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TIN CẢNH BÁO CỦA CÁC NƯỚC 
THÀNH VIÊN 

Truyền thông vô tuyến  
Ngày 20/05/2014, Bộ Công nghiệp 

Canada có thông báo G/TBT/N/ 
CAN/414 về Luật truyền thông vô 
tuyến – Công báo số SMSE-006-14 – 
Đưa ra các vấn đề mới của RSS-195 
và SRSP-516. Công báo mà Bộ Công 
nghiệp Canada đưa ra quy định rõ các 
văn bản sau đây có hiệu lực ngay lập 
tức:  

(1) Quy định Tiêu chuẩn Radio 
RSS-195, Vấn đề 2: Thiết bị Dịch vụ 
truyền thông không dây (WCS) hoạt 
động trong dải băng 2305-2320 MHz 
và 2345-2360 MHz, đưa ra những yêu 
cầu đối với bộ truyền tín hiệu radio 
của hệ thống WCS hoạt động trong 
những dải băng trên; 

(2) Kế hoạch hệ thống radio tiêu 
chuẩn SRSP-516, Vấn đề 1: Yêu cầu 
kỹ thuật đối với Dịch vụ truyền thông 
không dây (WCS) hoạt động trong dải 
băng 2305-2320 MHz và 2345-2360 
MHz, đưa ra những yêu cầu kỹ thuật 
tối thiểu để tối ưu hóa hiệu quả hoạt 
động của những dải băng này. Mục 
đích của quy định này là bảo vệ mạng 
lưới. Thời gian thông qua quy định 
này là ngày 3 tháng 5 năm 2014.  

Dược phẩm  
Ngày 20/05/2014, Bộ Y tế, Lao 

động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản có 

thông báo G/TBT/N/ JPN/457 về Sửa 
đổi một phần các Quy định tối thiểu 
đối với sản phẩm sinh học (sản phẩm 
y tế và vệ sinh). Các quy định tối thiểu 
này được sửa đổi một phần để bổ sung 
tiêu chuẩn mới được thông qua áp 
dụng cho sản phẩm dùng để chứa 
máu. Mục đích của sửa đổi này là xây 
dựng tiêu chuẩn cho quả trình sản 
xuất, các đặc tính, chất lượng, bảo 
quản và các quy định khác cho các sản 
phẩm thuốc phải đặc biệt lưu ý trong 
vệ sinh và y tế cộng đồng. Quy định 
này được thông qua cùng thời điểm 
với ngày thông qua sản phẩm dùng để 
chứa máu nêu trên.  

Thực phẩm bao gói sẵn  
Ngày 14/05/2014, Cơ quan thuốc và 

thực phẩm (FDA) thuộc khu vực lãnh 
thổ riêng biệt của Đài Loan, Penghu, 
Kinmen và Matsu có thông báo 
G/TBT/N/ TPKM/163 về Thông cáo 
(thực phẩm số 1031300988) do Cơ 
quan thuốc và thực phẩm, Bộ Y tế và 
Phúc lợi xã hội ban hành: Dự thảo 
Quy chuẩn đối với các công bố dinh 
dưỡng trên thực phẩm bao gói sẵn. 
FDA đưa ra đề xuất quản lý các công 
bố dinh dưỡng trên thực phẩm bao gói 
sẵn dựa trên Điều 22 của Luật quản lý 
vệ sinh và an toàn thực phẩm. Những 
quy chuẩn này được xây dựng để quy 
định các từ ngữ miêu tả bằng từ ngữ 
sử dụng để thể hiện các thành phần 
dinh dưỡng trên thực phẩm bao gói 
sẵn. Mục đích của quy định này là 
thông tin cho người tiêu dùng. Thời 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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gian thông qua quy định này sẽ được 
quyết định sau.  

Sản phẩm dệt may cho trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ  

Ngày 07/05/2014, Cơ quan Tiêu 
chuẩn hóa Trung Quốc (SAC) có 
thông báo G/TBT/N/ CHN/1046 về 
Tiêu chuẩn quốc gia của P.R.C., Quy 
định kỹ thuật an toàn đối với sản 
phẩm dệt may cho trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu 
cầu kỹ thuật về an toàn, phương pháp 
thử nghiệm, quy định kiểm tra đối với 
sản phẩm dệt may cho trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ, và được áp dụng đối với tất cả 
các sản phẩm được bán tại Trung 
Quốc. Mục đích của quy định này là 
bảo vệ an toàn và sức khỏe của trẻ sơ 
sinh và trẻ nhỏ. Thời gian dự kiến để 
thông qua quy định mới này là 90 
ngày sau khi Ban thư ký WTO luân 
chuyển.  

Thực phẩm  
Ngày 06/05/2014, Tổ chức Tiêu 

chuẩn hóa và Chất lượng Ai Cập có 
thông báo G/TBT/N/ EGY/48 về Nghị 
định Bộ trưởng số 266/2011 đưa ra 
các tiêu chuẩn Ai Cập liên quan đến 
thực phẩm. Nghị định này yêu cầu các 
nhà sản xuất và nhập khẩu phải tuân 
theo các tiêu chuẩn Ai Cập sau: (1) ES 
số 7114/2010 "Phụ gia màu sắc sử 
dụng trong thực phẩm" (đã ban hành) 
(chỉ thị số 94/36/EC); (2) ES số 
7115/2010 "Chất làm ngọt sử dụng 
trong thực phẩm " (đã ban hành) (chỉ 
thị số 94/35/EC); (3) ES số 7116/2010 

"Phụ gia thực phẩm không bao gồm 
phụ gia màu sắc và chất làm ngọt" (đã 
ban hành) (chỉ thị số 95/2/EC); (4) ES 
số 7153/2010 "Giới hạn dư lượng tối 
đa của các sản phẩm y tế dùng trong 
thú ý có trong thực phẩm có nguồn 
gốc động vật" (đã ban hành) Quy 
chuẩn (EEC) số 2377/1990); (5) ES số 
7136/2010 "Giới hạn tối đa các chất 
gây ô nhiễm có trong thực phẩm " (đã 
ban hành) Quy chuẩn (EC) số 
1881/2006). Mục đích của quy định 
này là bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng.  

Hạt giống  
Ngày 05/05/2014, Cơ quan Thanh 

tra Thực phẩm Canada (CFIA) có 
thông báo G/TBT/N/ CAN/413 về Dự 
thảo sửa đổi các quy định quản lý đối 
với hạt giống. Cụ thể, CFIA dự định 
sửa đổi Khoản 20 (4) của Quy chuẩn 
đối với hạt giống, yêu cầu các thông 
tin kiểm soát vật gây hại trên sản 
phẩm phải được thể hiện bằng cả tiếng 
Anh và tiếng Pháp trên bao gói hạt 
giống, hoặc trên nhãn dễ nhìn dán trên 
bao bì sản phẩm. Theo đó, những 
tuyên bố như sau cần phải được thể 
hiện ở cả tiếng Anh và tiếng Pháp trên 
bao gói sản phẩm đã qua xử lý qua sản 
phẩm kiểm soát vật gây hại: 20(4)… 
“Không sử dụng làm thức ăn cho 
người hoặc động vật.  Hạt giống này 
đã được xử lý qua chất ……. (tên 
thông thường hoặc tên hóa học của 
sản phẩm kiểm soát vật gây hại)”. 
Mục đích của quy chuẩn sửa đổi này 
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là bảo vệ sức khỏe và an toàn cho 
người, động vật và môi trường, đảm 
bảo các thông tin liên quan đến sức 
khỏe và an toàn ở cả 2 ngôn ngữ chính 
thống để người dân Canada có thể 
chọn lựa. Thời gian để thông qua quy 
chuẩn mới này là tháng 6/2014.  

Theo TBT Việt Nam 
 

DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 
BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 
VIÊN THÁNG 5/2014 

1. Số thông báo (TB): 
G/TBT/N/CAN/412  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Ghi nhãn các sản 

phẩm sinh học dùng trong thú ý. 
2. Số TB: G/TBT/N/CAN/413. 
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hạt giống. 
3. Số TB: G/TBT/N/CHE/175.  
Nước TB: Thuỵ Sĩ. 
Nội dung TB: Dụng cụ đo nồng độ 

cồn trong hơi thở.  
4. Số TB: G/TBT/N/CHN/1030.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Ghế an toàn mặt 

hướng về phía trước. 
5. Số TB: G/TBT/N/CHN/1031. 
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe mooc, xe chuyên 

chở dùng trong thương nghiệp. 
6. Số TB: G/TBT/N/CHN/1032. 
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe chở khách. 
7. Số TB: G/TBT/N/CHN/1033. 
Nước TB: Trung Quốc. 

Nội dung TB: Xe cộ . 
Số TB: G/TBT/N/CHN/1034.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Dây đai chữ V chống 

cháy. 
Số TB: G/TBT/N/CHN/1035.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Máy ép định hình và/ 

hoặc tạo hình 2 mặt động cơ chạy 
bằng xích.  

8. Số TB: G/TBT/N/CHN/1036.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Cưa cần ngang điều 

khiển bằng tay. 
9. Số TB: G/TBT/N/CHN/1037.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Bàn máy cưa 

tròn/Cưa máy cắt thẳng đứng và cắt.  
10. Số TB: G/TBT/N/CHN/1038.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Thùng thép hình cầu. 
11. Số TB: G/TBT/N/CHN/1039.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Máy nâng vận 

chuyển các chất khí dễ nổ.  
12. Số TB: G/TBT/N/CHN/1040.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Cầu và cần cẩu cổng. 
13. Số TB: G/TBT/N/CHN/1041.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe cứu hỏa. 
14. Số TB: G/TBT/N/CHN/1042.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe chữa cháy chở 

bình chứa nước, xe chữa cháy cung 
cấp nước. 

15. Số TB: G/TBT/N/CHN/1043.  
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Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe chống cháy bằng 

bọt khí. 
16. Số TB: G/TBT/N/CHN/1044.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Máy biến thế dòng 

điện cảm ứng được sản xuất mới . 
17. Số TB: G/TBT/N/CHN/1045.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Các công tắc gia 

dụng và các lắp đặt điện cố định khác 
tương tự.  

18. Số TB: G/TBT/N/CHN/1046.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Sản phẩm dệt may 

cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.  
19. Số TB: G/TBT/N/CHN/1047.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Đồ chơi thông minh 

cho trẻ. 
20. Số TB: G/TBT/N/CHN/1048.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe máy đồ chơi. 
21. Số TB: G/TBT/N/CHN/1049.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Đồ chơi trẻ em. 
22. Số TB: G/TBT/N/CHN/1050.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Các chất và vật liệu 

được sử dụng cho trẻ em vẽ bằng cách 
bôi màu sơn lên tay.  

23. Số TB: G/TBT/N/DNK/95.  
Nước TB: Đan Mạch. 
Nội dung TB: Vitamin và khoáng 

chất trong thực phẩm.  
24. Số TB: G/TBT/N/DNK/95.  
Nước TB: Đan Mạch. 

