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VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM 
LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG 
TBT BỘ GIAO THÔNG VẬN 
TẢI  

Mới đây, Văn phòng Thông báo 
Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật 
trong Thương mại (TBT) Việt Nam 
đã có buổi làm việc với Văn phòng 
TBT Bộ GTVT nhằm xây dựng kế 
hoạch, chương trình hành động 
trong năm 2023 đối với các quy 
định về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại. 

Tại buổi làm việc, ông Cao Xuân 
Quân, Giám đốc Văn phòng TBT 
Việt Nam chia sẻ: Văn phòng TBT 
Việt Nam là đầu mối thực thi các 
cam kết về TBT của Việt Nam 
trong khuôn khổ WTO và các 
FTAs khác. Đây cũng là đơn vị 
chủ trì tham gia đàm phàn và là 
đầu mối quốc gia triển khai các 
cam kết về TBT trong các điều ước 
quốc tế - các Hiệp định thương mại 
tự do: CPTPP, EVFTA, Viet Nam 
- UK FTA… 

Tính tới tháng 6/2022, TBT Việt 
Nam đã thông báo được 257 thông 
báo về quy chuẩn kỹ thuật, trong 
đó 231 thông báo thông thường, 26 
thông báo sửa đổi, bổ sung; Trả lời 

các câu hỏi liên quan tới TBT cho 
các bên trong và ngoài nước; Cảnh 
báo xuất khẩu cho các Bộ ngành, 
hiệp hội và Doanh nghiệp; Điều 
phối/phối hợp với các Bộ ngành xử 
lý 11 quan ngại thương mại về 
TBT của Việt Nam. 

Liên quan tới hoạt động của Bộ 
GTVT, Văn phòng TBT Việt Nam 
đã phối hợp và thực hiện 39 thông 
báo. Đáng chú ý, thời gian qua, 
Văn phòng TBT Việt Nam đã xử lý 
các quan ngại thương mại về TBT 
tại: Nghị định 116/2017/ND-CP 
quy định điều kiện sản xuất, lắp 
ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch 
vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô; Dự 
thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải mức 5 đối với xe ô tô 
sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới. 

Ngoài ra, Văn phòng cũng phối 
hợp xử lý các ý kiến góp ý với các 
biện pháp TBT của Bộ GTVT về 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 
09/2011/BGTVT về chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
đối với ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật về 
lốp xe ô tô; Quy chuẩn về khí thải 
mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp 
ráp và nhập khẩu mới; Dự thảo 
Quy chuẩn Kỹ thuật về khí thải 
mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp 
ráp và nhập khẩu mới… 

Thông qua buổi làm việc, ông 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Quân mong muốn có sự hợp tác 
chặt chẽ hơn nữa từ phía TBT Bộ 
GTVT, sự quan tâm, đồng hành 
của Lãnh đạo các điểm TBT thuộc 
Bộ GTVT trong công tác xây dựng 
kế hoạch hoạt động của các điểm 
TBT; phối hợp tổ chức tập huấn 
nhằm nâng cao trình độ, năng lực 
của các công chức làm công tác 
TBT; phát huy mạnh mẽ vai trò 
của TBT trong việc hỗ trợ các 
doanh nghiệp tìm kiếm các thông 
tin trong quá trình xuất các mặt 
hàng ra nước ngoài. 

Thay mặt Lãnh đạo Cục Đăng 
kiểm Việt Nam, Phó cục trưởng 
Phạm Minh Thành gửi lời cảm ơn 
đến TBT Việt Nam đã hỗ trợ TBT 
Bộ GTVT trong việc thực hiện 
chức năng nhiệm vụ được giao; ghi 
nhận sự cố gắng, nỗ lực của các 
điểm TBT thuộc Bộ GTVT; đồng 
thời cam kết Lãnh đạo Cục Đăng 
kiểm Việt Nam sẽ luôn đồng hành, 
tạo điều kiện để TBT Bộ GTVT 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
giao. 

Thay mặt TBT Bộ GTVT, ông 
Nguyễn Công Toàn, Chánh văn 
phòng TBT Bộ GTVT đã báo cáo 
kết quả thực hiện nhiệm vụ của 
TBT Bộ GTVT năm 2021 và 06 
tháng đầu năm 2022. Đồng thời 
nhấn mạnh: Trong những năm qua, 

Văn phòng TBT Bộ GTVT đã 
hoàn thành công tác với vai trò là 
đầu mối triển khai Hiệp định TBT 
trong các đơn vị thuộc Bộ. Văn 
phòng đã trao đổi nhận kế hoạch, 
nhiệm vụ công tác từ Văn phòng 
TBT Việt Nam, phối hợp, đôn đốc 
các tổ TBT tại các Cục và đơn vị 
thuộc Bộ thực hiện; Làm đầu mối 
để các tổ TBT tham gia hội nghị, 
hội thảo về thực hiện Hiệp định 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
do Văn phòng TBT Việt Nam tổ 
chức. 

Các cục chuyên ngành thuộc Bộ 
GTVT bao gồm; Cục Hàng không 
Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam, Cục Hàng hải Việt 
Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, 
Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, 
Cục Giám định và Quản lý chất 
lượng công trình giao thông là các 
điểm đầu mối phối hợp với Cục 
Đăng kiểm Việt Nam trong việc 
thực hiện nhiệm vụ thông báo, hỏi 
đáp về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại thuộc phạm vi quản lý 
của mình. 

Tuy nhiên, theo ông Toàn, hầu 
hết cán bộ phụ trách tại các tổ TBT 
đều đang kiêm nhiệm nên vẫn còn 
hạn chế về kinh nghiệm cũng như 
kiến thức cập nhật thông tin liên 
quan. 
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Trong thời gian tới Văn phòng 
TBT Bộ GTVT mong muốn Văn 
phòng TBT Việt Nam hỗ trợ đào 
tạo, tập huấn chuyên môn, hướng 
dẫn thực hiện các nhiệm vụ TBT 
cho TBT Bộ GTVT và các điểm 
TBT trực thuộc, nâng cấp trang 
web thông tin về hỏi đáp TBT... 
góp phần đảm bảo hoạt động TBT 
ngày càng thực chất. 

(vietq.vn) 
 

CƠ HỘI ĐANG RỘNG MỞ 
CHO XUẤT KHẨU THÔNG 
QUA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
TẠI VIỆT NAM 

Thương mại điện tử (TMĐT) 
xuyên biên giới chiếm 36% tổng 
doanh thu TMĐT của Việt Nam và 
dự kiến tiếp tục tăng. 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 
xuyên biên giới ước đạt 11,1 tỷ 
USD 

Theo báo cáo “Người bán hàng 
địa phương, khách tiêu dùng toàn 
cầu: Xu hướng xuất khẩu thông 
qua TMĐT tại Việt Nam” Amazon 
vừa phát hành, doanh thu bán lẻ 
hàng hóa xuyên biên giới (B2C) 
của Việt Nam ước tính tăng trưởng 
trên 20% mỗi năm. 

Việt Nam là quốc gia có tốc độ 
tăng trưởng nhanh trong ứng dụng 
TMĐT. Theo ước tính, tổng giá trị 

giao dịch TMĐT Việt Nam tăng 
trưởng 34% mỗi năm kể từ 2020 
và đạt 29 tỷ USD vào năm 2025. 

TMĐT xuyên biên giới chiếm 
36% tổng doanh thu TMĐT của 
Việt Nam và dự kiến tiếp tục tăng. 
Theo đánh giá, TMĐT xuyên biên 
giới là cơ hội quan trọng đối với 
người bán. 

Năm 2021, doanh thu bán lẻ hàng 
hóa xuyên biên giới đạt 75,4 nghìn 
tỷ đồng (3,3 tỷ USD). Dự kiến 
doanh thu năm 2026 có thể lên tới 
256,1 nghìn tỷ đồng (tương đương 
11,1 tỷ USD). 

TMĐT là một kênh quan trọng 
trong xuất khẩu hàng hóa đối với 
các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. 
Theo kết quả khảo sát của 
Amazon, 88% doanh nghiệp được 
khảo sát tại Việt Nam cho rằng 
TMĐT rất quan trọng trong hoạt 
động xuất khẩu của mình. 72% 
doanh nghiệp xuất khẩu thông qua 
TMĐT có hơn một nửa doanh số 
hoạt động bán hàng trực tuyến ra 
nước ngoài. Các doanh nghiệp 
nhận định doanh số bán lẻ trực 
tuyến xuyên biên giới sẽ cao hơn 
doanh số bán lẻ trực tuyến trong 
nước. 

Các doanh nghiệp dự đoán, triển 
vọng tăng trưởng doanh số bán 
hàng ra nước ngoài sẽ cao hơn 
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trong nước. Theo đó, tỷ lệ tăng 
trưởng kép hàng năm dự kiến của 
TMĐT B2C ra thị trường nước 
ngoài vào khoảng 42%, còn ở thị 
trường nội địa xấp xỉ mức 11%. 

Còn nhiều rào cản 
Bên cạnh cơ hội phát triển, tăng 

trưởng kim ngạch xuất khẩu và mở 
rộng thị trường tiềm năng nhờ vào 
TMĐT xuyên biên giới, Báo cáo 
cũng nêu ra những bất cập đối với 
doanh nghiệp Việt Nam như rào 
cản về thông tin, chi phí, các quy 
định cũng như năng lực của doanh 
nghiệp. 

Theo đó, 80% doanh nghiệp Việt 
Nam tham gia khảo sát cho rằng họ 
thiếu thông tin về các quy định liên 
quan của thị trường nước ngoài. 
85% gặp rào cản về năng lực cạnh 
tranh trong khu vực và trên toàn 
cầu. Bên cạnh đó, 81% doanh 
nghiệp thừa nhận chưa được chuẩn 
bị để đáp ứng sở thích và tâm lý 
của người tiêu dùng nước ngoài. 

Báo cáo “Người bán hàng địa 
phương, khách tiêu dùng toàn cầu: 
Xu hướng xuất khẩu thông qua 
TMĐT tại Việt Nam” được phát 
hành với mục tiêu cung cấp góc 
nhìn thiết thực cho các cơ quan 
chức năng, các nhà hoạch định 
chính sách, hiệp hội ngành hàng và 
doanh nghiệp trong ngành đưa ra 

những giải pháp hỗ trợ toàn diện 
cho các nhà xuất khẩu qua TMĐT. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Cục 
Thương mại điện tử và Kinh tế số 
(Bộ Công Thương) và Amazon 
Global Selling Việt Nam đã ký kết 
ghi nhớ hợp tác và công bố cùng 
triển khai sáng kiến “TMĐT xuyên 
biên giới: Kỷ nguyên bứt phá”. 
Chương trình hướng tới đào tạo 
nhân lực về TMĐT xuyên biên giới 
cho 10.000 doanh nghiệp Việt 
Nam từ nay đến 2026. 

Thông qua chương trình, các 
doanh nghiệp được trang bị kiến  
thức chuyên ngành về xuất nhập 
khẩu, nắm bắt thông tin thị trường, 
từ đó nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, mở cầu nối giao thương 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam 
và thế giới, xây dựng thương hiệu 
cho hàng hóa Việt Nam trên toàn 
cầu. 

(chongbanphagia.vn)  
 

CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP 
KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM 
ĐẾN NĂM 2030  

Ngày 19/4/2022, Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 493/QĐ-
TTg phê duyệt Chiến lược xuất 
nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 
với mục tiêu xuất nhập khẩu phát 
triển bền vững với cơ cấu cân đối, 
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hài hoà, phát huy lợi thế cạnh 
tranh, lợi thế so sánh, phát triển 
thương hiệu hàng hoá Việt Nam, 
nâng cao vị thế quốc gia trong 
chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực 
của tăng trưởng kinh tế nhanh và 
bền vững. 

 
Để thực hiện được mục tiêu đề 

ra, trong thời gian tới, ngoài việc 
triển khai một số nhiệm vụ giải 
pháp đề ra tại Quyết định số 
493/QĐ-TTg, cần tập trung một số 
nhiệm vụ trọng tâm. 

 Thúc đẩy xuất nhập khẩu 
hàng hóa góp phần phục hồi và 
tăng trưởng kinh tế 

Phát triển xuất nhập khẩu theo 
mô hình tăng trưởng bền vững và 
hợp lý, gắn liền với chủ trương về 
hội nhập quốc tế về kinh tế và quá 
trình tự do hoá thương mại của 
Việt Nam thời gian qua là chủ 
trương nhất quán và xuyên suốt 
của Đảng và Chính phủ. 

