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HÀNG RÀO KỸ THUẬT
TRONG THƯƠNG MẠI
VỚI TPP, DOANH NGHIỆP VIỆT
PHẢI CẠNH TRANH BẰNG
CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
Ngày 15/4, tại hội thảo "TPP - Cơ
hội và thách thức tác động đến hoạt
động xuất khẩu Việt Nam" tổ chức tại
Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện
các doanh nghiệp Việt Nam cho biết
đã và đang lên chiến lược cho những
cơ hội cũng như thách thức từ Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP).
Thị trường xuất khẩu thuận lợi
hơn
Nguyên tắc chung của TPP là đưa
thuế nhập khẩu về 0% đối với tất cả
dòng thuế. Với một số ít dòng thuế
nhạy cảm nhất, có thể áp dụng hạn
ngạch thuế quan hoặc hình thức giảm
thuế đáng kể, với điều kiện là phải
được cả 11 nước còn lại chấp nhận.
Mặt khác, các nước TPP với 800
triệu dân đang chiếm tới 40% GDP
và 30% thương mại toàn cầu, lại bao
gồm các thị trường lớn như Mỹ, Nhật
Bản... sẽ hình thành chuỗi cung ứng
mới. Vì vậy, tham gia TPP sẽ giúp
Việt Nam và các nước có được cơ hội
mới từ chuỗi cung ứng mới này.
Điển hình là thị trường xuất khẩu
sẽ có nhiều thuận lợi hơn, khi nhiều
thị trường lớn và quan trọng của Việt
Nam như Mỹ, Canada, Nhật Bản...
giảm thuế về 0%. Tuy nhiên, để

thuận lợi hơn cho hoạt động xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp, cả cơ
quan quản lý nhà nước và doanh
nghiệp cần đẩy mạnh xúc tiến thương
mại với các đối tác tiềm năng, đảm
bảo sự cạnh tranh công bằng giữa
doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thủy sản là một trong những ngành
kinh tế mũi nhọn, chiếm 4-5% GDP
và 6-7% tổng kim ngạch xuất khẩu
quốc gia, đứng thứ 4 thế giới về xuất
khẩu. Hiện nay, thủy sản Việt Nam
có mặt tại 165 thị trường và đặt mục
tiêu đạt trên 7 tỷ USD trong năm
2016.
Các hiệp định thương mại tự do
(FTA) sẽ giúp thủy sản Việt Nam tiếp
tục mở cửa và hội nhập hơn nữa vào
những thị trường xuất khẩu. Điển
hình, khi TPP có hiệu lực thì mặt
hàng tôm của Việt Nam sẽ có lợi thế
cạnh tranh hơn các nước như
Argentina, Ấn Độ, Thái Lan,
Indonesia, Philippines và Ecuado.
Tương tự, FTA giữa Việt Nam và
Nhật Bản sẽ mang lại lợi thế cạnh
tranh cho ngành thủy sản Việt Nam
so với các nước Argentina , Ấn Độ...
Với khả năng mở rộng thị trường
xuất khẩu sang khu vực Nam Mỹ,
Tập đoàn Hoa Sen sẽ gia tăng được
lợi thế cạnh tranh. TPP là thời cơ lớn
để doanh nghiệp phát huy sức mạnh,
nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn
ra các thị trường xuất khẩu.
Yêu cầu cao về chất lượng hàng
hóa
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Mặc dù nhận định là TPP nói riêng
và các FTA nói chung sẽ tạo nên "cú
hích" lớn cho xuất khẩu Việt Nam
cũng như cơ hội mở rộng thị trường
cho doanh nghiệp, nhưng các đơn vị
sản xuất, kinh doanh cũng nhấn mạnh
về các thách thức trong hội nhập.
Doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực
chuyển mình, thay đổi để đáp ứng
những quy định ngày càng cao của
thị trường xuất khẩu như an toàn vệ
sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc
hàng hóa, trách nhiệm môi trường và
bảo vệ nguồn lợi...

Chế biến cá tra xuất khẩu

Cụ thể, những quy định của TPP về
quy tắc xuất xứ đòi hỏi một số ngành
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
phải có nguồn nguyên liệu ổn định,
chất lượng tốt, mới có thể tận dụng
được sự ưu đãi về thuế quan.
Đối với ngành cao su, giá xuất
khẩu cao su của Việt Nam cạnh tranh
hơn một số nước khác nhưng về chất
lượng thì chưa bằng do giống cây, kỹ
thuật trồng cũng như công tác thu
mua, quy hoạch còn hạn chế. Vì vậy,
Bộ Công Thương cần phổ biến đến
doanh nghiệp nhiều hơn về chính

sách quy định và rào cản kỹ thuật cho
nhập mủ cao su của các nước TPP.
Đặc biệt, các ban, ngành cần xem
xét xây dựng mô hình liên kết 3 nhà
gồm: nhà nông, nhà sản xuất và ngân
hàng để hỗ trợ ngành cao su.
Đánh giá về tác động TPP, ông Đỗ
Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công
Thương cho rằng tác động của hội
nhập cũng sẽ khác nhau ở các ngành
khác nhau. Các ngành hàng của Việt
Nam được hưởng lợi thế nhiều có thể
kể đến là hàng nội thất, túi xách, da
giày, may mặc, một số mặt hàng
nông nghiệp... Còn những ngành kém
lợi thế sẽ bị cạnh tranh ở nhiều mức
độ khác nhau.
Tương tự, các doanh nghiệp có đủ
năng lực, sản phẩm chất lượng, phù
hợp với thị hiếu tiêu dùng sẽ khai
thác hiệu quả các lợi thế từ TPP.
Riêng những đơn vị sản xuất, kinh
doanh yếu kém sẽ gặp khó khăn trong
cạnh tranh và mở rộng thị trường.
(vietnamplus.vn)
TẬN DỤNG LỢI THẾ TPP
THÔNG QUA QUY TẮC XUẤT
XỨ: SO SÁNH VỚI CÁC FTA MÀ
VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN
Để được hưởng mức ưu đãi thuế
quan lý tưởng từ FTA, hàng hóa bắt
buộc phải đáp ứng quy tắc xuất xứ
được thiết kế riêng cho FTA đó.
Không có quy tắc xuất xứ, việc đàm
phán thuế quan sẽ vô nghĩa.
Doanh nghiệp dệt may, da giày
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được kỳ vọng tăng trưởng ấn tượng
khi TPP hiệu lực.
Quy tắc xuất xứ giúp xuất khẩu
tăng trưởng bền vững, nâng cao tỷ lệ
tận dụng ưu đãi FTA

Hiệp định thương mại tự do (FTA)
bao gồm nhiều chương, nhiều cấu
phần: Thương mại hàng hóa, Thương
mại dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ,
Lao động - Di chuyển thể nhân, Mua
sắm Chính phủ, Môi trường, Hàng
rào kỹ thuật trong thương mại, các
biện pháp vệ sinh - kiểm dịch động
thực vật, Chính sách cạnh tranh, Cơ
chế giải quyết tranh chấp…
Một trong những cấu phần quan
trọng nhất, được thể hiện bằng kết
quả hữu hình ngay khi một FTA có
hiệu lực, là Thương mại hàng hóa
(phần lớn các dòng thuế về 0 ngay
khi hiệp định có hiệu lực). Để được
hưởng mức ưu đãi thuế quan lý tưởng
từ FTA, hàng hóa bắt buộc phải đáp
ứng quy tắc xuất xứ được thiết kế
riêng cho FTA đó. Không có quy tắc
xuất xứ, việc đàm phán thuế quan sẽ
vô nghĩa. Chỉ khi đáp ứng quy định
về xuất xứ, quy tắc cụ thể mặt hàng
(ROO, PSR), hàng hóa mới được cấp

một Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)
ưu đãi FTA thế hệ mới trong đó có
TPP và các FTA Việt Nam đã thực
hiện trong đó có ASEAN - còn có
điều khoản về Tự chứng nhận xuất xứ
(SC) cho phép doanh nghiệp chủ
động khai báo và chịu trách nhiệm về
xuất xứ của hàng hóa do mình xuất
khẩu - thay vì đến cơ quan, tổ chức
được Bộ Công Thương ủy quyền cấp
C/O). C/O ưu đãi (sau này là Tự
chứng nhận xuất xứ ưu đãi) chính là
Hộ chiếu của hàng hóa xuất nhập
khẩu, căn cứ pháp lý quan trọng nhất
để cơ quan hải quan nước thành viên
nhập khẩu xem xét cho hưởng ưu đãi
thuế quan FTA; động lực cốt lõi kích
thích FDI tới Việt Nam đầu tư sản
xuất hàng hóa và có C/O ưu đãi tại
Việt Nam, từ đó xuất khẩu ra thế giới
nói chung và những nước có FTA với
Việt Nam nói riêng (trong đó có Hoa
Kỳ) để được hưởng các ưu đãi mà
FTA (trong đó có TPP) mang lại.
Quy tắc xuất xứ đã, đang và sẽ luôn
là vấn đề then chốt, cốt lõi của bất kỳ
một hiệp định/thỏa thuận thương mại
tự do nào, trong đó có TPP. Các quy
tắc cụ thể mặt hàng (PSR) chi tiết cho
từng mã HS trong từng ngành hàng
về cơ bản phức tạp và không dễ áp
dụng nếu nhà sản xuất, xuất khẩu
không có kiến thức về mã HS, xuất
xứ hàng hóa và không được hướng
dẫn cụ thể để áp dụng đúng, chính
xác quy tắc phù hợp cho sản phẩm
của mình. Chỉ khi áp dụng đúng,
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chính xác quy tắc xuất xứ ưu đãi, nhà
sản xuất, xuất khẩu mới có được C/O
(hoặc Tự chứng nhận xuất xứ) ưu đãi
để được hưởng thuế quan ưu đãi khi
xuất khẩu tới các nước thành viên
FTA (trong đó có TPP).
Do vậy, việc tổ chức hội thảo, tập
huấn chuyên sâu nhằm hướng dẫn
doanh nghiệp thực hiện hiệu quả PSR
trong các FTA (TPP) hết sức cần
thiết. Số lượng doanh nghiệp Việt
Nam có kiến thức chuyên sâu về FTA
và nắm vững quy tắc xuất xứ là
không nhiều. Chỉ khi nâng cao nhận
thức của doanh nghiệp về FTA, đặc
biệt về ROO, PSR (yếu tố cốt lõi của
tất cả các FTA), tỷ lệ tận dụng ưu đãi
từ FTA mới được cải thiện, từ đó
nâng cao giá trị gia tăng và hàm
lượng chế biến sâu trong các sản
phẩm xuất khẩu của Việt Nam, góp
phần tạo nên sự tăng trưởng xuất
khẩu bền vững cho nền kinh tế đất
nước.
TPP thể hiện mức độ khó cao nhất
khi áp dụng quy tắc “từ sợi trở đi” có
nghĩa là từ sợi tạo ra vải thô, vải
thành phẩm và sau đó là hàng may
mặc hoàn thiện, tất cả các công đoạn
này phải được sản xuất trong phạm vi
khu vực TPP.
Đối với nhóm hàng máy móc, điện
thoại, linh kiện điện tử: Quy tắc xuất
xứ TPP hầu hết là ngang bằng hoặc
có phần lỏng hơn (với một số mã HS
nhất định) các FTA mà Việt Nam
đang thực hiện, qua đó cho thấy tiềm

