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TIN CẢNH BÁO CỦA CÁC NƯỚC 
THÀNH VIÊN 

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 
sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian 
dự kiến để thông qua quy định mới 
này sẽ được quyết định sau. 

Bình nước nóng trực tiếp dùng 
điện  

Ngày 11/07/2014, Viện Tiêu chuẩn 
hóa Ecuador có thông báo G/TBT/N/ 
ECU/275 về Dự thảo Quy chuẩn kỹ 
thuật của Viện Tiêu chuẩn hóa 
Ecuador (PRTEINEN) số 247: Các 
yêu cầu về an toàn và hiệu quả năng 
lượng đối với bình nước nóng trực 
tiếp dùng điện. Quy chuẩn kỹ thuật 
được thông báo này đưa ra các yêu 
cầu như sau: mục đích của quy chuẩn; 
phạm vi áp dụng; các định nghĩa; các 
yêu cầu sản phẩm; các yêu cầu về ghi 
nhãn; thử nghiệm đánh giá sự phù 
hợp; lấy mẫu; các tài liệu quản lý 
tham khảo; quy trình đánh giá sự phù 
hợp; cơ quan giám sát và thanh tra; cơ 
chế xử phạt; trách nhiệm pháp lý của 
các cơ quan đánh giá sự phù hợp; và 
việc rà soát và cập nhật. Quy định ghi 
nhãn này được áp dụng đối với tất cả 
các loại bình nước nóng trực tiếp dùng 
điện được nhập khẩu hay sản xuất 
trong nước khi lưu thông trên thị 
trường Ecuador. Đây là loại bình nước 
nóng được thiết kế để đun nước dưới 
nhiệt độ sôi, có điện thế không vượt 
quá 250V đối với các thiết bị 1 pha và 
3 pha. Ecuador chỉ cho phép những 
sản phẩm bình nước nóng trực tiếp có 
giá trị hiệu quả năng lượng cao hơn 
95% lưu thông trên thị trường của 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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nước này. Thời gian dự kiến để thông 
qua quy chuẩn mới này là 90 ngày kể 
từ ngày 2 tháng 4 năm 2014. 

Lò điện  
Ngày 20/06/2014, Bộ Năng lượng 

Chile có thông báo 
G/TBT/N/CHL/273 về Dự thảo phân 
tích hiệu quả năng lượng và/ hoặc 
phương pháp thử nghiệm đối với sản 
phẩm điện. Dự thảo này xây dựng các 
quy định về quy trình thử nghiệm để 
chứng nhận hiệu quả năng lượng cho 
các loại lò điện, ngoại trừ: lò vi sóng 
(IEC số 60705), các loại thiết bị nấu, 
nướng, nồi hơi và các thiết bị có mục 
đích tương tự. Mục đích của quy định 
này bảo vệ sức khỏe và an toàn cho 
con người, đồng thời đưa ra các yêu 
cầu chất lượng. Thời gian dự kiến để 
thông qua quy định mới này sẽ được 
quyết định sau.  

Lựu đỏ  
Ngày 19/06/2014, Cơ quan Tiêu 

chuẩn hóa và Đo lường các Tiểu 
Vương quốc Ả rập Thống nhất có 
thông báo G/TBT/N/ARE/213 về Dự 
thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với sản 
phẩm Quả lựu đỏ. Dự thảo này đưa ra 
các quy định đối với định nghĩa của 
sản phẩm, các yêu cầu về chất lượng, 
lấy mẫu, phương pháp thử nghiệm, 
vận chuyển, lưu kho và ghi nhãn. Mục 
đích của quy định này bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng.  

Thời gian thông qua quy định mới 
này được quyết sau. 

Muối tinh  

Ngày 17/06/2014, Cục Tiêu chuẩn 
Kenya có thông báo 
G/TBT/N/KEN/413 về Quy định KS 
1089:2014 – Quy định liên quan đến 
các thực phẩm đã giảm lượng muối 
tinh trong thành phần. Quy định này 
đưa ra các mô tả về muối đối với các 
loại sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp 
được mô tả chứa lượng muối đã được 
giảm cho mục đích sử dụng chung. 
Mục đích của quy định này an toàn 
cho người tiêu dùng, bảo vệ an toàn 
và sức khỏe con người và đưa ra các 
yêu cầu chất lượng. Thời gian dự kiến 
để thông qua là ngày 30/9/2014.  

Dược phẩm, trang thiết bị y tế  
Ngày 12/06/2014, Bộ Y tế, Lao 

động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản có 
thông báo G/TBT/N/JPN/458 về Sửa 
đổi một phần đối với hiệu lực của 
Luật Dược phẩm và các Lệnh, Nghị 
định, Công báo có liên quan khác 
cũng như xây dựng mới các Nghị định 
và Công báo. Mục đích của quy định 
này là mô tả chi tiết hơn các điều 
khoản để thúc đẩy tính hiệu lực của 
Luật Dược phẩm và các Luật liên 
quan đã được sửa đổi một phần. 

Thời gian để thông qua quy định là 
cuối tháng 6 năm 2014.  

 (TH TBT Việt Nam) 
 

DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 
BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 
VIÊN THÁNG 6/2014 

1. Số thông báo (TB): 
G/TBT/N/ARE/207. 
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Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Tất cả sản phẩm 

mang dấu “G” của các nước GCC. 
2. Số G/TBT/N/BRA/520/Add.1. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Nồi hơi và bình áp 

suất - Phụ lục. 
3. Số G/TBT/N/BRA/533/Add.1. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Nồi hơi và các loại 

nồi sinh hơi nước khác, nồi đun nước 
siêu nhiệt - Phụ lục. 

4. Số TB: G/TBT/N/BRA/590. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Các sản phẩm chuẩn 

đoán In vitro.  
5. Số TB: G/TBT/N/BRA/591.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Trang thiết bị y tế. 
6. Số G/TBT/N/CAN/135/Add.2. 
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Chất độc - Phụ lục.  
7. Số TB: 

G/TBT/N/CAN/365/Rev.1/Add.4.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thực phẩm dùng cho 

con người - Phụ lục.  
8. Số G/TBT/N/CAN/377/Add.1. 
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Các sản phẩm cho trẻ 

em - Phụ lục.  
9. Số G/TBT/N/CAN/394/Rev.1  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thực phẩm sản xuất 

cho con người tiêu thụ - Bản sửa đổi. 
10. Số G/TBT/N/CHN/806/Add.1.  
Nước TB: Trung Quốc. 

Nội dung TB: Chân thép hình giầy - 
Phụ lục. 

11. Số TB: G/TBT/N/CHN/1051. 
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Đèn Halogen – 

Tungsten. 
12. Số TB: G/TBT/N/CHN/1052.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Các dụng cụ điện có 

thể vận chuyển được. 
13. Số TB: G/TBT/N/CHN/1053.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Thiết bị hàn điện. 
14. Số TB: G/TBT/N/CHN/1054.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Que chạm xác định 

dấu hiệu màu an toàn. 
15. Số TB: G/TBT/N/CHN/1055.  
Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Xe lăn động cơ đốt . 
16. Số TB: G/TBT/N/CRI/145.  
Nước TB: Costa Rica. 
Nội dung TB: Dệt may và các sản 

phẩm dệt may. 
17. Số TB: G/TBT/N/ECU/255. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bánh kẹo. 
18. Số TB: G/TBT/N/ECU/256.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Da, đồ da. 
19. Số TB: G/TBT/N/EGY/68.  
Nước TB: Ai Cập. 
Nội dung TB: Điều hòa không khí.  
20. Số TB: G/TBT/N/KOR/494.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Xe ô tô. 
21. Số TB: G/TBT/N/KOR/495.  
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Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Các sản phẩm nông 

nghiệp và thủy sản. 
22. Số TB: G/TBT/N/KOR/496.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Dược phẩm. 
23. Số TB: G/TBT/N/KOR/497.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Dược phẩm. 
24. Số TB: G/TBT/N/KOR/498.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Dược phẩm. 
25. Số TB: G/TBT/N/MDA/22. 
Nước TB: Moldova. 
Nội dung TB: Sản phẩm thuốc lá. 
26. Số TB: G/TBT/N/AUS/97.  
Nước TB: Úc. 
Nội dung TB: Quần áo, hàng dệt 

may, các vật liệu da tiếp xúc trực tiếp 
hoặc được nối dài để tiếp xúc với da.  

27. Số TB: G/TBT/N/CAN/415.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thành phần dược 

phẩm dùng cho con người.  
28. Số TB: 

G/TBT/N/DEU/12/Rev.1.  
Nước TB: Đức. 
Nội dung TB: Nhiên liệu-Bản sửa 

đổi.  
29. Số TB: G/TBT/N/EGY/3/Add.1.  
Nước TB: Ai Cập. 
Nội dung TB: Hóa chất, sản phẩm 

dệt may và kỹ thuật - Phụ lục.   
30. Số TB: G/TBT/N/ISR/804.  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Dầu khoáng trắng sử 

dụng tiếp xúc với thực phẩm.  

31. Số TB: G/TBT/N/ISR/805.  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Gạo.  
32. Số TB: G/TBT/N/ISR/806.  
Nước TB: Israel.  
Nội dung TB: Hệ thống tín hiệu 

chống cháy. 
33. Số TB: G/TBT/N/ISR/807.  
Nước TB: Israel. 
Nội dung TB: Hệ thống dò báo 

cháy.  
34. Số TB: G/TBT/N/JPN/458.  
Nước TB: Nhật Bản. 
Nội dung TB: Dược phẩm, trang 

thiết bị y tế…  
35. Số TB: G/TBT/N/KOR/499.  
Nước TB: Hàn Quốc.  
Nội dung TB: Thiết bị điện. 
36. Số TB: 

G/TBT/N/PHL/179/Corr.1.  
Nước TB: Philippines.  
Nội dung TB: Nước mắm cá (Patis) 

và các loại nước chấm vị cá - Bản 
hiệu đính. 

37. Số G/TBT/N/PHL/180/Corr.1.  
Nước TB: Philippines.   
Nội dung TB: Nước mắm cá (Patis) 

và các loại nước chấm vị cá - Bản 
hiệu đính. 

38. Số G/TBT/N/USA/560/Add.2.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Nhà lưu động. 
39. Số G/TBT/N/USA/698/Add.1.  
Nước TB: Hoa Kỳ.  
Nội dung TB: Đèn đi-ốt phát sáng. 
40. Số G/TBT/N/USA/857/Add.1.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
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Nội dung TB: Buồng lạnh và máy 
đông - Phụ lục.  

