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TPP VỚI KINH TẾ VIỆT NAM: 
LỢI ÍCH NHIỀU VÀ THÁCH 
THỨC LỚN  

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm 
việc của đoàn đại biểu cấp cao chính 
phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ 
Văn Ninh dẫn đầu tới Mỹ, phóng viên 
TTXVN đã thực hiện cuộc phỏng vấn 
giáo sư Jeffrey Schott, chuyên gia 
hàng đầu về Hiệp định Thương mại 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhân 
dịp ông vừa có cuộc tiếp xúc, làm việc 
với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.  

Jeffrey Schott, thành viên cao cấp 
của Viện Kinh tế quốc tế Peterson có 
trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) cho 
biết, Việt Nam là quốc gia hưởng lợi 
nhiều nhất từ TPP vì nó mang lại cơ 
hội lớn cho tăng trưởng Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) cũng như xuất 
khẩu tới các quốc gia đối tác của TPP.  

Tuy nhiên, theo ông, Việt Nam 
cũng sẽ phải đối mặt với các thách 
thức lớn, đòi hỏi theo thời gian phải 
thực hiện các cải cách quan trọng về 
chính sách.  

Giáo sư nhấn mạnh các nhà đàm 
phán đang tìm cách đạt tới một "sự 
cân bằng chuẩn xác" giữa mức độ sâu 
của tự do hóa mà Việt Nam cam kết 
thực hiện với tốc độ thực hiện các cam 
kết tự do hóa này.  

Theo quan điểm của ông, điều quan 
trọng là Việt Nam cần có một chiến 

lược cải cách kinh tế trong giai đoạn 
10-15 năm tới, đồng thời đảm bảo tiến 
trình thực hiện để TPP mang lại lợi 
ích và hiệu quả lớn nhất.  

Ông cũng cho rằng để làm được 
việc này, cần một chiến lược cải cách 
rõ ràng, trong đó có lĩnh vực hàng hóa 
và dịch vụ. Ông nhấn mạnh, với một 
chiến lược như vậy, các nhà đầu tư 
nước ngoài sẽ mở rộng và gia tăng 
đầu tư vào Việt Nam. 

Giáo sư Schott đã đưa ra một số 
nhận định, đánh giá về các khó khăn, 
thách thức và triển vọng đàm phán 
TPP, trong đó dự báo hiệp định này có 
thể kết thúc đàm phán và ký kết vào 
nửa đầu năm 2015. 

Giáo sư Schott cho biết các nhà đàm 
phán hiện đang tích cực làm việc để 
thu hẹp các khác biệt về quan điểm và 
khi đàm phán càng gần đến giai đoạn 
kết thúc thì thông thường nó phải đối 
mặt và giải quyết nhiều vấn đề nhạy 
cảm chính trị, đòi hỏi nỗ lực lớn của 
tất cả các bên.  

Theo ông, thách thức lớn nhất hiện 
nay là việc đàm phán liên quan đến 
tiếp cận thị trường nông nghiệp, dịch 
vụ. Điều này đòi hỏi các nhà đàm 
phán phải tiến hành thêm các vòng 
thương lượng trong đầu năm tới. Vấn 
đề nông nghiệp sẽ nổi lên vào cuối 
đàm phán giữa Mỹ - Nhật Bản và hiện 
hai nước đang tích cực xử lý vấn đề 
này.  

Bên cạnh đó, ông cho rằng còn một 
số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu 

HÀNG RÀO KỸ THUẬT 
TRONG THƯƠNG MẠI 
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tư, môi trường và doanh nghiệp nhà 
nước. Ông cho rằng đây là các vấn đề 
có thể giải quyết được giữa 12 quốc 
gia đang tham gia đàm phán TPP. 
Hiện các nước này đang tích cực đàm 
phán và sẽ có những điều chỉnh về lập 
trường trong những tháng tới trước 
khi các nhà lãnh đạo chính trị có quyết 
định cuối cùng. 

Theo Giáo sư Schott, một trong các 
vấn đề gây trở ngại hiện nay là quyền 
đàm phán nhanh Hiệp định Thương 
mại (TPA). Hiện Quốc hội Mỹ vẫn 
chưa thông qua dự luật về TPA cho 
phép Tổng thống Barack Obama thực 
hiện quyền đàm phán nhanh. Ông cho 
rằng điều này sẽ ảnh hưởng lên tiến 
trình đàm phán TPP khi các quốc gia 
tham gia đàm phán đều muốn đảm bảo 
rằng Mỹ sẽ nhanh chóng phê chuẩn và 
thực hiện hiệp định.  

Giáo sư Schott mong muốn Tổng 
thống Obama và Đại diện Thương mại 
Mỹ Michael Froman phối hợp chặt 
chẽ với Quốc hội nhằm đảm bảo rằng 
TPA có thể được thông qua vào đầu 
năm 2015 trong khóa Quốc hội mới.  

Theo TTXVN 
 

BAO GIỜ GẠO VIỆT NAM TỰ 
TIN TRƯỚC CÁC TIÊU CHUẨN 
NHẬP KHẨU?  

Bao giờ gạo Việt Nam tự tin trước 
các tiêu chuẩn nhập khẩu? Đó là câu 
hỏi mà các doanh nghiệp sản xuất lúa 
gạo trong nước rất quan tâm trước 
tình hình giảm xuất khẩu mặt hàng 

lương thực trọng điểm đang xảy ra 
hiện nay.  

Vì sao Việt Nam không thể trồng 
được lúa gạo tốt hơn?  

Gạo là lương thực chính trong bữa 
ăn người Việt suốt hơn 1.000 năm 
nay. Ngày nay, chính phủ chỉ định 
dành 3,8 triệu ha để trồng lúa gạo, 
chiếm khoảng gần một nửa diện tích 
đất nông nghiệp. 

Trong đó, 1/3 lượng gạo sản xuất ra 
sẽ được dùng cho việc xuất khẩu. 
Cùng với Ấn Độ và Thái Lan, Việt 
Nam là một trong những nước xuất 
khẩu lúa gạo nhiều nhất thế giới. Năm 
2013, lúa gạo mang về cho Việt Nam 
gần 3 tỷ USD. 

 
Trung Quốc là một trong những 

khách hàng mua gạo Việt nhiều nhất, 
chiếm 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu. 
Nhật Bản cũng là một quốc gia nhập 
khẩu gạo nhiều trong khu vực, nhưng 
đáng tiếc, hầu hết các loại gạo Việt 
Nam không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn 
chất lượng khắt khe thị trường này. 

Nhật đã ngừng nhập khẩu gạo của 
Việt Nam năm 2008 sau khi phát hiện 
dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng 
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cho phép, mặc dù trong những lô hàng 
năm sau, 2 doanh nghiệp gạo của 
Đồng bằng Sông Cửu Long đã làm 
việc với nông dân để đảm bảo chất 
lượng gạo theo tiêu chuẩn của Nhật. 

Chất lượng hạt gạo Việt Nam không 
chỉ nằm ở vấn đề dư lượng thuốc trừ 
sâu. Trong khi Thái Lan ưu tiên trồng 
nhiều loại gạo phẩm chất cao như gạo 
hoa nhài – loại gạo có thời gian trồng 
lên đến cả năm nhưng có giá bán cao 
nhất ở Mỹ và Nhật, Việt Nam thường 
trồng các loại gạo chất lượng thấp 
nhưng ngắn ngày. 

Thái Lan hiện nay đang phải đối 
mặt với cuộc khủng hoảng lúa gạo 
nhưng có vẻ Việt Nam cũng không tận 
dụng được cơ hội này để đẩy mạnh 
xuất khẩu. 

Vấn đề chính là vì ngành nông 
nghiệp Việt Nam manh mún và nhỏ 
lẻ. Không giống như nhiều nước nông 
- công nghiệp phát triển khác, hầu hết 
nông dân Việt Nam vẫn thu hoạch 
bằng tay hoặc các máy móc thô sơ, 
hiệu quả thấp. Việc phơi phóng cũng 
thường “phó mặc cho trời” nên chất 
lượng sản phẩm sau cùng bị ảnh 
hưởng khá nhiều. 

Một trong các chính sách nông 
nghiệp của Việt Nam là khuyến khích 
nông dân gia nhập Hợp tác xã. Giờ 
đây, hợp tác xã đang bị nông dân ‘bỏ 
rơi’ vì họ không giữ được lời hứa giúp 
nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Luật Hợp tác xã 2012 có vẻ giúp ích 
hơn. Luật công nhận Hội Nông dân 

như 01 doanh nghiệp, cho phép Hội 
đứng ra vay tiền từ ngân hàng. Điều 
khoản này giúp nông dân có tiền mua 
máy móc nông cụ để sản xuất hiệu 
quả hơn. Đồng thời, về mặt lý thuyết, 
giúp nông dân bán nông phẩm được 
giá hơn so với bán cho trung gian. Tuy 
nhiên, có vẻ những điều đó mới chỉ 
đang đúng trên giấy tờ. 

Giống như nông dân Việt Nam, 
những hộ nông dân nhỏ lẻ ở Nhật 
cũng đang phải đối mặt với nhiều khó 
khăn do chính phủ Nhật có những 
chiến lược mới cho nền nông nghiệp 
của họ. 

Nhiều doanh nghiệp Nhật đã bắt 
đầu quan tâm đến việc thử nghiệm ký 
hợp đồng hợp tác sản xuất lương thực 
và nông sản ở Việt Nam để giảm chi 
phí sản xuất. 

Hơn 9,5 triệu nông dân Việt Nam 
đang thu lợi rất ít từ nghề trồng lúa. 
Phương tiện sản xuất, thu hoạch 
ngành nông nghiệp này còn lạc hậu và 
gặp nhiều khó khăn trong đổi mới 
phương thức sản xuất. Chính phủ Việt 
Nam coi trọng việc trồng lúa gạo, vì 
đó là một trong những nông phẩm 
chính yếu nên đầu tư rất nhiều nhưng 
người hưởng lợi nhiều nhất là các nhà 
buôn trung gian. Số tiền hỗ trợ đến tay 
nông dân rất ít ỏi, thậm chí họ bị lỗ. 

Nâng cao giá trị hạt gạo 
Nâng cao giá trị hạt gạo, đó có lẽ là 

mong muốn của không chỉ người nông 
dân mà của bất cứ một người làm 
ngành nông nghiệp. Chẳng ai muốn ở 
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một đất nước có nền kinh tế nông 
nghiệp làm trụ đỡ mà hạt gạo xuất 
khẩu đi lại thua thiệt hơn nước bạn, 
giá cả bị ép xuống thấp, thậm chí gạo 
của mình mà lại không phải gắn 
thương hiệu của mình. Dù không 
muốn, song thực tế này cũng đã và 
đang xảy ra. 

Trước tình hình trên, Chính phủ đã 
chỉ đạo lập quỹ hỗ trợ sản xuất, xuất 
khẩu gạo. Quỹ hỗ trợ nông dân sản 
xuất, xuất khẩu gạo sẽ sử dụng nguồn 
vốn trích từ giá trị xuất khẩu của các 
doanh nghiệp, hoạt động theo quy chế 
do Bộ Tài chính quản lý. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng 
đã phê duyệt quyết định về việc thành 
lập Ban chỉ đạo chương trình trọng 
điểm nghiên cứu lúa gạo quốc gia đến 
năm 2020 nhằm tập trung vào việc 
xây dựng chương trình trọng điểm 
nghiên cứu lúa gạo quốc gia theo 
hướng đạt được mục tiêu, chất lượng 
cao, năng suất cao. 