năng và dung lượng xuất khẩu các
nhóm hàng này sang các thị trường
thành viên TPP, trong đó có Hoa Kỳ
là rất lớn.
(baocongthuong.com.vn)
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT
NAM: DN NỘI KHÔNG THỂ
MÃI TRÔNG CẬY HÀNG RÀO
KỸ THUẬT
Khi doanh nghiệp bán lẻ Việt nhỏ
dần, nơi bám víu của doanh nghiệp
sản xuất cũng sẽ ít đi và dần lệ thuộc
vào doanh nghiệp bán lẻ ngoại.
Gần đây hệ thống siêu thị Big C
Việt Nam (VN) lọt vào tay Tập đoàn
bán lẻ Thái Lan Central Group như
một hồi chuông làm thức tỉnh cộng
đồng doanh nghiệp (DN) Việt. Môi
trường cạnh tranh quốc tế sẽ buộc
DN trong nước thay đổi để phát triển.
Thế nhưng sự thay đổi đó ẩn chứa
nhiều điều bất cập khiến DN trong
nước gặp không ít khó khăn.
Rộng cửa đón DN ngoại, bỏ mặc
DN nội
Hiệp hội Bán lẻ VN cho biết có
những thời kỳ, ở một số địa phương
do muốn thu hút đầu tư nước ngoài
nên chính quyền nơi đó cấp phép dễ
dàng cho nhà đầu tư nước ngoài.
Chúng ta có công cụ ENT để bảo
vệ DN trong nước nhưng thực tế
chưa vận dụng được. Các cơ quan
quản lý nhà nước cho các DN FDI
mở tiếp điểm bán thứ hai rất nhanh
mà không cần điều kiện kinh tế gì.
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Sắp tới VN gia nhập TPP cùng các
hiệp định thương mại tự do khác, sau
năm có hiệu lực, điều kiện ENT sẽ bị
bãi bỏ. Bên cạnh đó, danh mục loại
trừ vĩnh viễn gồm những mặt hàng
mà DN bán lẻ ngoại không bao giờ
được phân phối ở VN như thuốc lá,
xì gà, sách, báo, tạp chí, dược phẩm,
gạo, đường… thì một số mặt hàng
cũng sẽ được bỏ ra khỏi danh mục
này. Vì vậy các DN bán lẻ Việt cần
chú ý để nâng cao sức cạnh tranh
nhằm đón nhận sự mở cửa của thị
trường lớn hơn cả WTO.
Ngoài ENT hết hiệu lực, theo cam
kết của VN khi gia nhập WTO cũng
như việc gia nhập AEC, các hiệp định
thương mại tự do (FTAs) và hiệp
định đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Theo lộ trình, thuế nhập khẩu ở hầu
hết các mặt hàng sẽ xóa bỏ 100% vào
năm 2018. Hàng hóa các nước sẽ dễ
dàng tràn vào và các nhà bán lẻ nước
ngoài có cơ hội đầu tư ồ ạt như
Walmart... Do đó kênh phân phối của
DN nội bị thu hẹp lại.
Theo nghiên cứu chưa chính thức,
hiện nay DN bán lẻ ngoại chiếm 50%
thị phần cơ sở bán lẻ hiện đại. Đến
năm 2020 VN sẽ đạt khoảng 45%.
DN nội chúng ta kinh nghiệm chưa
nhiều, vốn ít, trong khi DN ngoại khi
đầu tư vào VN họ chấp nhận lỗ 5-10
năm và tiếp tục mở rộng thị trường.
Còn DN Việt lỗ vài năm đã không
còn vốn để tiếp tục đầu tư nên không
thể cạnh tranh được.

Và đáng ngại hơn, khi DN bán lẻ
Việt nhỏ dần, nơi bám víu của DN
sản xuất cũng sẽ ít đi và dần lệ thuộc
vào DN bán lẻ ngoại. Vì khi làm chủ
cuộc chơi, nhà bán lẻ ngoại có thể đặt
ra các quy định nếu DN sản xuất đáp
ứng được sẽ được vào siêu thị, không
thì rời khỏi kệ hàng.
Bên cạnh đó theo cam kết gia nhập
WTO, các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ
được phép thành lập DN 100% vốn
tại VN. Và việc chính sách cho
phép các DN FDI mở cửa hàng nhỏ
lẻ dưới 500 m2 có nghĩa là cạnh tranh
trực diện với DN nhỏ và vừa của Việt
Nam. Mặt khác, khi M&A sở hữu cả
hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi,
thậm chí cả kênh bán hàng online sẽ
khiến các DN sản xuất trong nước
gặp khó khăn. Dù có cố để chen hàng
vào thì lợi nhuận không còn được bao
nhiêu vì chiết khấu cao. Do đó, từng
bước các chuỗi siêu thị đẩy dần hàng
của họ vào.
Cần quy hoạch mạng lưới bán lẻ
Đại diện Hiệp hội Bán lẻ VN cho
biết cơ quan chức năng cần duy trì
các bảo lưu trong cam kết gia nhập
WTO về ENT và danh mục hàng hóa
loại trừ lâu dài trong các FTA đang
đàm phán. Đặc biệt là TPP và Hiệp
định Thương mại tự do (FTA) với
Liên minh châu Âu. Đồng thời hỗ trợ
DN phân phối trong nước trong
nghiên cứu thị trường, đào tạo nguồn
nhân lực cũng như triển khai việc xây
dựng một số DN lớn, đầu tàu theo đề
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án tái cơ cấu ngành công thương
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và phát triển bền vững
giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030. Đó là hình thành và
phát triển một số tập đoàn thương
mại mạnh có thực lực để cạnh tranh
và hợp tác hiệu quả với các tập đoàn
phân phối nước ngoài đã và sẽ đầu tư,
kinh doanh tại VN.
(plo.vn)
TỔNG THỐNG NGA PUTIN PHÊ
CHUẨN FTA GIỮA EAEU VÀ
VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin
ngày 1/5 đã ký luật phê chuẩn Hiệp
định Thương mại Tự do (FTA) giữa
Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và
Việt Nam.
Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ
viện) và Hội đồng Liên bang
(Thượng viện) Nga đã lần lượt thông
qua văn kiện trên vào cuối tháng Tư
vừa qua.
Đây là FTA đầu tiên giữa EAEU
với một đối tác thứ ba. Hiệp định này
được ký tại Burabay (Kazakhstan)
ngày 29/5/2015 nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho thương mại và đầu tư
giữa hai bên. Theo hiệp định, hầu hết
mọi loại hàng hóa buôn bán giữa các
nước thành viên EAEU (gồm Nga,
Belarus,
Kazakhstan,
Armenia,
Kyrgyzstan) và Việt Nam sẽ được
miễn thuế.
Hiệp định cũng áp dụng các biện

pháp bảo hộ, chống phá giá và đền bù
theo đúng quy định của Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO).
Trước Nga, một thành viên khác
của EAEU là Kazakhstan cũng đã
phê chuẩn thỏa thuận này.
Hiện kim ngạch thương mại giữa
các nước thành viên EAEU với Việt
Nam đang ở mức thấp. Kim ngạch
song phương trung bình giữa EAEU,
dân số khoảng 183 triệu người, và
Việt Nam, dân số khoảng 93 triệu,
vào khoảng 4 tỷ USD. Việc ký FTA
có thể giúp tăng kim ngạch thương
mại lên 10 tỷ USD/năm vào năm
2020.
(vietnamplus.vn)
ASEAN TIẾN TỚI BỎ RÀO CẢN
NGÀNH Ô TÔ
Giới chuyên gia đánh giá việc dỡ
bỏ các rào cản trong ASEAN đối với
ngành ô tô sẽ mang lại nhiều lợi ích
cho người tiêu dùng VN.
Các thành viên ASEAN đang xem
xét dỡ bỏ những rào cản kỹ thuật đối
với phụ tùng ô tô được mua bán trong
khu vực nhằm giúp cắt giảm chi phí
sản xuất, từ đó tăng sức hút đối với
đầu tư nước ngoài.
Sự hình thành Cộng đồng Kinh tế
ASEAN sẽ tác động tích cực đến
ngành công nghiệp ô tô khu vực, giúp
tăng cường cạnh tranh và đẩy mạnh
sáng tạo. Tuy nhiên, cũng như các
ngành khác, các rào cản phi thuế
quan hiện vẫn là một thách thức.
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Kiểm định một cửa