41. Số G/TBT/N/USA/859/Add.2.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Da cừu thô - Phụ lục. 
42. Số G/TBT/N/USA/882/Add.1.  
Nước TB: Hoa Kỳ.  
Nội dung TB: Đai bảo hiểm bảo vệ 

trẻ - Phụ lục. 
43. Số G/TBT/N/USA/901/Add.1.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Nhiên liệu tự động.  
44. Số G/TBT/N/ZAF/66/Rev.1.  
Nước TB: Nam Phi. 
Nội dung TB: Tất cả các loại thực 

phẩm bao gói sẵn - Bản sửa đổi. 
45. Số TB: G/TBT/N/ARE/208.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Cá hun khói, cá vị 

hun khói và cá sấy hun khói.  
46. Số TB: G/TBT/N/ARE/209.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Sò (abalone) sống và 

sò đông lạnh hoặc ướp lạnh tươi.  
47. Số TB: G/TBT/N/ARE/210.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Phi lê cá đông lạnh. 
48. Số TB: G/TBT/N/ARE/211.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Cây húng quế ngọt 

sấy (Ocimum basilicum L) . 
49. Số TB: G/TBT/N/ARE/212.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Nước ép trái cây tươi 

(chưa tiệt trùng).  
50. Số TB: G/TBT/N/ARE/213.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 

Nội dung TB: Lựu đỏ.  
51. Số TB: G/TBT/N/ARE/214.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Thực phẩm cho 

người Hồi giáo (Halal food).  
52. Số TB: G/TBT/N/ARE/215  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập.  
Nội dung TB: Các loại cam canh 

đóng hộp. 
53. Số TB: G/TBT/N/ARE/216.  
Nước TB: Tiểu Vương quốc A Rập. 
Nội dung TB: Dầu thực vật ăn 

được.  
54. Số G/TBT/N/BRA/198/Rev.1.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Tủ lạnh, tủ động và 

các thiết bị đông hoặc làm lạnh khác - 
Bản sửa đổi. 

55. Số G/TBT/N/BRA/373/Rev.1.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Đệm và thảm chân 

bằng xốp polyurethane linh động - 
Bản sửa đổi.  

56. Số G/TBT/N/BRA/451/Add.2.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Pin axit chì - Phụ lục. 

Tổng hợp TBT 
 
HỘI THẢO CHÍNH SÁCH 
THƯƠNG MẠI CỦA EU ĐÓNG 
GÓP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT 
TRIỂN CỦA VIỆT NAM  

Ngày 19 tháng 6 năm 2014, Dự án 
Hỗ trợ chính sách thương mại và Đầu 
tư Châu ÂU (EU-MUTRAP) phối hợp 
với Trường Đại học Ngoại thương đã 
tổ chức Hội thảo “Đóng góp của 
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chính sách thương mại của EU vào 
thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam” 
tại Hà Nội.  

Chính sách thương mại của Liên 
minh Châu Âu - thị trường xuất khẩu 
hàng đầu thế giới - luôn là mối quan 
tâm của rất nhiều nước xuất khẩu, 
trong đó có Việt Nam. Căn cứ vào 
mối quan tâm, lợi ích kinh tế chính trị 
của khối trong từng giai đoạn, chính 
sách này được cập nhật và điều chỉnh 
theo định kỳ. Bên cạnh việc sửa đổi 
các chính sách cho phù hợp với tình 
hình, EU còn rất chú trọng tới việc 
phổ biến thông tin về chính sách mới 
cũng như hỗ trợ thúc đẩy thương mại 
hai chiều với đối tác. Do vậy, các biện 
pháp chính sách cũng như những hỗ 
trợ thương mại EU luôn hướng tới 
mục tiêu mang lại lợi ích cho chính 
mình và nước đối tác.  

Hội thảo đã giúp người tham dự có 
thông tin tổng quát về các chính sách 
và định hướng thương mại của EU 
như Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập 
(GSP), chính sách thương mại và đầu 
tư song phương/khu vực cũng như các 
chính sách thương mại và đầu tư một 
chiều từ EU.  

Ngoài ra, thông qua Hội thảo, người 
tham dự cũng có cơ hội cùng tham gia 
trao đổi về ảnh hưởng của các chính 
sách đó đối với kinh tế Việt Nam, từ 
đó, các nhà xuất khẩu Việt Nam cũng 
có thể nhìn nhận và tiếp cận để tận 
dụng công cụ hỗ trợ thương mại này.  

TBT Việt Nam  

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHẬP KHẨU 
HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC 
ĐỘNG - THỰC VẬT VÀ THỦY 
SẢN CỦA MEXICO  

Theo thông báo của Tổng cục quản 
lý Vệ sinh, An toàn và Chất lượng 
Thực phẩm quốc gia (SENASICA) 
Mexico, kể từ ngày 29/07/2014, hàng 
hóa của các nước có nguồn gốc động 
vật, thực vật và thủy sản, nhập khẩu 
vào Mexico phải tuân theo quy định 
mới về kiểm dịch. 

Tổng cục quản lý Vệ sinh, An toàn 
và Chất lượng Thực phẩm quốc gia, 
thuộc Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi, 
phát triển nông thôn, thủy sản và thực 
phẩm (SAGARPA) Mexico đưa ra căn 
cứ: Để giảm thiểu rủi ro đối với vấn 
đề vệ sinh hoặc sự an toàn của hàng 
hoá nhập khẩu có gốc từ động vật, 
thực vật, nuôi trồng thủy sản và hải 
sản vào Mexico, cơ quan này, quy 
định và có thể quyết định áp dụng một 
hoặc kết hợp các biện pháp sau: 

- Tiến hành kiểm tra thú y về động 
vật, kiểm dịch thực vật, nuôi trồng 
thủy sản và cá tại bất kỳ địa điểm và 
thời gian nào, hoặc tại nơi xuất xứ 
(nước xuất khẩu), địa điểm nhập khẩu 
(Mexico); 

- Hàng hóa phải được đóng trong 
hộp, túi và bao bì mới, không có côn 
trùng và không có dấu hiệu của bệnh. 
Nhãn hiệu hàng hóa phải phù hợp với 
thông tin hàng hóa; 

- Nếu hàng hóa đóng bao, túi, gói, 
hộp và thùng carton, phải được đặt 
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trên pallets trong container. Phải làm 
vệ sinh sạch sẽ cả trong và ngoài 
container, không có tàn dư chất hữu 
cơ. Container phải được trang thiết bị 
làm mát và hệ thống chống dòng chảy. 

Hiện tại các doanh nghiệp Việt Nam 
đang xuất khẩu vào Mexico hai (02) 
mặt hàng chính là gạo (đóng trong bao 
PP-polypropylene) và cá tra (đóng 
trong bao PE - polyethylene, đựng 
trong thùng carton giấy), xếp trực tiếp 
vào containers không có pallets. 

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam 
tại Mexico đề nghị các doanh nghiệp 
xuất khẩu trong nước thực hiện quy 
định trên của phía Mexico, đồng thời 
tính toán lại giá xuất khẩu, do phát 
sinh chi phí pallets (gồm gỗ hoặc 
plastic). 

Theo moit.gov 
 
XÂY DỰNG RÀO CẢN PHI THUẾ 
QUAN TẠI MỘT SỐ NƯỚC 

Làm thế nào để vừa có thể tận dụng 
được lợi thế của hiệp định thương mại 
tự do mang lại, vừa có thể bảo vệ 
được thị trường trong nước là “bài 
toán” đặt ra cho các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà nghiên cứu cũng 
như doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, 
rào cản phi thuế quan là một đối sách 
phù hợp và hiệu quả đã được các 
nước trên thế giới áp dụng. Sau đây là 
kinh nghiệm áp dụng của một số nước. 

Liên minh châu Âu  
Mặc dù thuế quan của Liên minh 

châu Âu (EU) thấp hơn so với các 

cường quốc kinh tế khác và có xu 
hướng giảm, nhưng EU vẫn là một thị 
trường bảo hộ chặt chẽ với các biện 
pháp phi thuế quan nghiêm ngặt. Hàng 
rào phi thuế quan của EU bao gồm: 
các biện pháp hạn chế định lượng, rào 
cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), 
hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, trợ cấp, 
giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật… 
Hai mặt hàng được EU áp dụng rào 
cản phi thuế quan nhiều nhất là dệt 
may và nông sản.  

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật: Đây 
là hệ thống bảo hộ bằng rào cản kỹ 
thuật hiệu quả nhất thế giới hiện nay 
và phù hợp với xu thế chung của 
thương mại thế giới, nên ngày càng có 
nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, 
trong đó có EU. Tại EU, đây là biện 
pháp bảo hộ phi thuế quan chủ yếu và 
phổ biến nhất cho các hàng hóa nhập 
khẩu từ các nước khác. Hệ thống này 
được cụ thể hóa qua 5 tiêu chuẩn của 
sản phẩm bao gồm: tiêu chuẩn chất 
lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, 
tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, 
tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiêu 
chuẩn về lao động. Với nhiều nước 
xuất khẩu là nước đang phát triển, các 
tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và 
tiêu chuẩn về lao động là những tiêu 
chuẩn rất khó vượt qua được.  

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực 
vật: Quy định về kiểm dịch thực vật 
được áp dụng chủ yếu cho các mặt 
hàng nông sản. Giấy chứng nhận kiểm 
dịch phải được cung cấp bởi nước có 
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sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm xuất 
khẩu phải được giám định bởi cơ quan 
chức năng có thẩm quyền của nước 
xuất khẩu, đảm bảo rằng sản phẩm 
xuất khẩu không bị nhiễm khuẩn hay 
dư lượng kháng sinh. Đây là rào cản 
tương đối khó khăn cho các nước xuất 
khẩu là nước đang phát triển, khi quy 
trình bảo quản hàng hóa còn chưa 
được chuẩn hóa và việc lạm dụng 
kháng sinh vẫn còn phổ biến.  

Quy tắc xuất xứ: Tiêu chuẩn xuất 
xứ chỉ ra cách xác định nước xuất xứ 
của sản phẩm. Có 2 tiêu chuẩn xuất xứ 
được EU áp dụng, đó là: tiêu chuẩn 
“xuất xứ toàn bộ” và tiêu chuẩn “xuất 
xứ có thành phần nhập khẩu”. Đối với 
các sản phẩm được sản xuất toàn bộ 
tại quốc gia được hưởng Hệ thống ưu 
đãi thuế quan phổ cập (GSP), sản 
phẩm này được xem là có xuất xứ và 
sẽ được hưởng GSP.  

Tuy nhiên, đối với các sản phẩm có 
thành phần nhập khẩu, quy định của 
EU chặt chẽ hơn. EU quy định hàm 
lượng sáng tạo trong sản phẩm tại 
nước hưởng GSP phải đạt ít nhất 60% 
giá trị của hàng hóa. Tuy nhiên, với 
một số nhóm hàng hóa, quy định này 
được nới lỏng hơn.  

Ví dụ: Với các mặt hàng điều hòa 
nhiệt độ, tủ lạnh, hàm lượng sáng tạo 
tại nước hưởng GSP không được ít 
hơn 40%, đồ trang trí làm từ kim loại 
không ít hơn 30%... Đặc biệt, mặt 
hàng giày dép sẽ chỉ được hưởng GSP 
nếu các bộ phận như mũi, đế… ở dạng 

rời được sản xuất ở nước hưởng GSP 
hoặc nhập khẩu từ những nước này. 