Việc thành lập Ban chỉ đạo chương 
trình trọng điểm nghiên cứu lúa gạo 
quốc gia thể hiện quyết tâm cao độ 
của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, với mục 
đích nâng cao chất lượng, giá trị cho 
hạt gạo Việt Nam. Và nếu như mục 
tiêu giá gạo xuất khẩu được nâng lên 
thì đó thực sự là niềm mong mỏi lâu 
nay của người nông dân trên cả nước. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải tại Thông báo số 239/TB-
VPCP  cũng có chỉ đạo về tình hình và 

giải pháp xuất khẩu gạo, Bộ Công 
Thương xác định các thị trường xuất 
khẩu gạo truyền thống là mục tiêu 
hàng đầu để đẩy mạnh xuất khẩu gạo. 
Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế 
điều hành xuất khẩu gạo vào các thị 
trường có hợp đồng. Bộ Công Thương 
chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam (VFA) theo dõi 
sát diễn biến thị trường gạo thế giới, 
cân đối cung cầu lúa gạo hàng hóa 
trong nước và tình hình thực tế xuất 
khẩu gạo để kịp thời thực hiện có hiệu 
quả giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo. 

 
Theo Hiệp hội Lương thực Việt 

Nam, xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 
2014 đạt 2,336 triệu tấn, trị giá đạt 
hơn 1 tỷ USD, giá xuất khẩu bình 
quân đạt 433 USD/tấn. So với 5 tháng 
đầu năm 2013, số lượng giảm 16,18%, 
trị giá giảm 15,68 %, giá bình quân 
giảm 0,72 USD/tấn. 

Theo baoxahoi.vn 
 

FTA VIỆT NAM - CHILE: 
CHUYỂN BIẾN RÕ RỆT VỀ 
THƯƠNG MẠI  

Từ khi Hiệp định Thương mại tự do 
(FTA) Việt Nam - Chile có hiệu lực 
(tháng 1/2014), hợp tác kinh tế thương 
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mại giữa hai nước đã có sự chuyển 
biến rõ rệt. 

 
 Ông Fernando Urrutia - Đại sứ 

Chile tại Việt Nam đã khẳng định như 
vậy tại Hội thảo "Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - Chile: Tầm nhìn 
của Chile trong năm đầu thực hiện, 
những cơ hội và cách tiếp cận thị 
trường” tổ chức mới đây tại Hà Nội. 

Theo FTA Việt Nam - Chile, hai 
nước dỡ bỏ thuế quan cho hơn 9.000 
sản phẩm với các lộ trình khác nhau, 
đồng thời sẽ dành cho nhau nhiều ưu 
đãi trong dịch vụ và đầu tư trong vòng 
3 năm tới. FTA cũng có nhiều điều 
khoản quan trọng về tiếp cận thị 
trường, quy tắc xuất xứ, kiểm dịch, 
hàng rào kỹ thuật, hợp tác và phòng 
vệ kỹ thuật... 

Kể từ khi FTA Việt Nam - Chile có 
hiệu lực, trao đổi thương mại giữa hai 
nước đã có sự tăng trưởng đáng kể. 
Theo thống kê của Cơ quan Xúc tiến 
thương mại Chile (ProChile), từ tháng 
2- 5/2014, kim ngạch xuất khẩu của 
Chile sang Việt Nam đạt 149 triệu 
USD, trong khi nhập khẩu từ Việt 
Nam là 126 triệu USD, tăng hơn 

20,3% so cùng kỳ năm 2013; tổng kim 
ngạch thương mại đạt 272.5 triệu 
USD, tăng 19,2% so cùng kỳ 2013. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 
7/2014, Việt Nam xuất khẩu sang 
Chile hơn 250 triệu USD, tăng 120% 
so với cùng kỳ năm 2013; nhập khẩu 
từ Chile 203 triệu USD, tăng 12%. 
Đây thực sự là một tín hiệu đáng 
mừng bởi sau một thời gian dài thặng 
dư thương mại nghiêng về phía Chile, 
Việt Nam đã bắt đầu xuất siêu. 

Trên thực tế, việc ký kết FTA Việt 
Nam- Chile đã mang lại nhiều cơ hội 
cho các doanh nghiệp Việt Nam bởi 
thuế suất đã giảm từ rất nhỏ cho đến 
0%. Hiện đã có 20 nhóm mặt hàng của 
Việt Nam xuất khẩu vào Chile có thuế 
từ 6% đã giảm về 0%, như: đồ gỗ, 
nhựa gia dụng, thủ công mỹ nghệ, 
giày dép, dệt may, cà phê, các sản 
phẩm thủy tinh, máy tính và linh 
kiện... Chính điều này tạo nên lợi thế 
để các doanh nghiệp Việt Nam có thể 
tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang 
thị trường Chile. 

Theo ông Ngô Văn Phong- Trưởng 
phòng châu Mỹ, Vụ Thị trường châu 
Mỹ (Bộ Công Thương)- việc miễn 
giảm thuế sau khi hai nước Việt Nam- 
Chile ký kết FTA đã giúp cho hàng 
hóa của Việt Nam cạnh tranh tốt hơn. 
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thu 
hút các dự án đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam để sản xuất các mặt hàng 
xuất khẩu sang Chile. 
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Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý 
rằng, để đưa hàng hóa sang Chile, 
doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các 
nội dung của FTA Việt Nam- Chile, 
lập kế hoạch sơ bộ trước khi xâm 
nhập thị trường; đồng thời cần phải 
tăng cường tiếp xúc với các doanh 
nghiệp Chile và các nước thứ ba để 
nắm bắt thông tin thị trường.  

Theo baocongthuong.com.vn 
 

RÀO CẢN KỸ THUẬT THƯƠNG 
MẠI: VỪA LÀ THÁCH THỨC, 
VỪA LÀ LỢI ÍCH!  

Hàng rào kỹ thuật thương mại là 
"một loại ngôn ngữ quốc tế thống nhất 
về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa", 
là những biện pháp kỹ thuật cần thiết 
để bảo vệ người tiêu dùng trong nước, 
lợi ích quốc gia, bảo hộ sản xuất 
trong nước. 

Rào cản kỹ thuật thương mại rõ 
ràng là một thách thức lớn đối với 
những nước xuất khẩu như Việt Nam. 
Không những thế, việc "nâng cấp" và 
"thay đổi chiến thuật" từng ngày về 
rào cản kỹ thuật ở các thị trường khó 
tính như Mỹ, Nhật, EU…khiến cho 
không ít quốc gia buộc phải tìm kiếm 
một "miền đất dễ sống" hơn để tiêu 
thụ hàng hóa. 

Tuy nhiên, xét ở một góc độ khác, 
rào cản kỹ thuật cũng mang lại nhiều 
lợi ích cho các nước xuất khẩu: 

Trên thực tế, để đối phó với các rào 
cản thương mại, với những quy định 
mới khắt khe hơn, đặc biệt là các tiêu 

chuẩn về an toàn thực phẩm, vụ kiện 
chống bán phá giá và chống trợ cấp, 
nhiều doanh nghiệp đã tự “cứu mình” 
bằng cách buộc phải nâng cao chất 
lượng, tiêu chuẩn một “nấc” nữa. 

Ông Trần Mạnh Cảnh – Phó Tổng 
Giám đốc Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội (Hapro) cho biết, hiện nay, 
Hapro có nhiều sản phẩm xuất khẩu 
vào thị trường Hàn Quốc như dệt may, 
nông sản, thực phẩm chế biến. Việc 
thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc 
đòi hỏi Hapro phải đáp ứng nhiều tiêu 
chuẩn về an toàn thực phẩm. 

 
Tuy nhiên, lãnh đạo Hapro cho rằng 

việc đòi hỏi này rất là tốt để các sản 
phẩm Việt Nam tiếp cận với tiêu 
chuẩn chung của các nước trên thế 
giới, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội 
củng cố và hoàn thiện sản phẩm khi 
tham gia thị trường thế giới. 

Như vậy, mặc dù về cơ bản những 
yêu cầu cao về vấn đề này có thể gây 
khó khăn cho Việt Nam nhưng xét 
một cách kỹ lưỡng một số tiêu chuẩn 
trong đó sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam 
làm tốt hơn vấn đề bảo vệ môi trường 
và bảo vệ người lao động nội địa. 

Mặt khác, các thị trường "khó tính" 
cũng đồng thời là một môi trường 
kinh doanh cạnh tranh "khốc liệt", 
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mang lại dịch vụ giá rẻ hơn chất lượng 
tốt hơn cho người tiêu dùng, những 
công nghệ và phương thức quản lý 
mới cho đối tác Việt Nam và một sức 
ép để cải tổ và để tiến bộ hơn cho các 
đơn vị dịch vụ nội địa. 

Ông Hans Farnhammer- Bí thư thứ 
nhất phụ trách các hoạt động trợ giúp 
thương mại của Phái đoàn EU tại Việt 
Nam - lại khẳng định, việc dựng lên 
các rào cản và tiêu chuẩn kỹ thuật của 
EU sẽ không gây khó khăn cho các 
nhà xuất khẩu Việt Nam mà ngược lại 
còn nâng cao năng lực cạnh tranh của 
hàng hóa Việt Nam. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật đưa ra ngày 
càng nhiều và khắt khe hơn, song 
hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào 
EU liên tục tăng cao, từ mức 2,3 tỷ 
euro năm 2003 lên 7,7 tỷ euro vào 
2009 và 2 tháng đầu năm 2010 đã đạt 
trên 1,4 tỷ euro. 

Nói tóm lại, hàng rào kỹ thuật 
thương mại, bên cạnh tạo ra áp lực, 
thách thức cũng mang lại cơ hội 
không nhỏ cho các nước xuất khẩu 
như Việt Nam. Đây là "một loại ngôn 
ngữ quốc tế thống nhất về tiêu chuẩn 
chất lượng hàng hóa", là những biện 
pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ 
người tiêu dùng trong nước, lợi ích 
quốc gia, bảo hộ sản xuất trong nước. 

Theo giadinhonline.vn 
 

NGA MỞ ĐƯỜNG, NÔNG 
NGHIỆP VIỆT NAM CÓ TẬN 
DỤNG CƠ HỘI ?  

Lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy 
sản vào Nga vừa được gỡ bỏ cho phép 
thêm một số DN Việt Nam xuất khẩu 
thủy sản vào thị trường này.  

Theo đó lệnh gỡ bỏ này được đưa ra 
bởi Cục Kiểm dịch động thực vật Liên 
bang Nga (VPSS). Thông tin này cũng 
được Cục Quản lý Chất lượng nông 
lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) công 
bố và xác nhận trên tờ Pháp luật 
TPHCM. 

