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"RÀO CẢN" CỦA XUẤT KHẨU 
GỖ SANG EU  

Các doanh nghiệp (DN) chưa thật 
sự chú trọng đến thị trường trong 
nước, trong khi thị trường quốc tế lại 
đưa ra các quy định ngặt nghèo về 
nguồn gốc xuất xứ gỗ hợp pháp như 
luật Lacey của Hoa Kỳ, EUTR của 
EU,...  

 
Đồ gỗ đang là một trong những 

ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt 
Nam, kim ngạch xuất khẩu năm 2013 
đạt 5,6 tỷ USD, chiếm khoảng 80% 
tổng giá trị sản xuất của cả ngành, 
đem lại thu nhập cho gần 300 nghìn 
lao động ngành chế biến gỗ và hàng 
nghìn hộ gia đình tại các làng nghề, 
khu vực trồng rừng. Tuy nhiên, thị 
trường EU (chiếm tới 30% tổng kim 
ngạch xuất khẩu đồ gỗ) là một trong 
những thị trường "khó tính", với 
những thách thức, đòi hỏi đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật liên quan nguồn gốc gỗ 
hợp pháp theo chương trình Thực thi 
lâm luật, quản trị rừng và thương mại 
lâm sản (FLEGT) và quá trình tham 
gia Hiệp định đối tác tự nguyện 

(FLEGT-VPA) mà Việt Nam đang 
đàm phán với EU. Khi thời điểm ký 
dự kiến đã đến gần (tháng 10-2014) 
nhưng hiện tại rất nhiều doanh nghiệp 
(DN) gỗ chưa nắm được các đòi hỏi 
của FLEGT cũng như chưa biết những 
tác động của FLEGT-VPA đối với 
hoạt động kinh doanh và xuất khẩu 
của mình sang EU. Qua thực hiện 81 
cuộc phỏng vấn tại 63 DN gỗ, các 
hiệp hội gỗ và các cơ quan truyền 
thông liên quan, kết quả cho thấy, chỉ 
có 57% số DN hiểu biết về FLEGT-
VPA, 75% số DN chưa biết các nội 
dung chủ yếu của FLEGT-VPA. Điều 
đáng nói là 73% số DN này đang xuất 
khẩu các sản phẩm gỗ nội, ngoại thất 
sang EU, chiếm 51% thị phần xuất 
khẩu. Phần lớn DN hiện nay gặp khó 
khăn về việc yêu cầu các giấy tờ 
chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp 
khi thu mua gỗ trong dân, một phần 
do nhận thức, một phần do người dân 
chưa có thói quen lưu trữ hồ sơ và sự 
thiếu thống nhất về các yêu cầu giấy 
tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp 
của gỗ. Do vậy, việc nâng cao tuyên 
truyền để người dân, DN nắm vững 
thông tin nhằm đáp ứng những sản 
phẩm có nguồn gốc hợp pháp, đáp 
ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu 
đang là những đòi hỏi bức thiết.  

Phó Vụ trưởng Khoa học công nghệ 
và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Lâm 
nghiệp) Nguyễn Tường Vân cho biết, 
ngành chế biến gỗ xuất khẩu Việt 
Nam phát triển nhanh trong 10 năm 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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qua, tăng trưởng bình quân giai đoạn 
2007 -2013 đạt gần 16%/năm. Trong 
đó, gỗ và sản phẩm gỗ là một trong 
năm ngành hàng có kim ngạch xuất 
khẩu lớn nhất Việt Nam. Hiện nay, 
Việt Nam đang xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm từ gỗ sang hơn 100 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, với bốn thị trường 
chính gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật 
Bản và EU. Ngoài ra, chúng ta cũng 
đang chiếm khoảng gần 4% thương 
mại đồ nội thất, đứng thứ 6 trên thế 
giới và đứng thứ 2 châu Á. Tuy nhiên, 
hiện ngành chế biến gỗ xuất khẩu vẫn 
phải đối mặt với những khó khăn, 
thách thức lớn như giá trị gia tăng còn 
thấp (tỷ trọng xuất khẩu dăm gỗ còn 
cao), chủ yếu xuất qua nhà nhập khẩu 
EU, chưa có thương hiệu. Năng lực 
cạnh tranh còn kém do tính liên kết 
các DN còn yếu, phụ thuộc nguồn 
nguyên liệu nhập khẩu (40 - 50%). 
Bản thân các DN cũng chưa thật sự 
chú trọng đến thị trường trong nước, 
trong khi thị trường quốc tế lại đưa ra 
các quy định ngặt nghèo về nguồn gốc 
xuất xứ gỗ hợp pháp như luật Lacey 
của Hoa Kỳ, EUTR của EU,... Do đó, 
để nâng cao năng lực cạnh tranh, vượt 
qua các "rào cản" trong xuất khẩu, các 
DN phải chủ động nâng cao năng lực 
sản xuất và giá trị sản phẩm xuất 
khẩu, chú trọng mở rộng tiêu thụ thị 
trường trong nước, tránh bị ảnh 
hưởng, phụ thuộc vào một đối tác nhất 
định. Mặt khác, các cơ quan quản lý 
nhà nước cần đẩy mạnh đàm phán, ký 

FLEGT-VPA với EU nhằm cam kết 
chỉ xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 
hợp pháp, cũng như thiết lập hệ thống 
bảo đảm gỗ hợp pháp (TLAS) để xác 
minh và cấp phép FLEGT cho gỗ và 
sản phẩm gỗ khi xuất khẩu vào thị 
trường EU. 

Theo nhandan 
 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHO CÁN 
BỘ CỦA MẠNG LƯỚI TBT VIỆT 
NAM  

Nhằm mục đích duy trì hoạt động và 
nâng cao năng lực cho cán bộ của các 
Điểm TBT thuộc Mạng lưới TBT Việt 
Nam để đáp ứng các nghĩa vụ thành 
viên WTO trong khuôn khổ Đề án thực 
thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại giai đoạn 2011-2015, Văn 
phòng TBT Việt Nam đã tổ chức Hội 
nghị “Tập huấn và cập nhật kiến thức 
năm 2014 về TBT, tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng (TCĐLCL), kỹ năng 
biên tập, xây dựng bản tin” cho các 
cán bộ thuộc Mạng lưới TBT Việt 
Nam tại  Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

 
Hội nghị diễn ra từ ngày 31/7/2014 

đến hết ngày 03/8/2014, thu hút sự 
tham dự đông đảo của Lãnh đạo và 
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chuyên viên của các Điểm TBT cấp 
Bộ và địa phương. Phát biểu khai mạc 
Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng TBT 
Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và 
tham dự của các đại biểu, phổ biến kết 
luận của WTO sau phiên rà soát chính 
sách thương mại của Việt Nam đánh 
giá đối với lĩnh vực TBT đồng thời 
bày tỏ mong muốn nhận được các ý 
kiến đóng góp, chia sẻ những khó 
khăn, thuận lợi từ các Điểm TBT đối 
với các hoạt động liên quan đến nội 
dung Đề án TBT nói chung, cũng như 
các hoạt động nghiệp vụ về Thông báo 
và Hỏi đáp nói riêng. 

Theo TBT Việt Nam 
 
WTO THÚC ĐẨY GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI 
EU-NGA 

Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) ngày 22/7 đã bắt đầu tham gia 
quá trình giải quyết hai vụ tranh chấp 
về việc Nga áp lệnh cấm nhập khẩu 
thịt lợn từ các nước Liên minh châu 
Âu (EU) và các hình phạt thương mại 
của EU đối với các công ty năng 
lượng và phân bón của Nga. 

Theo các nguồn tin từ Geneva, cơ 
quan giải quyết tranh chấp của WTO 
đã thành lập các ban hội thẩm để tiếp 
nhận các khiếu nại của Nga và EU 
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng 
giữa hai bên liên quan tới cuộc khủng 
hoảng chính trị tại Ukraine. 

Hồi đầu năm nay, Nga đã áp lệnh 
cấm nhập khẩu thịt lợn từ các nước 

EU, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc 
khủng hoảng chính trị tại Ukraine, đẩy 
mối quan hệ giữa Moskva và EU 
xuống mức xấu nhất trong nhiều thập 
kỷ qua. Nga khẳng định lệnh cấm 
nhập khẩu thịt lợn là cần thiết vì bệnh 
cúm lợn châu Phi đã gây ra các ca tử 
vong tại nhiều nước EU, bao gồm cả 
Ba Lan và Litva. 

Trong khi đó, EU cho rằng lệnh 
cấm của Nga là hoàn toàn không phù 
hợp, đồng thời cáo buộc Nga từng sử 
dụng lệnh cấm nhập khẩu như các 
"công cụ chính trị" cả trước và sau khi 
nước này gia nhập WTO năm 2012. 

Brussels lập luận rằng trên thực tế 
chỉ có một số ít các trường hợp cúm 
lợn được phát hiện tại các quốc gia 
EU trong khi Nga vẫn nhập khẩu thịt 
lợn tại Belarus, nơi được coi là bùng 
phát dịch đầu tiên. 

Nga từ lâu đã là một thị trường lớn 
đối với sản phẩm thịt lợn của EU, với 
sức mua hàng năm lên tới 1,4 tỷ euro 
(khoảng 1,9 tỷ USD), chiếm 1/4 xuất 
khẩu thịt lợn của khối. Lệnh cấm của 
Nga đã khiến ngành xuất khẩu thịt lợn 
của EU mỗi ngày tổn thất tới 4 triệu 
euro. Một tranh chấp thương mại khác 
giữa Nga và EU cũng đang gây quan 
ngại cho WTO. Brussels đã yêu cầu 
WTO đưa ra phán quyết về việc Nga 
áp đặt "phí tái chế" đối với xe hơi, xe 
tải, xe bus và một số phương tiện vận 
tải khác nhập khẩu từ EU. 

Theo quy định hiện hành của WTO, 
các nước thành viên được áp dụng 
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thêm các loại thuế đối với sản phẩm 
bán với giá thấp hơn giá thị trường 
nhằm bảo vệ sản xuất trong nước 
nhưng phải chứng minh được việc bán 
phá giá này gây thiệt hại cho các nhà 
sản xuất trong nước và không được áp 
đặt thuế để cản trở doanh nghiệp nước 
ngoài tiếp cận thị trường.  

Dựa theo quy định trên, Nga cho 
rằng các mức thuế chống bán phá giá 
được áp dụng là không công bằng, 
khiến các công ty của Nga không thể 
xuất khẩu hàng hóa sang thị trường 
châu Âu, dẫn đến thiệt hại hàng trăm 
triệu USD/năm. Nga cũng cáo buộc 
các quy định cải cách thị trường năng 
lượng của EU gây thiệt hại không nhỏ 
đối với Tập đoàn khí đốt Gazprom của 
nước này. 

