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Chào năm mới 2016
Nhân dịp đầu xuân năm 2016, lời đầu tiên, thay mặt cho Ban

biên tập bản tin TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng, xin trân
trọng gửi đến toàn thể Quý độc giả năm mới lời chúc tốt đẹp và
chân thành nhất!

Bản tin TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phát
hành trong gần hai năm, với những vấn đề sự kiện được cập nhật
kịp thời liên quan đến Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT),
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động trong và ngoài tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu liên quan đến Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, …
Qua đó đã cung cấp những thông tin mới nhất và cần thiết đến
những đơn vị quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Qua hai
năm thực hiện, bản tin cũng nhận nhiều phản hồi của độc giả với
những đóng góp để bản tin hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng nhu cầu
thông tin ngày càng cao của độc giả.

Năm mới 2016, Ban biên tập bản tin TBT và Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng kính chúc Quý độc giả năm mới Bính Thân 2016
“Sức khỏe, hạnh phúc và thành công!”

Ban biên tập
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HƯỚNG TỚI AEC: DOANH
NGHIỆP CẦN MỘT TẦM NHÌN
DÀI HẠN

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
cho rằng, thời điểm Cộng đồng Kinh
tế ASEAN (AEC) thành lập việc thực
hiện các cam kết hội nhập ASEAN của
Việt Nam vẫn không có gì thay đổi so
với lộ trình đang diễn ra. Các doanh
nghiệp (DN) cần bình tĩnh, chuẩn bị
vững vàng nội lực để khai thác các cơ
hội phát triển trong dài hạn đến từ
AEC.

Vài ngày nữa, AEC sẽ chính thức
được thành lập. Xét về khía cạnh tự do
hóa thương mại, mức độ cắt giảm thuế
quan trong AEC là cao nhất (không áp
dụng thuế quan), tự do hàng hóa và
dịch vụ cam kết cũng cao nhất so với
tất cả các FTA Việt Nam đã và sẽ
tham gia, kể cả TTP. Ông Nguyễn
Hồng Cường - Vụ trưởng Vụ ASEAN
(Bộ Ngoại giao) cho biết, lợi ích đối
với Việt Nam khi AEC thành lập cơ
bản vẫn chỉ là những lợi ích đã có
trong quá trình tham gia hợp tác
ASEAN 20 năm qua, nhưng sẽ lớn
hơn và cụ thể hơn, thách thức đi cùng
cũng sẽ nhiều hơn và trực tiếp hơn.

Đối với DN Việt Nam, hội nhập
AEC sẽ có môi trường kinh doanh
thuận lợi hơn, thị trường rộng lớn hơn,
có điều kiện nâng cao năng lực cạnh

tranh thông qua quy mô, tăng năng
suất và giảm chi phí sản xuất, thuận
lợi hơn khi đầu tư ra các nước
ASEAN khác..., nhưng cũng phải
cạnh tranh khốc liệt hơn ngay cả ở thị
trường nội địa bởi hàng rào thuế quan
được xóa bỏ, hàng hóa từ ASEAN vào
Việt Nam cũng sẽ dễ dàng và nhiều
hơn, DN nào năng lực cạnh tranh thấp
sẽ khó có khả năng tham gia vào
chuỗi cung ứng có giá trị cao và lợi
nhuận tốt.

Vấn đề đặt ra đối với các doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay là nội lực
còn yếu. Đánh giá về năng lực cạnh
tranh với các đối thủ trong AEC của
DN Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Hằng
- Tổng Thư ký Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho
rằng, nhìn chung trình độ phát triển
của doanh nghiệp Việt Nam còn thấp.
Hơn 96% DN tư nhân Việt Nam quy
mô nhỏ, mang nặng tính gia đình, liên
kết lỏng lẻo, tầm nhìn kinh doanh
ngắn hạn, niềm tin kinh doanh thấp so
với các nước, năng suất còn thấp, tính
hiệu quả và chuyên môn hóa chưa
cao. Hội nhập của DN thực chất là
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu,
nhưng do trình độ còn thấp nên mức
độ tham gia của các DN vừa và nhỏ
Việt Nam còn rất hạn chế.

Khảo sát của VCCI cho thấy, đa số
DN nhìn nhận AEC sẽ là cơ hội để
tiếp cận thị trường mới, gia tăng xuất
khẩu nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ
ràng. Nhiều chuyên gia cho rằng, lợi

HÀNG RÀO KỸ THUẬT
TRONG THƯƠNG MẠI
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ích có được từ AEC trước mắt với
doanh nghiệp Việt Nam là không
nhiều. Điều mà doanh nghiệp Việt
Nam có thể tận dụng từ AEC là cần
có chiến lược phát triển mang tính dài
hơi hơn. Bởi AEC hướng tới 4 trụ cột
chính là “thị trường chung và không
gian sản xuất thống nhất, một khu vực
kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế
đồng đều, hội nhập với nền kinh tế
toàn cầu”, đó mới là cái đích các DN
Việt Nam cần hiểu biết về AEC trên
từng lĩnh vực để nhắm tới, tận dụng và
khai thác cơ hội.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, AEC là một
quá trình hội nhập khu vực, thể hiện
khát vọng chứ không bắt buộc, không
phải là hiệp định, tính liên kết lỏng lẻo
không chặt chẽ như EU. Thời điểm
thành lập AEC mới chỉ là khởi đầu
cho quá trình xây dựng. Để đạt được 4
trụ cột đề ra thì vẫn còn cần phải có
một khoảng thời gian tương đối dài.
Sau khi AEC thành lập, ASEAN sẽ có
lộ trình cho 10 năm tiếp theo.

Đối với thị trường ASEAN, thực tế
một số DN Việt Nam đã có những
bước đi khá toàn diện bằng việc đầu
tư trực tiếp. Điều này sẽ giúp họ có
thể chủ động phát triển các chuỗi giá
trị trong nội khối và tận dụng các cơ
hội khác từ AEC. Trong bối cảnh cạnh
tranh cao, theo bà Phạm Thị Thu
Hằng, từng DN cần phải chủ động đổi
mới quản trị, xây dựng tầm nhìn kinh
doanh thích hợp, phải đẩy mạnh liên
kết theo chuỗi nhằm gia tăng giá trị,

nâng cao năng lực cạnh tranh và khả
năng đáp ứng nhu cầu thị trường cả về
lượng, chất và giá thành.

Ông Ngô Minh Hải - Phó tổng
Giám đốc Tập đoàn TH Truemilk
cũng nhận định, hội nhập AEC, doanh
nghiệp sẽ có điều kiện tham gia
vào các chuỗi giá trị toàn cầu do mỗi
nước trong nội khối đều sở hữu riêng
những hiệp định FTA với bên ngoài.
Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh sẽ khốc
liệt và trực tiếp hơn nhiều, muốn đứng
vững không nên mải mê đi tìm các lợi
thế so sánh đơn thuần với các thị
trường khác trong khu vực, mà doanh
nghiệp phải chú trọng nâng cao nội
lực của chính mình để không chỉ thích
ứng được trong AEC mà còn mở rộng
kinh doanh ra bên ngoài.

(baocongthuong.com.vn)

AEC được xây dựng dựa trên cơ sở
cam kết tại Hiệp định Thương mại hàng
hóa ASEAN (ATIGA); Hiệp định khung
về Thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS);
Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN
(ACIA); Hiệp định Di chuyển thể nhân
ASEAN (MNP); các FTA giữa ASEAN
với đối tác bên ngoài gồm Trung Quốc,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia,
New Zealand.
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YÊU CẦU VỀ AN TOÀN SẢN
PHẨM KHI XUẤT KHẨU HÀNG
HÓA SANG ỐT-XTRÂY-LIA

Để xuất khẩu hàng hóa sang Ốt-
xtrây-lia mỗi doanh nghiệp đều phải
đáp ứng các điều kiện nhập khẩu hàng
hóa trong đó có các quy định kiểm
dịch chặt chẽ đối với hàng hóa nhập
khẩu vào thị trường này.

Đối với một số mặt hàng, nhóm
hàng nhất định thì doanh nghiệp cũng
nên lưu tâm đến khía cạnh (i) an toàn
của sản phẩm cũng như thông tin liên
quan đến, (ii) thu hồi sản phẩm nhằm
tránh những rủi ro có thể xảy ra trong
tương lai khi thâm nhập thị trường Ốt-
xtrây-lia.

Về an toàn sản phẩm, website
www.productsafety.gov.au của Ủy
ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh
Ốt-xtrây-lia (ACCC) cung cấp thông
tin về (i) hệ thống an toàn sản phẩm
của Ốt-xtrây-lia, (ii) Cấm, tiêu chuẩn
và thu hồi sản phẩm, (iii) Giám sát an
toàn sản phẩm và (iv) Các văn bản
pháp luật về an toàn sản phẩm của Ốt-
xtrây-lia.

Cụ thể hơn website cung cấp thông
tin về (i) Danh sách các sản phẩm,
nhóm sản phẩm cần chú ý về vấn đề

an toàn, (ii) Danh sách các sản phẩm
bị cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn (iii)
Các điều kiện an toàn tự nguyện, (iv)
Các điều kiện an toàn bắt buộc.
Website cũng trình bày rõ các quy
định về các biện pháp bảo đảm an
toàn sản phẩm cho từng đối tượng liên
quan đến sản phẩm gồm: Người sản
xuất/người cung cấp, người bán buôn,
người bán lẻ.

Bên cạnh vấn đề an toàn thì Ủy ban
Người tiêu dùng và Cạnh tranh Ốt-
xtrây-lia (ACCC) còn quản lý cơ sở
dữ liệu Quốc gia cũng như cung cấp
thông tin liên quan đến vấn đề thu hồi
sản phẩm vi phạm, được nêu tại địa
chỉ www.recalls.gov.au.

(moit.gov.vn)

KHÔNG HIỂU RÕ FTA, DOANH
NGHIỆP SẼ THUA NGAY Ở SÂN
NHÀ

Việt Nam tham gia vào hàng chục
hiệp định tự do thương mại (FTA) mở
ra cơ hội lớn cho sản xuất và xuất
khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, nếu không
hiểu rõ các hiệp định này thì doanh
nghiệp sẽ thua ngay trên sân nhà.

Về cách thức tham gia thương mại
toàn cầu của Việt Nam, theo ông Hà
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Huy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan
hệ Quốc tế (Bộ Tài chính), thành viên
đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác
xuyên Thái Bình Dương (TPP) liên
quan tới các chính sách thuế cho biết,
đầu tiên Việt Nam ký FTA với các
nước ASEAN, tiếp đến là phát triển
giao thương với thế giới thông qua các
FTA giữa ASEAN với các đối tác.