Cũng nhờ đó các doanh nghiệp 
được phép xuất khẩu sang thị trường 
Nga lần này gồm: Doanh nghiệp tư 
nhân Anh Long, Chi nhánh Công ty 
CP Thủy sản số 1 - Nhà máy chế biến 
thực phẩm Tân Phú Trung, Xí nghiệp 
đông lạnh AGF9 (Công ty CP Xuất 
nhập khẩu Thủy sản An Giang) nhờ 
đảm bảo đủ các tiêu chuẩn an toàn 
thực phẩm xuất khẩu sang nước này. 

Thông tin này được đưa ra trong bối 
cảnh lĩnh vực chế biến và xuất khẩu 
thủy sản của nước ta đang phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 
Cụ thể hai mặt hàng chủ lực là tôm và 
cá tra cũng đang gặp nhiều khó khăn 
về thị trường tiêu thụ và bất ổn về giá 
cả và nguồn nguyên liệu. 

Đặc biệt mặt hàng thủy sản của 
nước ta đang phải cạnh tranh khốc liệt 
với thủy sản của các nước trong khu 
vực. Trong đó, hai thị trường tiềm 
năng là Nhật Bản và châu Âu lại đòi 
hỏi chất lượng cao từ khâu giống, 
nguồn nước, thức ăn cho đến khâu chế 
biến. Trong khi đó, thị trường lớn cho 
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sản phẩm cá tra và tôm là Hoa Kỳ 
cũng đang bị áp giá chống bán phá giá 
rất cao, lên đến 6%. 

Ngược lại phía Nga hiện đang đối 
mặt với lệnh cấm nhập khẩu thực 
phẩm từ châu Âu trong khi trước lâu 
nay Nga vẫn phải nhập thủy sản với 
giá cao, chẳng hạn như giá cá hồi Na 
Uy bán ở Nga cao hơn từ 8 - 10 lần so 
với giá thành thực tế. 

Trước đó, Nga đã cho phép 7 doanh 
nghiệp thủy sản khác của Việt Nam 
được xuất khẩu sang Nga sau khi ban 
hành lệnh cấm nhập khẩu từ đầu 
năm 2014. 

Đây sẽ là một cơ hội mới để các DN 
Việt Nam thể hiện và mở đường bước 
chân vào thị trường Nga nâng cao kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên 
vấn đề lớn còn lại là phải triển khai 
như thế nào thì rất cần sự nỗ lực của 
các DN. 

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu 
thuỷ sản của Việt Nam sang Nga đạt 
103,3 triệu USD. Theo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu 
năm nay đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4% 
so với cùng kỳ năm 2013. 

Theo Báo Đất Việt 
 

EVFTA: GIA TĂNG LỢI THẾ 
CHO DOANH NGHIỆP  

Đàm phán FTA giữa Việt Nam và 
EU (EVFTA) đang bước vào giai đoạn 
quan trọng với nhiều nội dung phức 
tạp và đa dạng. Sau vòng đàm phán 

thứ 8 diễn ra từ ngày 23-27/6 tại 
Brussel đạt được những tiến bộ đáng 
kể, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam 
đang kỳ vọng vào một “cú hích” thực 
sự cho việc tiếp cận thị trường EU khi 
hiệp định được ký kết.  

 
Thuận lợi hóa thương mại 
Xu thế hợp tác kinh tế toàn cầu 

đang được thực hiện thông qua các 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà 
ở đó lợi ích về khơi thông dòng chảy 
thương mại và khai thác đầu tư của 
mỗi bên phải đặt lên cao nhất. EVFTA 
chắc chắn có thể gia tăng lợi thế cho 
các DN Việt Nam. 

Theo Đại sứ trưởng phái đoàn Liên 
minh châu Âu Franz Jessen, phía EU 
luôn xác định Việt Nam là một đối tác 
thương mại quan trọng khi có tốc độ 
tăng trưởng kinh tế nhanh và nằm 
trong một khu vực có vị trí địa kinh tế 
quan trọng là Đông Nam Á. Do đó, 
trong tiến trình đàm phán FTA, EU và 
Việt Nam đều tích cực thảo luận về 
các cơ chế thuận lợi hóa về thương 
mại, hải quan bên cạnh việc cắt giảm 
thuế quan. 

Nếu EVFTA có hiệu lực, rõ ràng 
các DN Việt Nam có khả năng tiếp 
cận dễ dàng hơn với thị trường EU, 
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bởi FTA sẽ cho phép loại bỏ thuế 
quan đối với hơn 90 loại thuế. Chỉ 
riêng việc cắt giảm thuế quan sẽ làm 
hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu 
sang EU tăng từ 30-40% so với trường 
hợp không có Hiệp định. Các ngành 
có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ 
EVFTA bao gồm: dệt may, giày dép, 
chế biến thực phẩm… Khu vực dịch 
vụ theo kỳ vọng cũng sẽ được mở 
rộng đáng kể nhờ EVFTA, và có thể 
góp phần làm tăng hiệu suất cho toàn 
bộ nền kinh tế. 

Về xuất khẩu, hiện nay mức thuế 
trung bình của hàng hóa Việt Nam 
phải chịu khi vào EU là khoảng 4%, 
song nếu tính theo tỷ trọng thương 
mại, mức này lên đến 7% do phần lớn 
các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam 
đều thuộc nhóm bị đánh thuế nhập 
khẩu cao. Do vậy, EVFTA sẽ giúp 
hàng hóa Việt Nam khi vào thị trường 
EU được lợi lớn về mặt thuế suất, góp 
phần làm tăng tính cạnh tranh của 
hàng Việt Nam tại EU. 

Tăng lợi thế từ đầu tư 
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi 

Lan, việc thiết lập FTA với EU góp 
phần vào quá trình tạo ra môi trường 
kinh doanh, đầu tư cởi mở, thông 
thoáng hơn, từ đó sẽ thúc đẩy đầu tư 
trực tiếp từ EU và các nước khác vào 
Việt Nam. 

Thực tế, hiện nhiều công ty hàng 
đầu của EU đã chọn Việt Nam như là 
địa điểm đầu tư hấp dẫn về chất lượng 
lao động cũng như quyền bảo vệ sở 

hữu trị tuệ so với các nước trong khu 
vực. Do đó, với tiềm lực mạnh về 
công nghệ, vốn và chất lượng quản lý, 
họ có thể giúp các đối tác Việt Nam, 
thường yếu về những mặt này tiếp cận 
tri thức, phương thức sản xuất hiện đại 
hơn. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh 
tranh của DN thị trường khu vực và 
toàn cầu. 

Cùng với đó, EVFTA sẽ giảm bớt 
các điều kiện đối với các nhà cung cấp 
dịch vụ lớn từ EU, giúp thúc đẩy dòng 
vốn FDI của EU vào những lĩnh vực 
dịch vụ chất lượng cao, mà nền kinh 
tế Việt Nam đang rất cần, như dịch vụ 
tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, …  

Theo baocongthuong.com.vn 
 

TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA 
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN  

Tương ớt (Harissa) 
Ngày 15/08/2014, Bộ Tiêu chuẩn và 

Đo lường Kuwait có thông báo 
G/TBT/N/ KWT/232 về Dự thảo Quy 
chuẩn kỹ thuật Gulf đối với sản phẩm 
tương ớt (Harrissa). Dự thảo quy 
chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với 
loại tương ớt Harrissa đỏ và rất cay, 
được sử dụng trực tiếp cho con người, 
không áp dụng đối với loại tương ớt 
được chế biến theo các cách truyền 
thống khác. Mục đích của quy chuẩn 
này là đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Thời gian dự kiến để thông qua quy 
chuẩn mới này được quyết định sau.  

Điều hòa không khí, thiết bị làm 
lạnh và máy giặt  
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Ngày 14/08/2014, Bộ Dịch vụ Cơ 
khí và Điện, Đặc khu Hành chính 
Hồng Kông có thông báo G/TBT/N/ 
HKG/46 về Dự thảo Sửa đổi Quy chế 
thực hành tốt liên quan đến việc ghi 
nhãn năng lượng đối với các sản phẩm 
Điều hòa không khi, thiết bị làm lạnh 
và máy giặt. Hồng Kông dự định cập 
nhật các tiêu chuẩn phân loại hiệu suất 
năng lượng của 3 loại thiết bị điện: 
Điều hòa không khi, thiết bị làm lạnh 
và máy giặt, cụ thể liên quan đến cơ 
chế ghi nhãn bắt buộc hiệu suất năng 
lượng đối với các sản phẩm này. Dự 
thảo sửa đổi Quy chế thực hành tốt 
này quy định các tiêu chuẩn thử 
nghiệm và các phương pháp tính toán 
phân chia hiệu suất năng lượng cho 3 
sản loại sản phẩm nêu trên. Mục đích 
của dự thảo sửa đổi là hỗ trợ người 
dân trong việc lựa chọn các thiết bị có 
hiệu quả năng lượng tốt và nâng cao ý 
thức đối với việc tiết kiệm năng 
lượng. Thời gian dự kiến để thông qua 
quy chế này là vào quý 4 năm 2014.  

Mỹ phẩm  
Ngày 14/08/2014, Bộ An toàn thuốc 

và thực phẩm Hàn Quốc có thông báo 
G/TBT/N/ KOR/514 về Dự thảo sửa 
đổi “Quy chuẩn về tiêu chuẩn an toàn 
đối với mỹ phẩm và các sản phẩm 
khác”. Dự thảo đã đưa ra những thay 
đổi sau: (1) xóa bỏ axit phenyl 4-
hydroxybenzoic và chloroacetamide 
khỏi danh mục chất bảo quản, và cấm 
sử dụng các chất này trong mỹ phẩm; 
(2) thay đổi tiêu chuẩn thực nghiệm về 

khối lượng tịnh của sản phẩm có chứa 
trên 150g (ml) – sửa cụm từ “từ 100% 
trở lên” thành “từ 97% trở lên”. Mục 
đích của tiêu chuẩn này là giúp mỹ 
phẩm an toàn hơn. Thời gian dự kiến 
để thông qua quy định mới này sẽ 
được quyết định sau.  

Bao gói độc hại  
Ngày 11/08/2014, Vụ An toàn và 

Chất lượng thực phẩm Malaysia có 
thông báo G/TBT/N/ MYS/48 về Dự 
thảo sửa đổi Quy chuẩn số 27, Quy 
chuẩn thực phẩm 1985: Sử dụng các 
loại bao gói độc hại bị cấm. Dự thảo 
sửa đổi này đưa ra yêu cầu ghi nhãn 
đối với tất cả các bao gói và thiết bị 
được dùng tiếp xúc trực tiếp với thực 
phẩm. Quy chuẩn sửa đổi này quy 
định nhãn trên các bao gói này phải có 
mô tả “dùng để bao gói trực tiếp thực 
phẩm” hoặc những biểu tượng hoặc 
hướng dẫn đặc biệt giúp người dùng 
có thể sử dụng đúng cách những vật 
dụng để bao gói thực phẩm trực tiếp. 
Thời gian dự kiến để thông qua quy 
chuẩn mới này được quyết định sau.  