Quá trình giải quyết tranh chấp tại 
WTO có thể kéo dài trong nhiều năm 
với một loạt các thủ tục phức tạp./. 

Theo TTXVN 
 
XUẤT KHẨU NÔNG SẢN: 
TRUNG QUỐC CẤM, MỸ DỌA 
KIỆN, NGA MỞ ĐƯỜNG 

Bộ NN&PTNT chính thức thông báo 
việc Nga cho phép nhập khẩu trở lại 
mặt hàng thủy sản của 7 doanh nghiệp 
Việt Nam. Đây là một diễn biến đáng 
mừng sau những tin xấu từ Trung 
Quốc và Mỹ đối với xuất khẩu nông 
sản thời gian qua. 

Khoảng cuối năm 2013, sau khi 
đoàn thanh tra của Nga tới kiểm tra 8 
nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, 

Nga đã quyết định cấm nhập khẩu một 
số mặt hàng thủy sản của Việt Nam 
với lý do không đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Lệnh cấm có hiệu lực 
bắt đầu từ ngày 31/1/2014. 

Thực tế, đây không phải lần đầu 
Nga tạm ngưng nhập khẩu cá tra của 
Việt Nam mà năm 2008, 2012, 2013, 
Nga đều có lệnh tạm ngưng nhập khẩu 
thủy sản từ Việt Nam vì lý do an toàn 
vệ sinh thực phẩm. 

 
Theo số liệu thống kê, tính tới năm 

2012, Nga đã là 1 trong 10 thị 
trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất 
của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản năm 2012 sang Nga ước đạt 
100,489 triệu USD. Chính vì vây, sau 
khi lệnh cấm từ phía Nga được ban 
hành, kết hợp với sự khống chế ngày 
càng khắt khe của các thị trường lớn 
như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... và tình 
hình căng thẳng biến Đông, đã khiến 
giá thủy sản của việt nam nói chung 
và mặt hàng cá tra nói riêng chịu bất 
ổn trong suốt khoảng thời gian 6 tháng 
đầu năm 2014. 

Với việc Nga cho phép 7 doanh 
nghiệp Việt Nam xuất khẩu trở lại, kết 
hợp tình hình có dấu hiệu lắng xuống 
ở biển Đông, ngành xuất khẩu thủy 
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sản của Việt Nam hoàn toàn có quyền 
hy vọng vào tương lai xuất khẩu 6 
tháng cuối năm nay. 

Trung Quốc gây khó dễ cho xuất 
khẩu nông sản 

Trong một diễn biến khác của thị 
trường xuất khẩu nông sản Việt Nam, 
ngày 9/8 vừa qua Trung Quốc đã 
chính thức ban lệnh cấm nhập khẩu 
gạo Việt Nam theo đường tiểu ngạch. 
Được biết, từ đầu năm tới nay, xuất 
khẩu gạo của Việt Nam theo các hợp 
đồng của VFA đạt khoảng 3,6 triệu 
tấn, trong khi xuất khẩu tiểu ngạch 
sang Trung Quốc lên tới 1,6 triệu tấn 
(Theo ông Huỳnh Thế Năng, Tổng 
giám đốc Vinafood 2). Dĩ nhiên, với 
một thị phần lớn như vậy, việc Trung 
Quốc cấm biên đã ngay lập tức có ảnh 
hưởng tới giá gạo Việt Nam. Ngay sau 
khi lệnh cấm được xác nhận, một số 
thương lái kinh doanh lúa gạo tại 
ĐBSCL đã cho biết giá gạo tại khu 
vực này bất ngờ giảm khoảng 150 
đồng/kg. 

Cùng với đó, trong nửa cuối tháng 6 
vừa qua, thị trường này cũng đã đình 
chỉ tạm thời hình thức giao dịch tiểu 
ngạch đối với mặt hàng cao su Việt 
Nam với lý do “vấn đề kỹ thuật khi 
các cơ quan quản lý nhà nước của họ 
đang kiểm tra khâu thất thu ngân 
sách” và do hệ mậu dịch này lạm dụng 
mức thuế suất tiểu ngạch thấp nhất đối 
với mặt hàng chiến lược để hưởng lợi 
không chính đáng. Trong bối cảnh 
kim ngạch xuất khẩu cao su từ Việt 

Nam sang thị trường Trung Quốc đã 
giảm sâu theo từng tháng (tính đến hết 
tháng 7/2014, xuất khẩu cao su đã 
giảm 46,72% so với cùng kỳ năm 
trước, xuống 289,15 triệu USD), lệnh 
cấm này khiến tương lai 'cây vàng 
trắng' của Việt Nam càng trở nên mịt 
mờ hơn bao giờ hết. 

Mỹ đe dọa kiện phá giá gạo Việt 
Nam 

Theo tin tức từ luật sư Ngô Quang 
Thụy, ngày 15-5-2014 vừa qua, Ủy 
ban Tài chính và Thuế vụ thuộc Hạ 
viện Mỹ đã đại diện không chính thức 
cho Hiệp hội Các nhà sản xuất gạo 
Mỹ (USRPA) đã nộp đơn lên Ủy ban 
Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) yêu 
cầu thực hiện điều tra về tình hình 
cạnh tranh của gạo nhập khẩu đối với 
ngành gạo nước này. 

Ngày 17-6, ITC đã ra quyết định 
khởi xướng điều tra và chuẩn bị một 
báo cáo về các yếu tố sẽ cạnh tranh 
đến ngành gạo của Mỹ từ các nước 
xuất khẩu gạo chính bao gồm Brazil, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái 
Lan, Uruguay, Việt Nam. 

Mỹ cũng tham gia vào nhóm các 
nước gây khó dễ cho xuất khẩu nông 
sản Việt thời gian qua. Ảnh minh họa 

ITC sẽ thực hiện điều tra về chi phí 
sản xuất, cơ cấu ngành gạo, giá đầu 
vào, nguồn đầu vào, các cơ chế tính 
giá và tiếp thị… ITC sẽ xác định việc 
nhập khẩu gạo có gây thiệt hại hoặc 
có khả năng gây thiệt hại cho ngành 
gạo của Mỹ hay không. 
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Dựa trên kết luận điều tra của ITC, 
sau đó ngành gạo của Mỹ sẽ xem xét 
nộp đơn kiện chống bán phá giá, 
chống trợ cấp. Dự kiến đơn kiện 
chống bán phá giá, chống trợ cấp có 
khả năng nộp trong năm 2015. 

 (TH TBT Việt Nam) 
 
HÀNG RÀO KỸ THUẬT THỦY 
SẢN XUẤT KHẨU SANG MỸ 
RẤT KHẮT KHE 

Hàng rào kỹ thuật thủy sản xuất 
khẩu sang Hoa Kỳ rất khắt khe khiến 
cho ngư dân Việt Nam nhiều phen 
điêu đứng. Chính vì vậy, trong những 
năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt 
đã buộc phải từ bỏ thị trường truyền 
thống giá cao mà tập trung mở rộng 
xuất khẩu sang thị trường khác, với 
yêu cầu dễ hơn. 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
hiện tồn tại với mọi ngành sản xuất, 
nhưng nó đặc biệt tác động lớn đối với 
quá trình trao đổi những sản phẩm 
nông sản chế biến, trong đó có thủy 
sản. 

Trên thực tế, thuỷ sản nhập vào thị 
trường Mỹ không quản lý bằng hạn 
ngạch mà quản lý bằng hai biện pháp 
chủ yếu: Thuế nhập khẩu thuỷ sản và 
kiểm soát chặt chẽ bằng các biện pháp 
kỹ thuật: vệ sinh an toàn thực phẩm và 
môi trường đánh bắt và nuôi trồng. 

Những năm gần đây, tiêu chuẩn kỹ 
thuật thủy sản nhập khẩu vào Mỹ ngày 
càng khắt khe khiến cho ngư dân Việt 
Nam nhiều phen điêu đứng. 

 
Hàng rào kỹ thuật gây cản trở lớn 

đối với việc xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam sang Mỹ. 

Trong tất cả các quốc gia trên thế 
giới, thị trường Mỹ được đánh giá là 
một trong những thị trường khó tính 
nhất, không chỉ bởi người tiêu dùng 
rất khắt khe, mà còn vì các luật lệ, các 
quy định kỹ thuật đặt ra đối với hàng 
hoá nhập khẩu rất cao. 

Luật Thực phẩm của Mỹ đã quy 
định rằng: "Các thực phẩm nhập khẩu 
vào Mỹ không chỉ là đối tượng chịu 
thuế nhập khẩu mà còn phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn về chất lượng và phẩm 
cấp để đảm bảo cung cấp thực phẩm 
an toàn". 

Mặt khác, không phải mọi doanh 
nghiệp có hàng thuỷ sản đều có thể 
đưa hàng vào Mỹ. Mọi tiến trình nhập 
khẩu thủy sản vào Mỹ đều phải trải 
qua hai bước: Bước 1, doanh nghiệp 
tự mình hoặc thông qua nhà nhập 
khẩu gửi chương trình kiểm soát an 
toàn trong chế biến thuỷ sản để cục 
Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) 
chấp nhận từng doanh nghiệp. Bước 2, 
công nhận ở cấp quốc gia thông qua 
ký kết văn bản ghi nhớ giữa FDA và 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm 
soát vệ sinh an toàn ở nước xuất khẩu. 
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Hai vấn đề nổi cộm về chất lượng 
thủy sản nhập khẩu vào thị trường Mỹ 
là nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật Trifluraline và dư lượng kháng 
sinh nhóm Quinolone. 

Theo đó, các tiêu chuẩn kỹ thuật 
thủy sản nhập khẩu vào Mỹ được chia 
thành 3 nhóm chính: 

- Các quy định về dịch tễ vệ sinh an 
toàn: Các quy định này được đưa ra để 
bảo vệ sức khỏe của người, vật nuôi 
và cây trồng. 

- Các biện pháp đối với người tiêu 
dùng: Các biện pháp quy định về chất 
lượng và an toàn thực phẩm bao gồm 
nhãn mác, đóng gói, thuốc trừ sâu, 
hàm lượng dinh dưỡng và tạp chất. 

- Các biện pháp thương mại: Các 
biện pháp được thực hiện nhằm ngăn 
chặn gian lận thương mại bao gồm các 
chứng từ vận chuyển và tài chính, các 
tiêu chuẩn nhận dạng và các tiêu 
chuẩn đo lường. 