Nội dung TB: Vitamin và khoáng 
chất trong thực phẩm.  

25. Số TB: G/TBT/N/BHR/332.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Rau hỗ hợp đông 

lạnh. 
26. Số TB: G/TBT/N/BHR/333.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Thịt hộp. 
27. Số TB: G/TBT/N/BHR/334.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Mật đường chuyển 

nghịch sử dụng trong nền công nghiệp 
thuốc lá.  

28. Số TB: G/TBT/N/BHR/335.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Ô liu đen nghiền.  
29. Số TB: G/TBT/N/BHR/336.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Cây củ cải đỏ.  
30. Số TB: G/TBT/N/BHR/337.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Gà đông lạnh.  
31. Số TB: G/TBT/N/BHR/337.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Gà đông lạnh.  
32. Số TB: G/TBT/N/BHR/337.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Gà đông lạnh . 
33. Số TB: G/TBT/N/BHR/338.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Các loại quả có hạt 

đóng hộp.  
34. Số TB: G/TBT/N/BHR/339. 
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Nước uống đóng chai  
35. Số TB: G/TBT/N/BHR/339  
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Nước TB: BAHRAIN 
Nội dung TB: Nước uống đóng chai  
36. Số TB: G/TBT/N/BHR/340  
Nước TB: BAHRAIN 
Nội dung TB: Nước uống không 

đóng chai.  
37. Số TB: G/TBT/N/BHR/341  
Nước TB: BAHRAIN 
Nội dung TB: Axit béo chuyển hóa. 
38. Số TB: G/TBT/N/BHR/342.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Cà phê không chứa 

cafein.  
39. Số TB: G/TBT/N/BHR/343.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Nước ép hoa quả tươi 

(chưa qua thanh trùng).  
40. Số TB: G/TBT/N/BHR/344.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Hạt dưa.  
41. Số TB: G/TBT/N/BHR/345.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Jameed dạng lỏng. 
42. Số TB: G/TBT/N/BHR/346.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Chà là nguyên quả 

bao gói sẵn. 
43. Số TB: G/TBT/N/BHR/347.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Trứng cá tầm muối.  
44. Số TB: G/TBT/N/BHR/348.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Phụ gia thuốc lá được 

phép sử dụng và không được phép sử 
dụng.  

45. Số TB: G/TBT/N/BHR/349.  
Nước TB: BAHRAIN. 

Nội dung TB: Ngũ cốc dạng bột.  
46. Số TB: G/TBT/N/BHR/350.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Giết mổ gia súc  
47. Số TB: G/TBT/N/BHR/351.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Jameed . 
48. Số TB: G/TBT/N/BHR/352.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Đậu đũa khô đã nấu 

chín đóng hộp.  
49. Số TB: G/TBT/N/BHR/354 . 
Nước TB: BAHRAIN. 
Một loại ngũ cốc (Al-halawa Al-

tehenia).  
50. Số TB: 
G/TBT/N/CHL/267/Corr.1.  
Nước TB: Chile 
Nội dung TB: Thịt của các động vật 

thuộc giống bò - Bản đính chính . 
51. Số TB: G/TBT/N/CHL/268.  
Nước TB: Chile. 
Nội dung TB: Các sản phẩm cho trẻ 

em sử dụng. 
52. Số TB: G/TBT/N/COL/202. 
Nước TB: Colombia. 
Nội dung TB: Thuốc sinh học. 
53. Số TB:  
G/TBT/N/CAN/356/Add.2.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Rau và quả tươi - Phụ 

lục.  
54. Số TB: G/TBT/N/CAN/414.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Truyền thông vô 

tuyến. 
55. Số TB: G/TBT/N/JPN/457.  
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Nước TB: Nhật Bản. 
Nội dung TB: Dược phẩm.  
56. Số TB:  
G/TBT/N/EGY/48/Corr.1.  
Nước TB: Ai Cập. 
Nội dung TB: Thực phẩm - Bản 

hiệu đính.  
57. Số TB:  
G/TBT/N/EGY/63/Corr.1 
Nước TB: Ai Cập. 
Nội dung TB: Thịt và các sản phẩm 

từ thịt - Bản hiệu đính.  
58. Số TB: G/TBT/N/EU/213.  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Dầu loãng dùng trong 

sản xuất lốp xe.  
59. Số TB: G/TBT/N/HKG/45. . 
Nước TB: Hồng Công, Trung Quốc. 
Nội dung TB: Van điều chỉnh dòng 

chảy (lưu lượng).  
60. Số TB: G/TBT/N/KOR/490.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Dược phẩm.  
61. Số TB: G/TBT/N/KOR/491.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Mỹ phẩm.  
62. Số TB: G/TBT/N/KOR/492  
Nước TB: Hàn Quốc 
Nội dung TB: Dược phẩm  
63. Số TB: G/TBT/N/KOR/493.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Dược phẩm.  
64. Số TB: G/TBT/N/PHL/181.  
Nước TB: Philippines. 
Nội dung TB: Nhựa và các sản 

phẩm từ nhựa.  
65. Số TB: G/TBT/N/SAU/758  

Nước TB: Ả rập Saudi 
Nội dung TB: Các loại xe địa hình 

(Các loại xe ATV).  
66. Số TB: G/TBT/N/SAU/759.  
Nước TB: Ả rập Saudi. 
Nội dung TB: Các công trình nề 

(trong xây dựng).  
67. Số TB: G/TBT/N/SWE/127.  
Nước TB: Thuỵ Điển. 
Nội dung TB: Thùng chứa, ống và 

hệ thống chống gỉ.  
68. Số TB: G/TBT/N/TUR/57.  
Nước TB: Thổ Nhĩ Kì 
Nội dung TB: Cà phê . 
69. Số TB:  
G/TBT/N/USA/710/Add.5.  
Nước TB: Hoa Kỳ 
Nội dung TB: Các sản phẩm tiêu 

dùng, thiết bị công nghiệp và thương 
mại - Phụ lục . 

70. Số TB: 
G/TBT/N/USA/905/Add.1. 
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Nhiên liệu sinh học 

Xenloloza - Phụ lục.  
71. Số TB: G/TBT/N/USA/906.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Địu ghế ngồi cho trẻ 

em.  
72. Số TB:  
G/TBT/N/ZAF/141/Rev.1/Add.1.  
Nước TB: Nam Phi. 
Nội dung TB: Vật liệu tráng men 

dùng trong xây dựng - Phụ lục . 
73. Số TB:  
G/TBT/N/ZAF/153/Add.1.  
Nước TB: Nam Phi. 
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Nội dung TB: Máy đun nước nóng. 
74. Số TB: G/TBT/N/AUS/96.  
Nước TB: Úc. 
Nội dung TB: Các sản phẩm gỗ.  
75. Số TB: G/TBT/N/HUN/29. 
Nước TB: Hungary. 
Nội dung TB: Các sản phẩm xây 

dựng.  
76. Số TB: G/TBT/N/USA/907.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Máy hút ẩm.  
77. Số TB: 
G/TBT/N/ZAF/167/Add.1.  
Nước TB: Nam Phi. 
Nội dung TB: Đèn huỳnh quang 1 

đui. 
TH theo TBT Việt Nam 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 
THÔNG TIN VỀ TBT CHO HIỆP 
HỘI DA GIÀY 

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án 
TBT giai đoạn 2011-2015, Văn phòng 
TBT Việt Nam chủ động phối hợp với 
Hiệp hội da giày Việt Nam tổ chức hội 
thảo chuyên đề diễn ra vào ngày 
3/6/2014 nhằm nâng cao hiệu quả của 
hoạt động hỗ trợ thông tin về TBT 
trong và ngoài nước cho doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và ngành 
da giày nói riêng. 

Hội thảo tập trung vào những nội 
dung cơ bản như sau:  

- Giới thiệu về Hiệp định TBT, thực 
thi các cam kết về TBT ở Việt Nam;  

- Giới thiệu các quan ngại thương 
mại về TBT liên quan tới da giày;  

- Giới thiệu Đề tài “Nghiên cứu và 
xây dựng hệ thống tiêu chuẩn an toàn 
cho nguyên liệu và sản phẩm ngành da 
giầy”;  

- Giới thiệu dự án do EU tài trợ 
“Đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ 
thuật” trong lĩnh vực da giày.  

Tại hội thảo Văn phòng TBT Việt 
Nam đã cung cấp cho các cơ quan liên 
quan, hiệp hội và doanh nghiệp trong 
ngành da giày những thông tin liên 
quan tới Hiệp định TBT, việc thực thi 
cam kết về TBT của Việt Nam từ khi 
gia nhập WTO đến nay. Đồng thời 
cung cấp cho doanh nghiệp thông tin 
về các quan ngại thương mại và tranh 
chấp thương mại liên quan tới sản 
phẩm da giày trong các phiên họp của 
Ủy ban TBT gần đây tại Geneva - 
Thụy Sỹ, đặc biệt là hai quan ngại 
thương mại liên quan tới Quy định của 
EU sửa đổi Phụ lục XVII trong Quy 
định EC số 1907/2006 của Nghị viện 
Châu Âu và Hội đồng về việc đăng 
ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa 
chất (REACH) và Tiêu chuẩn của 
Trung Quốc về đặc tính kỹ thuật an 
toàn đối với giày dép trẻ em. Cụ thể: 

1. Dự thảo Quy định của EU sửa 
đổi Phụ lục XVII trong Quy định EC 
số 1907/2006 của Nghị viện Châu Âu 
và Hội đồng về việc đăng ký, đánh 
giá, cấp phép và hạn chế hóa chất 
(REACH) (thông báo cho WTO ngày 
12/7/2013 có mã G/TBT/N/EU/131). 

Biện pháp này của EU đang được 
Trung Quốc quan tâm và bày tỏ quan 
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ngại, quan điểm của Trung Quốc cho 
rằng việc EU quy định Crom hóa trị 
VI sử dụng trong da thuộc không được 
vượt quá mức 3mg/kg là không phù 
hợp, không có căn cứ khoa học và ảnh 
hưởng tới các doanh nghiệp ngành da. 
Trung Quốc cũng viện dẫn rằng Crom 
hóa trị VI trong quy trình sản xuất 
truyền thống chỉ được ức chế trong 
ngắn hạn nhưng vẫn sẽ sản sinh sau 
một thời gian lưu kho và sử dụng do 
thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm và ánh 
sáng. Hiện nay da thuộc vẫn sử dụng 
Crom III. Trung Quốc cũng phân tích 
Điều 2.5, 2.2 của Hiệp định TBT và 
cho rằng EU đang vi phạm các điều 
khoản này.  