Thiết bị thử nghiệm đo nồng độ 
cồn trong hơi thở  

Ngày 08/08/2014, Bộ Giao thông 
vận tải và Truyền thông Chile có 
thông báo G/TBT/N/ CHL/281 về Dự 
thảo Quy chuẩn xây dựng các đặc tính 
sử dụng và kỹ thuật của các thiết bị 
thử nghiệm đo nồng độ cồn trong hơi 
thở. Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật này 
cũng đưa ra các yêu cầu chứng nhận 
cho những sản phẩm như vậy để đảm 
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bảo tính chính xác của các thử nghiệm 
được triển khai, và phân biệt giữa các 
loại thiết bị có khả năng dò việc uống 
rượu khi lái xe. Mục đích của tiêu 
chuẩn bảo vệ an toàn cho con người.  

Nước uống đóng chai  
Ngày 09/09/2014, Cơ quan Quy 

chuẩn kỹ thuật El Salvador 
(OSARTEC) có thông báo G/TBT/N/ 
SLV/178 về Quy chuẩn kỹ thuật El 
Salvador đối với nước uống đóng 
chai. Văn bản được thông báo này xây 
dựng các quy định liên quan đến các 
đặc tính hóa, lý, vi sinh và tia x học 
mà nước uống đóng chai cần phải đạt 
khi sản xuất cho con người sử dụng. 
Ngoài ra, sản phẩm cũng phải đáp ứng 
giám sát thực hành sản xuất tốt để 
đảm bảo chất lượng nước tốt. Mục 
đích của tiêu chuẩn này là quản lý các 
yêu cầu mà nước uống đóng chai cần 
phải đáp ứng khi sản xuất trong nước. 
Thời gian dự kiến để thông qua quy 
chuẩn mới này được quyết định sau.  

Gà đông lạnh  
Ngày 04/09/2014, Cơ quan Tiêu 

chuẩn hóa và Đo lường Các tiểu 
Vương quốc Ả rập Thống nhất có 
thông báo G/TBT/N/ ARE/224 về Dự 
thảo Quy chuẩn kỹ thuật UAE GCC 
đối với sản phẩm gà đông lạnh. Dự 
thảo này áp dụng đối với các loại gà 
giò (không phải gà đẻ trứng), các bộ 
phận của gà và nội tạng dùng cho con 
người sử dụng, các bộ phận này được 
bảo quản thông qua đông lạnh. Dự 
thảo đưa ra các quy định liên quan đến 

định nghĩa, đóng gói, phương pháp 
thử nghiệm, yêu cầu và ghi nhãn. Mục 
đích của quy chuẩn này là bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng và an toàn thực 
phẩm. Thời gian dự kiến để thông qua 
quy chuẩn sẽ được quyết định sau.  

Trang thiết bị y tế  
Ngày 03/09/2014, Ủy ban Kinh tế 

Âu – Á Liên bang Nga có thông báo 
G/TBT/N/ RUS/38 về Dự thảo Hiệp 
định về các nguyên tắc và quy định 
chung đối với việc lưu thông trang 
thiết bị y tế trong Liên hiệp Kinh tế 
Âu - Á. Dự thảo Hiệp định này được 
soạn thảo nhằm thực thi các điều 
khoản của Hiệp ước về Liên hiệp 
Kinh tế Âu - Á ngày 29 tháng 5 năm 
2014, xây dựng thị trường trang thiết 
bị y tế chung khi lưu thông trong Liên 
hiệp Kinh tế Âu - Á. Mục đích của 
Hiệp định này là bảo vệ an toàn, sức 
khỏe và cuộc sống người tiêu dùng, 
giảm thiểu các rào cản hành chính và 
kỹ thuật đối với thương mại. Thời 
gian dự kiến để thông qua Hiệp định 
này là trước ngày 01/01/2015. 

TH TBT Việt Nam 
 

DANH MỤC MỘT SỐ THÔNG 
BÁO CỦA CÁC NƯỚC THÀNH 
VIÊN THÁNG 8/2014 

1. Số thông báo (TB): 
G/TBT/N/CAN/378/Add.1/Corr.1. 

Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Dấu hiệu an toàn đối 

với hàng hóa nguy hiểm. 
2. Số TB: G/TBT/N/CHN/1056. 
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Nước TB: Trung Quốc. 
Nội dung TB: Máy khử trùng có 

dùng hóa chất tẩy trùng dùng cho đèn 
nội soi không chịu nhiệt.  

3. Số TB: G/TBT/N/CZE/176.  
Nước TB: Cộng hòa Czech. 
Nội dung TB: Dụng cụ và hệ thống 

đo thể tích dòng chảy của khí tự nhiên 
nén.  

4. Số TB: G/TBT/N/CZE/177.  
Nước TB: Cộng hòa Czech. 
Nội dung TB: Hệ thống dò phát 

hiện các nguồn phóng xạ ion hóa đối 
với việc vận chuyển trái phép.  

5. Số TB: G/TBT/N/ECU/62/Add.3.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Vật liệu ma sát và 

đinh tán dùng trong má phanh ô tô và 
đĩa li hợp - Phụ lục . 

6. Số TB: G/TBT/N/ECU/81/Add.6. 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Núm ti giả dùng cho 

trẻ em và trẻ nhỏ - Phụ lục.  
7. Số TB: G/TBT/N/ECU/87/Add.4.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Điều hòa không khí. 
8. Số TB: G/TBT/N/ECU/92/Add.2.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Vật liệu độc hại. 
9.Số TB: G/TBT/N/ECU/117/Add.2 
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Chất căng bề mặt. 
10. Số G/TBT/N/ECU/149/Add.2.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Lò điện - Phụ lục.  
11. Số G/TBT/N/ECU/195/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 

Nội dung TB: Ghi nhãn các vật 
phẩm dùng trong các lễ hội - Phụ lục. 

12. Số TB: G/TBT/N/EU/229.  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Mô và tế bào người. 
13. Số TB: G/TBT/N/EU/230.  
Nước TB: EU. 
Nội dung TB: Mô và tế bào người.  
14. Số G/TBT/N/MYS/44/Add.1.  
Nước TB: Malaysia. 
Nội dung TB: Sản phẩm sắt và thép, 

sản phẩm nhôm - Phụ lục.  
15. Số TB: G/TBT/N/PHL/182.  
Nước TB: Philippines. 
Nội dung TB: Quy trình chế biến, 

đóng hộp, đóng gói … thực phẩm. 
16. Số TB: G/TBT/N/PHL/183.  
Nước TB: Philippines. 
Nội dung TB: Ghi nhãn tất cả các 

thực phẩm bao gói sẵn. 
17. Số G/TBT/N/USA/508/Add.4.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Bình nước nóng, máy 

nước nóng cho bể bơi - Phụ lục.  
18. Số G/TBT/N/USA/635/Add.2.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Lò sưởi gia dụng, 

bơm nhiệt và điều hòa không khí 
trung tâm - Phụ lục. 

19. Số G/TBT/N/USA/642/Add.3.  
Nước TB: Hoa Kỳ. 
Nội dung TB: Thiết bị làm nóng 

trực tiếp (Lò sưởi thông hơi). 
20. Số TB: G/TBT/N/BHR/355.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Đèn chiếu sáng gia 

dụng đẳng hướng. 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 12 
 

http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=284&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10985
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10985
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10985
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10985
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=157&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10992
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10992
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10992
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10992
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=157&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10993
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10993
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10993
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10993
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10996
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10996
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=10996
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=256&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=306&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11013
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11013
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=306&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11014
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11014
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=182&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11024
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11024
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11024
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=196&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=196&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=216&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11064
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11064
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11064
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=216&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/List%20quc%20gia/DispForm.aspx?ID=216&RootFolder=*
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11073
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti%20liu/DispForm.aspx?ID=11073
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=10985�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=10992�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=10993�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=10996�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=11013�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=11014�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=11024�
http://www.tbtvn.org/Lists/Ti liu/DispForm.aspx?ID=11064�


Số 07 - 9/2014 

21. Số TB: G/TBT/N/BHR/356.  
Nước TB: BAHRAIN. 
Nội dung TB: Van khóa thùng chứa 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng 
trong vận chuyển. 

22.Số TB: 
G/TBT/N/CAN/404/Add.1/Corr.1 
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Hàng hóa nguy hiểm 

- Bản hiệu đính.  
23. Số TB 
G/TBT/N/CAN/407/Add.1/Corr.1.  
Nước TB: Canada. 
Nội dung TB: Thùng chứa dùng 

trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
bằng đường sắt - Bản hiệu đính.  

24. Số G/TBT/N/ECU/50/Add.3.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bật lửa hút thuốc - 

Phụ lục.  
25. Số G/TBT/N/ECU/109/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Van giảm áp - Phụ 

lục. 
26. Số G/TBT/N/BRA/344/Add.2.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Hệ thống và thiết bị 

dùng trong năng lượng quang điện 
(vontaic) - Phụ lục.  

27. Số G/TBT/N/BRA/461/Add.2.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Hệ thống và thiết bị 

nước nóng bằng năng lượng mặt trời.  
28. Số G/TBT/N/BRA/512/Add.2. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Ghế ăn loại cao - Phụ 

lục.  

29. Số G/TBT/N/BRA/519/Add.2. 
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Ghế ăn cho trẻ em - 

Phụ lục.  
30. Số TB: G/TBT/N/BRA/600.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Sản phẩm vệ sinh. 
31. Số TB: G/TBT/N/BRA/601.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Thử nghiệm lâm sàng 

đối với các thiết bị y tế.  
32. Số TB: G/TBT/N/BRA/602.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Thử nghiệm lâm sàng 

đối với thuốc.  
33. Số TB: G/TBT/N/BRA/603.  
Nước TB: Brazil. 
Nội dung TB: Các chất phải kiểm 

soát chặt chẽ.  
34. Số TB: G/TBT/N/CHL/281.  
Nước TB: Chile. 
Nội dung TB: Thiết bị thử nghiệm 

đo nồng độ cồn trong hơi thở.  
35. Số TB: 

G/TBT/N/COL/191/Add.2.  
Nước TB: Colombia. 
Nội dung TB: Thực phẩm - Phụ lục.  
36. Số G/TBT/N/ECU/224/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Bơm khí vận hành cơ 

học bằng tay hoặc chân- Phụ lục. 
37. Số G/TBT/N/ECU/226/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Đèn chùm (lighting 

chains) - Phụ lục.  
38. Số G/TBT/N/ECU/241/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
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Nội dung TB: Thức ăn cho vật nuôi. 
39. Số G/TBT/N/ECU/242/Add.1.  
Nước TB: Ecuador. 
Nội dung TB: Ghi nhãn thực phẩm 

dùng làm thức ăn cho động vật. 
40. Số TB: G/TBT/N/HKG/46. 
Nước TB: Hồng Kông, Trung Quốc. 
Nội dung TB: Điều hòa không khí, 

thiết bị làm lạnh và máy giặt. 
41. Số TB: G/TBT/N/ISR/809.  
Nước TB: Israel 
Nội dung TB: Ván trượt nước, thiết 

bị thể thao ngoài trời và thiết bị thể 
thao dùng cho khu vui chơi có nước.  

42. Số TB: G/TBT/N/KOR/512.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Trang thiết bị y tế.  
43. Số TB: G/TBT/N/KOR/513.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Loại thuốc có tác 

dụng nhẹ hơn thuốc thông thường, an 
toàn khi sử dụng không theo chỉ dẫn 
của bác sĩ (Quasi-drugs).  