Nhằm thúc đẩy hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất 
nước tăng trưởng nhanh và bền 
vững, ngày 19/4/2022, Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 
493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 
xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 
2030. Với mục tiêu phát triển xuất 
nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân 
đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh 
tranh, lợi thế so sánh, phát triển 
thương hiệu hàng hoá Việt Nam, 
nâng cao vị thế quốc gia trong 
chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực 
của tăng trưởng kinh tế nhanh và 
bền vững, Chính phủ đề ra nhiều 
mục tiêu cụ thể như:  

- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 
hàng hóa bình quân 6-7%/năm 
trong thời kỳ 2021-2030, trong đó 
giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng 
xuất khẩu bình quân 8-9%/năm; 
giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 
bình quân 5-6%/năm.  

- Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 
hàng hóa bình quân 5-6%/năm 
trong thời kỳ 2021-2030, trong đó 
giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng 
nhập khẩu bình quân 7-8%/năm; 
giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 
bình quân 4-5%/năm.  

- Tăng tỷ trọng hàng công nghiệp 
chế biến, chế tạo xuất khẩu lên 
88% tổng kim ngạch xuất khẩu vào 
năm 2025 và 90% vào năm 2030; 
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trong đó, tỷ trọng xuất khẩu hàng 
công nghệ trung bình và cao đạt 
khoảng 65% vào năm 2025 và 70% 
vào năm 2030.  

- Tăng tỷ trọng thị trường xuất 
khẩu khu vực châu Âu lên 16-17% 
tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 
2025 và 18-19% vào năm 2030; 
khu vực châu Mỹ lên 32 - 33% 
tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 
2025 và 33-34% vào năm 2030; tỷ 
trọng thị trường xuất khẩu khu vực 
châu Á vào khoảng 49-50% vào 
năm 2025 và 46-47% vào năm 
2030. 

 - Tăng tỷ trọng thị trường nhập 
khẩu từ khu vực châu Âu lên 8-9% 
tổng kim ngạch nhập khẩu vào 
năm 2025 và 10-11% vào năm 
2030; khu vực châu Mỹ lên 8-9% 
tổng kim ngạch nhập khẩu vào 
năm 2025 và 10-11% vào năm 
2030; giảm tỷ trọng thị trường 
nhập khẩu từ khu vực châu Á 
xuống khoảng 78% tổng kim 
ngạch nhập khẩu vào năm 2025 và 
75% vào năm 2030. 

 Trong thời gian tới, ngoài thực 
hiện các giải pháp đề ra tại Chiến 
lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến 
năm 2030, cần khẩn trương thực 
hiện một số giải pháp trọng tâm 
sau: 

 Một là, hoàn thiện thể chế, tăng 

cường quản lý nhà nước trong tổ 
chức hoạt động xuất nhập khẩu; 

Hai là, phát triển sản xuất, tạo 
nguồn cung bền vững cho xuất 
khẩu; 

Ba là, phát triển thị trường xuất 
khẩu, nhập khẩu; 

Bốn là, nâng cao vai trò của Hiệp 
hội ngành hàng và các doanh 
nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình 
thành các chuỗi giá trị xuất khẩu 
quy mô lớn. 

 (chongbanphagia.vn) 
 

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG 
HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA 
ASEAN  

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư số 10/2022/TT-BCT sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư quy 
định thực hiện Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Thương 
mại hàng hóa ASEAN. 

Thông tư nêu rõ về cơ chế chứng 
nhận xuất xứ và kiểm tra, xác minh 
xuất xứ hàng hóa. Theo đó, đối với 
Chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O), Thông tư quy định: Để 
được hưởng ưu đãi thuế quan, tại 
thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, 
nhà nhập khẩu phải nộp cho cơ 
quan hải quan nước thành viên 
nhập khẩu C/O mẫu D hoặc chứng 
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từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, 
kèm theo các chứng từ liên quan. 

Trong trường hợp C/O mẫu D bị 
cơ quan hải quan hoặc các cơ quan 
có liên quan của Nước thành viên 
nhập khẩu từ chối, C/O đó sẽ được 
đánh dấu vào ô số 4 và gửi lại cho 
cơ quan, tổ chức cấp C/O trong 
một khoảng thời gian hợp lý nhưng 
không quá 60 ngày. Nước thành 
viên nhập khẩu phải thông báo cho 
cơ quan, tổ chức cấp C/O lý do đã 
từ chối không cho hưởng ưu đãi 
thuế quan. 

Trong trường hợp chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị cơ 
quan hải quan của Nước thành viên 
nhập khẩu từ chối, chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa đó 
được gửi lại cho cơ quan có thẩm 
quyền của Nước thành viên xuất 
khẩu trong một khoảng thời gian 
hợp lý nhưng không quá 60 ngày. 
Nước thành viên nhập khẩu phải 
thông báo cho cơ quan có thẩm 
quyền của Nước thành viên xuất 
khẩu lý do đã từ chối không cho 
hưởng ưu đãi thuế quan. 

Về thời hạn hiệu lực của Chứng 
từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, 
Thông tư quy định: Chứng nhận 
xuất xứ của hàng hóa, Chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa có 
hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày cấp hoặc kể từ ngày phát 
hành và phải được nộp cho cơ quan 
hải quan Nước thành viên nhập 
khẩu trong thời hạn đó. 

Trường hợp Chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa được nộp 
cho cơ quan hải quan của Nước 
thành viên nhập khẩu sau thời hạn 
quy định trên, Chứng từ chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa đó vẫn 
được chấp nhận nếu việc không 
tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất 
khả kháng hoặc do những nguyên 
nhân chính đáng khác nằm ngoài 
kiểm soát của Nhà xuất khẩu. 

Trong các trường hợp nộp muộn 
khác, cơ quan hải quan của Nước 
thành viên nhập khẩu có thể chấp 
nhận Chứng từ chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa đó với điều kiện hàng 
hóa được nhập khẩu trước khi hết 
thời hạn hiệu lực của Chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa. 

Được nộp C/O điện tử thay cho 
C/O giấy 

Theo Thông tư, C/O điện tử có 
thể được nộp, được cấp và được 
chấp nhận thay cho C/O giấy, với 
hiệu lực pháp lý tương đương. 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan, 
tại thời điểm làm thủ tục nhập 
khẩu, Nhà nhập khẩu phải khai báo 
thông tin về số tham chiếu của C/O 
điện tử trên tờ khai hải quan nhập 
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khẩu, nộp kèm theo các chứng từ 
chứng minh (như hóa đơn thương 
mại và vận tải đơn chở suốt được 
cấp trên lãnh thổ của nước thành 
viên xuất khẩu trong trường hợp 
hàng hóa được vận chuyển qua 
lãnh thổ của một hoặc nhiều nước 
trung gian không phải là Nước 
thành viên theo quy định tại Điều 
21 của Phụ lục này) và các tài liệu 
khác theo quy định của pháp luật 
Nước thành viên nhập khẩu. 

Để phục vụ việc kiểm tra xuất xứ 
hàng hóa theo quy định, nhà sản 
xuất hoặc nhà xuất khẩu khi đề 
nghị cấp C/O điện tử phải lưu trữ 
chứng từ đề nghị cấp C/O điện tử 
trong thời hạn ít nhất là 3 năm kể 
từ ngày được cấp C/O điện tử theo 
quy định của pháp luật Nước thành 
viên xuất khẩu. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 16/7/2022. 

(tapchitaichinh.vn) 
 
KHUYẾN KHÍCH PHÁT 
TRIỂN SẢN PHẨM NÔNG SẢN 
ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ 

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 
Lê Minh Hoan, xu hướng bảo hộ, 
rào cản thương mại ngày càng gia 
tăng, các nước ngày càng đặt ra 
yêu cầu kỹ thuật khắt khe về chất 

lượng, an toàn thực phẩm, truy 
xuất nguồn gốc, biện pháp kiểm 
dịch động thực vật-SPS, mã số cơ 
sở đóng gói, đăng ký doanh 
nghiệp... Hay những thay đổi chính 
sách trước tác động của dịch 
COVID-19 điển hình như chủ 
trương “Zero Covid” của Trung 
Quốc. 

Những tác động từ sự thiếu hụt 
và tăng giá các mặt hàng năng 
lượng, lương thực trên toàn cầu. Ở 
trong nước giá các mặt hàng 
nguyên vật liệu đầu vào tăng ở 
mức cao, làm ảnh hưởng sản xuất, 
chế biến nông sản và phục vụ xuất 
khẩu. Trong khi chi phí lưu thông, 
vận chuyển hàng hóa trên thế giới 
tiếp tục ở mức cao, tình trạng thiếu 
container, tàu vận chuyển hàng 
nông sản đã ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến hoạt động xuất, nhập khẩu 
nông sản. 

Trước tình hình trên, Bộ trưởng 
Lê Minh Hoan cho biết, Bộ sẽ rà 
soát, điều chỉnh các chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp. Đồng 
thời, khuyến khích phát triển hợp 
tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ 
nông sản và các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật theo hướng phù hợp 
chuẩn mực quốc tế và thực tiễn sản 
xuất. 



Số 100 - 6/2022 
 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 9 
 

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm 
việc đáp ứng quy định về tem 
nhãn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn 
vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm 
dịch, quy cách đóng gói, chất 
lượng, chủng loại nông sản; đăng 
ký mã cơ sở đóng gói, mã số doanh 
nghiệp. 

Bộ tiếp tục đàm phán tháo gỡ rào 
cản kỹ thuật, rào cản thương mại 
và mở cửa thị trường xuất khẩu 
chính ngạch thêm nhiều nông sản 
vào thị trường lớn và tiềm năng, 
như Trung Quốc là sầu riêng, tổ 
yến, chanh leo, bơ, bưởi, na, roi, 
dừa…; Nhật Bản là nhãn, bưởi, 
chanh leo, xuất khẩu gia cầm đã 
qua xử lý nhiệt; Hàn Quốc là tôm, 
bưởi, vú sữa, chanh leo, nhãn, vải, 
chôm chôm, thịt gia súc, gia cầm 
chế biến, trứng gia cầm chế biến, 
Myanmar, Thái Lan, Australia, 
New-Zealand. 

Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa 
phương phát triển sản xuất gắn với 
xuất khẩu. Cùng địa phương đẩy 
mạnh việc xây dựng nhãn hiệu 
chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các 
sản phẩm thế mạnh, sản phẩm 
quốc gia, sản phẩm vùng. Theo đó, 
rà soát quy mô, sản lượng, triển 
khai có hiệu quả các giải pháp cấp 
mã số vùng trồng, vùng nuôi, thực 
hiện chuẩn hóa chất lượng theo các 

tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 
hữu cơ, đăng ký mã số cơ sở đóng 
gói, doanh nghiệp được phép xuất 
khẩu chính ngạch...; quy hoạch, 
xây dựng các trung tâm logistics 
nông sản, hệ thống kho lạnh gắn 
với vùng nguyên liệu và hành lang 
biên giới. 

Đồng thời, đầu tư mạnh mẽ, nâng 
cao năng lực khâu chế biến bảo 
quản nông sản để nâng cao giá trị 
gia tăng sản phẩm đầu ra gắn với 
xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát triển 
thương hiệu nông sản vùng miền 
phục vụ nhu cầu xuất khẩu tại các 
thị trường. 

 
Ảnh minh hoạ 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tiếp tục triển khai chủ 
động có hiệu quả Hiệp định thương 
mại tự do (FTAs) với các nước, 
khu vực trên thế giới. Cùng với đó 
là phối hợp với các Đại sứ quán, 
Tham tán thương mại, Tham tán 
nông nghiệp thu thập và cung cấp 
thông tin, thị hiếu, nhu cầu, cập 
nhật các chính sách, quy định cho 
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cộng đồng doanh nghiệp, các địa 
phương; hỗ trợ, kết nối doanh 
nghiệp tham gia xúc tiến thương 
mại, quảng bá sản phẩm đã được 
mở cửa, xuất khẩu chính ngạch gắn 
liền với hoạt động ngoại giao vào 
các thị trường lớn và khai thác hiệu 
quả thị trường tiềm năng. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn kiến nghị Bộ Công 
Thương chủ trì nghiên cứu đề xuất 
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 
về Quy chế xây dựng, quản lý và 
thực hiện chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia, theo hướng 
bổ sung nội dung liên quan đến hỗ 
trợ các thiết chế, tổ chức tư vấn 
phát triển sản phẩm, nâng cao chất 
lượng sản phẩm nông sản đáp ứng 
nhu cầu các phân khúc thị trường 
trong nước; có nguồn lực cụ thể hỗ 
trợ tổ chức các cuộc thi, hội thi 
ngành hàng, giúp khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp 
khởi nghiệp và hợp tác xã. 