Ngày 20/5/2014, EU đã gửi trả lời 
Trung Quốc cho rằng EU đưa ra quy 
định như vậy do Crom VI trong sản 
phẩm da và các bộ phận bằng da của 
sản phẩm khi tiếp xúc với da người 
đặc biệt với những người dễ dị ứng, sẽ 
gây ra hiện tượng dị ứng da, đồng thời 
cung cấp số liệu khoảng 2-3% dân số 
của EU bị hiện tượng dị ứng này và 
EU muốn hạn chế 80% trường hợp dị 
ứng Crom VI ở EU.  

2. Tiêu chuẩn về đặc tính kỹ thuật 
an toàn đối với giày dép trẻ em (thông 
báo cho WTO ngày 8/10/2013 có mã 
G/TBT/N/CHN/983).  

EU đặc biệt quan tâm đến các biện 
pháp kỹ thuật đối với sản phẩm giày 
dép của Trung Quốc. EU cho rằng Dự 
thảo được thông báo viện dẫn tới 
nhiều tiêu chuẩn quốc gia GB khác 

nhau để đưa ra các yêu cầu về an toàn 
đối với giày dép của trẻ em. Tuy 
nhiên, các tiêu chuẩn được viện dẫn 
không rõ có phù hợp với Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO hay không? Nổi bật nhất 
là ý kiến của EU cho rằng việc quy 
định thử nghiệm 5 mức mùi mà Trung 
Quốc đưa ra không phù hợp với Điều 
2.2 và 5.1.2 của Hiệp định TBT. Theo 
đó Trung Quốc yêu cầu thử nghiệm 
giày dép cho trẻ em sẽ dựa trên 5 mức 
phân loại mùi: Không mùi; Mùi nhẹ, 
không rõ ràng; Mùi nặng nhưng 
không khó chịu; Mùi nặng và khó 
chịu; Mùi rất nặng và rất khó chịu và 
yêu cầu thử nghiệm viên khi tiến hành 
các thử nghiệm như vậy không được 
xịt nước hoa nặng mùi, dùng các đồ 
uống có cồn hay từ môi trường không 
thoáng khí. Việc Trung Quốc quy định 
như vậy theo EU là không dựa trên 
bằng chứng khoa học và gây cản trở 
thương mại quá mức cần thiết.  

Hiện tại chưa có thông tin về phản 
hồi của Trung Quốc đối với ý kiến 
quan ngại của EU. 

Văn phòng TBT Việt Nam đã tổng 
hợp ý kiến góp ý của các nước đối với 
hai dự thảo của EU và Trung Quốc; 
đồng thời yêu cầu doanh nghiệp, hiệp 
hội xem xét nghiên cứu để đưa ra ý 
kiến về việc “liệu doanh nghiệp Việt 
Nam có gặp vấn đề tương tự như các 
nước nêu ý kiến góp ý cho hai dự thảo 
này hay không ?”. Ngoài ra, các quy 
định liên quan tới REACH của EU 
cũng đã được Văn phòng TBT Việt 
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Nam gửi văn bản chính thức cho Bộ 
Công thương để lấy ý kiến các doanh 
nghiệp liên quan và xác định việc cần 
thiết phải có ý kiến tại diễn đàn Ủy 
ban TBT nếu đánh giá các tác động 
của REACH là đáng kể lên thương 
mại và ảnh hưởng tới các doanh 
nghiệp của Việt Nam.  

Qua cách hiểu về việc xây dựng 
hàng rào kỹ thuật kể từ sau khi Việt 
Nam gia nhập WTO cũng như quá 
trình hoàn thiện hệ thống pháp luật 
ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng thông qua việc ban hành Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, 
Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, 
Văn phòng TBT Việt Nam chia sẻ 
quan điểm rằng còn có sự hiểu chưa 
thống nhất giữa các cơ quan quản lý 
của Việt Nam khi ban hành các văn 
bản liên quan đến các đối tượng thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Hiệp định 
TBT. Việc này dẫn đến hạn chế trong 
xử lý các vấn đề liên quan đến TBT 
của đoàn Việt Nam tại các buổi làm 
việc song phương với các nước thành 
viên WTO khác bên lề các cuộc họp 
định kỳ của Ủy ban TBT/WTO. 

 Thông qua Hội thảo, Văn phòng 
TBT Việt Nam với vai trò đầu mối 
quốc gia trong lĩnh vực TBT trích dẫn 
lại lời nói đầu của Hiệp định TBT 
“không nước nào bị ngăn cản áp dụng 
các biện pháp cần thiết để đảm bảo 
chất lượng hàng hoá xuất khẩu của 
mình hoặc để bảo vệ cuộc sống hoặc 
sức khoẻ của con người, động vật 

hoặc thực vật, bảo vệ môi trường hoặc 
để ngăn ngừa các hành động gian lận 
ở các mức độ mà nước đó cho là thích 
hợp, với điều kiện là chúng không 
được sử dụng theo cách có thể tạo ra 
một phương thức phân biệt đối xử 
khác nhau hoặc không công bằng giữa 
các nước có những điều kiện như nhau 
hoặc một sự hạn chế được ngụy trang 
đối với thương mại quốc tế, và chúng 
phải phù hợp với các điều khoản của 
Hiệp định này” và mong muốn thông 
qua hai ví dụ cụ thể đối với ngành da 
giày của thị trường EU và Trung Quốc 
sẽ giúp các cơ quan quản lý hiểu rõ về 
các nguyên tắc của Hiệp định TBT, 
đặc biệt là hiểu đúng nguyên tắc xây 
dựng các biện pháp kỹ thuật vì những 
mục tiêu hợp pháp, nghĩa là khi xây 
dựng biện pháp kỹ thuật có đầy đủ căn 
cứ khoa học và chứng minh được tính 
hợp pháp như bảo vệ đời sống, sức 
khỏe con người, bảo vệ an ninh quốc 
gia… thì có thể hiểu biện pháp kỹ 
thuật đó là hợp pháp.  

 (Theo TBT Việt Nam) 
 

 
 
 
CHUẨN HÓA KINH DOANH 
VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ  

Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 
của Bộ KH-CN quy định về “quản lý 
đo lường trong kinh doanh vàng và 
quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ 
nghệ lưu thông trên thị trường” đã có 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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hiệu lực từ ngày 1-6-2014. Đây là cơ 
sở pháp lý bảo vệ người tiêu dùng, 
doanh nghiệp (DN) làm ăn chân 
chính. 

Theo quy định tại Thông tư 
22/2013/TT-BKHCN, khối lượng 
vàng tính theo gam trong mua - bán 
với các tổ chức, cá nhân không được 
nhỏ hơn giới hạn sai số tính bằng 
miligam của khối lượng công bố. Chất 
lượng vàng trang sức, mỹ nghệ 
(TSMN) được phân thành 17 hạng 
theo độ tinh khiết của vàng, tương ứng 
với hàm lượng vàng (tuổi vàng) thấp 
nhất từ vàng 8 kara có hàm lượng 
không nhỏ hơn 33,3%, hoặc vàng 18 
kara có hàm lượng không nhỏ hơn 
75% đến cao nhất là vàng 24 kara có 
hàm lượng 99,9%. Thông tư 22 cũng 
quy định chi tiết tiêu chuẩn đối với 
sản phẩm vàng TSMN có sử dụng 
thêm các kim loại khác, hoặc gắn 
thêm đá quý, sử dụng vật liệu hàn, vật 
liệu kết dính trong quá trình gia công, 
chế tác.  

Các sản phẩm vàng TSMN trưng 
bày, giao dịch mua - bán tại cơ sở 
kinh doanh phải công bố các thông tin 
về tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ, 
kiểu dáng, kích cỡ… ghi trên nhãn 
hàng hóa và niêm yết công khai tại nơi 
kinh doanh. 

Ông Ôn Đăng Khoa, Trưởng phòng 
Quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi 
cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
(Sở KH&CN) cho biết, trên địa bàn 
tỉnh hiện có hơn 200 cơ sở kinh doanh 

vàng TSMN. Đầu tháng 3-2014, Chi 
cục đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn và 
phát tài liệu về nội dung của Thông tư 
22 và văn bản pháp luật liên quan cho 
các DN kinh doanh vàng. Tại hội nghị 
tập huấn, nhiều DN bày tỏ sự lo lắng 
về những trở ngại trong thực hiện 
Thông tư 22, cụ thể: Số vàng TSMN 
còn tồn kho mà DN đã đóng dấu 18K, 
24K trên sản phẩm, nhưng thực tế 
không đạt đủ hàm lượng của vàng 
18K, 24K theo quy định thì giải quyết 
ra sao? Đối với số vàng TSMN đã bán 
ra từ trước cho người tiêu dùng, 
nhưng chưa được công bố tiêu chuẩn 
chất lượng sản phẩm, sau thời gian 
Thông tư 22 có hiệu lực nếu khách 
hàng đem đến tiệm vàng để bán, hoặc 
trao đổi lấy sản phẩm khác thì xử lý 
thế nào? Qua đó, đề nghị cấp thẩm 
quyền cho giãn thời gian có hiệu lực 
của Thông tư 22 để DN có thời gian 
chuyển tiếp, từng bước hoàn thiện 
hoạt động này theo quy định. 

Những ý kiến của DN đã được tổng 
hợp gửi Bộ KH&CN. Tuy nhiên, câu 
trả lời vẫn là “hiệu lực của Thông tư 
22 bắt đầu từ 1-6-2014”. Bởi, theo 
phân tích của các chuyên gia trong 
lĩnh vực vàng, thời gian để quay vòng 
một sản phẩm vàng TSMN chỉ là 45 
ngày. Trong khi đó, khoảng thời gian 
kể từ lúc Thông tư 22 được bàn hành 
ngày 26-9-2013 đến thời điểm có hiệu 
lực 1-6-2014 hơn 8 tháng. Đây là 
“thời kỳ chuyển tiếp” với hạn mức 
thời gian đủ dài để DN chuẩn bị theo 
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sự điều chỉnh của Thông tư 22. Vì 
vậy, DN sẽ không rơi vào tình trạng 
tồn kho sản phẩm. Mặt khác, đối với 
lượng vàng tồn kho chưa bán hết hoặc 
thu mua lại của khách hàng thì việc tái 
chế tác, ghi lại tuổi vàng, khối lượng 
vàng trên sản phẩm theo quy chuẩn 
mới cũng sẽ được thực hiện dễ dàng. 
Như vậy, từ ngày 1-6-2014, vàng 
TSMN muốn lưu thông trên thị trường 
phải có độ tuổi, khối lượng, mã ký 
hiệu, xuất xứ... rõ ràng. 

Theo một chủ tiệm vàng, lâu nay, 
việc tìm kiếm lợi nhuận trong kinh 
doanh vàng chủ yếu là “bớt chút đỉnh” 
về khối lượng, hàm lượng vàng. Với 
việc áp dụng quy định Thông tư 22, 
cách làm ăn gian dối này sẽ khó thực 
hiện. Việc tìm kiếm lợi nhuận sẽ được 
chuyển qua giá gia công, chế tác vàng 
TSMN, bởi đây là giao dịch “thuận 
mua, vừa bán”. Qua tìm hiểu thêm cho 
thấy, người tiêu dùng và DN làm ăn 
chân chính kỳ vọng Thông tư 22 được 
thực hiện sẽ là công cụ pháp lý quan 
trọng để chuẩn hóa hoạt động kinh 
doanh vàng TSMN. Các hành vi gian 
lận sẽ bị xử lý nghiêm, thiết lập sự 
cạnh tranh lành mạnh, công  khai, 
công bằng hơn trong hoạt động kinh 
doanh vàng TSMN. 