Hạn ngạch: Áp dụng phổ biến nhất 
cho mặt hàng dệt may ở EU là hạn 
ngạch số lượng. Mỗi nước xuất khẩu 
dệt may lớn sang EU sẽ bị quy định 
một số lượng cụ thể mà họ có thể xuất 
sang thị trường EU. Tuy nhiên, loại 
hạn ngạch này đã giảm theo Hiệp định 
đa sợi (MFA) và được bãi bỏ hoàn 
toàn vào năm 2005 theo Hiệp định đối 
với hàng dệt may (ATC)/WTO. Đối 
với nông sản, mặt hàng được áp dụng 
hạn ngạch chủ yếu là gạo. Ngoài ra, 
EU có áp dụng một số hạn ngạch ưu 
đãi cho một số nước nhất định trong 
những thời điểm nhất định.  

Các biện pháp thương mại tạm thời: 
Các biện pháp này chủ yếu gồm trợ 
cấp và chống bán phá giá. Các hàng 
hóa nhập khẩu vào EU mà được 
hưởng trợ cấp của chính phủ nước 
xuất khẩu thì EU sẽ áp dụng các biện 
pháp trừng phạt nếu việc trợ cấp này 
ảnh hưởng đến thị trường nội địa của 
EU. Tuy nhiên, EU lại trợ cấp rất 
mạnh mẽ cho các doanh nghiệp (DN) 
nội địa. Thông thường, trong trợ cấp 
của chính phủ cho các DN EU, trợ cấp 
trực tiếp của chính phủ chiếm tới 
61%, giảm thuế chỉ chiếm 22%, còn 
lại là nhiều hình thức khác. Tương tự, 
khi một hàng hóa nhập khẩu được bán 
giá thấp hơn nhiều so với một hàng 
hóa sản xuất tại EU, để đảm bảo công 
bằng trong thương mại quốc tế, EU sẽ 
thực hiện các biện pháp chống bán 
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phá giá, chống trợ cấp xuất khẩu và 
chống hàng giả bằng việc áp dụng 
thuế “chống xuất khẩu bán phá giá”. 
Không những thế, hiện nay, các biện 
pháp chống hàng giả của EU còn cho 
phép ngăn chặn không nhập khẩu các 
hàng hóa đánh cắp bản quyền.  

Nhật Bản  
Các biện pháp hạn chế định lượng: 

Không giống như EU, quy định về 
hạn ngạch nhập khẩu của Nhật Bản rất 
cụ thể, chi tiết và áp dụng cho nhiều 
mặt hàng. Nhật Bản cấm nhập khẩu 
các hàng hóa như: thực phẩm chứa 
các thành phần độc tố hoặc có hại, 
hoặc bị nghi vấn chứa các thành phần 
độc tố; các loại thực phẩm đã bị hỏng; 
các loại thực phẩm không đáp ứng 
được tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật 
trong quá trình chế biến; các loại thực 
phẩm sử dụng phụ gia quá mức cho 
phép; các loại thực phẩm không chứng 
minh được nguồn gốc. Về hạn ngạch 
nhập khẩu, Nhật Bản quy định áp 
dụng cho 3 nhóm hàng sau: (i) các 
mặt hàng thương mại thuộc kiểm soát 
của Nhà nước, bao gồm vũ khí, rượu, 
chất nổ, vật liệu hạt nhân, gạo; (ii) các 
mặt hàng hạn chế nhập khẩu như: cá 
trích, cá mòi, sò và các loại hản sản 
khác; (iii) các loại động thực vật có 
tên trong Công ước Thương mại quốc 
tế về các loài động thực vật có nguy 
cơ tuyệt chủng.  

Chế độ hạn ngạch thuế quan được 
sử dụng ở Nhật Bản nhằm đảm bảo 
hài hòa mục tiêu bảo vệ người tiêu 

dùng và mục tiêu bảo hộ người sản 
xuất trong nước. Chính vì vậy, Chính 
phủ Nhật Bản thường xuyên nghiên 
cứu kỹ việc áp dụng chế độ hạn ngạch 
thuế đối với từng mặt hàng trên cơ sở 
xem xét cung cầu, thực trạng sản xuất 
trong nước để đề ra quy định hợp lý.  

Ngoài ra, Nhật Bản cũng sử dụng 
Giấy phép nhập khẩu như một hàng 
rào phi thuế quan. Khi kinh doanh 
hàng nhập khẩu cần có giấy phép nhập 
khẩu, các nhà nhập khẩu được toàn 
quyền lựa chọn các nhà xuất khẩu để 
ký hợp đồng, nhưng việc ký và thực 
hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc cho 
phép hay xác nhận của các bộ có thẩm 
quyền. Với những hàng hóa này, việc 
nhập khẩu chỉ có thể được tiến hành 
sau khi có thông báo phân bổ hạn 
ngạch của Bộ Công nghiệp và Ngoại 
thương Nhật Bản (MITI). Việc thanh 
toán hàng nhập khẩu chỉ có thể tiến 
hành sau khi có giấy phép. 

Các biện pháp mang tính hành 
chính kỹ thuật: Tiêu chuẩn chất lượng 
và độ an toàn của hàng hóa tại thị 
trường Nhật Bản cao hơn và chặt chẽ 
hơn so với yêu cầu thông thường và 
tiêu chuẩn quốc tế. Người tiêu dùng 
nước này có thói quen đưa ra quyết 
định mua hàng dựa vào dấu chất 
lượng trên bao bì, vì họ coi đó là sự 
đảm bảo độ tin cậy về chất lượng hàng 
hóa. Các dấu đó bao gồm: Dấu chứng 
nhận tiêu chuẩn công nghiệp Nhật 
Bản (JIS), Dấu chứng nhận tiêu chuẩn 
nông nghiệp (JAS), Dấu tiêu chuẩn 
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môi trường (Ecomark), các dấu chứng 
nhận chất lượng khác như dấu Q (đo 
chất lượng và độ đồng nhất của sản 
phẩm), Dấu SIF và Dấu Len (dành 
cho các hàng may mặc có chất lượng 
tốt). Do đó, các nhà nhập khẩu muốn 
bán hàng được trên thị trường Nhật 
Bản thì trước tiên, hàng hóa nhập 
khẩu của họ phải được đóng các dấu 
kể trên.  

Luật vệ sinh thực phẩm: Luật này 
áp dụng cho tất cả các hàng hóa liên 
quan đến thực phẩm, gia vị, dụng cụ 
chứa thực phẩm, đóng gói, máy móc 
để chế biến thực phẩm và đồ chơi trẻ 
em. Luật này bao gồm một số quy 
định cụ thể về thực phẩm nhập khẩu, 
dán nhãn thực phẩm, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm… Hàng sản xuất trong 
nước và nhập khẩu đều phải tuân thủ 
quy định như nhau. Bộ Y tế và Phúc 
lợi là đơn vị chịu trách nhiệm thực thi 
và quản lý vệ sinh thực phẩm.  

Ngoài ra, ở nước này còn có nhiều 
luật khác nhằm tạo ra hàng rào phi 
thuế quan cho hàng nhập khẩu khác. 

Bài học cho Việt Nam  
Là một quốc gia đang phát triển, 

Việt Nam cũng đang phải đối mặt với 
rất nhiều cơ hội cũng như thách thức 
mà quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
và các hiệp định thương mại tự do.  

Theo xu hướng chung, hiện nay 
việc sử dụng các hàng rào phi thuế 
quan nhằm bảo vệ thị trường nội địa 
cũng trở nên ngày càng phổ biến ở 
Việt Nam. Có thể thấy, việc quan sát 

kinh nghiệm của các quốc gia khác đã 
mang lại những bài học có giá trị cho 
Việt Nam.  

Cụ thể, từ EU, Việt Nam có thể học 
tập trong việc áp dụng Hệ thống tiêu 
chuẩn kỹ thuật với 5 tiêu chuẩn của 
sản phẩm bao gồm: tiêu chuẩn chất 
lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, 
tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng, 
tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiêu 
chuẩn về lao động. Nếu Việt Nam có 
thể áp dụng nghiêm ngặt các tiêu 
chuẩn này, tình trạng những hàng hóa 
có chất độc hại ảnh hưởng đến sức 
khỏe người tiêu dùng, những hàng hóa 
không rõ nguồn gốc sẽ không còn tràn 
lan trên thị trường như hiện nay.  

Giấy phép nhập khẩu và phân bổ 
hạn ngạch là bài học mà Việt Nam có 
thể học được từ kinh nghiệm của Nhật 
Bản. Với một số mặt hàng nhất định, 
các DN chỉ có thể được nhập khẩu nếu 
được cấp giấy phép sau khi được cơ 
quan chủ quản tính toán và phân bổ 
hạn ngạch. Đây là cách làm mang tính 
quản lý hành chính nhưng lại hiệu quả 
trong trường hợp nhập khẩu các mặt 
hàng nhạy cảm hoặc mặt hàng ảnh 
hưởng nhiều đến sản xuất trong nước.  

Trợ cấp hay ưu đãi cho các DN 
trong nước là một bài học kinh 
nghiệm mà VN có thể tham khảo từ 
Trung Quốc. Đó là, hưởng ưu đãi về 
lãi suất vay, thuê đất giá thấp hoặc 
không mất phí, nộp thuế ưu đãi hoặc 
miễn thuế một số năm đầu sẽ giúp DN 
trong nước có thể cạnh tranh được. 
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Tóm lại, rào cản phi thuế quan là 
một công cụ hữu hiệu trong thương 
mại quốc tế, nơi các nước vừa có thể 
tận dụng những lợi thế do tự do hóa 
thương mại mang lại, vừa có thể bảo 
hộ được sản xuất trong nước một cách 
hợp pháp. Trước ngưỡng cửa tham gia 
và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế 
Xuyên Thái Bình Dương (TPP), hy 
vọng Việt Nam sẽ học được nhiều 
kinh nghiệm từ các nước trên thế giới 
trong việc xây dựng rào cản phi thuế 
quan nhằm thúc đẩy sản xuất trong 
nước nhưng vẫn đảm bảo được quyền 
lợi của người tiêu dùng nội địa.  

Theo tapchitaichinh.vn 
 
LƯU Ý KHI XUẤT KHẨU SẢN 
PHẨM CÁ NUÔI VÀO UAE 

Theo thông báo của Các tiểu vương 
quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) kể từ 
ngày 1/9/2014, tất cả các lô hàng cá 
nuôi xuất khẩu vào UAE phải kèm 
theo chứng thư có nội dung “Cá nuôi 
không sử dụng thức ăn có chứa 
protein của lợn hoặc động vật khác, 
chỉ được sử dụng protein có nguồn 
gốc từ biển nhưng không bao gồm 
protein của cùng loài cá nuôi đó”.  

Để đáp ứng quy định nêu trên, Cục 
Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản (NAFIQAD) yêu cầu cơ sở 
chế biến thủy sản xuất khẩu của Việt 
Nam chủ động liên hệ với nhà nhập 
khẩu từ UAE nhằm cập nhật các quy 
định của nước sở tại và tuân thủ đúng 
khi xuất khẩu các lô hàng cá nuôi. 

