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CỘNG ĐỒNG ASEAN: THÚC 
ĐẨY THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG 
TRƯỞNG 

Ngày 31/03/2016, tại Budapest – 
Hungary, Đại sứ quán Việt Nam đã 
phối hợp cùng Đại sứ quán các nước 
ASEAN tại Hungary, Học viện Ngoại 
giao và Thương mại - Bộ Ngoại giao 
Hungary tổ chức hội thảo ”Cộng 
đồng ASEAN – Thúc đẩy thương mại 
và tăng trưởng”. Tham dự hội thảo 
có ông Szilveszter Bus, Phó Quốc vụ 
khanh, phụ trách hướng Nam – Bộ 
Ngoại giao Hungary, ông Surin 
Pitsuwan – nguyên Tổng thư ký 
ASEAN cùng nhiều học giả Hungary, 
Đại sứ quán các nước ASEAN trong 
khu vực Trung-Đông Âu và đông đảo 
các doanh nghiệp Hungary. 

Hội thảo đánh giá vai trò, vị trí của 
các nước ASEAN trong bối cảnh 
Cộng đồng ASEAN mới được thành 
lập cuối năm 2015, phân tích các cơ 
hội cũng như thách thức của thị 
trường các nước ASEAN với các 
doanh nghiệp Hungary, qua đó đề 
xuất giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh 
tế - thương mại giữa Cộng đồng 
ASEAN với EU nói chung và 
Hungary nói riêng. 

Hội thảo đánh giá cao ý nghĩa việc 
hình thành Cộng đồng kinh tế 
ASEAN, coi đó là cơ hội lớn đối với 
các doanh nghiệp EU cũng như 

Hungary đang mong muốn tham gia 
vào một thị trường lớn với 622 triệu 
người tiêu dùng và GDP 2,5 nghìn tỷ 
đôla Mỹ. Ông Surin Pitsuwan – 
nguyên Tổng thư ký ASEAN khẳng 
định, mặc dù có sự khác biệt trong 
thể chế chính trị, văn hóa giữa các 
nước ASEAN, nhưng về khía cạnh 
kinh tế, cộng đồng ASEAN có thể 
hợp tác cùng phát triển bất kỳ lĩnh 
vực nào với Hungary và EU. 

 
Các diễn giả đã nêu bật các thuận 

lợi, khó khăn cũng như kinh nghiệm 
làm ăn với Việt Nam cũng như các 
nước ASEAN. Nhiều ý kiến đánh giá 
Việt Nam là thị trường đầy triển 
vọng, bởi hệ thống chính trị ổn định, 
kinh tế phát triển nhanh, sức mua khá 
lớn với 91,7 triệu dân, tầng lớp trung 
lưu ngày càng tăng, môi trường đầu 
tư, kinh doanh đang được cải thiện 
từng ngày, v.v... Tuy nhiên, khoảng 
cách về địa lý, khác biệt về ngôn ngữ, 
văn hóa, tập quán kinh doanh, tiêu 
dùng, khả năng tài chính… là những 
cản trở nhất định trong việc thúc đẩy 
quan hệ kinh tế - thương mại giữa 
Hungary cũng như EU với Việt Nam 
và một số các nước ASEAN khác. 

Tại Hội thảo, bộ phận Thương vụ 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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Đại sứ quán Việt Nam đã có bài 
thuyết trình về thị trường Việt Nam, 
trong đó nêu bật về cơ chế, chính 
sách, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại 
Việt Nam, cơ hội phát triển thương 
mại, du lịch của Việt Nam với 
Hungary cũng như EU; gặp gỡ và 
trao đổi thông tin với các doanh 
nghiệp Hungary, giới thiệu các đối 
tác kinh doanh của Việt Nam, v.v... 

(moit.gov.vn) 
 

CÁ TRA VIỆT NAM TIẾP TỤC 
ĐƯỢC XUẤT KHẨU VÀO PANAMA 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản (NAFIQAD) vừa có 
công văn gửi các doanh nghiệp chế 
biến, xuất khẩu cá tra về việc xuất 
khẩu cá tra vào Panama. 

 
Sau khi nhận được thông báo về 

tình hình cảnh báo các lô hàng cá tra 
của Việt Nam xuất khẩu vào Panama 
bị phát hiện nhiễm vi sinh vật gây 
bệnh và chế độ kiểm soát chặt chẽ 
các lô hàng cá tra nhập khẩu từ Việt 
Nam của Cơ quan Thẩm quyền, Cục 
Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản (NAFIQAD) đã triển khai 
tích cực và khẩn trương các biện 

pháp khắc phục. 
Ngày 9/3/2016, theo thông tin từ 

Đại sứ quán Việt Nam tại Panama, cơ 
quan thẩm quyền Panama đã thông 
báo: Cơ quan thẩm quyền Panama 
đồng ý cho phép lưu thông, phân phối 
các lô hàng thủy sản của Việt Nam đã 
nhập khẩu vào Panama có kết quả 
kiểm nghiệm cho thấy không bị 
nhiễm vi sinh vật gây bệnh. 

Các lô hàng cá tra của Việt Nam 
(bao gồm các lô hàng được sản xuất 
bởi các doanh nghiệp có lô hàng bị 
cảnh báo nhiễm vi sinh vật gây bệnh) 
vẫn tiếp tục được phép xuất khẩu vào 
Panama và sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm, 
nếu kết quả đạt yêu cầu sẽ cho thông 
quan và lưu thông trên thị trường 
Panama. 

Để tránh việc Cơ quan thẩm quyền 
Panama phát hiện thêm các lô hàng 
cá tra của Việt Nam bị nhiễm vi sinh 
vật gây bệnh khi thực hiện lấy mẫu 
kiểm nghiệm tại cửa khẩu, đặc biệt là 
các lô hàng được sản xuất bởi các 
doanh nghiệp đã có báo cáo kết quả 
điều tra nguyên nhân và biện pháp 
khắc phục phù hợp, NAFIQAD yêu 
cầu các doanh nghiệp kiểm soát chặt 
chẽ các điều kiện bảo đảm vệ sinh, an 
toàn thực phẩm trong toàn bộ các 
công đoạn sản xuất, đồng thời thực 
hiện kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu 
vi sinh đối với các lô hàng xuất khẩu 
vào Panama và các thị trường khác 
chưa yêu cầu chứng thư được cấp bởi 
Cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam 
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như đã nêu tại văn bản số 245/QLCL-
CL1 ngày 05/02/2016. Cần cân nhắc 
lựa chọn các phòng kiểm nghiệm đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chỉ định nhằm đảm bảo độ 
tin cậy của kết quả phân tích. Tuyệt 
đối không trộn lẫn các lượng hàng 
khác vào lô hàng đã được lấy mẫu 
kiểm nghiệm đạt yêu cầu. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

31 DOANH NGHIỆP VÀ MẶT 
HÀNG VIỆT NAM BỊ “CẢNH 
BÁO NHẬP KHẨU” 

Theo Bộ Công Thương, từ khi Hiệp 
định thương mại song phương Việt 
Nam - Hoa Kỳ (BTA) chính thức có 
hiệu lực cuối năm 2001, kim ngạch 
thương mại hai chiều đã tăng liên tục 
với tốc độ cao từ 452 triệu USD 
(1995) lên 37,9 tỉ USD (2015). Tuy 
nhiên, hiện nay Việt Nam (VN) là đối 
tượng của 31 “cảnh báo nhập khẩu” 
tại Mỹ; đồng thời, các DN đang vấp 
phải các yêu cầu khắt khe với thủy 
sản, thực phẩm, dược phẩm ngay từ 
khâu gieo trồng, nuôi con giống để 
đáp ứng “tiêu chuẩn Mỹ”. 

 
Theo quy định, FDA chỉ lựa chọn 

kiểm tra chất lượng 2% số chuyến 

hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ. 
“Nhọc nhằn” tìm đường sang Mỹ 
Tại hội thảo “Cơ hội xuất khẩu 

(XK) sang Hoa Kỳ và những yêu cầu 
của cơ quan quản lý thực phẩm, dược 
phẩm đối với hàng nhập khẩu” vừa tổ 
chức tại Hà Nội, ông Đỗ Kim Lang - 
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương 
mại (Bộ Công Thương) cho biết, 
nhóm hàng thủy sản, nông sản, thực 
phẩm tuy được đánh giá là những mặt 
hàng XK chính của VN sang Hoa Kỳ 
nhưng hiện vẫn đang có mức tăng 
trưởng âm trong năm 2015 do phải 
đối phó với nhiều rào cản thương mại 
của Hoa Kỳ cũng như những khó 
khăn trong việc tăng năng lực sản 
xuất trong nước. Trong đó, nguyên 
nhân chủ yếu là do các DN VN chưa 
tiếp cận toàn diện, hiểu biết cặn kẽ 
những quy định về an toàn thực 
phẩm, dược phẩm khi nhập khẩu 
cũng như quy trình, thủ tục vào thị 
trường này. 

Theo ông David Lennarz - hướng 
dẫn viên chuyên trách của Cục Quản 
lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ 
(FDA), hiện có 31 DN và mặt hàng 
của VN XK sang Hoa Kỳ đang nằm 
trong danh sách “cảnh báo nhập 
khẩu”, có thể bị lưu giữ mà không 
cần qua kiểm tra thực tế. Một trong 
các lỗi thường mắc phải là quy cách 
ghi nhãn thực phẩm và nguyên liệu 
chưa tuân thủ theo đúng quy định của 
FDA, quy cách ghi nhãn hàng không 
chính xác, nguyên liệu không được 
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chấp nhận… 
Chưa kể, FDA yêu cầu tất cả các 

DN khi XK hàng thực phẩm và đồ 
uống, dược phẩm cho người và động 
vật vào thị trường Hoa Kỳ phải đăng 
ký cơ sở sản xuất và đăng ký người 
đại diện tại Hoa Kỳ. Theo quy định, 
cứ 2 năm một lần, các DN XK vào thị 
trường này sẽ phải đăng ký lại cơ sở 
sản xuất và người đại diện tại Hoa Kỳ 
với FDA để được cấp mã số kinh 
doanh hợp lệ mới… 

Bên cạnh đó, ông Đinh Quyết Tâm 
- Chủ tịch Hội nuôi ong VN thừa 
nhận, việc có quá nhiều công đoạn 
kiểm tra làm phát sinh chi phí khi 
XK. Đơn cử như để XK 1 container 
mật ong sang Mỹ hay Châu Âu phải 
mất 4 - 5 lần kiểm tra chất lượng tại 
phòng thí nghiệm của DN, phòng thí 
nghiệm trong nước, kiểm tra lô hàng 
trước khi XK, khách hàng kiểm tra, 
FDA và người mua lại của nhà nhập 
khẩu cũng kiểm tra... 