Trước đó, chia sẻ về hoạt động 
xúc tiến thương mại, đàm phán mở 
cửa, phát triển thị trường nông sản, 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lê Minh Hoan cho 
biết, Bộ đã phối hợp với các Đại sứ 
quán, Tham tán Thương mại, 
Tham tán Nông nghiệp tăng cường 

xúc tiến, quảng bá theo hình thức 
trực tuyến (online) đối với các sản 
phẩm đã được mở cửa, xuất khẩu 
chính ngạch vào các thị trường gắn 
liền với các hoạt động ngoại giao 
của Chính phủ và Bộ vào các thị 
trường lớn như: Trung Quốc, Mỹ, 
EU, Nga, Brazil và khai thác hiệu 
quả các thị trường tiềm năng như: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, 
Australia, New Zealand, Trung 
Đông. 

Nhờ đó, góp phần đưa tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 
5 tháng đầu năm 2022 đạt 23,2 tỷ 
USD, tăng 16,8%, thặng dư thương 
mại đạt 5,1 tỷ USD, tăng 3,1 lần so 
với cùng kỳ. Hiện đã có 9 sản 
phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị 
xuất khẩu trên 1 tỷ USD là cà phê, 
cao su, điều, rau quả, gạo, cá tra, 
tôm, sản phẩm gỗ, đầu vào phục vụ 
sản xuất. Các nước Mỹ, Trung 
Quốc và Nhật Bản là 3 thị trường 
xuất khẩu lớn nhất; trong đó, Hoa 
Kỳ chiếm tỷ trọng 28%, tăng 
17,1%; Trung Quốc chiếm 17,8%, 
tăng 6,8% và Nhật Bản chiếm 7%, 
tăng 19,5%. 

Các loại quả tươi chủ lực như 
xoài, thanh long, chanh leo, nhãn, 
vải... đã xuất khẩu đi nhiều quốc 
gia, đặc biệt là các thị trường lớn 
như EU, Hoa Kỳ, Australia, Nhật 
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Bản, Hàn Quốc, Newzealand, 
Trung Quốc, Trung Đông, 
ASEAN… Hiện, Bộ đang đàm 
phán mở cửa thị trường cho các 
loại nông sản chủ lực như: sầu 
riêng, khoai lang, ớt, chanh leo, 
nhãn, bưởi sang thị trường như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, 
Australia, New Zealand… 

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

Nhật Bản: Quy định về an toàn 
container 

Ngày 14/04/2022 Nhật Bản thông 
báo cho các nước Thành viên 
WTO về việc đưa ra dự thảo sửa 
đổi Quy định về An toàn của 
container. Cụ thể, theo Đạo luật an 
toàn khí áp suất cao, Nhật Bản sẽ 
đưa ra các quy định mới về loại 
container chứa khí 
hydrofluorocarbon dưới dạng áp 
suất cao. 

Thời gian dự kiến thông qua vào 
tháng 07/2022. Thời gian dự kiến 
có hiệu lực khoảng tháng 01/2023. 
Các nước Thành viên WTO có 60 
ngày kể từ ngày thông báo để tham 
gia đóng góp ý kiến. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/JPN/734. 

Trung Quốc: Quy định về ghi 

dấu cảnh báo trên sản phẩm 
thuốc lá điện tử 

Ngày 26/04/2022 Trung Quốc 
thông báo cho các nước Thành 
viên WTO về việc đưa ra dự thảo 
Quy định về ghi dấu cảnh báo trên 
sản phẩm Thuốc lá Điện tử. 

Biện pháp này quy định về nội 
dung, vị trí, diện tích, cỡ chữ và 
các yêu cầu khác về dấu hiệu cảnh 
báo ghi trên bao bì của thuốc lá 
điện tử. Biện pháp này áp dụng đối 
với sản phẩm thuốc lá điện tử được 
tiêu thụ trong lãnh thổ của Trung 
Quốc. 

Chưa xác định thời gian dự kiến 
thông qua và thời gian dự kiến có 
hiệu lực. Các nước Thành viên 
WTO có 60 ngày kể từ ngày thông 
báo để tham gia đóng góp ý kiến. 

Mã thông báo: 
G/TBT/N/CHN/1675. 

 (Tổng hợp) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
WTO TRONG THÁNG 6/2022 

1. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/675 
Nội dung: Thuốc lá, các sản 

phẩm thuốc lá và thiết bị liên quan. 
2. Nước: Chile 
- Số TB: G/SPS/N/CHL/702/ 
REV.1/Add.1 
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Nội dung: Chế biến thịt cá, thuỷ 
sản. 

3. Nước: Liên minh Châu Âu 
- Số TB: G/TBT/N/EU/899 
Nội dung: Sản phẩm diệt khuẩn 
- Số TB: G/TBT/N/EU/900 
Nội dung: Sản phẩm diệt khuẩn. 
4. Nước: Kenya 
- Số TB: G/SPS/N/KEN/159 
Nội dung: Dầu và mỡ ăn 

được. Hạt có dầu. 
5. Nước: Canada 
- Số TB: G/TBT/N/CAN/674 
Nội dung: Thiết bị cho trẻ em. 
6. Nước: Vương quốc Ả Rập Xê 

Út 
- Số TB: G/TBT/N/ARE/541  
- Số TB: G/TBT/N/BHR/633  
- Số TB: G/TBT/N/KWT/599  
- Số TB: G/TBT/N/OMN/469  
- Số TB: G/TBT/N/QAT/620  
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1248 
- Số TB: G/TBT/N/YEM/227 

Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 
nói chung. 

7. Nước: Kenya 
- Số TB: G/SPS/N/KEN/158 
Nội dung: Thực phẩm đóng gói 

và chế biến sẵn. 
8. Nước: Qatar 
- Số TB: G/TBT/N/ARE/541  
- Số TB: G/TBT/N/BHR/633  
- Số TB: G/TBT/N/KWT/599  
- Số TB: G/TBT/N/OMN/469  

- Số TB: G/TBT/N/QAT/620  
- Số TB: G/TBT/N/SAU/1248  
- Số TB: G/TBT/N/YEM/227 
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm 

nói chung. 
9. Nước: Kenya 
- Số TB: G/SPS/N/KEN/156 
Nội dung: Dầu và mỡ ăn 

được. Hạt có dầu. 
10. Nước: Uganda 
- Số TB: G/TBT/N/BDI/249, 
- Số TB: G/TBT/N/KEN/1270, 
- Số TB: G/TBT/N/RWA/679, 
- Số TB: G/TBT/N/TZA/800, 
- Số TB: G/TBT/N/UGA/1604 
Nội dung: Các sản phẩm của 

ngành công nghiệp hóa chất. 
11. Nước: Bolivia 
- Số TB: G/TBT/N/BOL/6/Add.3 
Nội dung: Xe thương mại. 
12. Nước: Liên minh Châu Âu 
- Số TB:  G/TBT/N/EU/898 
Nội dung: Sản phẩm diệt khuẩn. 
13. Kenya 
- Số TB: G/SPS/N/KEN/160 
Nội dung: Dầu và mỡ ăn 

được. Hạt có dầu. 
14. Nước: New Zealand 
- Số TB: G/SPS/N/NZL/688 
- Nội dung: Lấy ý kiến công khai 

về các đề xuất sửa đổi đối với Tiêu 
chuẩn sức khỏe hàng hoá nhập 
khẩu. 

 (Tổng hợp) 
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HỖ TRỢ CÁC DOANH 
NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT CHẤT LƯỢNG TRONG 
BỐI CẢNH MỚI  

Đại dịch Covid-19 đã gây ra 
nhiều tổn thất và khó khăn cho các 
doanh nghiệp, vì vậy, để thúc đẩy 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
nâng cao năng suất chất lượng, 
nhiều doanh nghiệp đã tìm đến hệ 
thống quản lý, công cụ hỗ trợ. 

Các hệ thống quản lý như ISO 
9000, SA 8000, ISO 14000, GMP, 
HACCP đã trở thành hệ thống 
công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng quen thuộc với các doanh 
nghiệp. Các chương trình và công 
cụ cải tiến Kaizen, 5S, Lean, Lean 
6 Sigma… và các công cụ quản lý 
khác cũng được các doanh nghiệp 
quan tâm và ứng dụng. Nói cách 
khác, việc nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch 
vụ chính là việc đưa các ứng dụng 
khoa học công nghệ, đổi mới sáng 
tạo giúp doanh nghiệp loại bỏ các 
lãng phí và bất hợp lý trong quá 
trình sản xuất, hướng mọi hoạt 
động theo hướng tinh gọn, hiệu 
quả. 

Nâng cao năng suất chất lượng 

sản phẩm có tác động tới mọi 
thành phần kinh tế trong xã hội. 
Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi 
phí, gia tăng lợi nhuận; còn người 
tiêu dùng sẽ được dùng sản phẩm 
có chất lượng, với chi phí hợp lý; 
trong khi đó, người lao động gia 
tăng thu nhập, Chính phủ sẽ gia 
tăng nguồn thu từ thuế. Nhìn rộng 
ra quốc gia, nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm sẽ có sự phát 
triển bền vững. Những lợi ích nhờ 
việc nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm đang được các quốc gia 
trên thế giới đẩy mạnh áp dụng, 
trong đó có Việt Nam, nhất là 
trong bối cảnh nền kinh tế đất nước 
bị chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch 
Covid-19, nhiều doanh nghiệp 
cũng phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức không nhỏ do sự 
tác động của đại dịch cũng như 
cạnh tranh khốc liệt với những thị 
trường khác trong quá trình toàn 
cầu hóa hiện nay. 

Là một trong những công ty sản 
xuất các sản phẩm may mặc, chủ 
yếu xuất khẩu sang nước ngoài, để 
đảm bảo duy trì sản xuất trong điều 
kiện dịch COVID-19 vừa qua, 
Công ty may Bắc Giang LGG đã 
áp dụng công cụ cải tiến như 5S, 
Kaizen. Theo đại diện Công ty, so 
với truyền thống thì việc đưa ứng 

TCĐLCL VÀ  
DOANH NGHIỆP 
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dụng công nghệ số vào sản xuất có 
thể giúp tăng năng suất từ 5-10%, 
đặc biệt giúp kiểm soát hệ thống 
một cách thống nhất và chỉnh thể. 

Trong khi đó, với mục tiêu trở 
thành công ty hàng đầu Việt Nam 
trong lĩnh vực gia công và sản xuất 
sản phẩm nhựa, Công ty Cổ phần 
CNCPS đóng tại Bình Dương 
(CNCPS) đã áp dụng và thực hiện 
tốt 5S cùng Chương trình hỗ trợ áp 
dụng thí điểm công cụ quản lý hiệu 
suất tổng thể (TPM) để tiết kiệm 
thời gian thay đổi mã hàng và thời 
gian di chuyển của công nhân tới 
30 phút, tạo môi trường làm việc 
an toàn, ngăn nắp. 

Nhờ đó, sau hơn 4 tháng triển 
khai, OEE (chỉ số hiệu suất thiết bị 
tổng thể) của CNCPS đã tăng từ 
51% lên 78%, thời gian dừng máy 
do sự cố giảm từ 5.400 phút xuống 
còn 1.296 phút, sự cố dừng máy 
trong tháng giảm từ 27 lần xuống 
còn 18 lần, thời gian thay khuôn 
giảm từ 75 phút xuống còn 45 phút 
và tỷ lệ hàng đạt chất lượng tăng từ 
90% lên 97%, chi phí bảo trì máy 
giảm được 3 triệu đồng/máy/năm. 

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế 
giới, Việt Nam hiện đứng thứ 3 
trong ASEAN và dẫn đầu trong 29 
quốc gia có mức thu nhập trung 
bình thấp về chỉ số đổi mới sáng 

tạo. Bối cảnh đại dịch COVID-19 
càng đặt lên áp lực thay đổi 
phương thức làm việc và đưa ứng 
dụng khoa học công nghệ thông tin 
vào sản xuất. Vì thế, công nghệ số 
trở thành giải pháp hữu ích cho các 
doanh nghiệp nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm sớm phục hồi 
sản xuất kinh doanh. 