(Theo báo bà rịa) 
 
THÔNG TƯ 22 QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG VÀNG  

Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 
ngày 26/9/2013 của Bộ KH-CN quy 

định về quản lý đo lường trong kinh 
doanh vàng và quản lý chất lượng 
vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông 
trên thị trường, được cho là một bước 
chuyển tích cực, góp phần tạo ra sự 
cạnh tranh lành mạnh giữa các DN 
kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, 
và đảm bảo quyền lợi chính đáng của 
người tiêu dùng. 

  
Theo đó, vàng trang sức, mỹ nghệ 

phải phù hợp và đúng với tiêu chuẩn 
về chất lượng và đo lường. Sản phẩm 
phải có đóng mã ký hiệu, hàm lượng 
vàng trên từng sản phẩm mới được 
lưu thông trên thị trường. Chính quy 
định này sẽ siết chặt chất lượng vàng, 
xóa dần nghịch cảnh vàng mỗi nơi 
một giá trong thời gian vừa qua. 

Tuy nhiên, nhiều vấn đề đang được 
các doanh nghiệp đặt ra với Bộ 
KH&CN như: Xử lý như thế nào đối 
với vàng nữ trang hiện đang lưu hành 
và đang được giữ trong dân, việc 
chuẩn hóa thiết bị đo hàm lượng vàng 
thì đơn vị nào chịu trách nhiệm, quy 
định về việc cấm sử dụng những chất 
gây hại trong nữ trang là như thế nào, 
hay nếu vi phạm thì mức xử phạt sẽ là 
bao nhiêu… Thông tư 22 được chuẩn 
bị ngay sau khi Nghị định 24 ban 
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hành. Về bản chất của Thông tư 22 là 
cụ thể hóa Luật và quy định trong 
Nghị định 24 của Chính phủ về quản 
lý hoạt động kinh doanh vàng.  Khi 
xây dựng Thông tư, Tổng Cục đã 
tham khảo rất nhiều kinh nghiệm từ 
các nước đang áp dụng, vì vậy mà nội 
dung thông tư đều phù hợp với thông 
lệ quy định trên quốc tế. 

Quy định thông tư 22 không tạo ra 
khó khăn cho DN kinh doanh sản xuất 
vàng mà chỉ yêu cầu DN khi sản phẩm 
vàng ra thị trường phải đảm bảo hàm 
lượng vàng, tuổi vàng đúng như đã 
công bố. Thông tư 22, không quy định 
tổ chức cá nhân trong hoạt động sản 
xuất nhập khẩu kinh doanh mua bán 
vàng phải trang bị quả cân và cân. Tuy 
nhiên, nếu tổ chức, doanh nghiệp sử 
dụng cân trong mua bán vàng thì nhất 
định phải đáp ứng yêu cầu về đo 
lường theo Thông tư 22. Chính vì vậy, 
các đơn vị kinh doanh vàng phải tự 
kiểm tra lại xem thiết bị cân đo của 
mình có đáp ứng yêu cầu đo lường 
hay không. 

Thông tư 22 được ký ban hành từ 
ngày 26/9/2013 nhưng ngay từ khi xây 
dựng, Bộ KH&CN đã tính đến thời 
gian cần thiết và lộ trình thích hợp để 
các Doanh nghiệp kinh doanh vàng 
trang sức mỹ nghệ có đủ thời gian để 
thực hiện theo các quy định mới. Do 
đó, hiệu lực của Thông tư đã được xác 
định là sau khoảng 8 tháng kể từ khi 
ký ban hành. Với nội dung này đã 
nhận được sự nhất trí của các cơ quan 

quản lý, Ngân hàng nhà nước, các bên 
liên quan, kể cả Hiệp hội Kinh doanh 
vàng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, 
nhiều doanh nghiệp còn hết sức thụ 
động trong việc triển khai các văn bản 
quy phạm pháp luật mới mà doanh 
nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh. 
Khi chuẩn bị đến thời hạn phải áp 
dụng theo quy định mới thì mới xem 
xét thực hiện nên bị “khớp”, “hoang 
mang” khi không hiểu rõ hoặc không 
đủ nguồn lực để thực hiện theo quy 
định. Ngược lại, rất nhiều doanh 
nghiệp đã rất chủ động trong việc triển 
khai thực hiện theo Thông tư mới và 
rất sẵn sàng cho việc thực hiện Thông 
tư.  

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, 
nếu phát hiện vi phạm hành chính sẽ 
bị xử lý vi phạm theo quy định tại 
Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 
19/7/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo 
từng hành vi sẽ có mức phạt cụ thể 
được quy định trong Nghị định 
80/2013/NĐ-CP.  

Thực ra, việc kiểm soát và thực hiện 
các quy định về chất lượng và đo 
lường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ 
phải được thực hiện thống nhất trên 
toàn quốc, không phân biệt cửa hàng 
nhỏ lẻ hay ở vùng sâu vùng xa. Nói 
cách khác, cửa hàng ở vùng sâu, vùng 
xa, nhỏ lẻ nếu kinh doanh vàng trang 
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sức, mỹ nghệ thì cũng phải tuân thủ 
các quy định về kinh doanh vàng. Bên 
canh đó, Bộ KH&CN đã giao việc 
thanh tra, kiểm tra vàng trang sức, mỹ 
nghệ như sau:  

Về kiểm tra: Giao cho Chi cục 
TCĐLCL tỉnh, thành phố thực hiện 
việc kiểm tra nhà nước về đo lường 
trong hoạt động kinh doanh vàng và 
chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ 
lưu thông trên địa bàn địa phương 
theo quy định tại Thông tư này và các 
quy định của pháp luật khác có liên 
quan; phối hợp với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền trong việc thanh tra về 
đo lường, chất lượng trong hoạt động 
kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 
lưu thông trên thị trường địa phương 
theo quy định tại Thông tư này và các 
quy định của pháp luật khác có liên 
quan.  

Về thanh tra: Giao cho Thanh tra 
Sở KHCN tỉnh, thành phố chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà 
nước về đo lường trong hoạt động 
kinh doanh vàng và chất lượng vàng 
trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên địa 
bàn địa phương theo quy định tại 
Thông tư 22 này và các quy định của 
pháp luật khác có liên quan đến kinh 
doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ 

 (TH Theo portal.tcvn.vn) 
 
HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG 
TRONG SẢN SUẤT NÔNG 
NGHIỆP  

Hàng rào kỹ thuật trong lĩnh vực 
nông sản liên quan đến: Dư lượng 
thuốc trừ sâu, kim loại nặng, biến đổi 
gen, canh tác, môi trường, đóng gói, 
ghi nhãn… 

Hiện nay, một trong những vấn đề 
mà các quốc gia quan tâm là làm thế 
nào để xóa bỏ được rào cản kỹ thuật, 
bởi lẽ, rào cản kỹ thuật là một trong 
những biện pháp sử dụng phổ biến ở 
hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt trong 
lĩnh vực nông sản, thực phẩm. Đây là 
hàng hóa liên quan đến sức khỏe con 
người nên cần được quan tâm hơn hết, 
nhất là ở các nước Âu – Mỹ. 

Theo Ông Vũ Văn Diện - Nguyên 
Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, trong 
Thương mại quốc tế có những rào cản 
thương mại như thuế quan và phi thuế 
quan. Các biện pháp phi thuế quan 
gồm: Sở hữu trí tuệ, các vấn đề hải 
quan, trong đó có hàng rào kỹ thuật. 

Hàng rào kỹ thuật trong lĩnh vực 
nông sản liên quan đến: Dư lượng 
thuốc trừ sâu, kim loại nặng, biến đổi 
gen, canh tác, môi trường, đóng gói, 
ghi nhãn… Ví dụ: Khi xuất khẩu hàng 
nông sản vào các quốc gia sở tại, các 
quốc gia yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền của nước xuất khẩu xác nhận, 
lập danh sách các cơ sở đăng ký để 
xuất khẩu vào, hoặc xuất trình hồ sơ 
các chương trình quản lý chất lượng, 
chương trình giám sát của nước xuất 
khẩu, một số sản phẩm phải khử 
trùng, ra nhiệt, chiếu xạ… Thậm chí, 
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Mỹ, EU còn có lịch định kỳ trực tiếp 
sang kiểm tra hàng hóa của các doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Giải pháp để nâng cao việc tiếp cận 
thông tin cho các doanh nghiệp? 
Hiện nay, theo các Hiệp định thương 
mại tự do, các nước đều phải minh 
bạch hóa các quy định về các biện 
pháp kỹ thuật và các nước đều phải 
thiết lập “Điểm hỏi đáp về các rào cản 
kỹ thuật” để trả lời và cung cấp các 
văn bản có liên quan đến các biện 
pháp kỹ thuật. Ví dụ: Trang thông tin 
của WTO, www.wto.org… 

Thực tế, Việt Nam cũng đã xây 
dựng được một hệ thống thông tin 
tương đối mạnh từ TW đến địa 
phương. Doanh nghiệp có thể tiếp cận 
các thông tin về tất cả các biện pháp 
kỹ thuật của Việt Nam tại: Văn phòng 
TBT Việt Nam, Tổng Cục Tiêu chuẩn 
– Đo lường - Chất lượng, Bộ Khoa 
học Công nghệ hoặc qua trang web: 
http://www.tbtvn.org  

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt 
Nam còn tiếp cận thông tin qua các 
kênh: Tham khảo từ các đối tác; 
Phòng Thương mại của Việt Nam đặt 
tại các quốc gia sở tại hoặc các kênh 
khác. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn 
là sự chủ động nắm bắt thông tin của 
các doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp Việt Nam cần phải 
lưu ý trong rào cản kỹ thuật? 

Theo ông Vinh, Trước hết, các 
doanh nghiệp phải nắm bắt được tiêu 
chuẩn chất lượng quốc gia. Bởi lẽ, 

phải thực hiện được các quy định về 
tiêu chuẩn của quốc gia, các doanh 
nghiệp mới hiểu và có cơ sở đáp ứng 
được tiêu chuẩn chất lượng của các 
quốc gia khác, đặc biệt là các nước 
Âu- Mỹ. 

Bên cạnh các tiêu chuẩn của các 
quốc gia sở tại, các doanh nghiệp cũng 
cần chú ý các quy định về tiêu chuẩn 
kỹ thuật của các tổ chức tư nhân. Hiện 
nay, có hơn 40 tổ chức xây dựng các 
tiêu chuẩn kỹ thuật gây cản trở cho 
các doanh nghiệp khi xuất khẩu. 