“Nếu lần đầu tiên chúng tôi XK 
mật ong sang Mỹ chỉ có 4 - 5 chỉ tiêu 
thì nay con số này đã lên tới 24 - 25. 
Mỗi lần kiểm tra như vậy mất khoảng 
30 triệu đồng, tương đương 19 tấn 
mật ong” - ông Tâm cho hay. 

Đảm bảo tiêu chuẩn Mỹ từ khâu 
sản xuất 

Đưa ra khuyến nghị đối với các DN 
bị liệt vào danh sách “cảnh báo nhập 
khẩu”, ông David Lennarz cho rằng, 
việc đầu tiên là nhà nhập khẩu của 
Hoa Kỳ phải trình các chứng cứ sản 

phẩm không vi phạm với FDA để 
chuyến hàng được thông quan. Trong 
thời hạn “cảnh báo nhập khẩu” còn 
hiệu lực, quy trình này sẽ được lặp đi 
lặp lại và tối thiểu phải chứng minh 
có 15 - 20 chuyến hàng tiếp theo 
không vi phạm. 

Mặt khác, các DN VN cần hết sức 
chú ý ghi rõ trên nhãn hàng đầy đủ 
thông tin về khẩu phần, danh sách 
nguyên liệu, những chất béo chuyển 
vị và chất gây dị ứng có trong sản 
phẩm, thông tin nhà sản xuất cũng 
như quốc gia xuất xứ của sản phẩm… 

“Muốn tăng cường XK vào thị 
trường Hoa Kỳ, DN VN phải thông 
báo cho cơ quan FDA trước khi 
chuyển hàng đến Hoa Kỳ thay vì sau 
khi đến mới thực hiện thủ tục; đồng 
thời phải khai báo cho tất cả các 
chuyến hàng bằng đường biển, hàng 
không, chuyển phát nhanh hay đường 
bộ. DN phải phát triển hệ thống 
ATTP và hệ thống này đảm bảo sản 
phẩm được sản xuất an toàn, chất 
lượng. Đặc biệt, cần có đại diện 
thương mại làm cơ quan tư vấn, hỗ 
trợ DN trong việc hoàn thiện các quy 
trình, thủ tục liên quan” - ông David 
Lennarz nhấn mạnh. 

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

Các chất độc hại   
Ngày 18/03/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
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việc nước này dự định sửa đổi một 
phần các yêu cầu tối thiểu đối với 
dược phẩm có thành phần phóng xạ. 
Cụ thể, có thêm các tiêu chuẩn của 
một dược phẩm có thành phần phóng 
xạ mới được phê duyệt. Mục đích của 
dự thảo này là bảo vệ sức khỏe con 
người. Hạn cuối cùng để các nước 
thành viên tham gia góp ý là vào 
21/03/2016. Thời gian dự kiến thông 
qua và thời gian dự kiến có hiệu lực 
cùng ngày với sự phê duyệt của các 
sản phẩm vắc-xin và sản phẩm máu 
nêu trên .   

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/521 
Các sản phẩm sinh học  
Ngày 18/03/2016, Nhật Bản thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi một 
phần các yêu cầu tối thiểu cho sản 
phẩm sinh học. Cụ thể, thêm tiêu 
chuẩn cho hai sản phẩm vắc xin và 
một sản phẩm máu mới được phê 
duyệt.  Mục đích của dự thảo này là 
bảo vệ sức khỏe con người. Hạn cuối 
cùng để các nước thành viên tham gia 
góp ý là vào 21/03/2016. Thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực cùng ngày với sự 
phê duyệt của các sản phẩm vắc-xin 
và sản phẩm máu nêu trên . 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/520 
Mỹ phẩm 
Ngày 18/03/2016, Hàn Quốc thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định đưa ra các quy 
định về ghi mã vạch và quản lý các 

sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể, xóa bỏ vị 
trí in ấn mã vạch quy định trước đây 
để các nhà sản xuất có thể tự quyết 
định vị trí mã vạch trong việc ghi 
nhãn mỹ phẩm tùy thuộc vào các đặc 
tính của sản phẩm. Mục đích của dự 
thảo này là nhằm ứng phó với những 
thay đổi của thị trường và nhu cầu 
của xã hội về kích cỡ và thiết kế 
trong các sản phẩm mỹ 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/KOR/633 
Túi ni-lông 
Ngày 24/03/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi các 
yêu cầu ghi nhãn đối với túi ni-lông. 
Cụ thể, các doanh nghiệp phải tuân 

thủ các yêu 
cầu về ghi 
nhãn được sử 
dụng trong 
các tiểu bang 
khác để các 
nhãn cảnh 

báo chỉ xuất hiện ở một bên nhất 
định.Mục đích của dự thảo này là 
nhằm ngăn ngừa hành vi lừa đảo và 
bảo vệ người tiêu dùng. Hạn cuối 
cùng để các nước tham gia góp ý vào 
25/03/2016. Chưa xác định thời gian 
dự kiến thông qua và thời gian dự 
kiến có hiệu lực. 
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Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1090 
Thuốc lá điện tử 
Ngày 24/03/2016, Hoa Kỳ thông 

báo cho các nước thành viên WTO về 
việc nước này dự định sửa đổi các 
tiêu chuẩn đối với chất bên trong 
thuốc lá điện tử. Việc sửa đổi này 
nhằm làm rõ các yêu cầu của quy 
định. Ngoài ra, giảm bớt một số gánh 
nặng tài chính do các quy định gây ra 
đối với các doanh nghiệp nhỏ ở bang 
Utah. Hạn cuối cùng để các nước 
tham gia góp ý vào 31/03/2016. Chưa 
xác định thời gian dự kiến thông qua 
và thời gian dự kiến có hiệu lực.   
Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1088 

(Nguồn VP TBTVN) 
 
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC 
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO 
TRONG THÁNG 04/2016  

1. Số G/TBT/N/BRA/667 
Nước: Brazil 
Nội dung:  Danh mục các chất gây 

nghiện 
2. Số G/TBT/N/CHL/347 
Nước: Chi Lê 
Nội dung: Bật lửa 
3. Số G/TBT/N/CZE/192 
Nước: Cộng hòa Séc 
Nội dung: Vật liệu phân hạch ( ICS 

27.120.30) 
4. Số G/TBT/N/EGY/141, 

G/TBT/N/EGY/142, 
G/TBT/N/EGY/143, 
G/TBT/N/EGY/144, 
G/TBT/N/EGY/145, 

G/TBT/N/EGY/146, 
G/TBT/N/EGY/147, 
G/TBT/N/EGY/148, 
G/TBT/N/EGY/149, 
G/TBT/N/EGY/150, 
G/TBT/N/EGY/151, 
G/TBT/N/EGY/152. 

Nước: Ai Cập 
Nội dung: Phương tiện đường bộ 
5. Số G/TBT/N/IND/54 
Nước: Ấn Độ 
Nội dung: Tụ điện 
6. Các thông báo của Israel 
- Số: G/TBT/N/ISR/889 
Nội dung: Thiết bị khí đốt gia đình 
- Số: G/TBT/N/ISR/890 
Nội dung: Gạch lát sàn Terrazzo 
- Số: G/TBT/N/ISR/891 
Nội dung: Sàn lót bề mặt cầu thang 

(HS: 68022, 68029, 681019; ICS: 
91.060.30, 91.100.15) 

- Số: G/TBT/N/ISR/892 
Nội dung: Sàn lót bề mặt cầu thang 

(HS: 68022, 68029, 681019; ICS: 
91.060.30, 91.100.15) 

- Số: G/TBT/N/ISR/893 
Nội dung: Sản phẩm để lọc nước - 

Sodium hypochlorite 
- Số: G/TBT/N/ISR/894 
Nội dung: Sản phẩm để lọc nước - 

Fluorosilicic acid (Hexafluorosilicic 
acid)           

- Số: G/TBT/N/ISR/895 
Nội dung: Sản phẩm để lọc nước - 

Chlorine 
- Số: G/TBT/N/ISR/896 
Nội dung: Sản phẩm để lọc nước - 
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Virgin granular activated carbon 
- Số: G/TBT/N/ISR/897 
Nội dung: Sharps containers (ICS: 

11.040.99) 
- Số: G/TBT/N/ISR/898 
Nội dung: Thiết bị báo cháy 
- Số: G/TBT/N/ISR/899 
Nội dung: Xe lăn 
- Số: G/TBT/N/ISR/900 
Nội dung: Halwa (HS: 120740, 

170490; ICS: 67.180.10) 
- Số: G/TBT/N/ISR/901 
Nội dung: Máy nước nóng sử dụng 

khí đốt 
- Số: G/TBT/N/ISR/902 
Nội dung: Máy nước nóng sử dụng 

khí đốt 
7.  Các thông báo của Nhật Bản 
- Số: G/TBT/N/JPN/519 
Nội dung: Các chất có khả năng 

gây ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung 
ương 

- Số: G/TBT/N/JPN/520 
Nội dung: Dược phẩm 
- Số: G/TBT/N/JPN/521 
Nội dung: Dược phẩm 
8. Các thông báo của Cộng hòa 

Kyrgyz 
- Số: G/TBT/N/KGZ/45 
Nội dung: Máy móc và thiết bị 
- Số: G/TBT/N/KGZ/46 
Nội dung: Máy kéo 
9. Các thông báo của Hàn Quốc 
- Số: G/TBT/N/KOR/631, 

G/TBT/N/KOR/632, 
G/TBT/N/KOR/633 

Nội dung: Mỹ phẩm 

- Số: G/TBT/N/KOR/634 
Nội dung: Viễn thông/ Thông tin 

vô tuyến 
10. Số: G/TBT/N/MYS/68 
Nước: Malaysia 
Nội dung: Viễn thông/ Thông tin 

vô tuyến 
11. Số: G/TBT/N/THA/478 
Nước: Thái Lan 
Nội dung: Dầu bôi trước (ICS: 

75.100) 
12. Số: G/TBT/N/TPKM/230 
Nước: Đài Loan 
Nội dung: Thực phẩm cho người 

tiêu dùng 
13. Các thông báo của Uganda 
- Số: G/TBT/N/UGA/532 
Nội dung: Các loại hạt, hạt có dầu 
- Số: G/TBT/N/UGA/533 
Nội dung: Bơ hạt mỡ 
14. Các thông báo của Hoa Kỳ  
- Số: G/TBT/N/USA/1080 
Nội dung: Thiết bị y tế 