Trong những năm gần đây, hai vấn 
đề nổi cộm về chất lượng thủy sản 
nhập khẩu vào thị trường Mỹ là nhiễm 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
Trifluraline và dư lượng kháng sinh 
nhóm Quinolone. 

Năm 2009, Mỹ và EU cảnh báo lô 
hàng cá tra, cá basa Việt Nam có 
nhiễm Trifluraline. Theo thống kê 
xuất khẩu thủy sản năm 2010, nước ta 
phát hiện 18 mẫu: 11 mẫu cá tra, 4 
mẫu cá rô phi, 2 mẫu tôm sú, 1 mẫu cá 
lóc có chứa kháng sinh Trifluraline 
vượt mức cho phép xuất khẩu. 

Do bị ảnh hưởng của các rào cản kỹ 
thuật đã làm cho nhiều doanh nghiệp 
bỏ dần thị trường truyền thống giá cao 
này mà tập trung mở rộng xuất khẩu 
sang thị trường dễ tính hơn, với các 
yêu cầu không cao như ở các nước 
ASEAN, Trung Quốc, Brazil, 
Colombia, Arab... do các nước nói 
trên chưa đặt ra các rào cản kỹ thuật 
nghiêm khắc. 

Trong chuyến viếng thăm của đoàn 
đại biểu cấp cao Thượng viện Hoa Kỳ 
do Chủ tịch Thường trực Thượng viện 
Hoa Kỳ Patrick Leahy dẫn đầu thăm 
chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang cũng nêu những vấn 
đề cụ thể và đề nghị lãnh đạo, nhân 
dân hai nước cùng ủng hộ, thúc đẩy 
hợp tác về nhiều mặt, đặc biệt chú ý 
giảm các rào cản kỹ thuật thương mại 
cho các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu 
sang Mỹ. 

Theo giadinhonline.vn 
 
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn   
Ngày 05/08/2014, Cơ quan quản lý 

thuốc và thực phẩm, Bộ Y tế 
Philippines có thông báo G/TBT/N/ 
PHL/183 về Dự thảo Sắc lệnh quản lý 
hành chính – Sửa đổi quy chuẩn quản 
lý ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn, 
chỉnh sửa một số điều khoản của Sắc 
lệnh quản lý hành chính số 88-B năm 
1984 và các quy định, quy chuẩn liên 
quan đến ghi nhãn thực phẩm bao gói 
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sẵn được phân phối trên thị trường 
Phillipines.  

Với mục tiêu xây dựng hệ thống 
quản lý thuốc và thực phẩm phù hợp 
trong bối cảnh thương mại đối với 
thực phẩm bao gói sẵn ngày càng 
tăng, những sửa đổi này được thực 
hiện giúp đảm bảo tính hiệu quả của 
hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm 
cho quốc gia. Mục đích của quy định 
mới này là thông tin cho người tiêu 
dùng về thực phẩm họ sử dụng thông 
qua nhãn hàng hóa. Quy định mới này 
sẽ có hiệu lực ngay khi được thông 
qua và luân chuyển trên Công báo 
chính thức.  

Hệ thống dò phát hiện các nguồn 
phóng xạ ion hóa đối với việc vận 
chuyển trái phép  

Ngày 01/08/2014, Bộ Công thương 
Cộng hòa Séc có thông báo G/TBT/N/ 
CZE/177 về Dự thảo các quy định 
chung đối với “Hệ thống dò phát hiện 
các nguồn phóng xạ ion hóa đối với 
việc vận chuyển trái phép – giám sát 
các phương tiện đường sắt và đường 
bộ”.  

Quy định mới này đưa ra các yêu 
cầu chung về kỹ thuật và đo lường đối 
với các thiết bị đo lường cụ thể, gồm 
cả các phương pháp thử phê duyệt 
mẫu và kiểm định những thiết bị này, 
áp dụng trong các trường hợp hệ 
thống được sử dụng để dò và phát 
hiện các nguồn phóng xạ ion hóa đối 
với việc vận chuyển trái phép – giám 
sát các phương tiện đường sắt và 

đường bộ. Thời gian dự kiến để thông 
qua quy định mới này là ngày 14 
tháng 11 năm 2014. 

Cá đông lạnh và các loại thủy sản 
đông lạnh khác  

Ngày 16/07/2014, Bộ Công thương 
Nam Phi có thông báo G/TBT/N/ 
ZAF/178 về Đề xuất sửa đổi quy định  
bắt buộc đối với cá đông lạnh, các loại 
thủy sản đông lạnh khác và các sản 
phẩm chế biến từ loại thực phẩm này.  

Quy định sửa đổi yêu cầu các loại 
cá và thủy sản đông lạnh dùng cho 
người được bán trên thị trường Nam 
Phi phải tuân theo các yêu cầu bắt 
buộc theo Tiêu chuẩn quốc gia 
(SANS) 585:2014 áp dụng đối với 
việc xử lý, chế biến, đóng gói, vận 
chuyển, làm lạnh và bảo quản các loại 
thực phẩm này. Mục đích của quy 
định này là bảo vệ người tiêu dùng, 
bảo vệ an toàn và sức khỏe con người, 
ngăn chặn việc lưu thông các sản 
phẩm nhái kém chất lượng. Thời gian 
dự kiến để thông qua quy định mới 
này sẽ được quyết định sau khi xem 
xét tất cả các góp ý.  

Cà chua tươi   
Ngày 16/07/2014, Bộ Tiêu chuẩn và 

Đo lường Kuwait có thông báo 
G/TBT/N/ KWT/228 về Dự thảo Quy 
chuẩn Gulf đối với Cà chua tươi.  

Quy chuẩn này đưa ra các yêu cầu 
đối với loại cà chua tươi thuộc loại 
Lycopersicon esculentum, và thuộc họ 
Solanaceae. Mục đích của quy chuẩn 
này là an toàn thực phẩm và bảo vệ 
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sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian 
dự kiến để thông qua quy định mới 
này sẽ được quyết định sau.  

TH TBT Việt Nam 
 

DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 
BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 
VIÊN THÁNG 7/2014 

1. Số Thông báo (gọi tắt là Số): 
G/TBT/N/ARE/221.  

Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Van giữ nước. 
2. Số G/TBT/N/BRA/594. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Dược phẩm.  
3.  Số G/TBT/N/CAN/294/Add.2  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Mô tả thành phần 

dược phẩm dùng cho người - Phụ lục.  
4. Số G/TBT/N/CAN/385/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hạt giống các loại. 
5. Số G/TBT/N/CAN/417.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thuốc. 
6. Số G/TBT/N/CAN/418.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Các tác nhân gây ô 

nhiễm không khí thuộc nhiều lĩnh vực.  
7. Số G/TBT/N/CHE/177.  
Nước TB: Thuỵ Sĩ. 
Nội dung TB: Dụng cụ đo lường 

năng lượng và công suất điện.  
8. Số G/TBT/N/CHL/275.  
Nước TB: Chile. 
Nội dung TB: Sản phẩm điện. 
9. Số G/TBT/N/CHL/276.  

Nước TB: Chile. 
Nội dung TB: Hệ thống quản lý dây 

cáp và ống dẫn phi kim loại linh động 
trong lắp đặt điện.  

10. Số G/TBT/N/ECU/141/Add.2.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Đồ chơi trẻ em. 
11. Số G/TBT/N/ECU/249/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Thiết bị nấu nướng 

gia dụng bằng điện dùng cảm ứng - 
Phụ lục. 

12. Số G/TBT/N/ECU/262.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bơm li tâm.  
13. Số G/TBT/N/ECU/263. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bộ điều khiển được 

lập trình và thiết bị liên quan.  
14. Số G/TBT/N/ECU/264.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Van an toàn (van xả). 
15. Số G/TBT/N/ECU/265.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Cáp điện được cách 

nhiệt.  
16. Số G/TBT/N/ECU/266.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Xi măng Asphalt.  
17. Số G/TBT/N/ECU/267.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Keo nhũ tương 

Polyvinyl acetate (PVA).  
18. Số G/TBT/N/ECU/268.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bột ngô và bột mỳ.  
19. Số G/TBT/N/ECU/269.  
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Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Kính xây dựng.  
20. Số  G/TBT/N/ECU/270.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Tấm gỗ dán.  
21. Số  G/TBT/N/EU/219.  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Rượu mạnh. 
22. Số  G/TBT/N/HRV/39.  
Nước TB: Croatia. 
Nội dung TB: Kim loại quý.  
23. Số  G/TBT/N/HTI/1.  
Nước TB: Haiti. 
Nội dung TB: Túi polyethylene có 

thể phân hủy; đầu vào, các vật thể 
polystyrene co giãn trong thực phẩm.  

24. Số  G/TBT/N/ISR/808.  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Động cơ cảm ứng 

điện.  
25. Số  G/TBT/N/KOR/502.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Quasi-drug (loại 

thuốc có tác dụng nhẹ hơn thuốc 
thông thường, an toàn khi sử dụng 
không cần chỉ dẫn của bác sĩ). 

26. Số  G/TBT/N/BRA/449/Add.1. 
Nước TB: Brazi. 
Nội dung TB: Hệ thống chăn nuôi 

sản xuất động thực vật hữu cơ - Phụ 
lục. 

27. Số  G/TBT/N/BRA/504/Add.2.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Diêm - Phụ lục. 
28. Số  G/TBT/N/BRA/595.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Máy giặt gia dụng. 

29. Số  G/TBT/N/BRA/597.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Đồ chơi trẻ em . 
30. Số  G/TBT/N/CAN/378/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Đóng dấu an toàn 

hàng hóa nguy hiểm - Phụ lục.  
31. Số  G/TBT/N/CAN/392/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thuốc - Phụ lục. 
32. Số  G/TBT/N/CAN/404/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hàng hóa nguy hiểm 

- Phụ lục . 
33. Số  G/TBT/N/CAN/407/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thùng chứa dùng để 

vận chuyển các loại hàng hóa nguy 
hiểm bằng đường sắt - Phụ lục.  

34. Số  G/TBT/N/CAN/408/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hydrocortisone - Phụ 

lục. 
35. Số  G/TBT/N/ECU/12/Add.5.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Sản phẩm gốm. 
36. Số  G/TBT/N/JAM/42.  
Nước TB: Jamaica. 
Nội dung TB: Ghi nhãn thuốc trừ 

sâu. 
37. Số  G/TBT/N/KOR/506.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Trang thiết bị y tế. 
38. Số  G/TBT/N/LTU/24.  
Nước TB: Lithuania. 
Nội dung TB: Sản phẩm bánh mỳ 

và bánh kẹo . 
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39. Số  G/TBT/N/LTU/25.  
Nước TB: Lithuania. 
Nội dung TB: Sản phẩm bánh ngọt. 
40. Số  G/TBT/N/NOR/22.  
Nước TB: Na Uy. 
Nội dung TB: Que chỉ laze. 
41. Số  

G/TBT/N/TPKM/148/Rev.1. 
Nước TB: Đài Loan. 
Nội dung TB: Động cơ cảm ứng 

hiệu suất cao lồng sóc bap ha áp thấp - 
Bản sửa đổi. 