(vietq.vn) 
 
MÃ SỐ VÙNG TRỒNG – MỞ 
‘CÁNH CỬA’ GIÚP NÔNG 
SẢN VIỆT VƯƠN XA  

Những năm qua, việc cấp mã số 
vùng trồng cho vùng sản xuất được 
xem là chìa khóa mở "cánh cửa" 
cho nông sản Việt Nam vươn ra thị 
trường thế giới. 

Theo đó, mã số vùng trồng hiểu 
đơn giản là chứng nhận mã số định 
danh cho một vùng trồng trọt nhằm 
thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm 
soát tình hình sản xuất, kiểm soát 
chất lượng sản phẩm, đồng thời 
đảm bảo nông sản đưa vào quá 
trình lưu thông trên thị trường phải 
đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó 
(tránh tình trạng trà trộn sản phẩm 
nơi khác vào vùng trồng đã được 
cấp mã số). 

Hiện, cả nước đã có trên 4.000 
mã số vùng trồng với trên 300.000 
ha cho các loại hoa quả chính như: 
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chuối, thanh long, nhãn, mít, xoài, 
chôm chôm… Riêng Đồng bằng 
sông Cửu Long có trên 1.500 mã, 
chiếm trên 39%. 

Song song với đó là việc xây 
dựng mã số đóng gói. Đến nay, các 
cơ quan chức năng đã cấp 1.864 
mã số cơ sở đóng gói cho các loại 
quả tươi được phép xuất khẩu sang 
thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, 
Australia, New Zealand, Hàn 
Quốc, Nhật Bản… trên 37 tỉnh, 
thành phố. Riêng Đồng bằng sông 
Cửu Long được cấp 932 mã, chiếm 
50%. Tuy nhiên, chúng ta cũng 
phải nhìn nhận thực tế rằng, tỉ lệ 
diện tích trồng trọt được cấp mã số 
vùng trồng chưa cao, mới chỉ tập 
trung ở một số cây ăn quả chủ lực. 
Đáng chú ý, công tác giám sát 
vùng trồng, cơ sở đóng gói sau khi 
được cấp mã số tại một số địa 
phương còn nhiều hạn chế, chưa 
bảo đảm duy trì đầy đủ yêu cầu kỹ 
thuật theo quy định của nước nhập 
khẩu. 

Tình trạng mạo danh mã số và vi 
phạm quy định về kiểm dịch thực 
vật, an toàn thực phẩm hay phòng 
chống Covid-19 của vùng trồng và 
cơ sở đóng gói vẫn tồn tại khiến 
nước nhập khẩu phải cảnh báo 
hoặc dừng nhập khẩu. 

Để việc quản lý mã số vùng trồng 

và cơ sở đóng gói được hiệu quả 
trong thời gian tới, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) cho biết, sẽ tiếp tục 
chỉ đạo hình thành liên kết chuỗi 
sản phẩm từ vùng trồng, nhà đóng 
gói, nhà xuất khẩu, địa phương và 
cơ quan quản lý nhà nước để ngăn 
chặn tình trạng đưa sản phẩm từ 
ngoài vùng trồng hoặc cơ sở đóng 
gói chưa có mã số vùng trồng vào 
chuỗi sản phẩm và kiểm soát khâu 
xuất khẩu. 

Cục Bảo vệ Thực vật hướng dẫn 
các địa phương thực hiện rà soát 
lại hiện trạng cấp mã số vùng 
trồng, mã số cơ sở đóng gói và 
việc sử dụng mã số tại các địa 
phương để làm cơ sở đánh giá thực 
trạng quản lý và sử dụng các mã số 
vùng trồng đã cấp. Đồng thời, chủ 
động làm việc với cơ quan kiểm 
dịch thực vật của nước nhập khẩu 
thảo luận các biện pháp phối hợp 
trao đổi thông tin trong quản lý các 
mã số vùng trồng và cơ sở đóng 
gói khi tình hình dịch Covid-19 cơ 
bản được kiểm soát. 

Tại địa phương, cần phân công 
cụ thể cán bộ và cơ quan đầu mối 
trong quản lý, giám sát vùng trồng, 
cơ sở đóng gói được cấp mã số. 
Tăng cường mối liên kết với các 
vùng trồng, cơ sở đóng gói để kiểm 
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soát hàng hóa xuất khẩu từ các 
vùng trồng và tránh việc mạo danh 
mã số cũng như hành vi vi phạm 
liên quan đến sử dụng mã số. 

Đối với doanh nghiệp, cần chủ 
động các biện pháp bảo vệ mã số 
của mình, kịp thời thông báo cho 
cơ quan quản lý khi phát hiện các 
vi phạm liên quan đến sử dụng mã 
số để cùng phối hợp xử lý. Thông 
tin thường xuyên với cơ quan quản 
lý về vùng trồng, nhà đóng gói 
cũng như quản lý hàng hóa xuất 
khẩu từ những mã số của mình. 

Cũng theo Cục Bảo vệ Thực vật, 
các doanh nghiệp xuất khẩu nên 
chủ động vùng nguyên liệu bằng 
cách liên kết với vùng trồng đã 
được cấp mã số để giữ vững và 
nâng cao chất lượng nông sản. 

(vietq.vn) 
 

GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN NHỜ ÁP DỤNG 
CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG 
SUẤT  

Áp dụng các giải pháp nâng cao 
năng suất, chất lượng, đến nay 
nhiều doanh nghiệp không chỉ tăng 
doanh thu, lợi nhuận mà còn tạo 
dựng được uy tín trên thương 
trường. 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt 
Nam ngày càng hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế thế giới như hiện 
nay, việc nâng cao năng lực cạnh 
tranh là điều tất yếu đối với cộng 
đồng doanh nghiệp để tồn tại và 
phát triển trên thương trường. Để 
làm được điều đó, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá là yếu tố then chốt quyết định 
năng lực cạnh tranh và hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

Yêu cầu ngày càng khắt khe của 
thị trường ngày càng cao, cạnh 
tranh về giá và việc tham gia vào 
chuỗi cung ứng giá trị khu vực và 
toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp 
Việt Nam nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc cải tiến năng suất, 
chất lượng sản phẩm thông qua 
việc thực hiện các giải pháp áp 
dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, ứng dụng hiệu quả 
khoa học công nghệ vào sản xuất, 
kinh doanh nhằm thúc đẩy hoạt 
động năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 

 Thực tế cho thấy, nhiều doanh 
nghiệp đã triển khai các dự án cải 
tiến, tối ưu hóa quá trình sản xuất 
theo các hệ thống tiêu chuẩn, công 
cụ như: ISO, Lean/Kaizen, 5S... 
giúp cải thiện năng suất tăng từ 15-
20%. 

Là doanh nghiệp “địa phương” ở 
Đồng Nai chuyên sản xuất các sản 
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phẩm cao su và nhựa kỹ thuật phục 
vụ cho các ngành ôtô, xe gắn máy, 
thực phẩm, y tế, giống như nhiều 
doanh nghiệp khác, những năm 
đầu thành lập, Công ty TNHH 
Tương Lai cũng “loay hoay” với 
bài toán năng suất, chất lượng. 

Sau nhiều tìm tòi, học hỏi cuối 
cùng Công ty cũng đã áp dụng 
thành công các công cụ quản lý hệ 
thống chất lượng, công cụ cải tiến 
năng suất do Viện Năng suất Việt 
Nam chủ trì triển khai. Qua quá 
trình khảo sát, nghiên cứu thực 
trạng sản xuất của công ty, các 
chuyên gia tư vấn nhận ra rằng, 
Công ty có chú trọng đầu tư công 
nghệ mới, đổi mới thiết bị nhưng 
hiện tại mới khai thác 60-70% thiết 
bị, do thiếu đầu ra, điều phối sản 
xuất chưa tốt và nhiều lãng phí. 

Ngay sau đó, từng giải pháp được 
đưa ra. Theo đó, tính toán rất kỹ lộ 
trình áp dụng vừa phù hợp với lịch 
sản xuất, vừa phù hợp với mức tài 
chính của công ty. Con số sơ bộ 
sau 10 tháng áp dụng các giải pháp 
cải tiến năng suất tổng thể, được 
thể hiện qua việc khảo sát nhanh 
với 10 khách hàng lớn, thân thiết 
của Công ty cho thấy sự phàn nàn 
của khách hàng về tiến độ giao 
hàng đã giảm xuống đáng kể. 

Không chỉ năng suất lao động 

chung của Công ty tăng 20% mà 
riêng phân xưởng cao su, sản 
lượng đã tăng gấp 3 lần/lao động. 
Đặc biệt, trước kia, mỗi tháng 
Công ty có tới 1-2 vụ khách hàng 
khiếu nại về tiến độ giao hàng, về 
sai mã sản phẩm, thì nay vài tháng 
mới phát sinh một vụ. Chất lượng 
sản phẩm được cải thiện tốt hơn 
nhiều qua các đánh giá tích cực từ 
khách hàng. Theo chia sẻ của lãnh 
đạo Công ty, trước dùng máy sản 
xuất khuôn nhỏ, một lần ra được 
49 sản phẩm, nay nhờ đầu tư máy 
lớn, một lần ra 144 sản phẩm. Vì 
thế, năng suất tăng 300%, tỷ lệ 
hoàn thành lệnh sản xuất đã tăng từ 
85-86% lên 98%. 

Cũng chú trọng cải tiến về năng 
suất chất lượng, Công ty cổ phần 
thép Việt Đức đã không ngừng cải 
tiến về công nghệ sản xuất như đầu 
tư hệ thống dây chuyền sản xuất 
ống thép, tôn cán nguội, tôn mạ 
kẽm hiện đại. Cùng với đó là áp 
dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ 
thống 5S... trong quản lý. Việc 
chuyển đổi áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng kịp thời đã giúp Thép 
Việt Đức nâng cao chất lượng sản 
phẩm và cải tiến năng suất, giúp 
hoạt động sản xuất đạt hiệu quả 
cao, giảm được chi phí, nâng cao 
khả năng cạnh tranh... 
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Từ những ví dụ này có thể thấy 
vai trò và tầm quan trọng của việc 
doanh nghiệp áp dụng các công cụ 
cải tiến năng suất, chất lượng đối 
với sự phát triển. Việc nâng cao 
năng suất chất lượng không chỉ 
giúp doanh nghiệp tăng trưởng tốt, 
qua đó tăng doanh thu và lợi 
nhuận, từ đó tăng thu nhập cho 
người lao động. 

(vietq.vn) 
 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA ĐÁNH GIÁ SÂU 
SẮC, TOÀN DIỆN HOẠT 
ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Những doanh nghiệp tham gia dù 
có đạt giải hay không thì Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) vẫn là tấm gương giúp 
doanh nghiệp tự nhìn nhận bản 
thân và xác định được mục tiêu 
phấn đấu rõ ràng hơn. 

Đứng vững trong “giông bão” 
Hiểu đúng nghĩa, GTCLQG 

chính là Giải thưởng Chất lượng 
Doanh nghiệp Quốc gia. GTCLQG 
của Việt Nam được mô phỏng theo 
mô hình GTCLQG của Hoa Kỳ với 
7 tiêu chí đánh giá chất lượng của 
doanh nghiệp, bao gồm: Vai trò 
lãnh đạo; Hoạch định chiến lược; 
Định hướng vào khách hàng; Đo 
lường, phân tích và quản lý tri 

thức; Định hướng vào nguồn nhân 
lực; Quản lý quá trình hoạt động; 
Kết quả hoạt động. 

Theo đó, chất lượng doanh 
nghiệp không chỉ thể hiện là sản 
xuất ra sản phẩm hàng hóa đạt 
chuẩn, mà còn đánh giá toàn diện 
hoạt động của doanh nghiệp, giúp 
doanh nghiệp phát triển bền vững. 
GTCLQG là một giải thưởng danh 
giá đánh giá sâu sắc, toàn diện mọi 
mặt của doanh nghiệp. 

Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh 
Covid-19 hoành hành nhưng giới 
chuyên gia đánh giá đó chính là 
phép thử với doanh nghiệp nói 
chung và doanh nghiệp tham gia 
GTCLQG nói riêng. 

“Lửa thử vàng, gian nan thử 
sức”, nhiều doanh nghiệp đạt 
GTCLQG đã trụ vững và phát triển 
ngay cả trong thời kỳ khó khăn 
nhất. Lãnh đạo một doanh nghiệp 
đạt GTCLQG chia sẻ: “Nhớ lại 
thời điểm dịch bệnh, chưa bao giờ 
lãnh đạo Công ty có ý định cắt 
giảm nhân sự - mặc dù có phải 
nghỉ luân phiên - bởi chúng tôi biết 
người lao động chính là linh hồn 
của doanh nghiệp. Đời sống anh 
em có tốt thì mới yên tâm làm việc 
và tạo ra lợi nhuận bền vững. 