(ICS: 11.040) 
- Số: G/TBT/N/USA/1081 
Nội dung: Xe điện 
- Số: G/TBT/N/USA/1082 
Nội dung: Xe cơ giới 
- Số: G/TBT/N/USA/1083 
Nội dung: Tàu thủy 
- Số: G/TBT/N/USA/1084 
Nội dung: Nồi hơi 
- Số: G/TBT/N/USA/1085 
Nội dung: Đèn 
- Số: G/TBT/N/USA/1086 
Nội dung: Thiết bị viễn thông 
- Số: G/TBT/N/USA/1087 
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Nội dung: Nhà máy điện hạt nhân 
- Số: G/TBT/N/USA/1088 
Nội dung: Thuốc lá điện tử 
- Số: G/TBT/N/USA/1089 
Nội dung: Bộ lọc dầu diesel  
- Số: G/TBT/N/USA/1090 
Nội dung: Túi nhựa và phim nhựa 
- Số: G/TBT/N/USA/1091 
Nội dung: Thiết bị giải trí 
- Số: G/TBT/N/USA/1092 
Nội dung: Thiết bị y tế 
- Số: G/TBT/N/USA/1093 
Nội dung: Quần áo (ICS: 61.020) 
- Số: G/TBT/N/USA/1094 
Nội dung: Thiết bị thông tin 
- Số: G/TBT/N/USA/1095 
Nội dung: Sản phẩm cá ngừ 
15. Số G/TBT/N/VNM/79 
Nước: Việt Nam 
Nội dung: Hóa  chất, thuốc trừ sâu 

và chất khử trùng 
16. Các thông báo của Nam Phi 
- Số: G/TBT/N/ZAF/195 
Nội dung: Trái cây. Rau quả (ICS: 

67.080) 
- Số: G/TBT/N/ZAF/196 
Nội dung: Bồn chứa nước nóng gia 

dụng 
- Số: G/TBT/N/ZAF/197 
Nội dung: Dây và cáp điện (ICS: 

29.060) 
- Số: G/TBT/N/ZAF/198 
Nội dung: Dụng cụ điện 
- Số: G/TBT/N/ZAF/199 
Nội dung: Thiết bị đóng cắt và điều 

khiển hạ áp (ICS: 29.130.20) 
- Số: G/TBT/N/ZAF/200 

Nội dung: Phương tiện giao thông 
đường bộ 

- Số: G/TBT/N/ZAF/201 
Nội dung: Công nghệ thực phẩm 

(Từ vựng) (ICS: 01.040.67) 
- Số: G/TBT/N/ZAF/202 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ 
- Số: G/TBT/N/ZAF/203 
Nội dung: Phương tiện giao thông 

đường bộ 
(Phòng TBT) 

 
 
 
 

HƯỚNG ĐẾN MỘT QUỐC GIA UY 
TÍN VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

Để hội nhập kinh tế quốc tế thành 
công, việc xây dựng hình ảnh một 
quốc gia có uy tín về hàng hóa, dịch 
vụ là điều kiện tiên quyết. Cùng với 
đó, xây dựng thương hiệu, nâng cao 
sức cạnh tranh cũng là vấn đề “cốt 
tử” với mỗi doanh nghiệp… 

Nhằm tôn vinh doanh nghiệp, 
quảng bá thương hiệu và hình ảnh 
Việt Nam, từ năm 2008, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt, lấy ngày 
20/4 hàng năm trở thành “Ngày 
thương hiệu Việt Nam”. Có thể 
khẳng định, việc xây dựng và phát 
huy giá trị “Thương hiệu Việt Nam” 
nhận được sự quan tâm lớn từ Chính 
phủ, các địa phương đến từng doanh 
nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Đỗ Thắng Hải, bước vào giai 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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đoạn phát triển mới, với sự quan tâm 
sâu sắc đến hoạt động phát triển 
thương mại và xúc tiến xuất khẩu, từ 
năm 2003, Chính phủ đã giao Bộ 
Công Thương chủ trì thực hiện 
Chương trình Thương hiệu Quốc gia 
(THQG) với mục đích quảng bá hình 
ảnh quốc gia, THQG thông qua 
thương hiệu sản phẩm. Đây là 
chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia dài hạn nhằm xây dựng, 
quảng bá nhãn hiệu hàng hóa và dịch 
vụ, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và 
tên gọi xuất xứ hàng hóa của Việt 
Nam trên thị trường trong và ngoài 
nước. 

Một trong những nội dung quan 
trọng của Chương trình THQG là lựa 
chọn các doanh nghiệp đạt THQG để 
hỗ trợ theo các giá trị mà quốc gia 
đang hướng tới. Việc lựa chọn các 
doanh nghiệp có thương hiệu sản 
phẩm đạt THQG được tiến hành hai 
năm một lần, từ năm 2008 đến nay đã 
tiến hành 4 đợt lựa chọn với hàng 
nghìn lượt doanh nghiệp đăng ký 
tham gia. Các doanh nghiệp có 
thương hiệu sản phẩm được lựa chọn 
phải có vị thế dẫn đầu ngành và cùng 
chia sẻ, theo đuổi những giá trị mà 
quốc gia hướng tới trong giai đoạn 
hội nhập hiện nay là chất lượng - đổi 
mới, sáng tạo - năng lực tiên phong. 
Trên cơ sở phát huy những giá trị 
này, các doanh nghiệp đạt THQG đã 
trở thành đại diện tiêu biểu và dẫn 
đầu trong từng ngành, lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh như các thương hiệu 
VNPT, Việt Tiến, Cadivi, Traphaco, 
PTSC, Nhựa Bình Minh, Tân Á Đại 
Thành, Vinacafe, VietinBank, 
Sabeco, Vinamilk, Hoa Sen, 
Viglacera... 

Thời gian qua, số lượng các doanh 
nghiệp đạt THQG đã tăng dần (từ 30 
doanh nghiệp năm 2008 đến 63 
doanh nghiệp năm 2014) chứng tỏ sự 
quan tâm của cộng đồng doanh 
nghiệp trong vấn đề xây dựng thương 
hiệu, cũng như năng lực của các 
doanh nghiệp ngày càng tăng. Trên 
thực tế, những đóng góp của các 
doanh nghiệp đạt THQG vào nền 
kinh tế Việt Nam là vô cùng to lớn. 
Tổng doanh thu năm 2014 của các 
doanh nghiệp này đạt gần 180 ngàn 
tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 
2012. Giá trị xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ 
USD và đóng góp cho ngân sách nhà 
nước gần 80 ngàn tỷ đồng, tăng gần 
50% so với năm 2012 với hàng trăm 
ngàn lao động đã được tạo công ăn 
việc làm tại các doanh nghiệp trên. 
Công tác xã hội và từ thiện cũng đã 
được các doanh nghiệp tích cực thực 
hiện khi đã đóng góp hơn 200 tỷ 
đồng trong năm 2014. 

Tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ 
Dành nhiều sự quan tâm cho 

Chương trình THQG, ông Bùi Huy 
Sơn – Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại (Bộ Công Thương) - chia 
sẻ: Thương hiệu có vai trò quan trọng 
trong gia tăng giá trị sản phẩm, mở 
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rộng thị trường cho sản phẩm. Vì 
vậy, xây dựng thương hiệu cho hàng 
hóa, dịch vụ Việt Nam để thúc đẩy 
xuất khẩu, cũng như tăng cường năng 
lực của hệ thống phân phối và khả 
năng nhận biết hàng hóa, dịch vụ lưu 
thông trong nước và trên thị trường 
quốc tế là yêu cầu quan trọng trong 
tiến trình hội nhập, phát triển đất 
nước…. 

 
Trong điều kiện nguồn lực thực 

hiện Chương trình còn nhiều hạn chế, 
Bộ Công Thương đã chỉ đạo Ban Thư 
ký Chương trình (Cục Xúc tiến 
thương mại) nỗ lực xây dựng và đổi 
mới các nội dung hỗ trợ doanh 
nghiệp, thu hút sự đồng hành tích cực 
của doanh nghiệp trong nhiều hoạt 
động. Các hoạt động bao gồm tư vấn, 
đào tạo về xây dựng và phát triển 
thương hiệu, thực hiện các hoạt động 
tuyên truyền, quảng bá đa dạng, hiệu 
quả truyền thông cao, tăng cường sự 
nhận biết của cộng đồng đối với các 
sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu 
Việt Nam... đã mang lại hiệu ứng lan 
tỏa mạnh mẽ giúp tăng cường quảng 
bá THQG, quảng bá thương hiệu sản 

phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp 
Việt Nam. 

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ 
phận không nhỏ doanh nghiệp Việt 
Nam trong công tác xây dựng hình 
ảnh, quảng bá thương hiệu còn chưa 
đầy đủ, hoặc tiềm lực còn hạn chế để 
đầu tư vào xây dựng và phát triển 
thương hiệu một cách hiệu quả. Do 
vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần 
được tiếp tục phổ biến thông tin và 
nâng cao năng lực xây dựng và phát 
triển thương hiệu. Việc đạt THQG 
đóng góp rất lớn trong việc tạo dựng 
lòng tin nơi khách hàng với doanh 
nghiệp, đặc biệt trong mảng kinh 
doanh phân phối, bán lẻ nội địa của 
Hapro, nơi thói quen tiêu dùng của 
người dân phần lớn dựa trên sự tin 
tưởng đối với thương hiệu. Bên cạnh 
đó, với biểu trưng thương hiệu quốc 
gia Vietnam Value xuất hiện trên bao 
bì, nhãn mác, sản phẩm của doanh 
nghiệp giúp nâng cao sức cạnh tranh, 
khẳng định uy tín và tầm vóc của 
doanh nghiệp.  

 (baocongthuong.com.vn) 
 
ĐƯA VIỆC SẢN XUẤT THỰC 
PHẨM CHỨC NĂNG VÀO QUY 
CHUẨN 

Đó là thông tin được đưa ra hội 
thảo giới thiệu tài liệu hướng dẫn 
thực hành sản xuất tốt (GMP) thực 
phẩm chức năng do Cục An toàn thực 
phẩm (ATTP) - Bộ Y tế tổ chức ngày 
29/3. Động thái này của cơ quan 
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chức năng nhằm siết chặt hơn việc 
quản lý sản xuất thực phẩm chức 
năng. 

 
Cơ quan chức năng thu giữ sản phẩm chức 

năng không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Sản xuất thực phẩm chức năng 
trong nước còn nhiều bất cập 

Hiện cả nước có gần 20.000 sản 
phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) 
lưu thông trên thị trường, 60-65% 
trong số này là do trong nước sản 
xuất. Rất nhiều doanh nghiệp sản 
xuất trong nước, qua kiểm tra đã phát 
hiện những sai phạm trong quá trình 
sản xuất cũng như khâu quản lý lỏng 
lẻo. 

PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp 
hội TPCN Việt Nam thừa nhận: 
Ngành TPCN Việt Nam đang tồn tại 
quá nhiều bất cập, sản xuất TPCN bị 
thả nổi, mất kiểm soát. Điều kiện lưu 
hành TPCN ở Việt Nam quá dễ do 
chưa quy định cụ thể những thành 
phần được phép có trong TPCN, vì 
vậy xuất hiện TPCN chứa cả chất 
cấm. Bên cạnh đó, tình trạng TPCN 
xách tay, lậu tràn lan lưu hành, không 
bảo đảm an toàn… gây thiệt hại cho 

người tiêu dùng. “Thậm chí, điều 
kiện đủ để đăng ký sản xuất TPCN 
của Việt Nam quá dễ, tương tự các cơ 
sở sản xuất thực phẩm bình thường. 
Chính vì vậy, sản phẩm tung ra thị 
trường chưa đạt chất lượng, bát nháo, 
khó kiểm soát”, ông Đáng nhấn 
mạnh! 

TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục 
trưởng Cục ATTP cho biết: "Chúng 
tôi đã đóng cửa rất nhiều các doanh 
nghiệp sản xuất thực phẩm chức 
năng  vi phạm những quy định về 
ATTP". Những vi phạm chủ yếu là 
do hàm lượng không đúng như công 
bố, vi khuẩn, nấm, độ ẩm…. Có 
những cơ sở chỉ có mỗi văn phòng, 
không có nhà máy nhưng cũng công 
bố sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị 
trường. Có trường hợp khi đoàn kiểm 
tra của Cục ATTP đến lại không thấy 
văn phòng đâu vì họ đã chuyển văn 
phòng sang địa chỉ khác mà không 
báo cáo. Vì vậy Cục đã phải rút giấy 
phép kinh doanh” - TS Nguyễn 
Thanh Phong khẳng định! 

Thẳng tay loại bỏ cơ sở sản xuất 
không đạt chuẩn 

Thực tế, TPCN là một lĩnh vực 
hiện rất nóng và phải quản lý chặt 
hơn, theo TS Nguyễn Thanh Phong, 
cần có các quy định quản lý chặt chẽ 
về tiêu chuẩn chất lượng, khuyến 
khích áp dụng được tiến bộ khoa học 
kỹ thuật. Nếu không, nhiều sản phẩm 
được sản xuất trong nước nhưng chất 
lượng không tốt thì chúng ta sẽ thua 
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ngay trên sân nhà. 
Theo đó, các cơ sở sản xuất TPCN 

phải đạt tiêu chuẩn GMP mới được 
chứng nhận tiêu chuẩn. Tuy nhiên, 
TS Nguyễn Thanh Phong cũng thừa 
nhận, nếu áp dụng GMP, nhiều DN 
không đủ điều kiện sẽ phải bỏ cuộc 
chơi. Ước tính, 50% DN hiện nay sẽ 
không đủ điều kiện theo chuẩn GMP, 
nếu không thay đổi, đầu tư cả về 
nhân lực, nhà xưởng, điều kiện sản 
xuất sẽ buộc phải đóng cửa. 

PGS.TS Trần Đáng cũng khẳng 
định, áp dụng GMP TPCN sẽ đem lại 
rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, 
trong đó lợi ích lớn nhất là khẳng 
định chất lượng và tạo dựng niềm tin, 
thương hiệu trong lòng người tiêu 
dùng. 

GS.TS Lê Văn Truyền, nguyên 
Thứ trưởng Bộ Y tế - chuyên gia cao 
cấp về dược học - cho rằng, kinh 
nghiệm từ triển khai và phát triển 
GMP từ ngành dược nước ta trước 
đây cho thấy, muốn đạt và phát triển 
nhà máy GMP thì quan trọng nhất là 
hệ thống quản lý, liên quan đến con 
người, chứ không phải chỉ là đầu tư 
xây dựng lại nhà xưởng to đẹp sẽ 
được công nhận GMP. “Quá trình 
phát triển GMP là quá trình không 
bao giờ kết thúc mà sẽ phát triển 
không ngừng để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, nâng uy tín của doanh 
nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng. Đây 
không phải là cơ quan quản lý làm 
khó doanh nghiệp mà là đặt ra để bảo 

vệ người tiêu dùng”, GS.TS Lê Văn 
Truyền nói. 

Còn theo TS Nguyễn Thanh Phong, 
quan điểm của Cục ATTP là việc áp 
dụng GMP không được quá đột ngột. 
Hiện có nhiều doanh nghiệp TPCN 
chưa đáp ứng nhanh được GMP nên 
Cục sẽ nghiên cứu lộ trình để không 
bóp nghẹt doanh nghiệp mà phải 
hướng đến việc tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp chuyển đổi sang việc 
áp dụng GMP. Trên cơ sở đó, thời 
hạn bắt buộc áp dụng GMP TPCN có 
thể muộn hơn 1 chút bởi theo khuyến 
nghị của ASEAN thì chỉ bắt buộc từ 
năm 2021. Với điều kiện của Việt 
Nam, chúng ta có thể áp dụng sớm 
hơn nhưng còn phải tính toán đến 
điều kiện cụ thể của cộng đồng doanh 
nghiệp. 

(tcvn.gov.vn) 
 

ĐIỀU KIỆN ATTP TRONG KINH 
DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ 

Tại dự thảo Nghị định quy định 
điều kiện sản xuất, kinh doanh, 
quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm 
và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp 
quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an 
toàn thực phẩm đối với thực phẩm 
nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế, Bộ này đã đề xuất 
quy định về điều kiện an toàn thực 
phẩm trong kinh doanh thức ăn 
đường phố. 

Theo dự thảo, kinh doanh thức ăn 
đường phố cần đảm bảo điều kiện an 



Số 26 - 04/2016 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13 
 

toàn thực phẩm như: 
Bố trí kinh doanh ở khu vực công 

cộng (bến xe, bến tầu, nhà ga, khu du 
lịch, khu lễ hội, khu triển lãm), hè 
đường phố; nơi bày bán thực phẩm 
cách biệt các nguồn ô nhiễm; bảo 
đảm sạch sẽ, không làm ô nhiễm môi 
trường xung quanh. Trường hợp kinh 
doanh trên các phương tiện để bán 
rong phải thiết kế khoang chứa đựng, 
bảo quản thức ăn ngay, đồ uống bảo 
đảm vệ sinh, phải chống được bụi 
bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn 
trùng gây hại. 

 
Ảnh minh họa 

Nước để chế biến đơn giản đối với 
thức ăn ngay, pha chế đồ uống phải 
đủ số lượng và phù hợp với Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về 
chất lượng nước ăn uống để sơ chế 
nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ, rửa tay 
phải đủ và phù hợp với Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng 
nước sinh hoạt; có đủ nước đá để pha 
chế đồ uống được sản xuất từ nguồn 
nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN) về chất lượng nước 
ăn uống. 

Đồng thời, cần có đủ trang thiết bị, 
dụng cụ để chế biến, bảo quản, bày 
bán riêng biệt thực phẩm sống và 
thức ăn ngay; có đủ dụng cụ ăn uống, 
bao gói chứa đựng thức ăn bảo đảm 
vệ sinh; có đủ trang bị che đậy, bảo 
quản thức ăn trong quá trình vận 
chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn 
sạch sẽ; bàn ghế, giá tủ để bày bán 
thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít 
nhất 60 cm. 

Thức ăn ngay, đồ uống phải để 
trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản 
hợp vệ sinh và phải chống được bụi 
bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn 
trùng xâm nhập. 

Bên cạnh đó, người bán hàng phải 
mang trang phục sạch sẽ và gọn 
gàng; khi tiếp xúc trực tiếp với thức 
ăn, đồ uống ăn ngay phải dùng găng 
tay sử dụng 1 lần. Người đang mắc 
các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc 
danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh 
truyền nhiễm mà người lao động 
không được phép tiếp xúc trực tiếp 
trong quá trình sản xuất, chế biến 
thực phẩm đã được Bộ Y tế quy định 
thì không được tham gia kinh doanh 
thức ăn đường phố. 

Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm, thực phẩm bao gói, chế 
biến sẵn bảo đảm có hóa đơn, chứng 
từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm 
theo quy định. Trang bị đầy đủ, sử 
dụng thường xuyên thùng rác có nắp, 
túi đựng để thu gom, chứa đựng rác 
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thải và phải chuyển đến địa điểm thu 
gom rác thải công cộng trong ngày; 
nước thải phải được thu gom và bảo 
đảm không gây ô nhiễm môi trường 
nơi kinh doanh. 

(tcvn.gov.vn) 
 

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN – 
CÔNG CỤ TIN CẬY CỦA CÁC 
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ 
HỢP 

Ngày 30/3 tại Hà Nội đã diễn ra 
Hội thảo Thực trạng và giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với hoạt động công nhận ở nước 
ta trong bối cảnh tích cực và hội 
nhập quốc tế. 

 
Toàn cảnh buổi Hội thảo 

Tại Hội thảo, PGS.TS Đoàn Năng 
– Chủ tịch Hội đồng Công nhận cho 
biết: Hoạt động công nhận đóng vai 
trò hết sức quan trọng trong việc đảm 
bảo và nâng cao chất lượng các hoạt 
động thử nghiệm, hiệu chuẩn, chứng 
nhận và giám định, góp phần tạo điều 
kiện thuận lợi và hỗ trợ cho hoạt 
động thương mại trên thị trường quốc 
gia cũng như quốc tế. 

Hoạt động công nhận góp phần 
quan trọng trong việc hỗ trợ công tác 

quản lý của Nhà nước đối với hoạt 
động đánh giá sự phù hợp cũng như 
công tác bảo về quyền lợi người tiêu 
dùng. “Vì vậy, chăm lo thường 
xuyên, nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý Nhà nước đối với hoạt động 
công nhận là việc làm cần thiết” 
PGS.TS Đoàn Năng  nhấn mạnh. 

PGS.TS Đoàn Năng cũng đề cập 
đến sự cần thiết nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước đối với hoạt động 
công nhận trong bối cảnh hội nhập 
ngày càng sâu với quốc tế, đồng thời 
đề xuất phương hướng và giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 
đối với hoạt động công nhận. 

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc 
văn phòng Công nhận chất lượng 
(BoA) Vũ Xuân Thủy cho biết: Công 
nhận là hoạt động nhằm đánh giá và 
xác nhận năng lực cho các tổ chức 
đánh giá sự phù hợp, bao gồm phòng 
thử nghiệm, hiệu chuẩn, tổ chức 
chứng nhận, tổ chức giám định. Công 
nhận đóng vai trò quan trọng để đảm 
bảo nâng cao chất lượng các hoạt 
động thử nghiệm, hiệu chuẩn, chứng 
nhận và giám định góp phần phục vụ 
tốt cho lợi ích chung của xã hội, đồng 
thời hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà 
nước đối với hoạt động đánh giá sự 
phù hợp. 