42. Số  G/TBT/N/TPKM/166. 
Nước TB: Đài Loan. 
Nội dung TB: Sản phẩm dệt may. 
43. Số  G/TBT/N/DNK/96. 
Nước TB: Đan Mạch. 
Nội dung TB: Đồng hồ điện đo mức 

tiêu thụ điện năng. 
44. Số  G/TBT/N/ECU/271. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Gạch chịu lửa. 
45. Số  G/TBT/N/ECU/272.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Van chữ thập. 
46. Số  G/TBT/N/ECU/273. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Khớp vành bánh xe 

và vành bánh xe dạng ống dùng trong 
công nghiệp. 

47. Số  G/TBT/N/ECU/274. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Ống thép không gỉ. 
48. Số  G/TBT/N/ECU/275. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bình nước nóng trực 

tiếp dùng điện. 

49. Số  G/TBT/N/ECU/276. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Gạch lát sàn. 
50. Số  G/TBT/N/ECU/277. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Ngói ceramic. 
51. Số  G/TBT/N/AUS/98. 
Nước TB: Úc. 
Nội dung TB: Thực phẩm. 
52. Số  G/TBT/N/BRA/418/Add.3.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Si rô đường; đường 

chiết xuất, cô đặc và pha chế trong trà 
và các đồ uống giải khát - Phụ lục. 

53. Số  G/TBT/N/CAN/314/Add.2. 
Nước TB:  Brazil. 
Nội dung TB: Các chất độc hại - 

Phụ lục. 
54. Số  

G/TBT/N/CAN/394/Rev.1/Add.1. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Thực phẩm dùng cho 

người - Phụ lục. 
55. Số  G/TBT/N/CAN/411/Add.1. 
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thành phần thuốc 

cho con người sử dụng - 
Triamcinolone acetonide - Phụ lục. 

56. Số  G/TBT/N/CAN/411/Add.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thành phần thuốc 

cho con người sử dụng. 
57. Số  G/TBT/N/CAN/419. 
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Đường và Siro cây 

phong. 
58. Số  G/TBT/N/CAN/420. 
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Nước TB: Canada. 
Nội dung TB:chất hóa học hạt nhân.  
59. Số  G/TBT/N/COL/105/Add.8. 
Nước TB: Colombia. 
Nội dung TB: Thiết bị và quy trình 

chuyển đổi khí tự nhiên dạng nén 
dùng cho xe ô tô - Phụ lục. 

60. Số  G/TBT/N/JPN/460. 
Nước TB: Nhật Bản. 
Nội dung TB: Fluorocarbons. 
61. Số  G/TBT/N/KOR/507.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Thiết bị điện. 
62. Số  G/TBT/N/KOR/508.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Xe đẩy trẻ em. 
63. Số  G/TBT/N/KOR/509.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Xe ô tô. 
64. Số  G/TBT/N/KWT/228.  
Nước TB: Kuwait. 
Nội dung TB: Cà chua tươi. 
65. Số  G/TBT/N/KWT/229.  
Nước TB: Kuwait. 
Nội dung TB: Dâu tây đóng hộp  
66. Số  G/TBT/N/KWT/230.  
Nước TB: Kuwait. 
Nội dung TB: Chà là hữu cơ nguyên 

quả bao gói sẵn.  
67. Số  G/TBT/N/KWT/231.  
Nước TB: Kuwait. 
Nội dung TB: Sữa lạc đà thô hữu 

cơ. 
68. Số  G/TBT/N/MYS/44.  
Nước TB: Malaysia. 
Nội dung TB: Sản phẩm sắt, thép và 

sản phẩm nhôm.  

69. Số  G/TBT/N/NZL/69. 
Nước TB: New Zealand. 
Nội dung TB: Thực phẩm. 
70. Số  G/TBT/N/UGA/419. 
Nước TB: Uganda. 
Nội dung TB: Chất lượng không 

khí. 
71. Số  G/TBT/N/UGA/420. 
Nước TB: Uganda. 
Nội dung TB: Dầu mỏ và các công 

nghệ liên quan.  
72. Số  

G/TBT/N/USA/703/Add.3/Corr.1.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Quạt lò sưởi. 
73. Số  G/TBT/N/USA/760/Add.1. 
Nước TB: Hoa Kỳ.  
Nội dung TB: Xải tiến xe ô tô. 
74. Số  G/TBT/N/USA/863/Add.2. 
Nước TB: Hoa Kỳ.  
Nội dung TB: Quạt - Phụ lục.  
75. Số  G/TBT/N/USA/868/Add.1. 
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Bình nước nóng 

thương mại và gia dụng - Phụ lục. 
76. Số  G/TBT/N/BRA/ 417/Add.3.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Nước khoáng và 

nước có gas, có bổ sung đường hoặc 
các thành phần làm ngọt khác, hoặc 
bổ sung hương vị và các đồ uống 
không chứa cồn khác - Phụ lục. 

77. Số  G/TBT/N/CUB/13.  
Nước TB: Cuba. 
Nội dung TB: Động vật, các sản 

phẩm từ động vật và các sản phẩm 
sinh học. 
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78. Số  G/TBT/N/CUB/14.  
Nước TB: Cuba. 
Nội dung TB: Động vật, các sản 

phẩm từ động vật và các sản phẩm 
sinh học.  

79. Số  G/TBT/N/CUB/16.  
Nước TB: Cuba. 
Nội dung TB: Các thành phần hoạt 

tính của thuốc trừ sâu. 
80. Số  G/TBT/N/CUB/17.  
Nước TB: Cuba. 
Nội dung TB: Các thành phần hoạt 

tính của thuốc trừ sâu. 
81. Số  G/TBT/N/CUB/18.  
Nước TB: Cuba. 
Nội dung TB: Các thành phần hoạt 

tính của thuốc trừ sâu. 
82. Số  G/TBT/N/CRI/117/Add.1.  
Nước TB: Costa Rica. 
Nội dung TB: Thuốc - Phụ lục. 
83. Số  G/TBT/N/ECU/122/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Thiết bị tín hiệu hình 

ảnh và âm thanh- Phụ lục.  
84. Số  G/TBT/N/ECU/175/Add.2.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: các đồ trang sức vàng 

bạc đá quý, trong đó bao gồm cả các 
đồ mỹ ký. 

85. Số  G/TBT/N/EGY/64/Add.1.  
Nước TB: Ai Cập. 
Nội dung TB: Phô mai đã qua chế 

biến, và phô mai đã qua chế biến loại 
mềm có bổ sung dầu thực vật và chất 
béo - Phụ lục 

86. Số  G/TBT/N/EGY/65/Add.1.  
Nước TB: Ai Cập. 

Nội dung TB: Phô mai đã qua chế 
biến, và phô mai đã qua chế biến loại 
mềm - Phụ lục.  

87. Số  G/TBT/N/EU/226/Corr.1.  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Đồng hồ nước - Bản 

hiệu đính.  
88. Số  G/TBT/N/EU/227.  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Thực phẩm.  
89. Số  G/TBT/N/GEO/82.  
Nước TB: Georgia. 
Nội dung TB: An toàn xây dựng. 
90. Số  G/TBT/N/IDN/86.  
Nước TB: Indonesia. 
Nội dung TB: Cà phê hòa tan.  
91. Số  G/TBT/N/JPN/461.  
Nước TB: Nhật Bản. 
Nội dung TB: Chất hóa học Shitei 

Yakubutsu.  
92. Số  G/TBT/N/MEX/273.  
Nước TB: Mexico. 
Nội dung TB: Lắp đặt điện.  
93. Số  G/TBT/N/OMN/177.  
Nước TB: Oman. 
Nội dung TB: Quả lựu. 
94. Số  G/TBT/N/OMN/178.  
Nước TB: Oman. 
Nội dung TB: Tương ớt cay 

(Harissa). 
95. Số  G/TBT/N/OMN/179.  
Nước TB: Oman. 
Nội dung TB: Cá hun khói, cá vị 

hun khói và cá sấy khói. 
96. Số  G/TBT/N/OMN/180. 
Nước TB: Oman. 
Nội dung TB: Me (dạng nghiền) . 
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97. Số  G/TBT/N/SAU/765.  
Nước TB: Ả rập Saudi. 
Nội dung TB: Quả lựu. 
98. Số  G/TBT/N/SAU/766.  
Nước TB: Ả rập Saudi. 
Nội dung TB: Nước ép hoa quả tươi 

(chưa tiệt trùng).  
99. Số  G/TBT/N/SAU/767.  
Nước TB: Ả rập Saudi. 
Nội dung TB: Tương ớt cay 

(harissa).  
100. Số  G/TBT/N/SAU/768.  
Nước TB: Ả rập Saudi. 
Nội dung TB: Cá hun khói, cá. 

TH 
 

 
 
 
NGĂN CHẶN CÁC SAI PHẠM VỀ 
ĐO LƯỜNG 

Theo Bộ khoa học và Công nghệ 
(KH&CN), thời gian gần đây xuất 
hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật 
về đo lường trong sản xuất, buôn bán, 
nhập khẩu, sử dụng các phương tiện 
đo như cân khối lượng, đồng hồ đo 
điện năng, đồng hồ đo nước sạch,… 
gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 
của người tiêu dùng.  

Báo cáo của Sở KH&CN các tỉnh, 
thành phố và khảo sát thực tiễn cho 
thấy, việc chấp hành quy định của 
pháp luật về đo lường của các tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập 
khẩu, sử dụng các loại phương tiện đo 
như cân khối lượng (cân bàn, cân đĩa, 

cân đồng hồ lò xo), đồng hồ đo điện 
năng, đo nước sinh hoạt, … thuộc 
phương tiện đo nhóm 2 có nhiều sai 
phạm. 

Số liệu thống kê tại một số tỉnh, 
thành phố trong năm 2013 ghi nhận 
được, tại Đắk Lắk, khi tiến hành thanh 
tra về đo lường đối với 39 cơ sở sử 
dụng cân khối lượng đã phát hiện 5 cơ 
sở vi phạm. Tại Lâm Đồng, thanh tra 
5 cơ sở kinh doanh điện, phát hiện 4 
cơ sở vi phạm khi sử đụng đồng hồ đo 
điện năng hết thời hạn kiểm định. Tại 
Nam Định, khi thanh tra 14 cơ sở kinh 
doanh nước sạch thì cả 14 cơ sở đều 
vi phạm.  