Các cơ sở nuôi và chế biến thủy sản 
xuất khẩu cũng cần liên hệ với các 
Trung tâm vùng thuộc NAFIQAD để 
được kiểm tra, cấp chứng thư với nội 
dung “Cá nuôi không sử dụng thức ăn 
có chứa protein của lợn hoặc động vật 
khác, chỉ được sử dụng protein có 
nguồn gốc từ biển nhưng không bao 
gồm protein của cùng loài cá nuôi đó” 
theo đúng yêu cầu của Cơ quan thẩm 
quyền UAE. 

Bên cạnh đó, khi làm thủ tục đăng 
ký kiểm tra xuất khẩu, các cơ sở cần 
cung cấp hồ sơ/bằng chứng liên quan 
như Danh mục thức ăn sử dụng tại cơ 
sở nuôi; xác nhận của cơ sở sản xuất 
thức ăn về thành phần nguyên liệu sản 
xuất thức ăn chỉ chứa protein có 
nguồn gốc từ biển.. và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ 
do cơ sở cung cấp. 

Theo baocongthuong 
 

 
 
 
 
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỬ 
NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH XÁC 
ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng thông báo Danh sách tổ 
chức thử nghiệm được chỉ định xác 
định hàm lượng vàng (tuổi vàng) theo 
quy định tại Thông tư số 
22/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 
26/9/2013. Các Quyết định của các 

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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đơn vị đều có hiệu lực 3 năm kể từ 
ngày ký. 

1. Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật 
TC ĐL CL 1 (QUATEST 1). 

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - 
Quận Cầu Giấy- Hà Nội. Tel: 04 
38360289. 

Phương pháp thử nghiệm được chỉ 
định: Huỳnh quang tia X (1180/QĐ-
TĐC ngày 29/5/2014). 

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

Địa chỉ: Số 49 Pasteur - Quận 1-
TP.Hồ Chí Minh. Fax: 08 3829 3010; 
Tel: 08 3829 4274. 

Phương pháp thử nghiệm được chỉ 
định: Huỳnh quang tia X; ICP-OES; 
Cupellation (Nhiệt phân - Fire Assay); 
1179/QĐ-TĐC ngày 29/5/2014. 

3. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương 
mại CP Á Châu - Trung tâm vàng; 

Địa chỉ : Số 391A Kinh Dương 
Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. 
HCM ; Tel : 08 38778780 ;  

Phương pháp thử nghiệm được chỉ 
định : Huỳnh quang tia X; ICP-OES; 
Cupellation (Nhiệt phân - Fire Assay) 
(1413/QĐ-TĐC ngày 08/7/2014). 

Theo portal.tcvn.vn 
 
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN HỖ 
TRỢ DN NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT& CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM, HÀNG HÓA TỈNH BR-VT 
GIAI ĐOẠN 2014-2020 

Ngày 10/7/2014, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quyết 

định số 31/2014/QĐ-UBND 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 
BR-VT giai đoạn 2014-2020. 

Mục tiêu của Chương trình nhằm 
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. Bên cạnh đó, tạo bước 
chuyển biến rõ rệt về năng suất và 
chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, 
trong đó chú trọng các sản phẩm hàng 
hóa chủ lực của tỉnh, tăng khả năng 
cạnh tranh của các DN, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Nội dung bao gồm: 

1. Thông tin tuyên truyền và đào 
tạo, tập huấn. 

2. Hỗ trợ 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, cụ thể: 

- Hỗ trợ kinh phí cho các DN tổ 
chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên 
môn, nghiệp vụ liên quan đến nâng 
cao năng suất chất lượng, hướng dẫn 
áp dụng các hệ thống quản lý, các 
công cụ cải tiến năng suất chất lượng: 
tối đa 50 triệu đồng/đề án/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá 
chứng nhận các hệ thống quản lý: ISO 
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9001, SA8000: tối đa 50 triệu đồng/hệ 
thống/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá 
chứng nhận các hệ thống quản lý:ISO 
14001, ISO 5001, ISO 26000, OHSAS 
18000, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 
17020, ISO/IEC 27001, ISO 22000, 
FSSC 22000, HACCP, BRC và các hệ 
thống quản lý khác: tối đa 100 triệu 
đồng/hệ thống/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí cho DN sản xuất 
có chứng nhận và truy nguyên nguồn 
gốc sản phẩm: tối đa 100 triệu đồng/ 
chứng nhận/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí đánh giá chứng 
nhận lại (tái chứng nhận), giám sát các 
hệ thống quản lý: tối đa bằng 30% 
mức hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá 
chứng nhận các hệ thống quản lý 
tương ứng. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá 
chứng nhận các công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng: 5S, Kaizen, TPM, 
TQM, KPI, BSC và các công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng khác: tối đa 
30 triệu đồng/công cụ/ DN. 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa: 
tối đa 10 triệu đồng/tiêu chuẩn/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí chứng nhận sản 
phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật: tối đa 30 triệu 
đồng/sản phẩm/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các DN đạt 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, 
Giải thưởng Châu Á-Thái Bình 
Dương, mức hỗ trợ áp dụng:  

+ DN đạt Giải thưởng Châu Á – 
Thái Bình Dương: 100 triệu 
đồng/lần/DN. 

+ DN đạt Giải vàng Chất lượng 
Quốc gia: 50 triệu đồng/lần/DN. 

+ DN đạt Giải bạc Chất lượng Quốc 
gia: 30 triệu đồng/lần/DN. 

3. Hỗ trợ lập hồ sơ cấp nhãn Bông 
sen xanh và logo Chương trình 
“Những địa chỉ tin cậy của du lịch 
tỉnh BR-VT”, cụ thể: 

- Hỗ trợ kinh phí đăng ký và lập hồ 
sơ cấp nhãn Bông sen xanh cho các 
DN: tối đa 10 triệu đồng/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí cấp logo cho đơn 
vị đạt chương trình “Những địa chỉ tin  
cậy của du lịch tỉnh BR-VT”: tối đa 2 
triệu đồng/lần/DN. 

4. Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ: 
- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký 

lần đầu trong nước đối với nhãn hiệu 
hàng hóa: tối đa 10 triệu đồng/nhãn 
hiệu/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký 
lần đầu ở nước ngoài đối với nhãn 
hiệu hàng hóa: tối đa 30 triệu 
đồng/nhãn hiệu/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký 
lần đầu trong nước đối với đăng ký 
bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp: tối đa 30 triệu 
đồng/lần/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, đăng ký 
lần đầu ở nước ngoài đối với đăng ký 
bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp: tối đa 50 triệu 
đồng/lần/DN. 
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5. Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cụ thể 
hỗ trợ kinh phí cho DN thực hiện khảo 
sát quy trình sản xuất, đánh giá hiện 
trạng; xác định các nguyên nhân gây 
thải và lãng phí; xây dựng quy trình 
sản xuất sạch hơn; thiết kế công trình 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phân 
tích mẫu; tổ chức hội thảo, tập huấn, 
đào tạo chuyển giao công nghệ và các 
kiến thức liên quan; vận hành chạy 
thử: tối đa 500 triệu đồng/ đề án. 

6. Hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng 
lượng, cụ thể hỗ trợ kinh phí cho DN 
thực hiện khảo sát, đánh giá hiện 
trạng; tư vấn thiết kế hệ thống; đào 
tạo, tập huấn vận hành; vận hành chạy 
thử: tối đa 300 triệu đồng/đề án. 

7. Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết 
bị bao gồm hỗ trợ kinh phí tư vấn lựa 
chọn công nghệ; mua sáng chế, bản 
quyền công nghệ; mua giống để áp 
dụng thử nghiệm lần đầu đối với các 
giống cây con có năng suất, chất 
lượng cao; đào tạo, tập huấn, hướng 
dẫn vận hành công nghệ được chuyển 
giao; phân tích mẫu, đánh giá sự hoàn 
thiện của công nghệ được đổi mới; 
kiểm định để đưa sản phẩm được đổi 
mới công nghệ vào sử dụng; chi khác 
phục vụ trực tiếp cho hoạt động tiếp 
nhận công nghệ mới được đổi mới. 
Mức hỗ trợ cụ thể: 

- Trường hợp thực hiện nghiên cứu 
triển khai (tự nghiên cứu đổi mới):  tối 
đa 500 triệu đồng/đề án. 

- Trường hợp tiếp nhận chuyển giao 
công nghệ (mua công nghệ để thực 
hiện đối mới): tối đa 300 triệu đồng/đề 
án. 

8. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông 
tin, cụ thể: 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng website: 
50% tổng giá trị hợp đồng và không 
quá 20 triệu đồng/website. 

- Hỗ trợ kinh phí tư vấn, thiết kế; 
đào tạo, tập huấn; xây dựng; chuyển 
giao áp dụng các phần mềm ứng dụng 
công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở 
dữ liệu chất lượng sản phẩm hàng hóa: 
50% tổng giá trị hợp đồng và không 
quá 150 triệu đồng/ phần mềm/DN. 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống 
an toàn, an ninh thông tin: 50 % tổng 
giá trị hợp đồng và không quá 50 triệu 
đồng/ DN. 

9. 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. Với các nội dung: Công nghiệp 
hỗ trợ, thủy sản, du lịch - dịch vụ, 
nông sản, thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ 
công nghiệp. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành 
sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

Th theo Chi cục 
 
CƠ HỘI CHO CÁC DOANH 
NGHIỆP TRONG NƯỚC KHI 
VIỆT NAM THAM GIA VÀO CÁC 
HIỆP ĐỊNH TỰ DO THƯƠNG 
MẠI  
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FTA Việt Nam - EU dự kiến được ký 
vào cuối năm nay và Hiệp định TPP 
có thể được ký vào năm tới. TS. Trần 
Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm 
Trọng tài quốc tế Việt Nam- cho rằng: 
“Đây là thời điểm đầy thử thách, 
nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp 
(DN) trưởng thành”. 

Việt Nam tham gia các hiệp định 
thương mại tự do, quan trọng là gia 
tăng công nghệ, hàm lượng chất xám 
cao hơn và quản lý DN cũng tốt hơn. 
Điều đó cũng có nghĩa nâng các DN 
Việt Nam lên một tầm mới trong sự 
phát triển, tránh các gia công đơn 
giản, tham gia vào chuỗi giá trị toàn 
cầu tốt hơn, giúp cho nền kinh tế hội 
nhập vào nền kinh tế toàn cầu.  

Để giảm những nguy cơ mất tự chủ, 
theo TS Trần Hữu Huỳnh thì trước 
hết, các chính sách của Việt Nam phải 
thể hiện được tính độc lập, tự chủ và 
sớm loại bỏ những rào cản về cơ chế, 
chính sách khiến cho các DN không tự 
chủ được. Cùng với đó, các DN Việt 
Nam cũng phải tự chủ, phải từ bỏ thói 
quen “dễ làm, khó bỏ”. 