Hoạt động công nhận luôn được coi 
trọng tại các nước đã và đang phát 
triển, với tiêu chuẩn và đo lường, 
hoạt động công nhận là một trong ba 
trụ cột của cơ sở hạ tầng kỹ thuật của 
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một quốc gia. 
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại 

biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận 
về tình hình hoạt động công nhận tại 
Việt Nam qua một số tham luận như: 
Thực trạng và những vấn đề đặt ra 
trong công tác quản lý Nhà nước đối 
với hoạt động công nhận ở nước ta 
những năm qua; Kinh nghiệm của 
một số nước trong lĩnh vực quản lý 
đối với hoạt động công nhận; Thực 
trạng và những vấn đề đặt ra trong 
công tác quản lý Nhà nước đối với 
hoạt động công nhận ở Bộ 
NN&PTNT; Thực trạng và những 
vấn đề đặt ra trong công tác quản lý 
Nhà nước đối với hoạt động công 
nhận ở Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; Một số ý kiến và giải pháp 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
đối với hoạt động công nhận ở nước 
ta trong thời gian tới. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 
 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ VỀ BẢO HÀNH TIÊU 
DÙNG 

Đôi khi ẩn sau một món hời lại là 
những chi phí không hề nhỏ. Cụ thể 
có thể nói đến những điều khoản bảo 
hành không rõ ràng trong trường hợp 
xảy ra sự cố. Hàng hóa bị lỗi và chế 
độ bảo hành mập mờ là một trong 
những băn khoăn lớn nhất của các 

nhà bán lẻ và người tiêu dùng. ISO 
hiện đang tiến hành xây dựng tiêu 
chuẩn hướng tới giải quyết vấn đề 
này. 

 
(Hình minh họa) 

Hàng hóa bị lỗi và dịch vụ kém 
chất lượng là một cái giá đáng kể 
không chỉ đối với người tiêu dùng mà 
còn đối với toàn xã hội nói chung. 
Theo một nghiên cứu tại Anh, các 
vấn đề liên quan đến hàng hóa và 
dịch vụ không đạt yêu cầu gây thiệt 
hại đến hơn 6 tỷ Bảng Anh. Đó là còn 
chưa kể đến các hao phí về thời gian 
và các căng thẳng về tinh thần mà nó 
gây ra. 

Bên cạnh đó, các vấn đề về bảo 
hành và thất bại trong việc khắc phục 
hàng bị lỗi là một trong những 
nguyên nhân hàng đầu cho các khiếu 
nại của người tiêu dùng. Lấy ví dụ 
như ở Malaysia, mỗi năm Trung tâm 
khiếu nại tiêu dùng quốc gia  tiếp 
nhận hơn 40000 khiếu nại, rất nhiều 
trong số đó xuất phát từ những điều 
khoản bảo hành không rõ ràng. Các 
vấn đề bao gồm việc bảo hành không 
có hiệu lực ở các quốc gia khác nhau 
và tranh chấp về trách nhiệm, dẫn 
đến việc các nhà sản xuất từ chối giải 

THÔNG TIN TIÊU 
CHUẨN 
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quyết vấn đề của các khách hàng và 
yêu cầu họ làm việc với các nhà bán 
lẻ. 

Một tiêu chuẩn mới đang được xây 
dựng hướng tới loại bỏ các hoang 
mang và thất vọng liên quan đến vấn 
đề bảo hành thông qua việc cung cấp 
các chỉ dẫn xây dựng một chế độ bảo 
hành minh bạch và hiệu quả, góp 
phần củng cố lòng tin của người mua, 
nhà phân phối cũng như nhà sản xuất, 
đồng thời dọn đường cho thương mại 
hiệu quả. Tiềm năng tăng trưởng theo 
cấp số nhân của thương mại điện tử 
vượt qua các ranh giới lãnh thổ đã 
làm gia tăng yêu cầu đối với việc làm 
rõ các quyền của người tiêu dùng liên 
quan đến vấn đề bảo đảm và bảo 
hành. 

“Mặc dù rất nhiều quy định và điều 
luật liên quan đến quyền của người 
tiêu dùng đã được ban hành, bảo đảm 
và bảo hành vẫn là những vấn đề nổi 
cộm. Tiêu chuẩn này hướng tới xây 
dựng các chuẩn mực giúp đảm bảo 
cho người tiêu dùng mức bồi thường 
tối thiểu, giảm bớt các rủi ro có thể 
gặp khi mua sắm và mang lại lợi thế 
cạnh tranh cho các nhãn hàng.” 

“Tiêu chuẩn này cũng có thể được 
sử dụng như một cơ sở cho việc củng 
cố các quy định và điều luật và làm 
rõ trách nhiệm của các bên khi hàng 
hóa và dịch vụ không được như 
quảng cáo.” 

Tiêu chuẩn này sẽ được xây dựng 
trên cơ sở các chỉ dẫn được rút ra từ 

ISO/IEC Guide 14:2003 về Thông tin 
mua hàng về hàng hóa và dịch vụ 
dành cho người tiêu dùng, cùng với 
các ý kiến, đóng góp từ phía bản thân 
người tiêu dùng và các chuyên gia 
tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới. 

(tcvn.gov.vn) 
 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 
QUỐC TẾ VỀ TƯ VẤN QUẢN LÝ 

Tư vấn quản lý, nếu được sử dụng 
một cách chính xác và hiệu quả, có 
thể đóng góp rất nhiều cho sự phát 
triển của doanh nghiệp. Hiện ISO 
đang tiến hành xây dựng một tiêu 
chuẩn hứa hẹn sẽ giúp các nhà tư vấn 
và khách hàng của họ đạt được 
những kết quả tốt nhất từ các dự án 
tư vấn. 

Đưa một sản phẩm mới ra thị 
trường, thiết kế và tối ưu hóa tổ chức, 
đào tạo và thiết kế IT là một vài cách 
thức mà tư vấn quản lý có thể tiến 
hành nhằm giúp cải thiện công việc 
của tổ chức. Ngành này cũng có ảnh 
hưởng nhất định đến thực trạng chính 
trị khi mà những năm gần đây khoản 
đầu tư của chính phủ vào các hoạt 
động tư vấn đã tăng đến 1000%. 

Đóng một vai trò quan trọng đối 
với doanh nghiệp cũng như chính 
phủ, có ảnh hưởng đến những quyết 
định quan trọng và thu hút những 
khoản đầu tư lớn của tổ chức, ngành 
tư vấn đang phải đối diện với những 
đòi hỏi cao hơn, những yêu cầu khắt 
khe hơn và những chứng tỏ rõ ràng 
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hơn. 
Tiêu chuẩn ISO 20700 Chỉ dẫn đối 

với dịch vụ tư vấn quản lý hướng tới 
giúp các tư vấn viên và khách hàng 
của họ cải thiện tính minh bạch và sự 
thấu hiểu trong các dự án tư vấn 
nhằm đạt được các kết quả khả quan 
hơn. Công tác xây dựng tiêu chuẩn 
này hiện đã đến khâu Dự thảo tiêu 
chuẩn quốc tế (DIS). Ở khâu này, các 
thành viên của ISO có cơ hội biểu 
quyết và góp ý cho văn bản tiêu 
chuẩn trước khi đưa ra bản dự thảo 
hoàn thiện và phát hành. 

Robert Bodenstein, Chủ tịch ban 
dự án ISO/PC 280 chịu trách nhiệm 
xây dựng tiêu chuẩn này, cho biết: 
Tiêu chuẩn ISO 20700 dựa trên kết 
quả nghiên cứu và kinh nghiệm của 
rất nhiều các chuyên gia tư vấn và 
các khách hàng của họ Tiêu chuẩn 
đưa ra các khuyến nghị giúp cải thiện 
dịch vụ tư vấn quản lý. 

“Tiêu chuẩn sẽ cung cấp các chỉ 
dẫn thực hành tốt nhất cho cả hai 
phía, đảm bảo rằng tất cả đều nắm 
được rõ ràng các yêu cầu cần thiết 
cho một quy trình tư vấn hiệu quả, 
các mục tiêu và trách nhiệm của mỗi 
bên. Điều này sẽ cho phép các tổ 
chức thu được kết quả tốt hơn từ dịch 
vụ tư vấn mà họ chọn lựa và ngược 
lại, các đơn vị tư vấn cũng có thể tiếp 
thị rõ hơn các giá trị mà họ có thể 
cung cấp.” 

Theo tiến sĩ Ilse Ennsfellner - 
trưởng nhóm công tác phụ giúp việc 

xây dựng tiêu chuẩn ISO 20700, một 
khi tiêu chuẩn này được ban hành và 
đưa vào sử dụng, các lợi ích mà nó 
mang lại sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. 

“Cũng như rất nhiều các tiêu chuẩn 
ISO khác, tiêu chuẩn càng được sử 
dụng rộng rãi thì lợi ích nó mang lại 
cho ngành kinh doanh nói chung 
càng nhiều, thông qua việc nhận rộng 
các thực hành tốt.” 

ISO 20700 dự kiến ban hành vào 
đầu năm 2017. 

(ismq.vn) 
 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC 
GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI 
RẮN SINH HOẠT 

Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã ban 
hành Thông tư số 03/2016/TT-
BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về môi trường: 
QCVN61-MT: 2016/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt 
chất thải rắn sinh hoạt. 

Ngày 10 tháng 03 năm 2016, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã ban 
hành Thông tư số 03/2016/TT-
BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về môi trường: 
QCVN61-MT: 2016/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt 
chất thải rắn sinh hoạt. 

Quy chuẩn này quy định các yêu 
cầu kỹ thuật đối với lò đốt CTRSH và 
giá trị tối đa cho phép của các thông 
số ô nhiễm trong khí thải lò đốt 
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CTRSH. Quy chuẩn áp dụng đối với 
các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh (phân phối), sử 
dụng lò đốt CTRSH trên lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; cơ quan quản lý nhà nước về 
môi trường và các tổ chức, cá nhân 
liên quan. 