Sau đó, Việt Nam chuyển sang giai
đoạn chủ động hơn là tự đàm phán
thương mại song phương với một số
nước như Nhật Bản, Chile, Liên minh
châu Âu, các nước trong nhóm TPP,
Liên minh Kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc
và 4 nước Bắc Âu. Hiện nay, Việt
Nam cũng đang phối hợp đàm phán
hiệp định thương mại ASEAN+6 với
các nước đã ký hiệp định thương mại
riêng lẻ với ASEAN.

Ông Tùng nhấn mạnh: “Các hiệp
định chúng ta đã hoàn thành và đang
đàm phán nhằng nhịt như mạng nhện,
với lượng thông tin và cam kết phức
tạp nên các doanh nghiệp phải có
nghiên cứu thông tin rất kỹ. Thực tế
doanh nghiệp của ta nắm bắt thông tin
rất hạn chế vì không tổ chức, nghiên
cứu thông tin bài bản”.

Tuy nhiên, ông Hà Huy Tùng cũng
cho biết có nhiều doanh nghiệp trong
nước rất nhanh nhạy trong nắm bắt
thông tin, nhưng đó đều là những
doanh nghiệp lớn, có nguồn lực và
chiến lược hành động.

“Có doanh nghiệp đồng hành với
Bộ Tài chính về xây dựng chính sách

cải cách các thủ tục hành chính, tham
mưu cho các cơ quan của Chính phủ,
đoàn đàm phán các FTA. Nhưng có
nhiều doanh nghiệp không nắm được
các hiệp định đã đi vào giai đoạn kết
thúc đàm phán. Không chỉ lãnh đạo
doanh nghiệp mà cả cán bộ kinh
doanh nắm cũng không đủ sâu. Nếu
không nắm được, ta sẽ thua ngay ở
sân nhà”, ông Tùng nói.

Các hiệp hội, viện nghiên cứu
phải vào cuộc

Về vấn đề doanh nghiệp cần tiếp
cận thông tin về các FTA như thế nào,
PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu
trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Quốc gia Hà Nội cho rằng phải
tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Nhà
nước, doanh nghiệp, các hiệp hội
ngành nghề và các tổ chức nghiên
cứu, tư vấn độc lập đối với quá trình
hội nhập nhằm cung cấp, phân tích và
tổ chức thông tin hiệu quả nhất.

Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Hồng
Sơn nhấn mạnh, bản thân các doanh
nghiệp cũng phải chủ động trong tìm
hiểu thông tin chính sách và hội nhập
để củng cố hoặc tận dụng các cơ hội
sản xuất, kinh doanh của mình.

Đặc biệt, các hiệp hội ngành nghề,
các trường đại học, viện nghiên cứu sẽ
phải có vai trò lớn hơn, trong đó, hiệp
hội không chỉ giữ vai trò kết nối
doanh nghiệp mà còn phải góp phần
vào minh bạch thông tin, đưa ra các
chuẩn mực kinh doanh phù hợp với
yêu cầu của các thị trường và đẩy
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mạnh đào tạo, nâng cao năng lực cho
doanh nghiệp.

Doanh nghiệp và các hiệp hội có thể
“đặt hàng” các cơ sở nghiên cứu xác
định lợi thế, cơ hội kinh doanh, các
thủ tục, tập quán thương mại ở mỗi thị
trường xuất khẩu để tận dụng lợi ích
kinh tế nhiều nhất từ các hiệp định.

(baochinhphu.vn)

CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CÁC HÀNH
VI LỪA ĐẢO, GIAN LẬN
THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ
DOANH NGHIỆP CÓ TRỤ SỞ
TẠI CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả
RẬP THỐNG NHẤT

Trong năm 2015, Thương vụ Việt
Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả rập
thống nhất (UAE) liên tục tiếp nhận,
xử lý, cũng như phát hiện nhiều
trường hợp doanh nghiệp Việt Nam
nhận được chào bán, mua hàng hóa,
ký kết hợp đồng giao dịch xuất nhập
khẩu mang tính lừa đảo, gian lận từ
một số doanh nghiệp có trụ sở tại
UAE. Tổng số tiền mà Thương vụ ghi
nhận và góp phần nhằm ngăn chặn,
hạn chế mất mát cho doanh nghiệp lên
đến gần 4 triệu USD với 8 vụ việc.

Mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý
đối với các doanh nghiệp Việt Nam về

những hình thức lừa đảo, gian lận của
các doanh nghiệp nước ngoài, tuy
nhiên do sự chủ quan, tâm lý hám lợi,
nghiệp vụ ngoại thương hạn chế nên
vẫn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam
bị lừa, thiệt hại nặng trong quá trình
giao thương.

Thương vụ Việt Nam tại UAE
chuyển tải nội dung vụ việc tiêu điểm
nhất để doanh nghiệp trong nước khi
làm ăn với các doanh nghiệp có trụ sở
tại UAE đặc biệt lưu ý để tránh rủi ro
có thể xảy ra.

Làm giả chứng từ L/C, cài người
lấy chứng từ xuất khẩu:

Diễn tiến sự việc:
- Doanh nghiệp A (giấu tên) của

Việt Nam ký hợp đồng xuất khẩu gạo
với khách hàng tên ARABIAN
DISTRIBUTOR LLC (tên thật) ở
Dubai với chi tiết như sau: Hình thức
thanh toán là thư tín dụng trả ngay
(L/C at sight). Cảng nhận hàng là cảng
Jebel Ali, Dubai.

- Tháng 5/2015, Doanh nghiệp A
nhận được thông báo thư tín dụng L/C
trị giá 2,3 triệu USD được mở từ
khách hàng ARABIAN
DISTRIBUTOR LLC và ngân hàng
phát hành thư tín dụng là ngân hàng
Regnum Bank, 51 Marshal Zhukov
Avenue, Moscow, Russia, 123154.

- Tháng 06/2015, Doanh nghiệp A
vận chuyển 63 container lên tàu, trị
giá đơn hàng là gần 1 triệu USD.

- Sau khi hoàn tất bộ chứng từ xuất
khẩu, Doanh nghiệp A xuất trình bộ
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chứng từ cho ngân hàng của Việt Nam
đại diện cho người bán, nhờ họ gửi bộ
chứng từ đến ngân hàng Regnum
Bank để đòi tiền.

- Cuối tháng 6/2015, hãng chuyển
phát nhanh DHL cho biết ngân hàng
thanh toán Regnum Bank đã nhận
được bộ chứng từ.

- Tuy nhiên, đầu tháng 07/2015,
Doanh nghiệp A vẫn chưa nhận được
thanh toán từ phía ngân hàng Regnum.
Vì vậy, ngân hàng tại Việt Nam đã gửi
lại yêu cầu thanh toán đến ngân hàng
Regnum. Ngay sau đó, ngân hàng
Regnum thông báo rằng họ không
phát hành L/C này, cũng như người
nhận bộ chứng từ này không phải là
người của ngân hàng Regnum.

Trong lúc đó, theo thông tin từ phía
hãng vận tải, khách hàng ARABIAN
DISTRIBUTOR LLC đã liên hệ hãng
tàu và cảng vụ để làm lệnh yêu cầu
hãng tàu giao hàng.

- Doanh nghiệp A lập tức gửi công
văn và gọi điện cầu cứu Thương vụ
Đại sứ quán Việt Nam tại UAE.

- Ngay sau khi nhận được thông báo
của Doanh nghiệp A về việc bị khách
hàng Arabian Distributor LLC dùng
các biện pháp gian lận gần như không
tưởng, lấy được bộ chứng từ gốc hàng
hóa để chuẩn bị nhận lô hàng 63 cont
gạo tại cảng Jebel Ali, Dubai và làm
giả Thư tín dụng L/C của Ngân hàng
Regnum, Nga; đánh giá sự nghiêm
trọng và cấp thiết của vụ việc, Thương
vụ đã kiến nghị Đại sứ quán Việt Nam

tại UAE gửi ngay công hàm tới hãng
vận tải và cảng Dubai Port World đề
nghị giữ lại toàn bộ lô hàng để phục
vụ việc điều tra làm rõ vụ việc.
Thương vụ đã trực tiếp gọi điện và
đến gặp nhiều lần đại diện của các đơn
vị trên, sử dụng các mối quan hệ với
giới chức để gây sức ép hợp lý. Dưới
tác động mạnh của Đại sứ quán, cảng
Dubai Port World và hãng vận tải đã
chấp thuận giữ lô hàng lại mặc dù đã
có lệnh giao hàng cho “người mua”.

- Tiếp đó, Thương vụ Đại sứ quán
tiếp tục hỗ trợ Doanh nghiệp A trong
việc đàm phán với Arabian Distributor
LLC nhằm tìm giải pháp chuộc lại bộ
chứng từ; tham vấn cho doanh nghiệp
có giải pháp đúng đắn qua kênh ngân
hàng với ngân hàng, hãng tàu ở Việt
Nam và Dubai; đàm phán với hãng tàu
và cảng để giảm chi phí lưu kho bãi,
tiền phạt...; giới thiệu hãng luật tại
Dubai để doanh nghiệp tiếp tục xử lý
vụ việc; làm việc với cơ quan chức
năng tại Dubai, …

- Sau rất nhiều nỗ lực của các bên
và doanh nghiệp, hiện tại lô hàng 63
cont gạo đã được chuyển về Việt
Nam. Doanh nghiệp A đã phải trả số
tiền lớn cho các chi phí phát sinh tại
cảng, cũng như vận chuyển về Việt
Nam,… Đại sứ quán cũng đã có công
điện gửi Hải quan cảng Sài gòn và cơ
quan thuế đề nghị xem xét cân nhắc
việc doanh nghiệp A phải đóng thuế
nhập khẩu (tạm thời) 40% giá trị lô
hàng theo quy định hiện hành để hạn
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chế các phí tổn mà doanh nghiệp phải
chịu.

Phân tích:
Việc doanh nghiệp A bị lừa đảo với

hình thức khá tinh vi trên cho thấy
một loạt các sai lầm lớn sau:

- Không tiến hành kiểm tra, xác
minh đối tác; quá tin tưởng vào đơn vị
môi giới (đã giới thiệu Arabian
Distributor LLC với doanh nghiệp A).

- Không quy rõ trách nhiệm của đơn
vị môi giới, đơn vị này gần như phủi
tay sau khi vụ việc diễn ra.

- Ham lợi nhuận lớn (lên đến gần
50%) nếu xuất được lô hàng thành
công. Đơn hàng đầu tiên trị giá khá
lớn với khách hàng giao dịch lần đầu.

- Không kiểm tra kỹ về ngân hàng
phát hành L/C mà đã chấp nhận việc
khách hàng mở L/C tại một ngân hàng
nhỏ, không có trong danh sách ngân
hàng tín nhiệm quốc tế, trong khi
chuyển hàng hóa đến địa chỉ tại một
nước khác.

- Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập
khẩu non kém, bị lừa bởi những lời
hứa hẹn, cam kết của bên mua, ...