Nhà nước, DN muốn tự chủ đều 
phải tự cải tạo, tự nâng cao chất lượng 
quản trị, tự nâng cao chất lượng công 
nghệ và tự chấp nhận cạnh tranh. 
DN phải có năng lực để vượt lên thay 
vì chấp nhận đứng bên ngoài chuỗi giá 
trị toàn cầu. 

Và để có thể tham gia vào chuỗi giá 
trị toàn cầu, cũng theo TS Trần Hữu 
Huỳnh, DN Việt cần phải thực hiện: 

Thứ nhất, DN phải đổi mới để đáp 
ứng được yêu cầu của các hiệp định 
thương mại Việt Nam sắp ký như 
TPP, FTA Việt Nam- EU, mới có thể 
nâng cao được giá trị của mình. 

Thứ hai, DN phải tham gia nhiều 
hơn nữa vào việc phản biện những vấn 
đề ngoài thị trường, như chính sách 
không phù hợp, đấu thầu không minh 
bạch, buôn lậu, hàng giả. DN nên 
thông qua hiệp hội của mình để nâng 
cao vai trò phản biện chính sách. 

Điểm thứ ba hết sức quan trọng, DN 
cần theo đến tận cùng và cùng với 
Nhà nước giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc liên quan đến xây dựng 
pháp luật, theo dõi để thực thi.  

Giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc 
cho cả tầng vĩ mô và vi mô 

Việt Nam cần phát huy nội lực, đầu 
tư một số luật liên quan, nỗ lực cải 
cách hành chính và tăng cường huy 
động sức dân. Về đối ngoại, cố gắng 
để đa phương hóa các quan hệ kinh tế, 
thương mại chứ không tập trung vào 
một số thị trường. Việt Nam có chính 
sách gì để không rơi vào trạng thái đó. 

Như vậy, Việt Nam bắt buộc phải 
nói không với lao động giá quá rẻ, nói 
không với việc hy sinh những giá trị 
về môi trường, nói không với những 
việc không bảo vệ những giá trị, trong 
đó có những giá trị về thương hiệu, về 
hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng 
thấp và nói không với việc thành lập 
DN một cách dễ dàng. 

TH 
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TPP: KIỂM ĐẾM NHỮNG LỢI 
ÍCH NGÀNH  

Mặc dầu có những trì hoãn do bất 
đồng trong đàm phán giữa một số 
nước thành viên, song theo các 
chuyên gia, đàm phán về Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
hiện bước vào "giai đoạn tăng tốc" để 
có thể sớm đạt được thỏa thuận chung 
cuộc trước cuối năm nay hoặc đầu 
năm sau.  

Các ghi nhận cũng cho thấy, nhiều 
các quốc gia đàm phán cũng đã đạt 
được nhiều thỏa thuận liên quan đến 
các lĩnh vực ít nhạy cảm như hợp tác 
và xây dựng năng lực, doanh nghiệp 
vừa và nhỏ... Trong bối cảnh Việt 
Nam đang tiến hành tái cơ cấu sâu 
rộng nền kinh tế, TPP sẽ giúp Việt 
Nam giao thương với nhiều thị trường 
lớn trên thế giới, cải thiện tình trạng 
nhập siêu quá cao từ Trung Quốc để 
có thể giảm dần sự phụ thuộc vào một 
thị trường lớn như Trung Quốc. 

Một câu hỏi được đặt ra vào lúc này 
là TPP sẽ ảnh hưởng như thế nào tới 
các ngành kinh tế chủ chốt của Việt 
Nam. Các chuyên gia đã thống kê 20 
nhóm ngành hàng với 4 mức độ ảnh 
hưởng. Mức độ ảnh hưởng tích cực 
với 9 ngành hàng bao gồm dệt may, 
giày dép, gỗ, thủy sản, nông sản, cảng 
biển, logistics, công nghiệp phụ trợ và 
xây dựng. Theo đó các ngành dệt may, 
giày dép, gỗ, thủy sản, nông sản, có 
mức độ ảnh hưởng ngay lập tức với 
việc giảm thuế suất, còn cảng biển, 

logistics, công nghiệp phụ trợ và xây 
dựng sẽ có ảnh hưởng trung và dài 
hạn với việc cải thiện giao thương. 

Mức độ ít ảnh hưởng bao gồm các 
ngành bất động sản, dược phẩm và 
dầu khí theo đó bất động sản là ngành 
ít hưởng lợi trực tiếp trong khi dầu khí 
là ngành đặc thù không nằm trong nội 
dung đàm phán TPP. 

Các ngành có mức độ ảnh hưởng là 
thách thức bao gồm bảo hiểm, ngân 
hàng, chứng khoán, phân phối bán lẻ 
và hàng tiêu dùng. Mức ảnh hưởng sẽ 
đến trong trung và dài hạn khi những 
cam kết mở cửa theo TPP sẽ khiến 
những ngành này chịu những áp lực 
cạnh tranh khốc liệt hơn. 

Cuối cùng là nhóm bị ảnh hưởng 
tiêu cực gồm ô tô, chăn nuôi và mía 
đường trong đó ô tô sẽ là ngành chịu 
ảnh hưởng ngay lập tức trong khi chăn 
nuôi và mía đường sẽ chịu ảnh hưởng 
nếu xét trong trung và dài hạn. 

Theo moit.gov 
 
XU HƯỚNG LỰA CHỌN ĐỒ 
CHƠI VIỆT AN TOÀN ĐANG 
TRỞ LẠI LÀ MỘT DẤU HIỆU 
ĐÁNG MỪNG  

Không chỉ dính bê bối về chất độc 
hại, đa số các loại đồ chơi Trung 
Quốc đang bày bán tràn lan trên thị 
trường đều mang nhiều tính bạo lực 
như súng ống đạn dược, dao kiếm, 
hoặc đồ chơi mang tính kinh dị.. Xuất 
phát từ thực tế này, nhiều phụ huynh 
đã kỹ lưỡng hơn trong việc chọn đồ 
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chơi cho con em mình. Xu hướng chọn 
mua đồ chơi an toàn, rõ xuất xứ, đồ 
chơi mang tính giáo dục… trở nên 
phổ biến hơn.  

Khảo sát tại một số gian hàng đồ 
chơi của những trung tâm thương mại 
lớn của Hà Nội như Vincom, Parkson, 
Royal, Time city… không thiếu 
những món đồ chơi hàng hiệu với giá 
tiền triệu. Nhiều bậc phụ huynh vẫn 
mạnh tay mua cho con vì tính an toàn. 

Không có nhiều tiềm lực kinh tế để 
chọn đồ chơi ngoại cho con, nhiều gia 
đình thường chọn đồ chơi “Made in 
Vietnam” với giá tiền vừa phải. Các 
loại đồ chơi “chơi mà học, học mà 
chơi” như đồ chơi xếp gỗ, các loại 
sách trí tuệ… có chứng nhận, có 
chứng nhận hợp quy (CR) được nhiều 
phụ huynh lựa chọn.  

Cần chính sách hỗ trợ cụ thể của 
Nhà nước. 

Bà Lê Ngọc Tú Mai - đại diện Công 
ty CP Robot Tosy, riêng trong tháng 5 
vừa qua, số lượng bán lẻ đĩa bay và 
con quay Tosy thị trường nội địa lên 
đến gần 40.000 bộ. Đây là một thực tế 
đáng mừng, đánh dấu sự phục hồi dần 
dần để lấy lại thị trường ngay trên sân 
nhà của DN sản xuất đồ chơi Việt. 

Tuy có khởi sắc nhưng bức tranh 
chung của đồ chơi Việt vẫn còn nhiều 
khó khăn. Ông Văn Đức Bảy, Phó 
giám đốc DN tư nhân Nhựa Chợ Lớn 
– một DN đã làm đồ chơi cho trẻ em 
gần 20 năm nay cho biết: “Để dành 
được một góc thị phần đồ chơi, chúng 

tôi đã gặp không ít khó khăn. Không 
chỉ phải đối đầu với “ông lớn” Trung 
Quốc, DN trong nước còn vấp phải sự 
cạnh tranh không lành mạnh của nhiều 
cơ sở trong nước. Nhiều đơn vị 
thường “chớp” lấy những mẫu bán 
chạy của các đơn vị có thương hiệu 
rồi làm nhái, làm ẩu, bán với giá rẻ”. 

Theo baocongthuong 
 

 
 

 
GIỚI THIỆU OHSAS 18001 

OHSAS 18001:2007 được ban hành 
vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu 
chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức 
khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu 
chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 
18001 cung cấp các yêu cầu về an 
toàn sức khỏe nghề nghiệp bao gồm 
việc phù hợp với luật pháp áp dụng 
cho hoạt động của bạn và các mối 
nguy đã được tổ chức xác nhận. 

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho 
tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ 
hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên 
hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể 
rơi vào rủi ro an toàn sức khỏe nghề 
nghiệp với các hoạt động của họ. 

Các tổ chức áp dụng hệ thống 
OHSAS 18001 có trách nhiệm và 
quyền hạn được xác định rõ ràng, có 
các mục tiêu để cải tiến, với kết quả 
đo lường đựợc và phương pháp được 
xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này 
bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
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quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá 
hoạt động và xem xét chính sách và 
mục tiêu. 

• Nhận diện mối nguy, kiểm soát 
việc xác định và đánh giá rủi ro. 

• Yêu cầu luật pháp và các yêu cầu 
khác. 

• Các chương trình OHS và mục 
tiêu. 

• Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, 
giải trình và quyền hạn. 

• Năng lực, đào tạo và nhận thức. 
• Giao tiếp, tham gia và tư vấn. 
• Kiểm soát thực hiện. 
• Chuẩn bị và ứng phó với các 

trường hợp khẩn cấp. 
• Đo lường, giám sát và cải tiến việc 

thực hiện. 
Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 

Phiên bản mới này phù hợp hơn với 
các tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (hay 
ISO 9001: 2008)  và ISO 14001:2004, 
với cấu trúc các điều khoản hầu hết 
theo ISO 14001:2004. Ưu điểm này sẽ 
khuyến khích việc tích hợp các hệ 
thống quản lý của một tổ chức như 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.. 

Tiêu chuẩn OHSAS phiên bản 2007 
có những thay đổi như sau: 

• Tầm quan trọng của “sức khỏe” 
được đưa ra nhấn mạnh cao hơn so 
với “an toàn”. 

• Tập trung vào an toàn nghề 
nghiệp, không dẫn đến tình trạng rối 
loạn đối với vấn đề về tài sản, an 
ninh… 

• Thuật ngữ “việc xảy ra bất ngờ” 
nay được sử dụng thay thế cho thuật 
ngữ “tai nạn”. 

• Kể cả những hành vi của con 
người, khả năng và các yêu tố con 
người khác đều là những nhân tố có 
thể đem đến các mối nguy cần nhận 
diện, kiểm soát xác định và đánh giá 
rủi ro và cuối cùng là năng lực, đào 
tạo và nhận thức. 