Quy định nêu rõ, yêu cầu kỹ thuật 
cơ bản đối với lò đốt CTRSH, bao 
gồm: (1) Lò đốt CTRSH phải có quy 
trình hoạt động theo nguyên lý đốt 
nhiều cấp, bảo đảm có vùng đốt sơ 
cấp và thứ cấp; (2) Có biện pháp hạn 
chế khí thải thoát ra ngoài môi trường 
qua cửa nạp CTRSH; (3) Ống khói 
của lò đốt CTRSH phải bảo đảm các 
yêu cầu kỹ thuật; (4) Các thông số kỹ 
thuật cơ bản của lò đốt CTRSH trong 
quá trình hoạt động bình thường phải 
đáp ứng các quy định; (5) Không 
được trộn không khí bên ngoài vào để 
pha loãng khí thải kể từ điểm ra của 
vùng đốt thứ cấp đến vị trí có độ cao 
02 mét phía trên điểm lấy mẫu khí 
thải; (6) Lò đốt phải có hệ thống xử 
lý khí thải với quy trình hoạt động 
bao gồm các công đoạn chính (giải 
nhiệt; xử lý bụi; xử lý các thành phần 
độc hại trong khí thải); (7) Trường 
hợp lò đốt CTRSH có khoảng cách từ 
cửa nạp chất thải đến điểm xa nhất 
của vùng đốt sơ cấp lớn hơn 02 mét 
thì phải lắp đặt thiết bị cơ khí hóa cho 
việc nạp, đảo trộn CTRSH trong 
vùng đốt sơ cấp và hệ thống cơ khí 
hóa để lấy tro xỉ; (8) Lò đốt CTRSH 

phải có van xả tắt để xả khí thải trực 
tiếp ra ống khói mà không qua hệ 
thống xử lý khí thải khi có sự cố đối 
với hệ thống xử lý khí thải. 

Quy chuẩn cũng quy định giá trị tối 
đa cho phép của các thông số ô 
nhiễm trong khí thải lò đốt CTRSH 
được tính theo công thức: Cmax = C 
x Kv (trong đó: Cmax là giá trị tối đa 
cho phép của các thông số ô nhiễm; 
C là nồng độ của các thông số ô 
nhiễm được quy định tại Bảng 2 của 
Quy chuẩn; Kv là hệ số vùng, khu 
vực được quy định tại Bảng 3 của 
Quy chuẩn). 

Quy chuẩn cũng nêu rõ, việc phải 
xây dựng và thực hiện quy trình vận 
hành an toàn lò đốt CTRSH. Theo đó, 
CTRSH phải được kiểm soát trước 
khi được nạp vào lò đốt CTRSH để 
không ảnh hưởng đến việc vận hành 
bình thường của lò đốt CTRSH; 
không đưa vào lò đốt CTRSH: chất 
thải có nguy cơ gây nổ; chất thải có 
tính ăn mòn; hóa chất và bao bì hóa 
chất bảo vệ thực vật; chất thải có 
chứa thủy ngân, chì, cadimi vượt 
ngưỡng chất thải nguy hại. Có biện 
pháp kỹ thuật để lấy tro xỉ ra khỏi 
vùng đốt sơ cấp trong quá trình vận 
hành một cách thuận lợi để bảo đảm 
lò đốt CTRSH hoạt động liên tục, 
không gián đoạn. Phải lập nhật ký 
vận hành lò đốt CTRSH, trong đó ghi 
rõ số lượng, thời gian vận hành và tên 
người vận hành, nhiệt độ tại các vị trí 
có lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ. 
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Ngoài ra, lò đốt CTRSH phải lắp 
thiết bị đo, hiển thị nhiệt độ trong các 
vùng đốt. Đối với lò đốt có công suất 
lớn hơn hoặc bằng 500kg/h phải lắp 
thiết bị đo, hiển thị nhiệt độ dòng khí 
thải ngay sau bộ phận giải nhiệt. Việc 
giám sát môi trường định kỳ đối với 
lò đốt CTRSH phải được thực hiện 
theo quy định hiện hành và yêu cầu 
của cơ quan quản lý môi trường./. 

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

(ismq.vn) 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cũng ban hành các Quyết 
định về việc công bố các Tiêu chuẩn 
Quốc gia sau: 

Quyết định 4015/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 7265:2015 Quy phạm 

thực hành đối với thủy sản và sản 
phẩm thủy sản 

2. TCVN 11042:2015 Cá xông 
khói, cá tẩm hương khói và cá khô 
xông khói 

3. TCVN 11043: 2015 Bào ngư 
sống, bào ngư nguyên liệu tươi được 
làm lạnh hoặc đông lạnh để tiêu thụ 
trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo 

4. TCVN 11044:2015 Hướng dẫn 
áp dụng các nguyên tắc chung về vệ 
sinh thực phẩm để kiểm soát các loài 

Vibrio gây bệnh trong thủy sản 
5. TCVN 11045: 2015 Hướng dẫn 

đánh giá cảm quan tại phòng thử 
nghiệm đối với cá và động vật có vỏ 

6. TCVN 11046: 2015 Thực phẩm 
– Xác định các nguyên tố vết Xác 
định asen trong thủy sản bằng đo phổ 
hấp thụ nguyên tử dung lò graphit 
(GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò 
vi sinh 

7. TCVN 11047: 2015 Thủy sản và 
sản phẩm thủy sản  - Xác định hàm 
lượng histamine – Phương pháp đo 
huỳnh quang 

Quyết định 4024/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 5695:2015 Gỗ dán – 

Phân loại 
2. TCVN 8164:2015 Kết cấu gỗ - 

Gỗ phân hạng theo độ bền – Phương 
pháp thử các tính chất kết cấu 

3. TCVN 11204:2015 Gỗ dán – Gỗ 
dán trang trí bằng ván móng 

4. TCVN 11205:2015 Ván gỗ nhân 
tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh 
dày và ván ghép từ thanh trung bình 

5. TCVN 11206-1:2015 Kết cấu gỗ 
- Xác định các giá trị đặc trưng – 
Phần 1: Yêu cầu cơ bản 

6. TCVN 11206-2:2015 Kết cấu gỗ 
- Xác định các giá trị đặc trưng – 
Phần 2: Gỗ xẻ 

Quyết định 4077/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 4832:2015 Tiêu chuẩn 

chung đối với các chất nhiễm bẩn và 
các độc tố trong thực phẩm và thức 
ăn chăn nuôi 

2. TCVN 7088: 2015 Hướng dẫn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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ghi nhãn ding dưỡng 
3. TCVN 11040:2015 Hướng dẫn 

kiểm soát Campylobacter và 
Salmonella trong thịt gà 

4. TCVN 11041:2015 Hướng dẫn 
sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp 
thị thực phẩm được sản xuất theo 
phương pháp hữu cơ 

 (tcvn.gov.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ TIÊU 
CHUẨN QUỐC GIA 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và 
Công nghệ ban hành các Quyết định 
về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc 
gia sau: 

Quyết định 4014/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 7265:2009 Quy phạm 

thực hành đối với thủy sản và sản 
phẩm thủy sản 

2. TCVN 7109:2002 Quy phạm 
thực hành đối với tôm hùm 

3. TCVN 6829:2001 Cơ sở chế 
biến thủy sản – Điều kiện đảm bảo 
chất lượng và vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong quá trình đóng hộp 

Quyết định 4023/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 5695:1992 Gỗ dán – 

Phân loại 
2. TCVN 8164:2009 Gỗ kết cấu – 

Giá trị đặc trưng của gỗ phân cấp 
theo độ bền – Lấy mẫu, thử nghiệm 
và đánh giá trên toàn bộ kích thước 
mặt cắt ngang 

Quyết định 4078/QĐ-BKHCN 
1. TCVN 4832:2009 Tiêu chuẩn 

chung đối với các chất nhiễm bẩn và 

các độc tố trong thực phẩm 
2. TCVN 7088:2008 Hướng dẫn 

ghi nhãn dinh dưỡng 
(tcvn.gov.vn) 

 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 

 WTO cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 
Trong chuyến thăm và làm việc tại 

Việt Nam vừa qua, ông Roberto 
Azevedo - Tổng giám đốc Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) - đã có 
cuộc đối thoại với đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội. 

 

Tại cuộc đối thoại, Tổng giám đốc 
WTO Roberto Azevedo nhấn mạnh: 
Gần đây, nhiều hiệp định thương mại 
song phương và đa phương giữa các 
đối tác trên thế giới liên tiếp hình 
thành nhưng không làm mất đi vai trò 
của WTO. WTO vẫn là một định chế 
chiếm 98% thương mại toàn cầu, cơ 
quan giải quyết tranh chấp thương 
mại hiệu quả. 20 năm qua, WTO giải 
quyết thành công trên 500 tranh chấp 
thương mại giữa các quốc gia thành 
viên. 

Ông Roberto Azevedo đánh giá 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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Việt Nam là thành viên tích cực có 
trách nhiệm của WTO. Với vai trò là 
1 trong 35 quốc gia xuất khẩu lớn 
nhất trên thế giới, thương mại giữ vai 
trò quan trọng trong sự phát triển của 
Việt Nam. Tổng giám đốc WTO 
Roberto Azevedo cam kết tiếp tục hỗ 
trợ Việt Nam gặt hái được thành công 
trong phát triển kinh tế nói chung và 
thương mại nói riêng. 

Nhìn nhận chặng đường Việt Nam 
sau 10 năm trở thành thành viên của 
WTO, ông Roberto Azevedo cho 
rằng, Việt Nam là một trong những 
nước thành công nhất khi gia nhập 
WTO; cơ hội Việt Nam tận dụng 
được rất to lớn. 

Là người đặc biệt quan tâm đến 
việc nâng cao tính cạnh tranh thương 
mại ở những quốc gia đang phát 
triển, ông Roberto Azevedo khuyến 
nghị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 
nước thành viên WTO, nên quan tâm 
đến việc tạo cạnh tranh về giá trong 
sản phẩm. 

Tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Quốc Khánh - 
Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về 
hội nhập kinh tế thương mại quốc tế - 
đánh giá: Những thành tựu Việt Nam 
đạt được trong 10 năm trở thành 
thành viên của WTO rất to lớn. 
Thành quả rõ nhất là kim ngạch xuất 
khẩu tăng gấp 3 lần, thể chế môi 
trường kinh doanh được thay đổi cơ 
bản. 

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc 

Khánh, để doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia được vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu và bán được hàng, điều cốt 
lõi phải nâng cao năng lực quản trị. 
Thứ trưởng cho biết, ngay sau khi 
Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối 
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 
Chính phủ sẽ nhanh chóng xây dựng 
Chương trình hành động để thực thi 
hiệp định này. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

 Tiêu chuẩn dư lượng kháng sinh trong 
thủy sản: Nhật Bản áp cao gấp 10 lần 
EU 
Cùng một quy định về dư lượng 

kháng sinh trong sản phẩm thủy sản 
nhưng Nhật Bản đang áp dụng tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt gấp 10 lần EU - 
thị trường nổi tiếng khắt khe về an 
toàn thực phẩm.  