Các hình thức lừa đảo, gian lận
khác:

- Sử dụng hacker xâm nhập địa chỉ
email của hai bên doanh nghiệp đang
có giao dịch, theo dõi sát tiến trình
đàm phán. Khi bên mua chuẩn bị
chuyển tiền mua hàng hóa thì hack
hộp mail (hoặc tạo 1 hộp mail có địa
chỉ gần như giống tuyệt đối với mail
của bên bán) để gửi thông tin tài

khoản lừa đảo. Sau khi bên mua
chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo, đối
tượng sẽ ngay lập tức rút tiền và biến
mất. Hiện tại, Thương vụ đang xử lý
vụ việc với cách thức lừa tương tự với
số tiền gần 500.000 USD. Mặc dù đã
can thiệp với ngân hàng Noor Bank
của UAE (tài khoản của đối tượng lừa
đảo nằm tại ngân hàng này) tuy nhiên
đối tượng đã kịp rút 2/3 số tiền. Vụ
việc đang được đưa ra Sở Công an
Dubai để điều tra, xử lý.

- Lợi dụng sự bất cẩn của các doanh
nghiệp Việt Nam như không yêu cầu
tổ chức giám định có uy tín kiểm tra
hàng trước khi giao hàng, không thẩm
định các thông tin về doanh nghiệp
đối tác,… để chuyển hàng không giá
trị, không đúng theo hợp đồng.

- Thực hiện giao dịch thương mại và
thanh toán quốc tế thông qua hình
thức đặt cọc một phần trị giá hợp
đồng, phần còn lại thanh toán theo
phương thức D/P. Sau khi doanh
nghiệp tiến hành giao hàng, lập chứng
từ thanh toán và gửi cho đối tác,
doanh nghiệp không nhận được số tiền
còn lại và mọi thông tin liên lạc bị cắt
đứt. Hiện tượng này rất phổ biến và
đối tượng gian lận là cả doanh nghiệp
Việt Nam (6 vụ) và doanh nghiệp có
trụ sở tại UAE (3 vụ).

Các khuyến cáo đối với doanh
nghiệp Việt Nam:

- Doanh nghiệp cần chú trọng đầu
tư phát triển nguồn nhân lực làm công
tác xuất nhập khẩu, phát triển thị
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trường, nâng cao chuyên môn, nghiệp
vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật.

- Về phương thức thanh toán, cần
thương lượng với đối tác để sử dụng
hình thức thư tín dụng L/C không hủy
ngang hoặc bảo đảm của ngân hàng có
uy tín quốc tế để phòng ngừa nguy cơ
không thanh toán hoặc gian lận của
người mua. Khi đối tác mở L/C, cần
đề nghị ngân hàng Việt Nam kiểm tra
tính xác thực của L/C trước khi giao
chứng từ. Chỉ áp dụng phương thức
đặt cọc khi đã biết rõ mức độ tín
nhiệm và có thời gian giao dịch đủ dài
với đối tác.

- Hiện tại, giá cả hầu hết các hàng
hóa đều được cập nhật rõ ràng qua
thông tin thị trường hoặc các trang
web hàng hóa quốc tế. Do đó, khi có
đơn hỏi mua hàng trả giá cao quá,
hoặc đơn bán hàng chào giá thấp quá
so với mặt bằng, doanh nghiệp cần hết
sức lưu ý, kiểm tra kỹ độ tin cậy để
tránh bị lừa.

- Về phương thức mua hàng, cần
tiến hành kiểm định hàng hóa thông
qua tổ chức giám định quốc tế có uy
tín tại nước sở tại trước khi đưa hàng
lên tàu.

- Phải tiến hành sàng lọc và xác
minh rõ các đối tác, đặc biệt là đối tác
mới lần đầu giao dịch, đề nghị cung
cấp giấy phép kinh doanh và các giấy
tờ liên quan. Cần sang trực tiếp địa
bàn để thẩm định và làm việc với đối
tác. Đối với các đơn hàng ký kết lần
đầu với đối tác mới, cần liên hệ với

Thương vụ Đại sứ quán (email:
vntrade@emirates.net.ae) để đề nghị
hỗ trợ, xác minh về pháp nhân, uy tín
của đối tác.

(moit.gov.vn)

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN CÁC HIỆP
ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO - CƠ
HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DN

Sáng 24/12, tại Trung tâm Hội nghị
thành phố Hải Phòng, Bộ Công
Thương và Đoàn đàm phán Chính phủ
về kinh tế và thương mại quốc tế đã
phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ
chức Hội nghị “Phổ biến thông tin về
một số hiệp định thương mại tự do
mới vừa ký kết hoặc vừa kết thúc đàm
phán”.

Khi Việt Nam tham gia thành công
vào TPP sẽ là bằng chứng thuyết phục
về việc Hiệp định TPP thực sự quan
tâm đến các nước đang phát triển. Đây
là yếu tố quan trọng giúp thu hút các
nước có trình độ phát triển kinh tế
chưa cao cùng tham gia vào TPP để
TPP có thể mở rộng trong tương lai.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Trần
Quốc Khánh đã chỉ ra các sức ép cạnh
tranh, Hiệp định Thương mại tự do
cam kết mở cửa cho hàng hóa, dịch
vụ, lĩnh vực đầu tư của nước ngoài đặt
ra cho các doanh nghiệp (DN) Việt
Nam nói chung phải có thời gian để
ứng phó. Theo Thứ trưởng, với hành
trang hội nhập 20 năm nay, các DN
Việt Nam đã hiểu thế nào là sự cạnh
tranh với bên ngoài nên họ biết cách
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để ứng phó. Sức ép hơn cả là sức ép
vươn lên, chủ động hoàn thiện chính
mình để DN nắm bắt được các cơ hội.

Hiệp định đề cập đến thương mại,
hàng hóa, môi trường, các dịch vụ
khác

Ông Ngô Chung Khanh – Phó Vụ
trưởng Vụ Chính sách thương mại đa
biên – Bộ Công Thương đã trao đổi tại
hội nghị về tầm quan trọng của các
hiệp định, trong đó đề cập đến FTA là
Hiệp định thế hệ mới có nhiều thành
viên tham gia nhất, đây là FTA có
trình độ đa dạng nhất, có độ phủ rất
cao; sự tham gia sâu của các cấp chính
trị như có 30 phiên đàm phán chính
thức với nhiều nguyên thủ quốc gia
tham dự, có tầm quan trọng lớn. Hiệp
định được coi là kì vọng chung của
các nước trong khu vực, các nước
muốn thiết lập một mô hình mới - đó
là chất lượng tăng trưởng về môi
trường; về mua sắm Chính phủ; lao
động công đoàn… nên các thành viên
muốn có tổ chức để xử lý vấn đề này.

(Ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng
Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công

Thương phát biểu tại hội nghị)
Vì vậy TPP hình thành là con

đường ngắn nhất để đạt lợi ích cao
nhất. TPP là hiệp định rộng và sâu có

30 chương đàm phán như: thương mại
hàng hóa, dịch vụ, thương mại điện tử,
bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ, thương
mại và lao động, dệt may, đầu tư…
trong đó yếu tố cam kết bảo vệ môi
trường theo các quy định của các điều
ước quốc tế đã hoặc sẽ tham gia, có
chế tài trong trường hợp vi phạm…

Thuế xuất nhập khẩu sẽ giảm về
0%

Đề cập tới các vấn đề nóng tại các
Hiệp định, ông Hà Duy Tùng – Phó
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ
Tài chính đã bày tỏ các vấn đề về thuế
- liên quan trực tiếp tới lợi ích của
DN. Nguyên tắc của TPP là đưa thuế
nhập khẩu về 0% đối với tất cả các
dòng thuế. Với một số ít dòng thuế
nhạy cảm nhất, có thể áp dụng hình
thức giảm thuế một phần hoặc hình
thức hạn ngạch thuế quan. Việt Nam
đồng ý với nguyên tắc này. Thuế nhập
khẩu của Việt Nam về cơ bản được
giảm về 0% theo lộ trình. Những mặt
hàng nhạy cảm nhất có lộ trình tới 10
năm hoặc hơn. Thuế xuất khẩu TPP
yêu cầu các nước xóa bỏ, Việt Nam đã
nỗ lực xóa bỏ gần 90% biểu thuế xuất
khẩu, chỉ giữ lại hơn 70 dòng thuế có
ý nghĩa trong việc thu ngân sách như
dầu thô và than đá mà Việt Nam sản
xuất trong nước.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ
Công Thương Trần Quốc Khánh đã
chỉ ra cho các DN cần tự nắm bắt các
cơ hội để theo kịp với xu thế hội nhập
như hiện nay. Về cơ bản thuận lợi sẽ
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là mặt chủ yếu, rủi ro thách thức có
thể kiểm soát được nếu có sự thống
nhất về nhận thức và cùng vượt qua
thách thức.

(baocongthuong.com.vn)

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN

Đường hóa học
Ngày 01/12/2015, Hoa  Kỳ thông

báo cho các nước thành viên WTO về
việc nước này dự định thu hồi các tiêu
chuẩn chứng nhận đối với đường hóa
học trái cây và quy trình bảo quản
chúng. Cục Quản  lý Thực  phẩm và
Dược phẩm (FDA) cho biết hành động
này chủ yếu là để đáp ứng với  đơn
kiến nghị của Hiệp hội Bảo quản
Quốc tế (IJPA). Ngoài ra, các tiêu
chuẩn này cũng đã lỗi thời và không
cần thiết so với các quy định đã có về
các loại thực phẩm được đặt tên bằng
cách sử dụng tên thành phần chất dinh
dưỡng và một thuật ngữ được chuẩn
hóa. Hành động này sẽ giúp tăng
cường độ chính xác thông tin và phân
phối hợp lý vì lợi ích của người tiêu
dùng.

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1053
Đồ uống có cồn
Ngày 01/12/2015, Ấn Độ thông báo

cho các nước thành viên WTO về việc
nước này dự định xây dựng Dự thảo
Quy định tiêu chuẩn an toàn thực
phẩm. Dự thảo đưa ra các quy định
chi tiết đối với đồ uống có cồn. Mục
đích của dự thảo là nhằm đảm bảo an

toàn thực phẩm. Các nước thành viên
có 60 ngày kể từ ngày thông báo để
tham gia góp ý kiến. Chưa xác định
thời gian dự kiến thông qua và thời
gian dự kiến có hiệu lực.

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/51.
Sữa và các sản phẩm từ sữa
Ngày 03/12/2015 Ấn Độ thông báo

cho các nước thành viên WTO về việc
nước này dự định đề xuất sửa đổi Quy
định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
(Cấm và hạn chế bán). Cụ thể, dự thảo
này sửa đổi các quy định và tiêu
chuẩn đối với sữa và các sản phẩm từ
sữa. Mục đích của dự thảo này là
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ
ngày thông báo để tham gia góp ý
kiến. Chưa xác định thời gian dự kiến
thông qua và có hiệu lực.