Việc đạt được GTCLQG là niềm 
động viên rất lớn cho toàn thể 
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Công ty, cũng là nguồn cổ vũ tinh 
thần giúp anh em hăng say làm 
việc và sáng tạo. Thời gian tới, với 
những định hướng rõ ràng, chúng 
tôi sẽ không ngừng cố gắng để tiếp 
tục trở thành chủ nhân của Giải 
thưởng uy tín này”. 

Cần lan tỏa mạnh mẽ hơn 
Là thành viên trong Hội đồng 

GTCLQG, ông Nguyễn Văn Toàn, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp Đầu tư nước ngoài 
(VAFIE) cho biết, với những 
doanh nghiệp tham gia Giải 
thưởng, dù có đạt giải hay không 
thì GTCLQG cũng chính là tấm 
gương sáng để doanh nghiệp tự soi 
chiếu. Từ những câu hỏi được đặt 
ra trong 7 tiêu chí đánh giá, tự 
doanh nghiệp sẽ nhận thấy mình 
đang nằm ở vị trí nào và cần phải 
cố gắng ra sao. 

“Trong quá trình làm việc, tôi 
cũng đã tiếp xúc với rất nhiều 
doanh nghiệp và gửi cho họ mẫu 
tiêu chí đánh giá, quy trình tham 
gia GTCLQG. Một số doanh 
nghiệp ban đầu khá tâm đắc, tuy 
nhiên sau khi về nghiên cứu lại 
thấy mình chưa đủ khả năng để 
tham gia, nhưng họ cho biết, sẽ lấy 
các tiêu chí trong GTCLQG để tiếp 
tục phấn đấu. 

Từ các minh chứng trên có thể 

thấy, kể cả với doanh nghiệp tham 
gia hay không tham gia thì 
GTCLQG đã thực sự tác động đến 
cộng đồng doanh nghiệp, là mục 
tiêu để doanh nghiệp chinh phục. 
Và khi doanh nghiệp nghĩ được 
như vậy, họ chính là các “ứng viên 
tiềm năng” của GTCLQG. 

 (tbtagi.angiang.gov.vn) 
 
TỔNG CỤC TCĐLCL KÝ KẾT 
HỢP TÁC VỚI UNOPS VỀ 
CHUYỂN DỊCH NĂNG 
LƯỢNG  

Ngày 21/6, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường chất lượng và Văn phòng 
dịch vụ dự án Liên Hợp quốc 
(UNOPS) đã thực hiện Lễ ký kết 
biên bản hợp tác trong lĩnh vực 
chuyển dịch năng lượng. 

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó 
Tổng cục trưởng phụ trách Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (TCĐLCL) Hà Minh Hiệp 
cho biết tại Diễn đàn Công nghệ và 
Năng lượng Việt Nam 2021 do Bộ 
Khoa học và Công nghệ phối hợp 
với Bộ Công Thương, Ủy ban 
Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) 
tổ chức ngày 30/11/2021, Lãnh đạo 
Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
biết, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy 
cơ thiếu hụt năng lượng. 

Hiện nay, năng lượng nhập khẩu 
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còn cao, trong khi đó, tốc độ tiêu 
thụ trung bình hàng năm tăng 
10,5% và những thách thức này đòi 
hỏi phát triển các nguồn năng 
lượng thay thế nhằm giúp phát 
triển bền vững, phân tán rủi ro, 
giảm phát thải nhà kính, chống 
biến đổi khí hậu. Việt Nam có tiềm 
năng lớn trong việc phát triển 
nguồn năng lượng tái tạo như điện 
gió trên bờ, năng lượng gió ngoài 
khơi, mặt trời hay năng lượng xanh 
thay thế cho việc sử dụng từ than 
đá. 

Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ 
mới vào chuyển dịch năng lượng là 
rất quan trọng, là cơ sở để các bộ 
ngành tham mưu chiến lược, tổ 
chức giải pháp, nghiên cứu sử 
dụng hiệu quả năng lượng, đưa ra 
định hướng chiến lược phát triển 
năng lượng quốc gia của Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. 

Cũng theo ông Hà Minh Hiệp, để 
hiện thực hóa các nội dung trên, 
Tổng cục TCĐLCL nhận thấy rất 
cần xây dựng hệ thống các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, các giải pháp, đánh 
giá cũng như truyền thông cho quá 
trình chuyển dịch năng lượng và 
Tổng cục rất vui mừng khi thấy 
UNOPS/ ETP đã có chung tầm 
nhìn thể hiện qua việc ký kết MoU 
ngày hôm nay. 

“Tôi đề nghị các bên không chỉ 
khai thác hiệu quả các nội dung 
trong MoU mà còn tiếp tục trao 
đổi, thảo luận, nghiên cứu thêm 
các nội dung khác nhằm thúc đẩy 
hiệu quả hơn cho tiến trình chuyển 
dịch năng lượng, góp một phần cho 
một thế giới xanh tươi tốt đẹp 
hơn”, ông Hiệp nhấn mạnh. 

 
Bà Sirpa Javenpaa – Đại diện Văn phòng 
dịch vụ dự án Liên Hợp quốc (UNOPS) 

(giữa) 
Tại buổi làm việc hai bên đã cùng 

thảo luận về việc xây tiêu chuẩn về 
năng lượng tái tạo và tiết kiệm 
năng lượng, tập trung vào tiêu 
chuẩn kỹ thuật thiết bị, tiêu chuẩn 
thiết kế kỹ thuật các công trình 
điện gió ngoài khơi, tiêu chuẩn kỹ 
thuật thiết bị khảo sát điện gió và 
tiêu chuẩn kỹ thuật pin dự trữ năng 
lượng công nghiệp; Nghiên cứu về 
công nghệ hydrogen xanh và khả 
năng ứng dụng trong thực tế như 
một nguồn năng lượng; Tiêu chuẩn 
thiết bị tiết kiệm năng lượng và 
dán nhãn tiêu thụ năng lượng (đối 
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với sản phẩm làm mát – phối hợp 
với Bộ Tài nguyên và Môi trường 
– Chương trình quốc gia làm mát 
xanh). 

Bên cạnh đó, xây dựng năng lực 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng để cung cấp dịch vụ 
kiểm toán năng lượng, đào tạo và 
chứng nhận hiệu quả năng lượng 
cho cấp khu vực. 

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi 
việc đồng tổ chức các hội thảo, hội 
nghị trong nước và quốc tế, tham 
gia các hội thảo liên quan đến 
chuyển đổi năng lượng ở nước 
ngoài với tư cách là đoàn đại diện 
của Bộ/Việt Nam hoặc đồng chủ trì 
các sự kiện bên lề tại các sự kiện 
quốc tế liên quan đến COP, G20 
hoặc các sự kiện và giáo dục và 
truyền thông chuyển đổi năng 
lượng thông qua phim truyền hình 
Quốc hội và cuộc thi tại các trường 
học. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 
 
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC 
ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN 
TÍCH HỢP TIÊU CHUẨN ISO 
9001, ISO 14001 

Bộ Công Thương vừa có thông 
báo về việc tổ chức tư vấn và đánh 

giá chứng nhận cho các doanh 
nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ 
áp dụng tích hợp 02 hệ thống quản 
lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 
14001 năm 2022. 

Việc tích hợp các hệ thống quản 
lý theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc 
theo các mô hình quản lý hiện đại 
giúp tổ chức giảm thiểu được rất 
nhiều chi phí về nguồn lực và đặc 
biệt là tạo ra được một hệ thống 
quản lý thống nhất, giúp cho việc 
điều hành được dễ dàng và hiệu 
quả. 

Các hệ thống này khi tích hợp với 
nhau, tổ chức sẽ có một hệ thống 
quản lý duy nhất, bao gồm hệ 
thống các chính sách và mục tiêu 
chung của tổ chức (đề cập đến các 
khía cạnh chất lượng, môi trường, 
an toàn sức khoẻ, chính sách được 
tuyên bố đối với cộng đồng và 
khách hàng…), hệ thống các quy 
trình tác nghiệp – mô tả các quy 
trình tác nghiệp và hướng dẫn công 
việc tại các vị trí công việc khác 
nhau và các chức năng trong tổ 
chức và cuối cùng là hệ thống hồ 
sơ biểu mẫu – cơ sở dữ liệu làm 
việc của tổ chức. 

Do đó, việc triển khai hệ thống 
quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn 
PAS 99:2012 là xu hướng của các 
doanh nghiệp hiện đại, giúp các tổ 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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chức, doanh nghiệp đạt được các 
lợi ích thông qua việc hợp nhất các 
yêu cầu chung trong các tiêu chuẩn 
về hệ thống quản lý và triển khai. 

Tổ chức triển khai tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp đánh giá và cấp 
chứng nhận cho các doanh nghiệp 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ áp dụng tích hợp 02 hệ thống 
quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, 
ISO 14001, nhằm nâng cao hiệu 
quả quản trị và tối ưu hóa hoạt 
động của doanh nghiệp. 

Đối tượng được áp dụng là 03 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ áp dụng tích 
hợp 02 hệ thống quản lý theo tiêu 
chuẩn ISO 9001, ISO 14001. Thời 
gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 
12 năm 2022. 

Để được đánh giá và cấp chứng 
nhận các doanh nghiệp nộp đơn 
đăng ký tham gia và cam kết áp 
dụng thực hiện đánh giá giám sát 
hai năm tiếp theo đầy đủ, nhằm 
phát huy được hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh. 

Thời gian qua, Chính phủ đặc 
biệt quan tâm đến việc áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng cho 
doanh nghiệp thông qua việc 
thường xuyên điều chỉnh, sửa đổi 
và bổ sung ban hành mới văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản chỉ 

đạo để hoàn thiện khung khổ pháp 
lý, tăng cường công tác chỉ đạo 
điều hành cho thiết thực, hiệu quả. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
cũng có những chỉ đạo điều hành 
sát sao các Bộ, ngành thông qua 
các Nghị quyết 01, 02 hàng năm, 
trong đó nhấn mạnh thực hiện công 
tác CCHC, chuẩn hóa việc thực thi 
công vụ, xây dựng đội ngũ công 
chức và sử dụng tài chính công 
một cách có hiệu lực, hiệu quả. 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương 
cũng tổ chức nhiều Hội nghị tập 
huấn, phổ biến kiến thức về ISO 
cho các cán bộ, công chức đầu mối 
về ISO của các đơn vị với mục tiêu 
giúp cho đội ngũ cán bộ, công 
chức đầu mối công tác ISO của các 
đơn vị có điều kiện trang bị, cập 
nhật những thông tin, kiến thức, 
quy định mới để triển khai đảm 
bảo tiến độ, hiệu quả Kế hoạch xây 
dựng, áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia (TCVN).  

(vietq.vn) 
 

NÂNG CAO NHẬN THỨC AN 
TOÀN NGHỀ NGHIỆP CỦA 
DOANH NGHIỆP VỚI TIÊU 
CHUẨN ISO 45001 

An toàn lao động cần trở thành 
một trong những ưu tiên hàng đầu 
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trong mọi ngành sản xuất và để 
giải quyết vấn đề này, tiêu chuẩn 
ISO 45001 như một hệ thống quản 
lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
quốc tế đầu tiên trên thế giới. 

Tiêu chuẩn này phù hợp cho các 
tổ chức trong bất kỳ lĩnh vực nào, 
giúp đơn giản hóa hoạt động cho 
các tổ chức giao dịch quốc tế. Tiêu 
chuẩn mới thay thế OHSAS 18001 
và các tiêu chuẩn cụ thể theo quốc 
gia khác và các tổ chức đã được 
chứng nhận OHSAS 18001 có ba 
năm để chuyển đổi ISO 45001: 
2018 được áp dụng cho mọi tổ 
chức bất kể quy mô, loại hình, hoạt 
động của tổ chức. 

Mục tiêu chính của hệ thống 
quản lý ISO 45001 bao gồm: Cải 
tiến liên tục hiệu suất quản lý Sức 
khỏe và An toàn nghề nghiệp (OH 
& S); Đảm bảo việc thực hiện yêu 
cầu pháp lý và các yêu cầu khác, 
đạt được các mục tiêu của OH&S. 