 
Các chuyên gia kiểm tra tiêu chuẩn cá ngừ 

đại dương tại Nhật Bản 

Quy định ngặt nghèo 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu thủy sản (VASEP), thời gian 
qua, một số lô hàng thủy sản của Việt 
Nam xuất khẩu (XK) sang Nhật Bản 
đã bị cảnh báo về dư lượng nhiễm 
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kháng sinh Enrofloxacin. Ông 
Nguyễn Hoài Nam - Phó Chủ tịch 
VASEP - cho biết, Nhật Bản quy 
định mức MRL cho tổng dư lượng 
Enrofloxacin và Ciprofloxacin - dẫn 
xuất của Enrofloxacin - trong sản 
phẩm thủy sản là 0,01 mg/kg. Trong 
khi đó, EU - thị trường nổi tiếng về 
các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 
cũng chỉ quy định ở mức 0,1 mg/kg, 
thấp hơn 10 lần quy định của Nhật 
Bản. Enrofloxacin là kháng sinh được 
sử dụng rộng rãi để trị bệnh nhiễm 
trùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản. 
Việc quy định mức MRL đối với 
Enrofloxacin và Ciprofloxacin 
nghiêm ngặt hơn quá nhiều so với EU 
đã gây ra khó khăn lớn cho XK thủy 
sản Việt Nam sang Nhật Bản những 
năm gần đây. 

Quy định này Nhật Bản áp dụng 
cho tất cả các nước chứ không riêng 
Việt Nam. Tuy nhiên, Nhật Bản lại 
đang áp dụng kiểm tra 100% lô hàng 
thủy sản nhập khẩu (NK) từ Việt 
Nam về chỉ tiêu kháng sinh mà không 
phân biệt doanh nghiệp NK có lịch sử 
kiểm soát chất lượng tốt hay xấu. 
Điều này không chỉ gây tác động tăng 
chi phí lưu kho, lưu bãi do chờ kết 
quả kiểm tra, mà còn ảnh hưởng tới 
sức cạnh tranh của hàng Việt tại thị 
trường này. 

Giải pháp nào? 
Theo VASEP, để hỗ trợ ngành sản 

xuất trong nước, đồng thời góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng XK thủy sản 

thời gian tới, VASEP đề nghị Chính 
phủ và Bộ Công Thương xem xét hỗ 
trợ giải quyết vụ việc này. Cụ thể, đề 
nghị Bộ Công Thương yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền của Nhật Bản 
cung cấp cho Việt Nam báo cáo đánh 
giá nguy cơ hoặc tài liệu tham chiếu 
phù hợp của Nhật Bản đối với 
Enrofloxacin, hoặc các bằng chứng 
khoa học làm cơ sở cho việc thiết lập 
mức MRL của nước này. 

“Trường hợp chưa có báo cáo đánh 
giá nguy cơ hoặc tài liệu tham chiếu 
phù hợp, đề nghị Nhật Bản dừng áp 
dụng quy định trên cho tới khi sửa 
đổi lại các quy định dựa trên tiêu 
chuẩn của các nước đã có đánh giá 
nguy cơ về Enrofloxacin, ví dụ EU. 
Mặt khác, đề nghị Nhật Bản có chính 
sách phân luồng, ưu tiên cho doanh 
nghiệp có lịch sử kiểm soát chất 
lượng tốt để giảm tần suất kiểm tra 
doanh nghiệp”- VASEP kiến nghị. 

Hiện, Nhật Bản là thị trường XK 
thủy sản lớn của Việt Nam, luôn 
chiếm tỷ trọng 17-23% tổng giá trị 
kim ngạch XK thủy sản của cả nước 
trong 10 năm qua. Năm 2015, XK 
thủy sản của Việt Nam sang Nhật 
Bản đạt 1,043 tỷ USD, đứng thứ ba 
sau Hoa Kỳ và EU. Tuy nhiên, con số 
này lại giảm 13,9% so với năm 2014. 
Riêng mặt hàng tôm - loại thủy sản 
hay dùng đến Enrofloxacin, XK sản 
phẩm này sang Nhật năm qua đã 
giảm 22,8 % so với năm 2014 với giá 
trị kim ngạch đạt hơn 574 triệu USD. 
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Do kinh tế khó khăn, các nhà NK 
Nhật Bản đang có xu hướng tìm tới 
nguồn cung tôm giá rẻ từ Ấn Độ và 
Indonesia. Bởi vậy, tháo gỡ bớt rào 
cản để góp phần nâng cao sức cạnh 
tranh cho thủy sản Việt đang là yêu 
cầu cấp thiết. 

Tại cuộc họp Tham tán thương mại 
2016 vừa qua, khi nghe báo cáo về 
việc XK thủy sản sang Nhật Bản 
đang hết sức khó khăn, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đích 
thân chỉ đạo, yêu cầu Bộ Công 
Thương phối hợp cùng các bộ, ngành 
tìm hiểu và có biện pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp. 

(baocongthuong.com.vn) 
 

 Mỹ công bố quy định mới về an 
toàn thực phẩm 
Đầu tháng tư, Cục Quản lý Thực 

phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa 
hoàn thiện quy định mới nhằm ngăn 
chặn tình trạng ô nhiễm thực phẩm 
trong quá trình vận chuyển. 

Theo quy định mới này, liên quan 
đến vận chuyển thức ăn cho người và 
động vật –người gửi hàng, xếp dỡ, 
vận chuyển và nhận hàng–phải tuân 
thủ các yêu cầu về vệ sinh trong quá 
trình vận chuyển, chẳng hạn như làm 
lạnh thực phẩm đúng cách, vệ sinh 
phương tiện vận tải và bảo quản hàng 
thực phẩm đúng cách trong quá trình 
vận chuyển. 

Các quy định mới sẽ áp dụng cho 
thực phẩm được vận chuyển trong 

nội địa Mỹ bằng phương tiện đường 
bộ hoặc đường sắt, có hoặc không có 
thực phẩm thương mại di chuyển 
giữa các bang. 

"Người tiêu dùng xứng đáng được 
cung cấp thực phẩm an toàn và quy 
định mới này sẽ giúp đảm bảo rằng 
tất cả những bên tham gia theo chuỗi 
từ trang trại đến bàn ăn đều thực hiện 
đúng công việc của mình để đảm bảo 
rằng các sản phẩm thực phẩm được 
bán ở cửa hàng thực phẩm của chúng 
tôi là an toàn để ăn", Phó chủ tịch Ủy 
ban Thực phẩm và Thuốc thú y 
FDAMichael Taylor cho biết trong 
một tuyên bố. 

FDA nói rằng các doanh nghiệp sẽ 
phải tuân thủ quy định mới này sau 
một năm kể từ ngày ban hành, đối với 
các doanh nghiệp nhỏ, họ có hai năm 
để thực hiện theo quy định mới. 

FDA đã hoàn thành sáu trong số 
bảy quy định đề xuất chính để thực 
hiện đạo Luật Hiện đại hóa An toàn 
Thực phẩm năm 2011, đạo luật yêu 
cầu FDA và các nhà sản xuất thực 
phẩm phải có các quy định để ngăn 
chặn vấn đề an toàn thực phẩm trên 
toàn bộ hệ thống, thay vì chờ cho đến 
khi bệnh tật xảy ra. 

Năm quy định đầu tiên, đã được 
hoàn thành trong năm 2015, có nội 
dung nói về chế biến, lưu kho bảo 
quản, nhập khẩu thực phẩm và sản 
xuất quy mô trang trại. 

Quy định thứ bảy, tập trung vào 
các vấn đề giảm thiểu vấn nạn thực 
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phẩm nhái, thực phẩm giả và được dự 
kiến là sẽ hoàn thành vào cuối năm 
2016. 

Theo số liệu gần đây từ Trung tâm 
Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh 
Mỹ, ước tính có khoảng 48 triệu 
người, tương đương 1/6 dân số Mỹ, 
bị bệnh mỗi năm có nguyên nhân từ 
thực phẩm. Điều đó dẫn đến có 
khoảng 128.000 nhập viện và 3.000 
ca tử vong mỗi năm. 

(hoinhap.org.vn) 
 

 Thuế chống bán phá giá tôm vào 
Mỹ tăng gần 4 lần 
Mức thuế chống bán phá giá mà 

DOC áp với tôm Việt Nam đối với hai 
bị đơn bắt buộc lần lượt là 2,86% và 
4,78%.  

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) 
vừa ban hành kết luận sơ bộ mức 
thuế chống bán phá giá đối với tôm 
Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ trong 
lần rà soát hành chính lần thứ 10 
(POR10) đối với các lô hàng tôm 
xuất khẩu từ ngày 1-2-2014 đến 31-1-
2015. 

Theo đó, mức thuế chống bán phá 
giá mà DOC áp với tôm Việt Nam 
đối với hai bị đơn bắt buộc lần lượt là 
2,86% và 4,78%. Mức thuế sơ bộ cho 
các bị đơn tự nguyện là 3,56%, cao 
gấp gần 4 lần so mức thuế chính thức 
của POR9 (0,91%). Các doanh 
nghiệp còn lại vẫn phải chịu mức 
thuế suất toàn quốc là 25,76%. 

Theo đánh giá của các doanh 

nghiệp, mức thuế chống bán phá giá 
mà DOC công bố tăng mạnh so với 
lần xem xét trước gây bất lợi cho xuất 
khẩu tôm của Việt Nam. Nhất là 
trong bối cảnh Thái Lan, đối thủ xuất 
khẩu chính của tôm Việt Nam vào 
Mỹ, chỉ có mức thuế là 1,35%. 

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Chế biến 
và xuất khẩu thủy sản Việt Nam 
(VASEP), đây mới chỉ là kết quả sơ 
bộ, kết quả chính thức sẽ được công 
bố sớm nhất là vào đầu tháng 7-2016. 

Bên cạnh phán quyết của DOC, Ủy 
ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ 
(ITC) cũng đang rà soát lần thứ hai 
(cứ 5 năm một lần) đối với lệnh áp 
thuế chống bán phá giá sản phẩm tôm 
của Việt Nam. 

Mục đích của đợt rà soát này là 
nhằm xác định xem liệu việc hủy bỏ 
lệnh áp thuế nêu trên có gây thiệt hại 
cho ngành sản xuất sản phẩm tương 
tự của Hoa Kỳ hay không. 

(tuoitre.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Nhiều lô hàng thủy sản xuất 

khẩu bị cảnh báo về an toàn thực 
phẩm 
Qua website của Bộ Y tế, Lao động 

và Phúc lợi Nhật Bản, Cục Quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn) nhận được cảnh báo của cơ 
quan này về việc các lô hàng thủy sản 
xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật 
Bản bị cảnh báo không đảm bảo an 
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toàn thực phẩm. 

