghiệp: 

- Công ty TNHH Ngọc Lan Viên, 
hoạt động trên lĩnh vực Sản xuất – 
Thương mại sản phẩm nông nghiệp 
và dịch vụ du lịch sinh thái vườn 
rừng. Với nội dung hỗ trợ về 
Marketing, quảng bá sản phẩm, 
dịch vụ và Đào tạo về thực hành 
quy trình vận hành hiệu quả cho 
chuỗi cửa hàng. 

- Công ty TNHH Omega Food, 
hoạt động lĩnh vực sản xuất gia vị, 
nước chấm. Hỗ trợ về Marketing, 
quảng bá sản phẩm. 

(Theo Sở KH&CN) 