Trong khi thuế nhập khẩu ô tô
trong ASEAN đã giảm mạnh, vẫn có
tới 190 biện pháp phi thuế quan được
áp dụng tại các thành viên trong giai
đoạn 2009 - 2013, gây trở ngại đáng
kể đối với sự phát triển kinh tế của
khu vực. Theo nghiên cứu, ngành ô
tô chậm hơn các ngành khác trong
việc dỡ bỏ rào cản phi thuế quan, với
hơn 70% ô tô và phụ tùng nhập khẩu
hiện đang phải gánh chịu các rào cản
này
ở
Indonesia,
Malaysia,
Philippines, Singapore và Thái Lan.
Phổ biến nhất là rào cản kỹ thuật đối
với thương mại và kiểm soát số
lượng, ảnh hưởng đến 25% tăng
trưởng của ngành ô tô trong khu vực,
theo Oxford Economics.
Để tiến tới khắc phục tình trạng
này, ASEAN đang thảo luận về thiết
lập Thỏa thuận công nhận lẫn nhau
(Mutual Recognition Arrangement MRA) đối với linh kiện ô tô.
Mục tiêu chính của thỏa thuận là
nhằm đảm bảo rằng khi chất lượng
một sản phẩm linh kiện ô tô đã trải
qua kiểm định, kiểm chứng chất
lượng tại một đơn vị kiểm định hoặc

phòng thí nghiệm được Ủy ban Tư
vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất
lượng chấp nhận thì sản phẩm đó có
thể được nhập vào bất kỳ thành viên
ASEAN nào mà không cần phải kiểm
tra lại.
Nếu MRA được áp dụng thành
công, nhà sản xuất ở tất cả các nước
ASEAN sẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém
hơn trong việc xuất khẩu sản phẩm
phụ tùng ô tô sang các thành viên
khác. Điều này sẽ đóng góp rất lớn
cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Nhóm công tác sản phẩm ô tô dự
tính sẽ trình MRA lên Ủy ban Tư vấn
ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng
vào tháng 6. Nếu được thông qua,
thỏa thuận này sẽ tiếp tục được trình
ký tại Hội nghị các lãnh đạo kinh tế
ASEAN vào cuối năm nay.
Người Việt hưởng lợi
Việc dỡ bỏ hàng rào kỹ thuật bằng
cách thiết lập MRA đối với các linh
kiện ô tô là quá tốt. Bởi để hình thành
chuỗi sản xuất và cung ứng sản
phẩm, cần có những quy chuẩn. Thỏa
thuận này là tiến đến quy chuẩn hóa
đối với sản phẩm trong khối, trong đó
có VN. Cộng đồng Kinh tế ASEAN
đã ký kết một số thỏa thuận công
nhận lẫn nhau. Thỏa thuận công nhận
lẫn nhau đối với linh kiện ô tô là một
trong những đề nghị mà chúng ta nên
ủng hộ. Để làm được điều này, các
nước cần tăng cường giám sát giữa
các bên. Đặc biệt, người tiêu dùng
Việt sẽ được hưởng lợi từ những thỏa
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thuận này khi sử dụng hàng hóa dịch
vụ chất lượng. Dù vậy, doanh nghiệp
sản xuất trong nước sẽ gặp khó khăn
khi các công ty nước ngoài gia tăng
chiếm thị phần. Ngược lại, điều này
không đáng ngại, nhất là khi người
tiêu dùng trong nước sẽ được hưởng
lợi hơn với những sản phẩm chất
lượng, có thương hiệu… Đó là chưa
kể khi MRA được áp dụng thì chi phí
sản phẩm dịch vụ sẽ thấp hơn do
được sản xuất nhiều cùng với thuế
suất được giảm theo lộ trình.
(hoinhap.org.vn)
TPP MỞ CƠ HỘI CHO CÔNG
NGHIỆP PHỤ TRỢ ÔTÔ VIỆT
NAM
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP) được thực thi, các nhà
sản xuất linh phụ kiện ôtô tại các
nước thành viên có thể đầu tư sản
xuất tại VN, rồi chuyển cho công ty
mẹ lắp ráp và xuất sang các thị
trường nội khối.
Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp
nhận định như vậy về cơ hội hồi sinh
ngành công nghiệp phụ trợ ôtô VN
mà TPP sẽ mang lại, nếu VN có giải
pháp tốt để tận dụng cơ hội này.
Lợi thế nhờ TPP
Đây là cơ hội để các nhà sản xuất
ôtô đầu tư phát triển, đặc biệt là phụ
tùng linh phụ kiện. VN có thể thu hút
sự quan tâm của các nhà đầu tư sản
xuất công nghiệp phụ trợ, linh kiện
ôtô từ các nước thành viên TPP, đặc

biệt là Nhật Bản, để hưởng ưu đãi
thuế nhập khẩu 0% vào các quốc gia
Mỹ, Canada và Mexico.
Thời gian qua công nghiệp ôtô ở
VN chưa thể phát triển vì nhiều lý do,
một trong số đó là thị trường nội địa
quá nhỏ, không đủ hấp dẫn để lôi
kéo, thu hút các nhà đầu tư bỏ vốn
vào sản xuất linh phụ kiện tại VN.
Trong tương lai, khi TPP được
triển khai vào thực tế, các nhà đầu tư
sản xuất linh phụ kiện ôtô, đặc biệt là
các doanh nghiệp Nhật, có thể tổ
chức sản xuất tại VN rồi đưa về công
ty mẹ hoàn tất việc lắp ráp trước khi
xuất khẩu sang các thị trường thành
viên.
“Trong khi Thái Lan và Indonesia hai quốc gia có thế mạnh về sản xuất
linh phụ kiện cho ngành công nghiệp
ôtô trong khu vực - không tham gia
TPP, VN có lợi thế nhất định trong
lĩnh vực này so với các nước thành
viên khác” - vị này nói.
Chẳng hạn, giá nhân công VN hiện
chỉ bằng 1/5 giá nhân công tại Nhật
Bản, hơn nữa hầu hết các thương hiệu
ôtô Nhật đều đã đầu tư sản xuất, lắp
ráp ôtô tại VN trong nhiều năm qua,
mỗi thương hiệu đều có những đối
tác sản xuất linh phụ kiện...
Các linh kiện phụ tùng sản xuất tại
VN được lắp ráp vào các ôtô sản xuất
tại Nhật Bản hay các quốc gia thành
viên, nếu đạt tỉ lệ 45% sẽ được hưởng
thuế suất nhập khẩu 0% khi vào thị
trường các nước thị trường nội khối
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TPP, đặc biệt là các thị trường lớn
nhất thế giới về tiêu thụ ôtô như Bắc
Mỹ và Mexico.
Đây sẽ là những yếu tố tiền đề để
giúp gầy dựng lại một làn sóng đầu tư
về công nghiệp phụ trợ tại VN để
hưởng lợi thế về thuế suất trong nội
khối TPP.
Kỳ vọng từ thị trường nội địa
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
chuyên sản xuất linh phụ kiện đang
tính toán đến các khả năng đầu tư vào
VN để hưởng lợi thế khi tỉ lệ linh phụ
kiện ôtô để hưởng thuế suất nhập
khẩu ưu đãi chỉ còn 45%, thay vì
60% như trước đây.
Với khả năng mở ra của TPP, cộng
thêm nhu cầu mở rộng tiêu thụ ôtô
của thị trường VN, các nhà đầu tư
này hoàn toàn có thể mở rộng thêm
đầu tư, phát triển sản xuất tại VN
trong thời gian ngắn vì họ đã có sự
chuẩn bị sẵn sàng về đất đai, nhân
công, nhà xưởng.
Bản thân các nhà đầu tư cũng đã có
sẵn công nghệ nên chỉ cần thêm các
thiết bị chuyên dụng, khuôn mẫu... là
đã có thể sản xuất phụ tùng ôtô với
chi phí rất thấp.
Tuy nhiên, muốn xuất khẩu được
ôtô, giá thành sản xuất phải thấp
trong khi VN chỉ có lợi thế với chi
phí nhân công rẻ, trong khi ngành
công nghiệp ôtô có nhiều quy trình
sản xuất chủ yếu là cơ khí máy móc,
giá nhân công không phải là yếu tố
quyết định nhiều.

Mỗi hãng sản xuất có một dòng xe
riêng kích cầu, dần mở rộng dung
lượng tiêu thụ ở thị trường nội địa,
khả năng đầu tư sản xuất linh phụ
kiện không chỉ riêng cho dòng xe nhỏ
mà còn có cơ hội phát triển khả năng
xuất khẩu linh phụ kiện cho các dòng
xe khác để xuất khẩu cho các quốc
gia TPP.
(tuoitre.com.vn)
TIN CẢNH BÁO VỀ TBT CỦA
CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN
Phân bón
Ngày 01/04/2016, EU thông báo
cho các nước thành viên WTO về
việc Nghị viện và Hội đồng Châu Âu
đề xuất đặt ra các quy tắc đánh dấu
các sản phẩm phân bón có sẵn trên
thị trường CE, và sửa đổi quy định
(EC) số 1069/2009 và (EC) số
1107/2009.
Mục đích của dự thảo là: - Để mở
rộng phạm vi pháp chế của EU đối
với phân bón hữu cơ, các chất tăng
cường đất, thực vật biostimulants và
các chất phụ gia, - Để hạn chế sự ô
nhiễm từ các chất trên, - Bãi bỏ quy
định (EC) số 2003/2003 liên quan
đến phân bón.x Các nước thành viên
có 90 ngày kể từ ngày thông báo để
tham gia góp ý kiến. Thời gian dự
kiến thông qua và thời gian dự kiến
có hiệu lực vào năm 2018.
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/371
Hóa chất, thuốc trừ sâu và chất
khử trùng
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Ngày 31/03/2016, Việt Nam thông
báo cho các nước thành viên WTO về
việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy
định việc quản lý hóa chất, thuốc trừ
sâu và chất khử trùng được sử dụng
trong các hộ gia đình và y tế.
Theo dự thảo này, việc ghi nhãn,
bao gói và vận chuyển hoá chất,
thuốc trừ sâu và chất khử trùng phải
đáp ứng các yêu cầu cụ thể, như được
quy định tương ứng tại Điều 28. Điều
29, ghi nhãn hóa chất, thuốc trừ sâu
và chất khử trùng, hóa chất. Bao bì,
thuốc trừ sâu và chất khử trùng và
Điều 30. Vận chuyển hóa chất, thuốc
trừ sâu và chất khử trùng. Mục đích
của dự thảo này là nhằm bảo vệ sức
khỏe con người. Các nước thành viên
có 60 ngày kể từ ngày thông báo để
tham gia góp ý kiến. Thời gian dự
kiến thông qua vào 20/05/2016. Thời
gian dự kiến có hiệu lực vào
01/07/2016.
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/79
Thuốc lá điện tử
Ngày 24/03/2016, Hoa Kỳ thông
báo cho các nước thành viên WTO về
việc nước này dự định sửa đổi các
tiêu chuẩn đối với chất bên trong
thuốc
lá
điện
tử.
Việc sửa đổi này nhằm làm rõ các
yêu cầu của quy định. Ngoài ra, giảm
bớt một số gánh nặng tài chính do các
quy định gây ra đối với các doanh
nghiệp nhỏ ở bang Utah. Hạn cuối
cùng để các nước tham gia góp ý vào
31/03/2016. Chưa xác định thời gian