• Một yêu cầu mới được giới thiệu 
đối với việc kiểm soát những người 
giữ trọng trách là một phần trong kế 
hoạch OHS. 

• Quản lý thay đổi giờ đây được đưa 
ra một cách triệt để. 

• Một điều khoản mới “Đánh Giá 
việc tuân thủ” đã được đưa ra, tương 
ứng với ISO 14001. 

• Những yêu cầu mới được đưa ra 
cho việc tham gia và tư vấn. 

• Những yêu cầu mới được giới 
thiệu cho việc điều tra các tình huống 
có thể xảy ra. 

• OHSAS 18001 giờ đây được nhắc 
đến như một tiêu chuẩn, không còn là 
tiêu chí kỹ thuật, hay văn bản, như 
phiên bản trước đây. Điều này nói lên 
rằng OHSAS 18001 đã được chấp 
nhận như nền tảng cho các tiêu chuẩn 
quốc gia về các hệ thống quản lý an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

• Các Định nghĩa mới được thêm 
vào, bao gồm các vấn đề chính như 
“tình huống có thể xảy ra”, “rủi ro”, 
“đánh giá rủi ro”, và chỉnh sửa các 
định nghĩa hiện tại. 
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• Thuật ngữ “rủi ro có thể vượt qua” 
được thay thể bởi thuật ngữ “rủi ro có 
thể chấp nhận”. 

• Định nghĩa về thuật ngữ ‘mối 
nguy’ không nhắc đến “thiệt hại về tài 
sản hay thiệt hại về môi trường làm 
việc” nữa. Giờ đây được cân nhắc như 
“thiệt hại” không trực tiếp đến việc 
quản lý sức khỏe và an toàn nghề 
nghiệp, đó cũng là mục đích của Tiêu 
chuẩn OHSAS, và điều đó bao gốm cả 
lĩnh vực về quản lý tài sản. Thay vào 
đó, các mối nguy gây thiệt hại có ảnh 
hưởng đến an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp phải được nhận diện thông qua 
việc đánh giá các rủi ro trong tổ chức, 
và được kiểm soát thông qua việc áp 
dụng cách biện pháp kiểm soát mối 
nguy thích hợp. 

Theo HSE 
 
DANH SÁCH MỘT SỐ CÁC 
THÔNG TIN TIÊU CHUẨN MỚI 
BAN HÀNH THÁNG 6/2014 

TCVN 9572:2013: Bao dệt 
polypropylen dùng đựng thực phẩm. 

TCVN 7590-2-7:2013- Bộ điều 
khiển bóng đèn. Phần 2-7: Yêu cầu cụ 
thể đối với bộ điều khiển điện từ 
nguồn pin/acqui dùng cho chiếu sáng 
khẩn cấp (trọn bộ).  

TCVN 7590-2-10:2013- Bộ điều 
khiển bóng đèn. Phần 2-10: Yêu cầu 
cụ thể đối với bộ nghịch lưu và bộ 
chuyển đổi điện tử  dùng cho bóng 
đèn phóng điện dạng ống khởi động 
nguội làm việc ở tần số cao.  

TCVN 7590-2-11:2013- Bộ điều 
khiển bóng đèn. Phần 2-11: Yêu cầu 
cụ thể đối với các mạch điện tử khác 
sử dụng cùng với đèn điện.  

TCVN 7590-2-13:2013- Bộ điều 
khiển bóng đèn. Phần 2-13: gồm các 
yêu cầu cụ thể đối với bộ điều khiển 
điện tử được cấp điện bằng nguồn một 
chiều hoặc xoay chiều dùng cho mô 
đun. 

TCVN 10094:2013- Bột giấy, giấy 
và các tông. Xác định hàm lượng 
Diisopropyl – Naphtalen (gọi tắt 
DIPN) bằng phương pháp chiết với 
dung môi. 

TCVN 10095:2013- Bột giấy, giấy 
và các tông. Xác định 7 loại Biphenyl 
polyclo hóa (PCB). 

TCVN 10096:2013-  Bột giấy, giấy, 
các tông. Xác định hàm lượng 
Pentachlorophenol trong dịch chiết 
nước. 

 TCVN 9573-1:2013- Bột giấy. 
Đánh tơi ướt trong phòng thí nghiệm. 
Phần 1: Đánh tơi bột giấy hóa học.  

TCVN 9573-2:2013: Bột giấy. 
Đánh tơi ướt trong phòng thí nghiệm. 
Phần 2: Đánh tơi bột giấy cơ học tại 
nhiệt độ 200 C. 

TCVN 9573-3:2013- Bột giấy. 
Đánh tơi ướt trong phòng thí nghiệm. 
Phần 2: Đánh tơi bột giấy cơ học tại 
nhiệt độ ≥ 850C.  

TCVN 9574-1:2013- Bột giấy. 
Nghiền trong phòng thí nghiệm. Phần 
1: Phương pháp nghiền bằng máy 
nghiền Hà Lan.  
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TCVN 9574-2:2013- Bột giấy. 
Nghiền trong phòng thí nghiệm. Phần 
2: Phương pháp nghiền bằng máy 
nghiền PFI.  

TCVN 5205-3:2013- Thay thế 
5205-3:2008. Cần trục – Cabin và 
trạm điều khiển - Phần 3: Cần trục 
tháp.  

TCVN 10202:2013- Cần trục tháp. 
Yêu cầu ổn định.  

TCVN 10201-1:2013- Cần trục. 
Bảo trì. Phần 1: Yêu cầu chung.  

TCVN 10197:2013- Cần trục. Đo 
các thông số vận tốc và thời gian. 

TCVN 10199-1:2013- Cần  trục. 
Nhãn thông tin. Phần 1: Yêu cầu 
chung. 

TCVN 10199-3:2013- Cần trục. 
Nhãn thông tin. Phần 3: Cần trục tháp. 

TCVN 10200-1:2013 Cấn trục. Tài 
liệu hướng dẫn bảo trì. Phần 1: Yêu 
cầu chung.  

TCVN 7761-1:2013- Thay thế tiêu 
chuẩn 7761-1:2007:  Cần trục. Thiết 
bị giới hạn và thiết bị chỉ báo. Phần 1: 
Yêu cầu chung. 
TCVN 10198:2013- Cần trục. Tính 
sẵn sàng trong sử dụng. Từ vựng. 

TCVN 5208-2:2013- Cần trục. Yêu 
cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 2: 
Cần trục tự hành. 

TCVN 10229:2013- Cao su lưu hóa 
hoặc nhiệt dẻo- Thử nghiệm độ cứng- 
Giới thiệu và hướng dẫn. 

TCVN 10230:2013- Cao su lưu hóa 
hoặc nhiệt dẻo- Xác định độ kết dính 
với kim loại- với Phương pháp hai đĩa. 

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

TCVN 1592:2013- Thay thế TCVN 
1592:2007 Cao su – Quy trình chung 
để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho 
các phương pháp thử vật lý. 

TCVN 1595-1:2013- Thay thế 
TCVN 1595: Cao su lưu hóa hoặc 
nhiệt dẻo- Xác định độ cứng ấn lõm – 
Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết kế 
đo độ cứng 1:2007.  

TCVN 1595-2:2013- Thay thế 14 
TCN 2-85 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt 
dẻo- Xác định độ cứng ấn lõm – Phần 
2: Phương pháp sử dụng dụng cụ bỏ 
túi IRHD. 

TCVN 1597-1:2013- Thay thế 
TCVN 1579-1:2006 Cao su lưu hóa 
hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ bền xé 
rách – Phần 1: Mẫu thử dạng quần, 
góc và cong lưỡi liềm. 

TCVN 1597-2:2013- Thay thế 
TCVN 1597-2:2010: Cao su lưu hóa 
hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ bền xé 
rách – Phần 2: Mẫu thử nhỏ (DELFT). 

TCVN 4866:2013- Cao su lưu hóa 
(nhiệt dẻo) - Xác định khối lượng 
riêng. 

TCVN 4867:2013- Cao su lưu hóa 
hoặc nhiệt dẻo- Xác định độ bám dính 
với nền cứng- Phương pháp kéo bóc 
900. 

TCVN 5363:2013- Cao su lưu hóa 
(nhiệt dẻo) –Xác định độ chịu mài 
mòn sử dụng thiết bị chống quay hình 
trụ.  
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TCVN 6093:2013: Thay thế TCVN 
6093:2004 Cao su thiên nhiên – Xác 
định chỉ số màu. 

(TH) 
 
DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC 
GIA (TCVN) 2014 

Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia 
2014 (TCVN) do Trung tâm Thông tin 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) thuộc Tổng cục TCĐLCL 
biên soạn và phát hành, bao gồm 
danh mục toàn bộ 7832 TCVN, 359 
Quy chuẩn Quốc gia (QCVN) và 220 
Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 
(ĐLVN) còn hiệu lực được ban hành 
tính đến ngày 10/07/2014.  

Ngoài ra, Danh mục còn bao gồm 
danh sách các TCVN bị hủy bỏ, thay 
thế năm 2013, 2014; danh sách các 
TCVN tương đương hoàn toàn hoặc 
chấp nhận phần các tiêu chuẩn nước 
ngoài, khu vực và quốc tế; danh sách 
các tiêu chuẩn nước ngoài, khu vực và 
quốc tế được chấp nhận thành TCVN; 

Các thông tin liên quan đến hoạt 
động xây dựng, quá trình soát xét, 
chuyển đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật,... theo quy định của Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật truy cập 
tại website của Tổng cục TCĐLCL 
(http://www.tcvn.gov.vn).  

Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật mới ban hành, hủy bỏ hoặc thay 
thế theo dõi trong ấn phẩm "Thông tin 
phục vụ doanh nghiệp" (do Trung tâm 
Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng xuất bản 1 tháng/1kỳ) hoặc tra 
cứu qua cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn do 
Trung tâm Thông tin xây dựng và cập 
nhật tại địa chỉ website 
http://www.ismq.org.vn. 

Theo ismq.org.vn 
 

 
 
 
 
Quyết định ban hành Văn bản kỹ 
thuật Đo lường Việt Nam  

Ngày 09/7/2014, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 
Quyết định số 1427/QĐ-TĐC về việc 
ban hành văn bản kỹ thuật Đo lường 
Việt Nam, với các nội dung chính:  

Phương tiện đo độ phân cực dùng 
để xác định hàm lường đường - Quy 
trình kiểm định tạm thời 

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 độ phân 
cực dùng để xác định hàm lượng 
đường có phạm vi đo (-259 đến 259) 
°z, giá trị độ chia 0,01 °z. 

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, kiểm tra 
sai số. 

Phương tiện kiểm định chuẩn đo 
lường bao gồm: Dung dịch chuẩn hàm 
lượng đường, Dung dịch trăng 
(blank), ngoài ra còn có Bình định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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mức, Cân phân tích, Phương tiện đo 
nhiệt độ và độ ẩm môi trường. 