44. Số TB: G/TBT/N/KOR/514 . 
Nước TB: Hàn Quốc. 
Nội dung TB: Mỹ phẩm. 
45. Số TB: G/TBT/N/KOR/515.  
Nước TB: Hàn Quốc. 
 Nội dung TB: Loại thuốc có tác 

dụng nhẹ hơn thuốc thông thường, an 
toàn khi sử dụng không theo chỉ dẫn 
của bác sĩ (Quasi-drugs).  

46. Số G/TBT/N/MEX/266/Add.2.  
Nước TB: Mexico. 
Nội dung TB: Máy bơm đứng loại 

tuabin có mô tơ điện đứng bên ngoài. 
47. Số TB: G/TBT/N/MYS/45.  

Nước TB: Malaysia. 
Nội dung TB: Tất cả các loại thực 

phẩm.  
48. Số TB: G/TBT/N/MYS/46.  
Nước TB: Malaysia. 
Nội dung TB: Thực phẩm dùng cho 

mục đích đặc biệt. 
49. Số TB: G/TBT/N/MYS/47.  
Nước TB: Malaysia. 
Nội dung TB: Nuôi cấy lợi khuẩn 

Probiotic.  
50. Số TB: G/TBT/N/MYS/48.  
Nước TB: Malaysia. 
Nội dung TB: Bao gói độc hại.  
51. Số G/TBT/N/IDN/82/Add.1.  
Nước TB: Indonesia. 
Nội dung TB: Gương phẳng mạ 

nhôm - Phụ lục.  
52. Số G/TBT/N/IDN/83/Add.1.  
Nước TB: Indonesia. 
Nội dung TB: Gương phẳng mạ 

bạc.  
53. Số TB: G/TBT/N/KWT/232.  
Nước TB: Kuwait. 
Nội dung TB: Tương ớt (Harissa).  
54. Số TB: G/TBT/N/KWT/233.  
Nước TB: Kuwait. 
Nội dung TB: Dầu ô liu và dầu dạng 

bột nhão ô liu ăn được.  
TH 

 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ-
UBND: TẠO CƠ HỘI CHO 
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN  

TCĐLCL VÀ DOANH 
NGHIỆP 
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Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 
hơn 6.300 doanh nghiệp hoạt động 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Số liệu 
điều tra trong những năm qua cho 
thấy, sản phẩm của các ngành kinh tế 
chủ yếu của địa phương đều có khả 
năng cạnh tranh với các sản phẩm 
trong và ngoài nước. Quyết định số 
31/2014/QĐ-UBND được UBND tỉnh 
BR-VT phê duyệt vào ngày 10/7/2014 
về việc ban hành Chương trình Khoa 
học và Công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 và có 
hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2014 
đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh 
nghiệp trong tỉnh phát huy sức cạnh 
trạnh của sản phẩm, xây dựng uy tín 
thương hiệu, qua đó đứng vững và 
phát triển trên thị trường.  

Chương trình KHCN hỗ trợ doanh 
nghiệp là một trong những chương 
trình thực sự hữu ích trong việc 
khuyến khích, hỗ trợ các doanh 
nghiệp (DN) phát triển trên bước 
đường cạnh tranh kinh tế cùng khu 
vực và quốc tế. Qua 14 năm triển khai 
Chương trình đã có nhiều chuyển biến 
tích cực, số DN tham gia và được hỗ 
trợ ngày càng nhiều hơn. Riêng Dự án 
“Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của DN vừa và 
nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu” tuy mới triển khai được 02 năm 
(ban hành cuối năm 2012) đã được 
nhiều DN hưởng ứng và tham gia. Dự 

án mới ban hành áp dụng cho DN vừa 
và nhỏ, tuy nhiên qua nhu cầu và 
mong muốn thực tế của DN, Sở 
KH&CN là đơn vị tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành Chương trình 
Chương trình Khoa học và Công nghệ 
hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 
thông qua quyết định số 31/2014/QĐ-
UBND. So với Quyết định số 
35/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 
2541/QĐ-UBND trước đây, với mức 
hỗ trợ kinh phí lớn hơn cùng với 
những chính sách ưu đãi kịp thời, 
Quyết định 31/2014/QĐ-UBND được 
đánh giá là rất thiết thực đối với các 
DN trong thời điểm khó khăn hiện 
nay.  

Mục tiêu của Chương trình đề ra là 
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 
khoa học và công nghệ. 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. 

Thông qua Chương trình, nhiều 
công nghệ, thiết bị tiên tiến trong và 
ngoài nước đã được ứng dụng vào sản 
xuất, góp phần nâng cao chất lượng, 
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hạ giá thành sản phẩm. Chương trình 
hỗ trợ cho nhiều DN tự thiết kế, chế 
tạo hoặc phối hợp với các viện nghiên 
cứu, trường đại học để thiết kế chế tạo 
các thiết bị, công nghệ trên cơ sở tự 
nghiên cứu hoặc áp dụng “giải mã 
công nghệ” để đưa vào ứng dụng các 
công nghệ, thiết bị có giá thành thấp 
hơn so với các công nghệ, thiết bị 
cùng loại có xuất xứ, nguồn gốc nước 
ngoài. Chương trình giúp cho DN 
được tiếp cận nhiều thông tin về các 
giải pháp công nghệ hiện đại trong 
quản lý, sản xuất, quảng bá sản phẩm, 
từ đó lựa chọn cho mình giải pháp phù 
hợp; giúp hàng ngàn cán bộ quản lý, 
công nhân tại các DN được tiếp thu 
kiến thức mới về hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến (ISO 9000, 
HACCP, GAP...), hình thành tác 
phong làm việc ngày càng chuyên 
nghiệp; là cơ sở để đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật mạnh dạn nghiên cứu cải tiến 
hoặc “đi tắt, đón đầu” tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ (CGCN) từ 
nước ngoài, thực hiện thành công việc 
đổi mới công nghệ tại DN. 

Những kết quả đạt từ Các Chương 
trình KHCN hỗ trợ DN, Dự án Năng 
suất Chất lượng là rất lớn đối với địa 
phương, tuy nhiên trong quá trình 
triển khai cũng gặp những khó khăn 
như việc áp dụng khoa học và công 
nghệ để nâng cao năng suất và chất 
lượng vẫn chưa được một số DN coi 
trọng và đầu tư thỏa đáng... trong 
nhiều mối quan tâm khác của hoạt 

động quản lý, sản xuất, kinh doanh 
trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Bên 
cạnh đó là nguồn vốn đối ứng của DN 
trong một số hoạt động lớn (phần 
cứng để xây dựng ISO 14001, 
HACCP, ISO 22000, cải tiến năng 
suất,…), dự án chỉ hỗ trợ phần mềm 
nên số lượng DN tham gia vẫn còn 
hạn chế. Một số DN chưa mạnh dạn 
tham gia do ngại các thủ tục giấy tờ. 

Phương hướng triển khai năm 
2014 và giai đoạn 2015-2020: 

Trên cơ sở Quyết định 31/QĐ-
UBND và kết quả triển khai các 
Chương trình, Dự án các năm, Sở 
Khoa học và Công nghệ triển khai 
phương hướng thực hiện năm 2014 và 
giai đoạn 2015-2020 như sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, 
nâng cao nhận thức cho DN: Tổ chức 
thực hiện tuyên truyền quảng bá sâu 
rộng Chương trình đến các DN qua 
các kênh: báo, đài, hội nghị, hội thảo, 
tập huấn, đào tạo, … 

- Thực hiện các nội dung hỗ trợ DN: 
Tiếp tục triển khai các nội dung hỗ trợ 
DN liên quan đến các Chương trình 
hỗ trợ DN theo Quyết định số 
35/1011/QĐ-UBND và Quyết định số 
2541/QĐ-UBND; Thực hiện triển 
khai Chương trình hỗ trợ DN theo 
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh, bao 
gồm 8 nội dung hỗ trợ chính: 

+ 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 
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trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa 
và hỗ trợ tôn vinh các DN đạt Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia. 

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

+ Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. 
+ Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
+ Hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng 
lượng. 

+ Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết 
bị. 

+ Hỗ trợ ứng dụng CNTT. 
+ 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. 

(Tổng hợp-L.Huệ) 
 

KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG 
KỸ THUẬT THỐNG KÊ SPC  

“Quản lý bằng dữ liệu”, “quản lý 
dựa trên thực tế” được xem như kĩ 
thuật quản lý quan trọng của quản lý 
thường ngày. Kiểm soát chất lượng 
thống kê (SQC) được xem là công cụ 
để nắm bắt thực tế tạo trên cơ sở các 
dữ liệu số. Ứng dụng SPC giúp công 
ty cải tiến qui trình hoạt động và chất 
lượng của sản phẩm. SPC không chỉ 
dùng để kiểm soát quá trình tạo ra sản 
phẩm hiện tại mà còn giúp đọc được 
xu hướng của quá trình đó. Đây là 

những công cụ rất hữu ích mà công 
nhân có thể sử dụng trực tiếp. 

Yêu cầu đối với đào tạo nhân lực 
trong việc áp dụng  SQC 

 Để đảm bảo việc thực hiện tốt quá 
trình kiểm soát thống kê, cán bộ công 
nhân viên cần phải được đào tạo hợp 
lý ở các mức độ khác nhau tuỳ mục 
đích sử dụng. 

Cán bộ quản lý và các giám sát viên 
phải quen thuộc với các công cụ kiểm 
soát chất lượng và hiểu rõ cơ sở của 
phương pháp thống kê được sử dụng 
trong quản lý chất lượng. 

Tổ trưởng tổ dịch vụ hoặc phân 
xưởng sản xuất phải được đào tạo về 
các phương pháp thống kê để có thể 
áp dụng của 7 công cụ quản lý chất 
lượng truyền thống và 7 công cụ quản 
lý chất lượng mới. 

 
Biểu đồ thống kê kiểm soát quá trình 

Các công cụ kiểm soát chất lượng 
Hiện nay, các công cụ kiểm soát 

chất lượng dựa trên phân tích số liệu 
được chia thành hai nhóm: 

Nhóm 1: Gồm 7 công cụ truyền 
thống hay còn gọi là 7 công cụ kiểm 
soát chất lượng (7 QC tools). 

Phiếu kiểm tra (Check sheet): được 
sử dụng cho việc thu thập dữ liệu. Dữ 

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 17 
 



Số 07 - 9/2014 

liệu thu được từ phiếu kiểm tra là đầu 
vào cho các công cụ phân tích dữ liệu 
khác. 

Biểu đồ Pareto (Pareto chart): sử 
dụng các cột để minh hoạ các hiện 
tượng và nguyên nhân, nhóm lại các 
dạng như là các khuyết tật, tái sản 
xuất, sửa chữa, khiếu nại, tai nạn và 
hỏng hóc. Các đường gấp khúc được 
thêm vào để chỉ ra tần suất tích luỹ. 

Biểu đồ nhân quả (Cause-effect 
diagram): chỉ mối liên hệ giữa các đặc 
tính mục tiêu và các yếu tố, những yếu 
tố dường như có ảnh hưởng đến các 
đặc tính, biểu diễn bằng hình vẽ giống 
xương cá. 