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thay 
đổi tư duy và cách thức tổ chức sản 
xuất, tổ chức lại sản xuất thông qua 
xây dựng mối liên kết, bởi vì khi 
doanh nghiệp gặp khó khăn thì cả 
cộng đồng cũng bị ảnh hưởng; kiểm 
soát yếu tố nguyên liệu đầu vào; cập 
nhật các yêu cầu của thị trường vì các 
nước thường xuyên thay đổi tiêu 
chuẩn kỹ thuật và phải có sự kết nối 
chặt chẽ với nhà nhập khẩu. 

Hiện đã có một Chương trình Hỗ trợ 
pháp lý liên ngành dành cho doanh 
nghiệp theo Quyết định số 585/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ 
Tư pháp chủ trì, Đài Truyền hình Việt 
Nam và Công ty Cổ phần Truyền 
thông ALO phối hợp thực hiện với sự 
hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt 
Nam – PVGas.   

Theo vietq.vn  
 
DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐGSPH 
ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN 
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VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM 
ĐỊNH/CHỨNG NHẬN XĂNG, 
NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN 
LIỆU SINH HỌC PHÙ HỢP 
QCVN 1:2009/BKHCN  

1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp 
(ĐGSPH): Trung tâm Kỹ thuật và ứng 
dụng Công nghệ Cần Thơ. 

- Địa chỉ: Số 45 đường 3/2 phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều-TP. 
Cần Thơ. 

- Lĩnh vực được chỉ định: Thử 
nghiệm.  

- Quyết định: Quyết định có hiệu 
lực đến ngày 31/01/2016 và thay thế 
Quyết định 148/QĐ-TĐC ngày 
31/01/2013. 

2. Tên tổ chức ĐGSPH: Trung tâm 
Chứng nhận phù hợp (QUACERT). 

- Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - 
Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 

- Lĩnh vực chỉ định: Chứng nhận. 
- Quyết định: 1921/QĐ-TĐC ngày 

28/9/2012. 
3. Tên tổ chức ĐGSPH: Trung tâm 

Kỹ thuật TC ĐL CL 1 (QUATEST 1). 
- Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội. 
- Lĩnh vực được chỉ định: - Thử 

nghiệm; Giám định; Chứng nhận. 
- Quyết định: 1922/QĐ-TĐC ngày 

28/9/2012 (Quyết định có hiệu lực 03 
năm kể từ ngày ký). 

4. Tên tổ chức ĐGSPH: Trung tâm 
Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST 3). 

- Địa chỉ: Số 49 Pasteur-Quận 1-
TP.Hồ Chí Minh. 

- Lĩnh vực được chỉ định: - Thử 
nghiệm; Giám định; Chứng nhận. 

- Quyết định: 1923/QĐ-TĐC ngày 
28/9/2012 (Quyết định có hiệu lực 03 
năm kể từ ngày ký).  

5. Tên tổ chức ĐGSPH: Trung tâm 
Kỹ thuật TC ĐL CL 2 (QUATEST 2). 

- Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền, Quận 
Sơn Trà-TP.Đà Nẵng (hoặc Số 97 Lý 
Thái Tổ-TP.Đà Nẵng). 

- Lĩnh vực được chỉ định: - Thử 
nghiệm; Giám định; Chứng nhận. 

- Quyết định: 2624/QĐ-TĐC ngày 
13/12/2012 (Quyết định có hiệu lực 
03 năm kể từ ngày ký). 

6. Tên tổ chức ĐGSPH: Công ty Cổ 
phần Giám định Năng lượng Việt 
Nam (EIC).  

- Địa chỉ: Số 1-5 Lê Duẩn, toà nhà 
PetroVietnam, phường Bến Nghé, 
quận 1 - TP.Hồ Chí Minh. 

- Lĩnh vực được chỉ định: Thử 
nghiệm. 

- Quyết định: 2378/QĐ-TĐC ngày 
07/8/2013 (thay thế QĐ số 1631/QĐ-
TĐC ngày 22/9/2011) (Quyết định có 
hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký. 

(Theo portal) 
 

BÁO ĐỘNG MÌ CHÍNH VÀ BỘT 
NÊM GIẢ  

Theo Cục Quản lý thị trường (Bộ 
Công Thương), tình trạng vi phạm 
trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu, 
kinh doanh mặt hàng mì chính và 
nguyên liệu mì chính có nhiều diễn 
biến phức tạp và có xu hướng gia 
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tăng; đặc biệt là các vụ việc về hàng 
giả, bao bì, nhãn mác giả, hàng hóa 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu. 

 
Chỉ trong quý I/2014, có một khối 

lượng lớn mì chính và nguyên liệu bột 
nêm bị cơ quan chức năng niêm 
phong và giám định là hàng giả. Điển 
hình như vụ công an Hải Phòng thu 
giữ 1,4 tấn mì chính thành phẩm giả 
đã được đóng gói, 2,8 tấn mì chính giả 
chưa đóng gói, 30kg vỏ bao mì chính 
mang một nhãn hiệu nổi tiếng và một 
máy ép nhiệt cùng một số dụng cụ, 
phương tiện để đóng gói mì chính 
giả... Các lô mì chính giả mạo này đều 
mang các thương hiệu như Ajinomoto, 
Miwon, Vedan. Bên cạnh đó, lực 
lượng chức năng còn phát hiện nhiều 
lô mì chính nhập chính ngạch có hiện 
tượng khai báo gian lận về số lượng, 
trị giá để trốn thuế… 

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu 
(Tổng cục Hải quan), đối với các mặt 
hàng nhập khẩu thì các sản phẩm phải 
có hồ sơ công bố của bên xuất hàng, 
khi vào Việt Nam các cơ quan có chức 
năng sẽ kiểm định lại về chất lượng 
cũng như tính an toàn của sản phẩm 

thì mới được lưu hành. Tuy nhiên, 
thời gian qua, một số lô hàng mì chính 
có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan 
xuất sang Việt Nam theo đường nhập 
lậu không chính ngạch để trốn thuế. 
Những sản phẩm này không được 
đăng ký chất lượng, kiểm định, nguồn 
gốc xuất xứ và thậm chí còn giả 
thương hiệu phổ biến trên thị trường. 

Thủ đoạn của các đối tượng buôn 
bán, kinh doanh mì chính giả, kém 
chất lượng thường sử dụng là trộn 
thêm các loại hóa chất rẻ tiền bị cấm 
đóng gói bằng bao bì của các thương 
hiệu lớn để bán ra thị trường khiến lực 
lượng chức năng khó phát hiện. Mặt 
hàng này được bán giá rẻ chỉ bằng 
một nửa so với sản phẩm chính hãng, 
có thương hiệu nên rất dễ tiêu thụ, đặc 
biệt là các quán ăn, nhà hàng… 

Kiên quyết xử lý nghiêm 
Trước diễn biến phức tạp của việc 

buôn bán, làm giả các nhãn hiệu mì 
chính nổi tiếng, Cục Điều tra chống 
buôn lậu đã có văn bản gửi các cục hải 
quan địa phương cảnh báo hiện tượng 
một số lô hàng mì chính giả mạo các 
thương hiệu nổi tiếng nhập lậu vào 
Việt Nam. Theo đó, đơn vị hải quan 
tăng cường kiểm tra các lô hàng mì 
chính nhập khẩu để kịp thời phát hiện 
hành vi gian lận và xử lý theo quy 
định của pháp luật. Các địa phương 
chú ý tới việc doanh nghiệp khai báo 
nhập khẩu các lô hàng không nhãn 
mác, hoặc mì chính nhưng khai sai mã 
hàng hóa để trốn thuế, giả nhãn hiệu. 
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Ông Trần Hùng - Phó Cục trưởng 
Cục Quản lý thị trường (Bộ Công 
Thương) - cũng cho biết, cục đã yêu 
cầu các chi cục trên cả nước triển khai 
kiểm tra mặt hàng này. Theo đó, sẽ 
kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, 
gia công, nhập khẩu, phân phối, các 
điểm bán lẻ và nguyên liệu sản xuất 
mì chính. Nội dung kiểm tra sẽ tập 
trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng 
hóa, việc thực hiện chế độ hóa đơn 
chúng từ, công bố tiêu chuẩn, hợp quy 
sản phẩm, điều kiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 

(Theo báo công thương) 
 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHO 
BỈM TRẺ EM  

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã đưa vào kế hoạch xây 
dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2014 
cho sản phẩm bỉm trẻ em và dự kiến 
công bố cuối năm 2014 hoặc đầu năm 
2015. 

Bà Ngô Ngọc Hà, Viện phó viện 
Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cho 
PV Chất lượng Việt Nam biết, theo 
Khoản 1, Điều 5 của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa: Chất lượng sản 
phẩm hàng hóa được quản lý trên cơ 
sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy 
chuẩn kỹ thuật tương ứng. Thông tin 
về tiêu chuẩn cho các sản phẩm bỉm 
của trẻ em khi đưa ra thị trường như 
sau: 

- Tiêu chuẩn cơ sở: Về cơ bản, các 
công ty có thương hiệu đã xây dựng 

và công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng 
cho sản phẩm bỉm của mình (như 
Kimberly & Clark, Diana, Kao 
v.v….).   

 
Bỉm trẻ em sẽ được áp dụng theo 

đúng tiêu chuẩn 
- Về tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

nước ngoài : Một số quốc gia có tiêu 
chuẩn áp dụng cho sản phẩm bỉm trẻ 
em như Trung Quốc (GB/T 
28004:2011), Nga (GOST R 
52557:2011 ), Nam Phi (EAS 
154:2000), trong đó quy định các chỉ 
tiêu tính năng (độ thấm hút, khả năng 
giữ chất lỏng, pH, chỉ tiêu vi sinh. 
v.v…), tổ chức tiêu chuẩn quốc tế  
ISO cũng có các tiêu chuẩn về phương 
pháp thử có thể áp dụng cho sản 
phẩm này.  

- Về tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) 
của Việt Nam: Bộ KH&CN đã đưa 
vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia năm 2014 cho sản phẩm bỉm 
trẻ em và dự kiến công bố cuối năm 
2014 hoặc đầu năm 2015. 

Theo Điều 23 của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa : người sản xuất, 
người nhập khẩu tự công bố các đặc 
tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số 
hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc 
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trên bao bì, nhãn hàng hóa, tài liệu 
kèm theo sản phẩm, hàng hóa 

Theo Điều 24 của Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa: người sản xuất 
thông báo sản phẩm của mình phù hợp 
với tiêu chuẩn (quy chuẩn kỹ thuật). 

Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn của 
Việt Nam có hai loại tiêu chuẩn: tiêu 
chuẩn cơ sở (TCCS) và tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN), các doanh nghiệp 
xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở 
cho sản phẩm của mình hoặc áp dụng 
tiêu chuẩn quốc gia. Các bộ, ngành 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho các 
sản phẩm hàng hóa theo ngành, lĩnh 
vực được phân công và Bộ Khoa học 
Công nghệ công bố các TCVN này. 