Mã thông báo: G/TBT/N/IND/52.
Sản phẩm biôxít
Ngày 09/12/2015 EU thông báo cho

các nước thành viên WTO về việc
nước này đang xây dựng Dự thảo Quy
định của Ủy ban về thực hiện việc phê
duyệt axit peracetic như là một hoạt
chất hiện hành để sử dụng trong các
sản phẩm biôxít cho sản phẩm loại 1,
2, 3, 4, 5 và 6. Mục đích của dự thảo
là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng
và môi trường, và đảm bảo sự hài hòa
của thị trường EU về sản phẩm biôxít.
Các nước thành viên có 60 ngày kể từ
ngày thông báo để tham gia góp ý
kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào
tháng 1 năm 2016. Thời gian dự kiến
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có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày
công bố trên công báo chính thức của
Liên minh châu Âu.

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/327.
Mỹ phẩm
Ngày 09/12/2015 EU thông báo cho

các nước thành viên WTO về việc
nước này đang xây dựng Dự thảo sửa
đổi Quy định Uỷ ban Phụ lục VI Quy
định (EC) số 1223/2009 của Hội đồng
và Nghị viện Châu Âu về các sản
phẩm mỹ phẩm. Dự thảo dự kiến cho
phép titan dioxide (nano) như là một
bộ lọc UV- trong mỹ phẩm. Mục đích
của dự thảo là nhằm bảo vệ sự an toàn
và sức khỏe con người. Các nước
thành viên có 60 ngày kể từ ngày
thông báo để tham gia góp ý kiến.
Thời gian dự kiến thông qua vào Quý
2 năm 2016. Thời gian dự kiến có
hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công
bố trên công báo chính thức của Liên
minh châu Âu.

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/328.
Các chất có mối quan tâm cao
Ngày 11/12/2015 EU thông báo cho

các nước thành viên WTO về việc
nước này dự định đề xuất Dự thảo
Quyết định của Ủy ban về việc xác
định 4 chất bao gồm: bis (2-
ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl
phthalate (DBP), benzyl butyl
phthalate (BBP) và diisobutyl
phthalate (DIBP) thuộc các chất cần
được quan tâm rất cao theo Điều 57
(f) của Quy định (EC) số 1907/2006
của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu.

Dự thảo nhằm mục đích xác định
DEHP, DBP, DDP và DIBP là các
chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe con
người với mức độ quan tâm tương
đương theo quy định tại Điều 57 (f)
của Quy định (EC) Số 1907/2006
(REACH). Các nước thành viên có 60
ngày kể từ ngày thông báo để tham
gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến
thông qua vào tháng 3 năm 2016. Thời
gian dự kiến có hiệu lực sau 3 ngày kể
từ ngày công bố trên công báo chính
thức của Liên minh châu Âu.

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/329.
(Văn phòng TBT Việt Nam)

MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO
TRONG THÁNG 12/2015

1. Số Thông báo (Số)
G/TBT/N/ARE/298

Nước: Các tiểu Vương quốc Ả Rập
Thống Nhất

Nội dung: Môi trường. Bảo vệ sức
khỏe. An toàn (ICS 13);

2. Số G/TBT/N/AUS/100
Nước: Australia
Nội dung: Thực phẩm (bao gồm

nhập khẩu và sản xuất trong nước);
3. Số G/TBT/N/BRA/656
Nước: Brazil
Nội dung: Chỉ khâu phẫu thuật;
4. Số G/TBT/N/CAN/472
Nước: Canada
Nội dung: Dược phẩm;
5. Các Thông báo của  Ai Cập
- Số G/TBT/N/EGY/111
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Nội dung: Gạch men (91.100.20);
- Số G/TBT/N/EGY/112
Nội dung: Gạch men (91.100.20);
- Số G/TBT/N/EGY/113
Nội dung: Ghi nhãn các sản phẩm

tẩy rửa;
6. Các Thông báo của EU
- Số G/TBT/N/EU/327
Nội dung: Sản phẩm bioxit;
- Số G/TBT/N/EU/328
Nội dung: Mỹ phẩm;
- Số G/TBT/N/EU/329
Nội dung: Các chất có mối quan

tâm cao;
7.  Các Thông báo của Ấn Độ
- Số G/TBT/N/IND/51
Nội dung: Đồ uống có cồn;
- Số G/TBT/N/IND/52
Nội dung: Sữa và các sản phẩm sữa;
8.  Các Thông báo của Nhật Bản
- Số  G/TBT/N/JPN/509
Nội dung: Tủ lạnh, tủ đông;
- Số G/TBT/N/JPN/510
Nội dung: Các chất hóa học;
9.   Các Thông báo của Hàn Quốc
- Số G/TBT/N/KOR/618
Nội dung: Sản phẩm sinh học;
- Số G/TBT/N/KOR/619
Nội dung: Thực phẩm;
10.  Các Thông báo của  Malaysia
- Số G/TBT/N/MYS/59
Nội dung: Đồ uống có cồn;
- Số G/TBT/N/MYS/60
Nội dung: Đồ uống có cồn;
- Số G/TBT/N/MYS/61
Nội dung: Các loại thực phẩm;
- Số G/TBT/N/MYS/62

Nội dung: Thực phẩm đóng hộp có
axit thấp;

- Số G/TBT/N/MYS/63
Nội dung: Các dụng cụ xử lý nước

cho tiêu dùng của con người;
11.  Các Thông báo của  Nigeria
- Số G/TBT/N/NGA/2
Nội dung: Chất lượng cơ sở hạ tầng

Quốc gia;
- Số G/TBT/N/NGA/3
Nội dung: Đánh giá sự phù hợp;
12. Số G/TBT/N/RUS/46
Nước: Liên bang Nga
Nội dung: Sản phẩm thực phẩm

(socola và các sản phẩm cacao);
13.  Các Thông báo của Thái lan
- Số G/TBT/N/THA/469
Nội dung: Phụ gia thực phẩm (ICS:

67.220.20);
- Số G/TBT/N/THA/470
Nội dung: Âm thanh, video và các

thiết bị điện tử tương tự (ICS:
97.020);

- Số G/TBT/N/THA/471
Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ

nhỏ (HS Code: 0401, 0402) (ICS:
67.100.10);

14.  Các Thông báo của Đài Loan
- Số G/TBT/N/TPKM/223
Nội dung: Máy rút nước;
- Số G/TBT/N/TPKM/224
Nội dung: Đo lường;
- Số G/TBT/N/TPKM/225
Nội dung: Các sản phẩm nông

nghiệp hữu cơ;
15.  Các Thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ
- Số G/TBT/N/TUR/69
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Nội dung: Thực phẩm có nguồn gốc
từ động vật;

- Số G/TBT/N/TUR/70
Nội dung: Hương liệu thực phẩm.

(Phòng TBT)

NĂM 2015: THANH TRA BỘ
KH&CN TIẾN HÀNH GẦN 90
CUỘC THANH TRA

Ngày 08/12, tại Hà Nội, Thanh tra
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác
năm 2015 và đề ra phương hướng
nhiệm vụ công tác năm 2016. Tới dự
hội nghị có Bộ trưởng KH&CN
Nguyễn Quân, đại diện Lãnh đạo một
số đơn vị thuộc Bộ, cùng toàn thể cán
bộ, công chức, thanh tra viên thuộc
Thanh tra Bộ.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù
gặp nhiều khó khăn về nhân lực và vật
chất nhưng Lãnh đạo Thanh tra Bộ và
các cán bộ, công chức, thanh tra viên
thuộc Thanh tra Bộ đã nỗ lực hoàn
thành khối lượng công việc khá lớn.
Cụ thể, bên cạnh việc xây dựng các
văn bản quy phạm pháp luật, Thanh

tra Bộ đã tiến hành 88 cuộc thanh tra.
Trong đó, có 04 cuộc Thanh tra hành
chính và việc thực hiện các quy định
về phòng, chống tham nhũng (PCTN)
đối với 04 đơn vị trực thuộc Bộ, kết
quả thanh tra phát hiện 01 cơ sở sai
phạm, kiến nghị thu hồi về ngân sách
nhà nước 2,3 tỷ đồng và 84 cuộc
thanh tra chuyên ngành trên các lĩnh
vực: Sở hữu công nghiệp; Tiêu chuẩn-
Đo lường- Chất lượng; KH&CN. Qua
thanh tra phát hiện sai phạm 42 cơ sở,
Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 42
Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính với số tiền xử phạt trên 1,6 tỷ
đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực Sở hữu công
nghiệp (SHCN), Thanh tra Bộ đã triển
khai 54 cuộc thanh tra trên phạm vi
toàn quốc, phát hiện 40 cơ sở vi phạm,
chủ yếu về sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại.
Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 40
Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính, tổng số tiền xử phạt trên 1,6 tỷ
đồng; ban hành Kết luận thanh tra 09
cơ sở, theo đó công nhận sự thỏa
thuận của các bên; dừng thủ tục xử lý
vi phạm đối với 05 cơ sở. Tịch thu,
tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm thời
trang (túi xách, dây lưng, ví da...) giả
mạo nhãn hiệu "Hermes”,
"Hermer&Hình", "H&Hình",
“Charles&Keith”, “Pedro”; buộc loại
bỏ yếu tố vi phạm đối với trên 73.000
sản phẩm xâm phạm quyền SHCN;
buộc tiêu hủy gần 17.000 tem, nhãn,

TCĐLCL VÀ DOANH
NGHIỆP
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vật phẩm mang yếu tố vi phạm; buộc
thay đổi tên doanh nghiệp: 03 cơ sở,
buộc trả lại tên miền vi phạm: 02 cơ
sở; chuyển cơ quan chức năng xử lý
theo thẩm quyền 07 cơ sở, thông báo
chấm dứt hành vi vi phạm 01 cơ sở,
ban hành Quyết định áp dụng biện
pháp khắc phục hậu quả 01 cơ sở, lưu
theo dõi 01 cơ sở.

Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn- Đo
lường- Chất lượng, Thanh tra Bộ đã
tiến hành 15 cuộc thanh tra. Qua thanh
tra đã phát hiện 02 cơ sở vi phạm,
Chánh Thanh tra Bộ đã ban hành 02
quyết định xử phạt vi phạm hành
chính, số tiền 04 triệu đồng.

Ở lĩnh vực KH&CN, Thanh tra Bộ
KH&CN đã phối hợp với các đơn vị
thuộc Bộ triển khai thanh tra đối với
02 tổ chức KH&CN và 04 nhiệm vụ
KH&CN cấp nhà nước. Kết quả, đã
phát hiện một số vấn đề tồn tại, bất
cập và đề xuất giải pháp chấn chỉnh
trong công tác quản lý tổ chức thực
hiện nhiệm vụ KH&CN.