Biểu đồ phân bố (Histogram): đồ thị 
cột trong đó các yếu tố biến động hay 
các dữ liệu đặc thù được chia thành 
các lớp hoặc thành các phần và được 
diễn tả như các cột với khoảng cách 
lớp được biểu thị qua đường đáy và 
tần suất biểu thị qua chiều cao. 

Biểu đồ kiểm soát (Control 
chart): biểu đồ kiểm soát là đồ thị 
đường gấp khúc biểu diễn giá trị trung 
bình của các đặc tính, tỷ lệ khuyết tật 
hoặc số khuyết tật.  

Biểu đồ phân tán (Scatter  
diagram): Biểu đồ phân tán chỉ ra mối 
quan hệ giữa 2 biến trong phân tích 
bằng số.  

Để giải quyết các vấn đề đồng thời 
xác định điều kiện tối ưu bằng cách 
phân tích định lượng mối quan hệ 
nhân quả giữa các biến số trong nội 
dung.  

Phương pháp phân vùng  (Stratified 
diagram): Phân vùng thông thường để 
tìm ra nguyên nhân của khuyết tật. 

 

 
7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm 
soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 

Nhóm 2: Gồm 7 công cụ hay còn 
gọi là 7 công cụ mới (7 new tools) 
được phát triển và sử dụng từ những 
năm đầu của thập niên 80. Các công 
cụ này hỗ trợ rất đắc lực cho quá trình 
phân tích để tìm ra nguyên nhân gây 
ra chất lượng kém cũng như tìm giải 
pháp để cải tiến chất lượng: 

Biểu đồ tương đồng (Affinity 
diagram): Phân tích vấn đề dựa trên 
cảm giác. 

Biểu đồ quan hệ (Relation 
diagram): Phân tích vấn đề dựa trên 
logic. 

Biểu đồ ma trận (Matrix 
diagram): Phát hiện mối quan hệ giữa 
mục tiêu và chiến lược, giữa giải pháp 
đề ra và khả năng thực hiện. 

Phân tích dữ liệu theo phương pháp 
ma trận: Tìm ra mức độ ưu  tiên cho 
các giải pháp đề ra. 

Biểu đồ cây (Tree diagram): chia 
một mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ 
hay một phương án thành các phương 
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án chi tiết có thể thực hiện được trong 
thực tế. Biểu đồ này cũng có thể sử 
dụng để phân tích nguyên nhân tương 
tự như biểu đồ nhân quả. 

Biểu đồ mũi tên (Arrow 
diagram): Sử dụng để xác định rõ các 
sự kiện, các nguyên nhân của vấn đề 
nhằm tăng hiệu quả hoạch định giải 
pháp. 

 

 
Biểu đồ mũi tên là một trong 7 công cụ 

quản lý mới 
Sơ đồ quá trình ra quyết định 

(PDPC): Công cụ lập kế hoạch ngẫu 
nhiên và dự báo sự không chắc chắn 
qua việc phối hợp thông tin tại mọi 
giai đoạn của quá trình. 

Biểu đồ cây và biểu đồ ma trận 
thường được sử dụng kết hợp hiệu quả 
nhất với 7 công cụ truyền thống nói 
trên. 

Theo vietQ 
 

CÔNG NGHỆ MÃ SỐ MÃ VẠCH  
Mã số mã vạch là một trong những 

công nghệ nhận dạng và thu thập dữ 
liệu tự động dựa trên nguyên tắc: đặt 
cho đối tượng cần quản lý một dãy số 
(hoặc dãy chữ và số), sau đó thể hiện 
dưới dạng mã vạch để máy quét có thể 
đọc được. Trong quản lý hàng hoá 
người ta gọi dãy số và dãy vạch đó là 

mã số mã vạch (MSMV) của hàng 
hoá.   

Mã số mã vạch đầu tiên được chế 
tạo và đưa vào sử dụng trên thế giới từ 
những năm thập kỷ 70 của thế kỷ 20. 
Do yêu cầu phát triển sản xuất và kinh 
doanh thương mại, công nghệ mã số 
mã vạch ngày càng được nghiên cứu 
hoàn thiện, phát triển và được ứng 
dụng rộng rãi trong đa ngành kinh tế 
và trên toàn thế giới. Năm 1973 tổ 
chức MSMV đầu tiên được thành lập, 
đó là Hội đồng mã thống nhất của Mỹ 
(viết tắt tên tiếng Anh là UCC). Năm 
1977, Hội mã số vật phẩm Châu âu 
(EAN) ra đời do sáng kiến của 12 
nước Châu Âu, đến năm 1984 đổi 
thành EAN International, là một tổ 
chức phi lợi nhuận, hoạt động trên cơ 
sở trung lập với mục đích chính là đẩy 
mạnh áp dụng hệ thống EAN trên toàn 
cầu trong tất cả các ngành kinh tế - xã 
hội nhằm cung cấp ngôn ngữ chung 
cho thương mại quốc tế (đặc biệt là 
thương mại điện tử. . .). Từ năm 2005, 
hai tổ chức EAN International và 
UCC hợp nhất thành một tổ chức phân 
định toàn cầu có tên là GS1.   

Mã số GS1 (ví dụ như mã thương 
phẩm, viết tắt là GTIN) là một dãy 
chữ số nguyên, trong đó có các nhóm 
số để chứng minh về xuất xứ hàng 
hoá: đây là sản phẩm gì? do công ty 
nào xuất? công ty đó thuộc quốc gia 
nào? Do cách đánh số như vậy, mỗi 
loại hàng hoá sẽ có dãy số duy nhất để 
nhận dạng đơn nhất trên toàn thế giới. 
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Đây là một cấu trúc mã số tiêu chuẩn 
dùng để nhận dạng sản phẩm hàng hoá 
trên các quốc gia (vùng) khác nhau, t-
ương tự như cấu trúc mã số điện thoại 
để liên lạc quốc tế.   

Mã vạch GS1 (bar Code) là một dãy 
các vạch và khoảng trống song song 
xen kẽ được thiết kế theo một nguyên 
tắc mã hoá nhất định để thể hiện mã 
số (hoặc cả chữ lẫn số) dưới dạng các 
thiết bị đọc có gắn đầu Laser 
(Scanner) nhận và đọc được. Thiết bị 
đọc được kết nối với máy tính và mã 
vạch được giải mã thành dãy số một 
cách tự động, gọi ra tiệp dữ liệu liên 
quan đến hàng hoá đang lưu trữ trong 
cơ sở dữ liệu về sản phẩm hàng hóa.   

Như vậy, mã số GS1 đóng vai trò 
“chìa khoá” để thu nhận và tra cứu dữ 
liệu một cách tự động.   

Các đặc tính ưu việt của công 
nghệ MSMV: 

- Hiệu suất: Nhận dạng tự động thay 
thế ghi chép bằng tay nên giúp: giảm 
nhân công, tiết kiệm thời gian, dẫn 
đến tăng hiệu suất công việc.   

- Chính xác: với cấu trúc được tiêu 
chuẩn hoá, an toàn và đơn giản Mã số 
Mã vạch cho phép nhận dạng chính 
xác vật phẩm và dịch vụ, thay thế 
khâu “nhập”  và “truy cập” dữ liệu 
bằng tay, do đó cho “kết quả” chính 
xác, không nhầm lẫn.   

- Thông tin nhanh: Mã số mã vạch 
giúp thu thập và cung cấp thông tin 
nhanh, giúp cho các nhà kinh doanh 
và quản lý có thể có những quyết định 

đúng đắn và kịp thời trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh và quản lý.   

- Thoã mãn khách hàng: Do tính 
hiệu suất, chính xác, thông tin nhanh, 
Mã số mã vạch giúp đáp ứng khách 
hàng về mặt thời gian, số lượng hàng, 
chủng loại, về chất lượng hàng và dịch 
vụ, tính tiền nhanh và chính xác, 
hướng dẫn lựa chọn hàng hoá và dịch 
vụ theo yêu cầu.   

Bên cạnh đó, Công nghệ Mã số mã 
vạch còn là vũ khí cạnh tranh hữu 
hiệu trong kinh doanh, nâng cao lợi 
ích kinh tế và uy tín thương mại của 
Doanh nghiệp vì:   

+ Do có những tính ưu việt trên, Mã 
số mã vạch EAN được chấp nhận ở 
mọi điểm trong “chuỗi cung ứng” 
quốc tế và trong mỗi quốc gia thành 
viên.   

+ Trong dịch vụ trao đổi thông tin 
điện tử, Mã số mã vạch là ngôn ngữ 
quốc tế để soạn thảo các gói tin 
(messages) về đơn hàng, vận chuyển, 
thanh toán, nghiên cứu thị trường, đối 
tác, khiếu nại... Đây là điều kiện 
không thể thiếu được và là một thách 
thức với các bên tham gia vào thương 
mại điện tử toàn cầu.   

+ Do đáp ứng được yêu cầu khách 
hàng, Mã số mã vạch có thể tạo điều 
kiện mở rộng thị phần, tham gia vào 
thị trường quốc tế và đẩy mạnh kinh 
doanh xuất nhập khẩu.   

Ngoài ra, Mã số mã vạch cũng là 
công cụ hữu ích trong việc quản lý 
hoạt động nội bộ của Doanh nghiệp 
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như: theo dõi và điều hành quá trình 
xuất nhập nguyên vật liệu; … 

Làm thế nào để có mã số mã vạch 
trên sản phẩm?   

Muốn có mã số mã vạch trên hàng 
hoá để xuất khẩu hay bán tại các siêu 
thị, trước tiên các doanh nghiệp phải 
đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (GS1 Việt Nam) để 
được cấp mã doanh nghiệp GS1. Sau 
đó, doanh nghiệp tự lập mã mặt hàng 
(mã I) cho từng sản phẩm của mình. 
Thủ tục đăng ký sử dụng MSMV được 
quy định tại Quyết định số 
15/2006/QĐ-BKHCN ngày 
23/8/2006. Để được sử dụng và duy trì 
sử dụng mã số doanh nghiệp GS1, 
doanh nghiệp sẽ phải đóng phí đăng 
ký và phí duy trì hàng năm.  

Hai loại phí này do Bộ Tài chính 
quy định tại Thông tư số 88/2002/TT-
BTC ngày 02/10/2002.    

Theo portal.tcvn.vn 
 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỬ 
NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH XÁC 
ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG 
THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG 
TƯ SỐ 22/2013/TT-BKHCN NGÀY 
26/9/2013  

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/TT-
BKHCN ngày 26/9/2013 (cập nhật 
đến ngày 5/9/2014). 

1. 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. Fax: 04.38361199. 

Phương pháp thử nghiệm được chỉ 
định (gọi tắt là phương pháp): Huỳnh 
quang tia X. 

2. Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 
(QUATEST 3). 

- Địa chỉ: Số 49 Pasteur - Quận 1-
TP. Hồ Chí Minh. Tel: 08.3829 4274. 
Fax: 08.3829 3010.  

Phương pháp: Huỳnh quang tia X; 
ICP-OES; Cupellation (Nhiệt phân - 
Fire Assay).  