Đối với quy chuẩn kỹ thuật (quốc 
gia hoặc địa phương) áp dụng cho sản 
phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất 
an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2): 
các sản phẩm, hàng hoá này phải tuân 
thủ mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật 
và yêu cầu quản lý để bảo đảm an 
toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, … 

Đối với việc xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN): hàng năm Bộ Khoa 
học và Công nghệ công bố khoảng từ 
600 – 800 TCVN. Ví dụ: Năm 2010 
công bố 671 TCVN. Năm 2011 công 
bố 745 TCVN. Năm 2012 công bố 
607 TCVN. Năm 2013 công bố 1300 
TCVN. 

Đối với việc xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia (QCVN): trên cơ sở 
danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 
các Bộ, ngành sẽ xây dựng các QCVN 

cho các sản phẩm hàng hóa của Bộ, 
ngành được phân công quản lý. 

 (Theo vietq) 
 

 
 
 
HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH 
GỌN - LEAN 

I. Lean là gì?  
1. Lean (Tinh gọn) là phương pháp 

cải tiến có hệ thống, liên tục và tập 
trung vào việc tạo thêm giá trị cho 
khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ 
các lãng phí (wastes) trong quá trình 
sản xuất/ cung cấp dịch vụ của một tổ 
chức, từ đó giúp cắt giảm chi phí 
(đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận), 
tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, 
rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ 
cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng khả 
năng đáp ứng một cách linh hoạt các 
yêu cầu không ngừng biến động và 
ngày càng khắt khe của khách hàng. 

2. Theo nguyên lý trên, Lean tập 
trung vào việc nhận diện và loại bỏ 
các hoạt động không tạo thêm giá trị 
cho khách hàng nhưng lại làm tăng chi 
phí trong chuỗi các hoạt động sản 
xuất, cung cấp dịch vụ của tổ chức.  

3. Nguồn gốc của Lean:  
Vào thập niên 1980, đã có một sự 

chuyển dịch cơ bản về cách thức tổ 
chức sản xuất tại nhiều nhà máy lớn ở 
Mỹ và Châu Âu. Phương pháp sản 
xuất hàng loạt với số lượng lớn (mass 
production) cùng với các kỹ thuật 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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quản lý sản xuất được áp dụng kể từ 
những năm đầu thế kỷ 19 đã được 
nghi vấn liệu có phải là mô hình sản 
xuất tối ưu chưa, khi các công ty của 
Nhật Bản chứng minh được phương 
pháp “Vừa-Đúng-Lúc” (Just-In-Time/ 
JIT) là một giải pháp tốt hơn để hạn 
chế việc gây ra các lãng phí như sản 
xuất quá mức cần thiết hoặc sản xuất 
sớm hơn khi cần thiết (Over-
production), mà một hệ quả tất yếu sẽ 
là sự lãng phí do tồn kho quá mức cần 
thiết (Inventory), cùng với việc gia 
tăng các lãng phí khác trong nhóm 7 
lãng phí thường gặp (7 wastes) trong 
một tổ chức như: chờ đợi (Waiting); 
vận chuyển/ di chuyển không cần thiết 
(Transportation); thao tác thừa 
(Motion); gia công thừa (Over-
processing); khuyết tật/ sai lỗi của sản 
phẩm, dịch vụ (Defects).  

Phương pháp sản xuất theo nguyên 
lý JIT là cách thức tổ chức sản xuất để 
đảm bảo tất cả các quá trình chỉ sản 
xuất những gì cần thiết, khi cần thiết 
và với số lượng cần thiết theo nhu cầu 
của quá trình tiếp theo cho đến khi 
chuyển giao sản phẩm, dịch vụ đến 
khách hàng cuối cùng của tổ chức.  

Việc vận dụng nguyên lý JIT, cùng 
với thực hành có hiệu quả các kỹ 
thuật, công cụ Lean cơ bản và tự động 
hóa (Jidoka) trên nền tảng khai thác 
hiệu quả trí tuệ, sức sáng tạo của con 
người với tư duy Kaizen (thay đổi để 
tốt hơn và liên tục cải tiến) sẽ giúp 
cho các tổ chức, doanh nghiệp giảm 

thiểu các lãng phí, hướng tới những 
kết quả hoạt động cao hơn về năng 
suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh 
của sản phẩm, dịch vụ trong bối cảnh 
kinh tế cạnh tranh toàn cầu hiện nay. 

II. Đối tượng áp dụng 
Do bản chất là tập trung vào việc 

loại bỏ các lãng phí cùng với nỗ lực 
để tạo thêm giá trị cho khách hàng, 
nên phạm vi các đối tượng tổ chức có 
thể áp dụng Lean đã vượt ra khỏi ranh 
giới các ngành công nghiệp sản xuất 
truyền thống để mở rộng ra các lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ, ví dụ chăm sóc 
sức khỏe, bán lẻ, du lịch, ngân hàng, 
văn phòng, bệnh viện, … 

III. Lợi ích 
1. Cải thiện năng suất và chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ nhờ giảm thiểu tình 
trạng phế phẩm và các lãng phí, nâng 
cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực 
đầu vào, trong đó có cả việc tăng năng 
suất lao động/ hiệu suất làm việc của 
nhân viên thông qua giảm chờ đợi 
(giữa người-người; giữa người-máy 
móc), giảm di chuyển, ... phẩm cũng 
sẽ được cải thiện với nguồn lực cơ sở 
vật chất hiện có. 

IV. Các bước triển khai 
- Xác định giá trị với khách hàng. 
- Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị. 
- Nhận biết và loại bỏ các lãng phí. 
- Tạo dòng chảy công việc và thực 

hành sản xuất kéo (Pull). 
- Hướng đến các mục tiêu hoàn 

thiện và duy trì những thay đổi.  
Theo vnpi.vn 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN 
THỰC PHẨM THEO ISO 22000 
(FM.22000)  

I. ISO 22000 là gì? 
1. ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn 

thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và 
có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một 
doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp 
thực phẩm áp dụng và đạt được chứng 
chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một 
đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn 
vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung 
cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, 
chất lượng cho người tiêu dùng. 

2. Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây 
dựng bởi sự đóng góp của 187 quốc 
gia thành viên trên thế giới. Tiêu 
chuẩn ISO 22000 được ban hành vào 
ngày 01/09/2005 và năm 2008 tại Việt 
Nam, được chính thức thừa nhận là 
tiêu chuẩn quốc gia (TCVN ISO 
22000:2008). 

3. Tiêu chuẩn này nhằm cung cấp 
một hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm toàn diện bao gồm các yêu cầu: 
Quản lý tài liệu hồ sơ, cam kết của 
lãnh đạo, quản lý nguồn lực, hoạch 
định và tạo sản phẩm an toàn (các 
chương trình tiên quyết, các phân tích 
mối nguy và kiểm soát tới hạn 
HACCP), kiểm tra xác nhận, xác định 
nguồn gốc, trao đổi thông tin và cải 
tiến hệ thống.  

Tổ chức có thể sử dụng các nguồn 
lực bên trong (nhân viên của tổ chức) 
hoặc các nguồn lực bên ngoài (tư vấn) 
để đáp ứng các yêu cầu này. 

II. Đối tượng áp dụng 
Tiêu chuẩn ISO 22000 có thể áp 

dụng cho tất cả các loại hình doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh trong 
chuỗi cung cấp thực phẩm không phân 
biệt quy mô; bao gồm: 

- Sản xuất và chế biến thức ăn gia 
súc; 

- Thực phẩm chức năng: cho người 
già, trẻ em, người bị bệnh; 

- Doanh nghiệp chế biến rau, củ, 
quả, thịt trứng sữa, thủy hải sản; 

- Doanh nghiệp sản xuất, chế biến 
đồ uống: nước ngọt, nước tinh khiết, 
rượu, bia, Cafe, chè,..; 

- Doanh nghiệp sản xuất, chế biến 
gia vị; 

- Các hãng vận chuyển thực phẩm; 
- Doanh nghiệp sản xuất, chế biến 

đồ ăn sẵn, nhà hàng; 
- Hệ thống siêu thị, bán buôn, bán 

lẻ; 
- Doanh nghiệp sản xuất vật liệu 

bao gói thực phẩm; 
- Trang trại trồng trọt và chăn nuôi. 
III. Lợi ích 
Một doanh nghiệp áp dụng tiêu 

chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 
22000 sẽ được nhìn nhận là có hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, tạo được lợi thế 
cạnh tranh cao, đặc biệt tạo điều kiện 
dễ dàng cho việc xuất khẩu sang các 
thị tường khó tính trên thế giới. Bên 
cạnh đó, việc áp dụng ISO 22000 còn 
mang lại nhiều lợi ích khác, cụ thể 
như sau: 



Số 04 - 6/2014 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 21 
 

- Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động 
quản lý sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp; 

 - Có thể thay thế cho nhiều tiêu 
chuẩn khác nhau: GMP, HACCP, 
EUROGAP, BRC, SQF, IFS; 

- Giảm chi phí bán hàng; 
- Giảm tối đa các nguy cơ ngộ độc, 

kiện cáo, phàn nàn của khách hàng; 
- Tăng cường uy tín, sự tin cậy, sự 

hài lòng của nhà phân phối, khách 
hàng; 

- Cải thiện hoạt động tổng thể của 
doanh nghiệp; 

- Thuận tiện trong việc tích hợp với 
các hệ thống quản lý khác (ISO 9001, 
ISO/IEC 17025, ISO 14000); 

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 
- ISO 22000:2005: Yêu cầu tiêu 

chuẩn cho mọi tổ chức trong chuỗi 
thực phẩm. 

- ISO/TS 22004:2005: Hướng dẫn 
áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2005. 

- ISO/TS 22003:2007: Yêu cầu cho 
các tổ chức chứng nhận hệ thống quản 
lý an toàn thực phẩm. 

- ISO 22005:2007: Hệ thống xác 
định nguồn gốc thức ăn gia súc và 
thực phẩm. 

- ISO/CD 22006:2007: Hướng dẫn 
áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho việc 
sản xuất trong trang trại. 

(Theo vpc.vn) 
 

 
 
 

Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp 
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2008  

Ngày 06/5/2014, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã có Công văn số 
1581/BKHCN-TĐC gửi các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương hướng dẫn 
hoạt động đánh giá, cấp Giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng 
theo TCVN ISO 9001:2008. 

Trong thời gian chuyển tiếp việc 
thực hiện theo quy định tại Quyết định 
số 144/2006/QĐ-TTg và Quyết định 
số 118/2009/QĐ-TTg sang quyết định 
số 19/2014/QĐ-TTg, Bộ KH&CN 
hướng dẫn sau các nội dung liên quan 
như sau: 

- Về hoạt động đánh giá (chứng 
nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, 
thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận 
lại) với hai trường hợp cụ thể trước và 
sau ngày 18/5/2014. 