Trong lĩnh vực an toàn, bức xạ, hạt
nhân, Thanh tra Bộ KH&CN đã phối
hợp với Cục ATBXHN tiến hành
thanh tra 44 cơ sở, qua thanh tra đã
phát hiện vi phạm và xử phạt 5 cơ sở
với số tiền 139 triệu đồng.

Năm 2015 cũng là năm thứ 15 liên
tiếp Thanh tra Bộ KH&CN tham mưu
giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện cuộc
thanh tra diện rộng, chuyên đề với nội
dung “Thanh tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật về tiêu chuẩn,

đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa,
mã số vạch và SHCN đối với hàng
đóng gói sẵn”. Qua thanh tra 2.867 cơ
sở kinh doanh về hàng đóng gói sẵn,
đã phát hiện vi phạm và xử phạt 556
cơ sở với số tiền phạt trên 1,7 tỷ đồng,
buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp
pháp do hành vi kinh doanh hàng
đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng
gói sẵn có giá trị trung bình nhỏ hơn
giá trị trung bình cho phép với tổng số
tiền gần 13 triệu đồng.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư
khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị đã
được Thanh tra Bộ chú trọng triển
khai và coi đây là một trong những
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn
vị. Thanh tra Bộ cũng đã thực hiện tốt
vai trò là đầu mối giúp Bộ KH&CN
thực hiện các nội dung liên quan đến
công tác phòng chống tham nhũng và
hoàn thành các công việc khác được
Lãnh đạo Bộ giao.

Theo ông Trần Minh Dũng - Chánh
Thanh tra Bộ, năm 2016, Thanh tra Bộ
sẽ tiếp tục triển khai công tác thanh tra
trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của
Bộ, đảm bảo việc chấp hành pháp luật
trong lĩnh vực: hoạt động KH&CN,
Sở hữu công nghiệp, Tiêu chuẩn – Đo
lường – Chất lượng, năng lượng
nguyên tử. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm
hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực
quản lý của Bộ; kiện toàn về tổ chức,
nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác thanh tra; tham mưu giúp Lãnh
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đạo Bộ phát động và chỉ đạo thanh tra
diện rộng chuyên đề năm 2016 đối với
một số nhóm sản phẩm, hàng hóa có
ảnh hưởng tới người tiêu dùng và tăng
cường quản lý nhà nước;…

(truyenthongkhoahoc.vn)

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN
BAP ĐẠT MỐC QUAN TRỌNG
VỚI 1.000 CƠ SỞ ĐẠT CHỨNG
NHẬN

Chương trình chứng nhận của bên
thứ ba Thực hành Nuôi trồng thủy sản
tốt nhất (BAP) của Liên minh Nuôi
trồng thủy sản toàn cầu (GAA) đã đạt
đến một mốc quan trọng. Mười hai
năm sau khi bộ tiêu chuẩn BAP đầu
tiên được đưa ra, số lượng các cơ sở
được chứng nhận BAP đã vượt 1.000.
Đến cuối tháng 11, đã có 1028 nhà
máy chế biến, các trang trại, các trại
giống và các nhà máy thức ăn chăn
nuôi được BAP chứng nhận, so với chỉ
701 cơ sở đạt chứng nhận BAP vào
cuối năm 2014.

Ngoài 1.028 cơ sở đạt chứng nhận
BAP này, có 178 cơ sở đang xin cấp
chứng nhận BAP và đang tích cực
tham gia vào quá trình nhận chứng chỉ
BAP.

Với việc số lượng các cơ sở đã đạt
chứng nhận BAP tăng gần 50% - sản
lượng hằng năm từ các nhà máy chế
biến đạt chứng nhận BAP cũng tăng
lên đáng kể, lên 1,86 triệu tấn vào
cuối tháng 11, tăng 30% so với cuối
năm 2014.

"Chúng tôi tự hào với mốc BAP
này, nó thực sự là một thành tựu của
các nhà sản xuất và những người ký
hậu thị trường ", Chủ tịch GAA
George Chamberlain nói. "Tác động
của chương trình này vượt xa những
con số của nó - nó đã dẫn đến những
thay đổi đối với toàn ngành thủy sản
trong các quan điểm và chính sách
đang cải thiện thực hành trên một quy
mô rộng lớn”.

"Đối với chúng tôi, BAP luôn có ý
nghĩa nhiều hơn một tiêu chuẩn. Nó là
một giải pháp", Giám đốc điều hành
GAA Wally Stevens nói thêm. “Nó là
sự đảm bảo toàn diện cho các bên liên
quan trong lĩnh vực nuôi trồng thủy
sản, các vấn đề liên quan đến môi
trường, lao động, động vật và an toàn
thực phẩm đang được quản lý có trách
nhiệm tại các cơ sở nuôi trồng thủy
sản trên toàn thế giới".

Các điểm nổi bật:
• Từ cuối năm 2014, số lượng các

trang trại đạt chứng nhận BAP đã tăng
56%, với 578 trang trại.

• Phần lớn sự gia tăng về số lượng
các trang trại được chứng nhận BAP
là các trang trại nuôi tôm và cá hồ. Số
các trang trại cá hồi đạt chứng nhận
BAP tăng gấp đôi, lên 268 trang trại
vào cuối tháng 11/2015. Số lượng các
trang trại nuôi tôm đạt chứng nhận
BAP tăng 34% với 213 trang trại vào
cuối tháng 11/2015.

• Số lượng các trang trại đạt chứng
nhận BAP là 315 vào cuối tháng
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10/2015, tăng 16% so với cuối năm
2014.

• Số lượng các trại sản xuất giống
và các nhà máy thức ăn chăn nuôi đạt
chứng nhận BAP lần lượt là 81 và 54
vào cuối tháng 11/2015, so với 32 trại
sản xuất giống và 27 nhà máy thức ăn
chăn nuôi vào cuối năm 2014.

• Sản lượng hàng năm từ các nhà
máy chế biến được chứng nhận BAP
đạt 1,86 triệu tấn, trong đó tôm chiếm
627.394 tấn, cá hồi chiếm 96.955 tấn,
cá rô phi chiếm 248.141 tấn và cá tra
là 96.955 tấn.

(mard.gov.vn)

CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ:
NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH
CỰC

Năm 2015, Ban Chỉ đạo 389 quốc
gia (BCĐ 389) và các bộ, ngành, địa
phương đã phát huy hiệu quả vai trò
điều hành trong công tác đấu tranh
chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá
nhập lậu. Đến giữa tháng 11/2015,
lực lượng chức năng trên cả nước thu
giữ hơn 8 triệu bao thuốc lá nhập lậu.

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ thuốc
lá nhập lậu

Đẩy lùi nạn buôn lậu thuốc lá

Đến nay, công tác đấu tranh chống
buôn lậu thuốc lá đã có bước chuyển
biến rõ rệt. Các đối tượng buôn bán
không còn công khai như trước. Trên
thị trường nội địa, giá thuốc lá lậu cao
và không bày bán tràn lan như trước.

Ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp
hội Thuốc lá Việt Nam – nhận định:
Những quyết sách đúng đắn của
Chính phủ đã nhanh chóng đi vào
cuộc sống, kịp thời tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp và từng bước đẩy
lùi nạn buôn lậu thuốc lá. Sự ra quân
đồng loạt của BCĐ 389, các bộ, ban,
ngành và địa phương đã khiến lượng
thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam giảm
mạnh. Nhiều đối tượng đầu nậu, vận
chuyển, buôn bán thuốc lá lậu bị bắt
và xử lý.

Dù vậy, theo BCĐ 389, các đối
tượng buôn lậu vẫn tìm mọi thủ đoạn
để vận chuyển thuốc lá vào thị trường
nội địa. Nếu như trước đây, tại các
tỉnh: Quảng Ninh, Quảng trị, Tây
Ninh, Long An, An Giang…, thuốc lá
lậu được tập kết sát khu vực biên giới,
sau đó đầu nậu thuê cửu vạn sử dụng
xe gắn máy, ghe, xuồng ngụy trang để
vận chuyển qua đường mòn, lối mở,
kênh, dọc sông theo đường biên…
tiêu thụ. Sau khi các bộ, ngành đồng
loạt chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy
mạnh kiểm tra, kiểm soát, hoạt động
buôn lậu thuốc lá chuyển sang vùng
biển khu vực phía Bắc và Tây Nam.
Năm 2015, lực lượng Hải quan, Bộ
đội biên phòng và Cảnh sát biển…
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liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ
việc với số lượng lớn, nhiều tang vật
vi phạm. Điển hình là vụ buôn lậu
240.000 bao thuốc lá hiệu Esse Lights,
Time Less và 75.000 bao nhãn hiệu
555 tại cảng biển Hải Phòng; hơn
18.000 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Jet
và Hero tại biển Kiên Giang…

Tăng cường công tác phối hợp
Theo Cục Quản lý thị trường (Bộ

Công Thương), thời gian tới, Cục sẽ
tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị
trường mở đợt cao điểm đấu tranh
chống buôn lậu thuốc lá, đặc biệt thời
điểm giáp Tết Bính Thân 2016; tăng
cường phối hợp với lực lượng chức
năng trong kiểm tra, kiểm soát mặt
hàng thuốc lá các địa bàn trọng điểm.

Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng
kết công tác năm 2015 và phương
hướng nhiệm vụ công tác năm 2016
của BCĐ 389 quốc gia, Phó Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng
BCĐ 389 quốc gia - nhận định: Công
tác đấu tranh chống thuốc lá nhập lậu
đã chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,
nếu lực lượng chức năng lơ là, nguy
cơ bùng phát rất dễ xảy ra. Vì vậy,
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành,
lực lượng chức năng cần tăng cường
công tác phối hợp, quyết tâm cao độ;
đề ra những biện pháp thiết thực và
hiệu quả hơn nữa trong công tác
chống buôn lậu thuốc lá. Kiên quyết
xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, có
dấu hiệu, hành vi tiếp tay buôn lậu.

(baocongthuong.com.vn)

NGÀNH NÔNG NGHIỆP: NÂNG
CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Dự án “Nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành
nông nghiệp đến năm 2020” thuộc
Chương trình Quốc gia “Nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam
đến năm 2020” được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt từ năm 2011,
đến nay dự án đã và đang được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) tích cực thực hiện.

Giai đoạn 2012- 2015, mục tiêu đặt
ra có 70% doanh nghiệp thuộc Bộ
NN&PTNT được hướng dẫn, áp dụng
tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ
và hệ thống quản lý chất lượng để cải
thiện chất lượng, tăng năng suất các
loại sản phẩm, hàng hóa nông- lâm-
thủy sản chủ lực (lúa gạo, cà phê, chè,
mía đường…); 80% tiêu chuẩn Quốc
gia (TCVN) của các sản phẩm hàng
hóa (SPHH) chủ lực được xây dựng,
soát xét hài hòa với tiêu chuẩn quốc
tế, tiêu chuẩn khu vực. 80% doanh
nghiệp nông nghiệp thuộc Bộ sản xuất
SPHH chủ lực, xây dựng, thực hiện
các dự án nâng cao năng suất và chất
lượng tham gia dự án...