dự kiến thông qua và thời gian dự
kiến có hiệu lực.
Mã
thông
báo:
G/TBT/N/USA/1088
Thiết bị viễn thông
Ngày 30/03/2016, Hàn Quốc thông
báo cho các nước thành viên WTO về
việc nước này dự định sửa đổi một
phần các yêu cầu kỹ thuật đối với các
thiết bị vô tuyến dùng cho dịch vụ
viễn thông. Cụ thể, thêm vào các phát
xạ không mong muốn và tính lọc
kênh liên tiếp của trạm phát thanh
gốc trong dải tần số 753 MHz ~ 771
MHz. Mục đích của dự thảo này là
nhằm đảm bảo sự hài hòa. Các nước
thành viên có 60 ngày kể từ ngày
thông báo để tham gia góp ý kiến.
Thời gian dự kiến thông qua vào
tháng 5/2016. Thời gian dự kiến có
hiệu lực vào tháng 5/2016 hoặc muộn
hơn.
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/634
(Nguồn VP TBTVN)
MỘT SỐ THÔNG BÁO CỦA CÁC
NƯỚC THÀNH VIÊN WTO
TRONG THÁNG 5/2016
1. Số G/TBT/N/ALB/78
Nước: Albania
Nội dung: Vật liệu nhân giống cây
cảnh
2. Các thông báo của Argentina
- Số: G/TBT/N/ARG/302
Nội dung: Ống nhựa dùng cho
cung cấp nhiên liệu khí
- Số: G/TBT/N/ARG/303
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Nội dung: Thiết bị điện phát hiện
khí gia dụng
3. Các thông báo của Botswana
- Số: G/TBT/N/BWA/38
Nội dung: Thiết bị phòng cháy và
chữa cháy - Carbon dioxide (ICS: 13
220 10)
- Số: G/TBT/N/BWA/39
Nội dung: Ngũ cốc và đậu đỗ
- Số: G/TBT/N/BWA/40
Nội dung: Sữa và sản phẩm sữa
- Số: G/TBT/N/BWA/41
Nội dung: Nhiên liệu khí
- Số: G/TBT/N/BWA/42
Nội dung: Sữa bò (ICS: 67.100.10)
- Số: G/TBT/N/BWA/43
Nội dung: Thức ăn gia súc(ICS:
65.120)
4. Số: G/TBT/N/CAN/487
Nước: Canada
Nội dung: Phương tiện vận tải và
rơmoc
5. Các thông báo của Chile
- Số: G/TBT/N/CHL/355
Nội dung: Ống phi kim loại dành
cho lắp đặt điện
- Số: G/TBT/N/CHL/356
Nội dung: Thiết bị công nghệ thông
tin
- Số: G/TBT/N/CHL/357
Nội dung: Gỗ xẻ
- Số: G/TBT/N/CHL/358
Nội dung: Máy nước nóng
6. Số: G/TBT/N/CHN/1172
Nước: Trung Quốc
Nội dung: Sản phẩm liên quan đến
bảo mật thông tin trong ngành bảo

hiểm
7. Các thông báo của EU
- Số: G/TBT/N/EU/372
Nội dung: Giấy nhiệt có chứa
bisphenol A
- Số: G/TBT/N/EU/373
Nội dung: Sản phẩm bioxit
- Số: G/TBT/N/EU/374
Nội dung: Thực phẩm
8. Các thông báo của Georgia
- Số: G/TBT/N/GEO/94
Nội dung: Nhà (ICS: 91.120; 91.
040. 01)
- Số: G/TBT/N/GEO/95
Nội dung: Chất thải (ICS: 13. 030)
- Số: G/TBT/N/GEO/96
Nội dung: Chất thải (ICS: 13. 030)
9. Các thông báo của Indonesia
- Số: G/TBT/N/IDN/105
Nội dung: Ex. 1905.31.10.00; Ex.
1905.31.20.00; Ex. 1905.32.00.00;
Ex.
1905.90.20.00;
Ex.
1905.90.90.00
- Số: G/TBT/N/IDN/106
Nội dung: Lâm sản
- Số: G/TBT/N/IDN/107
Nội dung: Ex. 8415.10.10.00
10. Các thông báo của Israel
- Số: G/TBT/N/ISR/912
Nội dung: Hệ thống nước nóng
năng lượng mặt trời
- Số: G/TBT/N/ISR/913
Nội dung: Đường
- Số: G/TBT/N/ISR/914
Nội dung: Ớt và ớt bột
- Số: G/TBT/N/ISR/915
Nội dung: Thiết bị điện y tế
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- Số: G/TBT/N/ISR/916
Nội dung: Gạch lát sàn terrazzo
- Số: G/TBT/N/ISR/917
Nội dung: Gạch block
11. Các thông báo của Nhật Bản
- Số: G/TBT/N/JPN/524
Nội dung: Các chất có thể ảnh
hưởng lên hệ thần kinh trung ương
- Số: G/TBT/N/JPN/525
Nội dung: Viễn thông
- Số: G/TBT/N/JPN/526
Nội dung: Thùng chứa khí nén, gas
bằng sắt hoặc thép
12. Các thông báo của Hàn Quốc
- Số: G/TBT/N/KOR/641
Nội dung: Ghi nhãn thực phẩm
- Số: G/TBT/N/KOR/642
Nội dung: Sản phẩm chăn nuôi
- Số: G/TBT/N/KOR/643
Nội dung: Mỹ phẩm
13. Các thông báo của Mexico
- Số: G/TBT/N/MEX/304
Nội dung: Jack cắm chai thủy lực
- Số: G/TBT/N/MEX/305
Nội dung: Sản phẩm kính
14. Số: G/TBT/N/NZL/74
Nước: New Zealand
Nội dung: Nhiên liệu động cơ
15. Số: G/TBT/N/SYC/2
Nước: Seychelles
Nội dung: Thuốc lá
16. Các thông báo của Tajikistan
- Số: G/TBT/N/TJK/4
Nội dung: Sản phẩm được thiết kế
cho trẻ em và thanh thiếu niên
- Số: G/TBT/N/TJK/5
Nội dung: Sản phẩm được thiết kế

cho trẻ em và thanh thiếu niên
17. Số: G/TBT/N/TPKM/236
Nước: Đài Loan
Nội dung: Thực phẩm
18. Số: G/TBT/N/UGA/538
Nước: Uganda
Nội dung: Tạp phẩm
19. Các thông báo của Hoa Kỳ
- Số: G/TBT/N/USA/1102
Nội dung: Thiết bị vận chuyển sản
phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên
- Số: G/TBT/N/USA/1103
Nội dung: Hàng tiêu dùng tiếp xúc
với da người
- Số: G/TBT/N/USA/1104
Nội dung: Các chất hóa học
- Số: G/TBT/N/USA/1105
Nội dung: Closed cell foam
products
- Số: G/TBT/N/USA/1106
Nội dung: Sản phẩm sữa
- Số: G/TBT/N/USA/1108
Nội dung: Sản phẩm thuốc lá
- Số: G/TBT/N/USA/1109
Nội dung: Mã phòng cháy
- Số: G/TBT/N/USA/1110
Nội dung: Công nghiệp xây dựng
- Số: G/TBT/N/USA/1111
Nội dung: Thiết bị giải trí
- Số: G/TBT/N/USA/1112
Nội dung: An toàn bức xạ
- Số: G/TBT/N/USA/1113
Nội dung: Thiết bị y tế
- Số: G/TBT/N/USA/1114
Nội dung: Thiết bị giải trí
- Số: G/TBT/N/USA/1115
Nội dung: Thiết bị viễn thông
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- Số: G/TBT/N/USA/1116
Nội dung: Thực phẩm và đồ uống
đóng hộp
(Tổng hợp theo TBT)
TCĐLCL VÀ DOANH
NGHIỆP
77 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THỦ
TƯỚNG TẶNG GIẢI THƯỞNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
tôn vinh thành tích nổi bật của doanh
nghiệp trong hoạt động nâng cao
năng suất, chất lượng, có đóng góp
lớn cho xã hội.

Ngày 8/5/2016 tại Hà Nội, Bộ
Khoa học và Công nghệ (KHC&N)
tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia (GTCLQG); Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á
Thái Bình Dương (GPEA) năm 2015
và Lễ tôn vinh 20 năm Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia. Đây là hoạt
động trọng điểm nằm trong chuỗi sự
kiện kỷ niệm Ngày khoa học công
nghệ Việt Nam (18/5) năm 2016.
Tham dự buổi Lễ trao GTCLQG có
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban
Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn

Bình; Uỷ viên TƯ Đảng - Bộ trưởng
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; nguyên
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn
Quân; đại diện lãnh đạo Bộ Giao
thông Vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông;
đại diện của các cơ quan, ban ngành
Trung ương, địa phương và doanh
nghiệp đạt giải.
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
được thiết lập và triển khai trên cơ sở
chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí Giải
thưởng Chất lượng của các nước tiên
tiến và thuộc hệ thống Giải thưởng
GPEA của Tổ chức Chất lượng Châu
Á - Thái Bình Dương. Từ năm 2000,
Việt Nam liên tục đề cử 2 đến 3
doanh nghiệp Việt Nam tham gia và
đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế
Châu Á - Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và
nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân trao
bằng khen cho 10 doanh nghiệp tiêu
biểu xuất sắc, có thành tích và nhiều
đóng góp trong phong trào năng suất
- chất lượng và hoạt động của
GTCLQG trong 20 năm qua.
Theo Ban tổ chức, trong một cuộc
điều tra, khảo sát các doanh nghiệp
đạt giải giai đoạn 1996 - 2015 và các
Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh,
thành phố từ tháng 2 đến tháng
3/2016 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng (TĐC) thực hiện
cho thấy: (1) Đối với doanh nghiệp
được khảo sát: 100% cho rằng

TBT VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - 13

Số 27 - 05/2016
GTCLQG giữ một vai trò quan trọng
trong việc tạo ra những lợi thế cạnh
tranh trong tương lai; 81% cho rằng
Giải thưởng đem lại hiệu quả cho hệ
thống quản lý và hiệu quả hoạt động
SXKD hơn các hệ thống, công cụ
quản lý khác; trên 95% cho rằng Giải
thưởng có vai trò quan trọng đối với
các mục tiêu chiến lược của DN. (2)
Đối với hội đồng sơ tuyển được khảo
sát: 95% cho rằng Giải thưởng được
áp dụng cho tất cả các loại hình
doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả
hoạt động của hệ thống quản lý và cải
tiến hoạt động SXKD; 95% cho rằng
Giải thưởng là công cụ cải tiến rất
quan trọng đối với DN; 100% cho
rằng Giải thưởng đem lại hiệu quả
cho hệ thống quản lý và hiệu quả
hoạt động SXKD hơn các hệ thống,
cộng cụ quản lý khác.
Ngày 26/2/2016, Thủ tướng Chính
phủ đã ký Quyết định 311/QĐ-TTg
tặng GTCLQG năm 2015 cho 77
doanh nghiệp, trong đó tặng Giải
Vàng Chất lượng Quốc gia cho 20
doanh nghiệp và Giải Bạc Chất lượng
Quốc gia cho 57 doanh nghiệp.
Để ghi nhận sự đóng góp của cộng
đồng doanh nghiệp đối với sự phát
triển của GTCLQG, Thủ tướng Chính
phủ đã tặng Bằng khen cho 10 doanh
nghiệp tiêu biểu xuất sắc, có thành
tích và nhiều đóng góp trong phong
trào năng suất - chất lượng và hoạt
động của GTCLQG trong 20 năm
qua.