- Về việc cấp giấy chứng nhận 
HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trước 
và sau ngày 18/5/2014. 

- Về hoạt động tư vấn xây dựng 
HTQLCL: các cơ quan đã đăng ký 
hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn, 
chuyên gia tư vấn độc lập: tiếp tục 
thực hiện theo hợp đồng, chi phí tư 
vấn được thanh quyết toán theo quy 
định hiện hành. Trường hợp  trong 
hợp đồng có quy định căn cứ để thanh 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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lý hợp đồng tư vấn là khi cơ quan 
được cấp giấy chứng nhận thì kể từ 
khi Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg 
có hiệu lực thi hành, căn cứ này được 
thay thế bằng việc cơ quan công bố 
HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2008.  

 (Theo portal.tcvn.vn)  
 
Danh mục văn bản pháp luật mới 
ban hành  

1. Quyết định 635/QĐ-BTTTT năm 
2014 chỉ định phòng đo kiểm trung 
tâm đo lường và ứng dụng công nghệ 
do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành.  

2. Quyết định 1010/QĐ-BTC năm 
2014 sửa đổi Mẫu tem xì gà nhập 
khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành.  

3. Quyết định 187/QĐ-QLCL năm 
2014 phê duyệt nội dung, tiêu chí, 
phương pháp, biểu mẫu rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật và thủ tục 
hành chính về lĩnh vực an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản do Cục 
trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông 
lâm sản và thủy sản ban hành.  

4. Thông tư 13/2014/TT-BCT quy 
định về hoạt động công vụ của công 
chức Quản lý thị trường do Bộ trưởng 
Bộ Công thương ban hành. 

(TBT Việt Nam) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 

  WHO kêu gọi đánh thuế thuốc 
lá cao tại các nước Đông Nam Á  

Văn phòng châu Á-Thái Bình 
Dương của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO-WPRO) và Hiệp hội quản lý 
Thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) 
ngày 22/5 đã kêu gọi các nước Đông 
Nam Á tăng thuế các sản phẩm thuốc 
lá nhằm hạn chế thói quen hút thuốc lá 
ở khu vực này. 

WHO-WPRO và SEATCA cho biết 
sẽ hợp tác giúp các nước Đông Nam 
Á tăng cường hệ thống thuế đối với 
thuốc lá. 

Trong cuộc hội thảo về thuế thuốc 
lá và buôn lậu, Giám đốc khu vực 
WHO-WPRO Shin Young-soo nhấn 
mạnh các nước cần nhận ra rằng giá 
thuốc lá cao hơn sẽ cứu được nhiều 
sinh mạng hơn và giảm bớt được gánh 
nặng kinh tế, xã hội và sức khỏe cho 
con người do thuốc lá. 

Trong khi đó, SEATCA cho rằng 
việc duy trì thuế thuốc lá ở mức thấp 
đã khuyến khích giới trẻ tham gia hút 
thuốc đồng thời gây khó khăn cho 
việc ngăn chặn thói quen hút thuốc. 

Theo Giám đốc SEATCA Bungon 
Rithiphakdee, ở nhiều nước, do thuế 
đánh vào các sản phẩm thuốc lá còn 
quá thấp khiến WHO đã phải xây 
dựng chủ đề thuế trong Ngày Thế giới 
không hút thuốc lá trong năm 2014. 

Theo báo cáo mới đây, việc tiêu thụ 
thuốc lá vẫn tiếp tục tăng nhanh trên 
thế giới, lứa tuổi hút thuốc chủ yếu là 
thanh niên. Chỉ riêng Ấn Độ, từ năm 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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1977-2000, lượng thuốc lá tiêu thụ đã 
tăng gấp gần 7 lần.  

(Theo TTXVN) 
 

 Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang 
Nhật Bản - cạnh tranh và rào cản 
kỹ thuật  

Theo thống kê của Hải quan Việt 
Nam, quý I/2013, xuất khẩu (XK) 
mực, bạch tuộc sang Nhật Bản đạt 
23,57 triệu USD, giảm 2,9% so với 
cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do 
Nhật Bản giảm mạnh nhu cầu NK 
mực, bạch tuộc trong khi nguồn 
nguyên liệu trong nước của Việt Nam 
cũng không đủ để chế biến XK. 

Tháng 2 và 3/2014, giá trị XK mực, 
bạch tuộc sang Nhật Bản tăng lần lượt 
7,6% và 10,5% so với cùng kỳ năm 
trước. Nhưng do tháng 1/2014, giá trị 
XK sang thị trường này giảm mạnh 
đến 19,8% nên tính chung 3 tháng giá 
trị vẫn giảm 2,9%. 

Quý I/2014, XK mực, bạch tuộc 
sang Nhật Bản giảm do nhiều DN XK 
Việt Nam không thể đáp ứng được các 
yêu cầu khắt khe về nguồn gốc xuất 
xứ nguyên liệu của sản phẩm. Do vậy, 
một số DN XK lớn tại Kiên Giang, Bà 
Rịa - Vũng Tàu bị giảm tỷ lệ hàng 
sang Nhật vì lý do này. 

Quý I/2013, bạch tuộc đông lạnh, 
khô, muối hoặc ngâm nước muối 
chiếm đến gần 39% tổng giá trị NK 
của Nhật Bản. Tuy nhiên, DN Việt 
Nam không thể cạnh tranh nổi với các 
nguồn cung khổng lồ khác như: 

Morocco, Mauritania và Trung Quốc. 
Giá trị NK bạch tuộc đông lạnh của 
Nhật Bản từ Việt Nam chỉ bằng 22% 
của Morocco; 27% của Mauritania và 
44% của Trung Quốc. 

Theo thống kê của ITC, quý I năm 
nay, Nhật Bản NK gần 20 nghìn tấn 
mực, bạch tuộc, trị giá 142 triệu USD, 
giảm so 29% về khối lượng và 27% so 
với cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình 
NK 7,18 USD/kg. 

Sản phẩm bạch tuộc đông 
lạnh/khô/muối/ngâm muối chiếm tỷ 
trọng lớn nhất với 10 nghìn tấn, 72 
triệu USD, giảm lần lượt 40% và 27% 
so với cùng kỳ - mức giảm mạnh nhất 
trong các sản phẩm. Morocco đứng 
đầu về cung cấp sản phẩm này cho 
Nhật Bản với khối lượng gần 5.000 
tấn, trị giá 33 triệu USD, chiếm 46% 
thị phần. Trung Quốc là nguồn cung 
cấp lớn nhất mực đông lạnh cho thị 
trường Nhật Bản. 

Việt Nam đứng thứ 4 cung cấp mực 
bạch tuộc cho Nhật Bản với 12% thị 
phần, cung cấp phần lớn là mực đông 
lạnh (chiếm 46% tổng XK mực – bạch 
tuộc). Thuế NK sản phẩm này của 
Việt Nam tại Nhật Bản là 7,3%, tương 
đương với hầu hết các nước, nhưng 
cao hơn so với 6,4% của Thái Lan. 

(Theo vasep.com) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Góp ý dự thảo Thông tư quy 

định việc kiểm tra hoạt động xây 
dựng, áp dụng HTQLCL.  
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Ngày 23/5/2014, Bộ KH&CN ban 
hành Công văn 1849/BKHCN-TĐC 
về việc góp ý dự thảo Thông tư quy 
định việc kiểm tra hoạt động xây 
dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng (HTQLCL). 

Bộ KH&CN đề nghị cơ quan nghiên 
cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản 
trước ngày 05/6/2014 và gửi về địa 
chỉ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng; Số 8 Hoàng Quốc Việt, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. 
ĐT:04.37911636;Fax: 04.37911635; 
Email: vuhchq@tcv.gov.vn 

 (Theo portal.tcvn.vn) 
 
 Hội thảo giới thiệu hoạt động Ban 
kỹ thuật và xây dựng tiêu chuẩn 
ASTM  

Ngày 12/5/2014, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ 
KH&CN) phối hợp với Hiệp hội Vật 
liệu và Thử nghiệm Mỹ (ASTM 
International) tổ chức Hội thảo giới 
thiệu hoạt động Ban kỹ thuật và xây 
dựng tiêu chuẩn ASTM tại trụ sở. 

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp 
các thành viên Ban kỹ thuật Việt Nam 
hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động, 
thành viên, cơ cấu Ban kỹ thuật 
ASTM International và các hoạt động 
liên quan đến xây dựng tiêu chuẩn 
ASTM. ASTM International được 
thành lập năm 1898, là tổ chức phi lợi 
nhuận, liên quan đến lĩnh vực tư nhân, 
diễn đàn toàn cầu để xây dựng các 
tiêu chuẩn quốc tế đồng thuận và các 

dịch vụ liên quan. Các tiêu chuẩn 
ASTM được sử dụng trên toàn thế 
giới và do các chuyên gia kỹ thuật trên 
toàn thế giới xây dựng. Hàng năm có 
trên 12,000 tiêu chuẩn ASTM được 
ban hành. Hiện ASTM International 
có 143 Ban kỹ thuật với trên 30.000 
thành viên từ 150 quốc gia. Thành 
viên của Việt Nam trong ASTM là có 
22 thành viên kỹ thuật và 11 thành 
viên sinh viên. 

Để giảm thiểu những rào cản khi sử 
dụng và áp dụng các tiêu chuẩn của 
ASTM và tạo thuận lợi để gia tăng sự 
tham gia tích cực của các chuyên gia 
kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới, 
ASTM International đã ký kết Bản ghi 
nhớ hợp tác (MOU) với nhiều Tổ 
chức Tiêu chuẩn Quốc gia và khu vực 
trên toàn cầu trong đó có Việt Nam. 
ASTM International đã ký kết MOU 
với Tổng cục năm 2004, cho phép 
Tổng cục (Trung tâm Thông tin) sử 
dụng và cung cấp các tiêu chuẩn 
ASTM bản quyền tại Việt Nam với 
mức giá ưu đãi.  

(Theo portal) 
 

 Lễ trao tặng kỷ niệm chương "Vì 
sự nghiệp khoa học và công nghệ" 
cho Tiến sỹ Dea-Im Kang  

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-
BKHCN ngày 03/04/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp khoa học và công nghệ”, ngày 
28/04/2014, tại Trụ sở Bộ, Bộ Khoa 
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học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao 
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
khoa học và công nghệ” cho Tiến sỹ 
Dea-Im Kang, Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu Chuẩn và Khoa học Hàn 
Quốc (KRISS) đã có nhiều đóng góp 
đối với sự nghiệp phát triển khoa học 
và công nghệ của Việt Nam. 

Thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt 
Thanh đã tới dự và trao Kỷ niệm 
chương cho Tiến sỹ Dea-Im Kang. 
Tham dự buổi Lễ còn có ông Đặng 
Quang Huấn, Vụ trưởng Vụ Thi đua- 
Khen thưởng; ông Trần Văn Vinh, 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng cùng đại 
diện của Viện Đo lường Việt Nam 
(VMI) và các chuyên gia của KRISS. 

Trong thời gian qua, hợp tác về đo 
lường giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã 
đạt được những kết quả khích lệ. Đây 
là những hoạt động hợp tác rất có ý 
nghĩa và hiệu quả cho Viện Đo lường 
Việt Nam trong việc tiếp cận trình độ 
đo lường trong khu vực và  của quốc 
tế. Chính từ những sự hợp tác này mà 
nhiều thế hệ cán bộ của VMI đã được 
nâng cao năng lực đo, thử nghiệm,…  

(Theo portal) 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 Hỗ trợ 100 triệu cho doanh 

nghiệp thực hiện đề án quản lý chất 
lượng và an toàn thực phẩm 

Ngày 12/6, Sở KH&CN tổ chức 
nghiệm thu đề án “Xây dựng hệ thống 

quản lý chất lượng và an toàn thực 
phẩm theo tiêu chuẩn FSSC 22000 
(ISO 22000:2005 VÀ ISO 22002-
1/PAS 220) tại công ty TNHH Xay 
lúc mì Việt Nam do bà Phạm Thị 
Dược (Công ty TNHH Xay Lúa Mì 
Việt Nam) làm chủ nhiệm đề án. Ông 
Vương Quang Cần, Phó Giám đốc Sở 
KH&CN làm chủ tịch hội đồng. 

Mục tiêu của đề án là triển trai hệ 
thống quản lý chất lượng và an toàn 
thực phẩm FSSC 22000 (ISO 22000: 
2005 và ISO 22002-1/PAS 220) trong 
hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH 
Xay Lúa Mì Việt Nam. Quy trình rõ 
ràng và thống nhất các yêu cầu cũng 
như cách thức kiểm soát toàn bộ các 
hoạt động, quá trình trong hệ thống 
quản lý; đảm bảo khả năng cung cấp 
sản phẩm an toàn cho người sử dụng 
và có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu 
cầu khách hàng và các yêu cầu pháp 
luật; đồng thời tối ưu hoá chi phí, 
nâng cao năng lực cạnh trạnh và xâm 
nhập thị trường; cải thiện môi trường 
làm việc.  

Thời gian thực hiện của đề án là 16 
tháng (1/2013-5/2014) với kinh phí 
hơn 1,5 tỷ đồng. Kết quả của đề án đã 
giúp tăng năng suất sản xuất, giảm sản 
phẩm lỗi, không an toàn và tạo ra chất 
lượng ổn định; qua đó nâng cao uy tín 
công ty và tăng năng lực cạnh tranh; 
đáp ứng nhu cầu khách hàng; môi 
trường làm việc sạch sẽ và an toàn; 
mở rộng sản xuất, tăng sản lượng kinh 
doanh và doanh thu của công ty; và 
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công ty đã được chứng nhận tiêu 
chuẩn FSSC 22000cấp ngày 4/3/2014. 

Ông Vương Quang Cần, Chủ tịch 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết 
quả đạt được của đề án, đề án đã thực 
hiện được các nội dung và mục tiêu đề 
ra, và thu được hiệu quả kinh tế cao, 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Theo Sở KH&CN 
 
 Tăng cường kiểm tra việc sản 

xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm 
không bảo đảm chất lượng 

Sở Khoa học và Công nghệ vừa có 
công văn yêu cầu các phòng kinh tế, 
kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố, 
chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan 
chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo 
quy định pháp luật đối với các cơ sở 
kinh doanh (kể cả bày bán ở vỉa hè, 
dưới lòng đường) mũ bảo hiểm giả, 
kém chất lượng, nhập lậu, mũ có kiểu 
dáng tương tự dễ gây nhầm lẫn với mũ 
bảo hiểm trên địa bàn quản lý; đồng 
thời phối hợp tăng cường công tác 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức, ý thức của người đi xe mô tô, xe 
máy khi tham gia giao thông sử dụng 
mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, không mua, sử dụng 
mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham 
gia giao thông. 

Đợt kiểm tra này nhằm tạo điều 
kiện thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử 
lý đối với những trường hợp người 
tham gia giao thông bằng môtô, xe 
máy, xe đạp máy không đội mũ bảo 

hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm không 
đúng quy cách, đội mũ không phải mũ 
bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy 
từ ngày 1-7-2014 do Ủy ban An toàn 
giao thông quốc gia triển khai. 

Theo báo Bà Rịa-Vũng Tàu 
 
 Mời doanh nghiệp tham gia dự 

án “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2012-
2015” năm 2014. 

Dự án “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu giai đoạn 2012-2015” (gọi tắt là 
Dự án) được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết 
định số 2541/QĐ-UBND ngày 
19/11/2012 và Quyết định số 610/QĐ-
UBND ngày 26/3/2014 về việc điều 
chỉnh, bổ sung phạm vi, đối tượng của 
Dự án “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2012-
2015” ban hành theo Quyết định số 
2541/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 và 
Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 
29/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp (DN), các hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao năng 
suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
Tham gia Dự án, DN sẽ được hướng 
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dẫn và hỗ trợ kinh phí để thực hiện 
các nội dung xây dựng, áp dụng các 
hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến 
năng suất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật (chứng nhận hợp chuẩn, 
chứng nhận hợp quy),... bao gồm: 

1. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí để DN tổ 
chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, 
nghiệp vụ liên quan đến nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, đào tạo nâng cao các hệ 
thống quản lý, các công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng. 

2. Hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện 
thuê tư vấn, đánh giá chứng nhận và 
thực  hiện giám sát duy trì các hệ 
thống quản lý, với các nội dung: 

- ISO 9001, ISO 9004, các công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng: tối đa 30 
triệu đồng/DN. 

- ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020,  
ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 
26000, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 
18000, HACCP,...: tối đa 100 triệu 
đồng/DN. 

3. Hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện 
chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù 
hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
(chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận 
hợp quy): mức hỗ trợ tối đa 30 triệu 
đồng/DN. 

4. Hỗ trợ kinh phí cho DN tham gia 
đạt giải thưởng chất lượng quốc gia:  

- DN đạt giải vàng chất lượng quốc 
gia: 25 triệu đồng/DN. 

- DN đạt giải bạc chất lượng quốc 
gia: 20 triệu đồng/DN. 

5. Hỗ trợ kinh phí cấp nhãn Bông 
sen xanh cho các sở lưu trú của ngành 
du lịch: tối đa 10 triệu đồng/DN. 

6. Hỗ trợ kinh phí cho DN triển khai 
thực hiện Chương trình cải tiến năng 
suất chất lượng tập trung vào 3 vấn đề 
chính sau: Quản lý sản xuất; Quản lý 
chất lượng; Quản lý nguồn nhân lực. 
Và Mức hỗ trợ tối đa 300 triệu 
đồng/DN. 

Các DN, hợp tác xã đăng ký tham 
gia Dự án “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm hàng hóa của 
DN vừa và nhỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu giai đoạn 2012-2015” năm 2014 
đề nghị gửi Phiếu đăng ký tham gia 
(theo mẫu) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng theo địa chỉ Số 379 
đường Hà Huy Tập, Phường Phước 
Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 

Chi tiết về Dự án có thể liên hệ 
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất 
lượng- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng.  

ĐT: 064.3702256; Fax: 
064.3850226;  

Hoặc website: 
www.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn 

Theo Chi cục TĐC 
 
 Các doanh nghiệp được hỗ trợ 
kinh phí tham gia dự án Năng suất 
chất lượng đợt 2 năm 2014 

Ngày 25/4/2014, Ủy ban nhân dân 
tỉnh có công văn số 2716/UBND-VP 
về việc kinh phí hỗ trợ cho các tổ 
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chức, doanh nghiệp tham gia Dự án 
Năng suất Chất lượng đợt 2 năm 
2014. UBND tỉnh đồng ý phê duyệt 
hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp 
tham gia Dự án Năng suất Chất lượng 
Đợt 2 năm 2014 tổng số tiền là 
1.867.000.000 đồng, từ nguồn Dự án 
Năng suất Chất lượng của tỉnh năm 
2014. Cụ thể với các mức hộ trợ như 
sau: 

05 Doanh nghiệp thực hiện cải tiến 
năng suất và chất lượng năm 2014 
(theo nội dung 1,3,4 của Dự án được 
ban hành theo Quyết định số 
2541/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của 
UBND tỉnh). 

- Chi nhánh công ty CP Du lịch tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu- Khu Du lịch Biển 
Đông: mức hộ trợ là 250.000.000 đ. 

- Chi nhánh Công ty TNHH Da 
Vàng – Lan Rừng Resort: mức hộ trợ 
là 237.000.000 đ 

- Chi nhánh Công ty CP Du lịch 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu- Khách sạn 
Vũng Tàu-Sammy: mức hộ trợ là 
152.000.000 đ. 

- Công ty TNHH Thảo Nguyên: 
mức hộ trợ là 224.000.000 đ. 

- Công ty TNHH TM&DV Châu 
Đức: mức hộ trợ là 120.000.000 đ. 

* 09 Doanh nghiệp tham gia dự án 
Năng suất Chất lượng năm 2014 (theo 
nội dung 1,2 của Dự án được ban hành 
theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh). 

- Công ty CP Cao su Thống Nhất: 
mức hộ trợ là 86.000.000 đ;  

- Công ty TNHH CS Wind Việt 
Nam: mức hộ trợ là 100.000.000 đ;  

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ 
khí Hàng hải PTSC: mức hộ trợ là 
105.000.000 đ;  

- Công ty TNHH Đầu tư Phát triển 
Du lịch Phương Anh: mức hộ trợ là 
100.000.000 đ;  

- Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu: với mức hộ trợ 
80.000.000 đ;  

- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Châu 
Đức: mức hộ trợ là 50.000.000 đ;  

- Công ty CP cảng Đông Xuyên: 
mức hộ trợ là 140.000.000 đ;  

- Công ty TNHH Thông tin Kỹ 
thuật Minh Anh: mức hỗ trợ là 
130.000.000 đ;  

- Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây 
dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu: mức hộ trợ là 8.000.000 đ. 

* 04 Doanh nghiệp đạt Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2013 (theo 
nội dung 2 của Dự án được ban hành 
theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh):  

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ 
khí Hàng hải PTSC: Mức hộ trợ là 
25.000.000 đ;  

- Công ty TNHH MTV Cao su Bà 
Rịa: Mức hộ trợ là 20.000.000 đ;  

- Công ty CP Cao su Thống Nhất: 
Mức hộ trợ là 20.000.000 đ;  

- Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây 
dựng Hoa Sen: Mức hộ trợ là 
20.000.000 đ. 

Theo Chi cục TCĐLCL 