Bộ KH&CN cho rằng, chương trình 
thanh tra diện rộng năm 2014 này sẽ 
tạo bước chuyển biến về nhận thức và 
hành động của các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng 
phương tiện đo nhóm 2 trong việc 
thực hiện Luật Đo lường, ..và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. Thông qua 
đó, phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm pháp luật về 
đo lường đối với các phương tiện đo 
khối lượng, thiết bị đo điện nước, … 

TH 
 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA: TẠO CÚ HÍCH CHO 
DOANH NGHIỆP 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) trước đây là Giải thưởng 
Chất lượng Việt Nam do Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức ra đời từ năm 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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1995 cho đến nay ngày càng nâng cao 
được vị thế, uy tín trong cộng đồng 
doanh nghiệp (DN) và xã hội. Giải 
thưởng chính là thước đo để đánh giá 
năng lực và chất lượng sản phẩm dịch 
vụ, chắp cánh nâng tầm thương hiệu 
DN Việt. 

GTCLQG xứng tầm là giải thưởng 
chất lượng ở cấp quốc gia, luôn giữ 
được vị trí quan trọng và có uy tín 
trong cộng đồng DN nói riêng và đối 
với xã hội nói chung. Thực tế triển 
khai GTCLQG trong những năm qua 
cho thấy những DN đạt giải hằng năm 
thực sự là những DN có những thành 
tích nổi bật trong hoạt động SXKD, có 
đóng góp tích cực cho cộng đồng và 
xã hội.  

Theo Ông Trần Văn Vinh (Phó 
Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng) Mặc dù 
GTCLQG là phần thưởng cao quý 
nhất về chất lượng, được luật định 
nhưng vẫn còn tồn tại hạn chế chủ yếu 
sau đây: GTCLQG chưa thực sự cuốn 
hút sự quan tâm của doanh nghiệp, 
chưa trở thành một công cụ tác động 
tích cực, nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động của doanh nghiệp. Số 
lượng doanh nghiệp là tập đoàn, tổng 
công ty lớn tham gia còn chưa nhiều. 
Bình quân hằng năm chỉ có khoảng 
100 doanh nghiệp tham gia. Cũng theo 
ông Trần Văn Vinh, một trong những 
nguyên chính của hiện tượng này là 
công tác tuyên truyền, quảng bá về 
GTCLQG chưa nhiều, chưa đáp ứng 

được yêu cầu; chưa huy động sự tham 
gia, hưởng ứng tích cực của các bộ, 
ngành, cơ quan, tổ chức trong quá 
trình triển khai hoạt động GTCLQG. 

GTCLQG chấp nhận 7 tiêu chí Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ, 
được cụ thể thành 18 hạng mục với 
trên 200 câu hỏi thể hiện các yêu cầu 
cụ thể mà DN tham dự phải đáp ứng 
được.  

Việc xem xét, đánh giá DN tham dự 
Giải thưởng chia thành 2 giai đoạn: 
đánh giá hồ sơ và đánh giá tại DN tại 
hai cấp hội đồng giải thưởng địa 
phương và trung ương. Do vậy, báo 
cáo tự đánh giá là một trong các hồ sơ 
quan trọng khi các chuyên gia và hội 
đồng tiến hành đánh giá hồ sơ tham 
dự của DN. Bên cạnh đó, các chuyên 
gia đánh giá là những người được đào 
tạo nghiệp vụ về GTCLQG, am hiểu 
về lĩnh vực quản lý chất lượng và nắm 
vững các tiêu chí và yêu cầu của 
GTCLQG; quy trình đánh giá và xét 
thưởng chặt chẽ, thống nhất dựa trên 
nguyên tắc công khai, minh bạch và 
khách quan với sự tham dự của hầu 
hết các cơ quan quản lý nhà nước 
trung ương và địa phương, tổ chức có 
liên quan. 

GTCLQG được tổ chức hằng năm 
với mục đích tôn vinh các doanh 
nghiệp có thành tích nổi trội về chất 
lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
đồng thời khuyến khích các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế 
ứng dụng các hệ thống và công cụ 
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quản lý chất lượng tiên tiến để nâng 
cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp một cách 
toàn diện nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và thế giới của DN Việt Nam. Do vậy, 
trong những năm gần đây các DN 
tham dự và đạt giải đều áp dụng một 
hay nhiều mô hình, công cụ hay 
phương pháp quản lý tiên tiến.  

Năm 2011 Thủ tướng Chính phủ 
cũng đã phê duyệt Chương trình quốc 
gia “Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020” giao cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ tổ chức triển 
khai nhằm tạo động lực và năng lực 
cạnh tranh của các Doanh nghiệp cũng 
như cả nền kinh tế Việt Nam. Trong 
đó, GTCLQG cũng là một trong 
những giải pháp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm hàng hoá của 
DN.   

Chương trình quốc gia này có Dự án 
2: “Thúc đẩy hoạt động năng suất và 
chất lượng” nhằm tuyên truyền, đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất 
và chất lượng; phổ biến áp dụng hệ 
thống quản lý, mô hình, công cụ cải 
tiến năng suất và chất lượng; thúc đẩy 
việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật và đổi mới công nghệ trong 
doanh nghiệp; đánh giá chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; đo lường năng suất 
của nền kinh tế, ngành kinh tế, doanh 
nghiệp. 

TH 

SẢN XUẤT SẠCH HƠN: TĂNG 
NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO 
DOANH NGHIỆP  

Sản xuất sạch hơn sẽ nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, bảo 
đảm phát triển bền vững. Tuy vậy, 
không phải doanh nghiệp nào cũng 
nắm bắt được hết các quy trình sản 
xuất sạch hơn, để từ đó áp dụng vào 
thực tiễn sản xuất. 

 
Tiềm năng tiết kiệm nhiên liệu lớn 
Tại Hội thảo “Hiệu quả tài nguyên 

và sản xuất sạch hơn - RECP” do Viện 
Công nghệ châu Á tại Việt Nam phối 
hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự 
phát triển bền vững vừa tổ chức ở Hà 
Nội mới đây, các chuyên gia kinh tế 
cho rằng, sản xuất sạch hơn bao gồm 
bảo toàn nguyên liệu và năng lượng, 
loại trừ các nguyên liệu độc hại, giảm 
lượng và tính độc hại của tất cả các 
chất thải ngay tại nguồn thải. Còn đối 
với dịch vụ, sản xuất sạch hơn đưa các 
yếu tố về môi trường vào trong thiết 
kế và phát triển các dịch vụ. Khi 
doanh nghiệp (DN) đã có nhận thức 
về sản xuất sạch hơn, DN đó có thể 
mở ra nhiều cơ hội tại thị trường mới, 
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sản xuất các sản phẩm chất lượng cao 
hơn, đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc 
sản phẩm khi xuất khẩu. 

Theo tính toán, đến năm 2030, năng 
lượng tiêu thụ toàn cầu sẽ tăng 44% so 
với năm 2006, 90% nguồn tài nguyên 
trở thành chất thải ngay sau khi được 
khai thác. Nghiên cứu của các nhà 
khoa học khiến không ít người phải 
giật mình: 1 tuýp kem đánh răng tạo 
ra 1,5kg chất thải, 1 chiếc điện thoại 
di động tạo ra 75 kg chất thải. Tuy 
nhiên, tiến sỹ Trần Văn Nhân- Giám 
đốc Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt 
Nam - cho biết, tiềm năng tiết kiệm 
nhiên liệu trong công nghiệp và dịch 
vụ là rất lớn.  

Áp dụng còn hạn chế 
Ông Nguyễn Quang Vinh- Tổng 

Thư ký Hội đồng doanh nghiệp vì sự 
phát triển bền vững- cho biết, sản xuất 
xanh và sạch là yếu tố quan trọng để 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN. 
Tuy vậy vẫn còn nhiều DN cho rằng, 
bản thân họ vẫn chưa thực sự nắm bắt 
được hết các quy trình sản xuất sạch 
hơn, để từ đó áp dụng vào thực tiễn 
sản xuất. 

Dù mang lại nhiều lợi ích, song các 
nhà kinh tế cũng cho rằng, tại Việt 
Nam hiện nay, các DN nhỏ và vừa 
khó có thể áp dụng một cách thành 
công mô hình sản xuất này. Nguyên 
nhân chính là do khó khăn về vốn đầu 
tư công nghệ, bản thân DN cũng chưa 
nắm rõ được hết quy trình để sản xuất 
sạch hơn... Bên cạnh đó, không ít DN 

cho rằng, để sản xuất xanh – sạch, 
ngay từ đầu phải đầu tư nhiều hơn so 
với DN sản xuất thông thường khác 
nhưng chính sách ưu đãi hỗ trợ cũng 
không nhiều. 

Từ thực tế này, DN cho rằng, cần có 
những giải pháp mang tính toàn diện 
từ đầu vào, quá trình sản xuất, đến đầu 
ra của sản phẩm. Hiện Chính phủ, các 
bộ, ngành cũng đã ban hành nhiều 
chương trình hành động nhằm sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, như: Xây dựng 
các quy định mang tính pháp lý, thiết 
lập các công cụ kinh tế, đưa ra các 
biện pháp hỗ trợ, triển khai hướng dẫn 
xây dựng dự án sản xuất sạch hơn cho 
DN... Đây là những lợi thế để DN tiến 
tới sử dụng nhiều hơn mô hình sản 
xuất sạch hơn nhằm nâng cao khả 
năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng 
sản phẩm.  

Theo congthuong 
 
 

 
 
 Áp dụng và đánh giá hệ thống 
quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 
ISO 14001  

Tiếp cận quản lý môi trường theo 
theo tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh 
nghiệp xây dựng được chương trình 
kiểm soát các yếu tố tác động tới môi 
trường. 

Hoạt động của hầu hết các doanh 
nghiệp đã và đang ảnh hưởng tiêu cực 
tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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Vì quy định pháp luật, trách nhiệm xã 
hội và sức ép của khách hàng, doanh 
nghiệp phải nhận biết và quản lý được 
các tác động đến môi trường do các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình gây ra. Tiếp cận quản lý môi 

trường theo theo tiêu chuẩn ISO 
14000 giúp doanh nghiệp xây dựng 
được chương trình kiểm soát các yếu 
tố tác động tới môi trường, chủ động 
giám sát việc thực hiện các yêu cầu 
pháp lý về môi trường đồng thời có 
thể đạt được các lợi ích kinh tế do 
quản lý và sử dụng các nguồn lực một 
cách hiệu quả.  