Thực hiện mục tiêu đó, trong những
năm qua, hoạt động nâng cao năng
suất, chất lượng SPHH ngành nông
nghiệp được triển khai thực hiện khá
tích cực, thông qua lồng ghép với các
chương trình, dự án của Bộ như:
Chương trình khuyến nông Quốc gia;
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Chương trình giống; Chương trình
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
Chương trình sản phẩm chủ lực và
thông qua các dự án thử nghiệm; các
dự án xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn
Quốc gia…

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, ngành
nông nghiệp đã và đang triển khai
thực hiện hơn 100 dự án sản xuất thử
nghiệm cấp Nhà nước và cấp Bộ, đưa
nhiều giống mới, công nghệ, quy trình
kỹ thuật mới vào sản xuất.

Từ năm 2011, Bộ NN&PTNT tổ
chức xây dựng 183 quy chuẩn kỹ
thuật Việt Nam (QCVN) và 835
TCVN phục vụ cho sản xuất và quản
lý chất lượng sản phẩm, vật tư nông
nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chương trình khuyến nông Quốc
gia (kinh phí mỗi năm khoảng 240 tỷ
đồng) đã xây dựng các mô hình trình
diễn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy
trình sản xuất tiên tiến, các biện pháp
quản lý, khuyến khích sản xuất, tập
trung vào các sản phẩm chủ lực, tạo
SPHH, sản xuất theo hướng bền vững
nâng cao chất lượng.

Chương trình chứng nhận VietGAP
đã đào tạo các chuyên gia đánh giá,
hướng dẫn tập huấn cho người dân sản
xuất nông nghiệp theo quy phạm
VietGAP; tuyên truyền cho người sản
xuất và tiêu dùng về lợi ích của việc
áp dụng VietGAP trong quá trình sản
xuất nông nghiệp.

Chương trình giống cũng tạo ra
những nguồn giống có chất lượng tốt,

sạch bệnh cho các đối tượng cây
trồng, vật nuôi chủ lực.

Ngoài việc hỗ trợ và khuyến khích
sản xuất, Bộ cũng chú trọng đầu tư,
nâng cao năng lực các phòng thử
nghiệm của các viện, trường thuộc Bộ,
nhiều phòng đủ năng lực tham gia hệ
thống kiểm soát chất lượng vật tư và
sản phẩm nông nghiệp.

Theo đánh giá, hoạt động của các
đơn vị chức năng ngành nông nghiệp
trong thời gian qua đem lại những kết
quả tích cực, thúc đẩy nâng cao năng
suất, chất lượng trong sản xuất nông
nghiệp, đáp ứng mục tiêu của Dự án
năng suất chất lượng.

Giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu
của dự án:

100% doanh nghiệp sản xuất- kinh
doanh SPHH chủ lực được hướng dẫn,
áp dụng tiến bộ khoa học, đổi mới
công nghệ và hệ thống quản lý chất
lượng để cải thiện chất lượng, tăng
năng suất các loại SPHH chủ lực;
100% TCVN thuộc lĩnh vực nông
nghiệp được hài hòa với tiêu chuẩn
quốc tế và khu vực; 100% cơ sở sản
xuất sản SPHH nông- lâm- thủy sản
chủ lực được quản lý bằng quy chuẩn
kỹ thuật Quốc gia về điều kiện sản
xuất bảo đảm an toàn, vệ sinh môi
trường.

(Báo Công thương điện tử)

QUY ĐỊNH TỶ LỆ HAO HỤT
XĂNG DẦU TRONG HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU
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Ngày 8/12/2015, Bộ Công Thương
ban hành Thông tư số 43/2015/TT-
BCT quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Theo đó, Thông tư quy định tỷ lệ hao
hụt xăng dầu trong hoạt động kinh
doanh xăng dầu bao gồm: xuất khẩu,
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển
khẩu, gia công xuất khẩu; pha chế;
phân phối xăng dầu tại thị trường
trong nước; tiếp nhận, bảo quản và
vận chuyển xăng dầu. Thông tư này
áp dụng đối với thương nhân theo quy
định của Luật Thương mại kinh doanh
xăng dầu tại thị trường Việt Nam và tổ
chức, cá nhân khác có liên quan đến
hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo Thông tư số 43/2015/TT-
BCT, về nguyên tắc quản lý tỷ lệ hao
hụt xăng dầu, tỷ lệ hao hụt xăng dầu
quy định tại Thông tư là tỷ lệ hao hụt
xăng dầu tối đa. Hao hụt xăng dầu
được quản lý, tổ chức, hạch toán,
quyết toán đối với từng sản phẩm
xăng khoáng RON95, RON92, xăng
sinh học E5, E10, etanol nhiên liệu
E100, dầu hỏa (KO), nhiên liệu bay
JET A-1, dầu điêzen (DO 0,05% S),
(DO 0,25% S), nhiên liệu đốt lò (FO).
Số lượng và giá trị hao hụt của các sản
phẩm không được bù trừ lẫn nhau
trong một kỳ quyết toán. Riêng đối

với xăng dầu được bơm chuyển trên
cùng một hệ thống đường ống công
nghệ, phần sản phẩm lẫn được bù trừ
về số lượng. Trường hợp xảy ra hao
hụt bất thường lớn hơn quy định tỷ lệ
hao hụt tại Thông tư này, thương nhân
kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm
xác định nguyên nhân gây ra hao hụt
và có biện pháp xử lý kịp thời để ngăn
chặn và giảm thiểu tới mức thấp nhất
các tổn thất có thể xảy ra.

Thông tư này cũng quy định về tỷ lệ
hao hụt xăng dầu công đoạn nhập; tỷ
lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất; tỷ
lệ hao hụt xăng dầu công đoạn tồn
chứa; tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong
công đoạn xúc rửa; tỷ lệ hao hụt xăng
dầu trong công đoạn pha chế; tỷ lệ hao
hụt xăng dầu vận chuyển; tỷ lệ hao hụt
xăng dầu công đoạn chuyển tải và tỷ
lệ hao hụt xăng dầu tại cửa hàng bán
lẻ xăng dầu.

Về trách nhiệm của thương nhân
kinh doanh xăng dầu quy định tại
Thông tư số 43/2015/TT-BCT, thương
nhân kinh doanh xăng dầu có trách
nhiệm tổ chức quản lý hao hụt xăng
dầu trong hoạt động kinh doanh xăng
dầu; xây dựng, ban hành quy định cụ
thể về tỷ lệ hao hụt xăng dầu nhưng
không được cao hơn tỷ lệ hao hụt quy
định tại Thông tư này; xây dựng, ban
hành quy định về hao hụt xăng dầu
trong các hoạt động kinh doanh xăng
dầu và tự chịu trách nhiệm về hao hụt
xăng dầu trong các hoạt động kinh
doanh xăng dầu của mình; Thống kê
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lượng hao hụt xăng dầu hằng năm báo
cáo về Bộ Công Thương (thông qua
Vụ Thị trường trong nước) để phục vụ
quản lý Nhà nước về hao hụt xăng
dầu; Chấp hành các yêu cầu quản lý
Nhà nước có liên quan đến tỷ lệ hao
hụt xăng dầu quy định tại Thông tư
này; Tổ chức hạch toán chi phí kinh
doanh định mức theo tỷ lệ hao hụt
kinh doanh xăng dầu được quy định
tại Thông tư này; tổ chức khảo sát,
nghiên cứu, đánh giá hao hụt xăng
dầu, kiến nghị Bộ Công Thương sửa
đổi, bổ sung các nội dung chưa phù
hợp nếu có.

Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

(moit.gov.vn)

MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM KIỂM TRA,
KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG DỊP
CUỐI NĂM 2015 VÀ TẾT
NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

Ngày 09 tháng 12 năm 2015, Cục
Quản lý Thị trường – Bộ Công
Thương chỉ đạo các Chi cục Quản lý
Thị trường các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW, thực hiện Kế hoạch
218/KH-BCD9 ngày 01 tháng 12 năm
2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
về cao điểm đấu tranh chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hàng giả
từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân
2016; Kế hoạch 12571/KH-BCĐ ngày
08 tháng 12 năm 2015 của Ban chỉ
đạo 389 Bộ Công Thương về cao điểm
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận

thương mại và hàng giả từ nay đến
Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; theo
đó Chi Cục Quản lý Thị trường các
Tỉnh mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm
soát thị trường, thời gian kiểm tra liên
tục đến hết ngày 15 tháng 02 năm
2016, tập trung kiểm tra, kiểm soát 04
nội dung chính sau:

1. Kiểm tra kiểm soát chống vận
chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng
nhập lậu, gian lận thương mại, cụ thể:
pháo các loại, đồ chơi bạo lực, rượu
ngoại, bia, đường kính, thuốc lá, đồ
điện tử, điện lạnh,…; chống xuất lậu
các loại xăng, dầu, than, khoáng sản,
động vật hoang dã, gỗ và các lâm sản
quý hiếm,…

2. Kiểm tra, kiểm soát chống sản
xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém
chất lượng, hàng quá hạn sử dụng,
không qua kiểm dịch, nhiễm vi sinh;
gian lận về đo lường… đối với các
mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu
tiêu dùng trong dịp Tết.

3. Kiểm tra, kiểm soát về công tác
an toàn thực phẩm; đặc biệt tập trung
vào khu vực chợ đầu mối, siêu thị,
kho chứa hàng đông lạnh, các bếp ăn
tập thể ở khu công nghiệp, những cơ
sở chế biết thức ăn chính,…

4. Kết hợp kiểm tra các biểu hiệu
hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng,
tăng giá trái pháp luật.

Chỉ đạo các Đội quản lý Thị trường
tăng cường công tác quản lý địa bàn,
rà soát các tổ chức, cá nhân kinh
doanh trên địa bàn nhằm thu thập
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thông tin, nắm chắc diễn biến tình
hình thị trường để thực hiện tốt việc
kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về
giá, đo lường, chất lượng và công tác
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
không để xảy ra tình trạng đầu cơ,
găm hàng, tăng giá bất hợp lý; đảm
bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu
cầu Tết cho nhân dân.

Xây dựng kế hoạch phối hợp với
các lực lượng chức năng kiểm tra có
trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, tập
trung vào các đối tượng đầu nậu,
những đường dây vận chuyển, điểm
tập kết, phát luồng nhằm tạo sức mạnh
tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ
được giao.

(soct.baria-vungtau.gov.vn)

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn
Quốc gia

Ngày 08/12/2015, Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành Quyết định số
3551/QĐ-BKHCN về việc công bố
các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 10832:2015 Vật liệu kẻ
đường phản quang – Màu sắc – Yêu
cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 10833:2015 Bột kẽm sử
dụng trong sơn – Yêu cầu kỹ thuật và
phương pháp thử.