 
Ảnh minh họa 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm 
sản và thủy sản (Nafiqad) cho biết, 
các cơ sở có lô hàng bị cảnh báo 
gồm: Công ty TNHH Một thành viên 
Chế biến thủy sản và XNK NGÔ 
BROS (mã số DL 786); Công ty Cổ 
phần Hải sản Nha Trang (DL 115); 
Phân xưởng 2, Xí nghiệp chế biến 
mặt hàng mới NF, Công ty Cổ phần 
Thủy sản Cà Mau (DL 196) và Công 
ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Hai 
Thanh (DL 389). 

Trước tình trạng bị cảnh báo nêu 
trên, ông Ngô Hồng Phong – Phó 
Cục trưởng Nafiqad yêu cầu các cơ 
sở điều tra nguyên nhân lô hàng bị 
cảnh báo; thiết lập và thực hiện các 
hành động khắc phục đã thực hiện và 
lập báo cáo giải trình về Cục trước 
ngày 30/4. Đồng thời, đăng ký kiểm 
tra chất lượng an toàn thực phẩm cho 
các lô hàng (có sản phẩm bị cảnh 
báo) xuất khẩu vào các thị trường 
Nhật Bản tại các trung tâm chất 
lượng nông lâm thủy sản vùng theo 
quy định tại Quyết định số 1381/QĐ-

BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và hướng dẫn tại 
Công văn số 967/QLCL-CL1 của 
Nafiqad. 

Đối với các trung tâm chất lượng 
nông lâm thủy sản vùng, Nafiqad yêu 
cầu thực hiện chế độ lấy mẫu kiểm 
nghiệm chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu bị cảnh 
báo đối với từng lô hàng thủy sản (có 
sản phẩm bị cảnh báo) sản xuất tại 
các cơ sở nêu trên xuất khẩu sang 
Nhật Bản theo quy định tại Quyết 
định 1381. 

(tcvn.gov.vn) 
 

 Thanh tra việc chấp hành các quy định 
về đo lường trong kinh doanh vàng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KHCN) vừa ban hành Công văn số 
1152/BKHCN-TTra đề nghị UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phối hợp chỉ đạo triển khai 
thanh tra  việc chấp hành các quy 
định về đo lường trong kinh doanh 
vàng.  

Qua báo cáo từ các địa phương, 
thông tin trên các phương tiện truyền 
thông và kết quả tổng hợp hàng năm 
của Bộ KHCN cho thấy, trong thời 
gian gần đây xuất hiện nhiều hành vi 
vi phạm pháp luật về đo lường, chất 
lượng, nhãn hàng hóa trong sản xuất, 
kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 
gây ảnh hưởng đến quyền lợi của 
người tiêu dùng, gây thiệt hại cho 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
chân chính, ảnh hưởng xấu đến văn 
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minh thương mại. 

 
Sẽ tiến hành thanh tra diện rộng về  

hoạt động kinh doanh vàng 

Trước tình hình trên Bộ KH&CN 
quyết định tổ chức, chỉ đạo các lực 
lượng trong toàn ngành triển khai 
cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng 
trên phạm vi toàn quốc về vấn đề 
này. Cuộc thanh tra sẽ tập trung trong 
các tháng 7,8 và 9/2016, Bộ KHCN 
sẽ tổng kết đánh giá và công bố về 
kết quả cuộc thanh tra. 

Mục tiêu của thanh tra nhằm tạo 
bước chuyển biến về nhận thức và 
hành động của các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng 
trong việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng. Phát hiện, phòng ngừa và 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 
pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng hàng hóa của các tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng 
trang sức, mỹ nghệ. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng 
và toàn xã hội hiểu rõ các quy định 
của pháp luật đối với vàng trang sức, 
mỹ nghệ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

chân chính. Đồng thời, khẳng định 
vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý 
nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng và nhãn hàng hóa đối với 
vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông 
trên thị trường… 

(baocongthuong.com.vn) 
 
 Hội nghị triển khai kế hoạch 

kiểm tra ISO 9001-2008 và khen 
thưởng các tập thể, cá nhân  
Ngày 14-04 tại hội trường Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
diễn ra “Hội nghị triển khai kế hoạch 
kiểm tra ISO 9001:2008 trong các cơ 
quan hành chính nhà nước năm 2016 
và khen thưởng các tập thể, cá nhân 
thực hiện tốt việc duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 
năm 2015”. Đến dự và phát biểu khai 
mạc hội nghị có ông Vương Quang 
Cần – PGĐ Sở KH&CN. 

Đến dự hội nghị có đại diện 81 cơ 
quan Sở, ngành, Chi cục, UBND cấp 
huyện, xã đã xây dựng và áp dụng 
HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn 
tỉnh.  

Theo báo cáo tóm tắt của Sở 
KH&CN việc triển khai áp dụng 
HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa 
bàn tỉnh năm 2015 đã có tác động 
tích cực; góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động quản lý 
nhà nước của các cơ quan, đơn vị, là 
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công cụ hữu hiệu thực hiện kiểm soát 
giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 
chức, công dân. Qua kết quả kiểm tra, 
đa số các đơn vị thường mắc một số 
lỗi như: chưa cập nhật sự thay đổi 
của văn bản quy phạm  pháp luật, tần 
suất đánh giá nội bộ kéo dài hơn 1 
năm so với quy định, lưu hồ sơ thiếu 
hoặc thừa so với thành phần hồ sơ 
quy định, xử lý hồ sơ có trễ so với 
quy định. 

Tại hội nghị Sở KH&CN đã trao 
bằng khen và tặng hoa cho các tập 
thể và cá nhân có thành tích thực hiện 
tốt việc áp dụng duy trì và cải tiến 
HTQLCL, cụ thể có 04 tập thể được 
khen thưởng theo Quyết định số 
173/QĐ-UBND của UBND tỉnh, 05 
tập thể và 10 cá nhân được khen 
thưởng theo Quyết định 02/QĐ-
SKHCN. 

(Sở KH&CN) 
 

 Xét duyệt đề án của Chương 
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 3 năm 2016  
Ngày 15/04/2016, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét 
duyệt các đề án của 10 doanh nghiệp 
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 2016. Ông Vương Quang Cần - 
Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội đồng 
xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục 

tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề 
án của các đơn vị tham gia, Hội đồng 
đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 9 đơn 
vị (trong tổng số 10 đơn vị) tham gia 
xét duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự 
kiến là 313 triệu đồng, cụ thể như 
sau: 

1. Công ty CP Tàu Dịch vụ Dầu 
khí HD Marine với lĩnh vực hoạt 
động là dịch vụ vận tải dầu khí. Nội 
dung được hỗ trợ là giám sát 
ISO:2008; 

2. Công ty TNHH Nước mắm Ánh 
Phương với lĩnh vực hoạt động là bán 
lẻ thực phẩm, sản xuất nước mắm. 
Nội dung được hỗ trợ là xây dựng 
website; 

3. Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ 
Sản xuất Thương mại – Xí nghiệp 
khai thác đá Châu Pha với lĩnh vực 
hoạt động là Dịch vụ, sản xuất, 
thương mại sản phẩm nông nghiệp và 
đá xây dựng, xăng dầu… Nội dung 
được hỗ trợ là chứng nhận hệ thống 
ISO 9001 và Chứng nhận sản phẩm 
hợp quy. 

4. Hợp tác xã Hòa Thành với lĩnh 
vực hoạt động là sản xuất kinh doanh 
rượu Hòa Long, lúa giống, rượu 
Nga… Nội dung được hỗ trợ là tư 
vấn chứng nhận ISO 9001 

5. Công ty CP Cao su Thống Nhất 
với lĩnh vực hoạt động là trồng, khai 
thác mua bán cao su, hạt điều. Nội 
dung được hỗ trợ là giám sát lần 2 Hệ 
thống ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 
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6. Công ty CP Đầu tư Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ XNK Trung 
Nam với lĩnh vực hoạt động là Sản 
xuất kinh doanh phân bón hữu cơ. 
Nội dung được hỗ trợ là tư vấn, 
chứng nhận Hệ thống ISO 9001. 

7. Công ty TNHH Vật liệu & Xây 
dựng Bà Rịa với lĩnh vực hoạt động 
là Sản xuất gạch Terrazzo. Nội dung 
được hỗ trợ là tư vấn, chứng nhận Hệ 
thống ISO 9001 và chứng nhận sản 
phẩm hợp quy cho gạch Terrazzo. 

8. Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Phân hữu cơ sinh học 
Tấn Phát với lĩnh vực hoạt động là 
sản xuất phân bón và hợp chất Nito. 
Nội dung được hỗ trợ là tư vấn, 
chứng nhận Hệ thống ISO 9001. 

9. Doanh nghiệp tư nhân Thành 
Phương với lĩnh vực hoạt động là Sản 
xuất kinh doanh phân bón hữu cơ vi 
sinh. Nội dung được hỗ trợ là chứng 
nhận 02 sản phẩm hợp quy (Phân bón 
hữu cơ vi sinh và phân bón hữu cơ 
sinh học). 

(Sở KH&CN) 
 
 Lễ trao Giải thưởng chất lượng 

Châu Á – Thái Bình Dương, 
GTCLQG năm 2015 và phát 
động GTCLQG năm 2016  
Ngày 21/4, tại hội trường Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở 
KH&CN đã tổ chức lễ trao “Lễ trao 
Giải thưởng chất lượng Châu Á – 
Thái Bình Dương, Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 

2015 và phát động GTCLQG 2016”. 
Tham dự có ông Vương Quang Cần, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN, đại diện 
Hội đồng Sơ tuyển tỉnh năm 2015, 
năm 2016 cùng 50 đại diện đến từ 
các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

GTCLQG là giải thưởng về chất 
lượng do Thủ tướng Chính phủ ký 
quyết định trao tặng hằng năm cho 
những doanh nghiệp có thành tích nổi 
bật trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả 
các hệ thống quản lý chất lượng, 
tham gia tích cực cho phong trào 
năng suất, chất lượng tại địa phương 
và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.  

Tại buổi lễ, ông Vương Quang Cần 
đã trao kinh phí khen thưởng cho 
Công ty TNHH Một thành viên Du 
lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đạt 
Giải thưởng chất lượng Châu Á – 
Thái Bình Dương, Công ty CP Gạch 
ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân đạt 
Giải vàng chất lượng Quốc gia và 
Công ty CP Cao su Thống nhất đạt 
Giải bạc chất lượng quốc gia. Đồng 
thời tuyên bố phát động GTCLQG 
năm 2016, mời các Doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. 
Lễ phát động nhằm khuyến khích, 
động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp 
đạt giải trên địa bàn tỉnh, tạo điều 
kiện cho hoạt động GTCLQG ngày 
càng được các doanh nghiệp tham gia 
nhiều hơn và đẩy mạnh phong trào 
năng suất chất lượng của tỉnh. 

(Sở KH&CN) 
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