Xây dựng và áp dụng HTQLMT đã 
đem lại lợi ích đáng kể cho các tổ 
chức, doanh nghiệp, tuy nhiên, việc 
duy trì hệ thống quản lý môi trường 
tại tổ chức lại là một trong những yếu 
tố quan trọng góp phần vào sự thành 
công của tổ chức. 

Khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng 
và đánh giá hệ thống quản lý môi 
trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001:2004” được thiết kế nhằm trang 
bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết 
cho các học viên để có thể thực hiện 
và duy trì hệ thống quản lý môi trường 

tại tổ chức mình. Với các mục tiêu: 
Giúp doanh nghiệp đáp ứng được các 
yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác về 
môi trường; Giúp doanh nghiệp thấy 
rõ lợi ích của việc áp dụng HTQLMT; 
Cung cấp những kiến thức cơ bản về 
hệ thống quản lý môi trường; các 
bước tiến hành đánh giá nội bộ và nội 
dung đánh giá các yêu cầu của tiêu 
chuẩn ISO 14001…;  

Thực hành đánh giá thông qua các 
bài tập tình huống để đảm bảo học 
viên đạt yêu cầu có thể tự tiến hành 
đánh giá nội bộ tại đơn vị. Khóa học 
sẽ diễn ra vào hai ngày 6-8/8, tại Viện 
năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Theo vietQ 
 
Quyết định ban hành Văn bản kỹ 
thuật Đo lường Việt Nam (phần tiếp 
theo) 

Phương tiện đo khúc xạ dùng để xác 
định hàm lượng đường - Quy trình 
kiểm đinh tạm thời 

1. Phạm vi áp dụng 
Văn bản kỹ thuật này quy định quy 

trình kiểm định ban đầu, kiểm định 
định kỳ và kiểm định bất thường 
phương tiện đo khúc xạ có phạm vi đo 
Brix (0,0  đến 93,0) %, giá trị độ chia 
0,1 %; chỉ số khúc xạ n (1,3306 - 
1,5284), giá trị độ chia 0,0001. 

2. Thuật ngữ và định nghĩa 
Các thuật ngữ và định nghĩa trong 

văn bản này được hiểu như sau: 
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2.1 Phương tiện đo khúc xạ là thiết 
bị dùng để đo chỉ số khúc xạ xác định 
hàm lượng đường trong chất lỏng. 

2.2 Đơn vị đo: 
n: Chỉ số khúc xạ, là tỷ số của vận 

tốc ánh sáng trong không khí với vận 
tốc ánh sáng trong môi trường chất 
lỏng, là đại lượng không thứ nguyên. 

% mass: là phần khối lượng đường 
có trong dung dịch, dưới dạng g/g. 

Độ Brix (%): là biểu thị phần khối 
lượng biểu kiến của chất rắn hòa tan 
trong 100 phần khối lượng của dung 
dịch. 

3. Các phép kiểm định 
Phải lần lượt tiến hành các phép 

kiểm tra: Kiểm tra bên ngoài; Kiểm 
tra kỹ thuật; Kiểm tra đo lường; Kiểm 
tra sai lệch điểm “0”; Kiểm tra sai số. 

4. Phương tiện kiểm định: Dung 
dịch chuân hàm lượng đường; Dung 
dịch trăng (blank). 

Phương tiện khác: Bình thủy tinh; 
Cân phân tích; Phương tiện đo nhiệt 
độ và độ ẩm môi trường.  

5. Điều kiện kiểm định 
Khi tiến hành kiểm định, phải đảm 

bảo các điều kiện môi trường sau đây: 
Nhiệt độ: (20 ± 2) °C; 
Độ ẩm không khí: (40 - 70) %RH; 
6. Chuẩn bị kiểm định 
Trước khi tiến hành kiểm định phải 

thực hiện các nội dung công việc sau 
đây: 

- Chọn dung dịch chuẩn hàm lượng 
đường theo mục 4; 

- Chọn điểm kiểm định. 

- Tiến hành kiểm tra tại ít nhất 3 
điểm trên toàn thang đo của phương 
tiện đo khúc xạ, 1 điểm nằm trong 
phạm vi 25%, 1 điểm nằm gần điểm 
giữa và 1 điểm nằm trong phạm vi 
75% toàn bộ thang đo. 

- Đặt dung dịch chuẩn và phương 
tiện đo trong phòng kiểm định trước 
khi tiến hành kiểm định ít nhất 1 giờ. 

7. Tiến hành kiểm định 
- Kiểm tra bên ngoài 
Kiểm tra bằng mắt để xác định sự 

phù hợp của phương tiện đo khúc xạ 
với các yêu cầu quy định trong tài liệu 
kỹ thuật về hình dáng, kích thước, 
hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn 
hiệu và phụ kiện kèm theo. 

- Kiểm tra kỹ thuật 
Là kiểm tra trạng thái hoạt động 

bình thường của phương tiện đo khúc 
xạ theo tài liệu kỹ thuật. 

- Kiểm tra đo lường. 
Phương tiện đo khúc xạ được kiểm 

tra đo lường theo trình tự nội dung: 
+ Kiểm tra sai lệch điểm “0” 
Dùng phương tiện cần kiểm định đo 

3 lần liên tiếp dung dịch trắng (blank). 
+ Sai số không được lớn hơn 1 đơn 

vị giá trị độ chia của phương tiện đo 
cần kiểm định. 

+ Kiểm tra sai số. 
Sai số của phương tiện đo phải được 

xác định riêng rẽ đối với các dung 
dịch chuẩn. 

Dùng phương tiện cần kiểm định đo 
3 lần liên tiếp. Ghi kết quả đo được 
vào biên bản ở. 
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Sai số được tính theo công thức sau 
đây: 

 ∆=  X PTĐ — Xch 
Trons đó: 
∆- Sai số tuyệt đối, °Brix. 
XPTĐ - Giá trị khúc xạ đo được bằng 

phương tiện đo, °Brix. 
Xch - Giá trị khúc xạ của dung dịch 

chuẩn, °Brix. 
Sai số ∆ không được lớn hơn sai số 

cho phép của phương tiện đo. 
8. Xử lý chung 
- Phương tiện đo khúc xạ sau khi 

kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy 
định theo quy trình kiểm định này thì 
được cấp giấy chứng nhận kiểm định 
theo quy định. 

- Nếu phương tiện đo khúc xạ 
không đạt một trong các yêu cầu quy 
định của quy trình kiểm định này thì 
không cấp chứng chỉ kiểm định mới 
và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có). 

Chu kỳ kiểm định phương tiện đo 
khúc xạ: 1 năm 

Theo portal.tcvn.vn 
 
Danh sách một số các thông tin Tiêu 
chuẩn/Quy chuẩn mới ban hành 
tháng 7/2014  

QCVN 01-163:2014/BNNPTNT: 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy 
trình giám định cây kế đồng Cirsium 
arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm 
dịch thực vật của Việt Nam. 

QCVN 01-163:2014/BNNPTNT: 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy 
trình giám định cây kế đồng Cirsium 

arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm 
dịch thực vật của Việt Nam. 

QCVN 01-164:2014/BNNPTNT: 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khảo 
nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực 
phòng trừ bệnh chết cây con hại dưa 
chuột của các thuốc trừ bệnh. 

QCVN 2014/BCT: Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về máy nổ mìn bằng 
điện. 

QCVN 56:2013/BGTVT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp 
và đóng tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi 
thủy tinh. 

QCVN 57:2013/BGTVT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp 
và đóng sản nâng tàu. 

QCVN 58:2013/BGTVT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống 
chuông lặn. 

QCVN 59:2013/BGTVT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống 
làm lạnh hàng. 

QCVN 60:2013/BGTVT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống 
điều khiển tự động và từ xa. 

TCVN 8249:2013 Thay thế: TCVN 
8249:2009: Bóng đèn huỳnh quang 
ống thẳng. Hiệu suất năng lượng. 

TCVN 10232 :2013: Cao su lưu hóa 
hoặc nhiệt dẻo. Xác định điện trở cách 
điện. 

TCVN 10296:2014: Cáp đồng trục 
dùng trong mạng phân phối tín hiệu 
truyền hình cáp – gồm những nội 
dung về yêu cầu kỹ thuật và phương 
pháp thử. 
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TCVN 10172:2013: Chuẩn bị mẫu 
để đo mức thủy ngân trong bóng đèn 
huỳnh quang. 

TCVN 10295:2014: Công nghệ 
Thông tin. Các kỹ thuật an toàn - 
Quản lý rủi ro an toàn thông tin. 

TCVN 10150:2013: Dầu thô. Xác 
định áp suất hơi: VPCRx. 

TCVN 10147:2013: Dầu thô. Xác 
định hàm lượng muối. 

TCVN 10148:2013: Dầu thô. Xác 
định nước và cặn bằng phương pháp 
ly tâm (quy trình trong phòng thử 
nghiệm). 

TCVN 9727:2013: Động cơ hạng 
nặng - Đo phát thải khí từ khí thải thô 
và phát thải hạt sử dụng hệ thống pha 
loãng một phần dòng thải trong điều 
kiện thử chuyển tiếp. 

TCVN 10308:2014: Gối cầu cao su 
cốt bản thép không có tấm trượt trong 
cầu đường bộ. Yêu cầu kỹ thuật và 
phương pháp thử. 

TCVN 10307:2014: Kết cấu cầu 
thép - Yêu cầu kỹ thuật chung về chế 
tạo, lắp ráp và nghiệm thu. 

TCVN 10145:2013: Khí thiên nhiên 
và nhiên liệu dạng khí. Xác định đồng 
thời các hợp chất lưu huỳnh và 
hydrocarbon thứ yếu bằng phương 
pháp sắc ký khí và detector phát xạ 
nguyên tử. 

TCVN 10146:2013: Khí thiên nhiên 
và nhiên liệu dạng khí. Xác định trực 
tuyến các hợp chất lưu huỳnh bằng 
phương pháp sắc ký khí và detector 
điện hóa. 

TCVN 10144:2013: Khí thiên 
nhiên. Xác định cường độ mùi. 

TCVN 6700-2:2011 Thay thế: 
TCVN 6700-2:2000: Kiểm tra chấp 
nhận thợ hàn - Hàn nóng chảy - Phần 
2: Nhôm và hợp kim nhôm. 

TCVN 7973-3:2013: Mô tô. Quy 
trình thử và phân tích để nghiên cứu 
đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để 
bảo vệ người lái khi đâm xe. Phần 3: 
Người nộm nhân trắc học lái mô tô 
trong thử nghiệm va chạm. 