Ngày 01/12/2015, Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành các Quyết định
3447/QĐ-BKHCN và 3448/QĐ-

BKHCN về việc công bố các Tiêu
chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3447/QĐ-BKHCN
TCVN 10952:2015 Cáp dự ứng lực

bọc epoxy từng sợi đơn.
Quyết định 3448/QĐ-BKHCN
TCVN 10336:2015 Khảo sát độ sâu

trong lĩnh vực hàng hải – Yêu cầu kỹ
thuật.

TCVN 10337:2015 Hải đồ vùng
nước cảng biển và luồng hàng hải –
Yêu cầu kỹ thuật cho hải đồ giấy – Ký
hiệu.

Theo tcvn.gov.vn

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về
xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu
sinh học

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Bộ
Khoa học và Công nghệ ban hành
Thông tư 22/2015/TT-BKHCN về
việc ban hành và thực hiện "Quy
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng,
nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh
học" (QCVN 1:2015/BKHCN).

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

Theo tcvn.gov.vn

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC
HIỆN THÔNG TƯ SỐ 21/2014/TT-
BKHCN VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA ĐÓNG GÓI SẴN

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
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Ngày 09/12/2015, Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
(TCĐLCL) ban hành Công văn số
2437/TĐC-ĐL gửi các Chi cục
TCĐLCL các tỉnh, thành phố về việc
hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông
tư số 21/2014/TT-BKHCN về đo
lường đối với hàng hóa đóng gói sẵn
và xuất phát từ yêu cầu thực tế quản lý
về đo lường đối với lượng của hàng
đóng gói sẵn.

Theo tcvn.gov.vn

QUY ĐỊNH KIỂM TRA AN TOÀN
THỰC PHẨM TRONG SẢN
XUẤT, KINH DOANH THỰC
PHẨM

Thông tư số 48/2015/TT-BYT
quy định về hoạt động kiểm tra an
toàn thực phẩm trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm thuộc phạm
vi quản lý của Bộ Y tế đã được Bộ
này ban hành ngày 01/12/2015; áp
dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh
doanh nước uống đóng chai, nước
khoáng thiên nhiên, thực phẩm
chức năng, phụ gia thực phẩm; cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống,
kinh doanh thức ăn đường phố…

Theo quy định của Thông tư, hàng
năm, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra
căn cứ yêu cầu quản lý, diễn biến tình
hình chất lượng sản phẩm hàng hóa và
đánh giá tình hình tuân thủ quy định
về an toàn thực phẩm… để xây dựng
kế hoạch kiểm tra. Trước khi tiến

hành kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải
thông báo cho cơ sở được kiểm tra
chậm nhất 01 ngày; trừ khi đối tượng
được kiểm tra là cơ sở kinh doanh
thực phẩm thuộc diện không phải
đăng ký kinh doanh và người kinh
doanh thức ăn đường phố.

Tuy nhiên, cơ quan kiểm tra còn có
quyền kiểm tra đột xuất trong các
trường hợp như: Khi có dấu hiệu vi
phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về
an toàn thực phẩm; các đợt kiểm tra
cao điểm…; khi có cảnh báo của tổ
chức trong và ngoài nước liên quan
đến an toàn thực phẩm hoặc theo phản
ánh của tổ chức, cá nhân có liên quan
đến an toàn thực phẩm. Trong trường
hợp kiểm tra đột xuất, cơ quan kiểm
tra không phải thông báo trước việc
kiểm tra cho các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn
đường phố…

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày
15/01/2016.

Theo tcvn.gov.vn

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC BÁN HÀNG
ĐA CẤP CÓ HIỆU LỰC TỪ
NGÀY 05/01/2016

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Chính
phủ đã ban hành Nghị định số
124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số
185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11
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năm 2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động thương mại, sản xuất, buôn bán
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng, có hiệu lực từ
ngày 05 tháng 01 năm 2016.

Theo đó, nhằm tăng cường hoạt
động quản lý BHĐC Chính phủ đã sửa
đổi, bổ sung một số nội dung của Điều
92 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy
định về hành vi vi phạm về hoạt động
bán hàng đa cấp (viết tắt là BHĐC).
Trong đó, nổi bật là các nội dung sau:

Mức phạt được tăng từ 300 - 500
ngàn đồng lên 500.000 - 1.000.000
đồng đối với người tham gia BHĐC
có một trong các hành vi vi phạm như:
Thực hiện hoạt động BHĐC khi chưa
được cấp thẻ thành viên theo quy
định; không xuất trình thẻ thành viên
khi giới thiệu hàng hóa; tiếp thị bán
hàng hoặc không cung cấp đầy đủ
những thông tin về doanh nghiệp và
hàng hóa khi bảo trợ một người khác
tham gia vào mạng lưới BHĐC.

Người tham gia BHĐC có hành vi
yêu cầu người muốn tham gia BHĐC
trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền
đặt cọc hoặc phải mua một lượng
hàng nhất định dưới bất kỳ hình thức
nào để được quyền tham gia mạng
lưới BHĐC sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5
triệu đồng.

Đặc biệt, Nghị định đã bổ sung nội
dung xử phạt thương nhân BHĐC từ
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
đối với hành vi không thực hiện thủ

tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC
khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động BHĐC theo quy định. Đây
là một trong những hành vi vi phạm
thường gặp của các doanh nghiệp
BHĐC tuy nhiên tại Nghị định
185/2013/NĐ-CP không quy định chế
tài xử phạt hành vi vi phạm này.

Đối với hành vi người tham gia
BHĐC: tổ chức hội thảo, hội nghị
khách hàng, hội thảo giới thiệu sản
phẩm hoặc đào tạo mà không được
thương nhân BHĐC ủy quyền bằng
văn bản; lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc
người tham gia BHĐC của thương
nhân khác tham gia vào mạng lưới của
thương nhân BHĐC mà mình đang
tham gia; lợi dụng chức vụ, quyền
hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người
khác tham gia vào mạng lưới BHĐC
hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo
phương thức đa cấp, mức phạt tiền từ
10 - 20 triệu đồng. Mức phạt tiền đối
với hành vi trả cho người tham gia
BHĐC tổng giá trị hoa hồng, tiền
thưởng và các lợi ích kinh tế khác
trong một năm vượt quá 40% doanh
thu BHĐC trong năm đó của doanh
nghiệp BHĐC dao động từ 20 - 30
triệu đồng.

Mức phạt cao nhất từ 40-50 triệu
đồng đối với hành vi kinh doanh theo
phương thức đa cấp mà không đăng
ký hoạt động BHĐC cấp với cơ quan
nhà nước có thẩm quyền.
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Ngoài mức phạt trên, người vi phạm
còn bị áp dụng biện pháp khắc phục
hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do vi phạm hành chính
đối với hành vi vi phạm; buộc cải
chính thông tin sai sự thật hoặc gây
nhầm lẫn đối với hành vi vi phạm.

(soct.baria-vungtau.gov.vn)

1. TIN THẾ GIỚI
 Trung Quốc gỡ bỏ lệnh tạm dừng
nhập khẩu tôm sú sống từ Việt Nam

Ngày 07/12/2015, Tổng cục Giám
sát chất lượng kiểm nghiệm kiểm dịch
quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) đã
chính thức khôi phục việc nhập khẩu
tôm sú sống từ Việt Nam.

Kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2015,
Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu
tôm sú sống của Việt Nam với lý do
tiếp tục phát hiện virus gây bệnh trên
tôm. Trong suốt thời gian qua, Bộ
Công Thương đã phối hợp chặt chẽ
cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Đại sứ quán Việt Nam tại
Trung Quốc (bộ phận Thương vụ)
thúc đẩy phía Trung Quốc khẩn
trương gỡ bỏ lệnh cấm này. Đến nay,
04 doanh nghiệp Việt Nam (Anh
Nhan Trading Production Co.,Ltd
(ANPRO), Branch of Anh Nhan
Trading Production Co., Ltd - Hoang
Anh Factory, TUONG HUU Co., Ltd,
Live Seafood Factory - HOANG HA
International Logistics Joint Stock

Company) sẽ có thể tiếp tục xuất khẩu
tôm sú sống sang Trung Quốc theo
phương thức thương mại quốc tế.

Bộ Công Thương thông báo để các
doanh nghiệp, hộ nuôi trồng sớm khôi
phục lại sản xuất kinh doanh, xuất
khẩu trong dịp cuối năm. Đồng thời,
để đảm bảo chất lượng tôm xuất khẩu
sang Trung Quốc, đề nghị các doanh
nghiệp, hộ nuôi trồng tiếp tục tăng
cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm và vấn đề
dịch bệnh trên tôm từ khâu nuôi trồng,
vận chuyển đến chế biến.

(moit.gov.vn)

2. TIN TRONG NƯỚC
 Cục Quản lý chất lượng sản
phẩm, hàng hóa cảnh báo về miếng
dán

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện
loại sản phẩm, hàng hóa “miếng dán
hoạt hình Stickers” có chứa hàm
lượng Phthalates với nồng độ vượt
mức cho phép được quy định trong bộ
tiêu chuẩn REACH regulation (EC)
No. 1907/2006. Những sản phẩm này
có nguy cơ gây độc hại tới an toàn và
sức khỏe của trẻ em.

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm,
hàng hóa cảnh báo người tiêu dùng
không mua và sử dụng những sản
phẩm này. Chi cục TCĐLCL các tỉnh
thành phố phối hợp cơ quan chức
năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi
phạm theo quy định.

(tcvn.gov.vn)

TIN HOẠT ĐỘNG
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 Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh
tiếp và làm việc với đoàn đại biểu
Trung Quốc

Ngày 15/12/2015, tại Hà Nội, Tổng
cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Trần Văn Vinh đã
có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại
biểu Trung Quốc do ông Mã Ơn
Trung – Phó chủ nhiệm văn phòng
Nhóm lãnh đạo Chống xâm phạm Sở
hữu trí tuệ và hàng giả hàng nhái toàn
quốc thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc
làm trưởng đoàn.

Mục đích chuyến thăm của đoàn
nhằm triển khai “Hành động” “Thanh
phong” giữa các nhà nước trên tuyến
Chiến lược “Một vành đai Một con
đường” để chống xâm phạm Sở hữu
trí tuệ và hàng giả, hàng nhái về hàng
hóa và dịch vụ từ Trung Quốc xuất
khẩu đến Việt Nam. Hoạt động này
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và
thương mại giữa Trung Quốc và Việt
Nam, nâng cao chất lượng hàng hóa từ
Trung Quốc xuất khẩu đến Việt Nam,
đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao
đổi về các vấn đề như tình hình nhập
khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, các
chính sách và biện pháp để đảm bảo
chất lượng hàng hóa trong nước trong
quá trình sản xuất, phân phối và lưu
thông, những quy định và biện pháp
kiểm tra và kiểm định hàng hóa nhập
khẩu…

Những kiến nghị và ý kiến thu được
trong buổi làm việc này sẽ là nên tảng

cho việc tăng cường hợp tác giữa hai
bên để chung tay chống xâm phạm Sở
hữu trí tuệ và hàng giả hàng nhái.