Trong khuôn khổ buổi Lễ, Bộ
KH&CN công bố kết quả trao Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á –
Thái Bình Dương năm 2015 cho 03
doanh nghiệp của Việt Nam gồm:
Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch
vụ Dầu khí Việt Nam OSCVN (tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu); Công ty Cổ
phần Tập đoàn Thiên Long (Thành
phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH
Nam Dược (tỉnh Nam Định).
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ
Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung
ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao
những cố gắng của Bộ KH&CN,
Tổng cục TĐC, các Bộ ngành, các
địa phương trong công tác tổ chức
triển khai thành công hoạt động
GTCLQG trong suốt 20 năm qua.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương
mong muốn GTCLQG sẽ tiếp tục
phát huy những thành tựu trong 20
năm qua, đồng thời đóng góp cho
thành công của Phong trào Năng suất
- Chất lượng tại Việt Nam nhằm thực
hiện có hiệu quả Chương trình quốc
gia “Nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
năm 2010. Qua đó, Giải thưởng sẽ là
động lực thúc đẩy hoạt động năng
suất và chất lượng, nâng cao năng
suất chất lượng sản phẩm hàng hóa
và năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp cũng như cả nền kinh tế.
(truyenthongkhoahoc.vn)
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THÔNG ĐIỆP NGÀY ĐO
LƯỜNG THẾ GIỚI 2016: ĐO
LƯỜNG TRONG THẾ GIỚI
ĐỘNG
Ngày 20/5, Viện Đo lường Việt
Nam phối hợp với Hội Đo lường Việt
Nam tổ chức hội thảo về đo lường
nhân kỷ niệm Ngày Đo lường thế giới
(20/5).
Chủ đề của ngày đo lường thế giới
năm 2016 là "Đo trong thế giới
động". Chủ đề được lựa chọn phù
hợp với tốc độ thay đổi nhanh chóng
của khoa học đo lường và nhu cầu
của đo lường của thế giới.
Đo lường là lĩnh vực đóng vai trò
quan trọng trong việc đảm bảo công
bằng xã hội, góp phần bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng, bảo đảm an toàn,
sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi
trường và đặc biệt là góp phần thúc
đẩy sự phát triển của sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và
người dân.
Hoạt động đo lường ở nước ta đã
và đang đóng góp tích cực trong các
lĩnh vực của đời sống xã hội và hội
nhập quốc tế. Nhân sự kiện này, các
vấn đề quan trọng như Dự thảo Nghị
định của Chính phủ quy định về hoạt
động kiểm định, thử nghiệm và hiệu
chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo
lường và giới thiệu về Hệ thống
chuẩn đo lường quốc gia đã được các
đại biểu thảo luận.
Ngày Đo lường thế giới hàng năm
là ngày kỷ niệm sự kiện ký công ước

Mét 20/5/1875 của mười bảy quốc
gia trên thế giới. Từ đó Công ước
Mét đã đặt khuôn khổ cho sự hợp tác
toàn cầu về đo lường trong các ứng
dụng đo lường trong công nghiệp,
thương mại và xã hội. Mục đích ra
đời của công ước Mét là đảm bảo tính
thống nhất trên toàn thế giới về đo
lường.
(vietq.vn)
TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA
DOANH NGHIỆP BẰNG GIẢI
THƯỞNG CHẤT LƯỢNG
Giải thưởng chất lượng ở các quốc
gia nói chung không chỉ được thiết kế
nhằm mục đích tôn vinh, khen thưởng
về chất lượng cho các doanh nghiệp
ở các quốc gia đó, mà quan trọng
hơn, nó là một công cụ tự đánh giá
hiệu quả đối với các hoạt động của
chính các doanh nghiệp.

Các quốc gia, các tổ chức quốc gia,
khu vực và quốc tế hoạt động trong
lĩnh vực chất lượng đang nỗ lực xây
dựng và ngày càng hoàn thiện các mô
hình, công cụ và hệ thống quản lý
tiên tiến như ISO 9001, ISO 14001,
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ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001,
ISO 31000, ISO/IEC 17025, TQM,
HACCP, GMP, 5S, Kaizen, 7 công
cụ thống kê, Thẻ điểm cân bằng
(Balanced scorecard), Six Sigma…
để giúp các doanh nghiệp khắp nơi
trên thế giới, không phân biệt loại
hình doanh nghiệp, quy mô và lĩnh
vực hoạt động, có thể áp dụng vào
hoạt động sản xuất, kinh doanh của
mình nhằm nâng cao hiệu quả của
hoạt động quản lý doanh nghiệp,
nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng
hoá, dịch vụ và khả năng cạnh tranh
trên thị trường trong nước, khu vực
và thế giới vì một mục tiêu “Chất
lượng được thừa nhận trên quy mô
quốc tế và khu vực”.
Đánh giá hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp cần phải được tiếp cận
một cách toàn diện. Hiệu quả hoạt
động được hiểu là các kết quả đặc
biệt đạt được trong một lĩnh vực nhất
định, thể hiện chất lượng của việc
điều chỉnh linh hoạt các chiến lược
sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp với sự thay đổi của môi
trường kinh doanh. Hoạt động đánh
giá được sử dụng thường xuyên trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh và
điều hành doanh nghiệp. Đó được
xem là một chỉ số quan trọng nhất để
thay đổi hiệu quả hoạt động và xác
định những điểm mạnh/yếu và cơ hội
cải tiến của doanh nghiệp. Hoạt động
đánh giá cũng có thể được sử dụng để
so sánh doanh nghiệp trong ngành,

lĩnh vực hoặc làm cơ sở cho việc thực
hiện chuẩn so sánh (benchmarking)
so với đối thủ cạnh tranh và những
chuẩn mực, tiêu chí hiện đại được sử
dụng rộng rãi trên thế giới (ví dụ như
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
Hoa Kỳ, Giải thưởng Chất lượng
châu Âu, TQM).
Giải thưởng chất lượng - mô hình
phổ biến trong đánh giá hiệu quả hoạt
động quản lý của doanh nghiệp

Giải thưởng chất lượng quốc gia,
khu vực và quốc tế thường là các giải
thưởng chất lượng trao cho tổ chức,
doanh nghiệp với mục tiêu là hướng
vào việc cải tiến chất lượng quản lý
và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh
doanh và dịch vụ của các doanh
nghiệp nhằm hệ thống hoá và cơ cấu
hoá hệ thống quản lý để từ đó nâng
cao khả năng cạnh tranh và năng
suất. Sự thừa nhận rộng rãi mà Giải
thưởng chất lượng mang lại cho các
tổ chức, doanh nghiệp đạt giải chính
là “giá trị gia tăng” mà các tổ chức,
doanh nghiệp đó có được để tiếp tục
cải tiến hoạt động của mình.
Ở Việt Nam, Giải thưởng Chất
lượng Việt Nam (sau gọi là Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia GTCLQG) được hình thành nhân dịp
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phát động thập niên năng suất chất
lượng lần thứ nhất (1995-2005) nhằm
khuyến khích các doanh nghiệp Việt
Nam tiếp cận, xây dựng và áp dụng
các công cụ, mô hình và hệ thống
quản lý tiên tiến để nâng cao khả
năng cạnh tranh, tăng cường hội nhập
kinh tế với khu vực và thế giới. Một
điểm đặc biệt của GTCLQG là nó
chấp nhận mô hình và tiêu chí của
GTCLQG Hoa Kỳ - một mô hình
chuẩn được nhiều nước trên thế giới
học hỏi và áp dụng.
Trải qua 2 thập niên hình thành và
phát triển với 3 dấu mốc quan trọng:
giai đoạn 1 (1996 - 1999): xây dựng
những nền tảng ban đầu, các hoạt
động chủ yếu mang tính tuyên truyền
nhằm xây dựng phong trào năng suất
chất lượng; giai đoạn 2 (2000 2008): đánh dấu bước ngoặt quan
trọng của Giải thưởng thể hiện ở hai
sự kiện: 1) Năm 2000 là năm đầu tiên
Việt Nam tham gia chính thức Giải
thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ
chức Chất lượng châu Á - Thái Bình
Dương (APQO); 2) Từ năm 2001,
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định
tặng Bằng khen cho các doanh
nghiệp đoạt giải Vàng. Điều này thể
hiện sự quan tâm và đánh giá đúng
mức vị trí và tầm quan trọng của
GTCLQG đối với sự phát triển và
khả năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp Việt Nam; giai đoạn 3 (từ
2009 đến nay): đây là giai đoạn phát