Bên cạnh đó, lợi ích của ISO 
45001 đối với doanh nghiệp có thể 
thấy như: Giảm thiểu rủi ro tổn 
thương và bệnh tật tại nơi làm việc 
trong phạm vi có thể; Nhận diện và 
loại trừ sớm nguồn gốc gây rủi ro. 
Nhờ đó, có thể đảm bảo rằng 
doanh nghiệp tuân thủ yêu cầu quy 
định theo luật pháp đối với công 
tác bảo vệ sức khỏe & an toàn 

nghề nghiệp; Thiết lập các biện 
pháp kiểm soát hoạt động để quản 
lý rủi ro OH&S, các yêu cầu pháp 
lý và các yêu cầu khác của tổ chức; 

Doanh nghiệp sẽ nâng cao ý thức 
về an toàn nghề nghiệp, khuyến 
khích đội ngũ nhân viên, các nhà 
cung ứng và cung cấp dịch vụ nâng 
cao tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên 
môn của họ, đồng thời nâng cao uy 
tín trước các khách hàng, nhà cung 
ứng, cơ quan hữu quan và nhà đầu 
tư như là doanh nghiệp an toàn và 
có uy tín; Đánh giá hiệu quả 
OH&S và tìm cách cải tiến, thông 
qua hành động thích hợp; Cải thiện 
khả năng đáp ứng các vấn đề tuân 
thủ quy định; Giảm chi phí xử lý 
cho sự cố, rủi ro không mong 
muốn; 

Giảm thời gian dừng máy và chi 
phí gián đoạn hoạt động sản xuất. 
Các vụ tai nạn nghề nghiệp và thời 
gian ngưng trệ thường dẫn đến tình 
trạng tạm dừng của các quy trình 
sản xuất, cung ứng và trong tình 
huống xấu nhất, có thể dẫn đến các 
trường hợp hủy bỏ đơn đặt hàng. 

ISO 45001 sẽ giúp doanh nghiệp 
giảm thiểu sự cố; Giảm chi phí bảo 
hiểm do ISO 45001 đảm bảo doanh 
nghiệp đang hoạt động tốt nhờ việc 
quản lý thường xuyên, chặt chẽ và 
bảo vệ quyền lợi nhân viên; Giảm 
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tỷ lệ vắng mặt và thay đổi nhân sự 
(do nguyên nhân tai nạn); Đạt được 
công nhận/chứng nhận một trong 
những tiêu chuẩn quốc tế (điều này 
tăng uy tín của tổ chức đối với 
khách hàng và đảm bảo trách 
nhiệm xã hội được thực hiện). 

Là một trong số những doanh 
nghiệp áp dụng thành công ISO 
45001, Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Điện Nam hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm thép, gang đúc, 
bên cạnh việc liên tục đổi mới 
công nghệ, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, Công ty luôn nỗ lực trong 
việc xây dựng môi trường làm việc 
đảm bảo an toàn vệ sinh cho người 
lao động, đáp ứng tối đa yêu cầu 
phòng chống cháy nổ và liên tục 
cải thiện điều kiện làm việc cho 
cán bộ công nhân viên. 

Nhờ đó, không có sự cố nghiêm 
trọng về sản xuất trong công ty, 
người lao động được làm việc 
trong môi trường an toàn, hạn chế 
sự cố và tai nạn rủi ro. 

Hay tại Công ty CP Hóa chất 
Nông Việt, nhờ áp dụng ISO 
45001, doanh nghiệp đảm bảo an 
toàn, sức khỏe cho người lao động; 
bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công 
nhân ngày càng được nâng cao tay 
nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh 

các tình huống xảy ra. Đây chính là 
yếu tố quan trọng giúp Công ty 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
trong năm qua và tích cực phấn 
đấu đạt kết quả tốt hơn cho những 
năm tiếp theo. 

(vietq.vn) 
 

 
 
THÔNG TƯ 09/2022/TT-BCT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG 
TƯ 40/2015/TT-BCT QUY 
ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC 
XUẤT XỨ TRONG VKFTA  

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 
trong khuôn khổ Kỳ họp lần 5 của 
Ủy ban Hỗn hợp thực thi VKFTA 
tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Việt Nam và Bộ 
trưởng Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc 
thay mặt Chính phủ hai nước ký 
Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc 
cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ 
lục 3-A của Hiệp định Thương mại 
tự do Việt Nam - Hàn Quốc 
(VKFTA). 

Phụ lục 3-A sửa đổi nêu trên có 
một số nội dung mới như sau: 

- Chuyển đổi kỹ thuật danh mục 
Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) 
thuộc 97 Chương ở cấp độ HS 6 số 
từ phiên bản HS 2012 sang phiên 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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bản HS 2017. 
- Sửa đổi tiêu chí xuất xứ hàng 

hóa tương ứng đối với một số mặt 
hàng dệt may thuộc các Nhóm 
61.01 - 61.17, 62.01 - 62.12 và 
62.15 - 62.17. 

Ngày 01 tháng 6 năm 2022 Bộ 
trưởng Bộ Công Thương ký ban 
hành Thông tư số 09/2022/TT-
BCT sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 40/2015/TT-BCT 
ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định 
thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 
Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - Hàn Quốc. Thông tư số 
09/2022/TT-BCT gồm 2 điều và 1 
Phụ lục, trong đó nội dung Phụ lục 
thay thế toàn bộ Phụ lục II (Quy 
tắc cụ thể mặt hàng) ban hành kèm 
theo Thông tư số 40/2015/TT-
BCT. 

Thông tư số 09/2022/TT-BCT 
ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 
2022. 

(trungtamwto.vn) 
 

TỪ NGÀY 01/7/2022, SỬ DỤNG 
TEM ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI SẢN 
PHẨM RƯỢU, THUỐC LÁ  

Từ ngày 01/7/2022 các sản phẩm 
thuốc lá, rượu nhập khẩu hoặc sản 

xuất để tiêu thụ trong nước phải 
dán tem điện tử thay thế cho việc 
sử dụng tem in mã vạch đa chiều. 
Nội dung này được xác định cụ thể 
tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC, 
ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính, 
hướng dẫn việc in, phát hành, 
quản lý và sử dụng tem điện tử 
rượu và tem điện tử thuốc lá. 

Theo đó, Thông tư số 
23/2021/TT-BTC đã nêu rõ, sản 
phẩm thuốc lá nhập khẩu, sản 
phẩm rượu nhập khẩu sử dụng tem 
điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem 
điện tử rượu nhập khẩu do Tổng 
cục Hải quan in, phát hành. 

Sản phẩm thuốc lá, sản phẩm 
rượu sản xuất để tiêu thụ trong 
nước sử dụng tem điện tử thuốc lá, 
tem điện tử rượu do Tổng cục 
Thuế chịu trách nhiệm in, phát 
hành. 

Tem điện tử là tem có dấu hiệu 
nhận biết bằng mắt thường như 
tem rượu, tem thuốc lá được in mã 
vạch đa chiều đang sử dụng nhưng 
có đặc điểm mới là có chứa các 
thông tin, dữ liệu điện tử được tra 
cứu trên Cổng thông tin điện tử của 
Tổng cục Thuế để phục vụ công 
tác quản lý của doanh nghiệp, 
người tiêu dùng và cơ quan quản lý 
nhà nước. 

Tem điện tử thuốc lá, tem điện tử 
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rượu có in mã QRCode để người 
tiêu dùng có thể dùng phương tiện 
công nghệ để quét tra cứu, xác 
thực các thông tin như: Tên loại 
tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; 
Tên, mã số thuế của đơn vị sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, sản xuất 
rượu; Tên cơ quan thuế bán tem 
điện tử. 

Đối với sản phẩm thuốc lá sản 
xuất để tiêu thụ trong nước: doanh 
nghiệp có Giấy phép sản xuất sản 
phẩm thuốc lá phải thực hiện dán 
tem điện tử cho sản phẩm thuốc lá 
tại địa điểm sản xuất sau khi sản 
phẩm thuốc lá được đóng thành gói 
hoặc hộp gọi chung là bao thuốc lá 
trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ 
trong nước. 

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ 
trong nước: tổ chức, cá nhân có 
Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm 
Giấy phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh, Giấy 
phép sản xuất rượu công nghiệp) 
để tiêu thụ trong nước phải thực 
hiện dán tem điện tử cho sản phẩm 
rượu tại địa điểm sản xuất sau khi 
rượu được đóng chai (bao gồm cả 
hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng) 
gọi chung là chai trước khi đưa sản 
phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước. 

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm 
in, phát hành tem điện tử thuốc lá, 

tem điện tử rượu sản xuất, tiêu thụ 
trong nước để bán tem điện tử 
thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất 
để tiêu thụ trong nước cho các tổ 
chức, cá nhân có Giấy phép sản 
xuất theo quy định của pháp luật. 

Tại các tỉnh, thành phố, Cục 
Thuế nhận tem điện tử thuốc lá, 
tem điện tử rượu từ Tổng cục Thuế 
và tổ chức bán cho các tổ chức, cá 
nhân có Giấy phép sản xuất sản 
phẩm thuốc lá và Giấy phép sản 
xuất rượu còn hiệu lực (Cục Thuế 
cấp tem cho các Chi cục Thuế trực 
thuộc để tổ chức bán tem điện tử 
cho các tổ chức, cá nhân do Chi 
cục Thuế trực tiếp quản lý). 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
thực hiện các quy định về quản lý, 
sử dụng tem điện tử thuốc lá, tem 
điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ 
trong nước, gồm: Đăng ký sử dụng 
tem điện tử thuốc lá, tem điện tử 
rượu; Lập kế hoạch mua tem điện 
tử thuốc lá, tem điện tử rượu; Mua 
tem điện tử thuốc lá, tem điện tử 
rượu từ cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp; 

Truyền dữ liệu thông tin của tem 
điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu 
đã được dán lên sản phẩm thuốc lá, 
sản phẩm rượu để tiêu thụ trong 
nước về cơ quan thuế; Xử lý trong 
trường hợp mất, cháy, hỏng, hủy 
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tem điện tử thuốc lá, tem điện tử 
rượu (quy định tại khoản 2 Điều 6 
Thông tư số 23/2021/TT-BTC). 

(tapchitaichinh.vn) 
 
 
 
 

CẢNH BÁO 5 LOẠI THUỐC 
NGOẠI NHẬP GIẢ MẠO HỒ 
SƠ BỊ PHÁT LỆNH THU HỒI  

Cục Quản lý Dược vừa quyết 
định thu hồi 5 loại thuốc giả mạo 
hồ sơ, đặc biệt khi các công ty sản 
xuất thuốc này đều hoạt động trụ 
sở chính tại TP.HCM, Phó Chánh 
văn phòng Sở Y tế TP Lê Thị 
Quỳnh Như cho biết, ngay khi 
nhận công văn của Cục, sở đã ban 
hành 2 công văn về việc này. 

Công văn thứ nhất ban hành ngày 
2/6, thể hiện rõ việc quản lý, thẩm 
định hồ sơ, chất lượng thuốc thuộc 
thẩm quyền của Bộ Y tế. Sở Y tế 
TP căn cứ vào các nội dung, điều 
khoản theo đúng quy định pháp 
luật để thực hiện việc thu hồi. 

Công văn thứ hai, gửi Phòng Y tế 
TP Thủ Đức và các quận, huyện để 
triển khai thực hiện việc thu hồi 
đến các cơ sở kinh doanh, bệnh 
viện trên địa bàn. Đến nay, việc 
thu hồi số lượng 5 loại thuốc đang 
được ngành y tế và các bên liên 

quan phối hợp thực hiện. Sở Y tế 
sẽ có báo cáo sau khi hoàn tất. 

Ngày 9/6, Cục Quản lý Dược, Bộ 
Y tế có quyết định thu hồi giấy 
đăng ký lưu hành thuốc tại Việt 
Nam đối với 5 thuốc do giả mạo hồ 
sơ. Cơ sở đăng ký thuốc, nhập 
khẩu thuốc phối hợp các đơn vị 
liên quan thu hồi toàn bộ mặt hàng 
thuốc giả mạo hồ sơ, gửi báo cáo 
thu hồi về Cục Quản lý Dược trước 
ngày 15/6. 

Theo đó, các loại thuốc bị thu hồi 
gồm: Pompezo 40mg, hoạt chất 
Esomeprazol (dưới dạng vi hạt 
Esomeprazol magnesi dihydrat) 
40mg, dạng bào chế viên nang 
cứng, số đăng ký VN-22822-21; 
Pompezo 20mg, hoạt chất 
Esomeprazol (dưới dạng vi hạt 
Esomeprazol magnesi dihydrat) 
20mg, dạng bào chế viên nang 
cứng, số đăng ký VN-22821-21; 
Choludexan 300mg, hoạt chất Acid 
ursodeoxycholic 300mg, dạng bào 
chế viên nang cứng, số đăng ký 
VN-22820-21; Etacid 0,05%, mỗi 
liều xịt chứa Mometason furoat 
50mcg, dạng bào chế hỗn dịch xịt 
mũi, số đăng ký VN-22821-21. 