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; 

- Sau khi kiểm tra bên ngoài tiến 
hành kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đo 
lường, kiểm tra sai lệch điểm “0’. 

Xử lý chung: 
- Phương tiện đo độ phân cực đạt 

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 độ phân cực 
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 
độ phân cực: 1 năm. (còn nữa) 

(Theo portal.tcvn.vn - phần 1) 
 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH 
CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 
22/2013/TT-BKHCN 

Ngày 25/6/2014, Bộ Khoa học 
Công nghệ ban hành Quyết định số 
1550/QĐ-BKHCN về việc đính chính 
Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 
ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng 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. Cụ thể:  

1. Điểm a Khoản 1 Điều 4, tại cột 
“Mức cân” của Bảng 1 thay thế “500 
g” bằng “200 g”. 

2. Khoản 3 Điều 4, tại cột “Giới hạn 
sai số (S)” của Bảng 2 thay thế “12,5” 
bằng “13”; thay thế “81” bằng “80”; 
thay thế “131” bằng “130”; thay thế 
“425” bằng “430”; thay thế 575 bằng 
“600” và thay thế “1050”bằng “1100” 

3. Điểm a Khoản 3 Điều 4, thay thế 
công thức “S=(12,530*m)” bằng công 
thức “S=(13:30)*m”. Quyết định này 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

TH 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Thêm đồng thuận trong đàm 

phán RCEP  
Vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định 

Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP) vừa diễn ra tại Singapore, cơ 
bản các bên tham gia đàm phán đã đạt 
được thêm sự đồng thuận về việc xác 
định vấn đề chủ chốt cần giải quyết. 

Bàn thảo các vấn đề chủ chốt 
Đoàn đàm phán của Bộ Công 

Thương do Vụ Chính sách thương mại 
đa biên đảm trách, đã tham gia tất cả 
các phiên họp toàn thể và các phiên 
thảo luận của 11 nhóm và tiểu ban. 

Đại diện 16 nước đã tiếp tục thảo 
luận về các vấn đề chủ chốt liên quan 
tới thương mại hàng hóa, bao gồm: 
Thuế quan, quy tắc xuất xứ, thủ tục 
hải quan và thuận lợi hóa thương mại, 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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các biện pháp vệ sinh dịch tễ..., đồng 
thời bàn thảo về các lĩnh vực dịch vụ, 
đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, giải 
quyết tranh chấp, hợp tác kinh tế kỹ 
thuật. Các bên cũng trao đổi thẳng 
thắn về các nội dung có giá trị gia tăng 
so với 5 Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) ASEAN+1 hiện có giữa 
ASEAN và từng đối tác. Toàn bộ các 
kết quả của phiên đàm phán này sẽ 
được báo cáo, làm tư liệu để các Bộ 
trưởng chỉ đạo, xúc tiến đàm phán tại 
Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia 
RCEP lần thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra tại 
Myanmar vào ngày 27/8/2014. 

Thực hiện RCEP, các quốc gia tham 
gia sẽ cam kết tự do hóa gần 100% 
thương mại, thông qua hàng loạt các 
hiệp định thương mại tự do, chỉ còn 
lại số ít mặt hàng nhạy cảm cần bảo vệ 
nhất định. Lĩnh vực dịch vụ và đầu tư 
cũng sẽ từng bước mở cửa, do đó vấn 
đề cần giải quyết là sự không đồng 
đều về mức độ phát triển kinh tế. 

Hiện 16 quốc gia RCEP đang chiếm 
50% dân số, khoảng 1/3 tổng thương 
mại toàn cầu. Giới phân tích dự tính 
RCEP sẽ trở thành khu vực mậu dịch 
tự do lớn nhất thế giới và là một đối 
trọng đối với Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) hiện đang 
trong quá trình đàm phán. 

Tận dụng cơ hội từ RCEP 
Tương tự WTO và TPP mà Việt 

Nam là một thành viên, với RCEP, 
các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội 
xuất khẩu hàng hóa sang các nước 

khác và thách thức là hàng hóa các 
nước khác có thể vào thị trường Việt 
Nam với thuế suất thấp. 

Theo nghiên cứu của JETRO, việc 
áp dụng các quy tắc xuất xứ để tận 
dụng các ưu đãi thuế quan từ các FTA 
được ký giữa 6 nước với ASEAN hiện 
khá phức tạp và khó khăn. Ví dụ, theo 
quy định về tiêu chuẩn xuất xứ thì 
hàm lượng giá trị khu vực không được 
nhỏ hơn 40% khiến doanh nghiệp vất 
vả và tốn nhiều chi phí. Trong khi đó, 
RCEP là một FTA đơn nhất với các 
quy tắc xuất xứ được chuẩn hóa 
chung, giúp doanh nghiệp giảm chi 
phí cho việc tuân thủ quy tắc này. 

JETRO cũng cho rằng, RCEP sẽ 
đem lại lợi ích to lớn cho ngành dệt 
may của Việt Nam. Cụ thể, với FTA 
ASEAN- Nhật Bản, hàng may mặc 
Việt Nam khi xuất khẩu vào Nhật Bản 
phải được làm từ nguyên phụ liệu vải 
có xuất xứ tại ASEAN và Nhật Bản. 
Trong khi đó, hiện có hơn 33% 
nguyên phụ liệu dệt may của Việt 
Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Nhưng nếu RCEP có hiệu lực, hàng 
may mặc Việt Nam được sản xuất từ 
nguyên phụ liệu của Trung Quốc cũng 
được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất 
khẩu sang thị trường Nhật Bản, bởi 
Trung Quốc cũng là thành viên trong 
RCEP. 

Theo bocongthuong 
 
 Trung Quốc: Xuất khẩu thuỷ sản 
gặp khó khăn do vấn đề chất lượng  
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XK thủy sản Trung Quốc giảm 
trong quý 1/2014 bởi các tiêu chuẩn 
chất lượng ngày càng khắt khe ở các 
thị trường XK chính và sự cạnh tranh 
mạnh mẽ từ các nhà cung cấp khác ở 
Đông Nam Á.   

Bốn tháng đầu năm 2014, XK thủy 
sản của Trung Quốc đạt 1,14 triệu tấn, 
trị giá 5,9 tỷ USD, lần lượt giảm 5,9% 
và 3,3%. 

Các sản phẩm thủy sản XK từ 
Trung Quốc đang phải đối mặt với các 
biện pháp thanh tra chất lượng mới 
khắt khe hơn từ Mỹ, EU, Nga, Hàn 
Quốc.  

Cụ thể, biện pháp kiểm dịch mới ở 
Hàn Quốc tập trung vào 10 loại hoạt 
chất hóa học bao gồm nitrofurans, 
chloramphenicol, benzopyrene và 
malachite green. Sự phát triển nhanh 
nuôi trồng và XK thủy sản ở Thái 
Lan, Việt Nam và một số nước Đông 
Nam Á khác cũng đang lấn át Trung 
Quốc. Trung Quốc đang có nguy cơ bị 
mất thị phần do chi phí nuôi trồng 
thủy sản (nhân công, thức ăn) tiếp tục 
tăng. Giá bột cá ở Trung Quốc hiện 
tăng lên 96 USD/tấn. Bên cạnh đó, 
Trung Quốc thiếu các thương hiệu 
thủy sản nổi tiếng trong nước. Các sản 
phẩm chế biến sâu của nước này 
chiếm dưới 30% XK các sản phẩm 
thủy sản chế biến.  

Theo vasep.com.vn 
 
 Nga ngăn cản EU kiện lên WTO 
vụ cấm nhập khẩu thịt lợn  

Tại cuộc họp mới đây của Cơ quan 
giải quyết tranh chấp thuộc Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), các nhà 
ngoại giao Nga đã dùng quyền của 
mình để chặn nỗ lực của Liên minh 
châu Âu (EU) kiện Nga lên WTO về 
việc Xứ sở bạch dương áp lệnh cấm 
nhập khẩu thịt lợn từ liên minh gồm 
28 nước thành viên này.  

Cụ thể, Nga đã dùng quyền của 
mình để phản đối việc thành lập một 
nhóm độc lập gồm các chuyên gia 
thương mại và pháp lý để giải quyết 
vụ tranh chấp này. 

Theo quy định của WTO, Nga chỉ 
có thể dùng quyền này một lần. Với 
hành động trên của Nga, EU có quyền 
đệ đơn kiện lần thứ hai lên WTO. 
Lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn - được 
Nga áp đặt từ tháng1 là trong những 
vụ tranh chấp thương mại giữa EU và 
Nga được đưa ra phân xử tại WTO. 

EU đã đệ đơn lên WTO kiện Nga về 
vấn đề liên quan hồi tháng trước. Tuy 
nhiên, phía Nga khẳng định rằng lệnh 
cấm này là cần thiết sau khi một loạt 
ca nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF) 
được phát hiện tại EU.  

Nga đã áp lệnh cấm nhập khẩu lợn 
sống và các sản phẩm từ lợn, sau khi 
hai ca nhiễm ASF được phát hiện tại 
các nước thành viên của EU là Ba Lan 
và Litva. 

Ngày 9/7, Thụy Sỹ cũng đã cấm 
nhập khẩu thịt lợn từ Bulgaria và 
Romania và một số khu vực ở Latvia 
và Croatia. Brussels cho hay lệnh cấm 
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của Nga đang khiến cho ngành chăn 
nuôi của EU thiệt hại tới 4 triệu euro 
(5,4 triệu USD) mỗi ngày.  

Theo TTXVN 
 
 WTO lập quỹ thúc đẩy thương 
mại cho các nước đang phát triển 

Ngày 22/7, Liên minh châu Âu 
(EU) đã hoan nghênh thông báo của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 
về thành lập quỹ "Thúc đẩy Thương 
mại Cơ sở" nhằm giúp các nước đang 
phát triển và các nước kém phát triển 
thực hiện Hiệp định thuận lợi hóa 
thương mại (gọi tắt TFA).  

Mục đích của việc thành lập quỹ 
"Thúc đẩy Thương mại Cơ sở" là để 
đảm bảo cho tất cả các nước đang phát 
triển có được những hỗ trợ kỹ thuật 
cần thiết nhằm thực hiện Hiệp định 
trên. Quỹ cũng sẽ đảm bảo sự gắn kết 
và tính minh bạch cũng như tăng 
cường hiệu quả của việc hỗ trợ kỹ 
thuật hải quan. 

Uỷ viên Thương mại EU Karel De 
Gucht đánh giá quyết định của WTO 
sẽ mở đường cho các nước đang phát 
triển thực hiện TFA.  

EU cũng sẽ tích cực tham gia vào 
FTA trong khuôn khổ cam kết hỗ trợ 
cải cách tạo thuận lợi thương mại trên 
toàn thế giới và đảm bảo sự tiếp cận 
quỹ nói trên cho các nước. 

Trong tháng 12 năm 2013, Hội nghị 
Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tại Bali 
(của Indonesia) đã nhất trí thông qua 
TFA nhằm mục đích cải thiện thủ tục 

hải quan trên toàn thế giới, đồng thời 
phê duyệt gói thỏa thuận Bali nhằm 
nới lỏng các rào cản thương mại.  