(tcvn.gov.vn)

 Đại hội Mã số mã vạch lần thứ III
Ngày 4 tháng 12 năm 2015, Hội Mã

số mã vạch (MSMV) đã tổ chức Đại
hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II nêu
rõ: Hội MSMV hiện có 530 hội viên
là các doanh nghiệp trên cả nước,
nhiệm kỳ qua Hội MSMV đã tăng
cường công tác tuyên truyền phổ biến
kiến thức với nhiều nội dung thiết
thực như: Vai trò của công nghệ
MSMV trong hội nhập kinh tế, ứng
dụng MSMV trong thương mại, công
nghệ MSMV trong lĩnh vực chống
hàng giả, các lĩnh vực áp dụng
MSMV và áp dụng MSMV trong
ngành Hải quan, hợp tác Quốc tế về
MSMV, xây dựng phần mềm trong
tìm nguồn gốc sản phẩm, thông tin
của sản phẩm hoặc dịch vụ…

Các nội dung tuyên truyền giúp
người dân, doanh nghiệp có thể tra
cứu sản phẩm trước khi mua hàng, tất
cả người dân có thể cập nhật sản phẩm
bất kỳ khi nào, do đó giúp ngăn chặn
hàng giả, đáp ứng nhu cầu an toàn cho
người tiêu dùng. Thông qua việc
tuyên truyền, Nhà nước cần tạo điều
kiện phát triển mạnh công nghệ
MSMV, ứng dụng rộng rãi cho sản
xuất kinh doanh và phục vụ đời sống
xã hội.
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Về đào tạo tư vấn: Trong thời gian 5
năm từ cuối 2010 đến cuối 2015, Hội
MSMV kết hợp với Viện Tiêu chuẩn
Chất lượng Việt Nam đã tổ chức nhiều
lớp đào tạo về áp dụng MSMV trên
sản phẩm hàng hóa, ứng dụng vào sản
xuất kinh doanh. Vai trò của MSMV
trong lưu thông hàng hóa bản lẻ tại
các siêu thị, việc sử dụng MSMV
trong thương mại điện tử… cho gần
700 lượt học viên.

Phương hướng hoạt động của Hội
trong nhiệm kỳ III tập trung vào:
Nghiên cứu cải tiến và đổi mới
phương pháp quản lý và tổ chức lại hệ
thống quản lý trong toàn quốc nhằm
đáp ứng hơn nhu cầu của doanh
nghiệp; nghiên cứu một số đề tài về
MSMV vật phẩm phục vụ cho hoạt
động của Hội, khảo sát nhu cầu của
doanh nghiệp trong quản lý, quảng bá
sản phẩm; mở lớp đào tạo tư vấn, hội
thảo giúp doanh nghiệp và hội viên có
thể áp dụng tốt hiệu quả công nghệ
MSMV vật phẩm trong sản xuất kinh
doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh
tế quốc tế; tăng cường đội ngũ chuyên
gia giỏi, giúp các doanh nghiệp khi họ
có nhu cầu về MSMV; tăng cường
hợp tác với cơ quản quản lý, nghiên
cứu, các tổ chức trong và ngoài nước,
thúc đẩy các hoạt động MSMV nhằm
đa dạng hóa các hoạt động của Hội;
nghiên cứu thành lập trung tâm nghiên
cứu ứng dụng các công nghệ MSMV.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn
Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục

TCĐLCL đánh giá cao hoạt động của
Hội với hơn 17.000 MSMV. Ông
nhấn mạnh cần phải tăng cường dịch
vụ hoạt động tư vấn MSMV, đẩy
mạnh áp dụng công nghệ thông tin
vào hoạt động MSMV, đấy mạnh
nghiên cứu, kiến nghị, phản biện và
cung cấp thông tin cho cơ quan quản
lý nhà nước về MSMV và tôn vinh
các doanh nghiệp, siêu thị áp dụng tốt
MSMV.

Đại hội cũng đã kiện toàn BCH
nhiệm kỳ 2015-2020.

(tcvn.gov.vn)

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG
 Nghiệm thu đề án của Chương
Khoa học và Công nghệ Hỗ trợ
doanh nghiệp năm 2015

Ngày 25/12/2015, Sở Khoa học và
Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội
đồng nghiệm thu 18 đề án của các đơn
vị tham gia Chương trình Khoa học
công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng suất chất lượng sản phẩm
hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
năm 2015). Ông Vương Quang Cần -
Phó giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội
đồng nghiệm thu.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện
được của đề án cũng như hồ sơ pháp
lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí
nghiệm thu 17 đề án của các đơn vị
tham gia Chương trình Khoa học &
Công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng suất chất lượng sản phẩm
hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



Số 23 - 01/2016

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 27

năm 2015 với tổng kinh phí hỗ trợ
1.302,99 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Bệnh viện Lê Lợi (Tp Vũng Tàu)
với nội dung được hỗ trợ là Tư vấn hệ
thống ISO 15189:2012.

2. Công ty Công ty trách nhiệm hữu
hạn Một thành viên Thoát nước và
Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT (Đường
3 tháng 2, Tp Vũng Tàu) với 3 nội
dung chính được hỗ trợ là Đào tạo
(nhận thức về các công cụ cải tiến
NSCL, quản lý công việc hàng ngày,
quản lý chất lượng toàn diện); Áp
dụng hệ thống quản lý an toàn sức
khỏe nghề nghiệp theo OHSAS
18001:2007; Tư vấn áp dụng các công
cụ cải tiến NSCL (5S, giảm thiểu chi
phí, kỹ thuật thao tác công nghiệp,
KPIs).

3. DNTN Cơ khí – Nội thất Đức
Vinh (Tp Vũng Tàu), với 3 nội dung
chính được hỗ trợ là Tư vấn xây dựng
hệ thống quản lý chất lượng theo ISO
9001:2008; Chứng nhận sản phẩm cửa
nhựa lõi thép phù hợp tiêu chuẩn
TCVN 7451:2004; Tư vấn áp dụng
các công cụ cải tiến NSCL (5S, sắp
xếp mặt bằng nhà xưởng).

4. Công ty Cổ phần LDT (Tp Vũng
Tàu), với nội dung chính được hỗ trợ
là Tư vấn hệ thống ISO/IEC
17025:2005.

5. Công ty trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên Vật liệu xây dựng Hoa
Sen (huyện Tân Thành), với 4 nội
dung chính được hỗ trợ là Tái chứng
nhận ISO 9001; Tư vấn, chứng nhận

ISO 14001, OHSAS 18001; Chứng
nhận hợp chuẩn 04 sản phẩm; Chứng
nhận sản phẩm hợp quy 01 sản phẩm.

6. Hợp tác xã Phước Lập (Tp Bà
Rịa), với nội dung chính được hỗ trợ
là Tư vấn và chứng nhận hệ thống ISO
9001:2008.

7. Doanh nghiệp tư nhân Rau an
toàn Đồng Việt, với nội dung chính
được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận
VietGap.

8. Chi nhánh công ty Cổ phần sản
xuất thương mại dịch vụ Thế giới Việt
(Tp Vũng Tàu), với nội dung chính
được hỗ trợ là Tư vấn và chứng nhận
hệ thống ISO 22001:2005.

9. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư
Xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu (Tp Vũng Tàu), với nội
dung chính được hỗ trợ là giám sát hệ
thống ISO 9001:2008.

10. Công ty Cổ phần Hải Việt, với 3
nội dung chính được hỗ trợ là Giám
sát các hệ thống ISO 22000:2005, ISO
14001:2004, SA 8000:2014; Giám sát
hệ thống ISO/IEC 17025:2005; Tái
chứng nhận BRC 6.

11. Công ty Trách nhiệm hữu hạn
VNS - DAWOO (huyện Tân Thành),
với nội dung chính được hỗ trợ là Xây
dựng hệ thống xử lý nước thải sản
xuất, công suất 35 m3/giờ.

12. Công ty Cổ phần Bao bì Đạm
Phú Mỹ (huyện Tân Thành), với nội
dung chính được hỗ trợ là Giám sát
duy trì hệ thống ISO 9001:2008,
14001:2004, OHSAS 18001:2007.
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13. Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu
khí Toàn Cầu (Tp Vũng Tàu), với nội
dung chính được hỗ trợ là Chứng nhận
hệ thống ISO 9001:2008.

14. Hợp tác xã Nông nghiệp Nhân
Tâm (huyện Xuyên Mộc), với nội
dung chính được hỗ trợ là Tái chứng
nhận VietGap.

15. Doanh nghiệp tư nhân Tín
Thành Minh, với nội dung chính được
hỗ trợ là Xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở
cho 04 sản phẩm.

16. Hợp tác xã Phước Lập (Tp Bà
Rịa), với nội dung chính được hỗ trợ
là Xây dựng Website.

17. Công ty TNHH TMDV Sản xuất
Ca cao Thành Đạt (huyện Châu Đức)
với 2 nội dung chính được hỗ trợ là
Xây dựng website; Tư vấn, chứng
nhận hệ thống ISO 22000:2005.

(Sở KH&CN)

 Hội nghị triển khai Thông tư quy
định về đo lường, chất lượng trong
kinh doanh xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Sở Khoa học
và Công nghệ, ngày 22/12/2015, Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức hội
nghị triển khai Thông tư số
15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015
quy định về đo lường, chất lượng
trong kinh doanh xăng dầu cho các
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội nghị có sự tham gia của Ông
Nguyễn Hùng Điệp- Vụ trưởng Vụ Đo

lường, Ông Trần Duy Tâm Thanh-
Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng, Ông Từ Văn
Hoàng - Phó Chi cục trưởng Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đại
diện Sở Công thương cùng hơn 70 đại
diện của các doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

(Ông Nguyễn Hùng Điệp- Vụ trưởng Vụ Đo
lường phát biểu tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hùng
Điệp - Vụ trưởng Vụ Đo lường đã
trình bày những quy định mới về đo
lường và chất lượng tại Thông tư
15/2015/TT-BKHCN của Bộ
KH&CN; Ông Từ Văn Hoàng – Phó
chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu trình bày công tác kiểm tra đo
lường, chất lượng xăng dầu theo quy
định tại Thông tư nêu trên.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh
doanh xăng dầu cũng nêu lên các
vướng mắc liên quan đến việc thực thi
Thông tư để được giải đáp nhằm thực
hiện đúng theo quy định.

(Chi cục)
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