4 loại thuốc trên do Công ty CP 
Dược phẩm Minh Kỳ (ở số 1-3, lô 
C, cư xá Lạc Long Quân, quận 5, 
phường 11, TP HCM) đăng ký; do 

CẢNH BÁO AN TOÀN 
THỰC PHẨM 
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World Medicine Ilac San. ve Tic. 
A.S. (ở 15 Temmuz Mah. Cami 
Yolu Cad. No 50, Güneşli, 
Bagcilar/ Istanbul – Turkey) sản 
xuất. 

Loại thuốc còn lại bị thu hồi là 
Ulsepan 40mg, hoạt chất 
Pantoprazole 40mg, dạng bào chế 
viên nén bao tan trong ruột, số 
đăng ký VN-22123-19. 

Thuốc này do Công ty TNHH 
MTV DP Altus (ở 49, đường 79, 
phường Tân Quy, quận 7, 
TP.HCM) đăng ký; do World 
Medicine Ilac San. ve Tic. A.S. (ở 
15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. 
No 50, Güneşli, Bagcilar/ Istanbul 
– Turkey) sản xuất. 

Theo Cục Quản lý Dược, các loại 
thuốc nêu trên bị thu hồi giấy đăng 
ký lưu hành thuốc tại Việt Nam do 
vi phạm điểm d, khoản 1, điều 58 
Luật Dược: Giấy đăng ký lưu hành 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc được 
cấp dựa trên hồ sơ giả mạo. Do đó, 
Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở 
đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc 
phối hợp với cơ sở sản xuất có 
thuốc ban hành kèm theo quyết 
định này gửi thông báo thu hồi tới 
cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng 
thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ 
các mặt hàng thuốc nêu trên, gửi 
báo cáo thu hồi về Cục Quản lý 

Dược trước ngày 15/6. 
(tcvn.gov.vn) 

 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Doanh nghiệp xuất khẩu sang 
EU cần cập nhật liên tục quy 
định về tiêu chuẩn kỹ thuật  

Kể từ khi Hiệp định thương mại 
Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu 
lực, nhiều ngành hàng như giày 
dép, dệt may, thủy sản, gỗ, rau quả 
đều đã tận dụng khá tốt và gia tăng 
kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 
mặt hàng nông sản, thực phẩm, 
rau quả xuất khẩu của Việt Nam 
đang tăng trưởng cao ở mức từ 20-
30%/năm và không bị hạn chế về 
chủng loại, sản lượng. 

Cụ thể như với rau quả, trước khi 
Hiệp định EVFTA có hiệu lực, mặt 
hàng này xuất khẩu vào EU được 
hưởng mức thuế suất ưu đãi theo 
Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập 
(GSP) nhưng vẫn ở mức khá cao từ 
10-20%. 

Mặc dù EU là thị trường quan 
trọng và nhiều tiềm năng đối với 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
nhưng cũng là thị trường đòi hỏi 
yêu cầu khắt khe và có tập quán 
thương mại đặc thù. Chẳng hạn 
như gần đây, EU sửa đổi quy định 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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về mức dư lượng tối đa đối với 
flutianil trong và trên một số sản 
phẩm nhất định. Ngày 7 tháng 4 
năm 2022 Uỷ ban châu Âu đã ban 
hành Quy định số (EU) 2022/566 
sửa đổi phụ lục II của Quy định 
(EC) số 396/2005 về mức dư lượng 
tối đa đối với flutianil trong hoặc 
trên các sản phẩm nhất định như 
trái cây tươi và đông lạnh, các loại 
hạt; rau tươi và đông lạnh; dầu và 
trái cây có dầu; trà, cà phê, thảo 
dược và cacao; các loại gia vị; các 
sản phẩm có nguồn gốc động vật. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, EU 
ban hành Quy định số (EU) 
2022/617 về việc sửa đổi quy định 
(EC) số 1881/2006 về mức thuỷ 
ngân tối đa trong cá và muối. Theo 
đó, hàm lượng thuỷ ngân trong cá 
từ mức 0,3 đến 1,0 – tuỳ thuộc vào 
loại cá và hàm lượng thuỷ ngân 
trong muối ở mức 0,1. 

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Uỷ 
ban châu Âu ban hành Quy định 
(EU) 2022/634 sửa đổi Quy định 
(EU) 37/2010 liên quan đến việc 
phân loại chất bambermycin và 
giới hạn dư lượng tối đa của nó 
trong thực phẩm có nguồn gốc 
động vật. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Uỷ 
ban châu Âu ban hành Quy định số 
(EU) 2022/650 về việc sửa đổi Phụ 

lục của Quy định (EU) 231/2012 
quy định các thông số kỹ thuật cho 
chất phụ gia thực phẩm được liệt 
kê trong Phụ lục II và III của Quy 
định (EC) số 1333/2008 liên quan 
đến thông số kỹ thuật đối với natri 
diacetate (E262). 

Đây là những quy định doanh 
nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang 
EU cần nắm bắt để đảm bảo duy trì 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
mình. Vì vậy, doanh nghiệp giao 
thương với thị trường EU cần 
thường xuyên cập nhật các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, chất lượng, kể cả 
quy cách đóng gói, bao bì, thông 
tin sản phẩm;… Để gia tăng xuất 
khẩu sang thị trường EU, các 
chuyên gia thương mại cho rằng 
doanh nghiệp cần tuân thủ quy 
định bắt buộc của thị trường cũng 
như đáp ứng các nhu cầu bổ sung. 
Cùng đó, doanh nghiệp phải dán 
nhãn với thông tin chính xác và 
xây dựng thương hiệu, kể chuyện 
về sản phẩm đi kèm với nghiên 
cứu phát triển sản phẩm theo xu 
hướng tiêu dùng. 

(vietq.vn) 
 

 Thương mại giữa Việt Nam – 
Australia được bổ trợ mạnh mẽ 
từ Hiệp định CPTPP  

Việt Nam và Australia có chung 
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rất nhiều khuôn khổ hợp tác kinh 
tế, trong đó có Hiệp định Đối tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP). 

Đại sứ Việt Nam tại Australia 
Nguyễn Tất Thành cho biết, Việt 
Nam và Australia là thành viên 
chung của ít nhất ba hiệp định 
thương mại tự do (FTA), bao gồm 
FTA ASEAN-Australia-New 
Zealand (AANZFTA), Hiệp định 
CPTPP và mới đây nhất là Hiệp 
định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu 
vực (RCEP).  

Với tiềm năng và sự bổ sung hợp 
lý từ cơ cấu ngành hàng xuất nhập 
khẩu, Việt Nam đã vươn lên trở 
thành đối tác thương mại lớn thứ 
12 của Australia, và ngược lại 
Australia là đối tác thương mại lớn 
thứ 10 của Việt Nam, cao hơn một 
bậc so với năm 2020. Theo Tổng 
cục Hải quan, năm 2021, tổng kim 
ngạch thương mại hai chiều Việt 
Nam-Australia lần đầu tiên vượt 
ngưỡng 12,4 tỷ USD, tăng hơn 
49% so với năm 2020. Xuất khẩu 
của Việt Nam sang Australia đạt 
hơn 4,45 tỷ USD, tăng hơn 23% và 
kim ngạch nhập khẩu của Việt 
Nam từ Australia đạt khoảng gần 8 
tỷ USD, tăng xấp xỉ gần 70%, so 
với năm 2020. 

4 tháng năm 2022, kim ngạch 

xuất khẩu từ Việt Nam sang 
Australia đạt 1,855 tỷ USD. Trong 
đó, hàng thủy sản tăng 53,3% so 
với cùng kỳ; rau quả tăng 
22,75%. Mặt hàng gạo sau các đợt 
xúc tiến mạnh mẽ trong năm 2021 
như các sự kiện quảng bá, mời 
dùng thử gạo Việt Nam tại một số 
bang lớn của Australia, đã tiếp tục 
tăng trưởng, trong bối cảnh xứ 
chuột túi giảm nhập khẩu gạo từ 
thế giới. 

Ngoài ra, các mặt hàng công 
nghiệp thế mạnh khác của Việt 
Nam như sắt thép các loại tăng hơn 
478%, cao su, dây cáp điện, máy vi 
tính và linh kiện cũng đều tăng. 

Ở chiều ngược lại, Australia đang 
trở thành chỗ dựa vững chắc cho 
nền sản xuất của Việt Nam ngày 
càng lớn mạnh, với tư cách là thị 
trường cung cấp các mặt hàng 
nguyên liệu đầu vào thiết yếu, như 
than đá, quặng sắt, kim loại, bông, 
lúa mỳ, thức ăn gia súc...  

Không chỉ thương mại, CPTPP là 
đòn bẩy để tăng đầu tư giữa hai 
nước. Tính đến cuối năm 2021, 
Australia đã đầu tư khoảng 550 dự 
án tại Việt Nam, với tổng trị giá 
chỉ gần 2 tỷ USD, là quốc gia có 
vốn FDI lớn thứ 19 tại Việt Nam, 
đứng sau các nước chưa có FTA 
với Việt Nam như Đài Loan, Mỹ, 



Số 100 - 6/2022 
 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 31 
 

Thụy Sỹ.  
Vừa qua, Thương vụ Việt Nam 

tại Australia vừa tổ chức sự kiện 
“Viet Nam – Australia Business 
connect” nhằm kêu gọi doanh 
nghiệp Australia tăng cường đầu tư 
vào Việt Nam. Ông Graham 
Kinder - Phó Chủ tịch Hội đồng 
Doanh nghiệp Australia - Việt 
Nam – cho hay, các doanh nghiệp 
Australia nhận thấy có rất nhiều cơ 
hội đầu tư trên tất cả các lĩnh vực 
tại Việt Nam, bao gồm từ thương 
mại đầu tư phát triển cho đến giáo 
dục, du lịch, giao thông vận tải… 
Những lĩnh vực này là thế mạnh 
của Australia. Do đó, các doanh 
nghiệp xứ chuột túi luôn mong 
muốn có thể mở rộng đầu tư vào 
Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các 
doanh nghiệp Việt Nam cũng có 
thể tận dụng những cơ hội hợp tác 
đầu tư trên tất cả các khu vực, bang 
và địa phương của Australia để mở 
rộng hoạt động kinh doanh và đầu 
tư mà phía Việt Nam có ưu thế. 

Cũng trong năm vừa qua, Việt 
Nam và Australia đã hoàn tất ký 
kết Chiến lược Tăng cường Gắn 
kết Kinh tế, nhằm hỗ trợ tham 
vọng chung là đưa hai nước trở 
thành đối tác thương mại hàng đầu 
của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai 
chiều. 

Với tiềm năng và sự bổ sung hợp 
lý từ cơ cấu ngành hàng xuất nhập 
khẩu, dự kiến thương mại giữa 
Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục 
tăng trưởng ấn tượng trong thời 
gian tới, đưa tổng kim ngạch 
thương mại hai chiều lên mức cao 
kỷ lục mới. 

(vietnamexport.com) 
 

 Hội nghị BCH APO lần thứ 
64: Quyết định nhiều vấn đề 
quan trọng  

Vừa qua, Hội nghị Ban chấp 
hành (GBM) Tổ chức Năng suất 
châu Á (APO) lần thứ 64 đã được 
tổ chức với sự tham gia của đại 
diện 21 nền kinh tế thành viên. 

Là hội nghị cấp cao nhất của 
APO được tổ chức hàng năm gồm 
đại diện là Giám đốc APO quốc 
gia các nền kinh tế thành viên, 
GBM quyết định nhiều vấn đề 
chính sách quan trọng của APO 
như chính sách về niên liễm, phân 
bổ ngân sách cho các năm, v.v… 
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-
19, GBM lần thứ 64 đã được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến. 

TS Hà Minh Hiệp, Giám đốc 
APO Việt Nam, Phó Tổng cục 
trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng là 
Trưởng đoàn Việt Nam tham dự 
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Hội nghị. 
Tại hội nghị, các nền kinh tế 

thành viên đã bầu Campuchia làm 
Chủ tịch APO, Đài Loan làm Phó 
Chủ tịch thứ nhất, Fiji là Phó Chủ 
tịch thứ hai nhiệm kỳ 2022–2023. 