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Á Châu - Trung tâm vàng. 

- Địa chỉ: Số 391A Kinh Dương 
Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ 
Chí Minh. Tel : 08.38778780. Fax : 
08.38778781. 

Phương pháp: Huỳnh quang tia X; 
ICP-OES; Cupellation (Nhiệt phân - 
Fire Assay). 

4. Viện Ngọc học và Trang sức 
Doji. 

- Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Plaza, 44 
Lê Ngọc Hân, Hà Nội. Tel: 04. 
33767402. Fax :04. 33767402. 

Phương pháp: Huỳnh quang tia X. 
Theo portal.ctvn.vn 
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Danh sách một số các thông tin Tiêu 
chuẩn/Quy chuẩn mới ban hành 
tháng 8/2014  

ĐLVN 263:2014- Áp kế điện tử - 
Quy trình kiểm định (QTKĐ). 

ĐLVN 264:2014- Phương tiện đo 
độ rung động - QTKĐ. 

ĐLVN 258:2014- Phương tiện đo 
tiêu cự kính mắt - QTKĐ. 

ĐLVN 257:2014- Phương tiện đo 
độ rọi - QTKĐ. 

QCVN 72:2013/BGTVT- Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCKT QG) 
về quy phạm phân cấp và đóng 
phương tiện thủy nội địa. 

QCVN 71:2013/BGTVT- QCKT 
QG về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô 
nhiễm trong khai thác tàu biển. 

QCVN 68:2013/BGTVT - QCKT 
QG về xe đạp điện. 

QCVN 67:2013/BGTVT- QCKT 
QG về chế tạo, kiểm tra chứng nhận 
thiết bị áp lực trong giao thông vận 
tải. 

QCVN 65:2013/BTTTT- QCKT 
QG về thiết bị truy nhập vô tuyến 
băng tần 5 GHz. 

QCVN 65:2013/BGTVT- QCKT 
QG về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo 
và cung cấp dịch vụ tàu biển. 

QCVN 64:2013/BGTVT- QCKT 
QG về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo 
và cung cấp dịch vụ tàu biển. 

QCVN 63:2013/BGTVT- QCKT 
QG về đo dung tích tàu biển. 

QCVN 62:2013/BGTVT- QCKT 
QG về hệ thống lầu lái. 

QCVN 61:2013/BGTVT- QCKT 
QG về hệ thống kiểm soát và duy trì 
trạng thái kỹ thuật máy tàu. 

QCVN 56:2013/BTNMT- QCKT 
QG về tái chế dầu thải. 

QCVN 55:2013/BTNMT- QCKT 
QG về thiết bị hấp chất thải y tế lây 
nhiễm. 

QCVN 54:2013/BTNMT- QCKT 
QG về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ 
thực vật hữu cư khó phân hủy tồn lưu 
theo mục đích sử dụng đất. 

QCVN 54:2013/BGTVT- QCKT 
QG phân cấp, đóng tàu thủy cao tốc. 

QCVN 53:2013/BGTVT- QCKT 
QG về yêu cầu an toàn chông cháy 
của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội 
thất xe cơ giới. 

QCVN 52:2013/BTNMT- QCKT 
QG về nước thải CN sản xuất thép. 

QCVN 52:2013/BTNMT- QCKT 
QG về nước thải công nghiệp sản xuất 
thép. 

QCVN 48:2012/BTNMT- QCKT 
QG về sử dụng mẫu chuẩn được 
chứng nhận trong phân tích mẫu địa 
chất, khoáng sản rắn. 

QCVN 47:2012/BTNMT- QCKT 
QG về quan trắc thủy văn. 

QCVN 46:2012/BTNMT- QCKT 
QG về quan trắc khí tượng. 

QCVN 45:2012/BTNMT- QCKT 
QG về giới hạn cho phép của dioxin 
trong một số loại đất. 

QCVN 18:2013/BLĐTBXH - 
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với ống thang máy thủy lực. 
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QCVN 17:2014/BTC- QCKT QG 
đối với muối ăn dự trữ quốc gia. 

QCVN 17:2013/BLĐTBXH - 
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với công việc hàn hơi. 

QCVN 16:2013/BLĐTBXH- 
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với máy vận thăng. 

QCVN 15:2013/BLĐTBXH - 
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với giày hoặc ủng cách điện.  

QCVN 14:2014/BTC - Thay thế: 
QCVN 14:2011/BTC- QCKT QG đối 
với thóc dự trữ quốc gia. 

QCVN 14:2013/BLĐTBXH - 
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với ống cách điện có chứa bọt và sào 
cách điện dạng đặc dùng để làm việc 
khi có điện. 

QCVN 13:2013/BLĐTBXH -  
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với Pa Lăng điện. 

QCVN 13:2011/BTC- QCKT QG 
về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và 
máy chuyên dùng. 

QCVN 12:2013/BLĐTBXH- 
QCKT QG về an toàn lao động đối 
với sàn thao tác treo. 

QCVN 10:2013/BKHCN- QCKT 
QG về mạng lưới quan trắc và cảnh 
báo phóng xạ môi trường của quốc 
gia. 

QCVN 06:2011/BTC - Thay 
thế:QCVN 06:2009/BTC- QCKT QG 
dự trữ nhà nước với gạo được bảo 
quản kín. 

TH   

 
 
 
Quy trình hiệu chuẩn tạm thời thiết 
bị huỳnh quang tia X xác định hàm 
lượng vàng và quy trình thử nghiệm 
tạm thời chất chuẩn hàm lượng 
vàng 

Ngày 29/8/2014, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã có 
Quyết định số 1697/QĐ-TĐC về việc 
ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường 
Việt Nam. Ban  hành kèm theo Quyết 
định này là Quy trình hiệu chuẩn tạm 
thời thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) 
xác định hàm lượng vàng và quy trình 
thử nghiệm tạm thời chất chuẩn hàm 
lượng vàng”. 

Viện Đo lường Việt Nam thực hiện 
hiệu chuẩn thiết bị huỳnh quang tia X 
(XRF) xác định hàm lượng vàng và 
thử nghiệm chất chuẩn hàm lượng 
vàng theo quy định tại các quy trình 
này để chỉ định tổ chức thử nghiệm 
xác định hàm lượng vàng.  

 Theo Portal.org 
 
Hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Thông tư 28/2013/TT-
BKHCN quy định kiểm tra nhà 
nước về đo lường 

Ngày 8/9/2014, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường đã có Công văn số 
1693/TĐC-ĐL gửi các Sở Khoa học 
và Công nghệ, Chi cục TCĐCL các 
tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện hướng dẫn thực hiện một số 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nội dung của Thông tư 28/2013/TT-
BKHCN quy định kiểm tra nhà nước 
về đo lường. 

Theo portal.tcvn.org 
 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp 

tác giữa VMI và Endress Hauser  
Sáng ngày 15/08/2014, tại Viện Đo 

Lường Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết 
biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp 
và hỗ trợ triển khai kiểm định, hiệu 
chuẩn và thử nghiệm giữa Viện Đo 
lường Việt Nam và Văn phòng đại 
diện Endress Hauser tại Việt Nam và 
lễ trao tặng xe hiệu chuẩn thiết bị đo 
lưu lượng chuẩn di động. 

Tham dự buổi lễ có ông Rolf Leber 
- Trưởng đại diện Văn phòng đại diện 
Endress Hauser, ông Ngô Quý Việt - 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, ông Vũ Khánh 
Xuân - Viện trưởng Viện Đo lường 
Việt Nam cùng một số khách mời 
khác. 

Endress Hauser là một trong những 
nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về 
thiết bị đo lường và đã có mặt tại Việt 
Nam trong nhiều năm. Viện Đo lường 
Việt Nam và Văn phòng đại diện của 
Endress Hauser Instruments 
International AG tại Việt Nam đã có 
sự hợp tác hiệu quả trong hoạt động 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và 
phê duyệt mẫu.  

Tại buổi lễ lần này, trên tinh thần 
xây dựng đối tác lẫn nhau, hãng 
Endress Hauser đồng ý tài trợ cho 
Viện Đo lường Việt Nam các thiết bị 
đo lưu lượng chuẩn Custody Tranfer 
Coriolis 84F đường kính DN50, 
DN80, DN100 dùng để xây dựng skid 
phục vụ công tác kiểm định, hiệu 
chuẩn; còn  Viện Đo lường Việt Nam 
cam kết sẽ phối hợp với Endress 
Hauser để ưu tiên thực hiện việc kiểm 
định, thử nghiệm và hiệu chuẩn các 
loại lưu lượng kế đồng hồ xăng dầu và 
sản phẩm dầu mỏ, thiết bị đo mức tự 
động cho các khách hàng..  

Theo tbt.org 
 
 Mexico áp thuế mới đối với sản 
phẩm giày dép nhập khẩu  

Bộ trưởng Tài chính Mexico Luis 
Videgaray cho biết chính phủ nước 
này quyết định áp thuế từ 25-30% đối 
với giày dép nhập khẩu từ ngày 1/10 
tới, trong khuôn khổ của một gói biện 
pháp chống các hành động cạnh tranh 
không lành mạnh, làm tổn thương 
ngành công nghiệp da giày Mexico. 

Như vậy, với quyết định này, Chính 
phủ Mexico đã đơn phương phá vỡ lộ 
trình cắt giảm thuế quan đối với giày 
nhập khẩu, với lý do rằng trong thời 
gian dài nước này đã mở cửa thị 
trường giày da và phải gánh chịu 
nhiều hậu quả của các hoạt động cạnh 
tranh không bình đẳng. 

Bên cạnh việc áp biểu giá nhập 
khẩu mới, Mexico sẽ ban hành quy 

TIN HOẠT ĐỘNG 
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định mới, theo đó nhà nhập khẩu phải 
thông báo cho cơ quan thuế sở tại năm 
ngày trước khi hàng cập bến, tăng 
cường công tác thanh tra với sự tham 
gia của các nhà quan sát có chuyên 
môn, đồng thời giảm số cửa hải quan 
nhập giày dép từ 33 xuống còn 9 để 
tạo điều kiện kiểm tra, kiểm soát. 

Theo thống kê chính thức, trong 
năm 2013, Mexico nhập khẩu 84,5 
triệu đôi giày dép các loại, chiếm 33% 
thị phần trong nước. 

Trong sáu tháng đầu năm nay, con 
số này là 56 triệu đôi, trong đó 36 
triệu đôi từ Trung Quốc, con số quá 
lớn so với 3 triệu đôi trong năm 2008. 

Theo Vietnam Plus 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Tham vấn của USAID/Vietnam 

về vai trò của Khu vực Tư nhân và 
Xã hội Dân sự trong Tăng trưởng 
Hòa nhập  

Ngày 09/9/2014, Cơ quan Phát triển 
quốc tế Hoa Kỳ USAID/Vietnam tổ 
chức Hội thảo “Vai trò của Khu vực 
Tư nhân và Xã hội Dân sự trong Tăng 
trưởng Hòa nhập” tại Khách sạn 
Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh 
Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều vị 
khách mời đặc biệt, là một hội đồng 
thảo luận gồm các nhà lãnh đạo xuất 
chúng như: Bà Denise Rollins - 
Quyền Phó Giám đốc toàn cầu của 
USAID - phụ trách Châu Á; Tiến sĩ 
Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI; Ông 

Đinh Hải Lâm - Giám đốc Phát triển 
Cacao - Chương trình Phát triển 
Cacao bền vững của Công ty Mars tại 
Việt Nam; Tiến sĩ Đỗ Quỳnh Chi - 
Trung tâm nghiên cứu Vietlabour; 
Ông Jonathan Simon - Giám đốc Dự 
án Quản trị nhà nước nhằm tăng 
trưởng toàn diện của USAID; cùng 
với đại diện khách mời khác. 