TCVN 7973-6:2013: Mô tô. Quy 
trình thử và phân tích để nghiên cứu 
đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để 
bảo vệ người lái khi đâm xe. Phần 6: 
Quy trình thử nghiệm va chạm với tỷ 
lệ kích thước thực. 

TH 
 
 

 
 
Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN 
hướng dẫn thực hiện một số điều 
của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP 

Ngày 01/7/2014, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN 
hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 
19/7/2013 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa.  

Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 
1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành 
chính. Mức tiền phạt tối đa áp dụng 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa được thực 
hiện theo quy định tại Điều 3 của 
Nghị định 80/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm hành chính về tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, người có thẩm quyền 
đang thi hành công vụ quy định tại 
Chương III Nghị định 80/2013/NĐ-
CP phải buộc tổ chức, cá nhân chấm 
dứt ngay các hành vi vi phạm này. 

Người có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo 
lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa quy định tại Điều 29, Điều 30, và 
Điều 31 Nghị định 80/2013/NĐ-CP 
thực hiện quyền xử phạt theo quy định 
tại Nghị định này. 

Ngoài ra Thông tư Thông tư số 
19/2014/TT-BKHCN cũng quy định 
cụ thể về hành vi vi phạm hành chính 
về đo lường; Hành vi vi phạm hành 
chính về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; Hành vi vi phạm hành chính về 
nhãn hàng hóa và mã số mã vạch. 

Thông tư 19/2014/TT-BKHCN bắt 
đầu có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 
năm 2014. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

Thông tư 21/2014-BKHCN Quy 
định về đo lường đối với lượng của 
hàng hoá đóng sẵn  

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ban hành 
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy 
định về đo lường đối với lượng của 
hàng gói sẵn bao gồm: yêu cầu kỹ 
thuật đo lường đối với lượng của hàng 
đóng gói sẵn; danh mục hàng đóng gói 
sẵn nhóm 2; dấu định lượng; công bố 
sử dụng dấu định lượng trên nhãn 
hàng đóng gói sẵn nhóm 1; chứng 
nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định 
lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn 
nhóm 2.  

Thông tư này không áp dụng đối 
với hàng đóng gói sẵn là thuốc chữa 
bệnh; hàng hóa được ưu đãi, miễn trừ 
thủ tục hải quan; hàng tạm nhập tái 
xuất; hàng quá cảnh, chuyển khẩu; 
hàng gửi kho ngoại quan; hàng doanh 
nghiệp Việt Nam gia công cho thương 
nhân nước ngoài; vật tư thiết bị máy 
móc nhập khẩu phục vụ các dự án đầu 
tư; hàng hóa thuộc lĩnh vực bí mật 
quốc gia; hàng hóa phục vụ các yêu 
cầu khẩn cấp; hàng hóa phục vụ trực 
tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù 
thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 30/8/2014. 

Theo portal.tcvn.vn 
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 Bộ trưởng Thương mại Hàn 
Quốc: Chuẩn bị ký kết Hiệp định 
FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc  

Ngày 12.8, tại Thủ đô Seoul - Hàn 
Quốc, Ông Yoon Sang Jik, Bộ trưởng 
Bộ Thương mại, công nghiệp và năng 
lượng Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc 
sẽ ký kết Hiệp định thương mại tự do - 
FTA với Việt Nam vào cuối năm 
2014. Ngài Bộ trưởng cũng đề nghị 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 
GS.TS Vương Đình Huệ quan tâm 
thúc đẩy để Hiệp định sớm ký kết.  

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ 
Thương mại, công nghiệp và năng 
lượng Hàn Quốc, Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương Vương Đình Huệ đã trao 
đổi về vấn đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, 
thương mại và đầu tư giữa Việt Nam 
và Hàn Quốc cũng như kết quả nghiên 
cứu quá trình kích thích tăng trưởng 
nền kinh tế tại Hàn Quốc trong thực 
hiện kế hoạch 3 năm (2015 – 2017). 

Những trụ cột chính của kế hoạch 3 
năm được nước bạn đề cập gồm cân 
bằng giữa sản xuất cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu, tăng cường 
tính năng động và sáng tạo thường 
xuyên của nền kinh tế, nhất là các 
công ty Nhà nước, loại bỏ các thể chế 
cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trong nền kinh tế, tập trung vào lĩnh 
vực giáo dục, y tế và dịch vụ tài 
chính…, để đạt mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế trên 4%/năm, đạt bình quân 
GDP 40.000 USD/người năm 2017. 

Theo Laodong.com 

 Kết thúc đàm phán thương mại 
tự do Việt Nam - EU vào tháng 10  

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Đại 
diện cấp cao của Liên minh châu Âu 
về Chính sách Đối ngoại và An ninh - 
bà Catherine Ashton vừa kết thúc 
thăm Việt Nam từ ngày 11-12.8.2014. 
Bà Ashton đã hội đàm với Phó Thủ 
tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm 
Bình Minh, hội kiến Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng.  

Trong các cuộc gặp, hai bên nhất trí 
tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, 
nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa cho doanh nghiệp Việt Nam và 
EU đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thị 
trường của nhau, trong các lĩnh vực 
công nghiệp, hạ tầng cơ sở, giao thông 
vận tải, năng lượng, tài chính, y tế, du 
lịch và dịch vụ... ;  

Hai bên cũng khẳng định sẽ nỗ lực 
phấn đấu để có thể kết thúc đàm phán 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam 
- EU (EVFTA) vào tháng 10.2014 và 
EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị 
trường Việt Nam. 

Theo laodong.com 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Doanh nghiệp Việt đối thoại với 

đại diện WTO  
Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện 

hơn nữa hệ thống pháp luật và hoá 
giải được ba tác động trong quá trình 
hội nhập là: Thuận lợi hóa thương 
mại, nâng cao chất lượng logistic và 
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hài hòa hóa các quy định, tiêu chuẩn. 
Đó là ý kiến của ông Pascal Lamy – 
nguyên TGĐ WTO - trong buổi đối 
thoại bàn tròn với cộng đồng doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam ngày 11.8 vừa 
qua.  

Chưa tận dụng triệt để lợi thế 
Theo ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch 

Phòng Công nghiệp và Thương mại 
Việt Nam (VCCI) thì sau khi gia nhập 
WTO, Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu vô cùng quan trọng và có 
thể được xem là một điển hình của 
WTO. Việc gia nhập WTO là một sự 
kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt 
trong quá trình phát triển của Việt 
Nam. Tuy nhiên, sau giai đoạn tích 
cực đến một giai đoạn nhất định, nền 
kinh tế Việt Nam có chững lại, đang 
trở nên mong manh hơn với kinh tế 
thế giới. Khi vào WTO, Việt Nam lại 
phải cắt giảm thuế mạnh cho hàng hóa 
các nước vào VN. Sự hứng khởi của 
các nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước 
ngoài khi VN gia nhập WTO - yếu tố 
tinh thần là rất có ý nghĩa. Vấn đề đặt 
ra là làm sao các DN Việt Nam phải 
tận dụng được những lợi thế của việc 
gia nhập WTO.  

Đây cũng chính là lý do mà từ đầu 
năm 2014, Chính phủ Việt Nam đã 
đưa ra các chính sách để nhằm đột phá 
thể chế trong đó mục tiêu tập trung cải 
cách thủ tục hành chính, tái cơ cấu 
doanh nghiệp. Cụ thể trong lĩnh vực 
thuế và hải quan, năm 2013 để giải 
quyết các thủ tục trong lĩnh vực thuế 

phải mất 872 giờ/năm. Trước tình 
hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra 
yêu cầu Bộ Tài chính đến tháng 
6.2015 phải giảm thủ tục xuống 171 
giờ/năm, ngang với chuẩn của 
ASEAN. Bên cạnh đó, Chính phủ 
cũng đã đưa ra nghị quyết quan trọng 
trong việc CPH DN đối với việc cổ 
phần 432 DN đến năm 2015. 

Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật 
Nguyên TGĐ WTO Pascal Lamy 

cũng cho biết, VN cần tiếp tục hoàn 
thiện hơn nữa hệ thống pháp luật để 
đáp ứng những tiêu chuẩn của WTO. 
Ông Pascal Lamy cũng khẳng định, 
WTO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây 
dựng lộ trình trong từng giai đoạn cụ 
thể nhằm tạo bước đi vững chắc trong 
quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu. 

Theo laodong.com 
 

 MB nhận giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương  

Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái 
Bình Dương (APQO) vừa chính thức 
công bố trao tặng danh hiệu “World 
Class” 2014 cho NHTMCP Quân đội 
(MB) trong việc quản lý chất lượng. 
Đây là danh hiệu cao nhất được 
APQO trao cho một doanh nghiệp 
trong khuôn khổ Giải thưởng Chất 
lượng Châu Á – Thái Bình Dương 
(GPEA) tổ chức hằng năm.  

Trên cơ sở Giải thưởng Chất lượng 
Vàng Quốc gia 2013, MB là ngân 
hàng duy nhất được Việt Nam đề cử 
tham dự giải thưởng Chất lượng Quốc 
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tế Châu Á – Thái Bình Dương 2014. 
Trong quá trình xét duyệt, APQO 
đánh giá cao ngân hàng MB ở cả 7 
tiêu chí đánh giá của giải thưởng 
GPEA. 

Sau quá trình xét duyệt, MB là 
doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam 
được APQO vinh danh ở hạng mục 
“World Class”. Lễ trao Giải thưởng 
GPEA 2014 sẽ được tổ chức từ ngày 
23 - 26.11.2014 tại thành phố Kuala 
Lumpur (Malaysia) nhân dịp Hội nghị 
Chất lượng Quốc tế lần thứ 20 của 
APQO. 

Theo laodong.com 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH 
BÀ RỊA- VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 
2014-2020 

Ngày 10/7/2014, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 31/2014/QĐ-
UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu về việc Ban hành Chương trình 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hỗ 
trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) 
giai đoạn 2014-2020 (gọi tắt là 
Chương trình) với mục tiêu chung 
“Hỗ trợ DN nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên 
cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật; hệ thống quản lý, công cụ 
cải tiến năng suất và chất lượng; ứng 
dụng tiến bộ KH&CN”. Với nội dung 
chính sau: 

I. Các nội dung hỗ trợ  
1. Xây dựng, áp dụng và duy trì các 

hệ thống quản lý và các công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ đẩy 
mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ 
trợ tôn vinh các DN đạt Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia. 

2. Lập hồ sơ cấp nhãn Bông sen 
xanh và lô gô Chương trình “Những 
địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu”. 