triển cả về chiều rộng và chiều sâu,
thể hiện rõ vị thế và vai trò của một
giải thưởng ở tầm quốc gia.
Các doanh nghiệp có thể xem hoạt
động Tự đánh giá bằng Giải thưởng
chất lượng là một công cụ mang tính
hệ thống cho phép tổ chức, doanh
nghiệp xây dựng các kế hoạch hành
động căn cứ vào sự nhận diện rõ ràng
những điểm mạnh và điểm yếu, thông
qua đó tìm kiếm được những cơ hội
cải tiến hoạt động quản lý của mình,
cũng như tạo ra những định hướng
cho các quá trình phát triển và đổi
mới liên tục. Hơn nữa, Mô hình tự
đánh giá bằng Giải thưởng chất lượng
quản lý được toàn bộ hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
do các tiêu chí của Giải thưởng đề
cập đến toàn bộ hoạt động của doanh
nghiệp, bao gồm: vai trò của lãnh
đạo; hoạch định chiến lược hoạt
động; định hướng vào khách hàng và
thị trường; quản lý thông tin, công
nghệ thông tin và tri thức; quản lý
nguồn nhân lực; quản lý quá trình
hoạt động; kết quả và hiệu quả hoạt
động; hành vi đạo đức và trách nhiệm
xã hội. Việc chấm điểm, đưa ra các
chuẩn đối sách (benchmarking) và so
sánh hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp với các doanh nghiệp tốt nhất
trong ngành, lĩnh vực cũng chính là
mục tiêu hướng tới của Mô hình tự
đánh giá bằng Giải thưởng chất
lượng.
(Báo KH&CN VN)
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THÔNG TIN TIÊU CHUẨN
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU
CHUẨN QUỐC GIA
Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành các Quyết định
về việc ban hành các Tiêu chuẩn
Quốc gia sau:
Quyết định 3754/QĐ-BKHCN
1. TCVN 1-1:2015 Xây dựng tiêu
chuẩn. Phần 1: Quy trình xây dựng
tiêu chuẩn quốc gia
2. TCVN 2:2015 Quy phạm thực
hành tốt về tiêu chuẩn hóa
Quyết định 3974/QĐ-BKHCN
1. TCVN 8781:2015 Môđun LED
dùng cho chiếu sáng thông dụng. Quy
định về an toàn
2. TCVN 8783:2015 Bóng đèn led
có balát lắp liền dùng cho chiếu sáng
thông dụng làm việc ở điện áp lớn
hơn 50 v. Yêu cầu về tính năng
3. TCVN 10901-1:2015 Phân
nhóm led. Phần 1: Yêu cầu chung và
lưới màu trắng
Quyết định 3996/QĐ-BKHCN
1. TCVN 6115-1:2015 Hàn và
các quá trình liên quan. Phân loại
khuyết tật hình học ở kim loại. Phần
1: Hàn nóng chảy
2. TCVN 6115-2:2015 Hàn và
các quá trình liên quan. Phân loại
khuyết tật hình học ở kim loại. Phần
2: Hàn áp lực
3. TCVN 11244-1:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình

hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 1: Hàn hồ quang và hàn
khí thép, hàn hồ quang niken và hợp
kim niken
4. TCVN 11244-10:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 10: Hàn khô áp suất cao
5. TCVN 11244-11:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 11: Hàn chùm tia điện tử
và hàn chùm tia laze
6. TCVN 11244-2:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 2: Hàn hồ quang nhôm và
hợp kim nhôm
7. TCVN 11244-3:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 3: Hàn nóng chảy gang
không hợp kim và gang hợp kim thấp
8. TCVN 11244-4:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 4: Hàn hoàn thiện các vật
nhôm đúc
9. TCVN 11244-5:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 5: Hàn hồ quang titan,
zirconi và các hợp kim của chúng
10. TCVN 11244-6:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 6: Hàn hồ quang và hàn
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khí đồng và các hợp kim đồng
11. TCVN 11244-7:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 7: Hàn đắp
12. TCVN 11244-8:2015 Đặc tính
kỹ thuật và chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại. Thử quy trình
hàn. Phần 8: Hàn ống trong liên kết
hàn tấm-ống
Quyết định 4000/QĐ-BKHCN
1. TCVN ISO/IEC 17021-1:2015
Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối
với tổ chức đánh giá và chứng nhận
hệ thống quản lý. Phần 1: Các yêu
cầu
2. TCVN ISO/IEC TS 170214:2015 Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu
đối với tổ chức đánh giá và chứng
nhận hệ thống quản lý. Phần 4: Yêu
cầu về năng lực đánh giá và chứng
nhận hệ thống quản lý sự kiện bền
vững
3. TCVN ISO/IEC TS 170215:2015 Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu
đối với tổ chức đánh giá và chứng
nhận hệ thống quản lý. Phần 5: Yêu
cầu về năng lực đánh giá và chứng
nhận hệ thống quản lý tài sản
4. TCVN ISO/IEC TS 17023:2015
Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn xác
định thời lượng đánh giá chứng nhận
hệ thống quản lý
5. TCVN ISO/IEC TS 17027:2015
Đánh giá sự phù hợp. Từ vựng về
năng lực cá nhân sử dụng trong
chứng nhận năng lực cá nhân

Quyết định 4012/QĐ-BKHCN
1. TCVN 5185:2015 Máy công cụ.
An toàn. Máy tiện
2. TCVN 11187-1:2015 Điều kiện
kiểm máy phay kiểu cầu. Kiểm độ
chính xác. Phần 1: Máy kiểu cầu cố
định (kiểu cổng)
3. TCVN 11187-2:2015 Điều kiện
kiểm máy phay kiểu cầu. Kiểm độ
chính xác. Phần 2: Máy kiểu cầu di
động được (kiểu khung cổng)
4. TCVN 11188-1:2015 Điều kiện
kiểm máy gia công tia lửa điện định
hình (EDM định hình). Kiểm độ
chính xác. Phần 1: Máy một trụ (kiểu
bàn máy di trượt ngang và bàn máy
cố định)
5. TCVN 11188-2:2015 Điều kiện
kiểm máy gia công tia lửa điện định
hình (EDM định hình). Kiểm độ
chính xác. Phần 2: Máy hai trụ (kiểu
ụ di trượt)
6. TCVN 11189:2015 Điều kiện
nghiệm thu máy chuốt bề mặt thẳng
đứng. Kiểm độ chính xác
7. TCVN 11190:2015 Điều kiện
nghiệm thu máy chuốt trong thẳng
đứng. Kiểm độ chính xác
8. TCVN 11191:2015 Máy công
cụ. An toàn. Máy gia công tia lửa
điện
9. TCVN 11192:2015 Tiếng ồn
trong không khí phát ra do máy công
cụ. Điều kiện vận hành của máy cắt
kim loại
Quyết định 4032/QĐ-BKHCN
1. TCVN ISO 10002:2015 Quản lý
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chất lượng. Sự thoả mãn của khách
hàng. Hướng dẫn về xử lý khiếu nại
2. TCVN ISO 20121:2015 Hệ
thống quản lý sự kiện bền vững. Các
yêu cầu
3. TCVN ISO/TS 22003:2015 Hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm.
Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá,
chứng nhận hệ thống quản lý an toàn
thực phẩm
4. TCVN ISO/TS 22004:2015 Hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm.
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO
22000
5. TCVN ISO/TR 31004:2015
Quản lý rủi ro. Hướng dẫn áp dụng
TCVN ISO 31000
6. TCVN ISO 50002:2015 Kiểm
toán năng lượng. Các yêu cầu
7. TCVN ISO 50003:2015 Hệ
thống quản lý năng lượng. Yêu cầu
đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận
hệ thống quản lý năng lượng
Quyết định 4074/QĐ-BKHCN
1. TCVN 6104-1:2015 Hệ thống
lạnh và bơm nhiệt. Yêu cầu về an
toàn và môi trường. Phần 1: Định
nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn
2. TCVN 6104-2:2015 Hệ thống
lạnh và bơm nhiệt. Yêu cầu về an
toàn và môi trường. Phần 2: Thiết kế,
xây dựng, thử nghiệm, ghi nhãn và
lập tài liệu
3. TCVN 6104-3:2015 Hệ thống
lạnh và bơm nhiệt. Yêu cầu về an
toàn và môi trường. Phần 3: Địa điểm
lắp đặt

4. TCVN 6104-4:2015 Hệ thống
lạnh và bơm nhiệt. Yêu cầu về an
toàn và môi trường. Phần 4: Vận
hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục
hồi
5. TCVN 6739:2015 Môi chất lạnh.
Ký hiệu và phân loại an toàn
6. TCVN 11275:2015 Tính chất
môi chất lạnh
7. TCVN 11276:2015 Hệ thống
lạnh và bơm nhiệt. Chi tiết ống mềm,
bộ chống rung, mối nối giãn nở và
ống phi kim loại. Yêu cầu và phân
loại
8. TCVN 11277:2015 Hệ thống
lạnh và bơm nhiệt. Đánh giá độ kín
của các bộ phận và mối nối
(tcvn.gov.vn)
QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ TIÊU
CHUẨN QUỐC GIA
Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và
Công nghệ cũng ban hành các Quyết
định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn
Quốc gia sau:
Quyết định 3753/QĐ-BKHCN
1. TCVN 1-1:2008 Xây dựng tiêu
chuẩn- Phần 1: Quy trình xây dựng
tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật
tiêu chuẩn thực hiện
Quyết định 3973/QĐ-BKHCN
1. TCVN 8781:2011 Mô đun LED
dung cho chiếu sáng thông dụng –
Quy định về an toàn
2. TCVN 8783:2011 Bóng đèn
LED có balat lắp liền dùng cho chiếu
sáng thông dụng – Yêu cầu về tính
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năng
Quyết định 3995/QĐ-BKHCN
1. TCVN 6115-1:2005 Hàn và các
quá trình liên quan – Phân loại
khuyết tật hình học ở kim loại – Phần
1: Hàn nóng chảy
2. TCVN 6834-3:2001 Đặc tính kỹ
thuật và sự chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại – Phần 3: Thử
quy trình hàn cho hàn hồ quang thép
3. TCVN 6834-4:2001 Đặc tính kỹ
thuật và sự chấp nhận các quy trình
hàn vật liệu kim loại – Phần 4: Thử
quy trình hàn cho hồ quang đối với
nhôm và hợp kim nhôm
Quyết định 3999/QĐ-BKHCN
1. TCVN ISO/IEC 17021:2011
Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối
với tổ chức đánh giá và chứng nhận
hệ thống quản lý
Quyết định 4011/QĐ-BKHCN
1. TCVN 5185:1990 Máy cắt kim
loại. Yêu cầu riêng về an toàn đối với
kết cấu máy tiện
Quyết định 4031/QĐ-BKHCN
1. TCVN ISO 10002:2007 Hệ
thống quản lý chất lượng – Sự thỏa
mãn của khách hàng – Hướng dẫn về
xử lý khiếu nại trong tổ chức
2. TCVN ISO/TS 22003:2008 Hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm –
Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá
và chứng nhận hệ thống quản lý an
toàn thực phẩm
3. TCVN ISO/TS 22004:2008 Hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm –
Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO

22000:2007
Quyết định 4073/QĐ-BKHCN
1. TCVN 6104:1996 Hệ thống máy
lạnh dùng đẻ làm lạnh và sưởi – Yêu
cầu an toàn
2. TCVN 6739:2008 Môi chất lạnh
– Hệ thống ký hiệu
(tcvn.gov.vn)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NHỮNG ĐIỂM MỚI CHỦ YẾU
CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2016/NĐCP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM
2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH
DOANH KHÍ
Ngày 22/3/2016, Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 19/2016/NĐ-CP
về kinh doanh khí thay thế Nghị định
số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng
11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu
mỏ hóa lỏng. Nghị định mới có hiệu
lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016.
Về đối tượng:
Khác với Nghị định cũ, Nghị định
mới điều chỉnh thêm hoạt động kinh
doanh khí thiên nhiên hoá lỏng
(LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG)
tại Việt Nam, Nghị định cũng quy
định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ,
trách nhiệm của các loại hình thương
nhân kinh doanh LPG, LNG và CNG
(gọi chung là kinh doanh khí) cũng
như các cơ sở kinh doanh khí (gồm:
Cơ sở sản xuất, chế biến khí; cảng
xuất, nhập khí; kho tồn chứa khí, kho
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bảo quản chai LPG và LPG chai; cửa
hàng bán LPG chai; trạm nạp LPG
vào chai; trạm nạp CNG, trạm nạp
LNG, trạm nạp LPG vào phương tiện
vận tải; trạm cấp LPG, trạm cấp
LNG, trạm cấp CNG; vận chuyển khí
và cho thuê phương tiện vận chuyển
khí).
Về điều kiện kinh doanh:
- Nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng
chiết nạp trái phép, chiếm dụng, cưa
tai mài vỏ chai LPG làm mất an toàn,
ảnh hưởng tới tính mạng người tiêu
dùng, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP
quy định trạm nạp LPG vào chai phải
thuộc sở hữu của thương nhân kinh
doanh LPG đầu mối.
- Điểm mới đáng chú ý đối với điều
kiện của cửa hàng bán LPG chai là
phải thuộc sở hữu của thương nhân là
đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương
nhân kinh doanh LPG đầu mối.Đồng
thời, địa điểm cửa hàng chuyên kinh
doanh LPG phải phù hợp với quy
hoạch đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
Về quyền và nghĩa vụ của thương
nhân kinh doanh khí:
Quy định trước đây của Nghị định
107/20009/NĐ-CP đã tạo mạng lưới
phân phối giữa các loại hình thương
nhân kinh doanh LPG không rõ ràng,
cồng kềnh, nhiều tầng nấc gây tình
trạng cạnh tranh không lành mạnh.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, Nghị
định số 19/2016/NĐ-CP quy định
Tổng đại lý kinh doanh LPG được ký

với 03 thương nhân đầu mối kinh
doanh LPG; đại lý kinh doanh LPG
được ký với 03 thương nhân đầu mối
kinh doanh LPG hoặc 01 tổng đại lý
(quy định tại Khoản 1 Điều 22 và
Khoản 1 Điều 23).
Về thủ tục hành chính:
Khác
với
Nghị
định
107/2009/NĐ-CP chỉ quy định 04 đối
tượng được cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh là: Trạm nạp
LPG vào ô tô, trạm nạp LPG vào
chai, trạm cấp LPG và cửa hàng bán
lẻ LPG chai; Nghị định 19/2016/NĐCP quy định 08 loại Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh khí của 08
đối tượng gồm:
1. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
xuất khẩu, nhập khẩu LPG; LNG;
CNG.
2. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
làm thương nhân phân phối LPG;
LNG; CNG.
3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
nạp LPG vào chai.
4. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
nạp LNG; CNG; LPG vào phương
tiện vận tải.
5. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
cấp LPG; LNG; CNG.
6. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
7. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
làm đại lý kinh doanh LPG.
8. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho
cửa hàng bán LPG chai.
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Ngoài
ra
Nghị
định
số
19/2016/NĐ-CP cũng quy định thêm
trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh,
gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh.
Về thẩm quyền cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh:
Điểm mới nổi bật của Nghị định
này là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương căn cứ
vào tình hình phát triển kinh tế - xã
hội và yêu cầu quản lý nhà nước tại
địa bàn, thực hiện phân cấp cho Ủy
ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy
chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh
khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng
bán LPG chai trên cơ sở bảo đảm khả
năng thẩm tra, đánh giá các quy định
về Điều kiện đối với cửa hàng bán
LPG chai; xây dựng lộ trình chuyển
đổi cửa hàng bán LPG chai sang cửa
hàng chuyên kinh doanh LPG chai.
Bên cạnh đó, Sở Công Thương các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có thêm thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện làm Tổng
đại lý và Đại lý kinh doanh LPG
(hatinh.gov.vn)
YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT
LIỆU XÂY DỰNG
Nghị định về quản lý vật liệu xây
dựng đã được Chính phủ ban hành,
trong đó yêu cầu về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
Cụ thể, chất lượng sản phẩm, hàng

hóa vật liệu xây dựng phải tuân thủ
và phù hợp với các quy định của
pháp luật về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, đồng thời phải đảm bảo các
yêu cầu:
1- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng sản xuất trong nước đưa ra thị
trường phải đáp ứng các yêu cầu
- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố.
- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ
thuật thì phải bảo đảm chất lượng
theo quy chuẩn kỹ thuật, phải chứng
nhận hợp quy và công bố hợp quy.
- Những sản phẩm, hàng hóa vật
liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn
quốc gia thì nhà sản xuất phải có
trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ
sở; khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu
chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ
sở.
- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng yêu cầu có nhãn hàng hóa thì
nhãn hàng hóa phải ghi đầy đủ nội
dung theo quy định của pháp luật về
nhãn hàng hóa.
- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng đã được chứng nhận hợp quy và
công bố hợp quy phải tuân thủ quy
định của pháp luật về tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật về dấu hợp quy
và sử dụng dấu hợp quy.
2- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng nhập khẩu phải công bố tiêu
chuẩn áp dụng; sản phẩm, hàng hóa
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vật liệu xây dựng được quản lý bằng
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải
tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
tương ứng.
3- Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây
dựng khi sử dụng vào công trình xây
dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp
ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
và tuân thủ thiết kế.
Yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây
dựng
Nghị định nêu rõ, hoạt động kinh
doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ
các quy định pháp luật về thương
mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu
cầu:
- Đối với cửa hàng, siêu thị kinh
doanh vật liệu xây dựng phải có đủ
diện tích kho, bãi chứa đảm bảo cho
việc bảo quản, xuất nhập các sản
phẩm vật liệu xây dựng.
- Phải có đủ phương tiện, thiết bị
phòng cháy, chữa cháy, biển báo an
toàn tại nơi kinh doanh vật liệu xây
dựng đối với các loại vật liệu xây
dựng dễ cháy, có mùi, hóa chất độc
hại, bụi bẩn.
- Các loại vật liệu xây dựng bị hư
hỏng, giảm chất lượng trong quá trình
vận chuyển, lưa chứa, kinh doanh thì
tổ chức và cá nhân phải chịu trách
nhiệm thu hồi, xử lý.
(vpcp.chinhphu.vn)
TIN HOẠT ĐỘNG
1. TIN THẾ GIỚI

 Hiệp định thương mại tự do Liên
minh Thái Bình Dương (Chile,
Colombia, Mexico và Peru) chính
thức có hiệu lực
Hiệp định Thương mại tự do Liên
minh Thái Bình Dương bao gồm bốn
quốc gia: Chile, Colombia, Mexico
và Peru (LAB4), được ký ngày
10/02/2014, tại Colombia. Sau trên
hai năm, hiệp định này chính thức có
hiệu lực kể từ ngày 01/05/2016. Các
thành viên của bốn quốc gia này, đã
thể hiện sự hoan nghênh chào đón
việc Hiệp định Thương mại tự do của
Liên minh Thái Bình Dương.
Đây là một Hiệp định thương mại
quan trọng để tiến tới lưu thông hàng
hóa, dịch vụ, vốn và con người một
cách tự do giữa bốn nước. Hiệp định
này cho phép 92% tổng sản phẩm
hàng hóa trao đổi giữa các nước
thành viên, được áp dụng mức thuế
bằng 0%, trong khi đó 8% còn lại sẽ
được giảm thuế theo lộ trình trung và
ngắn hạn. Mục tiêu đến năm 2030
toàn bộ sản phẩm sẽ lưu thông tự do
giữa các nước thành viên. Hiệp định
LAB4, bao gồm 19 chương, tạo điều
kiện thúc đẩy thương mại trong khu
vực, xóa bỏ các rào cản thương mại
và xây dựng các quy định hiện đại
liên quan tới dịch vụ việc làm, tài
chính, biển, truyền thông và thương
mại điện tử.
Một trong các mục đích của Hiệp
định này là tham gia vào chuỗi giá trị
khu vực và quốc tế, thông qua trao
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đổi tự do về nguyên liệu giữa các
nước, cho phép tăng giá trị, tăng chất
lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều
kiện xuất khẩu các sản phẩm cạnh
tranh hơn tới các thị trường quốc tế,
đặc biệt là châu Á – Thái Bình
Dương. Đồng thời, với việc Hiệp
định đi vào hiệu lực, các thành phần
kinh tế sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhất
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có
thể tham gia vào một thị trường rộng
lớn hơn và hội nhập một cách cạnh
tranh hơn. Các nước thành viên Liên
minh Thái Bình Dương đồng tình
củng cố thương mại trong và ngoài
khu vực, dựa trên Hiệp định này, với
mục đích thúc đẩy kinh tế, tạo ra đời
sống tốt hơn cho người dân.
Như vậy Mexico đã tham gia ký
kết 3 Hiệp định mang tính khu vực
lớn: Hiệp định Thương mại mại tự do
bắc Mỹ - NAFTA (Mỹ, Mexico và
Canana), có hiệu lực từ ngày
01/04/1994; Hiệp định Thương mại
tự do Liên minh Thái Bình Dương
(Chile, Colombia, Mexico và Peru LAB4), có hiệu lực từ ngày
01/05/2016; và TPP gồm 12 nước,
trong đó có Mexico và Việt Nam,
đang chờ Quốc Hội nước này thông
qua.
(www.moit.gov.vn)
 Diễn đàn Quảng bá Thương mại
Việt Nam-Nam Phi
Nhằm thực hiện các nhiệm vụ thúc
đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị

trường Nam Phi và các nước Miền
Nam châu Phi, thu hút đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam, tăng cường hợp
tác trong lĩnh vực vận tải biển nhằm
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu Việt Nam và Nam Phi
trong lĩnh vực vận chuyển và giao
nhận hàng hóa, tăng cường trao đổi
thông tin trong lĩnh vực luật pháp và
môi trường kinh doanh, theo chương
trình hoạt động đặc thù đã được Bộ
Công Thương phê duyệt, ngày
19/4/2016 tại thủ đô Pretoria Diễn
đàn Quảng bá Thương mại Việt NamNam Phi đã được tổ chức.
Sự kiện có sự tham dự của đông
đảo đại diện các tổ chức, chính quyền
địa phương của Nam Phi, trong đó có
đại diện các cơ quan về vận tải biển,
Phòng Thương mại Công nghiệp tại
Pretoria và Johannesburg, đại diện Tổ
chức Phát triển châu Phi NEPAD,
cùng nhiều doanh nghiệp sở tại đang
hoạt động trong lĩnh vực logistics vận
tải biển, xuất nhập khẩu, hội chợ triển
lãm, đầu tư, đào tạo nghề, v.v... Về
phía Việt Nam, tham gia sự kiện có
Đoàn Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
do ông Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng
giám đốc làm Trưởng đoàn cùng
đông đảo các thành viên đang hoạt
động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh
đa dạng của Tổng công ty. Diễn đàn
còn có sự tham dự của Đoàn lãnh đạo
Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc
hội do ông Đinh Xuân Thảo, Viện
trưởng, Đại biểu Quốc hội làm
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Trưởng đoàn đang thăm và làm việc
tại Nam Phi.
Nhân dịp này, các hoạt động quảng
bá nhiều mặt hàng nông sản và thủy
sản xuất khẩu của Việt Nam, trong đó
có cà phê Trung Nguyên, cá tra và
gạo thơm xuất khẩu của Việt Nam đã
được triển khai. Các món ăn Việt
Nam do các đầu bếp Nhà hàng Sài
Gòn tại Johannesburg chế biến cũng
góp phần để doanh nghiệp sở tại hiểu
hơn những nét tinh tế của ẩm thực
Việt, về văn hóa con người Việt
Nam.
(moit.gov.vn)
2.TIN TRONG NƯỚC
 Mở cửa phòng thí nghiệm và giới
thiệu chuẩn đo lường nhân Ngày
Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18-5

Hưởng ứng các hoạt động chào
mừng Ngày Khoa học Công nghệ 18
tháng 5, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3
(QUATEST 1, QUATEST 2 và
QUATEST 3) và Viện Đo lường Việt

Nam tiến hành hoạt động mở cửa
phòng thí nghiệm, giới thiệu chuẩn
đo lường.
Hoạt động mở cửa phòng thí
nghiệm để các cá nhân, tổ chức,
doanh nghiệp tham quan do Trung
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng 1, 2, 3 tổ chức diễn ra từ
17-18/05/2016.
Địa chỉ tham quan:
1. Phòng thí nghiệm - số 8, Hoàng
Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Phòng thí nghiệm - số 2 Ngô
Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng.
3. Phòng Thí nghiệm – Khu Thí
nghiệm Biên Hòa, số 7, đường số 1,
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng
Nai
Hoạt động giới thiệu chuẩn đo
lường do Viện Đo lường Việt Nam tổ
chức diễn ra từ 17-18/05/2016.
Địa chỉ: Viện Đo lường Việt Nam Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội
(tcvn.gov.vn)
 Thủy sản Việt Nam lại bị cảnh
báo ở châu Âu
Sau Mỹ, Nhật, Ả-Rập Saudi, đến
lượt EU lại đưa ra cảnh báo với thủy
sản Việt Nam xuất khẩu vào thị
trường này do phẩm chất sản phẩm
không đạt yêu cầu vì sử dụng chất
cấm trong quá trình chế biến.
Cụ thể, theo thông tin từ Cục quản
lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy
sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp
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và Phát triển nông thôn, hệ thống
cảnh báo nhanh (RASFF) của Tổng
vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm
thuộc Ủy ban châu Âu (EC) vừa lên
tiếng cảnh báo một số lô hàng thủy
sản của 4 doanh nghiệp Việt Nam
xuất khẩu vào EU không đảm bảo an
toàn thực phẩm.
Nafiqad đã yêu cầu các đơn vị sản
xuất có lô hàng bị cảnh báo cần rà
soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát nguyên
liệu, quản lý sản xuất và thực hiện
các chương trình quản lý chất lượng
để xác định nguyên nhân lô hàng bị
cảnh báo không đảm bảo an toàn thực
phẩm. Đồng thời, Nafiqad cũng yêu
cầu các đơn vị bị cảnh báo khắc phục
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm
trong quá trình sản xuất, chế biến và
xuất khẩu.
Ngoài ra, Nafiqad cũng yêu cầu các
Trung tâm chất lượng nông lâm thủy
sản vùng thực hiện lấy mẫu kiểm
nghiệm từng lô hàng xuất khẩu nhằm
đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực
phẩm.
Trước đó thủy sản xuất khẩu của
Việt Nam cũng bị thị trường Mỹ,
Nhật và Ả-Rập Saudi cảnh báo, thậm
chí tạm ngưng nhập khẩu do nhiễm vi
sinh, kháng sinh cấm.
(thesaigontimes.vn)
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG
 Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi
Ý tưởng KH&CN tỉnh BR-VT lần
1 năm 2015

Ngày 06/5, tại hội trường Trung
tâm Hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và
Công nghệ tổ chức Lễ Tổng kết và
trao giải thưởng Cuộc thi “Ý tưởng
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu lần thứ I năm 2015”.
Đến dự có ông Lê Tuấn Quốc - Phó
Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Mai
Thanh Quang – Giám đốc Sở
KH&CN cùng đại diện các sở ban
ngành trong tỉnh.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu tổ chức cuộc thi về lĩnh
vực khoa học – công nghệ có quy mô
rộng cả về đối tượng tham gia và lĩnh
vực dự thi nhằm giải quyết yêu
cầu thực tiễn phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh. Cuộc thi đã thu hút đông đảo
các tầng lớp nhân dân tham gia. Sau
gần một năm phát động cuộc thi, Ban
Tổ chức đã nhận được 386 hồ sơ
tham gia dự thi của các cơ quan, đơn
vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài
tỉnh. Các giải pháp đều có tính mới,
tính khả thi cao và khả năng mang lại
lợi ích thiết thực. Các Ý tưởng
KH&CN tham gia cuộc thi đều thể
hiện sự khát khao đối với sự đổi mới,
sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng
công tác quản lý, sản xuất, kinh
doanh, có ý nghĩa thiết thực đối với
công cuộc phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ban Tổ chức đã thành lập 17 Hội
đồng chấm thi gồm các nhà khoa học,
nhà quản lý có chuyên môn, nghiệp
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vụ, có uy tín trong và ngoài tỉnh tham
gia, Hội đồng giám khảo đã chọn
được 42 giải pháp có tính mới, khả
năng áp dụng và hiệu quả tốt để trao
giải gồm: 6 giải nhất, 6 giải nhì, 14
giải ba và 16 giải khuyến khích.
Tại buổi lễ ông Mai Thanh Quang
cũng đã phát động cuộc thi “Ý tưởng
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu lần thứ II năm 20162017”.
(Sở KH&CN)
 Xét duyệt đề án của Chương
KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt
4 năm 2016
Ngày 5-5-2016, Sở KH&CN đã tổ
chức Hội đồng xét duyệt các đề án
của doanh nghiệp tham gia “Chương
trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm hàng hóa của
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn
2014-2020” đợt 4 năm 2016 với nội
dung: Hỗ trợ sản xuất sạch hơn, xử lý
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông
Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở
chủ trì Hội đồng xét duyệt.
Sau khi xem xét, đánh giá mục
tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề
án của các đơn vị tham gia, Hội đồng
đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 2 đơn
vị tham gia xét duyệt, với tổng mức
hỗ trợ dự kiến là 380 triệu đồng, cụ
thể như sau:
1. Công ty TNHH Du lịch Sản xuất
TM Hương Phong với lĩnh vực hoạt

động là kinh doanh dịch vụ lưu trú,
du lịch, thương mại… Nội dung được
hỗ trợ là xây dựng hệ thống xử lý
nước thải công suất 150m3/ngày/đêm.
2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát
triển Phương Nam với lĩnh vực hoạt
động là kinh doanh dịch vụ du lịch,
cho thuê văn phòng... Nội dung được
hỗ trợ là xây dựng hệ thống xử lý
nước thải công suất 100m3/ngày/đêm.
(Sở KH&CN)
 Tập huấn hướng dẫn viết báo
cáo tham dự Giải thưởng Chất
lượng quốc gia năm 2016
Ngày 28-29/4/2016, Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn
hướng dẫn nghiệp vụ viết báo cáo
tham dự Giải thưởng Chất lượng
quốc gia năm 2016 do Ông Vương
Lập Bình - Tổng giám đốc Công ty
Tư vấn Đào tạo IMCC giảng dạy.
Tham dự buổi tập huấn có đại diện
lãnh đạo Chi cục tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng, các thành viên của Hội
đồng sơ tuyển và hơn 20 học viên
đến từ các Doanh nghiệp đăng ký
tham dự Giải thưởng chất lượng quốc
gia năm 2016.
Qua 02 ngày tập huấn, các học viên
đã được giới thiệu về Giải thưởng
Chất lượng quốc gia cũng như nắm
bắt được nội dung và định hướng viết
báo cáo theo 7 tiêu chí của giải
thưởng.
(Chicuctdc BR-VT)
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