Tại Hội thảo, đơn vị tổ chức đã giới 
thiệu một số thông tin có liên quan 
đến các Dự án như sau: 

1. Dự án Quản trị Nhà nước nhằm 
tăng trưởng toàn diện với mục đích hỗ 
trợ tăng cường thương mại, cải cách 
và minh bạch. 

- Đối tác tại Việt Nam: Quốc hội, 
Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm 
toán Nhà nước. 

-  Thời gian thực hiện của Dự án: từ 
tháng 12/2013 đến tháng 12/2018. 

- Đơn vị thực hiện: Chemonics 
International Inc. 

2. Dự án xây dựng Chỉ số Cạnh 
tranh Cấp tỉnh (PCI) nhằm tạo ra tiếng 
nói tập thể của doanh nghiệp, thay đổi 
tư duy về điều hành kinh tế, thúc đẩy 
đối thoại công - tư, và tạo môi trường 
thuận lợi cho kinh doanh 

- Thời gian thực hiện của Dự án từ 
tháng 7/2013 đến tháng 7/2016. 

- Đối tác thực hiện chính: Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI). 

Các bên đã thảo luận sôi nổi về tăng 
trưởng bền vững và hòa nhập ở Việt 
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Nam, ý nghĩa của một khung thể chế 
và pháp luật minh bạch, thuận lợi đối 
với sự phát triển của khu vực tư nhân, 
sự cấp bách loại bỏ những rào cản 
không cần thiết trong kinh doanh và 
tầm quan trọng của việc tham vấn 
chính sách với doanh nghiệp, người 
dân. USAID đang tìm kiếm đối tác 
tham gia Dự án Quản trị nhà nước 
nhằm tăng trưởng toàn diện cùng với 
Chính phủ Việt Nam, cộng đồng 
doanh nghiệp và các tổ chức xã hội 
năng động để thúc đẩy thương mại và 
tăng trưởng bền vững nhằm đem lại 
lợi ích cho người dân, hỗ trợ Việt 
Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng với 
nền kinh tế toàn cầu. 

Theo TBTVN 
 
 Cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức 
Tiêu chuẩn hóa Quốc tế lần thứ 37  

Kỳ họp lần thứ 37 Đại hội đồng ISO 
diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil từ 
08-12/9/2014. Đoàn đại biểu Việt 
Nam do Tổng cục Trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm 
trưởng đoàn tham gia kỳ họp.  

Đoàn gồm đại diện từ các đơn vị 
của Tổng cục và các Bộ, ban ngành 
liên quan, gồm Bộ Giao thông Vận tải, 
Bộ VHTT&DL, Sở KH&CN thành 
phố Hà Nội, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh 
Phúc, Sở KH & CN tỉnh Hà Giang, 
Tập đoàn Điện lực VN, Tập đoàn Dầu 
khí VN, Công ty Việt Kim.  

Kỳ họp lần này tập trung thảo luận 
chiến lược tiêu chuẩn hóa của ISO 

trong 5 năm tới 2016-2020, các chính 
sách, chương trình hành động thúc 
đẩy năng các cơ quan tiêu chuẩn hóa 
quốc gia (NSB), hỗ trợ kỹ thuật các 
quốc gia đang phát triển, mở rộng tầm 
ảnh hưởng của ISO sang khu vực 
Châu Á – Thái Bình Dương; bầu bổ 
sung thành viên Hội đồng ISO nhiệm 
kỳ 2015-2017.  

Theo portal.tcvn.org 
 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG  
 Hội nghị triển khai chương 

trình khoa học và công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp  

Ngày 10/9, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tổ chức “Hội nghị 
triển khai chương trình khoa học và 
công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2014-2020” tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh. Đến tham dự có ông Hồ 
Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), ông Trần 
Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục 
Phát triển thị trường và Doanh nghiệp 
KHCN, ông Lê Minh Khánh - Phó 
Cục trưởng Cục công tác phía Nam 
(Bộ KH&CN), ông Mai Thanh Quang 
- Giám đốc Sở KH&CN tỉnh BR-
VT. Hội nghị còn có sự tham gia của 
gần 200 đại biểu đại diện cho các đơn 
vị, doanh nghiệp (DN) và các sở, 
ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông 
Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở 
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KH&CN cho biết, tại tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu, chính sách hỗ trợ DN 
nhằm tăng cường công tác đổi mới 
công nghệ đã được thực hiện từ năm 
2001; đến năm 2006 được Sở 
KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban 
hành thành Chương trình chính thức, 
đó là Chương trình khoa học và công 
nghệ hỗ trợ DN; năm 2012 UBND 
tỉnh tiếp tục phê duyệt Dự án “Nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá của DN vừa và nhỏ trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015”. Hai 
chương trình, dự án kể trên song song 
thực hiện cho đến nay. Về mức hỗ trợ 
mới đầu chính sách hỗ trợ ở mức độ 
thấp, sau đó nâng lên tối đa là 100 
triệu đồng. Từ hai năm qua nâng lên 
tối đa là 300 triệu đồng. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh 
thường xuyên chỉ đạo rà soát, đánh giá 
hiệu quả của Chương trình, Dự án để 
kịp thời bổ sung, điều chỉnh nhằm 
tăng cường và đáp ứng mục tiêu hỗ trợ 
DN một cách thiết thực và hiệu quả 
hơn. Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Sở KH&CN đã tiến hành 
đánh giá lại, nghiên cứu tham mưu 
UBND tỉnh hợp nhất 02 Chương trình, 
Dự án trên thành một Chương trình. 
Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã mời Cục 
Phát triển thị trường và DN KH&CN 
triển khai thông tin, phổ biến những 
chính sách và nội dung liên quan về 
loại hình doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ. Hội nghị sẽ thông tin 
tuyên truyền, phổ biến và cùng nhau 

trao đổi về các nội dung như: tổng kết 
nhìn lại việc thực hiện chính sách hỗ 
trợ về khoa học và công nghệ của tỉnh 
đối với doanh nghiệp trong thời gian 
qua; phổ biến hướng dẫn hồ sơ thủ tục 
đăng ký tham gia Chương trình mới 
của tỉnh về khoa học và công nghệ hỗ 
trợ DN; tuyên truyền, phổ biến để tổ 
chức và các DN biết chính sách và nội 
dung có liên quan đến loại hình DN 
khoa học và công nghệ nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá của DN trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, Ông Hồ Văn Niên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT 
cũng cho biết, từ năm 2008, tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức triển khai 
chương trình hỗ trợ DN; Đề án nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá đã hỗ trợ cho các DN. Các 
hoạt động trên đã góp phần giải quyết 
khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu 
tư, DN; giúp DN thụ hưởng đầy đủ 
các chính sách của nhà nước, ứng 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
kinh doanh. Tuy nhiên việc tiếp cận 
và xúc tiến các hoạt động để thụ 
hưởng những hỗ trợ ưu đãi của các 
DN còn hạn chế; rất nhiều DN chưa 
biết về những thông tin thiết thực này 
để tham gia. Hiện nay UBND tỉnh đã 
hợp nhất Chương trình hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất chất lượng và Đề 
án nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá thành Chương trình 
khoa học và công nghệ hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
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phẩm, hàng hoá của tỉnh giai đoạn 
2014-2020; đồng thời nâng mức hỗ 
trợ và cải tiến thủ tục hỗ trợ để DN 
thuận lợi tiếp cận.  

Tại hội nghị, ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở KH&CN đã giải 
đáp những câu hỏi, kiến nghị của các 
đại biểu về chương trình hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá BR-VT giai đoạn 
2014-2020.  

Theo Sở KH&CN 
 
 Tăng cường phối hợp bảo đảm 

an ninh và chống buôn lậu, gian lận 
thương mại trên biển  

Ông Nguyễn Trà Sinh, Trưởng 
phòng Điều tra Chống buôn lậu Cục 
Hải quan tỉnh BR-VT cho biết, ngày 
21-8, Tổng cục Hải quan và Bộ Tư 
lệnh Cảnh sát biển đã ký kết quy chế 
phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả 
công tác phối hợp giữa 2 lực lượng, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới, góp phần bảo đảm an ninh 
biển đảo và chống buôn lậu, gian lận 
thương mại trên biển.  

Thực hiện quy chế này tại địa bàn 
BR-VT, Cục Hải quan sẽ tăng cường 
phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3, 
hai bên thường xuyên trao đổi thông 
tin định kỳ và đột xuất, bảo đảm chủ 
động phối hợp xử lý phòng ngừa hành 
vi vi phạm và răn đe, cảnh báo; tổ 
chức công tác tuần tra kiểm soát trên 
các vùng biển, thềm lục địa theo chức 
năng nhiệm vụ được giao, qua đó kịp 

thời phát hiện hành vi vi phạm để phối 
hợp bắt giữ, điều tra, xử lý theo quy 
định pháp luật. 

Theo báo Bà Rịa- Vũng Tàu 
 
 Hoạt động xuất khẩu: Đang 

chuyển dịch từ châu Á sang châu 
Mỹ, châu Úc 

Theo Sở Công thương cho biết: Từ 
trước đến nay, thị trường xuất khẩu 
của các DN trên địa bàn chủ yếu  vẫn 
xuất sang các nước châu Á, chiếm tỷ 
trọng hơn  60% kim ngạch xuất khẩu 
(trừ dầu khí) của Tỉnh. Tuy nhiên, thời 
gian gần đây, thị trường xuất khẩu 
đang có xu hướng chuyển dịch mạnh 
từ châu Á sang châu Mỹ, châu Úc. 
Tuy tỷ trọng xuất sang các thị trường 
này còn thấp, nhưng đây là tín hiệu 
tốt, chứng tỏ hàng hóa xuất khẩu của 
tỉnh đã dần nâng cao chất lượng và tạo 
được uy tín ở những thị trường khó 
tính này. 

Trong 8 tháng 2014, kim ngạch xuất 
khẩu sang các nước châu Á đạt 909,68 
triệu USD, chiếm tỷ trọng 61,27% 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu (trừ 
dầu), tăng 35,33% so với cùng kỳ năm 
ngoái; châu Âu đạt  98,96 triệu USD, 
chiếm tỷ trọng 6,67%, tăng  gần 42; 
châu Mỹ đạt 114,36 triệu USD, chiếm 
tỷ trọng 7,7%, tăng 215,36%; châu Úc 
đạt 47,77 triệu USD, chiếm tỷ trọng 
3,22%, tăng 173,13%; các thị trường 
khác  gần 314 triệu USD, chiếm tỷ 
trọng 21,14%, giảm 43,04%. 

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu 
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	ADP8DC4.tmp
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