3. Phát triển tài sản trí tuệ.  
4. Sản xuất sạch hơn, xử lý giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường.  
5. Ứng dụng năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng. 
6. Đổi mới công nghệ, thiết bị. 
7. Ứng dụng công nghệ thông tin.  
8. Hỗ trợ toàn diện để xây dựng và 

triển khai dự án nâng cao năng suất và 
chất lượng đối với các DN sản xuất 
các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của 
tỉnh.  

II. Đối tượng tham gia  
Các DN thuộc các thành phần kinh 

tế hoạt động theo pháp luật Việt Nam, 
đang hoạt động theo đúng ngành nghề 
đã đăng ký kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh BR-VT, gồm: DN nhà nước, công 
ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 
hợp danh, DN tư nhân, DN có vốn đầu 
tư nước ngoài đăng ký pháp nhân tại 
Việt Nam, hợp tác xã, trang trại. 
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III. Điều kiện được hỗ trợ 
1. Điều kiện chung 
a) Hoạt động đúng ngành nghề đã 

đăng ký kinh doanh. 
b) Có giấy phép hành nghề. Nếu là 

Tổ hợp tác thì phải được hình thành 
trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng 
thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn. 

c) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế 
đối với nhà nước theo quy định. 

d) Có đủ nguồn lực (nhân lực, kinh 
phí...) đảm bảo thực hiện các nội dung 
đăng ký tham gia. 

đ) Đối với lĩnh vực công nghệ: 
Công nghệ được đổi mới không thuộc 
danh mục công nghệ hạn chế hoặc 
cấm chuyển giao theo pháp luật 
chuyển giao công nghệ và quy định 
của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT.  

e) Không hỗ trợ những nội dung 
thuộc đề án đã và đang được hỗ trợ 
bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
khác và các nguồn tài trợ khác. Không 
hỗ trợ các DN đã thực hiện hoàn thành 
nội dung hỗ trợ trước thời điểm có 
đơn đăng ký. 

2. Điều kiện ưu tiên 
a) Các DN sản xuất sản phẩm, hàng 

hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng 
hóa chủ lực của tỉnh. 

b) Các DN sản xuất hàng hóa xuất 
khẩu, DN KH&CN. 

c) Các DN vừa và nhỏ, các hợp tác 
xã và trang trại. 

IV. Hồ sơ đăng ký tham gia và 
phương thức hỗ trợ 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia 
a) Đơn đăng ký tham gia. 
b) Giấy phép kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư (01 bản phô tô); 
c) Thuyết minh đề án. 
- Đối với nội dung đăng ký hỗ trợ 

nhãn hiệu hàng hóa: thay thế thuyết 
minh đề án bằng mẫu nhãn hiệu hàng 
hóa cùng danh mục các nhóm hàng 
hóa, dịch vụ xin bảo hộ gắn liền với 
nhãn hiệu hàng hóa. 

- Đối với các nội dung đăng ký hỗ 
trợ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 
dáng công nghiệp: thay thế thuyết 
minh đề án bằng bản mô tả tóm tắt.  

- Đối với nội dung tham gia Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia: không 
xây dựng thuyết minh đề án. 

2. Phương thức hỗ trợ 
a) DN nhận kinh phí hỗ trợ một lần 

sau khi được cơ quan chức năng 
nghiệm thu kết quả thực hiện đề án 
đạt yêu cầu.  

b) Đối với DN tham gia nhiều nội 
dung của Chương trình thì việc 
nghiệm thu và nhận kinh phí hỗ trợ 
được thực hiện theo từng nội dung 
hoàn thành của DN. 

c) Đối với DN tham gia nội dung 
“xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ 
thống quản lý tiến tiến và các công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ 
đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và 
hỗ trợ tôn vinh các DN đạt Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia và nhãn 
Bông sen xanh”: DN nhận kinh phí hỗ 
trợ sau khi hoàn thành công tác đào 
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tạo, được giấy chứng nhận hệ thống 
quản lý, giấy chứng nhận sản xuất có 
chứng nhận và truy nguyên nguồn gốc 
sản phẩm, quyết định đạt Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia, giấy chứng nhận 
đạt nhãn Bông sen xanh.  

d) Đối với DN tham gia nội dung 
“đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong 
nước”: Hỗ trợ sau khi có thông báo 
chấp nhận đơn hợp lệ (đối với nhãn 
hiệu hàng  hóa) hoặc được cấp văn 
bằng bảo hộ (đối với sáng chế, giải 
pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) 
của các cơ quan quản lý Nhà nước về 
Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. 

đ) Đối với DN tham gia nội dung 
“đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ngoài 
nước”: Hỗ trợ sau khi được cấp văn 
bằng bảo hộ của cơ quan quản lý Nhà 
nước về sở hữu trí tuệ nước ngoài. 

e) Đối với DN tham gia nội dung 
“xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường”: Ngoài quy định trên còn phải 
được xác nhận xử lý đạt quy chuẩn 
môi trường cho phép của cơ quan 
quản lý môi trường. 

V. Nơi tiếp nhận hồ sơ và thời hạn 
gửi hồ sơ đăng ký tham gia  

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham 
gia: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, 379 Hà Huy Tập, phường 
Phước trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 
Điện thoại: 0643 702256, Fax: 
0643.850226. 

2. Thời gian nộp hồ sơ: vào các 
ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong 
giờ hành chính. 

VI. Thủ tục thanh quyết toán 
1. Trong quá trình thực hiện đề án, 

định kỳ hàng quí tổ chức, DN thực 
hiện đề án báo cáo tình hình triển khai 
thực hiện đề án cho Sở KH&CN (qua 
Chi cục TCĐLCL). 

 2. Chậm nhất 15 ngày sau khi đề án 
được hoàn thành, được nghiệm thu, tổ 
chức, DN được hỗ trợ phải quyết toán 
kinh phí với Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng. Hồ sơ quyết toán 
theo mẫu tại phụ lục IV. 

Chi cục TĐC 
 
 Hội đồng sơ tuyển giải thưởng 
chất lượng Quốc gia năm 2014 

Ngày 12/8, Sở KH&CN tổ chức họp 
hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất 
lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2014. 
Chủ tịch hội đồng sơ tuyển là ông 
Vương Quang Cần, Phó Giám đốc Sở 
KH&CN. 

Giải thưởng chất lượng quốc gia 
được xét thưởng thông qua hai cấp: 
Hội đồng sơ tuyển cấp tỉnh, thành phố 
và Hội đồng quốc gia. Đối với tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu, Hội đồng Sơ tuyển 
tỉnh đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng thành lập tại Quyết 
định số 704/QĐ-TĐC V/v thành lập 
Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG năm 
2014 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 11 
người do đồng chí Vương Quang Cần 
– Phó Giám đốc Sở KH&CN là Chủ 
tịch Hội đồng, thành viên là đại diện 
của các Sở: Tài chính, Công thương, 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
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Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa 
Thể thao và Du lịch, Khoa học và 
Công nghệ, Cục thuế tỉnh, Ban Thi 
đua Khen thưởng, Chi cục TCĐLCL. 
Hội đồng Sơ tuyển đã triển khai hoàn 
tất GTCLQG năm 2014 tại tỉnh. 

Theo đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
năm 2014 có 08 doanh nghiệp đăng ký 
tham gia, tuy nhiên qua đợt tập huấn 
về nghiệp vụ GTCLQG 02 ngày 27-
28/5/2014, có 04 doanh nghiệp chưa 
chuẩn bị kịp nguồn lực nên đã rút đơn 
đăng ký tham dự. Ngày 25/7/2014, 
Hội đồng Sơ tuyển đã tổ chức họp 
đánh giá trên hồ sơ của 04 doanh 
nghiệp tham gia. Ngày 30-31/7/2014 
Hội đồng đã tiến hành đánh giá tại chỗ 
đối với 04 doanh nghiệp nhằm thu 
thập các thông tin và bằng chứng 
minh họa cho báo cáo. Ngày 
12/8/2014 Hội đồng đã họp để đánh 
giá thống nhất và đề cử doanh nghiệp 
đạt giải lên Hội đồng quốc gia.  

Theo kết quả cuộc họp ngày 
12/8/2014, 02 doanh nghiệp đã xuất 
sắc được Hội đồng Sơ tuyển tỉnh đề 
cử trao Giải vàng Chất lượng Quốc 
gia là Công ty TNHH CS WIND Việt 
Nam và Công ty TNHH MTV Du lịch 
DV Dầu khí Việt Nam, 02 doanh 
nghiệp được Hội đồng Sơ tuyển tỉnh 
đề cử trao Giải bạc Chất lượng Quốc 
gia là Công ty Cổ phần Cao su Thống 
Nhất và Công ty TNHH MTV Cao su 
Bà Rịa. 

Hội đồng Sơ tuyển đã tập hợp hồ sơ 
và các bằng chứng của 04 doanh 

nghiệp, hồ sơ đề cử của Hội đồng Sơ 
tuyển tỉnh gửi Hội đồng Quốc gia (Hà 
Nội) vào ngày 14/8/2014 theo đúng 
quy định. 

Tổng hợp 
 
 Tịch thu để tiêu hủy 645 mũ bảo 
hiểm không đạt chuẩn 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho 
biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục 
tham gia với các đoàn kiểm tra liên 
ngành của tỉnh  kiểm tra 99 cơ sở kinh 
doanh mũ bảo hiểm, phát hiện 2 vụ vi 
phạm về hàng hóa không công bố hợp 
quy và quy phạm về quy chế ghi nhãn.  

Đoàn đã xử lý, phạt tiền 1,7 triệu 
đồng, tạm giữ 645 mũ bảo hiểm và lấy 
mẫu 6 cái để kiểm tra chất lượng. Kết 
quả kiểm định đã xác định số mũ bảo 
hiểm này không đạt yêu cầu theo tiêu 
chuẩn chất lượng công bố. Đoàn Kiểm 
tra liên ngành đã tịch thu toàn bộ số 
mũ bảo hiểm này để tiêu hủy. 

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý 
thị trường tỉnh tiếp tục giám sát và hậu 
kiểm các thương nhân đã kiểm tra, 
đồng thời kiểm tra các thương nhân 
mới phát sinh. Kiên quyết xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất 
là những vi phạm về kinh doanh hàng 
hóa là mũ bảo hiểm nhập lậu, không 
có nguồn gốc xuất xứ, không công bố 
tiêu chuẩn chất lượng, không công bố 
hợp quy, bán mũ thời trang giả mũ 
bảo hiểu các loại và vi phạm về quy 
chế ghi nhãn hàng hóa… 

Theo babariavungtau.com.vn 