Hội nghị đã thông qua chính sách 
và kết quả thực hiện các dự án của 
APO trong thời gian qua cũng như 
việc thiết lập Hệ thống Đánh giá 
độc lập từ bên thứ ba dành cho Ban 
thư ký và Tổng thư ký APO, giúp 
kiểm soát và đánh giá hoạt động 
của Ban thư ký, giúp vận hành 
APO hiệu quả hơn nữa. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng 
cục trưởng phụ trách Tổng cục 
TCĐLCL Hà Minh Hiệp đánh giá 
cao những nỗ lực của Ban Thư ký 
APO trong nhiệm kỳ vừa qua và 
bày tỏ hy vọng với tinh thần đoàn 
kết của các nước thành viên, phong 
trào nâng cao năng suất dựa trên 
đổi mới sáng tạo sẽ phát triển sâu 
rộng trong năm 2022, hướng tới 
tầm nhìn APO 2025. 

Đặc biệt, Hội nghị năm nay bầu 
ra Tổng thư ký APO nhiệm kỳ năm 
2022-2025. Do dịch Covid-19, lần 
đầu tiên trong lịch sử APO thủ tục 
tiến hành lựa chọn Tổng thư ký 
APO diễn ra theo hình thức trực 
tuyến, các Giám đốc APO quốc gia 
tham gia bỏ phiếu bầu cử qua nền 

tảng độc lập Lumi Global. Hội 
nghị đã bầu ông Indra Pradana 
Singawinata, ứng cử viên của 
Indonesia, làm Tổng thư ký APO 
2022–2025 sau hai vòng bỏ phiếu. 

(vietq.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam xuất khẩu tôm sang 
Canada tăng cao nhất trong khối 
CPTPP 

Sau khi Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) có hiệu lực từ 
năm 2019, xuất khẩu tôm Việt sang 
Canada liên tục khởi sắc. 

Theo Hiệp hội chế biến và xuất 
khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 
Canada là thị trường nhập khẩu lớn 
thứ 3 của tôm Việt Nam trong khối 
CPTPP, chiếm 22% tổng xuất khẩu 
tôm Việt Nam vào khối thị trường 
này. 

Sau khi Hiệp định CPTPP có 
hiệu lực từ năm 2019, xuất khẩu 
tôm Việt sang Canada liên tục 
tăng. Theo đó, năm 2020, kim 
ngạch xuất khẩu tôm sang Canada 
đạt 187 triệu USD, tăng 23% so 
với năm 2019; năm 2021 tăng 18% 
so với năm 2019, đạt 180 triệu 
USD. Tính tới nửa đầu tháng 5 
năm nay, xuất khẩu tôm sang thị 
trường này cũng ghi nhận mức 
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tăng trưởng 87% so với cùng kỳ 
năm ngoái, đạt 100 triệu USD. 

 
Hiện có khoảng 80 doanh nghiệp 

xuất khẩu tôm sang Canada trong 
đó có các doanh nghiệp xuất khẩu 
nhiều nhất như Công ty Minh Phu 
Seafood Corp, Minh Phu-Hau 
Giang, Stapimex, Vina Cleanfood, 
Cuu Long Seapro… 

Những năm gần đây, Canada tiêu 
thụ khá nhiều tôm nước ấm của các 
nước Đông Nam Á trong bối cảnh 
nguồn cung tôm nước lạnh sụt 
giảm. Đây có thể được coi là yếu 
tố thuận lợi cho xuất khẩu tôm Việt 
Nam sang Canada. 

Ngoài ra, trong Hiệp định 
CPTPP, mặt hàng thủy sản được 
xóa bỏ thuế ngay sau khi hiệp định 
có hiệu lực. Bên cạnh đó, gần 90% 
dân số Canada ăn thủy sản, trong 
đó cá hồi và tôm là hai sản phẩm 
hải sản tiêu thụ nhiều nhất ở 
Canada, và cũng nằm trong nhóm 
sản phẩm thủy sản nhập khẩu 
nhiều nhất của nước này. Trong 
khi đó, Việt Nam có thế mạnh sản 

xuất thủy sản với nhiều mặt hàng 
đa dạng. Đây chính là cơ hội để 
tôm Việt Nam mở rộng thêm thị 
phần tại Canada. 

Mặc dù có nhiều tiềm năng, song 
theo quy định của nước sở tại, Cơ 
quan Kiểm soát thực phẩm Canada 
(CFIA) kiểm soát trên 1.000 nhà 
nhập khẩu thủy sản của nước này. 
Theo Chương trình Thanh tra nhập 
khẩu thủy sản của CFIA, các nhà 
nhập khẩu thủy sản để tiêu thụ trên 
thị trường nội địa phải có giấy 
phép nhập khẩu thủy sản hoặc giấy 
phép nhập khẩu Chương trình quản 
lý chất lượng từ CFIA. 

Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu 
tôm Việt Nam nói riêng và xuất 
khẩu thủy sản nói chung có ý định 
thâm nhập thị trường này cần chú ý 
đáp ứng các quy định của CFIA. 

VASEP cũng lưu ý, các doanh 
nghiệp Việt Nam định hướng xuất 
khẩu vào thị trường Canada cần 
nghiên cứu thông tin, hoạch định 
chiến lược cụ thể để tiếp cận và 
đẩy mạnh xuất khẩu sang thị 
trường này. 

 (vietq.vn) 
 
 Hướng tới xây dựng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về công nghệ 
blockchain  

Trong những năm gần đây, Việt 
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Nam đã chứng kiến sự du nhập và 
phát triển nhanh chóng của công 
nghệ blockchain. Theo đó, trong 
Top 200 công ty, doanh nghiệp 
hoạt động kinh doanh dựa trên 
công nghệ blockchain, có 5 -7 
doanh nghiệp do người Việt Nam 
thành lập. 

Hiện có khoảng 10 doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo do người Việt 
Nam sáng lập trong lĩnh vực 
blockchain có vốn hoá trên 100 
triệu USD. Cùng với đó, những kỳ 
lân công nghệ Việt Nam đã bắt đầu 
xuất hiện trên thị trường 
blockchain toàn cầu. 

Khi số doanh nghiệp, nhà nghiên 
cứu và kỹ sư theo đuổi công nghệ 
blockchain ngày càng tăng cao, 
nhu cầu kết nối, hợp tác, chia sẻ và 
hỗ trợ cũng ngày càng mạnh mẽ thì 
một tổ chức chính thức có đầy đủ 
pháp nhân để đáp ứng tốc độ mở 
rộng và mục tiêu phát triển vững 
mạnh của cộng đồng blockchain 
Việt Nam là hết sức cần thiết. 

Ông Hoàng Văn Huây, Chủ tịch 
Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho 
biết, Hiệp hội Blockchain Việt 
Nam cam kết góp phần nâng cao 
nhận thức của cộng đồng và tham 
mưu tư vấn xây dựng các hành 
lang pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn 
trong việc ứng dụng phát triển các 

sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng 
công nghệ blockchain. Hiệp hội rất 
mong nhận được sự tham gia và 
đóng góp xây dựng nhiệt tình của 
các cá nhân, doanh nghiệp nghiên 
cứu, phát triển công nghệ 
blockchain ở Việt Nam nhằm xây 
dựng hiệp hội vững mạnh hơn nữa 
cả về chất và lượng. 

Trong thời gian tới đây, Hiệp hội 
Blockchain Việt Nam sẽ quy tụ 
được những doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân đam mê hoặc đang hoạt 
động liên quan đến công nghệ 
blockchain ở Việt Nam để cùng 
nhau chia sẻ kinh nghiệm, nguồn 
lực thúc đẩy nghiên cứu, thử 
nghiệm, ứng dụng công nghệ 
blockchain góp phần vào thực hiện 
chuyển đổi số quốc gia thành công, 
phát triển kinh tế số tại Việt Nam. 

Liên quan tới vấn đề này, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng đề nghị Hiệp hội Blockchain 
Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Bộ 
KH&CN và các bộ, ngành liên 
quan khác trong xây dựng, hoàn 
thiện hành lang pháp lý trong 
nghiên cứu phát triển, thử nghiệm 
các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp 
dựa trên nền tảng công nghệ 
blockchain. 

Bộ KH&CN sẽ tập trung chỉ đạo 
các đơn vị có liên quan tích cực 
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phối hợp với Hiệp hội trong các 
hoạt động. Bộ KH&CN cũng sẽ rà 
soát hoàn thiện hành lang pháp lý 
của ngành KH&CN để tạo điều 
kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát 
triển và ứng dụng công nghệ 
blockchain tại Việt Nam; đồng thời 
xem xét, ưu tiên nguồn lực cho các 
nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, 
ứng dụng công nghệ blockchain. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hỗ trợ DN đăng ký hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo  

UBND tỉnh vừa ban hành kế 
hoạch số 52/KH-UBND về việc hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh năm 2022. 

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh tổ 
chức 6 nhiệm vụ trọng tâm để hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
gồm: thông tin, tuyên truyền; nâng 
cao năng lực và dịch vụ cho khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển 
cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ 
hoạt động khởi nghiệp; xây dựng 
và triển khai các chính sách hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của các ngành, các 
lĩnh vực trọng điểm; khảo sát hiện 
trạng DN khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. 
Với mục tiêu tiếp tục phát triển 

hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh theo chiều sâu; thúc đẩy hình 
thành và phát triển các tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
đẩy mạnh triển khai các chính 
sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh. 
Trong đó, năm 2022 phải hỗ trợ 
được ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi 
nghiệp, DN khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 Nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Hội Bảo vệ người tiêu dùng 

UBND tỉnh vừa ban hành văn 
bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, 
địa phương trên địa bàn tỉnh tăng 
cường quản lý và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các Hội Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 
(BVQLNTD). 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ 
trì, phối hợp với Sở Công thương 
tăng cường kiểm tra, đôn đốc Hội 
BVQLNTD thực hiện đúng Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động 
và quản lý hội, Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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Nghị định số 45 và quy định của 
Điều 27, Điều 28 của Luật 
BVQLNTD. Đồng thời, xem xét cụ 
thể kiến nghị của Hội BVQLNTD 
tỉnh về tổ chức, nhân sự tham mưu 
UBND tỉnh trong tháng 6/2022. 

Được biết, hàng năm, Hội 
BVQLNTD tỉnh đều xây dựng Kế 
hoạch triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, đặc biệt là công tác 
tuyên truyền, tập huấn về 
BVQLNTD; tổ chức buổi tọa đàm 
với chủ đề “BVQLNTD trong lĩnh 
vực vệ sinh an toàn thực phẩm”. 

Hội BVQLNTD tỉnh cũng tham 
gia tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận 
thức về BVQLNTD tại địa 
phương; thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm pháp luật về BVQLNTD 
theo thẩm quyền; cảnh báo về nguy 
cơ mất an toàn cho người tiêu 
dùng; vận động các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
thực hiện đúng quy định về an toàn 
thực phẩm... 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

 Phê duyệt chương trình xúc 
tiến thương mại năm 2022  

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết 
định số 1383/QĐ-UBND phê duyệt 
chương trình xúc tiến thương mại 
tỉnh BR-VT năm 2022. 

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện 
chương trình hơn 10,2 tỷ đồng, 
trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh 
hơn 8,4 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội 
hóa từ DN tham gia hơn 1,8 tỷ 
đồng. Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến 
Đầu tư Thương mại Du lịch chủ trì 
thực hiện 15 chương trình, Sở NN-
PTNT chủ trì hoặc phối hợp thực 
hiện 11 chương trình, Liên minh 
HTX tỉnh chủ trì thực hiện 5 
chương trình, Hội Nông dân tỉnh 
chủ trì thực hiện 6 chương trình. 

Chương trình tập trung xúc tiến 
thương mại định hướng xuất khẩu 
thông qua việc tham dự các hội 
thảo, hội nghị giao thương trực 
tuyến với đối tác nước ngoài hoặc 
tham gia đoàn giao dịch kết nối 
xúc tiến trong nước và ngoài nước 
thông qua các hội chợ trong và 
ngoài tỉnh, đưa hàng Việt về Côn 
Đảo; hoạt động thương mại điện 
tử; hỗ trợ phát triển DN thông qua 
các lớp tập huấn kỹ năng quản lý, 
bán hàng, thương mại, ngoại 
thương, cung cấp thông tin về xúc 
tiến thương mại ngành hàng, thị 
trường xuất khẩu; tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của người tiêu 
dùng, cộng đồng về sản phẩm nông 
lâm thủy sản; kết nối tiêu thụ nông 
sản…  

 (baobariavungtau.com.vn) 