EU đã cam kết dành 400 triệu euro 
cho hoạt động tạo thuận lợi thương 
mại trong vòng 5 năm tới, chủ yếu 
thông qua chương trình phát triển hiện 
tại có. 

Theo TBT Việt nam 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hội nghị tập huấn cho cán bộ 

của Mạng lưới TBT Việt Nam  
Thực hiện nội dung “duy trì hoạt 

động và nâng cao năng lực cho cán bộ 
của các Điểm TBT thuộc Mạng lưới 
TBT Việt Nam nhằm đáp ứng các 
nghĩa vụ thành viên WTO” của nhiệm 
vụ mã số 01/TBT/2014 thuộc Đề án 
thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại giai đoạn 2011-
2015, Văn phòng TBT Việt Nam 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 trong thời 
gian: 4 ngày, từ ngày 31/7/2014 đến 
hết ngày 03/8/2014. Nội dung Hội 
nghị bao gồm 3 chuyên đề chính sau: 

- Chuyên đề 1: Phổ biến kiến thức 
nghiệp vụ, bao gồm: các thông tin 
được cập nhật từ Ủy ban TBT, thông 
tin liên quan đến hoạt động TCĐLCL 
và tình hình thực hiện nghĩa vụ về 
TBT của Việt Nam. 
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 - Chuyên đề 2: Trau dồi kỹ năng 
thực hành ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, 
viết) với các nội dung mới được cập 
nhật liên quan đến TBT bằng tiếng 
Anh. 

 - Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng 
bản tin, viết tin/bài phục vụ cho hoạt 
động duy trì trang tin của các Điểm 
TBT trong Mạng lưới. 

 TBT Việt Nam 
 
 Đưa hàng thủ công mỹ nghệ tiến 
sâu vào thị trường EU  

Theo ông Tạ Hoàng Linh - Phó Cục 
trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ 
Công Thương, thiết kế là vấn đề rất 
quan trọng với việc thúc đẩy xuất 
khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt 
Nam nhưng nhìn chung năng lực thiết 
kế của ngành còn hạn chế nên sự sáng 
tạo trong sản phẩm chưa rõ nét, chưa 
tạo được sự tăng trưởng xuất khẩu 
mạnh mẽ. 

Nhà thiết kế cần kết hợp giữa ý 
tưởng độc đáo của mình với mong 
muốn về màu sắc, giá thành của người 
tiêu dùng và thân thiện với môi 
trường. Doanh nghiệp (DN) cần định 
vị giá trị sản phẩm nằm ở phân khúc 
nào để có mức giá thành tương ứng 
của mình trên thị trường phù hợp. 

Có thể thấy, thiết kế mẫu sản phẩm 
là chìa khóa giúp DN ngành thủ công 
mỹ nghệ tiến sâu hơn vào thị trường 
EU. Bản thân EU cũng là thị trường 
truyền thống và quan trọng của ngành 
thủ công mỹ nghệ Việt Nam.  

Đơn cử, ngay tháng đầu tiên của 
năm 2014, giá trị xuất khẩu của hàng 
thủ công mỹ nghệ Việt Nam vào một 
số thị trường trong khối tăng mạnh so 
với cùng kỳ như: Đức đạt 3,19 triệu 
USD, tăng 26,43%; Hà Lan đạt 868 
nghìn USD, tăng 23,1%; Tây Ban Nha 
đạt 572 nghìn USD, tăng 24%; ..  

Để hỗ trợ cho các DN, thời gian qua 
Cục Xúc tiến thương mại đã tổ chức 
các chương trình tư vấn giúp DN nắm 
được những nội dung cơ bản về xu 
hướng và cách thức phát triển. Đặc 
biệt, Cục đang phối hợp với Hội đồng 
Anh tại Việt Nam tổ chức chương 
trình thiết kế sáng tạo và tiếp cận thị 
trường hàng thủ công mỹ nghệ và 
trang trí nội thất châu Âu. Đây sẽ là cơ 
hội tốt cho các doanh nghiệp trong 
ngành tìm hiểu xu hướng thị trường và 
chiến lược xuất khẩu phù hợp sang thị 
trường EU trong năm 2014. 

Theo baocongthuong.com.vn 
 
 Ắc quy và lốp ô tô bơm hơi thuộc 
Danh mục hàng NK rủi ro về giá  

Tổng cục Hải quan vừa ban hành 
Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 
1-7-2014 bổ sung mức giá tham chiếu 
mặt hàng ắc quy và lốp ô tô bơm hơi 
vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu 
(NK) rủi ro về giá ban hành kèm theo 
Quyết định 1114/QĐ-TCHQ ngày 
10/4/2014. 

Theo đó, mức giá tham chiếu tại 
Phụ lục kèm theo Quyết định này sẽ là 
cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, 
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đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của 
người khai hải quan, xác định dấu 
hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn 
trong quá trình làm thủ tục hải quan 
hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng 
hóa đã thông quan theo quy định, 
không sử dụng để áp đặt trị giá tính 
thuế. 

Trên có sở đó, Cục Hải quan các 
tỉnh, thành phố tổ chức cập nhật đầy 
đủ, chính xác, kịp thời kết quả kiểm 
tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế 
hàng hóa, kết quả tham vấn, xác định 
trị giá, kết quả kiểm tra sau thông 
quan, kết quả thanh tra, điều tra chống 
buôn lậu vào hệ thống dữ liệu tương 
ứng theo quy định.  

Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục 
Hải quan các tỉnh, thành phố trong cả 
nước phải tổ chức kiểm tra, rà soát các 
lô hàng NK mặt hàng ắc quy các loại, 
đặc biệt lưu ý mặt hàng ắc quy hiệu 
Atlas và Rocket, xuất xứ Hàn Quốc tại 
địa phương để thu thập thông tin, xác 
định dấu hiệu nghi vấn, tham vấn và 
kiểm tra sau thông quan theo đúng 
quy định tại Thông tư 205/2010/TT-
BTC và Thông tư 29/2014/TT-BTC 
của Bộ Tài chính. 

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng 
yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành 
phố trong nước thu thập thông tin mặt 
hàng ắc quy các loại từ các nguồn 
theo quy định tại Thông tư 
29/2014/TT-BTC để phân tích, tổng 
hợp và đề xuất xây dựng mức giá 
tham chiếu theo mẫu quy định tại 
Thông tư báo cáo Tổng cục Hải quan. 

Theo Báo Hải Quan  
 
 Úc thông báo khởi xướng điều tra 
biện pháp chống bán phá giá mặt 
hàng thép mạ kẽm nhập khẩu từ 
Việt Nam  

Ngày 11/7/2014, Cục Quản lý 
cạnh tranh nhận được thông tin từ 
Thương vụ Việt Nam tại Úc thông báo 
về việc Uỷ ban chống bán phá giá Úc 
đã ra quyết định khởi xướng điều tra 
chống bán phá giá (AD) sản phẩm 
thép mạ kẽm (galvanized) nhập khẩu 
từ Ấn Độ và Việt Nam. Đây là vụ kiện 
chống bán phá giá thứ 2 từ thị trường 
Úc nhằm vào mặt hàng xuất khẩu của 
Việt Nam, sản phẩm bị điều tra trước 
đây là máy biến thế ( vào năm 2013). 

Theo TBT Việt Nam 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 Tập huấn nâng cao kỹ năng đánh 
giá nội bộ theo hệ thống QLCL ISO 
9001:2008  

Trong 3 ngày (09/07/2014 đến 
11/7/2014) Sở KH&CN tỉnh phối hợp 
với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng 3 tổ chức tập 
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huấn với nội dung “Đánh giá nội bộ 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào các 
cơ quan hành chính nhà nước”.  

Tham gia lớp học có gần 100 học 
viên là cán bộ, công chức viên chức 
quản lý có liên quan đến công tác áp 
dụng, duy trì, đánh giá nội bộ Hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị 
hành chính nhà nước. 

Mục tiêu của khoá đào tạo là giúp 
học viên nâng cao các kỹ năng thực 
hành đánh giá cần thiết và làm báo 
cáo cho một cuộc đánh giá nội bộ. 
Phát triển kỹ năng quan sát, đặt câu 
hỏi mà vẫn giữ được mối quan hệ 
nghề nghiệp, thân thiện và hỗ trợ với 
bên được đánh giá. Trong thời gian 3 
ngày, học viên sẽ được tập huấn với 
các nội dung chính về thuật ngữ, định 
nghĩa và khái niệm về TCVN; các yêu 
cầu của tiêu chuẩn 9001:2008; lưu đồ 
đánh giá nội bộ, các nguyên tắc đánh 
giá, các tiến trình đánh giá, … 

Đồng thời qua thảo luận, xử lý các 
tình huống cụ thể giúp học viên nắm 
rõ được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 
9001:2008, nguyên tắc đánh giá,…  

 Theo Sở KH&CN 
 
 Các doanh nghiệp được hỗ trợ 
kinh phí tham gia dự án Năng suất 
chất lượng đợt 3 năm 2014 

Ngày 16/7/2014, Ủy ban nhân dân 
tỉnh có công văn số 4995/UBND-VP 
về việc kinh phí hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp tham gia Dự án Năng suất 
Chất lượng đợt 3 năm 2014. Uỷ ban 
nhân dân Tỉnh đồng ý phê duyệt hỗ 
trợ kinh phí cho các doanh nghiệp 
tham gia Dự án Năng suất Chất lượng 
Đợt 3 năm 2014 tổng số tiền là 
716.250.000 đồng, từ nguồn Dự án 
Năng suất Chất lượng của tỉnh năm 
2014. Cụ thể như sau: 

02 Doanh nghiệp thực hiện cải tiến 
năng suất và chất lượng đợt 3 năm 
2014 (theo nội dung 2,4 của Dự án 
được ban hành theo Quyết định số 
2541/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 
năm 2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh). 

- Công ty TNHH Một thành viên 
Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh 
BR-VT hỗ trợ 300.000.000 đ. 

- Doanh nghiệp TN Cơ khí – Nội 
thất Đức Vinh hỗ trợ 150.000.000đ. 

- 05 Doanh nghiệp tham gia dự án 
Năng suất Chất lượng đợt 3 năm 2014 
(theo nội dung 2 của Dự án được ban 
hành theo Quyết định số 2541/QĐ-
UBND ngày ngày 19/11/2012 của 
UBND Tỉnh): 

Công ty CP Đầu tư& Xây dựng Tân 
Phước Thịnh số tiền 26.250.000 đ. 

Công ty Cổ phần Toyota với số tiền 
hỗ trợ 40.000.000 đ. 

Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật 
M&T với số tiền hỗ trợ 30.000.000 đ. 

Công ty Cổ phần LDT với số tiền 
hỗ trợ 70.000.000 đ và Công ty 
TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC: 
100.000.000 đ. 

Tổng hợp theo Chi cục TCĐLCL 
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